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RESUMO  

 

Griffo P. Anticorpos Anti-DNase I: nova reatividade sorológica na síndrome de 

Sjögren primária [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2018.  

 

INTRODUÇÃO: A síndrome de Sjögren primária (SSp) é uma doença autoimune 

inflamatória crônica que afeta principalmente as glândulas exócrinas, levando 

aos sintomas de síndrome sicca. O olho seco é uma das características mais 

importantes dessa síndrome e um estudo recente relatou redução da atividade 

da DNase I em lágrimas de pacientes com olho seco de várias etiologias. 

Portanto, postulamos que pacientes com SSp possam ter anticorpos 

direcionados à DNase I. MÉTODOS: Avaliamos em um estudo de corte 

transversal 85 pacientes com SSp (conforme os critérios de classificação do 

American European Consensus Group Criteria, 2002), 50 pacientes com artrite 

reumatoide (AR) (American College of Rheumatology Criteria/ 1987) sem 

sintomas de síndrome sicca e 88 voluntários saudáveis. A reatividade IgG anti-

DNase I foi detectada por ELISA utilizando a enzima de pâncreas bovino como 

antígeno e confirmada por Imunoblotting. RESULTADOS: A idade e sexo foram 

comparáveis nos três grupos (p> 0,05). A anti-DNase I foi detectada em 43,5% 

dos pacientes com SSp, conforme determinado por ELISA. Em contraste, essa 

reatividade estava ausente em todos os pacientes com AR (p= 0,0001). 

Comparações adicionais dos pacientes com SSp com (n= 37) e sem (n= 48) anti-

DNase I revelaram que o primeiro grupo tinha níveis séricos de IgG mais altos 

(2293,2 ± 666,2 vs. 1483,9 ± 384,6 mg/dL, p= 0,0001) e uma frequência maior 



 

de leucopenia não induzida por drogas (43% vs. 19%, p= 0,02). A análise de 

regressão logística multivariada mostrou que apenas os níveis de IgG foram 

independentemente associados com o anti-DNase I. CONCLUSÃO: 

Descrevemos uma alta frequência de anticorpos anti-DNase I em pacientes com 

SSp associados a níveis séricos de IgG mais elevados. A falta dessa reatividade 

em pacientes com AR sem sintomas de sicca sugere que esse anticorpo pode 

ser útil no diagnóstico diferencial dessas doenças. 

 

Descritores: Síndrome de Sjögren, autoanticorpos, desoxirribonuclease I, anti-

DNase I, olho seco. 

  



 

ABSTRACT 

 

Griffo P. Anti-DNase I antibody: new serological reactivity in primary Sjögren’s 

syndrome [dissertation]. São Paulo: ”Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2018. 

 

INTRODUCTION: Primary Sjögren's syndrome (pSS) is a chronic inflammatory 

autoimmune disease that mainly affects exocrine glands. Dry eye is one of the 

most important features of this syndrome and a recent study reported reduced 

DNase I activity in tears of patients with dry eye of various etiologies. We 

therefore postulated that patients with pSS may have antibodies targeting DNase 

I. METHODS: We have evaluated in a cross-sectional study 85 pSS patients 

(American European Consensus Group Criteria/ 2002), 50 rheumatoid arthritis 

(RA) patients (American College of Rheumatology Criteria/ 1987) without sicca 

symptoms and 88 healthy volunteers. The IgG anti-DNase I reactivity was 

detected by ELISA using bovine pancreas enzyme as antigen and confirmed by 

Immunoblotting. RESULTS: Age/ gender were comparable in the three groups 

(p> 0.05). Anti-DNase I was detected in 43.5% of the pSS patients as determined 

by ELISA. In contrast, this reactivity was absent in all RA patients (p= 0.0001). 

Further comparison of pSS patients with (n= 37) and without (n= 48) anti-DNase 

I revealed that the former group had higher IgG serum levels (2293.2 ± 666.2 vs. 

1483.9 ± 384.6 mg/dL, p= 0.0001) and a higher frequency of non-drug induced 

leukopenia (43% vs. 19%, p= 0.02). A multivariate logistic regression analysis 

identified that only IgG levels were independently associated with anti-DNase I.  

CONCLUSION: We describe a high frequency of anti-DNase I antibodies in pSS 



 

patients associated with higher serum IgG levels. The lack of this reactivity in RA 

patients without sicca symptoms suggests that this antibody may be helpful in the 

differential diagnosis of these diseases. 

 

Descriptors: Sjögren’s syndrome, autoantibodies, deoxyribonuclease I, anti-

DNase I, dry eye.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A síndrome de Sjögren primária (SSp) é uma doença autoimune 

inflamatória crônica caracterizada principalmente pelo envolvimento das 

glândulas exócrinas, levando aos sintomas da síndrome sicca. Além das 

glândulas exócrinas, vários outros órgãos também podem ser afetados, 

causando um amplo espectro de manifestações clínicas. A maioria dos pacientes 

apresenta sintomas extraglandulares leves, como fadiga, poliartralgia e mialgia 

difusa, mas outros desenvolvem comprometimentos sistêmicos graves, tais 

como pneumonite, vasculite, neuropatia periférica, glomerulonefrite, neurite 

óptica, doença semelhante à esclerose múltipla e até mesmo linfoma (Mariette 

X., Criswell L.A., 2018). A doença acomete predominantemente mulheres (9:1), 

com pico de incidência entre 40 e 60 anos de idade (García-Carrasco M. et al., 

2002) e sua prevalência na população geral é de aproximadamente 0,1-0,5% 

(Bowman S.J. et al., 2004; Sánchez-Guerrero J. et al., 2005). 

 A etiologia da SSp ainda é desconhecida, mas o envolvimento do 

sistema autoimune é representado pela produção de um amplo painel de 

autoanticorpos. Os anticorpos anti-Ro/SSA e anti-La/SSB são os mais 

comumente encontrados na SSp com uma frequência de até 90% e 60%, 

respectivamente (Fayyaz A. et al., 2016) e ambos estão incluidos nos critérios 

de classificação dessa síndrome (Vitali C. et al., 2002; Shiboski C.H. et al., 2017). 

 O olho seco é uma manifestação muito importante da SSp e é de grande 

interesse o recente relato sobre a associação entre a redução da atividade 

enzimática da desoxirribonuclease I (DNase I) na lágrima dos pacientes com olho 
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seco de várias causas, particularmente na doença do enxerto versus hospedeiro 

(Sonawane S. et al., 2012). A DNase I é uma enzima extracelular capaz de 

hidrolisar preferencialmente a molécula de DNA de fita dupla para liberar 

oligonucleotídeos e possui papel importante na eliminaçao de detritos 

apoptoticos (Samejima K, Earnshaw W.C., 2005; Hakkim A. et al., 2010). Há 

também evidências de que a DNase I, na forma de colírio utilizado para o 

tratamento do olho seco, resultou em diminuição da inflamação da superfície 

ocular, com consequente melhora dos sintomas e sinais de olho seco (Tibrewal 

S. et al., 2013). 

 É importante ressaltar que a presença dos anticorpos anti-DNAse I foi 

relatada nos soros de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) (Yeh 

T.M. et al., 2003), mas não há dados sobre essa reatividade nos pacientes com 

SSp, apesar do fato de apresentarem alta frequência de olho seco. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

 O objetivo desse estudo, portanto, foi avaliar a possível presença de 

anticorpos dirigidos à DNase I nos soros de pacientes com SSp e suas 

associações clínicas e laboratoriais. Além disso, avaliamos a possível presença 

dessa reatividade em pacientes com artrite reumatoide (AR) sem queixas de 

síndrome sicca, a fim de determinar se os anticorpos anti-Dnase I poderiam ser 

úteis no diagnóstico diferencial dessas condições. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Grupos de pacientes com SSp, pacientes com AR e controles saudáveis 

 

 Avaliamos em um estudo de corte transversal 85 pacientes com SSp, 

88 voluntários saudáveis e 50 pacientes com AR. 

 Oitenta e cinco pacientes consecutivos com SSp de ambos os sexos, 

com idades entre 18 e 69 anos, que preencheram os critérios internacionais de 

classificação para a SSp (The American-European Consensus Group Criteria, 

2002), (Vitali C. et al., 2002), acompanhados no Ambulatório de Síndrome de 

Sjögren do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) foram recrutados conforme 

previamente descrito (Pasoto S.G. et al., 2012; Pasoto S.G. et al., 2013). Os 

critérios de exclusão foram: 1) outras doenças reumáticas autoimunes 

associadas, como LES, esclerose sistêmica, polimiosite/ dermatomiosite, AR e 

doença mista do tecido conjuntivo; 2) presença de sarcoidose, história de 

radioterapia de cabeça e pescoço, doença do enxerto versus hospedeiro e uso 

de medicamentos associados à síndrome sicca; 3) presença de anticorpos 

específicos do LES [anti-DNA de cadeia dupla (anti-dsDNA) e anti-Sm]; e 4) 

testes sorológicos positivos para hepatites B, C e HIV. O estudo foi aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) 

(50871115.0.0000.0068) e todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 Dois grupos controle, incluindo oitenta e oito voluntários saudáveis 

selecionados entre funcionários do hospital e seus familiares e 50 pacientes com 

AR estabelecida (preenchendo os critérios de classificação do Colégio 
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Americano de Reumatologia de 1987) (van der Linden M.P. et al., 2011), com 

idade e distribuição de gênero comparáveis às do grupo com SSp também foram 

recrutados. O critério de elegibilidade para os dois grupos controle foi a ausência 

de queixas da síndrome sicca na história clínica. Todos assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

 

3.2 Avaliação Clínica 

 

 À inclusão, os pacientes com SSp foram avaliados por um mesmo 

especialista (S.G.P.) (sem o prévio conhecimento dos resultados do teste de anti-

DNase I) quanto aos envolvimentos glandular e extraglandular da SSp 

(constitucional, linfadenopatia, cutâneo, articular, respiratório, cardiovascular, 

renal e do sistema nervoso central e periférico) através de um protocolo clínico 

padronizado. Esse protocolo incluiu dados de anamnese, exame físico e exames 

complementares, além de uma extensa revisão do banco de dados de registro 

eletrônico (estabelecido em 2000 e realizado a intervalos de 1 a 6 meses, 

incluindo as variáveis relevantes para o presente estudo). A atividade da doença 

foi avaliada através do European League Against Rheumatism (EULAR) 

Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index (ESSDAI), realizado no mesmo dia 

em que as amostras de soro foram obtidas (Seror R. et al., 2010). Os tratamentos 

atuais com antimaláricos, glicocorticoides, fármacos imunossupressores 

(metotrexato, leflunomida, azatioprina, ciclosporina, micofenolato mofetil e 

ciclofosfamida) e agentes biológicos também foram registrados. 

  As características demográficas e clínicas dos pacientes com AR foram 

obtidas através da revisão do banco de dados de registro eletrônico. 
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(estabelecido em 2000 e realizado a intervalos de 1 a 6 meses, incluindo as 

variáveis relevantes para esse estudo). 

 

3.3 Determinações laboratoriais 

 

 Os anticorpos antinucleares (FAN) e anti-DNA de dupla fita (anti-

dsDNA) foram detectados por imunofluorescência indireta em células HEp-2 e 

Crithidia luciliae, respectivamente (INOVA Diagnostics Inc., San Diego, EUA) 

(Esparza R.H. et al., 1985). Os níveis séricos dos anticorpos anti-Ro/SSA, anti-

La/SSB, anti-RNP e anti-Sm foram determinados por ELISA de acordo com as 

instruções do fabricante (INOVA Diagnostics Inc., San Diego, EUA) (Mahler M. 

et al., 2005). O fator reumatoide IgM foi detectado pelo teste de aglutinação do 

látex (Goeldner I. et al., 2010). 

 Os níveis séricos de IgG e dos componentes do complemento (C3 e C4) 

foram determinados por imunoturbidimetria (Roche Diagnostics, Indianapolis, 

EUA) e imunodifusão radial (Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, 

Marburg, Alemanha), respectivamente. 

 

3.4 Determinação do anticorpo IgG sérico dirigido à DNase I 

 

 O anticorpo IgG sérico para a DNase I foi determinado por ensaio 

imunoenzimático (ELISA) padronizado em nosso laboratório. Resumidamente, 

microplacas de poliestireno de alta ligação foram revestidas com 100 µL de 5 

µg/mL de DNase I purificada a partir de pâncreas bovino (Sigma-Aldrich, St 

Louis, MO, EUA) diluída em tampão fosfato (PBS). As placas foram incubadas 
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durante 1 h sob agitação à temperatura ambiente e, depois, durante a noite a 

4ºC. Essa etapa foi seguida de 3 ciclos de lavagem com PBS e o bloqueio dos 

sítios livres foi realizado pela adição de 200 µL de albumina de soro bovino a 5% 

(BSA) (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA) por 1 h e 30 min a 37ºC. Após a 

lavagem, foram adicionados a cada poço 100 µL das amostras de soro diluídas 

1:100, seguido de incubação de 1:30 h a 37ºC. A ligaçao antígeno-anticorpo foi 

detectada pela adição de anticorpo de cabra conjugado com fosfatase alcalina 

dirigido à IgG humana (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA). Após a lavagem, a 

reação foi desenvolvida com a adição do cromógeno (sal dissódico do 4-nitrofenil 

fosfato), interrompida com ácido clorídico e os valores de densidade óptica (DO) 

determinados em um leitor de microplacas (SpectraMax 190, Molecular Devices, 

Silicon Valley, CA, EUA ). Os resultados foram expressos como unidades de DO. 

O valor de corte foi determinado como média ± 3 desvios padrão (DP) de 88 

amostras de soro de voluntários saudáveis incluídos no estudo (0,19 ± 0,33). 

Dois controles positivos selecionados entre os pacientes com SSp testados 

aleatoriamente quanto à reatividade anti-DNase I e com um valor de DO de 1,0 

a 405 nm nos primeiros 15-30 min da reação foram incluídos em cada ensaio. 

 A reatividade anti-DNase I obtida por ELISA foi ainda confirmada pelo 

ensaio Immunoblot. A DNase I (2 µg/slot) foi submetida à eletroforese em gel de 

poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 14% e, depois, 

transferida para uma membrana de nitrocelulose. Após o bloqueio com BSA a 

5% durante 1 h, as tiras foram incubadas com as amostras de soro diluídas a 

1:50 durante 1:30 h à temperatura ambiente. Após a lavagem com PBS, as tiras 

foram incubadas com IgG de cabra anti-IgG humana conjugada com fosfatase. 
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A reação foi desenvolvida pela adição de BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil-

fosfato) e NBT (nitro azul tetrazólio). 

 

3.5 Análise estatística 

 

 A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad 

(©2018 GraphPad Software). A comparação entre dois grupos foi realizada pelo 

teste t de Student ou pelo teste U de Mann-Whitney para variáveis contínuas e 

teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher para variáveis categóricas, 

quando aplicáveis. Os resultados foram apresentados como uma proporção ou 

média ± desvio padrão (DP). Apenas testes bicaudais foram aplicados. Valores 

de p< 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos pacientes 

com SSp 

 

 A média de idade dos pacientes com SSp foi de 47,6 ± 10,1 anos, com 

predomínio do sexo feminino (96,5%). Os pacientes com SSp foram 

comparáveis aos pacientes com AR [idade média: 48,9 ± 9,5 anos (p= 0,46); 

sexo feminino: 90% (p= 0,15)] e aos controles saúdaveis [idade média: 46,3 ± 

12,2 anos (p= 0,45); sexo feminino: 90,9% (p= 0,21)], respectivamente. 

 A duração média da doença foi de 8,9 ± 5,2 anos. As frequências de 

manifestações glandulares e extraglandulares da SSp foram: xeroftalmia e/ou 

xerostomia (99%), parotidite (66%), artrite (59%), vasculite cutânea (22%), 

fenômeno de Raynaud (41%), doença das pequenas vias aéreas (bronquiolite 

e/ou pneumonite intersticial) (13%), acidose tubular renal (4%), 

comprometimento do sistema nervoso periférico (7%), do sistema nervoso 

central (5%) e linfoma (4%). De acordo com o ESSDAI, a maioria dos pacientes 

(60%) foi classificada com baixa atividade (ESSDAI< 5), doença de atividade 

moderada (5 ≤ESSDAI≤ 13) (29%) e apenas 11% com alta atividade da doença 

(ESSDAI≥ 14). 

 Os anticorpos antinucleares foram detectados em 93% dos pacientes 

com SSp; o anti-Ro/SSA, em 92%; o anti-La/SSB, em 72% e o fator reumatoide, 

em 39%. Baixos níveis da fração C4 do complemento foram encontrados em 

20% dos pacientes com SSp, enquanto os níveis de C3 estavam dentro da 

normalidade em todas as amostras testadas. 
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 Os anticorpos IgG anti-DNase I foram detectados em quase metade dos 

pacientes com SSp (43,5%) conforme determinado pelo teste de ELISA, com 

uma DO média de 0,70 ± 0,11 (± DP). Em contraste, esta reatividade esteve 

ausente em todos os controles saudáveis (p< 0,0001) e em todos pacientes com 

AR (p= 0,0001). A reatividade anti-DNase I detectada por ELISA foi confirmada 

por Imunoblotting (Figura 1). 

Figura 1. Padrão representativo da reatividade dos anticorpos IgG anti-DNase I pancreática 
bovina por Immunoblotting. Fitas 1 e 5: soros de dois indivíduos saudáveis; fitas 2, 3 e 4: soros 
de três pacientes com SSp com anti-DNase I positivo pelo teste de ELISA. 
 

 

4.2 Comparação dos pacientes com SSp com e sem anticorpo anti-DNase I 

 

 Comparações entre os pacientes com SSp com (n= 37) e sem (n= 48) 

anticorpos IgG anti-DNase I revelaram frequências mais altas de leucopenia não 

induzida por drogas (43% vs. 19%, p = 0,02) e uma tendência à neutropenia 

(16% vs. 4%, p = 0,07). Não foram observadas associações com as 

características demográficas, duração da doença, manifestações glandulares e 

extraglandulares e com o escore médio do ESSDAI (Tabela 1). A porcentagem 

de pacientes com neuropatia periférica foi menor no grupo de pacientes com SSp 
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e anti-DNase I positivo do que naqueles sem essa reatividade (p = 0,03) (Tabela 

1). 
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Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos pacientes com SSp com 

e sem anticorpos IgG anti-DNase I. 

 
 
 

Anti-DNase I 
positivo 

n= 37 

Anti-DNase 
negativo 

n= 48 
p 

DADOS DEMOGRÁFICOS    
Idade, anos 47,1 ± 10,4 48 ± 9,9 0,68 
Sexo feminine 37 (100) 45 (94) 0,25 
Cor branca 28 (76) 30 (63) 0,24 
    
DADOS CLÍNICOS    
Tempo de doença, anos 9,0 ± 4,4 8,8 ± 5,7 0,88 
Tempo de seguimento, anos 5,6 ± 4,0 5,2 ± 4,3 0,64 
Olho seco 37 (100) 47 (98) 1,00 
Úlceras de cornea 1 (3) 5 (10) 0,23 
Sensação de corpo estranho 34 (92) 42 (88) 0,73 
Uso de lágrimas artificiais 35 (95) 46 (96) 1,00 
Testes objetivos oculares positivos 26/34 (76,5) 37/45 (82,2) 0,58 
Boca seca 36 (97) 48 (100) 0,44 
Parotidite 26 (70) 30 (63) 0,50 
Cintilografia de glândulas salivares positiva 33/34 (97,1) 41/42 (97,6) 1,00 
Artrite 25 (68) 25 (52) 0,19 
Artralgia 33 (89) 43 (90) 1,00 
Vasculite 8 (22) 11 (23) 1,00 
Envolvimento pulmonary 3 (8) 8 (17) 0,33 
Acidose tubular renal 2 (5) 1 (2) 0,58 
Neuropatia periférica 0 6 (13) 0,03 
Sistema nervoso central 1 (3) 3 (6) 0,63 
Anemia* 16 (43) 16 (33) 0,38 
Leucopenia* 16 (43) 9 (19) 0,02 
Neutropenia* 6 (16) 2 (4) 0,07 
Linfopenia* 10 (27) 15 (31) 0,81 
Trombocitopenia* 3 (8) 2 (4) 0,65 
ESSDAI    
    Média ± DP 6,1 ± 5,5 4,7 ± 6,6 0,28 
    ESSDAI≥ 13 4 (11) 5 (10) 1,00 
    
COMORBIDADES    
    Linfoma** 0 (0) 3 (6) 0,25 
    Diabetes 2 (5) 2 (4) 1,00 
    Hipotireoidismo 16 (43) 15 (31) 0,27 
    Hipertireoidismo 1 (3) 2 (4) 1,00 
    
TRATAMENTO ATUAL    
Prednisona 16 (43) 19 (40) 0,83 
    Dose diária, mg/dia 4,2 ± 7,2 5,0 ± 11,3 0,46 
Antimaláricos 19 (51) 18 (38) 0,27 
Imunossupressores 14 (38) 16 (33) 0,82 
Os dados são expressos como média ± desvio padrão (DP) ou n (%). SSp= síndrome de Sjögren primária; ESSDAI= EULAR 
Sjögren’s Syndrome Disease Activity Index; testes objetivos oculares= teste deSchirmer test e/ou van Bijsterveld score. *Citopenias 
não induzidas por drogas. **Linfoma desenvolvido após o diagnóstico da SSp.   
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 Os pacientes com anticorpos anti-DNase I apresentaram níveis séricos 

de IgG significativamente mais elevados comparativamente àqueles sem essa 

reatividade (2293,2 ± 666,2 vs. 1483,9 ± 384,6 mg/dL, p= 0,0001), com 

frequências comparáveis de FAN, anti-Ro/SSA e fator reumatoide (p> 0,05) 

(Tabela 2). 

 A análise de regressão logística múltipla mostrou que, em contraste com 

leucopenia (p= 0,206) e neuropatia periférica (p= 0,999), apenas os níveis 

séricos de IgG permaneceram independentemente associados à presença do 

anticorpo anti-DNase I (p< 0,001). 

 

Tabela 2. Autoanticorpos em pacientes com SSp com e sem anticorpos IgG anti-

DNase I. 

 
 
 

Anti-DNase I 
positivo 

n= 37 

Anti-DNase I 
negativo 

n= 48 

 
p 
 

    

AUTOANTICORPOS    
Anti-Ro/SSA 36 (97) 42 (88) 0,13 
Anti-La/SSB 31 (84) 30 (63) 0,051 
Fator reumatoide 17 (46) 16 (33) 0,30 
ANA 37 (100) 42/47 (89) 0,06 

     

IgG, mg/Dl 
 
M 

2293,2 ± 666,2 1483,9 ± 384,6 0,0001 
    

Os dados são expressos como média ± desvio padrão (DP) ou n (%). 
SSp= síndrome de Sjögren primária; ANA= anticorpos antinucleares. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 O presente estudo é o primeiro na literatura que demonstrou a 

presença de autoanticorpos específicos para a enzima DNase I nos soros de 

pacientes com SSp. 

 A seleçao rigorosa dos pacientes utilizando não apenas os critérios de 

classificação da SSp do American-European Consensus Group de 2002 (Vitali 

C. et al., 2002), como também a exclusão daqueles com anticorpos especificos 

do LES, permitiu um diagnostico mais preciso da SSp. Na verdade, o LES pode 

coexistir com a SS (Alani H. et al., 2018) e existem várias outras doenças que 

mimetizam a SSp (Ramos-Casals M. et al., 2007). Além disso, a inclusão de um 

grupo controle de pacientes com AR sem sintomas de síndrome sicca foi 

essencial para discriminar essas doenças. De fato, a SS foi relatada em 

aproximadamente 19,5% dos pacientes com AR (Alani H. et al., 2018). Além 

disso, a idade média comparável dos pacientes com SSp, pacientes com AR e 

indivíduos saudáveis foi relevante, uma vez que mudanças relacionadas à idade 

podem levar a uma função reduzida das glândulas exócrinas e sintomas de 

síndrome sicca (Bouma H.R. et al., 2015). Por outro lado, a inclusão de pacientes 

com AR unicamente com base na ausência de queixas de síndrome sicca e sem 

testes objetivos é uma limitação e pode ter subestimado a frequência de SS 

secundária nos pacientes com AR avaliados no presente estudo. 

 A alta frequência do anticorpo anti-DNase I observada nos pacientes 

com SSp contrasta com a sua completa ausência no grupo com AR sem 

sintomas de síndrome sicca. Assim, esse anticorpo pode ser potencialmente útil 
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para o diagnóstico diferencial dessas doenças. Nesse aspecto, tal achado torna-

se relevante considerando-se um estudo recente envolvendo mais de mil 

pacientes com SS, no qual foi relatado que aproximadamente metade deles 

tinham diagnóstico prévio de AR, LES ou mesmo esclerose sistêmica 

(Rasmussen A. et al., 2016). 

 No entanto, o anticorpo anti-DNase I não é um marcador sorológico 

específico para a SSp, uma vez que foi previamente detectado em 62% dos 

soros de pacientes com LES pelo método de ELISA usando placas revestidas 

com DNase bovina (Yeh et al., 2003). Esses autores, entretanto, utilizaram um 

ponto de corte (2 DP) menor em comparação com 3 DP usado no presente 

estudo e, portanto, sua frequência relatada dessa especificidade de anticorpo 

pode ser maior nos controles de saudáveis e nos pacientes com LES (Yeh et al., 

2003). 

 Nossos dados demonstram também que os pacientes com SSp com 

anticorpos anti-DNase I positivos apresentam níveis séricos de IgG total mais 

altos em comparação àqueles com anticorpos anti-DNase I negativos, 

provavelmente representando um subgrupo de pacientes com SSp com resposta 

imune humoral mais exacerbada. Em consonância com esse achado, os 

pacientes com anti-DNase I positivo tiveram maior frequência de leucopenia não 

induzida por drogas e tendência a maior taxa de neutropenia, que são dois 

parâmetros do domínio hematológico do escore ESSDAI (Seror R. et al., 2010). 

A falta de associação desse anticorpo com outras manifestações glandulares e 

sistêmicas da doença pode sugerir que essa reatividade pode ter como alvo 

particular as células brancas do sangue, como também observado com os 

anticorpos dirigidos aos receptores muscarínicos do tipo 3 na SSp (He J. et al., 
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2011). No entanto, a análise de regressão logística multivariada mostrou que 

apenas os níveis de IgG foram independentemente associados com o anti-

DNase I e futuros estudos são necessários para confirmar a importância desse 

anticorpo para as anormalidades hematológicas na SSp. 

 A pequena representação de pacientes com SSp com alta atividade da 

doença no presente estudo impede uma conclusão definitiva sobre a associação 

com o escore ESSDAI. 

 Além disso, o achado quase universal da manifestação de olho seco 

nos pacientes com SSp avaliados nesse estudo dificultou a análise de uma 

possível associação dos anticorpos anti-DNase I com as queixas de síndrome 

sicca. 

 Com relação aos autoanticorpos, não houve associação do anticorpo 

anti-DNase I e a presença concomitante de ANA, anti-Ro/SSA ou fator 

reumatoide. A frequência geral observada de 72% de anti-La/SSB nos pacientes 

com SSp e ainda mais alta naqueles positivos para anti-DNase I (84%) contrasta 

com os dados da literatura (30-60%) (Fayyaz A. et al., 2016). Esse achado pode 

ser explicado em parte pelos critérios de inclusão rigorosos e pelo fato dos 

pacientes incluídos nesse estudo serem provenientes de um centro de referência 

terciário. 

 Curiosamente, um estudo recente mostrou que os soros dos pacientes 

com SSp comparados a indivíduos saudáveis apresentaram a atividade da 

DNase I reduzida, a qual se correlaciou inversamente com os níveis séricos de 

nucleossomos e DNA extracelular derivado de processos apoptóticos (Fragoulis 

G.E. et al., 2015). A causa da atividade enzimática diminuída da DNase I na SSp 

ainda é desconhecida, mas o envolvimento de potenciais moléculas inibidoras 
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presentes no soro desses pacientes tem sido considerado (Fragoulis G.E. et al., 

2015). Nesse contexto, é possível que os anticorpos dirigido à DNase I, que se 

apresentam em alta frequência nos soros de pacientes com SSp como aqui 

descrito, possam desempenhar um papel importante na alteração da atividade 

biológica dessa enzima. Essa hipótese é corroborada por estudos anteriores 

demonstrando que preparações purificadas de anticorpos IgG anti-DNase I 

isolados de soros de pacientes com LES tem a capacidade de inibir in vitro a 

atividade enzimática da DNase I (Yeh T.M. et al., 2003). No entanto, essa 

avaliação laboratorial não foi realizada nos pacientes com SSp. A esse respeito, 

um estudo recente mostrou que a inibição da atividade da DNase I nos soros de 

pacientes com LES pode ser devida à ação do anti-DNase I, da actina (um 

importante inibidor da DNase I) e de outros fatores ainda não identificados 

(Trofimenko A.S. et al., 2016). 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 Finalmente, nós demonstramos pela primeira vez que o anticorpo anti-

DNase I é altamente frequente em pacientes com SSp e está associado a níveis 

séricos elevados de IgG. 

 A completa ausência dessa reatividade na AR sem sintomas de 

síndrome sicca sugere que essa especificidade de anticorpo pode ser útil no 

diagnóstico diferencial dessas duas condições. Futuros estudos longitudinais de 

grande porte, incluindo pacientes com SSp e outras doenças autoimunes, são 

necessários para corroborar nossos achados. 
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7 ANEXOS 

Anexo A. Aprovação do Comitê de Ética Local e Pesquisa Humana da 

Universidade de São Paulo 
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