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RESUMO
Calich ALG. Anticorpo antiproteína P ribossomal em pacientes com hepatite
autoimune [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2013.
Introdução: Os anticorpos antiproteína P ribossomal (anti-P) são
considerados marcadores sorológicos específicos do Lúpus Eritematoso
Sistêmico (LES) e estão associados a acometimento hepático nesta doença.
As semelhanças entre a hepatite autoimune (HAI) e a hepatite associada ao
LES levou ao questionamento se o anticorpo anti-P também estaria presente
na HAI. Objetivo: Avaliar a frequência e significância clínica do anticorpo
anti-P em uma grande coorte de pacientes com HAI. Métodos: Foram
analisados os soros de 96 pacientes com HAI, coletados no diagnóstico e
comparados com 82 soros de indivíduos saudáveis. Todos os soros foram
testados para a presença do anticorpo anti-P pelo método de ELISA, do
anticorpo anti-DNA de dupla fita pelo método de imunofluorescência indireta
usando Crithidia luciliae e do anticorpo anti-Sm pelo método de ELISA. Os
critérios de exclusão adotados foram a presença de outros anticorpos
específicos de LES como o anti-DNA de dupla fita (n=1) e o anti-Sm (n=2) ou
se o paciente apresentasse o diagnóstico de LES definido pelo Colégio
Americano de Reumatologia (n=0). Os prontuários médicos foram revisados
para dados demográficos, clínicos e resultados de exames laboratoriais
relacionados a hepatopatia e anticorpos específicos de HAI. Resultado:
Títulos moderados ou alto (> 40 U) de anti-P foram encontrados em 9,7%
(9/93) dos pacientes com HAI e em nenhum dos controles (p = 0,003). No
diagnóstico, os pacientes com anti-P positivo ou negativo apresentavam
características demográficas/clínicas semelhantes, como a frequência de
cirrose (44,4% vs 28,5%, p = 0,44) e exames laboratoriais relacionados a
hepatite (p > 0,05). Entretanto, ao final do seguimento destes pacientes
(média de 10,2 ± 4,9 anos), os pacientes positivos para anticorpos anti-P
apresentaram uma maior frequência de cirrose quando comparados a
pacientes negativos para anti-P (100% vs 60%, p = 0,04). Conclusão: a
demonstração da presença do anticorpo anti-P em pacientes com HAI sem
evidência de LES sugere um mecanismo comum de acometimento hepático
nestas duas doenças. Além disso, a presença deste anticorpo parece
predizer um pior prognóstico nos pacientes com HAI.
Descritores: Lúpus eritematoso sistêmico. Hepatite autoimune. Ribossomos.
Anticorpos. Prognóstico.
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SUMMARY
Calich ALG. Anti-ribosomal P protein antibody in autoimmune hepatitis
patients [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2013.
Background: Autoantibodies to ribosomal P proteins (anti-rib P) are specific
serological markers for systemic lupus erythematosus (SLE) and are
associated with liver involvement in this disease. The similarity in
autoimmune background between autoimmune hepatitis (AIH) and SLEassociated hepatitis raises the possibility that anti-rib P antibodies might also
have relevance in AIH. Aims: To evaluate the frequency and clinical
significance of anti-rib P antibodies in a large AIH cohort. Methods: Sera
obtained at diagnosis of 96 AIH patients and of 82 healthy controls were
tested for IgG anti-ribosomal P protein by ELISA. All of the sera were also
screened for other lupus-specific autoantibodies, three patients with the
presence of anti-dsDNA (n=1) and anti-Sm (n = 2) were excluded. Results:
Moderate to high titers (> 40 U) of anti-rib P antibody were found in 9.7%
(9/93) of the AIH patients and none of the controls (P = 0.003). At
presentation, AIH patients with and without anti-rib P antibodies had similar
demographic/clinical features, including the frequency of cirrhosis (44.4% vs.
28.5%, P = 0.44), hepatic laboratorial findings (p > 0.05). Importantly, at the
final observation (follow-up period 10.2 ± 4.9 years), the AIH patients with
anti-rib P had a significantly higher frequency of cirrhosis compared to the
negative group (100% vs. 60%, P = 0.04). Conclusion: The novel
demonstration of anti-rib P in AIH patients without clinical or laboratory
evidence of SLE suggests a common underlying mechanism targeting the
liver in these two diseases. In addition, this antibody appears to predict the
patients with worse AIH prognoses.
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