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Resumo
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica, autoimune caracterizada pela produção de autoanticorpos
que diversificam a gama de manifestações clínicas e severidade da doença. Muitos genes foram associados ao LES e
podemos citar alterações de segmento através de duplicações e deleções, o que chamamos de copy number variations
(CNVs).
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Resultados e Discussão

.

Avaliamos 112 pacientes com LESj, sendo 96 (85,7%) do
sexo feminino, com média de idade de 21 anos (DP ±4,8
anos) e média de duração da doença de 7,8 anos
(DP±6,5). As amostras foram processadas por extração de
DNA pela metodologia QIAamp® DNA Blood Midi
(Qiagen®). As CNV
HD Affymetrix,

Conclusões

, porém não observamos associação entre a
presença de CNV e LES ou ao perfil clínico, laboratorial e
de tratamento. Nós concluímos que há maior recorrência
de LES nos familiares de primeiro grau.
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