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RESUMO 

 

 

Torrezani A. Estudo da expressão de genes relacionados à resposta inflamatória e 
autoimune em lesões de líquen plano oral do tipo reticular por meio de PCR-array 
[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. 
Versão Corrigida 
 

 

O líquen plano oral (LPO) é uma doença inflamatória crônica que afeta em torno de 

1 a 2% da população mundial adulta, entre 30 e 60 anos, principalmente mulheres. 

As lesões podem estar presentes em diversos sítios, porém tem predileção pela 

mucosa jugal, gengiva e bordas laterais da língua, todas bilateralmente. As 

manifestações de LPO são frequentes, e podem se caracterizar clinicamente em 

seis tipos: reticular, em placas, papular, atrófico, erosivo-ulcerativo e bolhoso, porém 

o mais comum é o reticular. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 

expressão de genes relacionados à resposta inflamatória e autoimunidade no líquen 

plano oral (LPO) em pacientes com a variante exclusivamente reticular comparado a 

controle saudável. Foram incluídos consecutivamente 10 pacientes com LPO que 

preencheram os critérios de inclusão adotados, sendo 9 mulheres e um homem, e 6 

indivíduos controle, sendo 4 mulheres e 2 homens pareados por sexo, idade e uso 

de medicações sistêmicas. Amostras de mucosa bucal foram coletadas por meio de 

biópsia incisional em ambos os grupos de pacientes e submetidas à extração de 

RNA para posterior análise da expressão gênica por PCR-array selecionada para 

este estudo.  Os resultados obtidos foram o aumento da expressão de 8 genes, 

CXCL 9 e CXCL 10 vão de acordo com a literatura, corroborando com nosso estudo 

e de certa forma reafirmar mais necessidade de estudos bem desenhados . 

 

 

Palavras-chave: Líquen plano oral. Expressão gênica. Quimiocina CXCL9. 

Quimiocina CXCL10. 



ABSTRACT 

 

 

Torrezani A. Study of the expression of inflammatory response-related genes and 
autoimmune in lesions of oral lichen planus reticular type by PCR-array [thesis]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2014. Versão 
Corrigida 
 

 

The oral lichen planus (OLP) is a chronic inflammatory disease that affects around 1-

2% of the adult population between 30 and 60 years, mainly women. The lesions 

may be present in several sites, but has a predilection for the buccal mucosa, gums 

and lateral borders of the tongue, all bilaterally. The manifestations of OLP are 

frequent, and may be characterized clinically in six types: reticular, plaque-like, 

papular, atrophic, erosive-ulcerative and bullous, but the most common is the 

reticular . The present study aimed to evaluate the expression of genes related to 

inflammatory response and autoimmunity in oral lichen planus (OLP) in patients with 

exclusively reticular variant compared to healthy control. 10 consecutive patients with 

OLP who met the inclusion criteria, 9 women and one man, and six control subjects 

were included were 4 women and 2 being proportionally matched by sex, age and 

use of systemic medications men. Samples of oral mucosa were collected by 

incisional biopsy in both groups of patients and subjected to RNA extraction for 

analysis of gene expression by selected for this study-PCR array. The results were 

the overexpression of genes 8, where only two of them go according to the literature, 

corroborating our study and somehow reaffirm need for more well-designed studies.    

 

Keywords: Lichen planus, oral.  Gene expression. Chemokine CXCL9. Chemokine 

CXCL10. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O líquen plano oral (LPO) é uma doença inflamatória crônica que afeta em 

torno de 1 a 2% da população geral adulta(1).  É caracterizado por acometer, 

principalmente, mulheres com faixa etária entre 30 a 60 anos de idade, raro em 

jovens(2-4). As lesões podem aparecer em vários sítios orais, com predileção pela 

mucosa jugal, gengiva e bordas laterais de língua, todas bilateralmente(5, 6). As 

manifestações de LPO são frequentes, e podem se caracterizar clinicamente em 

seis tipos: reticular, em placas, papular, atrófico, erosivo-ulcerativo e bolhoso, porém 

o mais comum é o reticular(7). 

Histologicamente, é caracterizado por um denso infiltrado inflamatório linfo-

histiocitário subepitelial com número aumentado de linfócitos intra-epiteliais e 

degeneração da camada basal de células. A apoptose de queratinócitos é 

evidenciada pela marcação de glóbulos eosinofílicos homogêneos denominados 

corpos de Civatte (corpos colóides, hialinos ou citóides) na região intraepitelial. 

Paraqueratose, acantose e projeções epiteliais em “dentes em serra” também 

podem ser visualizadas(3, 8). A predominância desse tipo de células inflamatórias 

sugere anormalidades na imunidade mediada por células, mas a patogênese do 

LPO continua sem completa compreensão(9). Outra sugestão de patogênese inclui 

estresse mental e anormalidades endócrinas(10). 

Estudos sugerem forte ligação entre líquen plano oral e o vírus da hepatite C 

e mostram que sua incidência parece ser maior na Itália, Japão e Brasil, variando de 

0 a 60%, mas nada ainda completamente estabelecido(11, 12). 

Na maioria dos casos as lesões de LPO são crônicas e raramente 

apresentam remissão espontânea(13). A evolução da doença frequentemente é 

marcada por períodos de exacerbação e remissão, acompanhados de alteração no 

aspecto clínico das lesões. Sendo assim, manifestações orais intensas normalmente 

são observadas em pacientes mais idosos(14, 15). Períodos de exacerbação com 

alteração do aspecto clínico lesional podem estar correlacionados ao estresse (3).  
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O potencial pré-maligno do LPO é muito controverso(16)
 , muitos estudos 

genéticos e moleculares estão sendo realizados no intuito de avaliar essa possível 

transformação maligna, embora nenhum deles tenha significado algo efetivo para a 

prática clínica(12, 17).  

A análise da expressão gênica em lesões locais e de células do sangue 

periférico dos pacientes tem identificado vários grupos de genes diferencialmente 

expressos, o que ajuda a criar novas hipóteses sobre a patogênese de doenças 

autoimunes e desordens inflamatórias(18, 19). A técnica do PCR array permite a 

análise de parte da expressão gênica no sistema biológico complexo e tem sido 

amplamente utilizado para a investigação de diversas doenças humanas, incluindo 

as desordens na cavidade oral(20). 

No campo da pesquisa de biologia molecular, o PCR em tempo real tem sido 

utilizado também para a validação de resultados de array, que é uma técnica de 

hibridização que permite a investigação da análise da expressão de milhares de 

genes ao mesmo tempo. O PCR utiliza matrizes contendo sondas complementares a 

diversos genes e permite, por técnicas de hibridização com o cDNA-alvo marcado 

com fluoróforo, avaliar a expressão gênica. Alguns arrays possuem todo o genoma 

de um organismo e podem ser utilizados para avaliar alterações da expressão 

gênica (transcriptoma). O problema é que o método é basicamente qualitativo e não 

permite uma análise estatisticamente confiável e de fácil correlação, além do alto 

custo. Por tal motivo o PCR em tempo real é utilizada como uma técnica de apoio 

para validar e quantificar os genes “escolhidos” nas análises de array (21). 

Além disso, o PCR em tempo real também vem sendo utilizado recentemente 

sob a forma de um array compacto para a análise da expressão gênica de vias de 

sinalização ou conjunto de genes específicos, sendo denominado PCR array. 

Metodologia esta que foi proposta neste estudo para avaliação de genes 

relacionados à resposta inflamatória e autoimune em pacientes com líquen plano 

oral do tipo reticular. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 Líquen Plano Oral 

 

 

O líquen plano oral (LPO) é uma doença mucocutânea inflamatória crônica 

mediada por células T, de causa desconhecida(22). Afeta comumente pessoas de 

meia-idade e idosos sendo mais prevalentes em pacientes do sexo feminino(6, 23). 

Sua prevalência gira em torno de 0.5 a 4% da população geral(3).  

Clinicamente, caracteriza-se por erupções papulares em pele e afeta 

membranas de mucosas, particularmente mucosa oral e vaginal e, raramente, 

mucosas anal, ocular, de laringe e uretra(24).  Lesões de líquen plano (LP) que 

acometem mucosa oral ocorrem em uma proporção entre 50 a 70% dos pacientes 

portadores de líquen plano(25). Já o contrário, ou seja, lesões de LPO em pele 

correspondem a 15% dos pacientes portadores de líquen plano oral(24). As formas 

clínicas da doença são: reticular, atrófica, papular, erosiva, placa e bolhosa, sendo a 

mais comum a forma reticular, podem ser isoladas ou múltiplas no mesmo 

paciente(7). As lesões geralmente são bilaterais e simétricas(figura 2.1), o que serve 

de diferenciação para as reações liquenóides orais(5, 26). Os locais mais acometidos 

são as mucosas jugais, gengiva, língua, mucosa labial e vermelhão do lábio(1, 3). 

 

   

Figura 2.1 – foto clínica de LPO, bilateral com as estrias de Wickham. 

 

O diagnóstico do LPO é feito tanto clinicamente, quanto histologicamente. A 

análise histopatológica inclui alterações epiteliais como hipergranulose, 

hiperqueratose, acantose, atrofia e a presença de numerosos corpos eosinofílicos 
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chamados de Corpos de Civatte. Nota-se  o apagamento da camada basal e uma 

infiltração superficial de infiltrado inflamatório linfocítico, principalmente 

justaepitelial(3, 8, 14). Temos como diagnóstico diferencial do líquen plano oral, 

candidíase, lúpus eritematoso, leucoplasia pilosa, lesões traumáticas, reações 

liquenóides de contato, GVHD (doença do enxerto contra o hospedeiro) e carcinoma 

epidermóide incipiente(25, 27).  

O tratamento do LPO visa aliviar os sintomas e minimizar o desconforto do 

paciente. Nenhum tratamento é completamente eficaz devido sua etiopatogenia 

incerta(7). 

Sua etiopatogenia atual sugere que a doença está relacionada a uma 

alteração da imunidade mediada por células, desencadeada por fatores endógenos 

ou exógenos, que resulta em uma resposta alterada para auto-antígenos(28, 29). Essa 

alteração da resposta imune resulta em apoptose dos queratinócitos na camada 

basal(30). Outra hipótese sobre a etiopatogenia do LPO é a desgranulação dos 

mastócitos e ativação das matrizes metaloproteinases(3). Ultimamente, muitas 

famílias de metaloproteinases e diversos genes tem sido identificado como parte do 

processo de patogênese dessa lesão, abrindo um vasto campo de estudos para 

avaliar os biomarcadores relativos à atividade e prognóstico da doença(3, 21). 

A relação entre a hepatite C e o LPO ainda não está estabelecida, porém, 

nota-se uma diferença da prevalência de infecção pelo vírus HCV(hepatite vírus C) 

em regiões geográficas diferentes(31). Alguns estudos concluíram que a infecção pelo 

HCV está associada com um risco estatisticamente significante para o 

desenvolvimento do LPO, sugerindo a presença do vírus ou de certos tipos de líquen 

plano podem ser utilizados como marcadores preditivos de um ao outro em 

determinados regiões geográficas(11). 

Apesar dos diversos estudos genéticos e moleculares para se tentar 

desvendar a real etiopatogenia do liquen plano oral, ainda não se chegou a uma 

conclusão sólida que pudesse atuar na evolução da doença, na prática clínica e no 

prognóstico. 
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2.2 Técnicas de análise molecular 

 

 

Alterações gênicas têm sido descritas para o líquen plano oral, porém, a 

adequada compreensão dos fenômenos celulares e moleculares permanece 

limitada. Portanto, uma varredura eficiente das alterações moleculares encontradas 

em LPO, obtido por meio de ferramentas de larga escala como análises conjunto de 

genes simultâneos (PCR array), e qRT-PCR (reação em cadeia da polimerase 

quantitativa precedida de transcrição reversa), pode revelar biomarcadores com 

elevada sensibilidade e especificidade clínicas(32).  

A tecnologia de microarray permite identificar o nível de expressão de grande 

quantidade de genes em determinada amostra através de uma única reação de 

hibridização(33), para isso um grupo de sondas representadas por fragmentos de 

RNA é imobilizado e distribuído de forma organizada e documentada sobre um 

suporte sólido, e se hibridizará com o alvo de interesse. A partir dos resultados 

obtidos, aqueles genes com expressão alterada poderão ser futuramente utilizados 

como marcadores específicos para uma doença, bem como para uso de alvos 

terapêuticos ou no desenvolvimento de vacinas(33, 34), no entanto embora esta 

ferramenta seja extremamente abrangente e eficaz na identificação de uma grande 

quantidade de genes, este não é o ponto crítico a ser desvendado, mas sim a 

informação quantitativa associada com um dado perfil de expressão(34). Sendo 

assim, a expressão dos genes identificados por array deve ser validada com 

metodologias complementares, como a RT-PCR convencional, ou ainda, em tempo 

real (qRT-PCR), possibilitando a quantificação dessa expressão(35). 

A reação de amplificação em tempo real, uma variante da reação de PCR 

convencional, representa grande avanço nos métodos moleculares de auxílio 

diagnóstico, particularmente por facilitar sobremaneiramente as tarefas de 

quantificação da expressão gênica em determinado tecido ou amostra biológica. O 

método utiliza um sistema óptico capaz de detectar a fluorescência oriunda da 

reação de amplificação, para isso os sistemas de detecção da PCR em tempo real 

incluem moléculas capazes de emitir em um comprimento de onda específico, 

proporcionando o acompanhamento da reação ao longo dos ciclos, quando ocorre a 

amplificação do molde de DNA após (SYBR Green®) ou durante (TaqMan®) a 

síntese da dupla fita (35).  
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Em resumo, enquanto o elevado rendimento da análise por microarranjo 

constitui a ferramenta que permite uma análise em larga escala de padrões de 

expressão, a transcrição reversa seguida pela reação em cadeia da polimerase 

representa a ferramenta que proporciona a sensibilidade necessária para se validar 

os resultados para genes individuais(36).  

Mais recentemente foi desenvolvida a técnica da PCR array, que permite a 

análise da expressão gênica pela técnica do PCR em tempo real de uma parte do 

sistema complexo biológico simultaneamente, como por exemplo de um conjunto de 

genes relacionados à uma via de sinalização ou a um tipo específico de resposta do 

organismo e tem sido amplamente utilizada para a investigação de diversas doenças 

humanas, incluindo as desordens na cavidade oral(20). 
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2.3 Quimiocinas  

 

 

Em reações inflamatórias temos a presença das quimiocinas, que são 

produzidas por leucócitos, células endoteliais e células próprias do tecido, em 

resposta a estímulos externos. As quimiocinas são citocinas com habilidade de 

recrutar e ativar subpopulações específicas de leucócitos por quimiotaxia, atuando 

potentes mediadores ou reguladores da inflamação. As quimiocinas são divididas 

em quatro subfamílias dependendo da posição de seus resíduos de cisteína; essas 

familias são CC, CXC, CX3C e XC, onde X= aminoácido e C= cisteína. Na 

subfamília CXC um aminoácido separa as primeiras 2 cisteínas, enquanto na 

subfamília CC os primeiros dois resíduos de cisteína são adjacentes um ao outro. 

Cada subfamília possui seu próprio receptor e tem funções diferenciadas uma da 

outra. As quimiocinas CXC são quimiotáxicas para neutrófilos, enquanto a CC não 

agem neste último grupo celular, atraem monócitos e basófilos linfócitos(37). 

O sistema de quimiocina humana inclui atualmente mais de 50 quimiocinas e 

18 receptores de quimiocina. As quimiocinas excretadas afetam queratinócitos, e no 

infiltrado inflamatório associado, pode desempenhar um papel crucial no 

recrutamento seletivo de células T infiltrada através do seu receptor de 

quimiocina(38). 

Algumas quimiocinas que estão envolvidas em processos inflamatórios, como 

as descritas abaixo: 

- CCL 3 – também conhecida como proteína inflamatória de macrófago-1α 

(MIP-1α), envolvida no processo inflamatório agudo, no recrutamento e ativação de 

leucócitos, tem como receptor CCR 1, CCR4 e CCR 5. O CCR 1 está presente na 

superfície dos linfócitos do sangue periférico, monócitos e células NK, o CCR4 é um 

marcador seletivo para os linfócitos Th2 e, dentre suas funções, apresenta o tráfego 

de células dendríticas, recirculação de linfócitos T, transmigração de células através 

do timo e a migração de linfócitos T para o tecido linfoide, o CCR 5 é expresso 

preferencialmente  em linfócitos Th1, macrófagos, em tecidos linfoides e não 

linfoides e em células dendríticas(39-41). 

- CCL 4 - também conhecida como proteína inflamatória de macrófago-1β 

(MIP-1β), também está envolvida no processo inflamatório agudo, no recrutamento e 

ativação de leucócitos e também tem como receptor o CCR 5(41, 42). As quimiocinas 
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CCL3 e CCL4, são expressas em resposta a um estímulo, como mediar inflamação, 

sendo consideradas indutivas  e  as que são expressas independente da presença 

ou não de inflamação, são denominada de quimiocinas constitutivas(43) .  

- CCL 11 –  conhecida como proteína quimiotática de eosinófilos ou eotaxina, 

recruta eosinófilos e células inflamatórias, induz a liberação de histamina e 

leucotrienos, pode ser expressa em linfócitos T principalmente em situações de 

resposta alérgica. Seus receptores são o CCR 2, CCR 3 e CCR 5 que são expressos 

em eosinófilos e basófilos (38, 42). 

- CCL 16 – conhecida como quimiocina expressada em fígado (LEC) e 

monotactina – 1 (MTN-1) é uma quimiocina que atrai especialmente monócitos 

induzida por IL-10, IFN-γ e LPS bacteriano. Tem como receptores o CCR 1,  CCR2, 

CCR 5 e CCR8 que são expressos em monócitos, linfócitos B, linfócitos T ativados, 

células dendríticas e basófilos (44, 45). 

- CCL 19 - conhecida como proteína inflamatória de macrófagos 3 beta (MIP-

3β), seu receptor é o CCR 7, expresso em linfócitos T e células dendríticas. O CCR7 

apresenta dois subgrupos de linfócitos T de memória: os linfócitos negativos para 

CCR7 que têm função efetora de migrar para tecidos inflamados e os linfócitos 

positivos CCR7 que estimulam a produção de células efetoras através das células 

dendríticas. Ambos são indispensáveis na manutenção da memória imunológica. 

Junto aos seus ligantes facilitam o recrutamento e retenção de células para órgãos 

linfoides secundários, fator importante para exposição eficiente dos linfócitos T aos 

antígenos. A quimiocina CCL19 auxilia a ativação de integrina β2 nos leucócitos 

circulantes e permite que os mesmos sejam capazes de aderir aos tecidos(42, 46). 

- CXCL 9 - conhecida como monoquina induzida por interferon gama (MIG), 

quimioatraente de células T e seu receptor é o CXCR3, que é expresso por células 

Th1. Este receptor, já foi descrito estar presente em queratinócitos na camada basal 

do epitélio e na lâmina própria da pele de pacientes com dermatoses inflamatórias e 

no líquen plano cutâneo (38, 47-49). 

- CXCL 10 - conhecida como proteína induzida por interferon gama (IP-10) ou 

pequena citocina indutora B10, é um quimioatraente de monócitos, células T, células 

NK e células dendríticas promovendo a adesão de células T às células endoteliais e 

podendo participar da angiogênese e atividade anti-tumoral, também interage o 
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receptor CXCR3. Em estudos já foi demonstrado o CXCL 10 na degeneração da 

camada basal da epiderme de líquen plano (LP) (45, 48, 50, 51). 

 

 

2.4 Outros genes relacionados à resposta inflamatória 

 

 

- KNG 1 – quininogênio é uma proteína de alto peso molecular, envolvido na 

angiogênese, têm sido estudados em modelos in vivo com relação a doenças 

inflamatórias crônicas como artrite reumatóide e doença de Crohn(52). 

- IL 10 - É uma citocina anti-inflamatória produzida primariamente por 

monócitos, macrófagos e linfócitos Th2, atuando na imunorregulação por regulação 

negativa da expressão de citocinas Th1, de antígenos do MHC de classe II, e de 

moléculas co-estimuladoras de macrófagos, também bloqueia a via de sinalização 

do NF-kB, suprimindo a inflamação(53, 54). 

- Receptores Toll- like (TLR) são receptores transmembrana tipo I, que são 

agrupados em uma mesma família de genes com base na similaridade de 

sequência. Na nossa base bibliográfica hoje já se sabe que existem 10 membros, 

onde cada um é capaz de diferenciar  produtos moleculares derivados de diferentes 

classes de microrganismos, tais como bactérias, fungos, protozoários e vírus. A 

ativação dos TLR culmina com a produção de citocinas inflamatórias e quimiocinas, 

propiciando resposta inflamatória aguda e, consequentemente, estímulo inicial da 

resposta imunológica adaptativa, visto que estes receptores estão presentes em 

células apresentadoras de antígenos tais como as células dendríticas(55). 

- Gene de resposta primária de diferenciação mielóide 88 (Myd88) é uma 

molécula adaptadora essencial para sinalização de alguns TLR resultando na 

transdução de sinais e na produção de citocinas pró-inflamatórias(56). 

- Interleucina 18 (IL18) e Proteína acessória do receptor da interleucina 18 

(IL18RAP), onde a IL-18 é uma citocina pró-inflamatória que faz parte da 

superfamília da IL-1, conhecida como um importante regulador da imunidade inata e 

adquirida. Tem sua expressão em locais de inflamação crônica, em doenças 

autoimunes, outras doenças como as infecciosas(57). A IL-18RAP é uma subunidade 

acessória do receptor da IL-18, indispensável para a funcionalidade deste e a 
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atuação e ativação da via do NF-kB(58). Variantes neste gene estão relacionadas à 

susceptibilidade à doença celíaca(59) . 

- IL1A, IL-1 B, IL-1R1, IL-1RAP - A superfamília da IL-1 está relacionada com 

as respostas imunológicas da fase aguda da inflamação, sendo que a IL-1A e IL-1B 

são as moléculas efetoras e produzidas principalmente por macrófagos e monócitos, 

mas também por células endoteliais, células epidérmicas e fibroblastos(60, 61).  IL-1R1 

é um receptor tipo 1 que ativa as vias de sinalização para a produção da resposta 

imunológica e a IL1RAP um receptor de tipo II que tem função reguladora(60, 62). 

- Proteína de interação Toll (TOLLIP) – é uma proteína adaptadora de inibição 

dos TLR e, consequentemente, de suas vias de sinalização(63). 

- Fator de transcrição nuclear kappa B (NF-kB) é  um fator de transcrição que 

regula a expressão de diversas citocinas pró-inflamatória, imunorreguladora e 

angiogênica, dentre eles o fator de necrose tumoral alfa (TNF-a), interleucina-6 (IL-

6), e interleucina 8 (IL-8)(63).  

 

 

2.5 Quimiocinas e líquen plano oral 

 

 

Histologicamente, o líquen plano oral é caracterizado por degeneração dos 

queratinócitos da camada basal do epitélio e um denso infiltrado linfocítico 

subepitelial. Analisando esta população, observou - se que as células T citotóxicas 

são as principais componentes deste infiltrado inflamatório. Por outro lado, está bem 

estabelecido na literatura que a expressão diferencial de quimiocinas, receptores de 

quimiocinas, e moléculas de aderência desempenham um papel importante na 

determinação específica do posicionamento de leucócitos dentro dos tecidos 

normais e inflamados(38, 64). Desta forma, uma alteração na expressão destas 

moléculas pelos queratinócitos ou células dendríticas presentes no epitélio 

favoreceriam o acúmulo de células inflamatórias na região justaepitelial e o 

desenvolvimento do quadro. 

Receptores de quimiocinas são diferencialmente expressos nas diversas 

subpopulações de células T tipo 1 (Th1) e tipo 2 (Th2) ), de acordo com o tipo de 

citocinas que estas células secretam.  
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Os linfócitos Th1, que secretam citocinas pró-inflamatórias estão associados 

por exemplo ao CXCR3 e CCR5, enquanto os linfócitos Th2, que secretam citocinas 

anti-inflamatórias, expressam CCR3, CCR4 e CCR8 (39, 65).  

Estudos têm mostrado que os queratinócitos lesionados de LPO de diversas 

formas clínicas e outras dermatoses inflamatórias expressam MIG/CXCL9, IP-10 / 

CXCL10 e I-TAC/CXCL11, que são os ligantes de CXCR3(49). Em apoio a esta, a 

maioria das células T infiltradas no líquen plano cutâneo expressam CXCR3(66). 

Outros estudos têm mostrado que os queratinócitos lesionados do líquen plano oral 

expressam de maneira aumentada a quimiocina RANTES/CCL5 relacionada com o 

recrutamento de linfócitos, monócitos, linfócitos NK e eosinófilos, além de atuar no 

influxo de cálcio celular, degranulação e atividade citolítica,  e seu receptor 

CCR1(relacionados a linfócitos T de memória, teria um papel regulador/supressor da 

atividade Th1)(67). Corroborando com a hipótese de que a etiologia do LPO esteja 

relacionada a uma reação imunológica mediada pelo acumulo e expansão de 

linfócitos Th1, possivelmente recrutados para a região epitelial por ação das 

quimiocinas(68). 

Células de Langerhans (CL) são células dendríticas residentes em epitélio de 

mucosas e da pele(69).  

Estudos preditivos demonstraram  o aumento do número de CL expressavam 

o receptor CCR7 (que apresentem importante papel no tráfico de linfóticos T e B 

através do endotélio), no epitélio e no estroma do LPO, indicando que este tipo 

celular possa desempenhar um papel importante na patogênese do LPO, existem 

estudos que já apresentam resultados na literatura da expressão de quimiocinas e 

receptores de quimiocinas comparando epitélio saudável ao LPO, e sugeriram que o 

conhecimento mais avançado do papel das quimiocinas no LPO pode ser um indício 

da patogênese do LPO (70). 

A CXCL - 9 é quimioatraente de células T, induzida por IFN-ˠ e tem sua 

expressão aumentada em doenças cutâneas como dermatite atópica e psoríase(38, 

48). No LP (líquen plano) a literatura descreve a íntima relação com o IFN-ˠ e a forte 

expressão de CXCR3. A expressão dos seus ligantes CXCL-9 e CXCL-10 é 

observada no interior dos grânulos citolíticos de linfócitos na junção derme - 

epiderme e na degeneração da camada hidrópica em casos de líquen plano cutâneo 

(LPC), onde foi possível avaliar por imunohistoquímica a presença de CXCR3 e 
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células efetoras, que podem induzir a apoptose de queratinócitos e estar envolvida 

na inflamação crônica(48, 49, 71).  

Foi possível também encontrar na literatura um estudo que além do aumento 

da expressão de CXCL-9 e CXCL-10 em pacientes de LPO quando comparados a 

pacientes saudáveis, o aumento na expressão de outras quimiocinas como: 

CXCL11(ligante do receptor CXCR3), CCL17/TARC e CCL22/MDC (ligantes do 

receptor CCR4). No resultado geral do estudo LPO, houve aumento considerável 

nas transcrições de citocinas Th1, como o  IFN-ˠ e de quimiocinas (CXCL9, CXCL10, 

CCL3, e CCL4), assim como de seus receptores CXCR3 e CCR5. Além disso, 

algumas citocinas Th2 também apresentava-se elevadas, como, IL-4 e as 

quimiocinas, CCL-17 e CCL- 22 e o receptor correspondente CCR4(49, 72). 

Em um estudo mais recente que comparou líquen plano cutâneo (LPC) e 

líquen escleroso (LE) também encontrou aumentada as mesmas quimiocinas 

descritas anteriormente, e temos mais bases de dados na literatura da expressão 

gênica no LPC(72). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Realizar um estudo caso-controle para avaliar, por meio de qRT-PCR array 

em tempo real, as diferenças na expressão de genes relacionados à resposta 

inflamatória e autoimunidade em líquen plano oral, da forma reticular em mucosa 

jugal quando comparados a indivíduos controle com mucosa bucal clinicamente 

saudável. 
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4 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Atendimento às normas de bioética 

 

 

Os indivíduos incluídos no presente estudo foram selecionados entre os que 

buscavam tratamento ou se encontravam em acompanhamento no Ambulatório da 

Disciplina de Estomatologia Clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade 

de São Paulo (FOUSP) – entre março de 2013 e maio de 2014. A participação no 

estudo foi efetivada mediante a concordância e assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE – Apêndice A), aprovado em 20/03/2013 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP, protocolo nº 224.096 (Anexo A). 

 

 

4.2 Casuística 

 

 

Seguindo o modelo de desenho de estudo do tipo caso-controle, os indivíduos 

foram incluídos em dois grupos: grupo caso, indivíduos que apresentavam LPO e 

controle indivíduos com mucosa jugal saudável e com medicamentos de uso diário 

como anti-hipertensivo, hipoglicemiantes via oral, anticoagulante e 

hipocolesterolemiante, uso único ou concomitante. 

 

 

4.2.1 Critérios de inclusão  

 

 

Pacientes portadores de Líquen Plano Oral idiopático, da forma clínica 

reticular, em mucosa jugal. 

Pacientes com mucosa saudável, decorrente de exodontia de terceiros 

molares, ou adjacente a lesões como controle da pesquisa. 

 Pacientes com idade  18 anos. 
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 Matrícula no Ambulatório de Estomatologia Clínica da FOUSP. 

 Pacientes que concordarem em participar do estudo. 

 

 

4.2.2 Critérios de exclusão do Grupo de Estudo 

 

 

 Pacientes com diagnóstico de reação liquenóide oral. 

 Pacientes com Líquen Plano Oral associado ao vírus HCV. 

 Pacientes com lesões sem uso de corticosteroides há pelo menos 15 

dias. 

 

 

4.2.3 Exame dos pacientes 

 

 

Os pacientes foram submetidos a exame estomatológico, as informações de 

anamnese e exame físico foram anotadas em ficha desenvolvida especialmente 

para o presente projeto (Apêndice B).  

Ao exame clínico intra bucal, foi realizada inspeção da cavidade oral a fim de 

avaliar a presença de lesões e/ou variações da normalidade. Os pacientes com 

suspeita de líquen plano oral e aqueles que estiverem em acompanhamento da 

lesão previamente diagnosticada foram classificados de acordo com o aspecto 

clínico e os espécimes foram coletados por biópsia incisional. 

 

 

4.2.4 Citologia esfoliativa 

 

 

Este exame tem por objetivo investigar a presença de infecção por Candida 

spp superposta à lesão oral prévio a realização da biópsia da lesão. Para os casos 

em que for comprovada a infecção, os pacientes receberam o tratamento com 

antifúngico tópico por um período de 15 dias antes da biópsia. O material obtido 

através de raspado da lesão foi dispensado em lâmina de vidro e fixado em álcool 
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absoluto. O processamento e análise das lâminas foram realizados no Laboratório 

de Anátomo-Patologia da Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. 

 

 

4.3 Material 

 

 

4.3.5 Diagnóstico histopatológico 

 

 

Este exame foi realizado para confirmação do diagnóstico clínico de lesões 

sugestivas de LPO, sendo seu resultado histológico de acordo com a OMS e 

critérios de Van der Meij(74). O material foi obtido por meio de biópsia incisional 

realizada com uso de bisturi sob anestesia local, fixado em formol 10% e enviado ao 

Laboratório de Anátomo-Patologia da Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP. O 

fragmento obtido com incisão elíptica do local com LPO reticular (figura 4.1), metade 

foi enviado para diagnóstico e a outra metade congelada a - 80˚C para análise do 

estudo. Os pacientes controle tiveram o material obtido de mucosa saudável 

periférica de lesões em mucosa jugal e de extração de terceiros molares inclusos. 

 

          

Figura 4.1 – Local da biópsia incisional               Figura 4.2 – Histológico LPO 

         

 

4.3.6 Tratamento do Líquen Plano Oral  

 

 

Os pacientes que apresentaram lesões sintomáticas de LPO foram tratados 

com medicação tópica, tais como corticóides (propionato de clobetasol 0,05% ou 

0,1%) ou imunossupressor  tópico (tacrolimus 0,1%). No caso de pacientes com 

Paraqueratose                                               
                   Corpos colóides 
 
Fenda subepitelial  
 
 
 

             Infiltrado inflamatório linfocitário 
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lesões assintomáticas foram dadas orientações gerais sobre a doença e efetuado 

controle clínico periódico segundo protocolo criado para pacientes com LPO da 

disciplina de Estomatologia clínica da FOUSP. 

 

 

4.4 Método 

 

 

4.4.1 Experimentos 

 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Patologia Molecular da 

Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP (Prof. Dr. Fábio Daumas Nunes). 

 

 

4.4.2 Extração do RNA 

 

 

O RNA total foi extraído utilizando-se o reagente TRIzol® (Invitrogen 

Corporation – Califórnia, EUA), uma solução monofásica de fenol e isotiocianato de 

guanidina para isolamento do RNA de células e tecidos. Cada amostra congelada foi 

completamente macerada em nitrogênio líquido, até a visualização de um pó branco, 

sem permitir o descongelamento e a consequente degradação do RNA (Figura 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - A: maceração em nitrogênio líquido do fragmento de tecido, B: aspecto após maceração 
e adição do reagente Trizol (Gallo, CB

(73) 
) 

 

A B 
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Em seguida, acrescentou-se 1mL de Trizol ao material macerado e após seu 

descongelamento, foi homogeneizado até a completa dissolução do material. Para 

cada mL de Trizol foram utilizados 200µL de clorofórmio (LAFAN Química Fina 

LTDA – São Paulo, Brasil), e o microtubo (Axygen Scientific – Califórnia, USA) 

devidamente selado foi vigorosamente agitado durante 30s para a mistura das 

soluções e acondicionada a -20ºC durante 15min. Os tubos foram centrifugados 

(centrífuga Eppendorf AG modelo 5415R – Hamburg, Alemanha) a 10.000rpm 

durante 15min a 4ºC.  

Após a centrifugação, observava-se a formação de três fases, a fase aquosa 

(transparente) foi transferida para outro microtubo e a ela acrescentou-se 500µL de 

álcool isopropílico (LAFAN Química Fina LTDA – São Paulo, Brasil); após 

homogeneização foi armazenada a -20ºC durante 30min. Em seguida os tubos 

foram submetidos à nova centrifugação a 10.000rpm durante 10min a 4ºC, 

verificando-se então a presença do precipitado de RNA no fundo do microtubo. 

O sobrenadante foi descartado e este precipitado lavado com 1 ml de etanol 

75% (LAFAN Química Fina LTDA – São Paulo, Brasil) e novamente centrifugado a 

5.000RPM durante 5min a 4ºC, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

submetido à secagem, deixando-se os microtubos abertos por no máximo 10min.  

Em seguida, acrescentou-se 25µL de água tratada com 

DEPC(diethilpirocarbonato ) (Invitrogen Corporation – Califórnia, EUA) para a 

dissolução do precipitado de RNA total.  

A pureza das amostras de RNA extraídas foi avaliada pelas leituras das 

absorbâncias de RNA, proteína e outros contaminantes, bem como a relação entre 

estas leituras (A260/A280 e A260/A230), determinadas por espectrofotômetro (NanoDrop 

2000, Thermo Fisher Scientific – Wilmington, Delaware, EUA). Foram consideradas 

adequadas às amostras cujo resultado da relação A260/A280 e A260/A230 fosse superior 

ao valor 1,8. Bem como a obtenção automática da concentração (quantificação) das 

amostras avaliadas por este equipamento.  

A integridade do RNA foi verificada em gel denaturante de agarose (1,0%) 

corado com brometo de etídio, verificando-se a presença das bandas 28s e 18s, 

correspondentes ao RNA ribossômico que deveriam se apresentar nítidas e intensas 

numa relação de 2:1 (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Bandas 18 e 28 S podemos verifica a qualidade do RNA total em gel de agarose 1%.  

 

 

4.4.3 Tratamento das amostras (digestão) com DNase e purificação do RNA 

 

 

Previamente à síntese do cDNA para a realização da RT-PCR array, é 

indicado o tratamento da amostra de RNA total extraída, tanto para a eliminação de 

DNA genômico que eventualmente possa estar presente na amostra (RNase-Free 

DNase Set, Qiagen – Venlo, Holanda), quanto a eliminação de outros 

contaminantes, como sais e restos de reações enzimáticas, que possam estar 

associados a amostra e interferir no resultado da PCR (RNeasy MinElute Clean-up 

Kit – Qiagen). 

A primeira etapa, digestão com DNase (RNase-Free DNase Set, Qiagen), 

confere resultados mais confiáveis, uma vez que a amplificação pela PCR será 

apenas do cDNA, refletindo a expressão do gene (RNA mensageiro) e não do gene 

constitutivamente presente no DNA das células humanas. A segunda etapa, 

purificação do RNA (RNeasy MinElute Clean-up Kit, Qiagen), elimina eficientemente 

os contaminantes proporcionando uma amostra de RNA de alta qualidade e 

concentrado, levando a resultados da PCR mais fidedignos. 

Os dois processamentos descritos foram realizados de acordo com as 

indicações do fabricante para uma quantidade máxima de 45µg de RNA total 

extraído (a partir dos dados obtidos pela quantificação anteriormente por meio da 

análise pelo NanoDrop 2000, Thermo Fisher Scientific). 

Para a digestão com DNase (RNase-Free DNase Set, Qiagen) acrescentou-

se a 45µg de RNA de cada amostra, 10µL do tampão da reação (RDD buffer, 

Low 
Mass 

Ladder 

LQ1        LQ2       LQ3        LQ4        LQ5 
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Qiagen) e 2,5µL da enzima DNase (DNase I RNase-Free, Qiagen) e num volume 

final de 100µL. Esta mistura foi acondicionada à temperatura ambiente por 10min 

para permitir a ação da enzima de degradação do DNA.  

Em seguida as amostras foram diretamente a purificação do RNA (RNeasy 

MinElute Clean-up Kit, Qiagen), para os 100µL de RNA obtidos na etapa anterior 

foram adicionados 350µL do tampão RLT (RLT buffer, Qiagen) e 250µL de etanol 

absoluto (LAFAN Química Fina LTDA – São Paulo, Brasil). Esta mistura foi 

transferida a uma coluna para RNA (RNeasy MinElute Spin Columns, Qiagen) e 

centrifugada a 10.000rpm por 15s à temperatura ambiente.  

O filtrado obtido após a centrifugação foi adequadamente descartado (pois 

contém tiocianato de guanidina) e a coluna para RNA foi adaptada num novo tudo 

coletor (Collection tubes, Qiagen), 500µL de tampão RPE (RPE buffer, Qiagen) foi 

depositado sobre a membrana da coluna e a coluna foi submetida à nova 

centrifugação a 10.000rpm por 15s à temperatura ambiente. O filtrado foi novamente 

descartado e para a lavagem do RNA foi acrescentado a coluna 500µL de etanol 

80% (LAFAN Química Fina LTDA) e novamente a coluna foi submetida a nova 

centrifugação a 10.000rpm por 2min à temperatura ambiente. 

Após este passo a coluna foi inserida num novo tubo coletor e centrifugada 

com as tampas abertas a 10.000rpm por 5min à temperatura ambiente, para a 

secagem da membrana da coluna que contém o RNA, eliminando completamente o 

etanol (que interfere nas reações subsequentes). Assim, a coluna foi inserida num 

microtubo de 1,5mL e 15µL de água livre de RNase (RNase-Free water, Qiagen) foi 

depositada sobre o centro da membrana e o conjunto centrifugado por 1min na 

velocidade máxima, resultando em aproximadamente 13µL de RNA limpo e 

concentrado, que foi novamente quantificado por meio do uso do NanoDrop 2000 

(Thermo Fisher Scientific). 

 

 

4.4.4 Reação de transcrição reversa – síntese do cDNA 

 

 

A reação de transcrição reversa (RT) foi realizada utilizando-se kit específico 

que garante a eficiência da reação de PCR array, o RT2 First Strand Kit 

(SABiosciences-Qiagen), que produz uma síntese rápida e eficiente do cDNA 
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utilizando hexâmetros aleatórios e oligo-dt como iniciadores da reação de 

transcrição reversa e demais componentes compatíveis com a reação subsequente. 

Para tal, combinou-se 1g do RNA total, obtido após as etapas anteriores, 

com um mix de 4µL de tampão BC3 (5X Buffer BC3, SABiosciences-Qiagen), 1µL da 

solução P2 (Control P2, SABiosciences-Qiagen), 2 µL da enzima de transcrição 

reversa RE3 (RE3 Reverse Transcriptase Mix, SABiosciences-Qiagen). Esta mistura 

foi levada ao termociclador por 15min a 42°C e a atividade enzimática foi bloqueada 

por um segundo ciclo subsequente de 5min a 95°C, e o cDNA foi submetido as 

reações de PCRarray. 

 

 

4.4.5 PCR array 

 

 

A metodologia de PCR array (RT2 Profiler PCR Arrays, SABiosciences-

Qiagen) permite a análise de um painel de genes de uma via de sinalização 

biológica como a das quimiocinas e seus receptores, selecionada para no presente 

estudo (PAHS-077ZA, Inflammatory Response and Autoimmunity RT2 Profiler PCR 

Array, Lot. EA23.4-R1, RT2 ProfilerTM PCR Arrays,  (Qiagen Sciences), que contém 

membros das subfamílias CC e CXC das quimiocinas e outros genes relacionados. 

Desta forma, para a avaliação da expressão das quimiocinas e seus 

receptores em paciente que apresentam LPO (grupo caso) em relação a indivíduos 

saudáveis (grupo controle) foi preparado amostras de doentes individualmente e um 

pool de amostras de pacientes controle, combinando-se as amostras de cDNA 

sintetizadas anteriormente numa diluição de 1:10. 

Para as placas de doentes e pool de saudáveis, foi preparado um mix com 

102µL do cDNA diluído, 1350µL de SYBR Green Mastermix (2X RT2 SYBR Green 

Mastermix, SABiosciences-Qiagen) e 1248µL de água livre de RNase, conforme as 

orientações do fabricante, que foi distribuído nos 96 poços de cada placa de PCR 

array (volume de 25µL), sendo 10 placas para o grupo caso (LPO) e uma para o 

pool do grupo controle (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 - Preparação da placa PAHS-077ZA para PCR 

 

A reação foi realizada no equipamento de PCR em tempo real 7500 Applied 

Biosystems Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Life Technologies 

Corporation – California, EUA) segundo as concisões de ciclagem recomendada 

pelo fabricante: 10min a 95°C para a ativação da enzima Taq DNA polimerase, 40 

ciclos de 15s a 95°C (desnaturação do DNA) e 1min a 60°C (associação dos 

iniciadores/extensão da nova fita de DNA-detecção da fluorescência).    

Para a análise dos resultados, os valores de Ct1 do pool de amostra do grupo 

controle e do grupo caso foram transferidos para o software 

SABiosciences Web-based PCR Array Data Analysis Software2 disponível na 

internet para a análise dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Ct ou cycle threshold é o número do ciclo em que a fluorescência gerada pela reação de 

amplificação cruza o limiar de fluorescência (threshold) de toda a reação. O Ct representa o início da 
fase exponencial da reação, ou seja, a existência de quantidade detectável de produto de 
amplificação (não corresponde a ruído de fundo). É inversamente proporcional ao nível de expressão 
relativa original do gene de interesse. 
2
 www.sabiosciences.com/pcrarraydataanalysis.php  

http://www.sabiosciences.com/pcrarraydataanalysis.php
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características gerais dos pacientes 

 

 

Tabela 5.1 – Características pacientes LPO (n = 10) e pacientes não LPO (n = 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 5.2 – Sintomas e medicações em uso pacientes LPO (n = 10) e pacientes não LPO (n = 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram incluídos neste estudo 10 pacientes com LPO reticular, 9 mulheres e 1 

homem, com idade variando entre 35 e 66 anos, sendo a média de idade de 52,5 

anos. E, no grupo controle, 6 indivíduos saudáveis, 4 mulheres e 2 homens, com 

idade variando entre 53 e 74 anos com média de idade de 62,3 anos. Em relação a 

idade não observou diferença estatisticamente significativas entre grupo caso (LPO) 

 

Característica 

Paciente LPO 

N 

Paciente não LPO 

N 

Sintomatologia 7 0 

Fumante 0 1 

Uso de medicação 6 6 

Outras Lesões 0 0 

Etnia   

Negro 3 1 

Branco 7 5 

Stress emocional 8 5 

 Paciente LPO Paciente não LPO 

Sintomas Ardência (n=8) nenhum 

Medicações Antihipertensivo 

Hipocolesterolemiante 

Hipocligemico (oral) 

Hormônio tireoidiano 

Antihipertensivo 

Hipocolesterolemiante 

anticoagulante 
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e controle (indivíduos saudáveis), sendo p > 0.05 (p = 0.054, teste T-student). As 

características clínicas gerais dos pacientes com LPO em relação aos indivíduos 

controle não, estão sumarizadas nas tabelas 5.1 e 5.2. 

 

 

5.2 Medicamentos em uso 

 

 

Os medicamentos em uso contínuo desses pacientes tanto caso quanto 

controle eram das seguintes classes; anti-hipertensivo, hipoglicemiantes via oral, 

anticoagulante e hipocolesterolemiante, podendo ser apenas um desses, como 

também juntos. 

 

 

5.3 Avaliação de sinais e sintomas e funções hepáticas e renais 

 

 

Os sintomas apresentados como ardência foi minimizado com prescrição de 

corticosteroide ou imunosupressor. 

Nenhum paciente sintomático teve alterações em funções hepáticas, renais 

pelo uso contínuo de corticoide tópico, isso pode ser avaliado com a solicitação de 

exames laboratoriais. 

 

 

5.4 Avaliação da expressão de genes relacionados à resposta inflamatória e 

autoimunes 

 

 

Para a análise da expressão de genes relacionados à resposta inflamatória e 

autoimunidade, por meio do RT-PCR array em tempo real, os valores de Ct do pool 

de amostra do grupo caso e do grupo controle, obtidos  pela leitura da fluorescência 

gerada pela reação de amplificação no início da fase exponencial e captada pelo 

software do equipamento 7500 Applied Biosystems Real-Time PCR System, foram 
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transferidos para o software SABiosciences Web-based PCR Array Data Analysis 

Software. 

O cálculo dos níveis de expressão gênica relativa entre as amostras do grupo 

caso e o pool do grupo controle foi realizado de acordo com o método comparativo 

Delta-Delta Ct (2-ΔΔCt), considerando-se comparável a eficiência da reação de PCR 

em tempo real dos genes alvo e do gene controle, além da comprovação da 

eficiência da reação de transcrição genômica e do controle de contaminação por 

DNA genômico obtidas por meio de cálculos estabelecidos no software mencionado.  

Dos 86 genes relacionados à resposta inflamatória e autoimunidade 

presentes no ensaio de PCR array PAHS-077Z da SABioscences/Qiagen, foram 

encontrados 8 genes com aumento da expressão, 52 genes com baixa expressão e 

24 co-expressos  nas amostras de LPO em relação ao pool de amostras do grupo 

controle (Tabela 5.3), também evidenciados pelo gráfico de dispersão (scatter plot) 

obtido por meio do software (Gráfico 6.1). Nesta avaliação por pool de amostras não 

foi possível a comparação estatística entre os níveis de expressão.  
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Tabela 5.3 - Genes relacionados à resposta inflamatória e autoimunidades diferencialmente 
expressos entre o amostras de LPO em relação ao pool de amostras do grupo 
controle obtidos por meio do RT-PCR array 

 

                        GENE (SÍMBOLO/NOME) 
FOLD-

CHANGE 

Expressão aumentada  
CCL3 Chemokine (C-C motif) ligand 3 10,19 
CCL4 Chemokine (C-C motif) ligand 4 16,19 

CCL11 Chemokine (C-C motif) ligand 11 3,14 
CCL16 Chemokine (C-C motif) ligand 16 32,66 
CCl19 Chemokine (C-C motif) ligand 19 7,98 
CXCL9 Chemokine (C-X-C motif) ligand 9 14,99 

CXCL10 Chemokine (C-X-C motif) ligand 10 76,01 
KNG1 Kininogen 1 47,45 

Expressão diminuída  
TLR 7  Toll like receptor 7  - 8,49 

TOLLIP Toll interacting protein - 9,34 
TNFSF14 Tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14 -7,31 
NFKB1 Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B - 217,90 
MYD88 Myeloid differentiation primary response gene (88) - 201,94 
IL 1A Interleukin 1 A - 7,24 
IL 1 B Interleukin 1 B - 6,47 
ILR1 Interleukin receptor 1 - 3,68 

IL1RAP Interleukin 18 receptor accessory protein - 27,31 
IL8 Interleukin 8 (interferon-gamma-inducing factor) - 27,47 

IL18RAP Interleukin 18 receptor accessory protein - 180,97 
IL 10 Interleukin 10 (interferon-gamma-inducing factor) - 231,02 

IL10RB Interleukin 10 receptor, beta -4,14 
IL22 Interleukin 22 -15.23 

IL22RA2 Interleukin 22 receptor alpha 2 -35,58 
IL23A Interleukin 23  alpha  -27,43 
IL23R Interleukin 23 receptor -71,39 
IL6R Interleukin 6 receptor -37,59 
IL9 Interleukin 9 -183,36 

ITGB2 Integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 -13,55 
BCL B-cell CLL/lymphoma -5,17 
C3 Complement component 3 -28,12 

C3AR1 Complement component 3a receptor 1 -56,47 
CCL13 Chemokine (C-C motif) ligand 13 -11,38 
CCL2 Chemokine (C-C motif) ligand 2 -5,80 

CCL23 Chemokine (C-C motif) ligand 23 -25,60 
CCL24 Chemokine (C-C motif) ligand 24 -19,94 
CCL 5 Chemokine (C-C motif) ligand 5 -26,46 
CCL7 Chemokine (C-C motif) ligand 7 -99,09 
CCL8 Chemokine (C-C motif) ligand 8 -59,36 
CCR1 Chemokine (C-C motif) receptor 1 -17,97 
CCR2 Chemokine (C-C motif) receptor 2 -10,32 
CCR3 Chemokine (C-C motif) receptor 3 -39,07 
CCR7 Chemokine (C-C motif) receptor 7 -3,05 

CD40LG CD40 ligand -9,64 
CEBPB CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta -19,77 

CRP C-reactive protein, pentraxin-related -113,48 
CXCL5 Chemokine (C-X-C motif) receptor 5 -50,83 
CXCR4 Chemokine (C-X-C motif) receptor 4  
FASLG Fas ligand (TNF superfamily, member 6)  

FOS FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog  
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Gráfico 5.1 - Dispersão (Scatter plot) obtidos pelos resultados da expressão relativa dos genes 
relacionados à resposta inflamatória e autoimunidade por meio do RT-PCR array, 
evidenciando os genes super-expressos nas amostras de LPO em relação ao pool do 
grupo controle (acima da linha rosa superior), os genes sub-expressos (abaixo da linha 
rosa inferior) e os genes em que não houve diferença de expressão entre o grupo caso 
e controle (entre as linhas rosas) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Em relação às características das populações estudadas 

 

 

O objetivo do nosso estudo compreendeu a avaliação da expressão de genes 

relacionados à resposta inflamatória e autoimune em pacientes com LPO quando 

comparados a pacientes com a mucosa clinicamente saudável, num desenho de 

estudo do tipo caso-controle. Obtivemos 10 pacientes com LPO, e apenas 6 

pacientes controle, isso implica que o pareamento por características gerais como, 

sexo, idade, hábito de tabagismo e uso de anti-hipertensivos, hipoglicemiantes ou 

hipocolesterolêmicos dos pacientes incluídos foi proporcional e não pudemos ter 

uma amostra 1:1. 

A análise estatística não apontou diferenças significativas com relação a 

idade dos grupos,desta forma certifica-se de que o grupo analisado é homogêneo 

em relação às suas características gerais e a presença ou não do agravo analisado, 

neste caso o LPO, seria o principal fator a produzir a diferença de expressão nos 

genes selecionados para a análise molecular. 

O LPO engloba uma série de variantes clínicas, como reticular, em placas, 

papular, atrófico, erosivo-ulcerativo e bolhoso. Além das lesões que se assemelham 

clinicamente ao LPO, chamadas lesões liquenóides, como a reação liquenóide à 

drogas (RLD), reação liquenóide de contato (RLC) e reação liquenóide por doença 

do enxerto versus hospedeiro (RL por GVHD), sendo que estas condições podem 

ser diferenciadas dos casos de LPO idiopático pois apresentam um fator causal 

associado que pode ser identificado no paciente em questão, e tendem a cura após 

a remoção deste fator(74). 

Para a análise deste estudo, optamos por selecionar pacientes com LPO que 

apresentassem lesões reticulares em mucosa jugal exclusivamente. Isto porque 

provavelmente estas diferentes variáveis clínicas apresentem diferentes respostas 

ao nível molecular, uma vez que observamos características clínicas que podem 

variar de aumento da queratinização do epitélio, nos casos das lesões papulares e 

estriadas, e adelgaçamento e até mesmo ausência de epitélio nas lesões atrófico-

erosivas. Diferenças estas que inclusive suscitam a possibilidade de um eventual 
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potencial de transformação maligna maior nas lesões atrófico-erosivas em relação 

às reticulares(12). 

Desta forma, uma análise de um tipo exclusivo de lesão permitiria um melhor 

aprofundamento do conhecimento dos aspectos moleculares envolvidos na etiologia 

destas lesões. Assim, o diagnóstico dos pacientes com LPO incluiu criteriosamente 

características clínicas (estrias de Wickham) e histológica (hipergranulose epitelial, 

hiperqueratose, acantose, atrofia do epitélio e a presença de corpos eosinofílicos 

chamados de Corpos de Civatte), de acordo com os princípios da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) modificados por Van der Meij(74), uma vez que não 

dispomos rotineiramente do exame de imunofluorescência direta (IFD), para 

distinguir de outras doenças imumomediadas e reação liquenóide. (75-77). Embora, na 

literatura, alguns estudos deste tipo incluam outras formas do LPO como erosivo, 

por exemplo, em que o componente inflamatório é mais intenso e agudo (49, 78, 79).  

Em relação ao uso de medicação sistêmica, como anti-hipertensivos, 

hipoglicemiantes ou hipocolesterolêmicos, é importante a exclusão de casos que 

possam estar relacionados à RLD(reação liquenóide à drogas). Embora esta 

exclusão seja dificultada por se tratarem de medicamentos que raramente podem 

ser descontinuados por afetar a condição clínica do paciente de maneira importante. 

Desta forma, além do rigor nos critérios de diagnóstico dos casos de LPO, o grupo 

controle também foi pareado por esta condição. A sintomatologia apresentada pelos 

7 pacientes de LPO era de ardência na ingestão de alimentos ou bebidas quente, 

porém não foi levada em consideração nos critérios de inclusão, mas tiveram a 

avaliação clínica para controle destes  e prescrição de medicamentos. Acreditamos 

que talvez tenha alguma relação do stress emocional e resposta Th1, pois tivemos a 

resposta Th1 prevalente neste estudo e os pacientes com sintomas relatam algum 

acontecimento  com impacto emocional e o surgimento da doença LPO. 

No grupo controle, foram selecionados pacientes com lesões benignas em 

mucosa jugal e necessidade de exodontia, por aspectos éticos, a coleta realizada foi 

em mucosa adjacente à lesão que apresentasse clinicamente saudável e livre de 

sinais de inflamação. Além disso, deveriam apresentar características que 

proporcionassem a composição de um grupo semelhante ao grupo de casos (LPO), 

no que diz respeito às características gerais descritas anteriormente. 

O espécime de mucosa jugal dos pacientes com LPO reticular foi obtido no 

ato da biópsia em formato elíptico, onde metade deste fragmento foi congelado 
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imediatamente em nitrogênio líquido, para posterior armazenamento em freezer à    

– 80ºC até a realização dos experimentos no laboratório de Biologia molecular 

FOUSP e a outra metade do fragmento foi enviado para análise histológica e 

diagnóstico no laboratório de patologia bucal da FOUSP, já os pacientes controle 

com mucosa bucal saudável, foi um único fragmento elíptico congelado para a 

análise posterior. 

 

 

6.2 Em relação aos genes diferencialmente expressos nas populações 

estudadas 

 

 

A análise da expressão de genes relacionados à resposta inflamatória e 

autoimunidade em pacientes com LPO comparados a controles saudáveis pela 

técnica do PCR array identificou o aumento da expressão dos seguintes genes: 

CCL3, CCL4, CCL11, CCL16, CCL19, CXCL9, CXCL10, KNG1, que fazem parte 

basicamente do grupo das quimiocinas. E a diminuição da expressão dos genes: 

BCL6, C3, C3AR1, CCL2, CCL5, CCL7, CCL8, CCL13, CCL23, CCL24, CXCL5, 

CCR1, CCR2, CCR3, CCR7, CXCR1, CXCR4, CD40LG, CEBPB, CRP, FASLG, 

FLT3LG, FOS, HDAC4, IL-1A, IL-1B, IL-1R1, IL1F10, IL-1RAP, IL-6R, IL-8, IL-9, IL-

10, IL-10RB, IL-18RAP, IL-22, IL-22RA2, IL-23A, IL-23R, ITGB2, LY96, MYD88, 

NFATC3, NFKB1, NR3C1, RIPK2, TLR1, TLR3, TLR5, TLR7, TNFSF14, TOLLIP. 

Os outros 24 genes que faziam parte da placa de PCR array analisada não 

apresentaram diferenças na expressão entre casos e controles (C4A, CD40, CSF1, 

CCL17, CCL21, CCL22, CCR4, CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL6, CXCR2, IFN-γ, IL-

1RN, IL-6, IL-18, LTA, LTB, NOS2, TIRAP, TLR2, TLR4, TLR6, TNF-α. 

A análise com pool de amostras controle foi adotada tendo em vista o alto 

custo de cada placa de PCR array, porém esta é uma ferramenta que dificilmente 

compromete os resultados e já descrita na literatura1.  

Em relação às quimiocinas, alguns estudos prévios fizeram a avaliação de 

algumas delas no LPO(38, 49, 80-84), sendo o estudo de Ichimura et al o mais 

abrangente visto que avaliaram o perfil da expressão da família de quimiocinas e 

seus receptores no epitélio de amostras de LPO por microarray(38). Estes autores 

observaram o aumento de expressão das quimiocinas CCL5, CCL18, CCL19, 
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CCL20, CXCL9, CXCL10, CXCL11, CXCL12, CXCL14, e dos receptores CCR6, 

CCR9, CXCR4 no LPO em relação à mucosa saudável. E não observaram alteração 

na expressão do CCR7, e das quimiocinas ligantes dos receptores CCR3 (CCL7, 

CCL13, CCL11) e CCR4 (CCL17 e CCL22). 

Desta forma, podemos destacar a concordância com alguns resultados 

observados em nosso estudo, como o aumento na expressão de CCL19, CXCL9, 

CXCL10 e a expressão semelhante entre os grupos estudados (caso e controle) das 

quimiocinas CCL17, CCL22 e do receptor CCR4. Em contrapartida, alguns 

resultados foram opostos, como os casos da expressão das quimiocinas CCL5, 

CCL7, CCL13 e dos receptores CCR3, CCR7 e CXCR4, que se encontraram 

diminuídas em nosso estudo e aumentadas no estudo citado e da CCL11, em que a 

situação era inversa. Já a CCL16, com expressão aumentada em nosso estudo, não 

foi avaliada por nenhum outro publicado e avaliado neste trabalho. 

Os resultados opostos observados podem ter origem no reduzido número de 

amostras incluídas na avaliação conduzida pelo grupo de Ichimura et al, que refere 

ter utilizado 3 amostras o epitélio da mucosa bucal de pacientes com LPO erosivo 

isolado por microdissecção a laser para a análise de microarray, porém não refere 

que a validação destes resultados foi realizada numa amostra ampla. Ou ainda, e 

mais provavelmente, pela diferença no tipo de LPO incluído no estudo, que 

correspondeu à gengiva inserida de pacientes que apresentavam LPO erosivo, 

diferentemente do nosso grupo de estudo que foi composto por paciente com LPO 

reticular exclusivamente (38).  

As quimiocinas CCL18, CCL20, CXCL12, CXCL14 e os receptores CCR6 e 

CCR9, altamente expressas nas amostras de epitélio da mucosa bucal de pacientes 

com LPO erosivo(38), não faziam parte do grupo de genes pré-selecionados pelo 

fabricante para a placa de PCR array utilizada, a PAHS-077Z - Inflammatory 

Response & Autoimmunity PCR Array (SaBiosciences, Qiagen), sendo necessária 

uma nova investigação para a compreensão do papel destas quimiocinas no LPO 

reticular exclusivamente.  

Especialmente a atuação da quimiocina CCL20 e seu receptor CCR6, de 

acordo com o estudo de Ichimura et al(38), estes autores observaram, por meio de 

imunohistoquímica, um aumento na marcação de células CD1a+ Langerin+ que 

correspondem à células de Langerhans (LC) imaturas (células dendríticas epiteliais). 

E, segundo estes mesmos autores, o aumento da expressão do CCR6, receptor 
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presente em LC imaturas, e da CCL20, quimiocina envolvida na quimioatração deste 

tipo celular, implica que a interação CCL20/CCR6 seja responsável pela 

quimioatração de LC imaturas para o epitélio, culminando nas lesões de LPO. Estas 

células sofrem um processo de maturação, após a apresentação de um antígeno 

ainda não conhecido, e passam a expressar, além do clássico receptor CCR7, 

outras quimiocinas e receptores como CXCL9, CXCL10, CXCL11, CCR5 e CXCR3, 

que atuam na quimioatração de linfócitos Th1.  

No nosso estudo a expressão do CCR7, presente em células dendríticas (DC) 

maduras, apresentava-se reduzida em relação aos indivíduos controles. Porém 

outros estudos apresentaram resultados opostos, com aumento da expressão, como 

os estudos de Santoro et al. e de Mukae et al(70,83). 

O estudo de Santoro et al(70) avaliou especificamente as distintas 

subpopulações de DC em amostras de LPO, incluindo casos de pacientes com 

hepatites B e C, por meio de imunohistoquímica e imunofluorescência indireta. 

Observando aumento na porcentagem de LC imaturas (CD1a+/Langerin+), como no 

estudo de Ichimura et al (38), assim como de LC maduras (DC-SIGN+), isto é, 

ativadas pela interação com o antígeno. Estas últimas concentravam-se 

principalmente na região de junção entre epitélio e lâmina própria, local fundamental 

na lesão de LPO, e expressavam o receptor para quimiocina CCR7, que confere o 

fenótipo migratório para este subtipo celular em estado ativado. E o estudo de 

Mukae et al(83) também observou a expressão do CCR7 nas DC maduras presentes 

na submucosa e vasos linfáticos, sem a presença deste tipo celular e do CCR7 

infiltrados no epitélio de amostras de diversos tipos clínicos de LPO. 

A expressão do CCR7 evidencia a presença de infiltrado de DC maduras. 

Entretanto, nossa análise, diferentemente das análises de Santoro et al (70) e Mukae 

et al (83) que se concentraram especificamente na população de DC, foi uma análise 

da expressão de diversos genes na mucosa bucal com LPO em geral, visto que as 

amostras obtidas por biópsia eram maceradas para a extração do mRNA, 

envolvendo assim distintas populações celulares como queratinócitos, fibroblastos, 

linfócitos de diferentes tipos, entre outros.  

Muito provavelmente a avaliação neste panorama geral influenciou na 

expressão global do CCR7. Além disso, ambos os estudos citados avaliaram 

pacientes com LPO distintos dos nossos, ou pacientes que apresentavam condições 

sistêmicas associadas como a infecção por hepatite (70), ou incluindo os diversos 
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tipos clínicos de LPO(83). Indicando, finalmente, um papel pouco expressivo ou 

específico deste receptor na etiologia de cada tipo de LPO, ou do LPO com 

condições sistêmicas associadas, como no caso da hepatite. 

Assim como o CCR7, a expressão aumentada do receptor CXCR4 e seu 

ligante CXCL12 nas camadas do epitélio da mucosa de pacientes com LPO erosivo 

também foi sugerida como um sinal da atuação de LC maduras (38). Porém nosso 

estudo identificou expressão reduzida do CXCR4 no LPO reticular, corroborando 

com os resultados de Pekiner et al (82), que observaram porcentagem 

significativamente reduzidas de linfócitos T CD8+ CD184+ (CXCR4) em análise por 

citometria de fluxo do sangue periférico de pacientes com LPO. Possivelmente este 

receptor desempenhe papel diferencial em virtude do tipo de LPO que o paciente 

apresenta. Entretanto, o sangue periférico como fonte de amostra para a avaliação 

de quimiocinas ou seus receptores em pacientes com LPO, no caso do último 

estudo citado, merece ressalva e será discutida posteriormente. 

A sinalização da via do receptor de quimiocina CXCR3 e dos ligantes CXCL9, 

CXCL10 e CXCL11 está relacionada com diversos tipos de doenças autoimunes e 

representam um fenótipo de resposta imune do tipo Th1(81), previamente relacionada 

à etiologia do LPO(68). Nosso estudo observou elevação considerável na expressão 

do CXCL9, aumentada em 15 vezes no LPO em relação ao controle saudável, e do 

CXCL10, aumentada em 76 vezes. A quimiocina CXCL11 e o receptor CXCR3 não 

constavam na placa de PCR array analisada e constituem campo para futuras 

investigações.  

A literatura também demonstra que a via do CXCR3 desempenha importante 

papel na indução da infiltração dos linfócitos T no LPO, uma vez que os diversos 

estudos que a analisaram(38,49,81), encontraram aumento na expressão das 

quimiocinas e receptores relacionados em diferentes tipos de LPO. Tanto na 

avaliação de amostras exclusivamente de LPO erosivo(38,49), como nas de diversos 

tipos de LPO (reticular, placa, atrófico e erosivo) e de pacientes que apresentavam, 

além do líquen plano na cavidade bucal, o acometimento de outros locais (genital e 

pele)(81). Mais ainda, no estudo de Ichimura et al (38) a CXCL10 e a CXCL11 eram 

principalmente expressas por queratinócitos da camada basal, enquanto a CXCL9 

era expressa pelo infiltrado inflamatório subepitelial, ou seja, nas principais áreas 

alteradas nesta doença. 
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Além da via do CXCR3, outras vias também parecem estar relacionadas ao 

LPO como a via do CCR5. Os ligantes CCL3 e CCL4 deste receptor apresentaram 

expressão elevada, em nosso estudo, nas amostras de LPO em relação ao controle 

saudável em 10 e 16 vezes, respectivamente. Assim como no estudo de Iijima et al 

(49), que avaliou apenas amostras de LPO erosivo por RT-PCR e imunohistoquímica.  

Em nosso estudo não foi feita a análise da expressão do receptor CCR5, pois 

o mesmo não estava incluído na placa de PCR array utilizada e dentre os estudos 

analisados, Hu et al(80) investigou este receptor e observou um aumento na 

proporção de linfócitos T CD4+ CCR5+ no sangue periférico de pacientes com LPO 

reticular, atrófico e erosivo em relação a indivíduos controle saudáveis. Já Pekiner et 

al(82) não observaram diferença na expressão do receptor CCR5 em linfócitos T 

CD8+ do sangue periférico de pacientes com LPO em relação aos controles 

saudáveis em avaliação por citometria de fluxo. Revelando a necessidade de novas 

análises sobre o papel deste receptor no LPO, uma vez que seus ligantes 

apresentam expressão elevada. 

Além disso, a avaliação da expressão de genes em sangue periférico deve 

ser analisada criteriosamente e confirmada localmente, desde que o LPO é 

considerado uma alteração imunológica local, embora possa se manifestar em 

outras localizações como pele, unhas e região genital. Porém, por outro lado, os 

autores ressaltam a facilidade de acesso e a simplicidade da coleta de amostras 

para estudos em larga escala(80). 

Em relação ao ligante CCL5 da via do receptor CCR5, nosso estudo revelou 

uma expressão reduzida deste em amostras de pacientes com LPO reticular. Porém, 

outros estudos observaram aumento na expressão deste ligante em amostras de 

LPO erosivo(49), em amostras de LPO reticular e erosivo, e de RLC por amálgama, 

no soro de pacientes com diferentes formas clínicas de LPO(49,84), em linfócitos T 

isolados de pacientes com LPO(67). Estes estudos citados diferem do nosso em 

relação ao tipo de LPO incluído no estudo, uma vez que a maior parte deles incluem 

pacientes que apresentam lesões de LPO erosivas. Bem como, pelo tipo de amostra 

coletada do indivíduo com LPO, que incluiu soro e linfócitos T isolados dos 

pacientes, que podem em conjunto explicar os resultados opostos aos nossos. 

De qualquer forma, algumas contradições também podem ser observadas 

entre os estudos de Iijima et al(49) e Little et al(67). Embora ambos tenham observado 

aumento da expressão da CCL5, o primeiro estudo observou a expressão desta 
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quimiocina no infiltrado inflamatório mononuclear, linfocitário e DC presentes na 

lâmina própria, mas não nos queratinócitos(49). E o segundo observou esta 

expressão justamente nos queratinócitos(84).  

Os estudos de Zhao et al(67) demonstraram que o aumento da expressão da 

CCL5 e de um outro receptor para esta quimiocina, o CCR1, e este aumento estaria 

relacionado à degranulação de mastócitos, que por sua vez secretariam TNF-α, uma 

citocina indutora da secreção de CCL5 por linfócitos T ativados, retroalimentando o 

processo. Já o estudo de Hu et al (80) correlacionou o aumento da expressão da 

CCL5 à redução na expressão do microRNA miR-125a, molécula esta que regula 

negativamente a expressão da CCL5 por linfócitos T ativados.  

Em relação a expressão dos genes das interleucinas, uma outra categoria de 

citocinas, esperava-se que a expressão destas seguissem o aumento da relação 

Th1/Th2 previamente descrito(68). Porém esta prerrogativa não foi verdadeira para os 

casos de LPO reticular analisados, exceto no caso das citocinas da família da IL-10, 

(IL-10, IL-10RB, IL-22 e IL-22RA2) que apresentavam-se com a expressão reduzida 

nas amostras de LPO analisadas em nosso estudo. A IL-10 é uma interleucinas 

conhecida pela atuação anti-inflamatória com importante ação supressora da 

resposta imune Th1, que apresenta-se exacerbada no LPO, como discutido 

anteriormente(91). 

Apenas um estudo avaliou a IL-10 no LPO(89), e observou aumento de sua 

expressão em amostras de soro e saliva de pacientes com LPO erosivo e reticular. 

resultado este oposto ao de nosso estudo, talvez pela diferença na tipo de amostra e 

de LPO avaliado. 

Todos os genes da família da IL-1 avaliados por PCR array, ligantes, 

receptores e moléculas adaptadores dos receptores, apresentaram baixa expressão 

(IL-1α, IL-1β, IL-1F10, IL-1R1, IL-RAP e IL-18RAP) ou não apresentaram diferença 

na expressão (IL-1RN e IL-18) nas amostras de LPO reticular em relação aos 

controles saudáveis. Os genes anteriormente citados apresentam características 

pró-inflamatórias, tipo Th1, atuando principalmente na resposta inflamatória contra 

infecções. Sendo a IL-1 uma importante indutora da produção de proteína C reativa 

(CRP)(92), também pouco expressa pela amostras de LPO reticular neste estudo. E a 

IL-18 uma citocina indutora do IFN-γ(93), discutido mais adiante. 

Outras interleucinas pró-inflamatórias, e seus receptores, como IL-6R, IL-8, 

IL-9, IL-23 e IL-23R, também apresentaram expressão reduzida e a IL-6 não 
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apresentou expressão diferente entre as amostras de LPO reticular em relação aos 

controles saudáveis do nosso estudo. Os estudos previamente publicados que 

investigaram a expressão das interleucinas no LPO observaram aumento na 

expressão das interleucinas pró-inflamatórias IL-1α(90), IL-6(90,94-96), IL-8(79,90), IL-

18(79). Entretanto, grande parte destes estudos fez a análise destas interleucinas em 

amostras de fluidos bucais(90), saliva não estimulada, soro(79,89) ou queratinócitos 

bucais(96) obtidos de pacientes com LPO. Além disso, alguns estudos(79,89,90) 

incluíram no grupo de pacientes LPO, casos de lesões erosivas, atróficas e 

ulceradas, diferença no critério de inclusão leva, por si só, a maior de produção de 

marcadores inflamatórios observada. Enquanto outras investigações(94,96) não 

descreveram a população de LPO incluída na avaliação. 

Ainda assim, alguns estudos mais claramente delineados, como o de Gu et 

al(95), em que amostras de queratinócitos lesionais foram coletadas por raspagem e 

analisadas por ELISA quanto a expressão de IL-6, é possível verificar que o 

aumento da expressão desta citocina pró-inflamatória era importante no grupo de 

pacientes LPO erosivo. Enquanto grupo de pacientes com LPO reticular não 

apresentavam diferenças na expressão da IL-6 em relação aos controles saudáveis, 

assim como observamos em nosso estudo. 

Por sua vez, outros genes que codificam citocinas pró-inflamatórias como o 

IFN-γ e a família do TNF-α (Fas-L, LTA, LTB, TNF-α e TNFSF14) não apresentaram 

diferenças na expressão entre os grupos caso e controle avaliados, exceto Fas-L e o 

TNFSF14, que apresentaram expressão reduzida. Embora estes últimos genes não 

tenham sido correlacionados ao LPO por nenhuma investigação previamente 

publicada, muitas outras relataram aumento na expressão do IFN-γ(1) e TNF-α(90,96) 

no LPO. Novamente, como no caso das interleucinas, em análises que envolviam 

casos de LPO atrófico/erosivo(90) e amostras provenientes de fluidos bucais(67), e 

queratinócitos bucais(96) obtidos de pacientes com LPO. 

E da mesma maneira, o estudo de Tao et al(1) que avalia a expressão do IFN-

γ em amostras de saliva não estimulada e tecido de pacientes com LPO reticular e 

erosivo, demonstrou que o aumento da expressão desta citocina pró-inflamatória 

pode ser observado nas amostras de tecido dos casos de LPO erosivo. Enquanto as 

amostras de LPO reticular não apresentavam esta expressão exacerbada de IFN-γ 

em relação aos controles saudáveis, como também não observamos. Além disso, 

este estudo demonstra claramente a não correspondência entre a quantificação da 
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expressão de IFN-γ entre tecido e saliva, explicando os resultados diversos 

anteriormente descritos.   

Um dos genes avaliados na placa de PCR array, selecionada para este 

estudo, o cininogênio 1 (KNG1) apresentou um marcante aumento em sua 

expressão nas amostras de LPO reticular em relação aos controles (cerca de 47 

vezes). Sendo este um gene principalmente relacionado à expressão de cofatores 

da coagulação sanguínea, como a bradicinina(99), sua expressão parece 

surpreendentemente e simultaneamente sem sentido. Porém, já foi demonstrado 

que este tipo de gene tem sua expressão induzida por processos inflamatórios, e 

embora não tenha sido avaliado anteriormente em LPO, este gene já foi analisado 

no eritema multiforme(97), que também apresenta natureza imunomediada, parece 

ser mais uma consequência deste processo inflamatório do que sua causa. 

Com relação a família dos receptores Toll-like (TLR), os TLR1, TLR3, TLR5, 

TLR7, a molécula adaptadora dos TLR MYD-88 e a molécula inibitória dos TLR 

(TOLLIP) apresentaram expressão reduzida as amostras de LPO reticular em 

relação aos controles saudáveis do nosso estudo. Enquanto os TLR2, TLR4, TLR6 e 

a molécula adaptadores dos TIRAP não exibiram diferenças na expressão entre os 

grupos caso e controle estudados. Poucos estudos(98) avaliaram a participação dos 

TLR e de suas moléculas adaptadoras ou inibidoras no LPO. Células epiteliais orais 

presentes na saliva de pacientes com LPO apresentam expressão gênica reduzida 

de TLR2(98). A análise da expressão gênica e proteica em amostras de LPO, por RT-

PCR e imunohistoquímica, também demonstrou redução na expressão do TLR2 em 

conjunto com o aumento do TLR4(85). Nosso estudo entretanto não observou 

diferenças na expressão de nenhum dos dois TLR estudados, e a ausência de 

detalhamento dos critérios de inclusão e de diagnóstico do LPO dos indivíduos 

incluídos nestes estudos, o tipo de amostra estudada como as células descamadas 

presentes na saliva no caso da investigação de Srinivasan et al(98) podem estar 

relacionadas aos resultados diferentes daqueles do presente estudo. 

O fator de transcrição do DNA de uma das vias de sinalização dos receptores 

TLR, o NF-κB, também apresentou expressão reduzida no LPO reticular. A redução 

na expressão do fator de transcrição NF-κB é coerente com os outros resultados 

apresentados por nosso estudo, uma vez que toda a sinalização pró-inflamatória 

avaliada (IL-1, IL-6, IL-8, IL-9, IL-18, IL-23, IFN-γ, TNF-α) é estimulada pela 
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sinalização deste fator de transcrição(79) tem a expressão reduzida ou não alterada 

de maneira importante no LPO reticular. 

 Desta forma, a diminuição da expressão de genes de citocinas anti-

inflamatórias, como a IL-10, em conjunto com o aumento da expressão dos genes 

da via do CXCR3 confere ao LPO um fenótipo  predominantemente Th1 (no caso da 

IL-10) e autoimune (no caso da via do CXCR3) e a avaliação de alterações 

genéticas (mutações) e epigenéticas (alteração na metilação e nas histonas e 

atuação de microRNAs específicos) neste conjunto de genes constituem amplo 

campo de pesquisa na compreensão dos eventos moleculares que culminariam com 

a infiltração de linfócitos T, principalmente do tipo Th1, e a manutenção desta 

inflamação cronicamente na região subepitelial induzida principalmente por 

alterações nestas quimiocinas e receptores presentes em células dendríticas e 

linfócitos T citotóxicos. Assim como o desenvolvimento e teste de fármacos 

bloqueadores desta via para o tratamento desta condição. 

 

6.1  Tabela comparativa dos resultados encontrados neste estudo e a literatura 

 

 Tipo  

LPO 

 

Sítio 

 

Análise 

Aumento 

Expressão 

Diminuição 

Expressão 

Torrezani 

2014 

Reticular 

(n=10) 

Mucosa 

bucal 

PCR array CCL 2,4,11, 16, 19   

CXCL 9 e 10 

 KNG1 

CCL 5.7.11 

 CXCR 4 

 IL, TLR, 

TOLLIP,.... 

Ichimura 

2005 

Erosivo 

 (n=3) 

Gengiva 

inserida 

Microarray 

Imunohistoquímica 

RT-PCR 

CCL 5,18,19,20, 

CXCL9,10,11,12,14  

CL 

CCL11 

Santoro 

2005 

(HCV e HBV) ?  

 (n=16) 

Mucosa  

? 

IFI 

Imunohistoquímica 

CCR7 

CL 

- - - - - -  

Pekiner 

2012 

Reticular, 

Erosivo 

Bolhoso 

(n =30) 

Língua 

Gengiva 

Mucosa  

Citometria de fluxo IL 10 CXCR 4 

IL 2 

Iijima 

2003 

Erosivo 

(n=15) 

Mucosa 

bucal 

RT-PCR 

Imunohistoquímica 

CCL 3, 4, 5, 17,22 

CXCL9, 10 

- - - - - -  

Zhao 

2001 

 

? 

 

? 

RT-PCR 

Imunohistoquímica 

CCL 5 

CCR1 

- - - - - -  

Hu 

2012 

Reticular, 

atrófico  

Erosivo 

(n= 22) 

 

? 

RT-PCR 

Citometria de fluxo 

CCR 5 

CCL5 

- - - - -  
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7 CONCLUSÕES 

  

 

Os resultados obtidos com a metodologia utilizada nesse estudo nos permitiu 

concluir que: 

1. Os genes com expressão elevada nas amostras de pacientes com LPO 

reticular foram representados pelo grupo das quimiocinas, indicando que 

estas citocinas quimiotáticas sugerem desempenhar um importante papel 

na indução da infiltração de linfócitos T no LPO reticular. 

2. Entre as quimiocinas com expressão aumentada no LPO destaca-se a via 

do receptor CXCR3, representado pelas quimiocinas CXCL9, CXCL10, as 

mais importantes de acordo com os indícios apontados pela literatura atual 

e que caracteriza um fenótipo autoimune aos diversos tipos clínicos de 

LPO. Ambas tiveram aumento na sua expressão, logo temos o aumento 

de leucócitos também. 

3. Dentre as interleucinas e outras citocinas inflamatórias analisadas em que 

observamos ambas com expressão reduzida no LPO, destaca-se que a 

polarização de respostas imune Th1 relacionadas ao LPO possam ter 

origem na baixa expressão de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10, 

importante regulador da homeostase Th1/Th2, no caso do LPO reticular 

em detrimento de uma expressão elevada de citocinas pró-inflamatórias.   

4. Não observamos aumento de CCR 3 e 4, mas este resultado é coerente, 

pois ambos são resposta Th2, que são anti-inflamatórias, e mesmo não 

visto clinicamente, outros marcadores Th1 que são pró-inflamatórias 

estavam aumentados. 
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APÊNDICE A - TCLE 

 

 

Anexo 1  – Pacientes com LPO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA 

     DISCIPLINA DE ESTOMATOLOGIA CLÍNICA 

 

Anexo 1 – Pacientes com Líquen Plano Oral 

 

 

TÍTULO: Estudo da expressão gênica em lesões de líquen plano oral. 

 

Professor  Orientador Responsável : Celso Augusto Lemos Junior 

 

Pesquisador Responsável : Anna Torrezani 

 

Local da pesquisa:  Faculdade de Odontologia da USP – Clínica de Estomatologia - Av. Professor Lineu 

Prestes, 2227 - Cidade Universitária - São Paulo – SP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

1. CONVITE 

Convido o/a  Sr (a) a participar desta pesquisa que consta o detalhamento abaixo com o objetivo 

de estudarmos a doença Liquen Plano Oral. 

Fique claro desde este instante que não é obrigatório a participação para que seja atendido(a) e 

tenha tratamento em nosso ambulatório. 
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A participação é voluntária e este Termo de Consentimento pode ser retirado a qualquer 

momento, sem sofrer prejuízo na continuidade do tratamento. 

 

 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL: 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Identidade no.: _________________________________________________      

Data de Nascimento: ________/________/________          Sexo: (  ) M   (  ) F   

Endereço: _____________________________________________________ 

Bairro: _________________Cidade: _______________ CEP: ____________ 

Telefones: _____________________________________________________ 

 

3. INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

 

Este documento contém informações sobre esta pesquisa da qual o Sr. (a) poderá participar. Por 

favor, leia atentamente e, em caso de dúvida, estaremos à disposição para esclarecimentos. 

 

3.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo desta pesquisa é avaliar se existem alterações genéticas nas células dos pacientes 

portadores de feridas na boca decorrentes de uma doença inflamatória crônica chamada Líquen 

Plano Oral (LPO) em comparação com a mucosa de pacientes sem ferida na boca.  

A análise do fragmento de bochecha, língua ou gengiva que for removido para biópsia dos 

pacientes com hipótese clínica de líquen plano oral será verificada a existência ou não de alterações 

genéticas que possam estar relacionados à doença quando comparadas ao fragmento da gengiva de 

pacientes sem feridas que irão ser submetidos a extração do dente do siso. 
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3.2. PROCEDIMENTOS 

O Sr (a) será examinado para sabermos exatamente o tipo de problema que 

apresenta. Serão coletadas Informações sobre seu estado de saúde geral, uso de remédios, 

problemas emocionais, história familiar de doenças e hábitos nocivos (cigarro e álcool).   

Se o Sr.(a) apresentar lesão clínica suspeita de lesão de líquen plano oral será 

necessário a realização de uma biópsia sob anestesia local para confirmação do diagnóstico 

clínico. A biópsia é um exame feito para remover uma pequena parte da lesão (ferida). É um 

exame rápido. O fragmento removido será primariamente utilizado para diagnóstico em 

microscópio pelo laboratório de patologia da FOUSP e parte desse fragmento removido será 

utilizado para avaliar as alterações genéticas. Após confirmação do diagnóstico, o Sr./Sra no 

microscópio, o Sr(a) receberá atendimento e tratamento por medicamentos específicos 

além da limpeza dos dentes quando necessário para diminuição da inflamação 

(vermelhidão) da gengiva.  

A coleta de tecido normal será realizada em pacientes que necessitem de extração do 

dente do siso incluso (3º molar que ainda não nasceu). A cirurgia de remoção do dente do 

siso inclui o corte da gengiva, será removido então no mesmo procedimento cirúrgico um 

fragmento dessa gengiva normal para comparação com o fragmento de mucosa dos 

pacientes que apresentam alteração de LPO. 

  Após confirmação do LPO, caso necessário, será tratado por medicamentos 

específicos além da limpeza dos dentes quando necessário para diminuição da inflamação 

(vermelhidão) da gengiva. O senhor será mantido sob controle clínico em acompanhamentos 

quinzenais, mensais, trimestrais e semestrais por longa data, e quando apresentar dor ou 

ardência será prescrito remédio de aplicação em cima da lesão para controlar o desconforto 

de dor e/ou ardência. 

Se o Sr. não for portador de lesão suspeita de líquen plano mas apresentar a necessidade de 

extração de dente do siso incluso (3º molar que ainda não nasceu) será realizada a remoção 

do dente incluso. A cirurgia de remoção do dente inclui o corte da gengiva e então no 

mesmo procedimento cirúrgico um fragmento dessa gengiva normal será utilizado para 

comparação com o fragmento de mucosa dos pacientes que 

apresentam alteração de líquen plano oral. 
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3.3 RISCOS E DESCONFORTOS 

A biópsia para confirmação do diagnóstico clínico é necessária em pacientes com suspeita de 

líquen plano oral. A remoção do dente do siso quando necessária é recomendada.  O risco que o Sr 

(a) estará exposto será o mesmo de qualquer cirurgia menor realizada na boca como sangramento 

que são clinicamente controlados. Os desconfortos decorrente da biópsia em geral são bastante 

leves como leve dor no dia da realização, sendo controlada com analgésicos convencionais. Durante 

a extração do dente do siso, a remoção do fragmento de gengiva, não interfere na reparação 

esperada de uma cirurgia de remoção do dente do siso convencional. O desconforto decorrente da 

cirurgia do dente com remoção do fragmento de gengiva é o mesmo desconforto esperado da 

remoção do dente sem retirada do fragmento de gengiva. Todas os procedimentos ambulatórios 

para controle da dor serão realizados. 

 

3.4 TEMPO  

O tempo a ser despendido para a participação nesta pesquisa são de 3 (três) 

comparecimentos,  para coleta do material obtido através da biópsia com a retirada de um 

fragmento da bochecha do Sr (a) que levará em torno de 30 minutos,  na semana seguinte remoção 

dos pontos e controle pós operatório (cerca de 15 minutos de atendimento)  e entrega do laudo da 

biópsia assim que ficar pronto (cerca de 30 minutos de atendimento).  

Os pacientes com as lesões de Líquen plano oral terão assistência e tratamento por longo 

período indeterminado, pois esta doença é crônica (não tem cura) e estaremos dispondo de 

avaliações quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais de acordo com os sintomas de dor e 

desconforto e quanto a necessidade de prescrição de medicamento para o seu bem estar. Cada 

sessão de atendimento demorará em média 30 minutos. 

Os pacientes que não apresentarem a doença serão apenas 3 (três) comparecimentos, sendo 

a da coleta de material obtido através da biópsia que levará em torno de 30 minutos,  na semana 

seguinte remoção dos pontos e controle pós operatório (cerca de 15 minutos de atendimento)  e 

entrega do laudo da biópsia assim que ficar pronto (cerca de 30 minutos de atendimento). Não 

necessitará mais de retorno. 

 

3.5 BENEFÍCIOS AO PACIENTE 
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O Sr(a) poderá não ter benefício direto com a pesquisa, porém poderá ser esclarecido 

sobre a doença de boca que o Sr(a) possui e caso seja necessário, o tratamento adequado 

será aplicado. 

O Sr(a) será esclarecido sobre a doença de boca que o Sr(a) possui e caso seja 

necessário, o tratamento adequado será aplicado. As perguntas que serão feitas ao Sr(a) 

contribuirá para um melhor tratamento e conhecimento dessa doença de boca.  O 

tratamento será por medicamentos tópicos que deverão ser comprados pelo Sr(a). O 

resultado terapêutico esperado com o uso da medicação é o desaparecimento ou 

diminuição das feridas da boca. Essa melhora resultará em um maior conforto e bem estar 

facilitando a alimentação e higienização. 

 

3.6. AJUDA DE CUSTO 

 Não existirá nenhum tipo de ajuda de custo para o transporte, alimentação, 

medicação ou qualquer outra necessidade. O que pode ocorrer para pacientes que residem 

em outro município e não apresentem meio de transporte,  será feita uma carta de 

solicitação a Secretaria de Saúde do município para a disponibilização de transporte a este 

paciente em todas as consultas. 

 

3.7 GARANTIAS AO PACIENTE 

Como participante desta pesquisa, o Sr(a) terá acesso aos resultados dos exames realizados. 

Os resultados deste trabalho poderão ser apresentados em congressos ou publicados em revistas 

científicas, sendo sua identidade sempre preservada.  
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3.8 DIREITO DE DESISTIR 

 

Está assegurada a liberdade do(a) Sr(a) de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

de deixar de participar da pesquisa, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.  

 

3.9 REUTILIZAÇÃO DOS DADOS OU MATERIAL BIOLÓGICO  

O/A Sr (a) autoriza a utilização dos dados ou material biológico (especificar) em  

outras pesquisas: 

 

(    ) NÃO autorizo a utilização de dados em outra pesquisa.  

(    ) SIM autorizo a utilização de dados ou em outra pesquisa 

Para utilizar os dados em outra pesquisa o sujeito da pesquisa quer ser consultado: 

(    ) NÃO quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa, desde que a  

nova pesquisa seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa,  

(    ) SIM quero ser consultado da utilização dos meus dados em outra pesquisa 

 

Caso seja necessário, o contato com os pesquisadores responsáveis poderá ser feito pelo 

telefone: Dr. Celso Augusto Lemos Junior (Tel: 11 30917883) ou  Dra Anna Torrezani (Tel: 11 

996095536) 

 

4. AUTORIZAÇÃO 

 

Declaro que, tendo lido o termo de informação e consentimento para a pesquisa clínica, 

concordo em participar deste estudo. Sei que minha participação é voluntária e que posso 

interrompê-la a qualquer momento sem penalidades. Autorizo a utilização dos dados obtidos pelos 

pesquisadores para a publicação em revistas científicas e apresentações em Congressos.  
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Declaro ainda ter recebido uma cópia do termo de informação e autorização para participar 

da pesquisa. 

 

Sigilo: As informações obtidas não serão utilizadas para divulgar a sua identidade. O material 

genético será utilizado exclusivamente nesta pesquisa.     

 

“Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia (Av. Lineu Prestes 2227, 05508-000 São Paulo, telefone 30917960 ou pelo 

e-mail cepfo@usp.br)”. 

 

 

Pesquisadores: _______________________                  __________________________ 

         Anna Torrezani                                 Prof. Dr. Celso A. Lemos Junior 

          CROSP: 90519            CROSP: 50648 

 

 

 

 Após ler estas informações e de ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pelo pesquisador 

concordo em participar de forma voluntária nesta pesquisa. 

 

São Paulo, ___/___/____ 

 

Nome: _______________________________________________    tel.___________________  

RG. ___________________________                   Ass. ________________________________ 
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APÊNDICE B – FICHA CLÍNICA 

FICHA CLÍNICA 

 

 

Tipo de Doença Liquenóide Oral (DLO): 

1. (…..) Líquen Plano Cutâneo-Mucoso (LPMC) 

2. (…..) Líquen Plano Oral idiopático (LPO) 

3. (…..) Reação Liquenóide, especificar:.................................................... 

4. (…..) Lesão Líquenóide Oral (LLO) 

 

Tipo de lesão: 

1. (…..) Reticular 

2. (…..) Erosivo-Ulcerado 

3. (…..) Atrófico 

4. (…..) Placa 

5. (…..) Papular 

6. (…..) Gengivite descamativa  

 

Sintomatologia: 

1. (…..) Dor 

2. (…..) Ardência 

3. (…..) Desconforto 

4. (…..) Dificuldade na alimentação 

5. (…..) Ausência 

 

Localização: 

1. (…..) Mucosa jugal 

2. (…..) Borda de língua 

3. (…..) Dorso de língua 

4. (…..) Gengiva 

5. (…..) Palato duro 

6. (…..) Palato mole 

7. (…..) Lábio 

8. (…..) Assoalho bucal 

9. Outros……………………. 

10. As lesões são: 

a. (.....) bilaterais  

b. (.....) unilaterais 

Hábitos: 

1. Tabagismo: 

a. (…..) sim,  .......cigarros/dia, há ……anos  

b. (…..) ex-fumante há …..anos, fumou .......cigarros/dia, por .…....anos 

c. (…..) não  

 

 Diagnóstico:   

 

nº AP: 

Data Coleta: 
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2. Etilismo: 

a. (…..) sim, tipo:……………………,qtdade/dia:…………………… 

a. (…..) ex-etilista há …....anos, tipo:……….………qtdade/dia:………..., por 

.…...anos  

b. (…..) não  

 

Doenças Sistêmicas: 

1. (…..) Diabetes 

2. (…..) Hipertensão 

3. (…..) Hipotireoidismo 

4. Outras:........................................ 

........................................................ 

 

Medicação em uso: 

(…..) Anti-hipertensivo 

(…..) Hipoglicemiante 

(…..) Anti-depressivo 

 

 

Hepatite C: 

1. (…..) Reagente 

2. (…..) Não reagente 

Perfil emocional: 

Relaciona o desencadeamento da DLO a 

algum evento estressante ou outro aspecto 

emocional: 

(…..) sim 

(…..) não  

 


