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Resumo

Domingues R. Análise fenotípica de células dendríticas e de linfócitos T
efetores, polifuncionais e reguladores no líquen plano [Tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016.
INTRODUÇÃO: Líquen plano (LP) é uma doença mucocutânea de natureza
inflamatória crônica de etiologia ainda desconhecida. A estimulação da imunidade inata
via os receptores Toll-like (TLRs) podem influenciar as células dendríticas e direcionar
a resposta de células T CD4+ e CD8+ efetoras, assim como também favorecer o estado
inflamatório do LP. OBJETIVOS: Avaliar o perfil fenotípico de células dendríticas
mielóides (mDCs) e plasmocitóides (pDCs) e de linfócitos T CD4+ e CD8+ após
estímulo com agonistas de TLRs no sangue periférico de pacientes com LP. Além disto,
avaliar a frequência, perfil de maturação e os subtipos de células T CD4+ e TCD8+
reguladores. MÉTODOS: Foram selecionados 18 pacientes com LP (15 mulheres, 3
homens), com 41,57 ± 4,73 anos de idade e um grupo controle com 22 indivíduos sadios
(18 mulheres, 4 homens), com 43,92 ± 7,83 anos de idade. As células mononucleares
(CMNs) de sangue periférico foram avaliadas por citometria de fluxo quanto à: 1)
Produção de TNF-α em mDCs e de IFN-α em pDCs em CMNs ativadas por agonistas
de TLR 4, 7, 7/8 e 9; 2) Análise de células T CD4+ e CD8+ monofuncionais e
polifuncionais após estímulo com agonistas de TLR 4, 7/8, 9 e enterotoxina B de
Staphylococcus aureus (SEB); 3) Avaliação de células Th17 e Th22/Tc22 em CMNs
após estímulo com SEB; 4) Frequência, perfil de maturação e subtipos de células T
CD4+ e CD8+ reguladoras. RESULTADOS: 1) Nos pacientes com LP foi demonstrado
um aumento na frequência de mDCs TNF-α+ após estímulo com agonistas de
TLR4/LPS e TLR7-8/CL097, mas com imiquimode/TLR7 houve diminuição da
expressão de CD83. Já nas pDCs do grupo LP, o imiquimode foi capaz de diminuir a
expressão de CD80 e o CpG/TLR9 diminuiu a expressão de CD83 no LP. 2) As células
T CD4+ secretoras de IL-10 mostraram aumento da frequência nos níveis basais, que
diminuiu após estímulo com LPS e SEB. Em contraste, a produção de IFN-γ aumentou
em resposta ao LPS enquanto diminuiu para CpG. As células T CD4+ polifuncionais,
secretoras

de
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citocinas

simultâneas

(CD4+IL-17+IL-22+TNF+IL-10+IFN-γ+)

diminuíram no LP após estímulo com CL097 e CpG. Entretanto, na ausência de IL-10,
houve aumento da frequência de células CD4+IL-17+IL-22+TNF+IFN-γ+ em resposta ao
LPS. Um aumento na polifuncionalidade foi observado em células TCD4+ que
expressam CD38, marcador de ativação crônica e na ausência de IL-10. Similarmente,

às TCD4+, uma diminuição de células T CD8+ IFN-γ+ e TNF+ foram detectadas após
estímulo com CpG. 3) As células Th22/Tc22 nos níveis basais e após estímulo com
SEB se mostraram aumentadas. As células Th17 não mostraram diferenças entre os
grupos. 4) A frequência das células T CD4+ e CD8+ reg totais (CD25+Foxp3+CD127low/) está elevada no LP. Quanto aos perfis de maturação, há aumento na frequência de
células TCD4+ de memória efetora enquanto que para as células T CD8+ há predomínio
das células de memória central. Quanto aos subtipos, há aumento nas células T CD4+
regs periféricas (pT reg). CONCLUSÕES: O estado de ativação das mDCs após
ativação das vias de TLRs 4 e 7/8 pode influenciar na geração de resposta T efetoras no
LP. O perfil de resposta monofuncional e polifuncional aos estímulos TLRs reflete a
ativação destas células no sangue periférico. Além disso, o aumento de Th22/Tc22 e das
células T regs indicam uma relação entre regulação e células efetoras no sangue
periférico evidenciando que existem alterações extracutâneas no LP.
Descritores: líquen plano/imunologia; receptores Toll-like; células dendríticas;
linfócitos T; Linfócitos T reguladores; citocinas.

Abstract

Domingues R. Phenotypic analysis of dendritic cells and effector, polyfunctional and
regulators
lymphocytes
on
lichen
planus
[Thesis].
São
Paulo:
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2016.
BACKGROUND: Lichen planus (LP) is a mucocutaneous disease of chronic
inflammatory course of unknown etiology. Stimulation of the innate immune system via
Toll-like receptors (TLRs) may influence the dendritic cells and targeting the CD4+ and
effector CD8+ T cell responses, as well as promoting inflammatory status of the LP.
OBJECTIVES: To evaluate the phenotypic profile of myeloid dendritic cells (mDCs),
plasmacytoid (pDCs) and CD4+ and CD8+ T lymphocytes after stimulation with TLR
agonists in peripheral blood of patients with LP. Moreover, to evaluate the frequency,
maturation profile and subtypes of CD4+ and CD8+ T regulators cells. METHODS: We
selected 18 patients with LP (15 women, 3 men) with 41.57 ± 4.73 years old and a
control group of 22 healthy subjects (18 women, 4 men), with 43.92 ± 7, 83 years old.
Mononuclear cells from peripheral blood (PBMCs) were assessed by flow cytometry
for: 1) mDC TNF-α production and pDCs IFN-α production in PBMCs activated by
agonists of TLR 4, 7, 7/8 and 9; 2) Analysis of monofunctional and polyfunctional
CD4+ and CD8+ T cells after stimulation with TLR 4 agonists, 7/8, 9 and
Staphylococcus aureus enterotoxin B (SEB); 3) Evaluation of Th17 and Th22/ Tc22
cells in PBMCs after stimulation with SEB; 4) Frequency, maturation profile and
subtypes of regulatory CD4+ and CD8+ T cells. RESULTS: 1) Patients with LP showed
an increased frequency of TNF-α+ mDCs after stimulation with agonists of TLR4/LPS
and TLR7-8 /CL097, whereas with imiquimod /TLR7 induced a decreased CD83
expression. Already in the pDCs of LP group the imiquimod was able to decrease the
CD80 expression and CpG/TLR9 decreased CD83 expression. 2) CD4+ T cells secreting
IL-10 demonstrated an increased frequency at the baseline levels, which decreased after
stimulation with LPS and SEB. In contrast, the production of IFN-γ increased in
response to LPS while decreased to CpG. Polyfunctional CD4+ T cells secreting
simultaneously 5 cytokines (CD4+IL-17+IL-22+TNF+IL-10+IFN-γ+) decreased in the LP
after stimulation with CpG and CL097. However, in the absence of IL-10, occurred an
increased frequency of CD4+IL-17+IL-22+IFN-γ+TNF+ in response to LPS. An increase
in the polyfunctional response was seems in CD4+ T cells expressing CD38, a chronic
activation marker, in the absence of IL-10. Similarly to the CD4+ T cells, a decreased
CD8+ T cells secreting IFN-γ and TNF was observed in LP, after stimulation with CpG.

Polyfunctional CD8+ T cells from LP group showed decreased response with 3 and 4
cytokines at baseline condition, and upon SEB and CL097 stimulations, occurred an
increased frequency of these cells. In LP group, T cells CD8+CD38+ polyfunctional
showed low capacity, such as CD4+CD38+ cells. 3) The Th22/Tc22 cells already at
baseline and after stimulation with SEB showed increased frequency. The Th17 cells
showed no differences between groups. 4) The frequency of CD4+ and CD8+ total reg
(CD25+Foxp3+CD127low/-) is increased in LP. The profiles of maturity, an increase in
the frequency of CD4+ effector cells whereas for memory CD8+ T cells there is a
predominance of central memory cells. As for the subtypes, there is an increase in CD4+
peripheral T regs cells (pT reg). CONCLUSIONS: The activation state of mDCs after
activation of the pathways of TLRs 4 and 7/8 can influence the response and generation
of effector T cells in the LP. The monofunctional and polyfunctional response profile
for TLRs stimuli reflects the activation of these cells in peripheral blood. Furthermore,
the increase of Th22/Tc22 and T regs cells indicate a relationship between regulatory
and effector cells in peripheral blood showing that there are extra-cutaneous alterations
in the LP.

Descriptors: lichen planus/immunology; Toll-like receptors; dendritic cells;
T-lymphocytes; T-lymphocytes, regulatory; cytokines.
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1 INTRODUÇÃO

2

1. INTRODUÇÃO

Líquen plano (LP) é uma doença mucocutânea de natureza inflamatória crônica
que atinge principalmente o tecido epitelial escamoso estratificado e pode se manifestar
sobdiversas formas acomentendo pele, unhas (1), mucosa oral (Líquen plano oral –
LPO), genital e couro cabeludo (Líquen plano pilar) (2). O diagnóstico é clínico com
confirmação por biópsia da pele (2).
A lesão no LP cutâneo é mais comum nas superfícies flexoras das extremidades
e caracteriza-se pela presença de pápulas violáceas com a superfície achatada que em
alguns casos pode ser intensamente pruriginosa e por isso podem ser descritas usando
seis “Ps”: placas, pápulas, poligonais, planares, pruriginosas e púrpura (referindo-se à
cor observada nas lesões) (3). As lesões podem apresentar como uma rede de linhas
brancas conhecidas como estrias de Wickham (4) e resultar em extensa
hiperpigmentação residual podendo causar constrangimento ao paciente (5);(6).
A histologia da lesão de um indivíduo com LP é caracterizada por apresentar um
infiltrado inflamatório em forma de banda na derme superficial com predomínio de
linfócitos, epiderme acantótica com hipergranulose e apoptose das células da camada
basal (7, 8). Há também características projeções do epitélio em forma de dentes de
serra e presença de corpos de Civatte, que são os queratinócitos basais que sofreram
apoptose (9).
Embora a real prevalência do LP seja desconhecida, estima-se que 0,2 a 1% da
população adulta no mundo possa ter a variante cutânea (10) enquanto 1 a 4% possui a
variante oral da doença. Em geral, o aparecimento das lesões orais é simultâneo ou após
o acometimento cutâneo, mas também podem aparecer de forma isolada (11). A média
da faixa etária de acometimento para a forma cutânea é entre 40 e 45 anos e o tempo de
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duração da doença pode variar de um mês a sete anos. (5);(12). O LP é em geral mais
frequente em mulheres de meia idade na proporção de 3:2 em relação aos homens
(13);(10), sendo incomum em crianças, que correspondem menos de 5% dos casos
relatados (14). Não existem relatos quanto a etnias predominantes no LP, no entanto um
estudo recente em uma população de crianças nos Estados Unidos mostrou maior
incidência desta enfermidade em afro-americanos (14).
Acredita-se que o LP pode ser desencadeado por mudanças antigênicas na pele,
onde queratinócitos basais passam a expressar um peptídeo próprio, exposto por
estímulo de drogas ou trauma (15). Embora sua causa ainda seja desconhecida, diversos
fatores como doenças autoimunes (8), infecções virais, medicações (7, 8), vacinações
(16) e materiais de restauração dentária (17) têm sido associados à patogênese do LP.
Estudos histológicos da lesão mostram que os linfócitos T CD4+ e CD8+ ativados são
recrutados para a junção derme-epiderme induzindo apoptose dos queratinócitos basais
com alta expressão da molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) (18). Nesta região,
há um aumento no número de células dendríticas CD1a+ (19) e de células dendríticas
plasmocitóides (pDCs) produtoras de IFN-α (20). Nas lesões do LP cutâneo e oral, há
também um aumento da expressão de TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-8 e de moléculas
apoptóticas como Fas/Apo-1 e Bcl-2 (21).

As abordagens sobre o papel da imunidade adaptativa, seus receptores e células
se limitam à pesquisa nas lesões de pele. São escassos os trabalhos que relatam a
participação dessas células em uma abordagem extracutânea na patogênese do LP.
Neste trabalho, nos propomos a investigar os aspectos imunológicos no sangue
periférico de indivíduos com LP.
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1.1

Receptores Toll-like no LP

Da família dos receptores de reconhecimento padrão (Pattern Recognition
Receptors - PRRs), os receptores Toll-like (TLRs) atuam no reconhecimento de padrões
moleculares associados a patógenos (Pathogen-associated molecular pattern - PAMPs),
fatores moleculares associados a dano celular (Damage-associated molecular pattern DAMPs), estes por sua vez e podem participar do reconhecimento de fatores endógenos.
Foram descritos dez receptores funcionais em humanos, destes, seis localizados na
membrana celular (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 e TLR10) e outros quatro em
compartimentos intracelulares como retículo endoplasmático e endossomos (TLR3,
TLR7, TLR8 e TLR9). Estes receptores são capazes de reconhecer diversos tipos de
moléculas, desde lipoproteínas de origem bacteriana (TLRs 1,2,6), lipopolissácaride
(TLR4) e flagelina (TLR5), até RNA e DNA virais (TLRs 3,7,8 e 9). Embora diversos
tipos celulares possuam esses receptores, como linfócitos T, células dendríticas,
macrófagos e células não linfóides como queratinócitos e fibroblastos, a sua atuação
dependerá do tipo celular e do tecido onde estão expressos.
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Figura 1: Sinalização através dos TLRs e seus ligantes. (O’Neill e colaboradores 2013)

Apesar da origem da inflamação no LP ainda não ser clara, existem evidências
da participação de diversos mecanismos do sistema imune inato em processos
inflamatórios crônicos (22). Nesse contexto, receptores da imunidade inata, como os
TLRs, são ferramentas importantes no reconhecimento e na iniciação de resposta
inflamatória e podem estar envolvidos na patogênese do LP.
Na pele lesionada de pacientes com LP são encontradas diversas alterações na
expressão de receptores Toll-like, como diminuição da expressão de TLR1 e TLR2 em
lesões de LP cutâneo (23). No LP oral, foi relatado um aumento da expressão dos
TLR4 e TLR9 nas lesões (24), enquanto a análise em sangue periférico mostrou que a
expressão de TLR2 está aumentada em monócitos (25). Em um trabalho recente do
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grupo foi mostrado que a estimulação com TLRs extracelulares (TLR2, TLR4 e TLR5)
induziu secreção aumentada de TNF nos pacientes de LP e com uma deficiência
importante na resposta de IFN-α para os receptores intracelulares (TLR7, TLR8, TLR9)
em comparação a controles saudáveis (26).
A inflamação gerada via estimulação de TLRs pode ser protetora em muitos
casos, porém a constante estimulação pode gerar necrose e liberação fatores endógenos
favorecendo a cronicidade da inflamação (22);(27). Estudos envolvendo TLRs na
circulação periférica de indivíduos com LP são raros, contudo o aprofundamento destes
estudos pode evidenciar a real participação desses receptores na patogênese do LP.

1.2

Células dendríticas no LP

As células dendríticas (Dendritic cells - DCs) são células do sistema imune inato
que são responsáveis pelo reconhecimento de patógenos, processamento destes e
apresentação de antígenos de forma a conduzir a resposta imune adaptativa. Após o
reconhecimento via TLRs, as DCs migram para os órgãos linfóides para apresentar
antígenos às células T dando origem a uma resposta primária (28).

As DCs do sangue periférico são caracterizadas como LIN-1 negativas e HLADR positivas e podem ser divididas em dois grupos principais de acordo com a
expressão de marcadores específicos, como CD11c para DCs mielóides (mDCs),
também chamadas de DCs convencionais (cDCs), e CD123 para as DCs plasmocitóides
(pDCs) (29). As mDCs têm o fenótipo CD11c+/CD123-, secretam IL-12 e uma grande
variedade de citocinas e quimiocinas em resposta aos PAMPs (30). No OLP foi
encontrado um aumento das células dendríticas CD1a+Langerina+ e de células DC-
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SIGN+CD11c+ no epitélio e no infiltrado linfocitário na derme. A localização destas
células sugere que estas células apresentadoras (APCs) estejam direcionando a resposta
de células TCD8 na pele lesionada (19).
As pDCs, por sua vez, possuem o fenótipo CD4+CD123+LIN- e correspondem
quantitativamente a 0,2 a 0,8% das células do sangue periférico em indivíduos normais
(31). Estas células são altamente especializadas de forma que possuem somente os
TLRs intracelulares 7 e 9 e são responsáveis por grande produção e secreção de IFNs do
tipo I. No entanto, elas também podem produzir citocinas pró-inflamatórias como IL-12
e IL-6 e quimiocinas como CXCL8, CXCL10 e CCL-3 (32).
Nos pacientes com LP as pDCs (células CD123+) estão aumentadas na camada
basal da derme lesionada (33);(34), em contraste à menor expressão de CD123+
detectada na pele normal. A presença destas células na lesão constitui um forte indício
de sua participação na patogênese do LP, assim como a sua localização junto a células T
na lesão (33).

Existem ainda diversos subtipos de DCs imaturas localizados em tecidos
periféricos (35) como as células de Langerhans na epiderme e células dendríticas
intersticiais na derme (36). Estas células se diferenciam de progenitores no sangue
periférico através da influência de fatores específicos de cada tecido e sendo importante
para o reconhecimento de patógenos (37).
A captura de antígenos pode ocorrer por fagocitose, macropinocitose e
endocitose onde o antígeno será processado e apresentado em moléculas de MHC na
superfície celular. A constante migração de células imaturas para os linfonodos e a
apresentação de antígenos próprios na superfície celular constituem elementos
importantes na manutenção da tolerância (38).
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As DCs promovem uma conexão entre o sistema imune inato e adaptativo (39)
através de três sinais, onde o primeiro sinal é constituído pela ligação do complexo
MHC:peptídeo ao receptor de células T (TCR). O segundo sinal é estabelecido através
da expressão de moléculas coestimuladoras na superfície das DCs e ligação destes a
receptores específicos em células T. Por fim, o terceiro sinal é feito por mediadores
solúveis como IL-12, TNF-α, IL-6 e IL-15, também importantes para a ativação de
células T naive (37).
A ativação das DCs regula positivamente moléculas coestimuladoras como
CD40, CD80 e CD86 e moléculas de maturação como CD83. A ausência de ativação ou
expressão destas moléculas pode levar à anergia de células T e promover a tolerância
(28);(40). O CD80 e CD86 constituem no sinal mais importante para as DCs, pois
através da ligação com o CD28 conferem à célula T estabilização do mRNA de IL-2 e
produção desta citocina que promove a expansão e sobrevivência das células T (37). Já
o CD83 é uma molécula transmembrana expressa por DCs, células B ativadas, células
T, neutrófilos, células epiteliais tímicas e células tumorais e, em DCs, está
correlacionada à sua habilidade na estimulação de linfócitos. No entanto, já foi descrita
uma isoforma solúvel desta molécula que é capaz de inibir a ativação de células T (41).
Embora diversos trabalhos evidenciem a participação das DCs na iniciação da
resposta nas lesões de pele do LP, não existem trabalhos envolvendo a frequência destas
células assim como a expressão das moléculas coestimuladoras no sangue periférico
destes indivíduos.
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1.3

Os linfócitos T na patogênese do LP

As células T desempenham papel importante na imunidade adaptativa, por
promover a defesa contra patógenos e como consequência, participa ativamente na
patogênese de diversas doenças inflamatórias. Além disso, sabe-se que os linfócitos T
estão diretamente envolvidos no desenvolvimento da lesão no LP.
As células T, em geral, podem ser classificadas de acordo com seus perfis de
maturação através dos marcadores CD45RA e CCR7 e também pelo seu estado
funcional, ou seja, capacidade de produzir citocinas de um determinado grupo (42),
como as Th1 que podem secretar altos níveis de IFN-γ e as Th2 que secretam citocinas
como IL-4, como demonstrado na figura 2.

Figura 2: Representação ilustrativa das subpopulações de células T CD4+
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Além disso, existem células T com habilidade de produzir mais de uma citocina
de maneira sequencial. A essa capacidade é dado o nome de polifuncionalidade. Estas
células conferem respostas imunes mais efetivas contra patógenos e estão implicadas
nas respostas eficientes obtidas com vacinas (42). No HIV, as células TCD4
polifuncionais estão associadas a controle de carga viral e não progressão para a AIDS
(43). Estas células têm sido mais estudadas em modelos de doenças como HIV e
tuberculose (44), mas seu papel em doenças com manifestações cutâneas não foi
descrito.
Populações de células T, como as células T CD4+ e CD8+ e células T
reguladoras estão aumentadas nas lesões de pele do LP em comparação à pele sã (45).
Na lesão de LP oral, as células T CD4+ localizam-se em aglomerados abaixo do
infiltrado em forma de banda ou na lâmina própria (46) e estão ausentes das áreas de
ruptura de membrana (47). No entanto, em amostras de sangue periférico, a frequência
das células TCD4+IFN-γ+ e células T CD4+IFN-γ+IL-17+ de indivíduos com OLP se
mostraram aumentadas após estímulo policlonal com PMA (acetato miristato de forbolPhorbol 12-myristate 13-acetate) e ionomicina (15, 48).
Esta ativação de células T no LP compreende principalmente as T CD8+ que são
encontradas na região intraepitelial, em áreas de lesão da membrana basal. A ativação
destas células e migração para os sítios inflamados na pele pode resultar na apoptose de
queratinócitos através de alguns mecanismos principais como a ligação com receptor
RCA (Request for Cytotoxic Activity); a secreção de citocinas como IFN-γ, IL-2 e TNFα; a expressão de FasL e a secreção de perforina e granzimas, dando início à patogênese
(15);(49).
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Diversas citocinas liberadas por células T como a IL-22 participam diretamente
na manutenção da integridade da pele promovendo proliferação, remodelamento
tecidual, migração, secreção de peptídeos antimicrobianos como as β-defensinas 2 e 3,
as alarminas S100A8 e S100A9 e quimiocinas como CXCL5 e CXCL8 em
queratinócitos (50,51,52). Células TCD4+ secretoras de IL-22 e não de IL-17 e IFN-γ
(Th22) em associação com os receptores CCR4, CCR9 e CXCL10 foram descritas
como células com fenótipo migratório para a pele podendo ser induzidas pelas pDCs
(53).
Células T secretoras de IL-22 foram descritas em doenças de pele como psoríase
(54) e dermatite atópica (DA) (55) e doenças inflamatórias como artrite reumatóide
(56). No LP, a expressão aumentada de IL-22 foi mostrada em biópsias de pele e de
mucosa oral (57), no entanto não existem dados destas células no sangue periférico de
pacientes com LP.
Outra citocina de igual importância na pele é a citocina pró-inflamatória IL-17,
que assim como a IL-22, é capaz de regular a produção de peptídeos antimicrobianos e
quimiocinas como CXCL1 e CXL20 em queratinócitos (58);(59);(60). O aumento nos
níveis de citocinas como IL-23 e IL-6, necessárias para a diferenciação de células naive
em células Th17, foi descrita na psoríase, assim como a frequência aumentada da
própria Th17 no sangue periférico destes pacientes (61);(62). Esta célula também
demonstrou estar implicada na dermatite alérgica de contato (63) e está associada com a
severidade na DA (64).
Níveis aumentados da citocina IL-17 foram detectados no soro e na saliva de
pacientes com LP oral (65);(66) com correlação positiva com score clínico. Além disso,
a análise da expressão em biópsias de pele e mucosa oral demonstrou um aumento de
IL-17, principalmente no compartimento subepitelial na forma cutânea (67).
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Embora existam diversos estudos evidenciando a presença destas células na
lesão do LP, ainda há poucas evidências de estudo sobre a frequência e participação
destas populações celulares no sangue periférico de pacientes com LP.

1.4

Células T reguladoras no LP

As células T reguladoras (T reg) CD4+CD25+Foxp3+ (68) têm sido
frequentemente estudadas em função de seu papel regulador e potencial de aplicação em
terapias para doenças inflamatórias e autoimunes.
As T CD4 reg foram descritas em camundongos scurfy, que possuem mutação
no gene do Foxp3 e em camundongos geneticamente deficientes do fator de transcrição
Foxp3. A ausência ou simples depleção destas células acarreta o desenvolvimento de
uma grave doença autoimune, caracterizada por hiperativação das células TCD4+,
intensa inflamação intestinal, diabetes e eczema (69). A mutação gene do Foxp3, em
humanos, gera uma síndrome conhecida como IPEX, doença recessiva associada ao
cromossomo

X,

que

é

caracterizada

por

poliendocrinopatia,

enteropatia

e

imunodisregulação (70). Além disso, estes indivíduos apresentam manifestações
cutâneas como dermatite crônica (71).

As células TCD4 reguladoras podem ser classificadas em dois tipos: células T
reguladoras derivadas do timo (tTreg) e T reguladoras da periferia (pTreg). Um terceiro
tipo derivado da mesma análise são as células não Treg cuja característica é a expressão
Foxp3 em baixos níveis, porém sem capacidade supressora. Esta classificação foi
proposta recentemente por Abbas (72).
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As células t Treg (CD3+CD4+CD45RA+Foxp3low) são de origem tímica e
anteriormente eram chamadas de T reg naturais. Possuem alto potencial supressor e
apresentam maior estabilidade frente às nTregs e não-Tregs (73). As pTregs
(CD3+CD4+CD45RA-Foxp3high), antes chamadas de aTreg ou Tregs ativadas, são
células T reguladoras induzidas na periferia e possuem capacidade supressora
dependente do microambiente. Estas células respondem ao reconhecimento antigênico
por meio da expansão, aumento da capacidade supressora e acúmulo no tecido onde está
localizado o antígeno (74). São produtoras de citocinas reguladoras como IL-10, IL-35 e
TGF-β e podem suprimir a ativação, proliferação e funções efetoras de diversas células
como CD4, CD8, NK, NKT e APCs (68). Em ambientes inflamatórios, esta célula pode
perder a expressão de Foxp3 passando a ser denominadas como ex-Treg, (75).
Em doenças como Lúpus eritematoso (LE) há um decréscimo no número de
células T CD4 reg nas lesões enquanto os níveis circulantes mantêm-se normalizados.
Outros estudos mostram uma perda na função supressora das T regs quando comparadas
a doença em estado de remissão e controles sadios (76).
No LP oral, estudo recente mostrou um aumento da expressão de Foxp3 em
células CD4+CD25+ do sangue periférico e de cultura de células isoladas da lesão (77).
As células T reg são bem descritas em lesões de pele da variante cutânea, contudo o seu
estudo no sangue periférico pode contribuir para compreensão da patogênese do LP.

As células TCD8 também podem desempenhar função supressora e podem ser
geradas após exposição antigênica (78). Em indivíduos saudáveis, as células
CD8+CD25+Foxp3+ compreendem aproximadamente 0,4% do sangue periférico (79).
No timo humano saudável as células TCD8 possuem os marcadores clássicos de células

14

reguladoras (CD25, Foxp3, GITR e CTLA-4) com função inibitória enquanto no sangue
periférico seus marcadores ainda estão sendo definidos (80).
Em pacientes com diabetes tipo 1, a estimulação com anti-CD3 aumentou a
frequência de células TCD8+CD25+Foxp3+CTLA-4+ e foi capaz de inibir a resposta das
células CD4 ao estímulo e a antígenos (81). Outro tipo de célula T CD8 reguladora, a
CD8+HLA-E+, mostrou ser efetivo no controle de células T CD4 autorreativas nesta
mesma doença (82) Estas células também demonstraram seu efeito protetor em modelos
de transplante de pele (83).
Existem diversos subtipos de células T CD8 com capacidade reguladora (como
CD8+CD103+, CD8+CD28-, CD8+CD122+) (84), e neste trabalho nos ateremos aos
fenótipos que possuem positividade para o fator de transcrição Foxp3.
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2.

OBJETIVOS

O presente trabalho se destinou a avaliar o perfil fenotípico das células
dendríticas mielóides e plasmocitóides e linfócitos T CD4+ e CD8+ após estímulo com
agonistas de receptores Toll-like. Além disto, foram avaliadas células TCD4+ e TCD8+
reguladoras no sangue periférico de indivíduos com LP e controles sadios.

Mais especificamente, os objetivos foram:
 Análise do perfil de produção de TNF-α em células dendríticas mielóides e IFNα em células dendríticas plasmocitóides, após cultivo com agonistas de TLRs 4,
7, 7/8 e 9. Análise da expressão de moléculas coestimuladoras quanto à
frequência e intensidade média de fluorescência;
 Avaliação do perfil monofuncional das células T CD4+ e TCD8+ produtoras de
IL-10, IL-22, IL-17, IFN-γ e TNF após cultivo com agonistas de TLRs 4, 7/8 e 9
e controle positivo com SEB;
 Avaliação do perfil polifuncional das células T CD4+ e TCD8+ quanto à
expressão de CD38 e da secreção combinada de IL-10, IL-22, IL-17, IFN-γ e
TNF após cultivo com agonistas de TLRs 4, 7/8 e 9 e controle positivo com
SEB;
 Frequência das células Th17 (CD3+CD4+IL-17+) e em células mononucleares do
sangue periférico após cultivo com agonistas de TLRs e SEB;
 Frequência

das

células

Th22

(CD3+CD4+IL-22+IL-17-IFN-γ-)

e

Tc22

(CD3+CD8+IL-22+IL-17-IFN-γ-) em células mononucleares do sangue periférico
após cultivo com agonistas de TLRs e SEB;
 Analisar as células T CD4+ e CD8+ reguladoras quanto à frequência, perfis de
memória e subtipos em células mononucleares do sangue periférico. Além disso,
avaliar a frequência e expressão das moléculas CD25, CD95 e CCR7 nos
subtipos de células T reguladoras.
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3

MATERIAS E MÉTODOS

3.1 Casuística
Os doentes com quadro de Líquen plano (n=18), de ambos os sexos, foram
selecionados no Ambulatório da Clínica de Dermatologia do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Como critério
para inclusão no estudo, os indivíduos deveriam possuir dois ou mais membros
acometidos com lesões cutâneas e o diagnóstico de LP confirmado por análise através
da biópsia da pele lesionada. A sorologia do grupo LP foi realizada no Laboratório
Central do Complexo HC-FMUSP.
O grupo controle foi composto por indivíduos sadios (n=22), de ambos os sexos
que não apresentaram história de doença dermatológica ou autoimune e com idade
acima de 18 anos.
Os doentes e os indivíduos controles foram informados do conteúdo da pesquisa
e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) para posterior
inclusão no estudo. O presente projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para
Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das
Clínicas e da Faculdade de Medicina de Universidade de São Paulo (n0 0709/11)
(Anexo 2).

3.1.1 Critérios de exclusão
Foram excluídos do estudo os indivíduos que faziam uso de corticosteróides
tópicos ou sistêmicos e medicação imunossupressora nos últimos 30 dias que
precederam a coleta de sangue e os indivíduos menores de 18 anos. A associação com
melanoma e outras doenças autoimunes também constituíram critérios de exclusão. Da
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mesma forma, foram excluídos os pacientes com LP sem acometimento cutâneo ou que
não tinham diagnóstico confirmado por biópsia.

3.2 MÉTODOS
3.2.1 Obtenção de células mononucleares (CMNs) de sangue periférico

Para obtenção das CMNs, foram coletados 30 mL de sangue periférico em tubo
heparinizado estéril. O sangue foi diluído, volume a volume, em solução fisiológica e
centrifugado em solução de gradiente de concentração Ficoll-Hypaque (GE,
Healthycare, Upsala, Sweden) por vinte minutos a 2200 rpm. Após duas lavagens em
meio de cultura RPMI-1640 (Gibco, Invitrogen, EUA) suplementado com gentamicina
(10μg/mL, Novafarma, SP, Brasil) por dez minutos a 1200 rpm, as CMNs obtidas foram
quantificadas na câmara de Newbauer e a concentração foi ajustada de acordo com cada
ensaio. A viabilidade celular foi observada com o auxílio do corante azul de tripan.

3.2.2 Análise de células dendríticas mielóides e plasmocitóides por
citometria multiparamétrica
Para a análise de mDCs e pDCs, as CMNs foram incubadas com agonistas de
TLR 4 (lipopolissacáride, 2µg/mL), TLR 7 (Imiquimode, 2,5 µg/mL), TLR7/8
(composto CL097, 5µg/mL), TLR 9 (oligodeoxinucleotídeo CpG, 4 µM) (Invivogen,
San Diego, CA, EUA). Como controle positivo da reação foi utilizado a enterotoxina B
de Staphylococcus aureus (SEB 1µg/mL, Sigma Aldrich, MO, USA) por vinte horas a
37ºC e 5% de CO2. A Brefeldina(10µg/mL, Sigma Aldrich, MO, USA) e foi adicionada
quatro horas após o início da cultura. As células foram retiradas da placa por lavagens
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sucessivas e marcadas com marcador de viabilidade LIVE/DEAD- PE- Texas Red
(Invitrogen, CA, USA) a 4ºC por trinta minutos. Após isso, as células foram tratadas de
acordo com as instruções do kit CYTOFIX/CYTOPERM (BD Biosciences, San Jose,
EUA) e foi feito o bloqueio das interações inespecíficas com a incubação de 10µL de
gamaglobulina humana (10µL/mL, Baxter, Glenview, IL, USA) por dez minutos a 4ºC.
Em seguida as células foram marcadas com os anticorpos para CD11c-Alexafluor 700,
HLA-DR- Horizon V500, LIN-1 FITC e CD123- PerCP-Cy5.5, TNF-α-PE e IFN-αHorizon V450, procedentes da BD Biosciences (San Jose, CA, USA). As células foram
lavadas e a aquisição de 400.000 células foi realizada com o citômetro de fluxo Fortessa
(LSRFortessa, BD) e analisadas através do Software FlowJo (Try Star – USA).

Quadro 1: Painel de anticorpos para marcação de células dendríticas mielóides e
plasmocitóides
Anticorpos
Fluorocromo
Clone
Empresa
Lineage-1

FITC

SK7

BD Biosciences

CD11c

Alexafluor 700

B-ly6

BD Biosciences

CD123

PerCP-Cy5.5

7G3

BD Biosciences

HLA-DR

Horizon V500

G46-6

BD Biosciences

CD80

APC-H7

L307.4

BD Biosciences

CD83

PeCy7

Hb15e

BD Biosciences

CD86

APC

2331 (FUN-1)

BD Biosciences

TNF-α

PE

6401.111

BD Biosciences

IFN-α

Horizon V450

7N4.1

BD Biosciences
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3.2.3 Análise de células T CD4+ e CD8+ monofuncionais e polifuncionais por
citometria multiparamétrica
Para analisar as células TCD4+ e TCD8+ monofuncional e polifuncionais, as
CMNs foram estimuladas com agonistas de TLR4 (lipopolissacáride, 2µg/mL), TLR7/8
(composto CL097, 5 µg/mL) e TLR 9 (oligodeoxinucleotídeo CpG, 4 µM) (Invivogen,
San Diego, CA, EUA) por vinte horas a 37ºC e 5% de CO2. O controle positivo, SEB(1
µg/mL) foi incubado por seis horas a 37ºC e 5% de CO2. A Brefeldina A (10µg/ml) foi
adicionada à cultura após quatro horas após o início da cultura de vinte horas e nas
culturas de 6 horas, após duas horas após o início. As células foram retiradas da placa e
marcadas com marcador de viabilidade LIVE/DEAD PE-Texas Red (Invitrogen) a 4ºC
por trinta minutos.
Após isso, as células foram marcadas de acordo com as instruções do kit
CYTOFIX/CYTOPERM (BD Biosciences) e marcadas com os anticorpos para: CD3Qdot (Invitrogen), CD4 Horizon V500, CD8 PerCP-Cy5.5, TNF PE-Cy7, IFN-γ
Horizon V450, IL-10 APC, procedentes da BD Biosciences e IL-17 Alexafluor 488 e
IL-22 PE da eBiosciences (San Diego, CA, USA). As células foram lavadas e a
aquisição de 500.000 células foi realizada com o citômetro de fluxo Fortessa
(LSRFortessa, BD).
Para análise da polifuncionalidade, foram utilizadas combinações booleanas
usando o Software FlowJo (Try Star – USA). Esta análise determina a frequência da
expressão de cada marcador com base em todas as combinações possíveis das cinco
citocinas avaliadas.
Para visualização e análise da combinação de citocinas foram utilizados os
programas Pestle v.1.6.2 e o programa Simplified Presentation of Incredible Complex
Evaluations (SPICE) (85).
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Quadro 2: Painel de anticorpos para marcação de células T monofuncionais e
polifuncionais
Anticorpos
Fluorocromo
Clone
Empresa
CD3

BV605

SP34-2

BD Biosciences

CD4

Horizon V500

RPA-T4

BD Biosciences

CD8

PerCP-Cy5.5

SK1

BD Biosciences

CD38

Alexafluor 700

HIT2

BD Biosciences

IL-17

Alexafluor 488

O33-782

eBiosciences

IL-22

PE

1H8PWSR

eBiosciences

IFN-γ

Horizon V450

B27

BD Biosciences

TNF

PE-Cy7

MAb11

BD Biosciences

IL-10

APC

JES3-19F1

BD Biosciences

3.2.4 Análise de células Th17, Th22 e Tc22 por citometria multiparamétrica

As células Th17, Th22 e Tc22 foram avaliadas de forma semelhante às células T
monofuncionais e polifuncionais. As CMNs foram estimuladas com agonistas TLR4,
TLR7/8 (composto CL097), TLR 9 (oligodeoxinucleotídeo CpG) e controles positivos
SEB e SEA nas mesmas condições citadas acima. As células foram retiradas da placa e
marcadas com marcador de viabilidade LIVE/DEAD PE- Texas Red (Invitrogen) a 4ºC
por trinta minutos. Após isso, as células foram marcadas de acordo com as instruções do
kit CYTOFIX/CYTOPERM (BD Biosciences) e marcadas com os anticorpos para:
CD3- Qdot (Invitrogen), CD4 Horizon V500, CD8 PerCP-Cy5.5, IFN-γ Horizon V450,
procedentes da BD Biosciences e IL-17 Alexafluor 488 e IL-22 PE da eBiosciences. As
células foram lavadas e a aquisição de 500.000 células foi realizada com o citômetro de
fluxo Fortessa (LSRFortessa, BD) e analisadas através do Software FlowJo (Try Star –
USA).
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Quadro 3: Painel de anticorpos para marcação de células Th17 e Th22/Tc22
Anticorpos
Fluorocromo
Clone
Empresa
CD3

BV605

SP34-2

BD Biosciences

CD4

Horizon V500

RPA-T4

BD Biosciences

CD8

PerCP-Cy5.5

SK1

BD Biosciences

IL-17

Alexafluor 488

O33-782

eBiosciences

IL-22

PE

1H8PWSR

eBiosciences

IFN-γ

Horizon V450

B27

BD Biosciences

3.2.5 Análise de células T CD4+ e CD8+ reguladoras por citometria
multiparamétrica

A avaliação das células T reguladoras (TCD3+CD4+CD25+ Foxp3+ CD127low/-)
foi realizada de acordo com as instruções do kit de Foxp3 (eBioscience, San Diego, CA,
EUA). As CMNs foram marcadas extracelularmente com os anticorpos para: CD3 Qdot
605 (Invitrogen), CD4 Horizon V500, CD8 Alexafluor 700, CD25 FITC, CD127
PECy7 e anti CD95 Horizon V450 e CCR7 (CD197) Alexafluor 647, procedentes da
BD Biosciences. As células foram lavadas e incubadas com o tampão 1, após lavagem
foram incubadas com o tampão 2 e marcadas intracelularmente com anticorpo antiFoxp3 (PE, eBioscience). A aquisição de 400.000 células foi realizada com o citômetro
de fluxo Fortessa (LSRFortessa, BD) e analisadas através do Software FlowJo (Try Star
– USA).
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Quadro 4: Painel de anticorpos para marcação de células T CD4+ e CD8+ reguladoras
Anticorpos
Fluorocromo
Clone
Empresa
CD3

BV605

SP34-2

BD Biosciences

CD4

Horizon V500

RPA-T4

BD Biosciences

CD8

Alexafluor 700

RPA-T8

BD Biosciences

CD25

FITC

M-A251

BD Biosciences

CD45RA

APC-H7

HI100

BD Biosciences

CD127

PE-Cy7

HIL-7R-M21

BD Biosciences

Foxp3

PE

PCH101-CE

eBiosciences

CD95

Horizon V450

DX2

BD Biosciences

CCR7 (CD197)

Alexafluor 647

3D12 (RUO)

BD Biosciences

Controle Fluorescência menos uma (FMO)
Para avaliar a compensação e determinar a população positiva por citometria de
fluxo, foi feito o controle Fluorescence minus one (FMO) para cada população
estudada.
3.3 Análise estatística
Os dados foram analisados com auxílio do software GraphPadPrism (Versão
5.0). Na comparação estatística entre os grupos foi utilizado o teste não paramétrico de
Mann-Whitney. Todas as comparações que resultaram em p≤0.05 foram consideradas
significativas.
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4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS
4.1

Características demográficas dos pacientes com Líquen plano

Os pacientes com Líquen plano (n=18) selecionados do Ambulatório da Clínica
de Dermatologia HC-FMUSP mostraram uma frequência de 83,3% de mulheres e
16,7% de homens, com idade média de 43,92 anos ± 7,8368 (Tabela 1). Não há
diferenças estatísticas quanto à idade dos grupos citados. As lesões cutâneas nesses
pacientes se concentraram principalmente em punhos (94,4%) e pernas (88,8%), 50%
dos pacientes apresentavam lesões nos braços, 22% no tronco e somente 1% na face.
Os controles saudáveis foram provenientes do Laboratório de Investigação em
Dermatologia e Imunodeficiências – LIM56 (n=22). Com um percentual de 81,8% de
mulheres (18) em relação a 18,2% de homens (4), com idade média de 41,57 anos ±
4,73.

Tabela 1. Tabela demográfica dos indivíduos incluídos no estudo.
Controle
Líquen plano
22
18
n total
Gênero (mulheres/homens)
18/4
15/3
Idade
41,57 ± 4,73
43,92 ± 7,8368
(média em anos)
Acometimento oral
6/1
(mulheres/homens)
Acometimento genital
3/1
(mulheres/homens)
Valores expressos em média ± desvio.

A sorologia realizada nos pacientes com LP mostrou positividade para alguns
vírus que foram listados na tabela 2. Aproximadamente 66% dos indivíduos
apresentaram de positividade para Citomegalovírus (CMV), 55% apresentaram
positividade para o anticorpo IgG para o vírus da Hepatite A (VHA) e 0% para o vírus
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da Hepatite B (VHB). 11% dos indivíduos apresentaram sorologia positiva para o vírus
da hepatite C (VHC), 33% para Herpes vírus simples e 50% para o vírus Espstein- Baar
(Tabela 2).

Sorologias
CMV
VHA
VHB
VHC
HSV 1/2
VEB

LP
(n)
12
10
0
2
6
9

%
66
55
0
11
33
50

Tabela 2. Sorologia para vírus dos indivíduos com LP.
LP=Líquen plano,
CMV=Citomegalovírus, VHA= Vírus da Hepatite A, VHB= Vírus da Hepatite B,
VHC= Vírus da Hepatite C, HSV 1/2= Herpes simples vírus tipo 1 e 2, VEB= Vírus
Epstein-Baar.

4.2 Avaliação do perfil funcional das células dendríticas mielóides e
plasmocitóides no LP

Considerando o importante papel das DCs na apresentação antigênica e
direcionamento de uma resposta imune eficaz, analisamos o potencial de resposta das
DCs aos ligantes de TLRs quanto à produção de citocinas e expressão de moléculas
coestimuladoras.
Desta forma foram analisadas no LP, as frequências de células dendritícas
mielóides (mDC) e plasmocitóides (pDC) por citometria de fluxo em pacientes com LP
e controles. As CMNs foram estimuladas por ligantes de receptores TLR, como
lipopolissacáride (agonista de TLR4), imiquimode (agonista de TLR7), composto
CL097 (ligante de TLR7/TLR8) e oligodeoxinucleotídeo CpG (agonista de TLR9) e o
superantígeno SEB (Staphylococcus aureus enterotoxin B) e avaliadas quanto à
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capacidade de secreção das citocinas TNF-α e IFN-α para mDC e pDC,
respectivamente. A Figura 3 mostra a estratégia de análise utilizada para avaliação das
citocinas produzidas por células dendríticas.

Figura 3: Estratégia para análise de células dendríticas mielóides e plasmocitóides.
CMNs foram estimuladas por vinte horas com agonistas de TLRs e SEB e avaliadas por
citometria de fluxo. A estratégia foi demonstrada com células ativadas com LPS/TLR4
para mDCs e CpG/TLR9 para pDCs.
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Figura 4: Produção de TNF-α em mDCs de controles e LP. As CMNs foram
estimuladas por vinte horas com agonistas de TLRs 4,7,7/8 e SEB e avaliadas por
citometria de fluxo. Células Lin1-CD11c+HLA-DR+ foram consideradas mDCs. Os
valores basais foram subtraídos do percentual de mDCs estimuladas. Os valores estão
expressos por mediana e interquartis. Controle n=16, LP n=13.**p≤0,01.

A Figura 4 mostra um aumento na frequência de mDCs produtoras de TNF-α em
pacientes com LP quando estimuladas por agonistas de TLR 4 (lipopolissacáride - LPS)
e TLR7/TLR8 (CL097) comparando-se aos controles sadios. Esta citocina é produzida
por mDCs em condições inflamatórias e contribui para sua ativação, maturação e
migração destas células em direção aos linfonodos.
Após isso, estas células foram avaliadas quanto aos parâmetros de frequência e
intensidade média de fluorescência (Median of Fluorescence Intensity – MFI) das
moléculas coestimuladoras CD86, CD83 e CD80 nas situações basais e após ativação
via TLRs em mDCs dos grupos controle e LP.
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Figura 5: Avaliação de CD80 em mDCs de controles e LP. CMNs foram estimuladas
por vinte horas com agonistas de TLRs 4,7, 7/8 e SEB e avaliadas quanto à frequência e
MFI de CD80 por citometria de fluxo. Os valores estão expressos por mediana e
interquartis. Controle n=16, LP n=14.

Embora não tenham sido notadas diferenças significantes entre os grupos quanto
à frequência e intensidade de expressão dos marcadores CD80 (Figura 5) e CD86
(Figura 6) em mDCs, o grupo LP mostrou diminuição na expressão de CD83 após
estímulo com agonista Imiquimode, ligante do receptor intracelular TLR7 (Figura 7).
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Figura 6: Avaliação de CD86 em mDCs de controles e LP. As CMNs foram
estimuladas por vinte horas com agonistas de TLRs 4,7, 7/8 e SEB e avaliadas e
avaliadas quanto à frequência e MFI de CD86 por citometria de fluxo. Os valores estão
expressos por mediana e interquartis. Controle n=16, LP n=12.
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Figura 7: Avaliação de CD83 em mDCs de controles e LP. CMNs foram estimuladas
por vinte horas com agonistas de TLRs 4,7, 7/8 e SEB e avaliadas quanto à frequência e
MFI de CD83 por citometria de fluxo. Os valores estão expressos por mediana e
interquartis. Controle n=16, LP n=15. *p≤0,05.
Em seguida, foi analisada a frequência de pDCs secretoras de IFN-α (Figura 8)
nos níveis basais e em resposta ao estímulos com agonistas de TLR 7 (Imiquimod),
TLR 7/8 (CL097) e TLR 9 (CpG) devido à sua especificidade quanto à expressão de
TLRs intracelulares. As frequências, tanto basais quanto estimuladas, mostraram-se
similares entre os grupos avaliados.
De maneira semelhante ao que foi feito em mDCs, foram analisadas as
moléculas coestimuladoras CD80, CD86 e CD83 nas pDCs.
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Figura 8: Produção de IFN-α em pDCs de controles e LP. CMNs foram estimuladas
por vinte horas com agonistas de TLRs 7,7/8 e 9 e avaliadas por citometria de fluxo.
Células Lin1-CD123+HLA-DR+ foram consideradas pDCs. Os valores basais foram
subtraídos do percentual de pDCs estimuladas. Os valores estão expressos por mediana
e interquartis. Controle n=16, LP n=14.
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Figura 9: Avaliação de CD80 em pDCs de controles e LP. CMNs foram incubadas
por vinte horas na ausência de estímulo (a) ou com agonistas de TLRs 7 (b), 7/8 (c), e 9
(d), e avaliadas quanto à frequência e MFI de CD80 por citometria de fluxo. Os valores
estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=16, LP n=11. **p≤0,01.
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Figura 10: Avaliação de CD86 em pDCs de controles e LP. CMNs foram incubadas
por vinte horas na ausência de estímulo (a) ou com agonistas de TLRs 7 (b), 7/8 (c), e 9
(d), e avaliadas quanto à frequência e MFI de CD86 por citometria de fluxo. Os valores
estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=16, LP n=10.

b. IMIQUIMODE/TLR7
40000

20
0

20000
10000

20
0

20
0

40000

100

30000
20000
10000
0

% CD83 em pDCs

40

40

40000

Controle
LP

30000
20000
10000
0

d. CpG/TLR9
MFI CD83 em pDCs

% CD83 em pDCs

60

60

0

c. CL097/TLR7-8
100
80

80

Controle
LP

80
60
40
20
0

40000

MFI CD83 em pDCs

40

30000

% CD83 em pDCs

60

MFI CD83 em pDCs

% CD83 em pDCs

80

100

MFI CD83 em pDCs

a. Basal
100

30000
20000

*

10000
0

Figura 11: Avaliação de CD83 em pDCs de controles e LP. CMNs foram incubadas
por vinte horas na ausência de estímulo (a) ou com agonistas de TLRs 7 (b), 7/8 (c), e 9
(d), e avaliadas quanto à frequência e MFI de CD83 por citometria de fluxo. Os valores
estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=16, LP n=12. * p≤0,05
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A frequência de pDCs CD80+ mostrou-se significativamente diminuída após
estímulo com Imiquimode/TLR7 (Figura 9) nos pacientes, o que sugere um
comprometimento nessa via de ativação da resposta antiviral.
Não foram encontradas diferenças quanto à frequência e MFI do marcador CD86
em pDCs (Figura 10). A intensidade de expressão de CD83 após estímulo de TLR9 nas
pDCs está diminuída nos pacientes com LP (Figura 11).
Portanto, aumento na produção de TNF-α por mDCs e diminuição da expressão
de moléculas coestimuladoras como o CD83, tanto em mDCs quanto em pDCs e CD80
induzidas por ligantes de TLR7, podem indicar um comprometimento desta via de
sinalização em pacientes com LP. Isso pode influenciar diretamente a resposta imune
adaptativa como a ativação e função das células T.

4.3 Avaliação monofuncional e polifuncional das células TCD4+ e TCD8+ no
LP

Os linfócitos T efetores tem um papel muito importante na patogênese do LP.
Em um estudo prévio avaliamos a capacidade de secreção de citocinas por células
CMNs de sangue periférico de indivíduos com LP e controles, onde foram notadas
alterações importantes no perfil de citocinas (Anexo 3). A partir destes dados, CMNs
foram cultivadas com agonistas de TLRs 4,7, 7/8, 9 e SEB a fim de avaliar a capacidade
de produção de citocinas nos linfócitos TCD4+ e TCD8+.
A resposta funcional foi avaliada pela produção isolada (monofuncional) ou
combinada das citocinas TNF, IL-10, IL-17, IL-22 e IFN-γ em resposta aos estímulos de
TLRs em CMNs de pacientes com LP (n=10) e controles saudáveis (n=16).
Inicialmente, foi determinada a frequência de células que produzem somente uma
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citocina, denominadas células monofuncionais. A estratégia adotada para análise está
exemplificada na Figura 12, feita através da análise pelo Programa FlowJo.

Figura 12: Estratégia de análise de células T CD4+ monofuncionais. As CMNs
foram separadas e avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3,
CD4, CD8 (para exclusão), IFN-γ, IL-10. Estratégia de análise de células TCD4+
efetoras produtoras de uma citocina após estímulo com SEB.
A produção da citocina pró-inflamatória IFN-γ por células T CD4+ estimuladas
com lipopolissacáride mostrou um aumento significante quando comparados aos
controles. No entanto, foi observada uma frequência reduzida de IFN-γ quando
estimulado via TLR9 (CpG) (Figura 13a), o que pode refletir uma sinalização deficiente
dessa via ou uma ativação indireta ineficaz pelas DCs.
Ainda que a frequência de células TCD4+IL-10+ esteja elevada na situação basal
dos pacientes com LP, após estímulo com SEB e lipopolissacáride (TLR4), estas células
mostraram diminuição da frequência (Figura 13b).
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Figura 13: Produção monofuncional de células TCD4 de controles e LP. CMNs
foram incubadas por vinte horas com agonistas de TLRs 4,9 e SEB e avaliadas por
citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para exclusão),
IFN-γ, IL-10 e IL-17. Os valores basais foram subtraídos do percentual de TCD4+
estimuladas. Os valores estão expressos por mediana e interquartis. Controles n=16,
Grupo LP n=10 *p≤0,05, **p≤0,01.

Figura 14: Estratégia de análise de células T CD4+ polifuncionais. As CMNs foram
avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para
exclusão), IFN-γ, IL-10, IL-17, IL22 e TNF. Posteriormente as análises foram repetidas
na dependência do marcador CD38.
As células CD4+ monofuncionais secretoras de IL-22 e TNF induzidos sob os
diferentes estímulos foram similares nos grupos analisados (dados não mostrados).
A capacidade de uma célula secretar diferentes citocinas de maneira sequencial é
denominada polifuncionalidade. Com o intuito de avaliar esta capacidade em linfócitos
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T, avaliamos a produção simultânea de TNF, IL-10, IL-17, IL-22 e IFN-γ em resposta
aos estímulos de TLRs. A estratégia de análise para essa população está exemplificada
na Figura 14. Devido às inúmeras padronizações e inserção de novos agonistas neste
painel para determinação de células polifuncionais, a amostragem encontra-se reduzida
para alguns parâmetros, no entanto, foram demonstrados somente os resultados que
apresentaram maior relevância.
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Figura 15: Frequência de células TCD4+ polifuncionais de controles e LP. CMNs
foram incubadas por vinte horas com agonistas de TLRs 4, 7,7/8 e 9 e avaliadas por
citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para exclusão),
TNF, IL-22, IL-17, IL-10 e IFN-γ. Produção de citocinas após estímulo com LPS
(TLR4), CL097 (TLR7/8) e CpG (TLR9). Os valores basais foram subtraídos do
percentual de TCD4+ estimuladas. Os valores foram expressos em média ± EP. Grupo
controle (barra branca) n=16, LP (barra preta) n=10. As pizzas representam a análise da
capacidade total de produção de citocinas dos grupos. *p≤0,05, **p≤0,01.
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No LP foi observado que as alterações polifuncionais mais pronunciadas de
células T CD4+ foram sob os estímulos TLR4, TLR7/8 e TLR9, sugerindo uma
participação importante destes TLRs na resposta inflamatória do LP. Curiosamente, a
frequência de células mais polifuncionais induzidas pela ativação via TLR7/8 e TLR9,
secretoras de cinco combinações de citocinas (TNF+IL-17+IL-22+IFN-γ+IL-10+) estão
diminuídas no grupo LP. Apesar da pequena frequência dessas células, sua diminuição
mostra um desequilíbrio da resposta imunológica. Contudo, as células polifuncionais de
quatro combinações TNF+IL-22+IL-17+IFN-γ+ após estímulo com agonista de TLR4, de
três e duas combinações de citocinas estão mais elevadas no LP. A análise combinada
mostrou aumento das células capazes de secretar 3 citocinas no LP (Figura15).
A produção de citocinas por células TCD4+ que expressam o marcador de
ativação CD38, um marcador de ativação crônica expresso em células T maduras (86),
foi analisada por citometria multiparamétrica. Como ilustra a figura 16, há um aumento
na frequência de células TCD4+ secretoras de TNF, IL-22, IL-17 e IFN-γ na condição
basal. Curiosamente, na ausência da citocina anti-inflamatória IL-10, há um aumento na
frequência de células polifuncionais após estímulos TLR4 e TLR9.
Após estímulo com agonista via TLR9 (CpG), as células T CD4+CD38+
apresentam menor polifuncionalidade frente ao grupo controle, com exceção das células
CD4+CD38+ produtoras de IL-22, IL-17 e IFN-γ. Estas células que, na ausência de
estímulo, tem níveis iguais aos controles, parecem ser moduladas após estímulo com os
agonistas LPS (TLR4) e CpG (TLR9). Os resultados mostram que células TCD4+CD38+
no LP, podem ser reguladas pela expressão de IL-10, considerando que a sua exclusão
aumenta a frequência de células secretoras de 3 citocinas aos estímulos via TLR4 e 9
(Figura 16).
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Figura 16: Frequência de células TCD4+CD38+ polifuncionais de controles e LP.
As CMNs foram estimuladas por vinte horas com agonistas de TLRs 4 e 9 e avaliadas
por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para exclusão),
TNF, IL-22, IL-17, IL-10 e IFN-γ na dependência do marcador CD38. Produção de
citocinas na ausência e após estímulo com LPS (TLR4) e CpG (TLR9). Os valores
basais foram subtraídos do percentual de TCD4+CD38+ estimuladas. Os valores foram
expressos como média ± EP. Controle (barra branca) n=16, LP (barra preta) n=10. As
pizzas representam a análise da capacidade total de produção de citocinas dos grupos.
*p≤0,05, **p≤0,01.

As células TCD8+ também foram avaliadas quanto à produção individual das
citocinas IFN-γ, IL-10, IL-17, IL-22 e TNF. A estratégia de análise de células TCD8+
monofuncionais está evidenciada na Figura 17.
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Figura 17: Estratégia de análise de células T CD8+ produtoras de citocinas. As
CMNs foram separadas e avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os
marcadores CD3, CD4 (para exclusão), CD8, IFN-γ, IL-22 e TNF. Estratégia de análise
de células TCD8+ efetoras produtoras de uma citocina após estímulo com SEB.
De maneira similar ao encontrado nas células T CD4+, nota-se um aumento na
frequência de células TCD8+ IFN-+ e IL22+ na situação basal dos pacientes com LP.
Após a estimulação com agonista de TLR7/8, CL097, e SEB, as células TCD8+IL22+ se
mantiveram elevadas no grupo LP. Já a produção de IFN- pelas células TCD8+ se
mostrou elevada na condição não estimulada, mas reduzida quando estimulada por CpG
(TLR9). A produção de TNF é menor no grupo LP quando estimulada por CpG (TLR9)
(Figura 18).
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Figura 18: Produção monofuncional de células T CD8+ de controles e LP. CMNs
foram estimuladas por vinte horas com agonistas de TLRs 7/8,9 e SEB e avaliadas por
citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4 (para exclusão), CD8,
IFN-γ, IL-10 e IL-17. Os valores basais foram subtraídos do percentual de TCD8+
estimuladas. Os valores estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=16, LP
n=10 *p≤0,05.
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Figura 19: Estratégia de análise de células T CD8+ polifuncionais. As CMNs foram
separadas e avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4
(para exclusão), CD8, IFN-γ, IL-10, IL-17, IL22 e TNF. Posteriormente as análises
foram repetidas na dependência do marcador CD38.

A polifuncionalidade em células TCD8+, cuja estratégia de análise está
exemplificada na Figura 19, é notória nos valores basais (Figura 20). A produção de
IFN-γ, IL-17 e IL-22 está aumentada nos indivíduos com LP quando estimulada
somente por CL097 (TLR7/8) (Figura 20). Em concordância com os dados de células
TCD4+ apresentados anteriormente, em células TCD8+ a ausência de IL-10 está
relacionada com aumento da funcionalidade das células no LP após estimulação com
agonistas de TLR7/8 e SEB.

Na presença do marcador de ativação crônica CD38, a polifuncionalidade das
células T CD8+ diminuiu e só pôde ser notada após estímulo com SEB (Figura 21).
Além disso, as células capazes de secretar somente uma citocina estão aumentadas no
grupo LP enquanto a capacidade de produzir 3 citocinas está prejudicada nestas células
(gráfico em pizza - Figura 21).

44

SEB

BASAL
0.20

*

0.15

*

% CD8+

0.10
0.05

*

**

0.0050

*

+
IL-17 +
IL-10 +
IFN  +
TNF

IL-22

*

*

*

**
*

*

0.0025
0.0000

CL097 (TLR7/8)

*
+
+
+
-

+
+
+

+
+
-

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
-

+
+
-

+
+
+

+
+

+
+
-

+
+
-

Figura 20: Análise de células TCD8+ polifuncionais de controles e LP. CMNs foram
estimuladas por vinte horas com agonistas TLR 4, 7,7/8, 9 e SEB de e avaliadas por
citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4 (para exclusão), CD8,
TNF, IL-22, IL-17, IL-10 e IFN-γ. Produção de citocinas na situação basal e após
estímulo com CL097 (TLR7/8) e SEB. Os valores basais foram subtraídos do percentual
de T CD8+ nas situações estimuladas. Os valores estão expressos por média ± EP.
Controle (barra branca) n=16, LP (barra preta) n=10. As pizzas representam a análise da
capacidade total de produção de citocinas dos grupos. *p≤0,05, **p≤0,01.
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Figura 21: Frequência de células TCD8+CD38+ polifuncionais de controles e LP.
As CMNs foram estimuladas por 20 horas com agonistas de TLRs 2,4,7/8,7,9 e SEB
avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4 (para
exclusão), CD8, TNF, IL-22, IL-17, IL-10 e IFN-γ na dependência do marcador CD38.
Produção de citocinas na ausência e após estímulo com CL097 (TLR7/8) e SEB. Os
valores basais foram subtraídos do percentual de TCD4+ estimuladas. Média ± EP.
Grupo controle (barra branca) n=16, Grupo LP (barra preta) n=10 *p≤0,05.
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4.4

Avaliação de células Th22 e Tc22 no LP

Considerando a importância da IL-22 na homeostase da pele, foi analisada a
frequência de células TCD4+IL-22+IFN-γ-IL-17- (Th22) e as células T CD8+IL-22+IFNγ-IL-17- (Tc22) nas CMNs por citometria de fluxo (Figura 22). Na condição não
estimulada, pode-se verificar um aumento percentual das células Th22 e Tc22
circulantes em pacientes com LP. Embora tenham sido utilizados os estímulos com
TLRs 4, 7/8 e 9, somente o estímulo policlonal SEB foi capaz de induzir aumento na
frequência celular.
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Figura 22: Frequência de células Th22 e Tc22 de controles e pacientes com LP.
CMNs foram incubadas por vinte horas com agonistas de TLRs 4,7/8,9 e SEB e
avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8, IFN-γ,
IL-22 e IL-17. (a) Estratégia de análise de células Th22 (CD3+CD4+IL-22+IL-17-IFN-γ-)
ou Tc22 (CD3+CD8+IL-22+IL-17-IFN-γ-). Frequência de células Th22 (b) e Tc22 (c)
nos valores basais e estimulado por SEB. A frequência basal foi subtraída do percentual
de T estimuladas. Os valores estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=19,
LP n=10 *p≤0,05 **p≤0,01.
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Em seguida, avaliamos a frequência de células Th17 circulantes em pacientes
com LP e controles, na condição basal ou estimulada por SEB (figura 23). Não foram
observadas diferenças entre os grupos analisados, no entanto foi identificada uma
correlação positiva entre as células Th17 e Th22 no grupo de pacientes (Figura 24).
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Figura 23: Frequência de células Th17 de controles e pacientes com LP. CMNs
foram incubadas por vinte horas com agonistas de TLRs 2,4,7/8,7,9 e 6 horas com SEB
e avaliadas por citometria de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8, IFNγ, IL-22 e IL-17. (a) Estratégia de análise de células Th17 (CD3+CD4+IL-17+). (b)
Frequência de células Th17 nos valores basais e estimulado por SEB. Os valores basais
foram subtraídos do percentual de T estimuladas. Os valores estão expressos por
mediana e interquartis. Controle n=19, LP n=10.

3

2

Th17

r =0,6565
p=0,0438
1

0
0.0

0.5

1.0

1.5

Th22

Figura 24: Correlação entre células Th17 e Th22 nos LP. Os dados correspondem
aos valores não estimulados do grupo LP.
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4.5

Análise do perfil fenotípico das células T CD4+ e CD8+ reguladoras

Entre as populações de células TCD4+ é importante averiguar as células T
reguladoras no sangue periférico, uma vez que são encontradas nas lesões cutâneas de
indivíduos com LP. Dessa forma, com o intuito de caracterizar as células T reguladoras
os seguintes marcadores foram analisados: CD25, CD127, CCR7, CD45RA (marcação
extracelular) e Foxp3 (marcação intracelular) em CMNs sem estímulos por citometria
multiparamétrica através da estratégia ilustrada na figura 25.

Figura 25: Estratégia de análise da frequência, perfis de maturação e subtipos de
células T reguladoras. As CMNs foram analisadas quanto à frequência de células T
reguladoras totais (Foxp3+CD127-); perfis de maturação/memória (baseado na
expressão de CCR7 e CD45RA) e subtipos de células T reguladoras (baseado na
expressão de CD45RA e Foxp3).
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Em seguida foram analisadas as populações de memória definidas pela
maturação celular como células naive (CCR7+CD45RA+); células de memória central
(CCR7+CD45RA-); células de memória efetora RA (CCR7-CD45RA+) e memória
efetora (CCR7-CD45RA-).
A Figura 26a mostra o percentual total de células reguladoras nas células T
CD4+ (CD3+CD4+CD25+Foxp3+CD127low/-) significativamente elevado no grupo LP.
Quanto ao perfil de maturação destas células, o baixo percentual de células naive
(CCR7+CD45RA+) nos pacientes com LP, se mostra paralelo à elevação observada nas
células de memória efetora (CCR7-CD45RA-) demonstrando uma diferenciação destas
células no perfil de memória efetora (Figura 26b).

a.
6
4
2

b.
80

*
% T CD4 regs

% T CD4 reg

8

*

60
40

**

20
0

0

TCM

c.

d.

8

4

4
2
0

% p T CD4 reg

% t T CD4 reg

Naive

6

Controle
LP

TEM

TEMRA

*

3
2
1
0

Figura 26: Análise da frequência, estágios de maturação e subtipos de células
TCD4+ células reguladoras. CMNs foram avaliadas por citometria de fluxo de acordo
com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para exclusão), CD25, CD127, Foxp3, CD45RA e
CCR7. a) Estratégia de análise de células T CD4+ reguladoras totais; b) Células T CD4+
reguladoras quanto à sua localização. Os valores estão expressos por mediana e
interquartis. Controle n=22, LP n=18. *p≤0,05, **p≤0,01.
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Sugerida por Abbas (72), uma nova classificação foi proposta para identificar
diferentes subpopulações de células T reguladoras. Os diferentes tipos de T reg, de
fenótipo CD3+CD4+CD45RA+Foxp3low denominadas de t Treg, são as células T
reguladoras derivadas do timo, anteriormente chamadas de T reg naturais. Já as células
que possuem o fenótipo CD3+CD4+CD45RA-FOXp3low, apesar da baixa expressão de
Foxp3, não exercem função supressora e não serão demonstradas neste estudo. Outro
subtipo são as células T reguladoras derivadas perifericamente, p Treg, que possuem um
fenótipo CD3+CD4+CD45RA-FOXp3high.

A estratégia de análise adotada está ilustrada na Figura 25, onde são
exemplificadas as populações de células T reg. Similar frequência da população t Treg
foram observadas entre os grupos analisados (Figura 26c). Já a frequência de células p
Treg, derivadas perifericamente (Figura 26d), está elevada no LP.
Em seguida, foram analisados os marcadores CD25, CD95 e CCR7 nas
subpopulações de células TCD4+ reg (t Treg e p Treg) quanto à frequência no sangue
periférico e MFI.
A diminuição no percentual e MFI de CD95 nas t Tregs (Figura 27b) foi notada
enquanto as p Tregs CD25+ se mantiveram aumentadas em frequencia (Figura 27a) no
grupo LP.
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Figura 27: Análise das moléculas CD25, CD95 e CCR7 em T CD4+ reguladoras
tímicas em controles e LP. CMNs foram avaliadas por citometria de fluxo de acordo
com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para exclusão), CD25, Foxp3, CD45RA e CCR7.
a) Frequência e MFI de CD25; b) Frequência e MFI de CD95; c) Frequência e MFI de
CCR7. Os valores estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=22, LP n=18
*p≤0,05, ***p≤0,001.
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Figura 28: Análise das moléculas CD25, CD95 e CCR7 em T CD4+ reguladoras
induzidas perifericamente em controles e LP. CMNs foram avaliadas por citometria
de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8 (para exclusão), CD25, Foxp3,
CD45RA e CCR7. a) Frequência e MFI de CD25; b) Frequência e MFI de CD95; c)
Frequência e MFI de CCR7. Os valores estão expressos por mediana e interquartis.
Controle n=22, LP n=18 ***p≤0,001.

Embora as células TCD4+ reguladoras sejam bem estudadas na lesão em
diversas doenças inflamatórias e também no LP, as células TCD8+ reguladoras, em
contrapartida, são menos exploradas. Assim, com o intuito de caracterizar esta
população no LP foram analisados os mesmos marcadores utilizados anteriormente,
como CD8, CD4, CD25, CD127, CCR7, CD45RA e Foxp3 em CMNs de sangue
periférico por citometria multiparamétrica. Para os fenótipos das células T reguladoras,
a estratégia de análise utilizada foi a mesma das células TCD4+ (Figura 25).
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CD3+CD8+CD25+Foxp3+CD127low/- (Figura 29a) estão aumentadas no LP. A análise
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desta população também foi feita de acordo com a maturação celular, considerada como
naive as células CCR7-CD45RA+, memória central as CCR7+CD45RA-, memória
efetora RA as células CCR7+CD45RA+ e memória efetora as CCR7-CD45RA-. A figura
29b mostra um aumento da população T reg TCM nos pacientes com LP e diminuição
das células TEMRA o que pode indicar reativação e recirculação destes linfócitos nestes
indivíduos.
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Figura 29: Frequência de TCD8+ células reguladoras tímicas e derivadas
perifericamente em controles e LP. CMNs foram avaliadas por citometria de fluxo de
acordo com os marcadores CD3, CD4 (para exclusão), CD8, CD25, CD127, Foxp3,
CD45RA e CCR7. a) Células T CD8+ tímicas – t Treg (CD45RA+FoxP3low); b) Células
T CD8+ derivadas perifericamente – p Treg (CD45RA-FoxP3high). Os valores estão
expressos por mediana e interquartis. Controle n=22, LP n=18. *p≤0,05, **p≤0,01.
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Da mesma maneira como foi feito anteriormente, foram avaliados os marcadores
CD25, CD95 e CCR7 nas subpopulações de células TCD8+ reg analisando-se a
frequência no sangue periférico e MFI.
Nas células t Tregs pode-se notar uma diminuição importante da expressão de
CD95 (Figura 30b), notada já na população de células CD4+ reguladoras. O marcador
CD25+, importante para a função das células, está reduzido nas p Tregs de indivíduos
com LP (Figura 31a). No entanto, o receptor CCR7 mostrou uma elevada expressão no
grupo LP (Figura 31c).
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Figura 30: Análise das moléculas CD25, CD95 e CCR7 em T CD8+ reguladoras
tímicas em controles e LP. CMNs foram avaliadas por citometria de fluxo de acordo
com os marcadores CD3, CD4 (para exclusão), CD8, CD25, FoxP3, CD45RA e CCR7.
Os valores estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=22, LP n=18
***p<0,001.
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Figura 31: Análise das moléculas CD25, CD95 e CCR7 em T CD8+ reguladoras
induzidas perifericamente em controles e LP. CMNs foram avaliadas por citometria
de fluxo de acordo com os marcadores CD3, CD4, CD8, CD25, FoxP3, CD45RA e
CCR7. Os valores estão expressos por mediana e interquartis. Controle n=22, LP n=18
**p<0,01, ***p<0,001.

De maneira geral, as células T reguladoras, tanto a população CD4+ quanto
CD8+ estão elevadas no LP e apresentam alterações na frequência e intensidade de
expressão de CD25, CD95 e receptor CCR7 em suas subpopulações.
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5. DISCUSSÃO

O LP é uma doença mucocutânea caracterizada pela presença de pápulas
violáceas com a superfície achatada na pele que, em geral, acompanha prurido leve a
moderado. As lesões cutâneas possuem um caráter crônico, com infiltrado de células
dendríticas, em sua maioria plasmocitóides e linfócitos.
A maioria dos estudos está relacionado às lesões cutâneas dos pacientes com LP,
poucos trabalhos evidenciam se há alterações imunológicas sistêmicas, como em células
do sangue periférico. Com o intuito de avaliar as células de imunidade inata e
adaptativa, foram utilizadas células mononucleares de sangue periférico (CMNs) de
pacientes com LP cutâneo.
Nestes indivíduos, foram avaliadas as células dendríticas mielóides e
plasmocitóides e os linfócitos T efetores, polifuncionais. Para ativar as células do
sistema imune inato, mimetizando alguns PAMPs, foram utilizados agonistas sintéticos
ou naturais de TLRs ou controle positivo SEB. Como análise de regulação de resposta,
os subtipos de células T reguladoras foram avaliadas.

Ativação das células dendríticas no LP

Quanto as DCs, foi observado aumento da frequência de mDCs secretoras de
TNF-α em resposta aos estímulos via TLRs 4/lipopolissacáride e TLRs 7/8/CL097, no
sangue periférico dos indivíduos com LP. Não há evidências de estudos sobre as mDCs
circulantes no LP, contudo, na pele, enquanto as células de Langerhans podem ser mais
facilmente encontradas na epiderme, as mDCs são localizadas principalmente na derme
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junto à células T helper (87). Em biópsias de LP oral, já foi relatado um aumento da
expressão de TLR4. É possível que peptídeos antimicrobianos e β-defensinas presentes
na mucosa podem se ligar ao TLR4 das DCs aumentando a sua ativação in situ (24)
Embora não tenham sido feitos ensaios para estabelecer se estas mDCs da pele
são capazes de células T, é possível que favoreçam o ambiente inflamatório no sítio de
lesão cutânea e o TNF-α permita a entrada de linfócitos T efetores, resultando na
manutenção da inflamação. Além disso, alterações na composição e número de
bactérias residentes no LP podem contribuir para o aumento na produção desta citocina.
Somado a isso, fatores circulantes, como citocinas pró-inflamatórias, peptídeos e
moléculas derivadas da lesão e até polimorfismos, podem favorecer a reatividade das
DCs aos TLRs extracelulares e intracelulares nos pacientes com LP. Na psoríase
também foi descrito um aumento da produção de TNF por DCs com importante redução
após tratamento com efalizumab (88).
Ainda que possuam baixa expressão de TLR7, tem sido demonstrado que o
composto CL097, via TLR7/8, é um potente ativador de mDCs. Em estudos prévios do
nosso grupo, foi observado que o CL097 é capaz de recuperar a resposta deficiente de
TNF das mDCs de gestantes com sorologia positiva para HIV e seus neonatos (89). O
uso do composto CL097, favorece em ativação e sinalização simultânea, da via TLR7 e
TLR8, o que pode amplificar a produção de citocinas e atuar no direcionamento da
resposta Th1 através da ativação de NFκB. Além disso, foram evidenciados que a
ativação de outros TLRs, como TLR4 pode regular positivamente a expressão de TLR7
nas DCs derivadas de monócitos (90).
Nas mDCs de pacientes com LP, a estimulação via TLR7 induziu baixa
expressão da molécula coestimuladora CD83. A ação adjuvante do composto CL097,
pode ser verificada por reverter a diminuição da expressão de CD83, de forma que a
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expressão se manteve igual entre os grupos. Apesar da possível etiologia viral da
patogênese do LP, é possível que o uso de ligantes de TLR7/8, mas não de TLR7
(imiquimode), possa ser utilizados para potencializar as DCs. De fato, alguns vírus
podem alterar a expressão de CD83, como o HSV, que é capaz de modular
negativamente a expressão deste receptor como estratégia de escape (91), e o CMV, que
é capaz de diminuir sua expressão na membrana tornando-a solúvel e assim diminuindo
a estimulação das DCs e células T (92).
A molécula CD83 tem sido correlacionada à capacidade de estimulação de
linfócitos via sinalização cálcio-dependente (41) e atua como um bom marcador de
maturidade nas mDCs (93). Já as moléculas CD80 e CD86, também chamadas de B7.1
e B7.2, respectivamente, que são responsáveis pelo segundo sinal às células T,
mostram-se conservadas nas mDCs de pacientes com LP.

Embora a etiopatogênese do LP ainda seja desconhecida, seu início têm sido
associado a infecções por vírus como o da Hepatite C (VHC) e Herpes vírus tipo 7
(HHV-7). Na coorte dos pacientes com LP do presente trabalho, foi encontrado até
66% de soropositividade para vírus da família dos Herpesvírus (CMV, HSV1/2, VEB).
Neste contexto, foi observada uma diminuição da expressão de retrovírus endógenos
humanos (Human Endogenous Retrovíruses - HERVs) nas lesões cutâneas de nossa
coorte. Essa expressão provavelmente foi controlada pelo aumento da expressão de IFN
tipo I e de fatores antivirais induzíveis por essa citocina, como a APOBEC 3G
(apolipoprotein B mRNA-editing enzyme 3G) e MxA (Myxovirus resistance A) (94).
Uma população celular de grande importância na produção de IFN do tipo I são
as pDCs. Estas células não são encontradas em grande quantidade na pele em situações
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normais, somente em situações inflamatórias como no lúpus eritematoso sistêmico e
psoríase (87). Na dermatite atópica (DA) há uma diminuição da produção de IFN-α
pelas pDCs favorecendo o perfil Th2 encontrado na DA (95).
É sugerido que esta célula esteja relacionada à patogênese devido à sua presença
marcante nas lesões de LP cutâneo (33). Embora abundantes na pele, nossos dados
revelaram que as pDCs secretoras de IFN-α não estão alteradas no sangue periférico, no
entanto a sua presença na pele pode favorecer a migração pra este sítio e promover a
manutenção da inflamação. Dentre os fatores quimiotáticos que podem promover a
migração, podemos citar a participação da molécula chemerina, bem expressa em
tecidos inflamados cujo receptor, ChemR23, é expresso por células mononucleares
incluindo células NK e DCs. A expressão de chemerina em biópsias de LP oral tem sido
associada à inflamação e colocalização das DCs e NK, e pode atuar na iniciação desta
inflamação (96).
Estas células também estão presentes no sangue periférico em outras doenças
como lúpus e psoríase onde a ativação crônica destas células contribui para a
patogênese (28);(97). Porém não há registros de análise de pDCs no sangue periférico
de pacientes com LP.
Quanto ao perfil de moléculas coestimuladoras, ainda que as pDCs sejam
descritas por possuírem baixo potencial estimulador comparadas às mDCs, após
ativação das vias de sinalização intracelulares via TLRs, elas são capazes de secretar
IFN-α e regular positivamente as moléculas coestimuladoras CD80, CD86 e CD83 em
sua superfície (98).
Neste trabalho foi mostrado que há uma diminuição da frequência de CD80 após
estímulo com Imiquimode (TLR7) e da expressão de CD83 após CpG (TLR9) no LP.
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Isso pode indicar um defeito nas vias de sinalização intracelulares induzindo baixa
expressão desses marcadores ou, como mencionado anteriormente, uma estratégia de
escape viral através da modulação negativa desse receptor também nas células pDCs.
Portanto, o aumento da produção de TNF pelas mDCs em resposta aos ligantes
de TLR4 e TLR7/8 mostra um perfil pró-inflamatório, na qual pode influenciar na
geração de células T com este perfil. Além disso, a cooperação mDCs-pDCs IFN-α+
pode contribuir para manutenção da resposta imune, uma vez que estas células ativadas
induzem a expressão de CD40L que se liga ao CD40 das mDCs estimulando a produção
de IL-12 (99).

O papel das células T efetoras monofuncionais e polifuncionais no LP

Na avaliação da resposta funcional dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ após
diferentes estímulos gerados pela resposta inata, como os agonistas de TLRs,
averiguamos o efeito da estimulação com agonistas das vias TLR4, TLR7/TLR8 e
TLR9, ou de estímulo policlonal como SEB.
As células T naive não são boas respondedoras aos ligantes de TLRs, contudo a
ativação via TCR aumenta a expressão de TLR, tornando as células T mais responsivas
aos estímulos de TLRs (109). Mesmo assim, as células T em geral possuem baixa
expressão de TLRs, em comparação com as APCs (100). Dessa forma, o efeito da
ativação via TLR em CMN é, em parte, indireto ou coestimulador (101) em
consequência da ativação das APCs ou outras células de imunidade inata, como as
células NK, monócitos, e posteriormente, estimulando as células T.
A análise monofuncional mostrou elevada frequência de células T CD4+
secretoras de IL-10 na ausência de estímulo, no entanto, após cultivo com o agonista de
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TLR4 e SEB, a frequência das células TCD4+IL10+ diminuiu nos indivíduos com LP.
Esta diminuição sugere um desequilíbrio na produção de citocina reguladora IL-10 em
células TCD4+ favorecendo a tendência para um estado pró-inflamatório no LP em
resposta ao estímulo de imunidade inata. Previamente, verificamos o perfil de secreção
de citocinas após cultivo de CMNs com agonistas de TLRs onde a produção de IL-10 se
apresentou diminuída no grupo LP após estímulo com agonista de TLR4, enquanto a
secreção de TNF permaneceu aumentada (Anexo 3) (26).
As células T polifuncionais, produtoras de duas ou mais citocinas
sequencialmente, estão presentes nos indivíduos com LP, porém a frequência dessas
células é extremamente baixa comparada ao percentual de células T monofuncionais.
Dessa forma, o impacto desse percentual reduzido ainda necessita de maiores estudos.
Essa característica tem sido abordada em doenças infecciosas crônicas como HIV, como
aumento da polifuncionalidade conferindo menor progressão para a doença, ou seja, de
bom prognóstico (43).
No LP foi observado que as alterações polifuncionais mais pronunciadas de
células T CD4+ foram sob os estímulos TLR4, TLR7/8 e TLR9, sugerindo uma
participação importante destes TLRs na resposta inflamatória do LP. Curiosamente, a
frequência de células mais polifuncionais induzidas pela ativação via TLR7/8 e TLR9,
secretoras de cinco combinações de citocinas (TNF+IL-17+IL-22+IFN-γ+IL-10+) estão
diminuídas no grupo LP. Apesar da pequena frequência dessas células, sua diminuição
mostra um desequilíbrio na plenitude de resposta imunológica comparada ao grupo
controle. Contudo, algumas combinações de células polifuncionais de 4 combinações
TNF+IL-22+IL-17+IFN-γ+ após estímulo com agonista de TLR4, ou de 3 e 2
combinações de citocinas estão mais elevadas no LP.
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A expressão de CD38 em células T é considerada um marcador de ativação
crônica. Nas situações não estimuladas e estímulo com CpG/TLR9, a presença dessa
proteína diminuiu a capacidade polifuncional em células T CD4+, porém o cultivo com
LPS/TLR4 essa polifuncionalidade foi recuperada.
Com a finalidade de melhor evidenciar a atuação dos TLRs diretamente nas
células T, seria adequada a utilização de métodos de purificação da população ou
coculturas, uma vez que as células T possuem baixa expressão destes receptores
(102);(103). Porém a utilização de CMNs pode mimetizar o ambiente encontrado na
circulação, onde a presença das células dendríticas e moléculas assessoras potencializa
essa resposta. Desta forma, a produção de citocinas apresentada neste trabalho, deve-se
também à presença de DCs e demais populações celulares que contribuem para a
formação da resposta imunológica.

A análise de células T CD8+ no LP em caráter monofuncional demonstrou um
aumento na produção de IL-22 e IFN-γ na ausência de estímulos. Além disto, mesmo
após os estímulos de SEB e TLR7/8 a produção de IL-22 pelas TCD8+ permaneceu
apresentando uma frequência superior a dos indivíduos controles. Isso se deve
provavelmente à secreção de IFN-α pelas pDCs que promove a ativação de células
produtoras de IL-22 (104). O envolvimento das células TCD8+IL22+ na patogênese de
doenças cutâneas foi relatado previamente em doenças como a psoríase e DA
(105);(106);(107).
Outra característica encontrada nas análises de células TCD8+ no LP foi resposta
diminuída da via TLR9. Após estímulo com CpG, foi evidenciada uma frequência
diminuída de CD8+IFN-γ+ e CD8+TNF+. Este estímulo é capaz de induzir a secreção de
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IFN tipo I, especialmente pelas pDCs, contudo, seu papel na inibição de resposta próinflamatórias em células T ainda não está determinado.
A polifuncionalidade em células CD8+ também mostrou alterações na condição
basal. Diminuição na frequência de células CD8+ secretoras de 4 citocinas (TNF+IL17+IFN-γ+IL-10+) mas elevação na frequência de 3 ou 2 combinações. Além disto,
células polifuncionais secretoras de 4,3 ou 2 combinações induzidas pela ativação das
vias SEB e TLR7/8 foram observadas no grupo doente. Ainda que a resposta
polifuncional não tenha um papel claro nas células T CD8+, já foram descritas que
células T CD8+IL22+IFN-γ+IL-17+ (108) tem papel importante em doenças de pele.
As células CD8+CD38+ no LP, curiosamente, não demonstraram bom potencial
polifuncional em resposta aos estímulos com agonistas de TLRs. Já na infecção por
HIV-1, estas células podem coexpressar PD-1, uma molécula de exaustão celular, em
indivíduos crônicos virêmicos. Essa dupla expressão caracteriza uma população
disfuncional relatada em infecções virais crônicas. Contudo, são escassos os resultados
nas doenças cutâneas e não está determinado se estas células TCD8+ têm características
relacionadas à exaustão celular (expressão de PD-1, Tim3) no LP.
No LP as células T CD8+CD38+ são responsivas ao superantígeno SEB, capaz
de induzir resposta de cinco citocinas. A expansão de células T polifuncionais ao SEB,
foi evidenciada por nosso grupo de pesquisa em indivíduos que foram expostos, mas se
infectaram ao HIV-1 (111). Nesses indivíduos há 100% de soropositividade ao CMV, e
tem sido relatado que indivíduos soropositivos ao CMV possuem expansão de células
TCD8+CD57+ polifuncionais ao SEB (112). Na coorte de LP, o percentual de indivíduos
positivos para CMV coincide com a soropositividade de indivíduos saudáveis,
entretanto, não está determinado se este fato está associado a outros agentes infecciosos
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como VHA, HSV1/2 e VEB, podendo refletir na mono/polifuncionalidade em especial
de células TCD8+.

Th22/Tc22 e Th17 no LP

Com papel importante na modulação do sistema imunológico, a citocina IL-22
pertence à superfamília da IL-10 e atua principalmente promovendo a homeostase da
pele e mucosas. Células com alta produção de IL-22 e, em menor escala, produção de
IL-17 podem ter um fenótipo migratório para a pele (53). Células TCD4+IL-22+
aumentadas na ausência de estímulo, também podem ser encontradas em outras doenças
inflamatórias como inflamação cerebral, acantose e doenças de pele como psoríase
(113).
São consideradas Th22 as células CD3+CD4+IL-22-IFN-γ-IL-22- segundo
exemplificado por Luan e colaboradores (113). Embora não tenham sido investigadas
moléculas de homing de mucosa ou para a pele, o aumento de células que secretam
Th22 nas condições basais pode sugerir que estas células possuem potencial migratório
para pele/mucosa. Em biópsias de LP oral e cutâneo a expressão de IL-22 está
aumentada em comparação aos controles (57). Na DA, tem sido descrita a progressiva
ativação das células Th2 e Th22 em associação das alarminas S100A7, S100A8, e
S100A9, nas lesões agudas e crônicas (114). Esta associação também pode ser
considerada nas lesões de LP, uma vez que tanto as proteínas S100A8 (115) quanto
expressão de IL-22 (57), estão aumentadas. De fato, a célula Th22 é uma população
essencial não só para a imunidade da epiderme como também no remodelamento da
epiderme de doenças cutâneas crônicas inflamatórias (116). Além disso, diversos
estímulos com agonistas de TLRs foram feitos in vitro para observar a modulação da
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resposta (dados não mostrados) desta população no LP, mas somente com o estímulo
SEB foram observadas alterações na frequência destas células. Isso já era esperado pelo
fato desta citocina atuar diretamente na pele, promovendo o remodelamento epitelial,
produção de peptídeos antimicrobianos e mediando a interação entre os leucócitos e o
epitélio (117).
As células Th17 não apresentaram diferença significativa entre os grupos
estudados, no entanto, estas células estão aumentadas nas lesões orais e cutâneas de LP
(118).
Sabe-se que as células Th17 em condições inflamatórias podem produzir
também IL-22, TNF, IL-6 (119) e IFN-γ (120). Além disso, a produção de IL-23 e IL-6
por queratinócitos lesionados na pele podem induzir ativação de DCs e promover a
manutenção do eixo Th17 (121).

O papel das células T reguladoras no LP

Além dos mecanismos efetores avaliados neste trabalho, é essencial
compreender o balanço com a atividade reguladora, para compreender a homeostase do
organismo.
As frequências de células T CD4+ e CD8+ reguladoras totais (CD4+ ou
CD8+CD25+Foxp3+CD127low/-) estão elevadas no sangue periférico de pacientes com
LP em relação aos controles saudáveis. É possível que a elevação da frequência das
células T reguladoras, esteja relacionada ao um mecanismo de regulação da resposta
inflamatória no LP.
Nas lesões de pele de LP, tem sido descrito aumento da frequência de células T
reguladoras (118). No LP oral, as células T reguladoras estão aumentadas no sangue
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periférico (77). No entanto, até o momento não há na literatura dados de frequência
destas células no sangue periférico de indivíduos com LP com envolvimento cutâneo.
Na pele, populações como as DCs podem influenciar diretamente na geração de
células com potencial regulador. As pDCs, por exemplo, podem migrar aos tecidos
linfóides através do receptor de quimiocina CCR9 e induzir células T reguladoras
produtoras de IL-10 (122), (123). As duas populações, pDCs e T regs estão aumentas na
lesão de LP (124); (118).
Sanchez e colaboradores demonstraram que as células T reg de memória
possuem comportamento semelhante às células de memória não reguladoras (125). Com
base nisso utilizamos os marcadores CD45RA e o receptor de quimiocina CCR7 para
definição dos perfis de memórias das células T reg (126). Entre os estágios de memória
de T reg no LP, foi encontrado aumento de células de memória efetoras (TEM),
enquanto as células T CD4+ naive mostraram uma diminuição da frequência. A
diminuição pode ser devido a diferenciação em células TEM que, possivelmente, são
recrutadas para os sítios de inflamação em tecido não linfóides, como a pele. Não foram
avaliadas moléculas de homing em Tregs, porém, a presença de células T regs na pele
lesionada dos indivíduos com LP (118) sugere a migração para o foco inflamatório na
pele. De fato, foi demonstrado que células T reg com fenótipo de memória podem
migrar para a pele instalando-se preferencialmente nos folículos (127).
A avaliação das subpopulações tT regs e pTreg neste trabalho foi feita a partir de
uma caracterização fenotípica, no entanto a presença do fator de transcrição Helios pode
ser uma ferramenta útil para determinar estas subpopulações (128).
Um dos marcadores analisados nas T reg foi a molécula CD95 (também
conhecida como Fas). A interação de Fas ao FasL resulta na apoptose na ativação do
mecanismo de morte celular induzida (129). Em células t Treg, a frequência e expressão
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diminuída de CD95 sugere uma sobrevivência maior destas células na circulação
periférica, essa sobrevida das células pode ser um mecanismo para combater a
inflamação no LP.
As células p Treg, por sua vez, estão aumentadas no LP e remetem ao estado
inflamatório da doença, pois são originalmente células Foxp3- que passam a expressar
esse fator de transcrição na periferia em resposta aos estímulos. Esta população parece
compensar a deficiência demonstrada pelas células t Treg aumentando a molécula CD25
que é capaz de absorver o IL-2 do meio, diminuindo assim a ativação das populações
efetoras (130).

As células T CD8+ reguladoras possuem grande diversidade de fenótipos, porém
o seu mecanismo de ação ainda não está determinado. Assim como nas células T CD4+,
foram avaliadas as células CD8+CD25+Foxp3+CD127low/-, quanto ao seu perfil de
maturação e subtipos a fim de compararmos os dados com as células T CD4+ no sangue
periférico.
Células T CD8 reg totais nos indivíduos com LP mostram um aumento em sua
frequência que possivelmente corresponde à elevação notada na população TCM
(CCR7-CD45RA-). Esse aumento pode evidenciar o estado de ativação imunológica no
LP, uma vez que as células de TCM possuem alto potencial proliferativo, podem migrar
para os tecidos linfóides (131). No entanto, o papel das células T reg de memória central
ainda não está bem definido. Pôde-se notar ainda a frequência diminuída das células
TEMRA, que é uma população de memória efetora que readquirem o marcador
CD45RA. Embora o papel das células TEMRA não seja tão bem elucidado, sua função
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citotóxica e antimicrobiana em células T efetoras é essencial na resposta imune contra
Mycobacterium tuberculosis (132).
Em concordância aos resultados vistos nas células T CD4+, a expressão de CD95
está diminuída nas CD8 t T reg no LP sugerindo que esta célula possa exercer sua
função supressora por mais tempo na circulação periférica.
A reduzida frequência de CD25 das p Treg sugere uma diminuição da
capacidade supressora desta população que pode ter um impacto significativo no LP.
Porém não foram feitos ensaios funcionais para determinar com segurança se estas
células possuem função prejudicada no LP.
Subpopulações de células T CD8+ reguladoras tem sido descritas serem até mais
eficazes que as CD4+ T reg na supressão de autoimunidade. Estas células não expressam
Foxp3 e são CD8+CD122+, e desempenham importante papel na autoimunidade e
aloimunidade (84). Em camundongos tem sido descrita a expansão de células
TCD8+Foxp3+ reguladoras após transplante de medula óssea alogênica. Essa expansão
tem se demonstrado importante na proteção de reação enxerto versus hospedeiro (133).
Além disso, existem evidências de uma população de células TCD8+Foxp3+
encontrado em 0,4% do sangue periférico de humanos e 0.1% em camundongos. As
células T reg CD8+ expressam baixos níveis de CD127 e marcadores de ativação e de
proliferação como CTLA-4, ICOS e Ki-67 do que outras CD8+ e são 20-40 vezes mais
sensíveis a estimulação por IL-2. Também são capazes de suprimir a proliferação de
células T efetoras, até mais eficazmente que as CD4+ T reg (79). A presença de células
T CD8+ Foxp3+ reguladoras de memória ainda não foi descrita em doenças cutâneas,
contudo, em associação às T CD4+ reguladoras, são essenciais para o equilíbrio da
resposta imune.
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Estes dados evidenciam que podem ser encontradas alterações sistêmicas, ou
seja, extracutâneas tanto nas células T efetoras como também nas T reg, desencadeado
por uma constante estimulação e inflamação existente no LP.
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 As mDCs dos indivíduos com LP após estímulo via TLR4 e TLR7/8,
possuem maior capacidade de secretar TNF-α+ do que os controles. No
entanto apresentam uma falha na coestimulação por CD83 quando
estimulados via TLR7;
 A resposta monofuncional e polifuncional de perfil regulador das TCD4+
na ausência de estímulo foi revertida após ativação das vias de TLRs. O
grupo LP mostrou uma resposta pro-inflamatória com menor produção
de IL-10 indicando que esse mecanismo de regulação possa estar
deficiente em células T CD4+ no LP;



O aumento da produção de citocinas como IFN-γ e TNF pelas células
monofuncionais e de células polifuncionais nas T CD8+ na ausência de
estímulo, demonstra o estado de ativação destas células, importantes na
patogênese do LP;

 Th22/Tc22 estão aumentadas no sangue periférico dos indivíduos com
LP que pode ser devido à necessidade de reparação da pele e mucosas e
possivelmente migração destas células para pele lesionada;
 O pronunciado aumento na frequência das células T reg CD4+ e CD8+
mostra um mecanismo compensatório das respostas efetoras destinado a
manter homeostase do sistema imune.
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