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RESUMO 

 

 A psoríase é uma doença de pele inflamatória crônica, que afeta cerca de 2-4% da 

população mundial. Se desenvolve ao longo do tempo, principalmente no final da 

adolescência ou início da idade adulta e depende de uma complexa interação entre fatores 

genéticos e ambientais. Dados experimentais demostram que a dermatite induzida por 

imiquimode (IMQ) em camundongos assemelha-se estreitamente às lesões de psoríase 

humana, tanto nas características fenotípicas e histológicas como no desenvolvimento das 

lesões na epiderme. O estudo avaliou os efeitos anti-inflamatórios do óleo de semente de 

maracujá (Passiflora edulis) no tratamento da psoríase, utilizando a análise histológica e 

imunológica da epiderme. O experimento foi realizado com 36 camundongos Balb/c, os quais 

foram submetidos à indução da psoríase por imiquimode, por 10 dias consecutivos. O 

tratamento foi realizado com óleo de semente de maracujá in natura 100%, pomada 

LECIGEL® 2%, pomada associação de óleo de semente de maracujá 20% e LECIGEL® 2%, 

por 15 dias. Tanto o óleo da semente do maracujá quanto a associação do mesmo ao 

LECIGEL® diminuíram o quadro inflamatório induzido por imiquimode nas orelhas tratadas. 

Através das análises imuno-histoquímicas realizadas na epiderme (PCNA, IL-6, VEGF, 

CD34), observou-se um aumento na formação de corpos apoptóticos, diminuição a 

hiperplasia epitelial e redução do infiltrado inflamatório. Os resultados deste experimento 

demonstraram que o óleo da semente do maracujá desempenha um efeito anti-inflamatório no 

tratamento da psoríase induzida por imiquimode.   

 

Palavras-chave: Psoríase, Interleucina-6, Passiflora edulis, modelo animal.
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ABSTRACT 

 
 

Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease that affects about 2-4% of the world's 

population. It develops over time, especially in late adolescence or early adulthood and 

depends on a complex interaction between genetic and environmental factors. Experimental 

data show that imiquimode-induced dermatitis (IMQ) in mice closely resembles human 

psoriasis lesions, both in phenotypic and histological characteristics and in the development 

of lesions in the epidermis. The study evaluated the anti-inflammatory effects of passion fruit 

(Passiflora edulis) oil in the treatment of psoriasis, using the histological and immunological 

analysis of the epidermis. The experiment was performed with 36 Balb / c mice, which were 

submitted to psoriasis induction by imiquimode, for 10 consecutive days. The treatment was 

carried out with 100% fresh passion fruit seed oil, LECIGEL ® 2% ointment, 20% passion 

fruit seed oil ointment and LECIGEL ® 2% for 15 days. Both passionflower seed oil and its 

association with LECIGEL ® decreased the imiquimod-induced inflammation in the treated 

ears. Through the immunohistochemical analyzes performed on the epidermis (PCNA, IL-6, 

VEGF, CD34), an increase in the formation of apoptotic bodies, decrease in epithelial 

hyperplasia and reduction of inflammatory infiltrate was observed. The results of this 

experiment suggest that passion fruit seed oil has an anti-inflammatory effect in the treatment 

of imiquimode-induced psoriasis. 

 
 

 

Keywords: Psoriasis, Interleukin-6, Passiflora edulis, animal model.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Psoríase  

 A psoríase é uma doença de pele inflamatória crônica, que afeta cerca de  2-4% da 

população mundial. Se desenvolve ao longo do tempo, principalmente no final da 

adolescência ou início da idade adulta e depende de uma complexa interação entre diferentes 

fatores genéticos e ambientais (KLEBOW, et al, 2016).  Existe uma variação geográfica 

considerável na prevalência da psoríase; no Reino Unido, verificou-se em cerca de 1,4 - 1,6% 

da população, sendo menos comum, por exemplo, na China e Japão; na Noruega e no Ártico 

(5-12%) observa-se uma prevalencia maior; intermediária no norte da Europa e   

moderadamente prevalente na Europa Central (1,5%); menos prevalente na população asiática 

e entre os índios norte-americanos e ocidentais africanos (0-0,3%) (RAUT, et al, 2013); nos 

Estados Unidos (EUA), onde o pico se aproxima de 3% da população, a menor prevalência da 

doença  observada entre os negros americanos (0,45-0,7%) em relação ao restante da 

população dos EUA (1,4 - 4,6%), demonstrando ainda mais a influência de fatores étnicos 

(JULLIEN; BARKER, 2006; GELFAND, et al 2005); o Brasil não possui dados estatísticos 

em relação à psoríase, enquadrando-se nos dados mundiais; homens e mulheres são 

igualmente afetados (BERTH-JONES, 2013). Em relação aos fatores genéticos, estudos 

populacionais indicam claramente que a incidência de psoríase é maior entre os familiares de 

primeiro e segundo grau do que entre a população geral (FARBER; NALL, 1974), sendo que 

entre gêmeos idênticos há uma taxa de concordância de 56 a 70% em diferentes estudos, 

indicando que ambos fatores, genéticos e ambientais, têm um papel importante no 

desenvolvimento da doença. Outra evidência para uma base genética vem da forte associação 

da doença com gene HLA - Cw6. Ambas associações, HLA e um histórico familiar de 

psoríase, são mais comuns em pacientes que desenvolvem a doença antes dos 40 anos 

(BERTH-JONES, 2013). Foram identificados 19 loci putativos diferentes para 
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susceptibilidade genética à doença, localizados em cromossomos diferentes e são designados 

como PSORS1-7 (susceptibilidade a psoríase 1-7) e PSORS9 (SAGOO, et al, 2004) e a 

identificação absoluta do gene causador da psoríase neste locus tem sido desafiadora devido 

ao desequilíbrio de ligação extensa (isto é, genes em um cromossomo são herdados em 

conjunto e não são facilmente separáveis por eventos de recombinação) observados no MHC 

(major histocompatibility complex) (NESTLE, et al 2009). Dentre os fatores ambientais, os 

pacientes com psoríase são mais propensos a fumar e têm uma ingestão de álcool mais 

elevada do que a população em geral e muitos pacientes afirmam que o estresse provoca 

erupções na atividade da doença (BERTH-JONES, 2013).  

 Na epiderme de lesões psoriásicas, os queratinócitos proliferam anormalmente, o 

que leva à formação de placas escamosas (LOWES et al, 2007) porém, cerca de 70-80% dos 

pacientes apresentam psoríase leve, que pode ser controlada usando apenas terapias tópicas 

(BOEHNCKE; SCHÖN, 2015). Foram relatados cinco tipos de psoríase: psoríase em placas 

(também conhecida como psoríase vulgar); psoríase gutata ou eruptiva, que é caracterizada 

por manchas em forma de lágrima escamosa; psoríase inversa, também chamada de psoríase 

intertriginosa ou flexionada, geralmente encontrada nas dobras da pele; psoríase pustulosa, 

que pode assumir a forma de pustulose palmoplantar (psoríase pustular das palmas e solas), 

ou psoríase pustular generalizada (uma forma rara e grave de psoríase); e psoríase 

eritrodérmica, que é uma complicação rara, mas muito grave, da psoríase (BOEHNCKE; 

 SCHÖN, 2015). Os locais mais acometidos são o couro cabeludo, cotovelos, joelhos, 

umbigo, órgãos genitais e panturrilhas. As placas podem variar em tamanho desde alguns 

milímetros para uma grande parte do tronco ou membros. É caracterizada pela presença de 

queratinócitos hiperproliferativos e infiltração massiva de leucócitos (SUN, et al, 2013). A 

apresentação clínica mais comum da psoríase é a psoríase vulgar (PV), definida por múltiplas 

placas eritemato-escamosas, caracterizadas histologicamente por (1) acantose da epiderme, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nestle%20FO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19641206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boehncke%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26025581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%B6n%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26025581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boehncke%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26025581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boehncke%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26025581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%B6n%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26025581
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23825622
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hiperqueratoses e paraqueratose; (2) rede de capilares dilatados na derme papilar; (3) um 

infiltrado inflamatório misto, incluindo células polimorfonucleares assim como aglomerados 

intraepidérmicos de neutrófilos (SAGGINI, et al, 2014; BERTH-JONES, 2013).  Seu 

desenvolvimento depende de fatores genéticos predisponentes,  estímulos externos e também 

mudanças no sistema imunológico, com ativação de linfócitos T. Essas células estimulam a 

liberação de citocinas pró-inflamatórias, especialmente o fator de necrose tumoral - alfa 

(TNF-alfa) (BRESSAN, et al., 2018) e após a estimulação devido à citocinas inflamatórias, os 

queratinócitos epidérmicos expressam a molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1, CD54) 

(XIONG, et al, 2015). Uma característica fundamental da psoríase é o aumento dos níveis 

séricos e expressão de citocinas pró-inflamatórias, especialmente interleucina (IL) -1β, 

(NICKOLOFF, et al; 2007), IL-6, (HUNTER; JONES, 2015), IL-17 (KIRKHAM et al,  

2014), IL-22, IL-23 (COIMBRA, et al, 2012) e IL-33, (THEOHARIDES, et al, 2010) pela 

pele, bem como mediadores angiogênicos, incluindo o Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular (VEGF) (MALECIC;  YOUNG,  2016).  Tanto a proliferação epidérmica rápida 

como  infiltração inflamatória dérmica são acompanhadas por uma nova formação de vasos 

sanguíneos, que se inicia nas primeiras alterações da psoríase e desaparece após a depuração 

da lesão da pele (NESTLE, et al 2009; SCHON; BOEHNCKE, 2005), no entanto, os 

desencadeantes para a secreção desses mediadores permanecem indescritíveis (PATEL, et al, 

2018). O infiltrado inflamatório cutâneo foi considerado um evento secundário e mais tarde, 

as células T foram identificadas como importantes intervensores na iniciação e manutenção da 

psoríase (GOTTLIEB, et al, 1995). O infiltrado de leucócitos na psoríase consiste 

predominantemente em células T, e sua infiltração parece preceder à hiperplasia epidérmica 

(COIMBRA, et al, 2012). O trauma mecânico, por exemplo, pode ativar os queratinócitos, 

visto que passam a liberar citocinas (IL-1 e o TNF-α) e proteínas de choque térmico. Estas 

substâncias ativam as C.D. (células dendriticas) (CL - célula de Langerhans e C.D. residentes) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bressan%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29318579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nickoloff%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18021894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hunter%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25898198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25898198
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkham%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23819583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coimbra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22435425
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=5EV6hoasjxD1GIH8EzW&author_name=Theoharides,%20TC&dais_id=86557715&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malecic%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26864055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26864055
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nestle%20FO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19641206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gottlieb%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7585092
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coimbra%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22435425
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na epiderme e derme (SANCHEZ,  2010). A ligação de antígenos de agentes infecciosos aos 

receptores toll like, nas C.D. e queratinócitos, também pode levar à ativação dessas células. 

As C.D. e os queratinócitos ativados produzem inúmeras quimiocinas, citocinas e fatores de 

crescimento (LOWES, et al 2007) e uma vez ativada, a C.D. processa um antígeno (ambiental 

ou endógeno, ainda não definido), migrando para o linfonodo regional onde o apresenta aos 

linfócitos T (LT). Os LT ativados migram para a pele através da ligação de moléculas de 

adesão expressas na sua membrana plasmática CLA (Cutaneous Lymphocyte-associated 

Antigen) e LFA-1 (Lymphocyte function-associated antigen 1) às moléculas de adesão 

presentes na membrana da célula endotelial cutânea ativada (E-selectina e ICAM-1), 

aumentando a produção de queratinócitos na epiderme. (NICKOLOFF; NESTLE, 2004) 

 

Figura 1: Principais proteínas produzidas pelas células dendríticas (C.D.) e células dendríticas mielóides do tipo 

inflamatório (CDi), linfócitos T auxiliares tipo 1 (Th1), linfócitos T auxiliares tipo 17 (Th17) e queratinócitos 

(Q) na Psoríase. Fatores de crescimento (FC) e Síntese indutora de óxido nítrico (iNOS) envolvidos no 

desenvolvimento da Psoríase. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/abd/v85n5/v85n05a28.pdf 

 

http://www.scielo.br/pdf/abd/v85n5/v85n05a28.pdf
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 A gravidade da psoríase pode ser avaliada por medidas comumente usadas, como o 

Índice de Gravidade da Área de Psoríase (PASI), a Avaliação Global de Psoríase (PGA) e a 

Avaliação Global do Médico do Sistema de Estrutura (LS-PGA). As escalas para medir a 

gravidade da psoríase geralmente são baseadas nos seguintes fatores: a proporção de área de 

superfície corporal afetada, a atividade da doença (grau de vermelhidão da placa, espessura e 

escala), resposta a terapias anteriores e o impacto da doença na pessoa . Dependendo do 

PASI, a psoríase geralmente é classificada como leve (afetando <3% do corpo), moderada 

(afetando 3 10% do corpo) ou grave (afetando uma porção importante do corpo) (LANGLEY; 

ELLIS, 2004). Esses parâmetros de classificação de gravidade são particularmente 

importantes na escolha de uma estratégia de tratamento terapêutico (RAUT,  et al, 2013). 

 A psoríase está repleta de tratamentos que receberam uma breve notoriedade em 

períodos de tempo específicos ou dentro de certas regiões geográficas, caindo em desuso com 

o tempo. Consequentemente, o tratamento tópico tem sido considerado a opção mais segura e 

vem sendo amplamente utilizado para a psoríase leve, seguida de terapias sistemicas e 
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fototerapias, que são utilizadas para a psoríase moderada a grave (LEBWOHL, 2005). Dentre 

os tratamentos tópicos usuais, os emolientes atuam hidratando a camada externa da epiderme  

permitindo o desprendimento de escamas, no entanto, tem eficácia limitada e, às vezes, pode 

causar sensibilização (ASHCROFT, et al, 2000); os agentes queratolíticos incluem ácido 

salicílico, ureia, propilenoglicol e ácidos glicólicos (CLARK, 2000); o ácido salicílico causa o 

afrouxamento da camada externa da pele, aplicado como creme, em soluções para o couro 

cabeludo sem receita médica e em xampus, e pode causar irritação ou toxicidade em alta 

concentração; a ureia demonstrou reduzir a hiperproliferação epidérmica e induzir a 

diferenciação celular (LEBWOHL, 1999); o ditranol atua aumentando o potencial apoptótico 

dos queratinócitos psoriáticos (WARGON; PAVER, 1982) e uma pomada de 1 a 10% de 

antralina pode ser aplicada uma ou duas vezes ao dia (RAUT, et al, 2013). Os corticosteroides 

foram os primeiros imunomoduladores disponíveis em formulações tópicas e seus efeitos 

imunossupressores são mediados pela regulação de genes de resposta a corticosteroides; a 

nível celular, os corticosteroides se ligam aos receptores citoplasmáticos de corticosteroides 

(ou glicocorticoides) para formar um complexo receptor esteroide, que então se transloca para 

o núcleo, onde se liga ao elemento de resposta ao glicocorticoide em genes alvo a 

corticosteroides para estimular ou inibir a transcrição e assim a síntese proteica. Os 

corticosteroides inibem a transcrição de vários genes de citocinas pró-inflamatórias, incluindo 

aqueles para interleucina IL-1, IL-2, IL-6, interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral 

alfa (ARZT, et al 2000; PAYNE; ADCOCK, 2001). Outro tratamento tópico, O 1, 25-di-

hidroxivitamina D3 (calcitriol) é a forma hormonalmente ativa da vitamina D que atua no 

receptor da vitamina D (VDR) nos queratinócitos ligando-se e ativando a transcrição de genes 

que influenciam o crescimento, a diferenciação e a inflamação nos queratinócitos. O calcitriol 

também demonstrou ter efeitos imunomoduladores em monócitos, macrófagos, células T e 

células dendríticas. Acredita-se que, por meio desses mecanismos, a vitamina D trata 
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ativamente as lesões da pele psoriásica topicamente (NISHII; OKANO, 2001; VERSTUYF, et 

al, 2005). No tratamento sistêmico, a gama de medicamentos usados está se expandindo 

rapidamente e a lista dos aprovados pela U.S. FDA (Food and Drug Administration U.S.) 

incluem metotrexato, retinoides e ciclosporina, entre outros como micofenolato mofetil, 

hidroxiureia, 6-tioguanina e sulfasalazina (ASHCROFT, et al, 2000; LEBWOHL; ALI, 2001). 

Em relação à fototerapia, a irradiação com luz ultravioleta (UV) na banda de ondas B tem sido 

reconhecida por induzir a supressão de respostas imunes selecionadas a antígenos encontrados 

logo após a exposição (NEILL, et al, 1998). Os comprimentos de onda dentro do espectro de 

ação para a psoríase que produzem a melhor resposta terapêutica em doses de luz ultravioleta 

ocorrem entre 310 e 315 nm. (MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004). O Centro de 

Avaliação e Pesquisa Biológica da FDA define produtos biológicos como aqueles “derivados 

de material vivo - humano, vegetal, animal ou microrganismo - e usados para o tratamento, 

prevenção ou cura de doenças em humanos. ” Os modificadores da resposta biológica incluem 

citocinas e linfocinas, como interleucinas, interferons, fatores estimuladores de colônias, fator 

de necrose  tumoral (TNF) e outros agentes biológicos antiproliferativos (WEINSTEIN, et al 

2003).  Poém, a potencial toxicidade dos órgãos associada à drogas sistêmicas e biológicas 

cronicamente utilizadas, seus efeitos imunossupressores com o aumento do risco de infecções 

e malignidades, e os altos custos de alguns deles justificam uma nova avaliação de alvos 

terapêuticos e modalidades em pacientes com psoríase (ANTIGA, et al, 2015). Estima-se que 

80% dos indivíduos nos países em desenvolvimento dependam principalmente de produtos 

naturais para atender às suas necessidades de saúde, (FLEISCHER, et al, 1996) e a terapia 

fitoterápica constitui a maior proporção de medicamentos complementares e alternativos 

usados nos Estados Unidos da América, representando mais de 15 milhões de consumidores 

(KESSLER, et al, 1998; PAULA, et al, 2013). No que diz respeito à psoríase, 51% dos 

pacientes usam terapias complementares e de medicina alternativa para tratar sua pele, apesar 

https://www.hindawi.com/49361080/
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de dados científicos limitados ou inexistentes sobre a segurança e a eficácia desses 

tratamentos (NEWMAN; CRAGG, 2007). Esses aumentos no seu uso exigem que sua 

segurança e eficácia sejam avaliadas de forma mais ampla, empregando critérios científicos 

aceitos para esse fim (PAULA, et al, 2013), como análises histológica e imunohistoquímicas 

complementares.   

 

1.2 Imunologia  

1.2.1 IL- 6 

A interleucina-6 (IL-6) é uma citocina inflamatória multifuncional produzida por 

monócitos e queratinócitos após estimulação (NEUNER, et al., 1991). É uma citocina 

pleiotrópica que ocorre em duas formas diferentes: sinalização clássica e sinalização trans, 

com a forma solúvel da IL-6Rα (sIL-6Rα) (KLEBOW, et al., 2016). Exerce sua atividade 

através da interação com complexo receptor, composto por uma subunidade alfa não 

sinalizadora IL-6R (CD126) e uma subunidade beta gp130 (CD130), resultando em ativação 

imediata de cinases associadas ao receptor (JAK1 / JAK2 e TYK2) e subsequente regulação 

das vias de sinalização STAT1 / STAT3 e SHP2-MAPK (NEURATH; FINOTTO, 2011; 

JONES, et al., 2011; MIYOSHI, et al., 2011). A subunidade IL-6R funciona in vivo como 

receptor convencional ligado a membrana, expresso na superfície de hepatócitos e certas 

células inflamatórias, e uma forma solúvel (sIL-6R) que forma complexos IL-6 / sIL-6R 

ativos (IL -6 trans sinalização) (ATAIE-KACHOIE, et al., 2013; RINCON, 2012). Esta 

propriedade é exclusiva da IL-6 entre citocinas atualmente conhecidas (NEURATH; 

FINOTTO, 2011; JONES, et al., 2011). 

 Além de ser um grande estímulo para a síntese de proteínas de fase aguda, a IL-6 

promove a diferenciação das células B em células plasmáticas maduras, bem como a 

diferenciação de células T e sua ativação (RINCON, 2012). Além disso, a secreção de IL-6 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X9190198Y#!
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resulta em produção secundária de quimiocinas, como IL-8 e MCP-1, por células 

mononucleares/macrófagos, bem como a expressão de ICAM-1 e outras moléculas de adesão 

em células endoteliais, levando a uma maior migração de neutrófilos. (ISHIHARA; HIRANO, 

2002).  

Figura 2. Diagrama ilustrando as funções da IL-6 na diferenciação de células T e funções efetoras. Enquanto IL-

6 favorece a geração de células Th2 e Th17, ela exerce efeitos supressivos marcados na geração de células T 

reguladoras (Treg). As citoquinas efetoras produzidas por cada linhagem de células Th são indicadas. Disponivel 

em: < https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359610111000050?via%3Dihub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Dados recentes sugerem que a IL-6 desempenha um papel importante na patogênese 

da psoríase. No modelo de psoríase induzida por IMQ como doença da pele, a IL-6 é 

importante para o recrutamento de neutrófilos (FIELDING  et al., 2008). 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359610111000050?via%3Dihub
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1.2.2 VEGF 

 O VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular) é uma glicoproteína 

homodimérica de ligação à heparina que pertence a uma família de fatores de crescimento, 

que também inclui VEGFB, VEGFC, VEGFD e Fator de crescimento placentário (PlGF) 

(FERRARA, et al., 2003). Exerce sua ação através da interação com dois receptores de 

tirosina quinase altamente relacionados, VEGFR1 (também chamado Flt1) e VEGFR2 

(também chamado de Flk1 ou KDR), que são predominantemente expressos em células 

endoteliais, bem como em uma ampla gama de células não endoteliais e em células derivadas 

de diferentes tipos de tumores, incluindo câncer de pulmão. Além disso, também desempenha 

um papel importante na modulação da resposta imune (FREZZETTI, et al., 2017).  O VEGF 

coopera com interleucina 10 (IL-10) e prostaglandina E2 para induzir a regulação positiva do 

Fas ligante em células endoteliais, o que adquire a capacidade de matar as células T efetoras, 

mas não as células T reguladoras (Treg) e também atua diretamente nas células imunes de 

forma inibitória, induzindo a proliferação de Tregs e células supressoras derivadas mieloides 

(MDSCs) (GABRILOVICH, et al., 1996). O VEGF foi inicialmente identificado em células 

endoteliais como fator de crescimento específico de células endoteliais, essencial para sua 

diferenciação (vasculogênese), para surgimento de novos capilares derivados de vasos 

existentes (angiogênese) e permeabilidade vascular (FERRARA, et al., 2003). Experimentos 

subsequentes mostraram que o VEGF também é expresso em uma variedade de tumores e 

neoplasias hematológicas. O VEGF não é apenas essencial para a angiogênese fisiológica 

durante a embriogênese ou crescimento esquelético ou funções reprodutivas femininas, mas 

também um regulador crítico da angiogênese patológica de tumores, doenças isquêmicas e 

inflamatórias, distúrbios neovasculares intraoculares e outras condições (FERRARA, et al., 

2003).  Uma vez que o VEGF se mostrou expresso na epiderme, os pesquisadores voltaram 

seus interesses para o papel do mesmo em doenças inflamatórias comuns de pele, como a 
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psoríase, caracterizada por epiderme hiperplástica e hiper-angiogênese. O VEGF foi 

significativamente aumentado nas lesões cutâneas psoriásicas em comparação com os 

controles normais (DETMAR, et al., 1998). Além disso, o nível sérico de VEGF foi 

significativamente aumentado nos pacientes em comparação com os controles e o nível de 

VEGF foi altamente correlacionado com a gravidade clínica da psoríase (BHUSHAN, et al., 

1999). Em contraste com a microvasculatura da pele normal, a microvasculatura psoriática é 

caracterizada por vasos sanguíneos tortuosos e com vazamento que facilitam a migração de 

leucócitos para a pele inflamada. (NESTLE, et al., 2009). 

 

1.2.3 CD34+ 

 Numerosos estudos sugeriram que as células da medula óssea estão envolvidas na 

patogênese da psoríase  (ZHANG; LI, 2004; NIU, et al., 2006; YIN, et al., 2006). A 

diferenciação das células hematopoiéticas é um processo controlado pelo seu microambiente, 

constituído por células hematopoiéticas e células progenitoras, em contato próximo à uma 

rede de tecido conjuntivo de células estromadas da medula óssea (BMSCs), das quais as 

citoquinas secretadas regulamentam a proliferação e diferenciação de células estaminais 

hematopoiéticas. As células estaminais mesenquimais da medula óssea (BMMSCs) são 

células estaminais hematopoiéticas, que atuam como microambiente para sua proliferação e 

diferenciação (JIANG, et al., 2002; BONNET, 2003; GROVE, et al., 2004) e tem CD34+ 

(Cluster of Differentiation 34) como marcador. (LIU, et al., 2015). O CD34+ foi 

originalmente considerado como um marcador de células estaminais hematopoiéticas (HSCs) 

e células progenitoras hematopoiéticas (PARK, et al., 2015). No entanto, CD34+ agora 

também é estabelecido como um marcador de muitos outros tipos de células não-

hematopoiéticas, incluindo progenitores endoteliais vasculares e fibroblastos embrionários 

(VIZIO, et al., 2013). Evidências demonstram a expressão de CD34+ em vários outros tipos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nestle%20FO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19641206
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25729981
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de células, incluindo células de estroma mesenquimatosas (MSC) multipotentes, células 

dendríticas intersticiais e progenitores epiteliais (BLANPAIN, et al., 2004), mas o papel de 

células CD34+ fora de cada especialidade permanece limitado (SIDNEY, et al., 2014). No 

diagnóstico, prognóstico e tratamentos de tumores, o papel do CD34+ tem sido cada vez mais 

discutido, como no câncer de fígado, câncer de mama, câncer de pâncreas e câncer urotelial 

(WANG, et al., 2013), e tem sido amplamente utilizado como um marcador para auxiliar na 

identificação e isolamento de células estaminais hematopoiéticas (HSCs) e progenitores em 

preparação para o transplante de medula óssea (NAKAYAMA, et al., 2000). Recentemente, 

tem sido empregado como um marcador para ajudar a identificar outras células estaminais 

específicas de tecido, incluindo células musculares e precursores epidérmicos (NIELSEN; 

McNAGNY, 2008). Estudos comparativos anteriores revelaram diferenças significativas nas 

características biológicas das BMMSCs (ZHANG, et al., 2004; ZHANG,  et al., 2010), bem 

como a resposta imunológica e funções de apresentação de antígenos entre pacientes com 

psoríase e indivíduos normais (LIU, et al., 2015). 

 

1.2.4 PCNA 

 O antígeno nuclear proliferativo (PCNA) é um marcador de proliferação celular 

(YU, et al., 1991), expresso nos núcleos de células durante a fase de síntese de DNA do ciclo 

celular. É uma proteína nuclear de 36 kD, sintetizada por células em proliferação (CELIS; 

CELIS, 1985), caracterizando uma molécula homotrimérica em forma de anel que circunda o 

DNA e atua como uma plataforma de ligação para as polimerases de DNA replicativas, bem 

como componentes de outras vias envolvidas no reparo do DNA, dinâmica da cromatina e 

regulação do ciclo celular (KELMAN, 1997). Mesmo na sua forma não modificada, o PCNA 

interage com dezenas de proteínas (MOLDOVAN, et al., 2007). Pode ser usado para 

classificação de diferentes neoplasias e lesões benignas com comportamento proliferativo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25729981
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(WEIGE, et al., 2012), pois está intimamente relacionado com o reparo e proliferação celular, 

podendo detectar o conteúdo de PCNA nas células (XIA, et al 2014). É um marcador de 

proliferação específico validado resistente à fixação, portanto, é possível a coloração de tecido 

em parafina sem restrições (THEILE; MUELLER, 1996). Também conhecido por mostrar 

expressão aumentada em hiperplasias endometriais e carcinomas  (AMALINEI, et al., 2011), 

o antígeno nuclear de células proliferativas (PCNA) foi indicado como um alvo para a 

marcação da atividade proliferativa em cortes de tecido (MALMSTROM, et al., 1992). Para 

avaliação do envolvimento destas moléculas no desenvolvimento da psoríase experimental, 

foi escolhido indução por Imiquimode (IMQ), um modelo de psoríase comumente utilizado 

em ratos (HIGASHI, et al., 2018). 

 

1.3 Modelo de indução de psoríase por Imiqumode: 

 Imiquimode (IMQ), um ligante TLR7/TLR8 e potente ativador imune, é usado para 

tratamento tópico de verrugas genitais e perianais causadas pelo vírus do papiloma humano 

(VAN DER FITS, et al., 2009) e tem capacidade in vivo de desencadear uma resposta imune 

local. O efeito agonista do imiquimode no receptor Toll-like faz com que as células 

dendríticas dérmicas expressem citocinas como o interferon -α (IFN-α), o fator de necrose 

tumoral-α (TNF-α) e as interleucinas IL-1, 6 e 8. Esta resposta imune inata pode levar a 

eventos adversos como vermelhidão, edema e uma sensação de queimação (WITTE, et al., 

2015). O Imiquimode também tem um efeito no sistema imune adaptativo, fazendo com que 

as células de Langerhans amadureçam e migrem para os gânglios linfáticos 

(SCHON;  SCHON, 2007). As lesões induzidas pelo IMQ mostraram aumento da proliferação 

epidérmica, diferenciação anormal, acumulo epidérmico de neutrófilos em micro abscessos, 

neoangiogênese, infiltração por células T CD4+, células CD11c+ dendríticas e células 

dendríticas plasmocitóides (HIGASHI, et al., 2018). Em geral, a pele do camundongo começa 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301211511005598?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301211511005598?via%3Dihub#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xia%20JX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24966930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Fits%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19380832
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090825815301104?via%3Dihub#!
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a se assemelhar a psoríase humana em três dias a seguir à aplicação Imiquimode (BAI, et al., 

2016) e para tratar essas lesões desenvolvidas pelo modelo experimental, tratamentos tópicos 

de baixo custo e à base de produtos naturais como o óleo extraído da semente do maracujá, 

vem ganhando notoriedade no campo da pesquisa. 

 

1.4 Passiflora edulis 

 A família Passifloraceae é composta por um grande número de gêneros (18 a 23), com 

mais de 530 a 700 espécies distintas, que são amplamente distribuídas em regiões tropicais e 

subtropicais da América do Norte, América do Sul, Ásia e África. O principal gênero, 

Passiflora, é constituído por cerca de 400 espécies conhecidas, das quais cerca de 70 são 

considerados como tendo frutos comestíveis chamados maracujá  (DE SANTANA, et al., 

2015).  As espécies do gênero Passiflora (Passifloraceae), amplamente distribuídas em toda a 

América Latina, estão presentes como drogas oficiais em farmacopeias de vários países. 

Espécies de Passiflora são muito populares, não apenas por causa de seus frutos (maracujá), 

mas também porque o chá de suas folhas tem sido largamente utilizado em países americanos 

e europeus (na medicina popular) como um sedativo, diurético, tônico e também no 

tratamento de hipertensão e doenças de pele (DHAWAN, et al., 2004). Apesar de toda 

variabilidade, somente duas espécies têm expressão comercial no Brasil, a Passiflora edulis, 

(maracujá-azedo) e Passiflora alata (maracujá-doce). O maracujá-azedo é o mais conhecido, 

cultivado e comercializado devido à qualidade de seus frutos e ao seu maior rendimento 

industrial (FALEIRO, et al., 2005). A maior importância econômica do maracujá está na 

forma de concentrados de sumo (FERRARI, et al., 2004); no entanto, para a industrialização, 

a casca e as sementes do maracujá são normalmente descartados, representando mais de 60% 

do fruto e são quase sempre tratados como resíduos orgânicos (SILVA, et al., 2015).  
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1.4.1 Óleo da semente do maracujá (Passiflora edulis) 

 As sementes de maracujá contêm grandes quantidades de óleo e fibras e geralmente 

são removidos após serem prensados (SILVA, et al., 2015). Esses resíduos implicam custos 

operacionais para a indústria e podem se tornar um problema ambiental (SILVA, et al., 2015), 

assim, a extração de óleo de sementes de maracujá pode agregar valor a este resíduo 

agroindustrial  (MALACRIDA; JORGE, 2012).  O óleo de semente de maracujá (OSM) tem 

sabor agradável e odor suave e compara-se com o óleo de semente de algodão em valor 

nutricional e digestibilidade (FERRARI, et al., 2004). Tem características físico-químicas 

semelhantes a alguns óleos comestíveis comuns, podendo ser uma nova fonte para o consumo 

humano (KOBORI; JORGE, 2005). Além disso, os óleos vegetais contêm substâncias com 

propriedades antioxidantes, que previnem a deterioração oxidativa dos próprios lipídios e 

atuam como um benefício para a saúde, prevenindo doenças relacionadas ao envelhecimento, 

como câncer e doenças cardíacas (MALACRIDA; JORGE, 2012). O óleo de semente de 

maracujá amarelo (Passiflora edulis) particularmente, tem sido utilizado na indústria de 

cosméticos como matéria-prima para produzir cremes hidratantes para aumentar a suavidade 

da pele e o resíduo resultante da extração de óleo é utilizado em produtos esfoliantes (DE 

SANTANA, et al.,  2015).  O óleo da semente do maracujá contém uma grande quantidade de 

ácidos graxos insaturados, tais como ácido oleico (C18 : 1) e ácido linoleico (C18 : 2) (LIU, et 

al, 2008), além de compostos bioativos, tais como tocoferóis, fitosteróis, carotenóides e 

compostos fenólicos (DE SANTANA, et al.,  2015).  
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 Tabela 1: Composição química (% média) do óleo das sementes de P. edulis, P. alata e P. nítida. 

 

Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452004000100027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452004000100027
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 A psoríase atualmente possiu tratamentos sistemicos e biológicos eficazes, porém de 

custo elvado e apresentam efeitos colaterais na maioria da população. Em relação aos 

tratamentos tópicos disponíveis, há uma necessidade de explorar mais recursos de baixo 

custo, visando tratamentos tópicos eficazes, com menores efeitos colaterais (caracteristica de 

tratamentos sistemicos e biológicos) e maior acessibilidade ao tratamento para os pacientes. 

As lesões foram desenvolvidas pelo modelo experimental de indução à psoríase por 

Imiquimode e o efeito aintiiflamatório do óleo da semente do maracujá foi avaliado por 

análise histológica e imunológica por marcadores IL-6, PCNA, CD34+ e VEGF. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar os efeitos do óleo da semente do maracujá (Passiflora edulis) no 

tratamento da psoríase, devido suas características anti-inflamatórias, em modelo 

experimental, utilizando a análise histológica e imunológica das lesões da epiderme do 

animal desenvolvidos pelo uso da pomada de imiquimode.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
   

 

 Analisar através de coloração H&E (Hematoxilina e Eosina) formação de 

lesões características da psoríase através da presença de hiperplasia seguida de 

acantose na epiderme e paraceratose nas células da superfície da epiderme após 

indução de psoriase por Imiquimode; Observar a redução da proliferação celular 

através da imuno-histoquímica com marcador PCNA após tratamento com o óleo; 

avaliar através da marcação de VEGF a redução de angiogênese na região de indução 

da psoríase após tratamento;  avaliar o potencial da IL- 6 na modulação da formação 

de lesões características da psoríase, através de modelo experimental com 

camundongos submetidos à Imiquimode e a eficácea do tratamento proposto com a 

redução da marcação desta citocina, caracterizando o efeito anti-inflamatório do óleo; 

analizar a proliferação de células hematopoiéticas com o marcador CD34+ para 

confirmar seu envolvimento na psoríase e sua redução nos animais tratados com o óleo 

para confirmar sua eficácea.
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3. MATERIAIL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais e procedimentos 
 
 

 Foram utilizados 36 camundongos da linhagem Balb/c, machos, de aproximadamente 

25g. Os animais foram provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), e mantidos no Biotério do 

Departamento de Patologia da FMRP-SP. Todos os procedimentos realizados no biotério do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, onde ficaram 

em gaiolas com número máximo de seis animais cada, mantidos em condições de temperatura 

constante 24ºC ± 1ºC, ciclo noite-dia 12:12-horas, e umidade relativa do ar de 60-70%. Os 

animais foram alimentados com ração padrão para roedores e água ad libitum, que assim 

como a maravalha das caixas dos animais, eram autoclavadas e armazenadas no próprio 

biotério. Todos os animais passaram por um período de aclimatação de 2 semanas, ou até que 

atingissem um peso médio adequado, prévio ao início dos experimentos.  

 

 3.1.1 Material 

- Pomada Imiquimode 50mg/g (Aldara; BAYER; Brasil); 

- Óleo de semente de maracujá (passiflora edulis), in natura, prensado a frio, 100%; 

- Creme LECIGEL® 2%; (Composição da Formulação – ANEXO II) 

- Formulação creme de óleo de semente de maracujá 20% + LECIGEL® 2%,   

(Composição da Formulação – ANEXO III). 
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3.2 Delineamentos experimental e aplicação da pomada Imiquimode 

 3.2.1 Delineamento Experimental 

 Após período de adaptação de uma semana, os animais foram aleatoriamente divididos 

em oito grupos G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8. Foram colocados em gaiolas individuais, 

sendo três animais (6 orelhas, n=6) por grupo do G1 ao G4, seis animais no grupo G5 ao G8 

(12 orelhas, n=12).  No primeiro grupo G1 não houve aplicação, caracterizando o grupo com 

Controle Absoluto; G2 recebeu óleo de semente de maracujá (OSM) in natura (100%) 

controle; grupo G3 recebeu LECIGEL® (LE) controle; G4 recebeu óleo de semente de 

maracujá associado ao LECIGEL® (OSM + LE) controle por 15 dias consecutivos. 

  Do quarto grupo G5 ao G8, todos os animais receberam Imiquimode (IMQ) nas duas 

orelhas por dez dias consecutivos, e após este período, G5 não recebeu tratamento, 

caracterizando grupo IMQ controle; G6 foi tratado com óleo de semente de maracujá in 

natura (100%), o grupo G7 recebeu tratamento de LECIGEL® e o grupo G8 recebeu por 

tratamento o óleo de semente de maracujá + LEGIGEL®. 

Figura 3: Delineamento experimental do dia 1 ao dia 25, com especificação de tratamento por grupo. 

 

 

                                                        Dia 1              Dia 10             Dia 25 (eutanásia) 

     G1         Controle absoluto -------------------------- Ø ----------------------------------- X  

  G2  OSM controle -------------------------------------------------------------------- X 

 G3  LE controle ----------------------------------------------------------------------- X 

 G4  OSM + LE controle ------------------------------------------------------------- X 

     G5         IMQ -------------------------------------- Ø ------------------------------------- X 

G6  IMQ    --------------------------------- OSM ---------------------------------- X 

 G7  IMQ    ---------------------------------- LE ------------------------------------- X 

 G8  IMQ    ---------------------------------- OSM + LE  -------------------------- X 
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    3.2.2 Aplicação da pomada imiquimode 

 Os camundongos receberam a pomada Imiquimode tópica na epiderme (parte 

interna da orelha) por 10 dias consecutivos.  A pomada Imiquimode foi escolhida por ter ação 

direta, uma vez que pode ser aplicado diretamente na epiderme do animal. Em geral, a pele do 

camundongo começa a se assemelhar a psoríase humana em três dias a seguir à aplicação 

Imiquimode (KLEBOW, et al., 2016). 

  

 3.2.3 Marcação da gravidade da inflamação da pele 

 Para marcar a gravidade da inflamação da pele da orelha, um sistema de pontuação 

objetivo foi desenvolvido com base na área clínica Psoríase e Índice de Severidade (PASI). 

Eritema, descamação, e espessamento foram marcados independentemente de 0 a 4 como se 

segue: 0 nenhum; 1 ligeira; 2 moderado; 3 marcado; 4 muito marcada. O nível de eritema foi 

marcado usando uma tabela de pontuação com as impurezas vermelhas. A pontuação 

cumulativa (eritema além de escalonamento mais espessamento) serviu para indicar a 

gravidade da inflamação no modelo experimental (SUN, et al., 2013). 

 

 3.2.4 Eutanásia dos Animais 

 Todos os animais foram submetidos à eutanásia com 25 dias após o início do 

tratamento, período suficiente para o aparecimento de lesões inflamatórias, tão como escamas, 

nos animais tratados com Imiquimode (BAI, et al., 2016). 

 

3.3 Processamento do material 
 

 Os segmentos destinados às análises histológicas e imuno-histoquímicas foram 

cuidadosamente estendidos e colocados entre papéis de filtro dentro de cassetes previamente 

identificados, que foram imediatamente imersos em formalina 10% para fixação, por um 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23825622
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período de 24 a 48 horas. Após fixação, o material foi submetido a etapas de desidratação, 

pela submersão em álcoois de concentrações crescentes (80%, 95% e 100% (I, II e III)), por 

um período total de aproximadamente 3 horas e 45 minutos. Para o processo de clarificação 

ou diafanização das amostras, o material foi submerso em banhos subsequentes de xilol 

(100%) por aproximadamente 40 minutos. Posteriormente, foi feita a infiltração em parafina, 

com dois banhos subsequentes de 2 horas cada a uma temperatura de 60°C, para a remoção 

total do xilol. Para a inclusão em blocos de parafina, cada amostra foi clivada em fragmentos, 

para a obtenção de cortes transversais. Para confecção das lâminas, foram obtidos cortes em 

micrótomo rotativo com espessura de 4 μm (micrometro) coletados em lâminas de polylisina 

e levados à estufa aquecida a 60°C para adesão. As lâminas passaram por etapas de 

desparafinização e hidratação previamente a coloração ou imunohistoquímica. A recuperação 

antigênica foi feita por método físico-químico por aquecimento em solução tampão citrato pH 

6,0. 

 

 3.4 Quantificação de lesões na epiderme 

  Cortes transversais apresentando a superfície da epiderme das orelhas foram 

usados para a determinação da presença de características histológicas semelhantes à 

psoríase humana. As lâminas foram coradas pelo método de Hematoxilina-Eosina 

(H&E) através de banho de imersão em Hematoxilina de Harris por 3 minutos e contra 

coradas com a solução de Eosina Floxina alcoólica por 30 segundos. A análise 

histológica dos cortes foi feita em microscópio óptico usando objetiva de 400x, a fim de 

identificação e qualificação das alterações histológicas. Dentro das características 

avaliadas nas epidermes consideradas displásicas, observou-se principalmente acantose 

da epiderme, hiperqueratoses e paraqueratose; rede de capilares dilatados na derme 

papilar; um infiltrado inflamatório misto, incluindo células polimorfonucleares assim 

como coleções intraepidérmicas de neutrófilos.  
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3.5 Análises imuno-histoquímicas 

 

As lâminas foram incubadas por 12 horas (overnight) em câmara úmida com anticorpo 

primário para PCNA (Novocastra®, clone PC10) na diluição de 1:200, VEGF (Santa Cruz 

Biotechnology®, clone A-20) na diluição de 1:100, CD34 (Novocastra®, clone QBEnd/10) na 

diluição de 1:100 e IL-6 (Santa Cruz Biotechnology®, clone M-19) na diluição de 1:100.  Em 

seguida o sistema de amplificação utilizado foi o Kit PicTureTM MAX Polymer (ZYMED® 

24 Laboratories). Após lavagem, as lâminas foram incubadas com anticorpo secundário 

biotinilado por 30 minutos, e após nova lavagem, com polímero conjugado também por 30 

minutos. Em seguida, as lâminas receberam solução reagente contendo DAB (3,3’- 

diaminobenzidina), por cerca de 1 a 3 minutos, este é reduzido pela reação formando um 

precipitado marrom, visualizado ao microscópio; todos os reagentes são disponibilizados com 

PicTureTM Max Polymer Detection Kit (Invitrogen). As lâminas foram contra-coradas com 

Hematoxilina de Harris diluída por cerca de 1 minuto. Novamente foram desidratadas, pela 

submersão em álcoois a concentrações crescentes, e clarificadas, pela passagem em xilol. 

Finalmente, montadas e seladas com Entelan.  

Para as quantificações de célular marcadas positivamente para PCNA, VEGF, IL-6 e 

CD34+, os valores relativos ou índice de marcação foram determinados pela relação entre o 

número total de células e o número de células fortemente marcadas na área de lesão da 

epiderme, estas apresentando precipitado citoplasmático marrom. O índice de marcação foi 

determinando pela relação entre o número total de células e o número total de células 

marcadas da epiderme, que apresentassem precipitado nuclear marrom. A contagem foi feita 

manualmente com uso de microscópio óptico em objetiva de aumento de 400x, e considerou-

se toda a extensão de cada corte. 
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3.6 Análise estatística 
 

 

Os resultados foram submetidos a uma análise estatística descritiva utilizando-se o software 

Graph Pad Prism 5.0 (San Diego, Califórnia). A variabilidade dos dados foi avaliada pelo 

teste ANOVA, teste não paramétrico utilizado na comparação de três ou mais amostras 

independentes. Adotou-se um nível de significância de 0,05; média é dada ± desvio padrão. 

Tendo a hipótese nula rejeitada (p<0,05), apontando diferença entre pelo menos dois grupos, 

foi aplicado o pós-teste de Tukey (p<0;001). 
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4. RESULTADOS 

 4.1 Analise macroscópica, ambiental e mortalidade 
 
 

 Durante o experimento, foi possível observar alterações macroscópicas nas lesões 

formadas por Imiquimode na epiderme das orelhas dos animais; foi notado um 

comportamento normal/dócil dos animais devido a mínima mobilização necessária para 

aplicação do IMQ (cauda), não gerando nenhum tipo de estresse ao animal. Após aplicação do 

tratamento proposto, foi possível observar macroscopicamente a regressão das lesões 

causadas por IMQ na epiderme das orelhas dos animais, classificando o tratamento tópico 

como padrão ouro para lesões em epiderme. Não foi observada alteração de peso significativo 

durante o experimento. Não houve perda de animais.   
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 4.1.1 Animais controle absoluto 

 Os animais do grupo G1 Controle Absoluto não receberam nenhum tipo de aplicação 

durante o experimento. 

Na Figura 4 (G2) os três animais (6 orelhas, n=6) receberam óleo de semente de 

maracujá na orelha esquerda, enquanto a orelha direita foi preservada sem nenhuma aplicação 

para obter um grupo controle; não foi observado alteração significativa de inflamação 

(vermelhidão) ou descamação. 

Figura 4: Destaque da orelha esquerda com óleo de semente de maracujá 
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Na Figura 5 (G3) os três animais (6 orelhas, n=6) receberam LECIGEL® na orelha 

esquerda, enquanto a orelha direita foi preservada sem nenhuma aplicação para obter um 

grupo controle; não foi observado alteração significativa de inflamação (vermelhidão) ou 

descamação. 

Figura 5: Destaque da orelha esquerda com LECIGEL® 

  

    

                               

   

Na Figura 6 (G4) os três animais (6 orelhas, n=6) receberam óleo de semente de 

maracujá + LECIGEL® na orelha esquerda, enquanto a orelha direita foi preservada sem 

nenhuma aplicação para obter um grupo controle; não foi observada alteração significativa de 

inflamação (vermelhidão) ou descamação (os animais deste grupo foram marcados com 3 

traços na cauda). 

Figura 6: Destaque da orelha esquerda com óleo de semente de maracujá associado ao LECIGEL® 
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 4.1.2 Animais imiquimode + tratamento 

Todos os animais do G5 ao G8, receberam Imiquimode nas duas orelhas por 10 dias 

consecutivos, com intuito de desenvolver sintomas semelhantes ao da psoríase, e após este 

período, os grupos receberam o seguinte tratamento: 

Na Figura 7 G5/G6 (IMQ 1/ 2), os seis animais deste grupo (12 orelhas, n=12) 

receberam tratamento na orelha esquerda com óleo de semente de maracujá 100% G6 (IMQ 

2), enquanto as orelhas direitas foram preservadas para obter um grupo controle de 

Imiquimode G5 (IMQ 1); foi observado uma melhora do quadro de inflamação da orelha 

esquerda tratada comparado à orelha direta que apenas recebeu imiquimode. 

Figura 7: A - Destaque da orelha esquerda tratada com óleo de semente de maracujá  100% G6; nota-se uma 

melhora no quadro de inflamação (vermelhidão). B : Destaque da orelha direita que apenas recebeu Imiquimode 

G5, sem tratamento; nota-se a permanência do quadro inflamatório (vermelhidão). 

 

 

   

 

  

  

 

A B 
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Na Figura 8 G5/G7 (IMQ 1/3), os seis animais deste grupo (12 orelhas, n=12) receberam 

tratamento na orelha esquerda com LECIGEL® G7(IMQ 3), enquanto as orelhas direitas 

foram preservadas para obter um grupo controle de Imiquimode G5 (IMQ 1);  

Figura 8: A-  Destaque da orelha esquerda tratada com LECIGEL® G7; nota-se uma pequena melhora no 

quadro de inflamação (vermelhidão). B - Destaque da orelha direita que apenas recebeu Imiquimode G5, sem 

tratamento; nota-se a permanência do quadro inflamatório (vermelhidão). 
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Na Figura 9 G8 (IMQ 4), os seis animais deste grupo (12 orelhas, n=12) receberam 

tratamento com óleo de semente de maracujá + LECIGEL® nas duas orelhas; 

Figura 9: A-  Destaque da orelha esquerda tratada com óleo de semente de maracujá associado ao LECIGEL®; 

nota-se uma melhora significativa no quadro de inflamação (vermelhidão). B - Destaque da orelha direita tratada 

com óleo de semente de maracujá associado ao LECIGEL®; nota-se uma melhora significativa no quadro de 

inflamação (vermelhidão). 
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4.2 Análise de lesões na epiderme  
 

A morfologia da epiderme dos animais sem aplicação de Imiquimode, bem como as alterações 

morfológicas desenvolvidas na epiderme do animal com Imiquimode e a morfologia da epiderme da 

orelha dos animais após a indução da psoríase foi avaliada após 2 semanas de tratamento com 

coloração Hematoxilina e Eosina.  

 A figura 10 destaca a epiderme sem tratamento A, nenhuma alteração significativa após 

aplicação de óleo de semente de maracujá sem IMQ B, nenhuma alteração após aplicação de 

LECIGEL® sem IMQ C, e nenhuma alteração na associação do óleo do maracujá mais LECIGEL® 

sem IMQ D. 

Figura 10: Análise histológica Hematoxilina e Eosina (400x, H&E) da epiderme da orelha do animal sem 

nenhuma aplicação A, epiderme com óleo de semente de maracujá sem alteração morfológica B, epiderme com 

LECIGEL® sem alteração morfológica C, epiderme com associação de óleo de semente de maracujá mais 

LECIGEL® sem alteração morfológica D.   

  

  

A 
B 

C D 
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A Figura 11 destaca a epiderme com aplicação de IMQ sem tratamento A, epiderme 

tratada com óleo de semente de maracujá puro após aplicação de IMQ B, epiderme tratada 

com LECIGEL® após aplicação de IMQ C, epiderme tratada com associação de óleo de 

semente de maracujá mais LECIGEL® após aplicação de IMQ D. 

Figura 11: Coloração Hematoxilina e Eosina (400x, H&E) destacando hiperplasia seguida de  acantose (*) na epiderme, 

paraceratose nas células da superfície da epiderme (#) após 10 dias de aplicação de Imiquimode A; ausência de hiperplasia, 

presença de corpos apoptóticos na região da derme, paraceratose moderada nas células de superfície da epiderme após 

tratamento com óleo de semente de maracujá B; ausência de hiperplasia, presença de paraceratose nas células da superfície 

da epiderme após tratamento com LECIGEL® C; ausência de hiperplasia, ausência de paraceratose nas células da superfície 

da epiderme e presença de corpos apoptóticos na região da derme após tratamento com associação de óleo de semente de 

maracujá mais LECIGEL® D. 
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4.3 Análises imuno-histoquímicas   

 

  A Figura 12 destaca Imunomarcação de PCNA (Antígeno Nuclear da Proliferação 

Celular) demonstrando proliferação celular de padrões semelhantes em orelha sem tratamento 

A; orelha com óleo de semente de maracujá B; orelha com LECIGEL® C; orelha com 

associação de LECIGEL® mais óleo de semente de maracujá D. 

Figura 12: Imunoistoquimica para Antígeno Nuclear da Proliferação Celular (400x, PCNA) demonstrando proliferação celular 

padrão semelhante em orelha sem tratamento A; orelha com óleo de semente de maracujá B; orelha com LECIGEL® C; orelha 

com associação de LECIGEL® mais óleo de semente de maracujá D. 
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B 
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 A Figura 13 destaca Imunomarcação por PCNA (Antígeno Nuclear da 

Proliferação Celular) demostrando uma proliferação celular exacerbada na epiderme da orelha 

que recebeu imiquimode por 10 dias A; considerável diminuição da Imunomarcação celular 

devido o tratamento com óleo de semente de maracujá B; leve diminuição de Imunomarcação 

celular devido tratamento com LECIGEL® C; expressiva diminuição na Imunomarcação 

celular devido tratamento com óleo de semente de maracujá mais LECIGEL® D.   

- Figura 13:  Imunoistoquimica para Antígeno Nuclear da Proliferação Celular (400x, PCNA) demostrando uma proliferação 

celular exacerbada na epiderme da orelha que recebeu imiquimode por 10 dias A; considerável diminuição da proliferação 

celular devido o tratamento com óleo de semente de maracujá B; leve diminuição de proliferação celular devido tratamento 

com LECIGEL® C; expressiva diminuição na proliferação celular devido tratamento com óleo de semente de maracujá mais 

LECIGEL® D. 
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Figura 14: Expressão imunoistoquímica de PCNA (Antígeno Nuclear da Proliferação Celular) em epiderme: 

Porcentagem de células positivas marcadas.  Análise por one-way ANOVA e pós teste Tukey. Podemos observar 

aumento estatístico na expressão de PCNA nos grupos IMQG1 e IMQG3 em comparação aos grupos controles 

(P<0,0001) e aos demais G2 e G4. 
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  A Figura 15 destaca Imunomarcação de IL- 6 (Interleucina 6) demonstrando ausência 

de infiltrado inflamatório de padrões semelhantes em orelha sem tratamento A; orelha com óleo 

de semente de maracujá B; orelha com LECIGEL® C; orelha com associação de LECIGEL® 

mais óleo de semente de maracujá D. 

 Figura 15: Imunoistoquímica para Interleucina 6 (400x, IL-6) demonstrando ausência de infiltrado inflamatório padrão 

  semelhante em orelha sem tratamento A; orelha com óleo de semente de maracujá B; orelha com LECIGEL® C; 

  orelha com associação de LECIGEL® mais óleo de semente de maracujá D 
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 A Figura 16 destaca Imunomarcação por IL-6 (Interleucina 6) demostrando 

presença de infiltrado inflamatório na epiderme da orelha que recebeu imiquimode por 10 dias 

A; considerável diminuição da Imunomarcação celular devido o tratamento com óleo de 

semente de maracujá B; leve diminuição de Imunomarcação celular devido tratamento com 

LECIGEL C; expressiva diminuição na Imunomarcação celular devido tratamento com óleo 

de semente de maracujá mais LECIGEL D.   

Figura 16:  Imunoistoquimica para Interleucina 6 (400x, IL-6) demostrando presença de infiltrado inflamatório (*) na 

epiderme da orelha que recebeu imiquimode por 10 dias A; considerável diminuição da proliferação celular devido o 

tratamento com óleo de semente de maracujá B; leve diminuição de proliferação celular devido tratamento com LECIGEL C; 

expressiva diminuição na proliferação celular inflamatória devido tratamento com óleo de semente de maracujá mais 

LECIGEL D. 
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Figura 17: Expressão imunoistoquímica de Interleucina 6 (IL-6) em epiderme: Porcentagem de células 

positivas marcadas.  Análise por one-way ANOVA e pós teste Tukey. Podemos observar aumento estatístico na 

expressão de IL-6 nos grupos IMQG1 e IMQG3 em comparação aos grupos controles (P<0,0001) e aos G2 e G4. 
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 A Figura 18 destaca Imunomarcação por CD34+ (Cluster of Differentiation 34+) não 

aparente na primeira imagem, caracterizando a ausência de células hematopoiéticas mielóides, 

linfoides ou endoteliais vasculares na figura A (representando os 4 grupos controle, devido a 

marcação semelhante em todos); considerável presença da Imunomarcação celular devido 

presença de células hematopoiéticas após indução da psoríase por imiquimode sem tratamento 

B; leve diminuição de Imunomarcação celular devido tratamento com LECIGEL® C; 

diminuição na Imunomarcação celular devido tratamento com óleo de semente de maracujá 

D; expressiva  diminuição da Imunomarcação celular devido tratamento da associação de 

LECIGEL® mais óleo de semente de maracujá E.  
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Figura 18 : Imunomarcação celular por Cluster of Differentiation 34+ (400x, CD34+) caracterizando a ausencia 

de células hematopoieticas  mielóides, linfoides e endoteliais vasculares A,  presença dessas celulas na epiderme 

com aplicação de IMQ B,  baixa redução de marcação CD34+ em tratamento com LECIGEL C, redução na 

imunomarcação devido ao óleo puro D; e ausencia de marcação devido tramento com associação E. 
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Figura 19: Expressão imunoistoquímica de CD34+ (Cluster of Differentiation 34+) em epiderme: Porcentagem de 

células positivas marcadas.  Análise por one-way ANOVA. Podemos observar aumento estatístico na expressão 

de CD34+ nos grupos IMQG1 e IMQG3 (P<0,0001) e aos demais grupos. 
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 A Figura 20 destaca Imunomarcação por VEGF (Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular) não aparente na primeira imagem, caracterizando a ausência de angiogênese A 

(representando os 4 grupos controle, devido a marcação semelhante em todos); considerável 

presença da Imunomarcação celular devido presença de angiogênese após indução da psoríase 

por imiquimode sem tratamento B; leve diminuição de Imunomarcação celular devido 

tratamento com LECIGEL® C; diminuição na Imunomarcação celular devido tratamento 

com óleo de semente de maracujá D; expressiva  diminuição da Imunomarcação celular 

devido tratamento da associação de LECIGEL® mais óleo de semente de maracujá E. 
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Figura 20: Imunomarcação por Fator de Crescimento Endotelial Vascular (400x, VEGF) mostrando ausencia de 

marcação (angiogênese) nos grupos controle A; intensa marcação no grupo IMQ sem tratamento B; intensa 

marcação no tratamento com LECIGEL C; moderada redução na marcação no grupo tratado com óleo puro D; 

redução da marcação no grupo tratado com associação E. 
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Figura 21: Expressão imunoistoquímica de VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular) em epiderme: 

Porcentagem de células positivas marcadas.  Análise por one-way ANOVA. Podemos observar aumento 

estatístico na expressão de VEGF nos grupos IMQG1 e IMQG3 em comparação aos demais grupos (P<0,0001). 
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  - Tabela PASI:  

 Para marcar a gravidade da inflamação da pele da orelha, um sistema de pontuação objetivo 

foi desenvolvido com base na área clínica Psoríase e Índice de Severidade (PASI). Eritema, 

descamação, e espessamento* foram marcados independentemente de 0 a 4 como se segue: 0 

nenhum; 1 ligeira; 2 moderado; 3 marcado; 4 muito marcada.  

 

Tabela 2: Do G1 ao G4 não foram observadas nenhuma das características selecionadas pela tabela; G5 apresentou 

pontuação 4 em todas as avaliações, caracterizando a máxima expressão de sintomas semelhantes à psoríase; G6 

apresentou pontuação 3 em todas as avaliações, caracterizando um tratamento de qualidade aos sintomas da psoríase; 

G7 apresentou 3 pontos em todas as avaliações, caracterizando um tratamento mediano inferior aos sintomas da 

psoríase quando analisados as espessuras respectivas; G8 apresentou 2 ponto em todas as avaliações, caracterizando um 

tratamento muito eficaz aos sintomas da psoríase. 

 

 
 

*Devido a possibilidade instrumental de medição precisa da espessura, foi adotada uma média dos valores dos 

animais de cada cada grupo, e expessos na tabela em forma de numeral ordinal. 
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Figura 22: Espessura da orelha dos grupos controle e tratamento:  Espessura das orelhas dos animais antes aplicação de 

IMQ (grupos controle) e após tratamento sobre psoríase induzida por IMQ. Análise por one-way ANOVA. Podemos observar 

aumento estatístico na espessura das orelhas dos animais nos grupos IMQG1 e IMQG3 em comparação aos grupos controles 

(P<0,0001) e aos demais. 
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5.  DISCUSSÃO 
 
 

 O óleo de semente de maracujá apresentou um efeito anti-inflamatório nas lesões 

epidérmicas da psoríase induzidas por Imiquimode. Tanto camundongos tratados com óleo de 

semente de maracujá puro quanto associado ao LECIGEL®, mostraram aumento de corpos 

apoptóticos visíveis em coloração HxE, comparado aos animais controle que receberam o óleo 

e a associação sem aplicação de IMQ. Nos animais tratados com óleo e associação foi possível 

visualizar um adelgaçamento na epiderme, reforçando a hipótese de que uma das vias de 

controle/resposta do organismo à psoríase se dá através da inibição da apoptose (psoríase) ou 

estímulo da mesma (tratamento). A coloração H&E ainda permitiu visualizar reversão no 

quadro de paraceratose nestes animais.  Os animais que somente receberam Imiquimode, foram 

vistos pela coloração H&E, que tiveram sua epiderme epessada, hiperplasia seguida de 

acantose na epiderme e paraceratose na camada superficial da epiderme devido um processo 

anormal de maturação dessas células, caracterizando quadro típico de psoríase. Os animais 

tratados apenas com LECIGEL® ainda apresentaram moderada acantose na epiderme, 

paraceratose na camada superficial da epiderme e parcial ausência de corpos apoptóticos, 

indicando uma baixa eficácia deste tipo de tratamento. 

 Nas imunomarcações realizadas com VEGF, as amostras dos animais do grupo 

controle tiveram ausencia de marcações semelhantes; tanto os animais do grupo controle 

absoluto G1, quanto os animais do grupo controle G2 que tivera somente óleo de maracujá 

aplicados, quanto os animais do grupo controle G3 que tiveram LECIGEL® aplicado, quanto 

os animais do grupo controle G4 que tiveram associação de OSM + LECIGEL® não 

apresentaram marcações significativas. Já nas amostras do animais que tiveram aplicação de 

IMQ por 10 dias consecutivos, todos os grupos apresentaram marcação positiva para VEGF, 

tendo o grupo IMQ G1 a marcação mais expressiva por tratar dos animais que apenas 

receberam IMQ sem nenhum tipo de tratamento; as amostras respectivas aos animais do 
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grupo IMQ G2 que foram tratados com OSM puro tiveram sua marcação reduzida em 

comparação ao animais do grupo IMQ G1, mostrando eficácia no tratamento proposto para o 

objeto de estudo; as amostras do grupo IMQ G3 que foram tratados com LECIGEL® tiveram 

sua marcação pouco reduzida em relação ao grupo IMQ G1, indicando baixa eficácia do 

tratamento proposto; já as amostras do grupo IMQ G4 tiveram sua marcação expressivamente 

reduzida em comparação ao grupo IMQ G1, sinalizando a alta eficácia do tratamento 

proposto. As marcações normais de cada grupo controle respectivo ao grupo de tratamento 

corroboram os dados apresentados em relação a imunomarcação por VEGF. 

 Nas imunomarcações realizadas com PCNA, as amostras dos animais do grupo 

controle tiveram marcações normais semelhantes; tanto os animais do grupo controle absoluto 

G1, quanto os animais do grupo controle G2 que tivera somente óleo de maracujá aplicados, 

quanto os animais do grupo controle G3 que tiveram LECIGEL® aplicado, quanto os animais 

do grupo controle G4 que tiveram associação de OSM + LECIGEL® apresentaram marcações 

normais. Já nas amostras do animais que tiveram aplicação de IMQ por 10 dias consecutivos, 

todos os grupos apresentaram marcação aumentada para PCNA, tendo o grupo IMQ G1 a 

marcação mais expressiva por tratar dos animais que apenas receberam IMQ sem nenhum tipo 

de tratamento; as amostras respectivas aos animais do grupo IMQ G2 que foram tratados com 

OSM puro tiveram sua marcação reduzida em comparação ao animais do grupo IMQ G1, 

mostrando eficácia no tratamento proposto; as amostras do grupo IMQ G3 que foram tratados 

com LECIGEL® tiveram sua marcação pouco reduzida em relação ao grupo IMQ G1, 

indicando baixa eficácia do tratamento; já as amostras do grupo IMQ G4 teve sua marcação 

expressivamente reduzida em comparação ao grupo IMQ G1, sinalizando a alta eficácia do 

tratamento. As marcações normais de cada grupo controle respectivo ao grupo de tratamento 

corroboram os dados apresentados em relação a imunomarcação por PCNA. 
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 Nas imunomarcações realizadas com IL-6, as amostras dos animais do grupo controle 

mostraram ausência de marcações semelhantes; tanto os animais do grupo controle absoluto 

G1, quanto os animais do grupo controle G2 que tivera somente óleo de maracujá aplicados, 

quanto os animais do grupo controle G3 que tiveram LECIGEL® aplicado, quanto os animais 

do grupo controle G4 que tiveram associação de OSM + LECIGEL® não apresentaram 

marcações significativas. Já nas amostras do animais que tiveram aplicação de IMQ por 10 

dias consecutivos, todos os grupos apresentaram marcação positiva para IL-6, tendo o grupo 

IMQ G1 a marcação mais expressiva por tratar dos animais que apenas receberam IMQ sem 

nenhum tipo de tratamento; as amostras respectivas aos animais do grupo IMQ G2 que foram 

tratados com OSM puro tiveram sua marcação reduzida em comparação ao animais do grupo 

IMQ G1, mostrando eficácia no tratamento; as amostras do grupo IMQ G3 que foram tratados 

com LECIGEL® tiveram sua marcação pouco reduzida em relação ao grupo IMQ G1, 

indicando baixa eficácia do tratamento; já as amostras do grupo IMQ G4 teve sua marcação 

expressivamente reduzida em comparação ao grupo IMQ G1, sinalizando a alta eficácia do 

tratamento. As ausências de marcações de cada grupo controle respectivo ao grupo de 

tratamento corroboram os dados apresentados em relação a Imunomarcação por IL-6, 

caracterizando a presença de um infiltrado inflamatório na psoríase. Além de ser um grande 

estímulo para a síntese de proteínas de fase aguda, a IL-6 promove a diferenciação das células 

B em células plasmáticas maduras, bem como a diferenciação de células T e sua ativação 

(RINCON, M., 2012). A estimulação direta dos queratinócitos pela IL-6 caracteriza o quadro 

de escamas na epiderme devido uma produção exacerbada dos mesmos.  

 Nas imunomarcações realizadas com CD34+, as amostras dos animais do grupo 

controle tiveram ausência de marcações semelhantes; tanto os animais do grupo controle 

absoluto G1, quanto os animais do grupo controle G2 que tivera somente óleo de maracujá 

aplicados, quanto os animais do grupo controle G3 que tiveram LECIGEL® aplicado, quanto 



65 

os animais do grupo controle G4 que tiveram associação de OSM + LECIGEL® não 

apresentaram marcações significativas. Já nas amostras do animais que tiveram aplicação de 

IMQ por 10 dias consecutivos, todos os grupos apresentaram marcação positiva para CD34+, 

tendo o grupo IMQ G1 a marcação mais expressiva por tratar dos animais que apenas 

receberam IMQ sem nenhum tipo de tratamento; as amostras respectivas aos animais do 

grupo IMQ G2 que foram tratados com OSM puro tiveram sua marcação reduzida em 

comparação ao animais do grupo IMQ G1, mostrando eficácia no tratamento; as amostras do 

grupo IMQ G3 que foram tratados com LECIGEL® tiveram sua marcação pouco reduzida em 

relação ao grupo IMQ G1, indicando baixa eficácia do tratamento proposto; já as amostras do 

grupo IMQ G4 teve sua marcação expressivamente reduzida em comparação ao grupo IMQ 

G1, sinalizando a alta eficácia do tratamento. A ausencia de marcações de cada grupo controle 

respectivo ao grupo de tratamento corroboram os dados apresentados em relação a 

imunomarcação por CD34+.  
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6. CONCLUSÕES 

 

  A eficácia do óleo de semente de maracujá torna-se evidente no tratamento das 

lesões causadas por psoríase induzida por imiquimode. Observa-se a ação anti-inflamatória do 

óleo através do aumento da formação de corpos apoptóticos e diminuição de hiperplasia 

epitelial. A análise histoquímica por H&E permite observar a redução de acantose da 

epiderme, tanto quanto a diminuição da paraceratose nas células da superfície da epiderme.  

As imunomarcações realizadas durante o projeto corroboram dados existentes na literatura 

que afirmam a presença de interleucinas como a IL-6 no processo inflamatório da psoríase e 

sinalizam a redução de expressão das mesmas após tratamento com o óleo de semente de 

maracujá ou associação com LECIGEL®.  A Imunomarcação por CD34+ confirma o 

envolvimento de células hematopoiéticas no processo de desenvolvimento da psoríase nos 

animais que recebram IMQ por dez dias e a redução desta marcação nos animais tratados com 

óleo de semente de maracujá evidenciam os efeitos antiinflamatórios do mesmo. A presença 

de angiogênese confirma-se com marcação de VEGF nos animais que receberam IMQ por dez 

dias, e a redução desta marcação em animais que receberam tratamento do óleo de semente de 

maracujá reafirmam os efeitos antiiflamatórios do mesmo. A redução na marcação PCNA dos 

animais tratados com óleo de semente de maracujá em relação aos animais que apenas 

receberam IMQ, corroboram os dados já existentes na literatura que sinalizam a redução da 

apoptose como uma das principais causas da psoríase e evidenciam seus efeitos 

antiinflamatórios com a presença de corpos apotitocos nos animais tratados com o óleo. 
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8. ANEXOS 
 

 

I - Certificado de aprovação no Comitê de Ética 
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ANEXO II – Formulação de Creme à base de LECIGEL® 

 

Lecigel   2% 

Água deionizada  q.sp. 

 

 

 

LECIGEL® - AQIA Química Industrial 

 

INCI:            Sodium acrylates copolymer (and) Lecithin  

pH:            4 – 8 

Principal dose de emulsificante:  0,5-2% 

Dose regulador de viscosidade:   0,5-2% 

Dose estabilizador:     0,1-2% 
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ANEXO III – Formulação Óleo de semente de maracujá 20% + LECIGEL®2 % 

 

Óleo de semente de maracujá  20% 

Glicerina Bidestilada    3,0% 

LECIGEL®     2,0% 

QUEMINOL K®    2,0% 

BHT (butylated hydroxytoluene)  0,05% 

 Agua Deionizada     q.s.p 


