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RESUMO 

Schmidt TP. Avaliação farmacológica de uma nanodispersão contendo GYY4137 
(doador de liberação lenta de H2S) na psoríase experimental. [Dissertação (Mestrado 
em Farmacologia)] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2015 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, imunomediada, de alta incidência, 
cujas lesões de pele e prurido intenso, reduzem a qualidade de vida dos pacientes. 
Previamente, o grupo demonstrou que o tratamento sistêmico com o doador de 
sulfeto de hidrogênio (H2S) de liberação lenta (GYY4137) inibiu significativamente a 
inflamação cutânea e o prurido em modelo de psoríase induzido por imiquimode 
(IMQ). A fim de aprofundar esse conhecimento, os objetivos deste estudo foram: i) 
desenvolver e caracterizar formulações tópicas (4 microemulsões e 1 
nanodispersão), como veículo do GYY4137; ii) avaliar o efeito terapêutico da 
formulação selecionada sobre o prurido, inflamação e Índice de Severidade e Área 
da Psoríase (PASI) em camundongos Balb/c, iii) avaliar possíveis diferenças na 
geração de H2S na pele de animais com psoríase e iv) averiguar comparativamente 
o efeito farmacológico e toxicológico do composto em estudo (GYY4137) em relação 
à mesma formulação contendo dexametasona. Dentre as formulações 
desenvolvidas, a nanodispersão mostrou-se menos irritante, visto que nem 
inflamação cutânea e tampouco prurido foram observados nos animais, 
diferentemente das demais preparações. A aplicação tópica diária do IMQ creme 
(5%; 65 mg; Germed, Brasil) na pele dorsal depilada e superfície da orelha dos 
camundongos, durante cinco dias consecutivos, promoveu prurido bem como sinais 
(PASI) compatíveis com a psoríase vulgar, em relação ao controle que recebeu o 
veículo (vaselina). Animais controle ou com psoríase foram tratados, uma ou duas 
vezes/dia, com a nanodispersão (65 mg) contendo GYY4137, dexametasona ou 
apenas veículo. O PASI, e o prurido foram mensurados diariamente, enquanto a 
concentração de citocinas inflamatórias (IL-6 e IL-1β), leucócitos periférico, 
esplenócitos, esplenomegalia, atividade da mieloperoxidase (MPO) e outros 
marcadores de inflamação, foram quantificados no ultimo (6º) dia. Em relação à 
terapia com uma ou duas doses diária da nanodispersão contendo GYY4137 4%, 
observou-se que a aplicação duas vezes/dia mostrou-se (P <0.05) mais eficaz na 
redução dos parâmetros inflamatórios e PASI, mas reduziu, de forma não 
significativa, o prurido. Foi observado uma redução na geração de H2S na pele dos 
animais com psoríase, a qual foi parcialmente revertida pelo tratamento com 
GYY4137 (4%), 2x/dia. Sobre a formulação contendo dexametasona (4%), nota-se 
que os efeitos farmacológicos foram estatisticamente semelhantes àqueles obtidos 
com GYY4137 (4%), contudo o doador de H2S se mostrou mais seguro, pois nem 
efeitos sistêmicos e tampouco toxicológicos significativos foram observados. 
Conclui-se que a terapia com a nanodispersão contendo 4% de GYY4137 possui 
potencial terapêutico seguro para reduzir sinais e sintomas associados à psoríase.  

Palavras-chave: Psoríase. Imiquimode. Sulfeto de Hidrogênio. GYY4137. 
Dexametasona. Nanodispersão.   



 

ABSTRACT  

 
Schmidt TP. Pharmacological evaluation of a nanodispersion system containing an 
slow release donor of H2S (GYY4137) in an experimental model of psoriasis. [Master 
thesis (Pharmacology) ] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo; 2015 

Psoriasis is a chronic inflammatory disease, immune-mediated, with a high world 
incidence, whose skin lesions and intense itching, reduce markedly the life quality of 
patients. Previously, the group has shown that systemic treatment with the slow 
release donor of hydrogen sulfide (H2S), GYY4137, significantly inhibited skin 
inflammation and itching in a experimental model of psoriasis induced by imiquimod 
(IMQ). In order to further this knowledge, the aims of this study were: i) to develop 
and characterize topical formulations (four microemulsion and one nanodispersion), 
as a vehicle for GYY4137; ii) to evaluate the therapeutic effect of the selected 
formulation on the itching behaviour, inflammation and Psoriasis Area Severity Index 
(PASI) in mice BALB/c iii) to evaluate differences in H2S generation in animal skin 
with psoriasis and iv) ascertain comparatively the pharmacological effect and 
toxicological potential of the selected formulation containing 4% GYY4137 in relation 
to the same formulation containing dexamethasone. Amongst the developed 
formulation, the nanodispersion proved to be less irritating in murine skin, since 
neither inflammation nor skin rash was observed in animals, unlike the other four 
preparations. The daily topical application of IMQ cream (5%; 65 mg; Germed, Brazil) 
in the mice shaved dorsal skin and ear surface, for five consecutive days, promoted 
itching as well as signs and symptoms consistent with the signs and symptoms of 
psoriasis (PASI) compared to the control group, which received the vehicle 
(Vaseline). Control or animals with psoriasis were treated daily once or twice with a 
nanodispersion (65 mg) containing GYY4137, dexamethasone or vehicle. PASI and 
pruritus were measured daily while the concentration of inflammatory cytokines (IL-6 
and IL-1β), peripheral leukocytes, spleen, splenomegaly, myeloperoxidase activity 
(MPO) and other inflammatory markers were measured on the last (6th) day. The 
therapy with one or two daily doses of nanodispersion containing 4% GYY4137  
showed that two daily doses showed to be (P <0.05) more effective in reducing the 
inflammatory parameters and PASI, but only reduced, in a not significant manner, the 
itching behaviour. Animal with psoriasis also showed a reduction in H2S skin 
generation, wich was partially reversed by GYY4137 (4%, 2x/day) treatment. 
Regarding the formulation containing dexamethasone, it should be noted that the 
pharmacological effects were statistically similar to those obtained with 4% 
GYY4137, except that the effects produced by the latter was safer since neither 
systemic effects nor toxicological potential were observed. In conclusion, the 
treatment with the nanodispersion containing 4% GYY4137 exhibited safer 
therapeutic potential for reducing signs and symptoms associated with psoriasis. 

Key words: Psoriasis. Imiquimod. Hydrogen Sulfide. GYY4137. Dexamethasone. 
Nanodispersion. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
1.1 Qualificação do principal problema abordado: Psoríase  

 
A pele é o maior órgão do corpo humano, abrangendo uma área de até dois 

m2 e constitui cerca de 16% do peso corporal em indivíduos adultos. É um órgão 

sensorial que atua como uma barreira ativa entre o organismo e o ambiente, a qual 

impede a penetração de agentes externos (ex.: microrganismos e radiação 

ultravioleta), auxilia na regulação da temperatura corporal e protege o organismo 

contra lesões mecânicas e térmicas (Barry, 1983; Shai et al., 2009). Estruturalmente, 

é subdividida em duas partes principais: epiderme e derme. A epiderme consiste na 

camada mais externa e é composta por epitélio estratificado escamoso 

queratinizado, constituído em 90% por queratinócitos, 8% por melanócitos e o 

restante por células de Langerhans e de Merkel. Já a derme, camada mais profunda, 

é composta principalmente por tecido conjuntivo contendo fibras colágenas e 

elásticas (Mcglone, Reilly, 2010; Tortora, Grabowski, 2006).   

Trata-se de um órgão extremamente inervado, cujas fibras aferentes 

sensoriais especializadas e eferentes autonômicas inervam glândulas sebáceas, 

sudoríparas, vasos sanguíneos e folículos capilares. Nela encontramos uma vasta 

rede imunológica formada por células apresentadoras de antígenos, células T e 

mastócitos (Mcglone, Reilly, 2010). Várias doenças dermatológicas como por 

exemplo a psoríase e a dermatite atópica, ocorrem devido a alterações na 

homeostasia da pele, afetando a interação entre as células imunes, nervosas e os 

queratinócitos (Di Meglio et al., 2011).   

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, imunomediada, não 

contagiosa, que se manifesta na pele e/ou articulações de 2 a 4% da população 

mundial (Mrowietz et al., 2011; Parisi et al., 2013). No Brasil a prevalência dessa 

doença não está ainda bem estabelecida, mas sugere-se que ela afeta, pelo menos, 

1% da população (Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD, 2014).  

A forma mais comum da doença é conhecida como psoríase vulgar, 

caracterizada por placas avermelhadas, escamosas, bem delimitadas e de tamanho 

variável, que podem se manifestar principalmente nos joelhos, cotovelos, região pré-

tibial, couro cabeludo e região sacral, ou, envolver quase toda a superfície corporal 
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(Krueger, Bowcock, 2005; SBD, 2014; Parisi et al., 2013). No entanto, existem outras 

formas clínicas de psoríase, tais como: invertida, em gotas, eitrodérmica, pustulosa e 

seboríase. Dependendo da gravidade, a psoríase pode acometer as articulações, 

originando a artrite psoriática, que afeta 5 a 40% dos pacientes (Furst, 2011; SBD, 

2014). 

Apesar do pouco conhecimento da etiologia da psoríase, sabe-se que ela 

possui características multifatoriais, podendo ser deflagrada por fatores genéticos e 

ambientais, como traumas, agentes farmacológicos, estresse, fumo, infecções, 

obesidade e consumo de álcool (Krueger, Bowcock, 2005; Mabuchi et al., 2012; 

Naldi, 2013). A incidência dessa doença é mais comum entre parentes de primeiro e 

segundo grau, do que em outros indivíduos da população em geral. Ainda, entre 

gêmeos monozigóticos a incidência da psoríase é, pelo menos, 2 a 3 vezes maior do 

que entre gêmeos heterozigóticos (Nestle et al., 2009). 

Estudos de genoma identificaram nove loci cromossômicos relacionados à 

psoríase, denominados “PSORS” de 1 a 9 (genes de susceptibilidade à psoríase). 

Em torno de 35 a 50% da hereditariedade da psoríase está relacionada ao gene 

PSORS 1, considerado o fator genético determinante da doença (Bos et al., 2005; 

Nestle et al., 2009). 

A idade, etnia e localização geográfica são também outros fatores importantes 

que contribuem para a prevalência da psoríase. Por exemplo, as crianças são 

menos acometidas pela psoríase do que os indivíduos adultos. Em países 

localizados próximos a linha do Equador (Egito, Tanzânia, Sri Lanka e Taiwan), a 

incidência da psoríase é menor do que na Europa e Austrália (Naldi, 2013; Langley 

et al., 2005; Parisi et al., 2013). 

Em relação a fisiopatologia, acredita-se que espessamento das lesões ocorre 

devido a uma série de alterações na epiderme, como hiperplasia de queratinócitos, 

paraceratose e infiltrado celular, resultante da angiogênese e acúmulo de células 

inflamatórias na derme, envolvendo grande população de células apresentadoras de 

antígeno (ex.: células dentríticas (CDs) e macrófagos) e células T, um dos principais 

alvos nas lesões psoriásicas (Naldi, 2013; Nestle et al., 2009). Na figura 1 é possível 

observar as alterações estruturais na pele psoriásica, quando comparada a uma 

pele saudável. 
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Figura 1 – Diferenças entre pele saudável e pele com psoríase. 

 
Fonte: Crow, 2012. 

 

Quando ativadas, as CDs migram para o linfonodo regional, onde apresentam 

antígenos para os linfócitos T (LT) que, por sua vez, são ativados e diferenciam-se 

em células T helper (auxiliares) 1 e 2 (Th1 e Th2). As células Th1 produzem e 

liberam várias citocinas e quimiocinas inflamatórias, incluindo o intérferonγ (INFγ) 

fator de necrose tumoral α (TNFα) e IL-2. Além disto, estimulam a diferenciação das 

células T helper 17 (Th17) que, subsequentemente, geram mais citocinas: IL17, IL-6, 

IL-22 e o TNFα. As células Th diferenciadas migram para a derme, onde interagem 

com as células apresentadoras de antígenos (CDs, macrófagos) que, por sua vez, 

produzem outros tipos de citocinas (ex.: IL-12 e IL-23). Estas, por seu turno, facilitam 

a proliferação de linfócitos Th1/Th17 responsáveis pela manutenção da inflamação 

cutânea psoriásica (Bos et al., 2005; Lima, Lima, 2011; Nestle et al., 2009).  

A complexa imunopatogênese da psoríase engloba tanto a desregulação do 

sistema imune inato - SII (queratinócitos, CDs, macrófagos, mastócitos, neutrófilos e 

células endoteliais), quanto imune adquirido - SIA (LT) (Bos et al., 2005; Nestle et 

al., 2009; Sanchez, 2010). Muito embora os fatores ambientais representam alguns 

dos principais mecanismos de ativação das células do SII (ex.: queratinócitos, CDs), 
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com consequente desencadeamento da cascata inflamatória, a ativação de 

receptores do tipo toll like (TLR) por ligação com antígenos infecciosos parece atuar 

como um mecanismo alternativo no desencadeamento ou fisiopatologia da psoríase 

(Nestle et al., 2009).  

Nesse sentido, a indução da psoríase experimental resultante da aplicação 

tópica do fármaco agonista de receptores TLR7 e TLR8, denominado imiquimode 

(IMQ), e terapeuticamente indicado para o tratamento do vírus papiloma humano 

(HPV), tem sido demonstrada em recentes estudos que empregam camundongos. 

Estes revelaram alguns dos sinais e sintomas bem característicos (PASI) da 

psoríase humana (Flutter, Nestle, 2013; Shibata et al., 2013; van der Fits et al., 

2009; Yanaba et al., 2013). É interessante ressaltar que o emprego do fármaco IMQ 

em indivíduos com psoríase exacerbou o grau de severidade (PASI) da doença, bem 

como deflagrou-a em usuários sem essa enfermidade (van der Fits et al., 2009).  

O presente modelo de psoríase experimental induzido por IMQ vem sendo 

amplamente empregado, desde a sua primeira utilização, em 2009, principalmente 

pela sua capacidade de manifestar, não somente os sinais clínicos (lesões de pele 

espessas, descamativas e avermelhadas) relacionados a psoríase, mas também 

alterações imunológicas, como proliferação epidérmica, diferenciação anormal e 

acúmulo de neutrófilos, células dendriticas e plasmócitos na derme, bem como maior 

expressão epidérmica das interleucinas IL-17, IL-23, IL-6 e IL-1β (Flutter, Nestle, 

2013; van der Fits et al., 2009). Ademais, outra grande vantagem do modelo, é o seu 

baixo custo, facilidade e rapidez de execução, quando comparado aos demais 

modelos disponíveis, como àqueles que utilizam xenotransplante e mutações 

espontâneas (Schon, 2008; van der Fits et al., 2009).   

O prurido intenso é um dos principais sintomas relatados por pacientes com 

psoríase vulgar (Gupta et al., 1988; Newbold, 1977; Szepietowski et al., 2002; 

Yosipovitch et al., 2000). O prurido ou coceira, do latim pruritus, pode ser definido 

como uma percepção incômoda na pele, capaz de desencadear a necessidade de 

se coçar (Wahlgren, 1995), ainda conhecido popularmente como comichão. Assim 

como a dor, o prurido serve como um mecanismo de autoproteção, pois ajuda a 

preservar o corpo de danos causados por agentes externos lesivos/irritantes, que 

tenham ultrapassado a barreira epidérmica e penetrado na pele. Pode ser também 

resultante de alterações sistêmicas relacionadas ao descontrole de doenças, como 

diabetes (Ikoma et al., 2005). 
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Dentre os principais mediadores pruritogênicos envolvidos na deflagração do 

prurido agudo cutâneo, a histamina é bastante conhecida; todavia, esse mediador 

não parece ter grande relevância na indução do prurido crônico relacionado à 

psoríase em humano (Reich, Szepietowski, 2007). Por outro lado, mediadores 

endógenos, tais como, os neuropeptídios substância P (SP), peptídeo da calcitonina 

relacionado ao gene (CGRP), polipetídeo vasoativo intestinal e o neuropeptídeo Y 

estão intimamente relacionados no prurido crônico observado na psoríase (Amatya 

at al., 2011; Reich, Szepietowski, 2007). Mais recentemente, sugeriu-se que o 

aumento da concentração de IL-31 está associado ao grau de intensidade do prurido 

na psoríase (Gangemmi et al., 2013; Narbutt et al., 2013). 

A IL-31 pertence a família da IL-6 (Gangemmi et al., 2013; Zhang et al., 2008), 

cuja geração é regulada por células CD4+ Th2 ativadas. Interage com o receptor 

heterodimérico, subdividido em receptores da IL-31 (IL-31R) e M da oncostatina 

(OSMR) (Sonkoly et al., 2006; Zhang et al., 2008). O subtipo IL-31R está expresso 

constitutivamente na pele, próstata, testículos, ovários, placenta, cérebro, pulmão, 

traqueia, musculo esquelético, baço e medula óssea de humano e rato (Zhang et al., 

2008). Já a expressão do receptor OSMR funcional para IL-31 foi demonstrada em 

neurônios nociceptivos dos gânglios da raiz dorsal (GRD), que se projetam para a 

pele (Zhang et al., 2008), reforçando assim a sugestão de que o prurido em 

pacientes com psoríase é modulado pela IL-31 (Sonkoly et al., 2006). De fato, níveis 

séricos elevados de IL-31 estão correlacionados ao desejo de coçar-se em 

pacientes com psoríase e outras dermatites, como a dermatite atópica (DA), de 

contato (DAC) e mastocitose, (Gangemmi et al., 2013; Narbutt et al., 2013; Neis et 

al., 2006; Nobbe et al., 2012; Rabenhorst, Hartmann, 2014; Sonkoly et al., 2006; 

Takaoka et al., 2006; Zhang et al., 2008). 

Vale acrescentar que os gânglios da raiz dorsal, assim como os macrófagos, 

eosinófilos, basófilos e queratinócitos ativados, expressam receptores para IL-31 (IL-

31R + OSMR) (Rabenhorst, Hartmann, 2014; Sonkoly et al., 2006). Cevikbas et al. 

(2014) revelaram que a ausência/deleção de receptores de potencial transiente 

vaniloide (TRPV1) ou anquirina (TRPA1) reduz grandemente o prurido induzido pela 

administração i.d. de IL-31 em pele de camundongos. Isto sugere o envolvimento 

desses receptores no mecanismo pruriceptivo mediado pela IL-31. 
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1.2 Psoríase e tratamentos farmacológicos  

 
 A terapia farmacológica para a psoríase vulgar varia de acordo com as 

manifestações clínicas e o grau de severidade e extensão da doença (SBD, 2014). 

Para os casos leves e moderados, preconiza-se o emprego de terapias 

medicamentosas, como a corticoterapia tópica, análogos da vitamina D, ditranol e o 

retinóide tazaroteno. Nas formas mais severas da doença, recomenda-se a terapia 

sistêmica com agentes imunossupressores e quimioterápicos (ex: ciclosporina, 

metotrexato e retinóides) associada à terapia tópica e fototerapia (Beyer, Wolverton, 

2010; Schön, Boehncke, 2005).  

Muito embora o tratamento tópico com corticosteroides seja bem estabelecido 

e com menor probabilidade de induzir efeitos adversos, alguns estudos mostram que 

a aplicação tópica prolongada de corticoides potentes em área extensa da pele de 

pacientes com psoríase, resulta em absorção sistêmica desse fármaco, capaz de 

causar não somente supressão adrenal, mas também promover rápida indução de 

hipercortisolismo (Síndrome de Cushing) (Castela et al., 2012; Garden, Freinkel, 

1986). Assim, a introdução de novos fármacos de ação tópica isentos das ações 

adversas dos corticosteroides ainda se faz necessária. 

Apesar do atual conhecimento dos agentes biológicos (ex.: adalimumabe, 

infliximabe e ustekinumabe) como principais alvos de tratamentos para os casos 

moderados e graves da psoríase, essa classe farmacológica apresenta 

desvantagens, como a inconveniência de administração sistêmica, ocorrência de 

efeitos adversos paradoxais e aumento da susceptibilidade a infecções graves, tal 

como a tuberculose (Kroesen et al., 2003, Mathur et al., 2011; Singh et al., 2011). 

Somado a isto, o custo elevado dessa classe de fármacos constitui outro fator 

limitante de adesão ao tratamento, particularmente nos países em desenvolvimento 

(Chi, Wang, 2014; Diamantino, Ferreira, 2012). 

Muito embora a indicação farmacológica dos agentes anti-histamínicos H1 no 

alivio do prurido agudo é bem conhecida, o envolvimento dos receptores 

histaminérgicos e da histamina não parece ser relevante na psoríase e tampouco no 

prurido crônico relacionado. Somente 20% dos pacientes com psoríase relatam 

melhora do sintoma de prurido com a terapia oral com anti-H1 (Reich, Szepietowski, 

2007). Até o presente momento, nenhum relato na literatura demonstra qualquer 

relação entre a intensidade do prurido e concentrações de histamina no plasma de 
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pacientes com psoríase (Reich, Szepietowski, 2007; Yosipovitch, Bernhard, 2013). 

Da mesma forma, não foram detectadas diferenças significativas nos conteúdos 

séricos de histamina de pacientes com psoríase pruriginosa em relação àqueles com 

a forma não pruriginosa. Isto explica, em parte, a baixa eficácia terapêutica anti-

prurido dos anti-H1 em pacientes com psoríase (Reich, Szepietowski, 2007; 

Yosipovitch, Bernhard, 2013). 

Considerando-se que a terapia atual não supre efetivamente ou parcialmente 

às necessidades do controle dos sinais e sintomas da psoríase vulgar, associado ao 

fato que a terapia mais promissora com agentes biológicos apresenta o 

inconveniente do alto custo, baixa adesão e, principalmente, efeitos adversos 

graves, acredita-se ser pertinente a contínua busca por terapias alternativas ou 

complementares para o tratamento da psoríase e os sintomas relacionados, 

principalmente o prurido crônico, que afeta grandemente a qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos. 

Acredita-se que os pacientes com psoríase vulgar tendem a se beneficiar com 

as novas terapias tópicas, uma vez que essas apresentam melhor comodidade para 

aplicação, exclusão do metabolismo hepático do fármaco e, consequentemente, 

menos efeitos colaterais (Kreilgaard, 2002; Williams, 2012). Por conseguinte, novas 

estratégias terapêuticas associadas aos novos sistemas de entrega tópica de 

fármacos, parecem ser ideais e necessários para os tratamentos de longa duração 

dos eventos inflamatórios de doenças crônicas, como a psoríase. Nesse sentido, 

evidências farmacológicas mostram um papel promissor para o H2S, o novo 

mediador gasoso (Li et al., 2011; Lowicka, Bettowski, 2007) no controle de 

processos inflamatórios e nociceptivos (Chen et al., 2009; Cunha et al., 2008; 

Ekundi-Valentim et al., 2010, 2013; Wang, 2012; Whiteman et al., 2010; Zanardo at 

al., 2006). 

 

1.3 Sulfeto de hidrogênio e controle das respostas inflamatória e sensorial 

 
A síntese endógena do H2S (Figura 2) em mamíferos é catalisada, até o 

presente momento, via três reações enzimáticas específicas, que envolvem as 

enzimas cistationina-γ-liase (CSE) e cistationina-β-sintase (CBS), as quais 

dependem do co-fator 5’ piridoxal fosfato (vitamina B6), e utilizam a L-cisteína como 

substrato para a geração de H2S. Já a terceira via enzimática utiliza a 3-
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mercaptopiruvato sulfurtransferase (3MST), cujo substrato é o 3-mecaptopiruvato 

(3MP), gerado previamente pela ação da cisteína aminotransferase (CAT) sobre a 

cisteína e o α-cetoglutarato (Kimura, 2012; Li et al., 2011; Lowicka, Bettowski, 2007; 

Wang, 2002).  

 

Figura 2 – Síntese endógena de H2S. 

 
Principais vias para síntese de H2S, L-cisteína, principal substrato para geração de H2S a partir da 
CBS e CSE. A via CAT/3MST foi recentemente descrita no processo. Produção não enzimática 
ocorre, mas não contribui significativamente para geração de H2S.  

Fonte: Wang, 2012. 
 

 

As enzimas geradoras de H2S estão expressas de forma ampla em vários 

tecidos; muito embora a principal fonte fisiológica provedora de H2S, via CBS, ocorre 

no sistema nervoso central (hipocampo, cerebelo, córtex e tronco cerebral). Além 

disto, essa enzima encontra-se expressa nos rins, fígado e intestino (Caliendo et al., 

2010; Kabil et al., 2011; Moore et al., 2003; Roy et al., 2012). Em contrapartida, a 

CSE encontra-se expressa preferencialmente em órgãos periféricos (ex.: aorta, 

artéria mesentérica, veia porta, pulmão, pâncreas, estômago, fígado, rim e sistema 

intrauterino) (Caliendo et al., 2010; Fiorucci et al., 2005; Fu et al., 2008; Ishii et al., 

2004; Nishimura et al., 2009; Patel et al., 2009). A isoforma 3MST encontra-se 
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constitutivamente expressa em órgãos periféricos como o fígado, rins, coração, 

pulmão, timo, testículo, cérebro e, principalmente, aorta (Caliendo et al., 2010). 

Paralelo a esse conhecimento, a criação de animais nocautes para as 

enzimas geradoras de H2S, bem como a síntese de moléculas sintéticas doadoras 

de H2S, e, também, de moléculas inibidoras das enzimas responsáveis por sua 

síntese, têm contribuindo grandemente para uma melhor caracterização do H2S em 

condições fisiológicas e patológicas (Guo et al., 2013; Li et al., 2009; Roy et al., 

2012; Watanabe et al., 1995; Yang et al., 2008; Wallace et al., 2012). 

Dentre a variedade de moléculas doadoras de H2S disponíveis 

comercialmente para uso em pesquisa animal, estão as moléculas doadoras de H2S 

de liberação lenta (ex.: GYY4137, SRHD e AP67), rápida (ex.: Na2S, NaHS e 

reagente de Lawesson) e, ainda, as moléculas híbridas, como o ATB346, ATB343 e 

ATB429, que possuem um grupamento doador de H2S (1,2-ditiol-3-thiona) inserido 

em uma molécula anti-inflamatória não esteroide clássica: naproxeno, indometacina 

e mesalamina, respectivamente (Guo et al., 2013; Li et al., 2009; Trionnaire et al., 

2012; Wallace, 2007; Wallace et al., 2012). O ATB346, recentemente, teve a Fase I 

de estudo clínico concluída e se demonstra promissor no controle da inflamação 

crônica (Antibe Therapeutics, 2015). 

No que tange ao efeito protetor dos doadores de H2S nas doenças 

inflamatórias, como a artrite, achados prévios deste grupo revelaram que ratos com 

artrite induzida por carragenina exibiram melhora significativa de parâmetros 

inflamatórios e nociceptivos (dor e alodinia) mediante a terapia com doadores de 

H2S de liberação rápida (Reagente de Lawesson) ou com a molécula híbrida 

ATB346 (Ekundi-Valentim et al., 2010, 2013). Essa mesma molécula mostrou-se 

potente redutora da perda óssea e inflamação resultantes no modelo de periodontite 

em ratos (Herrera et al., 2015). Além disto, membros do grupo revelaram que 

camundongos com asma experimental tratados com doadores de H2S de liberação 

rápida (NaHS) exibiram redução significativa da inflamação alérgica pulmonar em 

relação ao grupo controle com asma, via mecanismo dependente do aumento das 

defesas antioxidantes (Benetti et al., 2012). 

Estudo em andamento do grupo demonstra que no modelo experimental de 

psoríase induzida por IMQ em camundongos Balb/c, alguns dos sinais clínicos da 

psoríase (rubor, acantose e descamação), bem como o comportamento de prurido 

foram amenizados de forma significativa pela terapia sistêmica diária (i.p.) com o 
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doador de H2S de liberação lenta (GYY4137; Figura 3, painéis A-D). Estes dados 

mostram, pela primeira vez, o potencial terapêutico dessa molécula na redução da 

progressão da psoríase no modelo experimental da doença (Rodrigues et al., 2015). 
 

Figura 3 – Efeito do GYY4137 na psoríase induzida por imiquimode (IMQ) em 
camundongos. 

 
Os Painéis A, B e C mostram o registro no desenvolvimento da espessura, do rubor e descamação, 
respectivamente, induzida por IMQ na presença e ausência de diferentes doses de GYY4137. O 
painel D ilustra o desenvolvimento de prurido sob as mesmas condições. n= 4-5. Os dados estão 
apresentados como média ± e.p.m. para n animais e representam análises do último dia de 
experimento. ***P < 0.001 vs. grupo controle-vaselina; #P < 0.05  ##P < 0.01 ###P < 0.001 vs. IMQ 
isolado (ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 

Fonte: Rodrigues et al., 2015. 
 

Diante do exposto e no sentido de aprofundar e validar em outra via de 

administração o efeito protetor do GYY4137 na psoríase experimental, esta proposta 

pretende averiguar o potencial terapêutico de formulações tópicas nanodispersas ou 

microemulsões contendo a molécula GYY4137. 
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1.4 Permeação cutânea e formulações nanodispersas  

 
A pele é uma via de administração amplamente utilizada no tratamento de 

doenças tópicas, sendo que a permeação de fármacos através desse órgão pode 

ocorrer tanto através de apêndices, como folículos pilosos e glândulas sudoríparas, 

quanto pela de difusão através do extrato córneo. Contudo, a contribuição dos 

apêndices para a permeação é mínima, visto que eles ocupam apenas 0,1% da área 

total da pele (Carollo, 2011). Assim, a principal forma de permeação ocorre por 

difusão passiva através do extrato córneo, por meio de duas vias: a intercelular e 

transcelular (Moser et al., 2001). Entretanto, o extrato córneo funciona como uma 

barreira contra a penetração de determinadas partículas (Petrilli, 2013). Isso ocorre 

pois, embora essa seja a camada mais fina da epiderme, as camadas de 

corneócitos do extrato córneo são hermeticamente fechadas por camadas lipídicas 

densas, formando uma estrutura muitas vezes chamada de "tijolos e argamassa", o 

que confere maior resistência para o transporte de substâncias através da pele. 

Devido a essas barreiras, muitos fármacos têm dificuldade de se difundirem através 

do extrato córneo (Egawa et al., 2007). 

Dessa forma, estratégias para aumentar a permeação cutânea são 

necessárias como, por exemplo, métodos químicos que envolvem o 

desenvolvimento de novos veículos e sistemas que contenham agentes promotores 

de absorção. Neste contexto, as microemulsões e as nanodispersões líquido-

cristalinas vêm apresentando vantagens promissoras, pois permitem maior poder de 

penetração cutânea do fármaco e, consequentemente, maior eficácia farmacológica 

(Bhavesh et al., 2012; Kogan, Garti, 2006; Lopes et al., 2006).  

A microemulsão pode ser definida como uma dispersão coloidal opticamente 

isotrópica, fluida e transparente, com fase dispersa geralmente inferior a 150 nm, e 

formada por mistura de tensoativo e co-tensoativo (fase oleosa e aquosa) 

(Danielsson, Lindman, 1981). As microemulsões não só possuem facilidade e baixo 

custo de preparo, mas também, apresentam maior estabilidade termodinâmica e 

facilitam a penetração do fármaco através do estrato córneo, aumentando assim sua 

penetração até as camadas mais profundas, onde várias das doenças cutâneas se 

desenvolvem (Kogan, Garti, 2006).  

Dependendo da razão entre os componentes utilizados, é possível 

desenvolver três estruturas diferentes de microemulsões: água-em-óleo (A/O), óleo-
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em-água (O/A) e uma estrutura intermediária, conhecida como bicontínua (Figura 4) 

(Damasceno et al., 2011; Kreilgaard, 2002). A microemulsão A/O é obtida quando a 

água é envolvida por moléculas de tensoativos em um meio contínuo de óleo como 

fase externa. Inversamente, no tipo O/A, a fase oleosa é envolvida por moléculas de 

tensoativos em um meio contínuo de água. A estrutura bicontínua é observada, por 

exemplo, durante a transição entre as outras fases; ou seja, quando os 

componentes hidrofílicos e lipofílicos estão presentes em volumes muito 

semelhantes, formando assim canais adjacentes alongados (Constantinides, Yiv, 

1995; D`Cruz, Uckun, 2001; Kreilgaard, 2002).  

 

Figura 4 – Tipos de microemulsões. 

 
(a) Microemulsão aquosa. (b) microemulsão bicontínua. (c) microemulsão oleosa. 

Fonte: Kunitake et al., 2012.  
 

As nanodispersões líquido-cristalinas também existem em três diferentes 

formas: lamelar, hexagonal e cúbica (Figura 5), dependendo da temperatura e 

quantidade de água envolvida. A fase lamelar consiste numa disposição linear 

alterando bicamadas lipídicas e canais de água. A fase hexagonal consiste em 

hastes infinitas de água dispostas em redes entrelaçadas bidimensionalmente e 

separadas por bicamadas lipídicas. Esta fase é obtida apenas em temperaturas 

elevadas, ou então pela adição de um terceiro componente apolar, como o ácido 

oleico, que além de conferir essa característica à formulação, também apresenta 

capacidade de sustentar a entrega dos compostos incorporados. Já a fase cúbica é 

um estágio de transição entre a fase lamelar e hexagonal (Ferreira et al., 2006; 

Lopes et al., 2006). 
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Figura 5 – Estruturas das nanodispersões líquido-cristalinas. 

 
(a) Fase lamelar. (b) fase cúbica (intermediária). (c) Fase hexagonal. 

Fonte: Formariz et al., 2005. 
 

Dentre as vantagens desse tipo de formulação destacam-se: facilidade do 

preparo, proteção a termo e fotodegradação, promoção do aumento da retenção de 

água no extrato córneo, contribuindo dessa forma para o aumento da hidratação 

cutânea e ainda, promoção do aumento da solubilidade e/ou difusibilidade do 

fármaco através do extrato córneo, resultando em um maior efeito farmacológico da 

nanodispersão (Carollo, 2011; Petrilli, 2013).  
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

 
Considerando-se a alta incidência da psoríase na população, o tratamento 

deficitário e os achados prévios do grupo, com a terapia sistêmica do doador de H2S 

lenta, que se mostraram promissores no prurido crônico bem como no modelo 

experimental de psoríase induzido por IMQ, acredita-se ser pertinente e relevante a 

continuidade desta proposta, uma vez que as preparações tópicas apresentam 

melhor comodidade para aplicação, exclusão do metabolismo hepático e, 

consequentemente a redução de potenciais efeitos adversos. Desta feita, este grupo 

achou pertinente analisar a viabilidade de formulações tópicas, como as 

nanodispersões e microemulsões, na incorporação e análise do efeito farmacológico 

do GYY4137 na psoríase experimental. 

Os objetivos do projeto foram: 

1. Desenvolver, caracterizar e testar topicamente a viabilidade de quatro 

microemulsões e uma nanodispersão no dorso depilado de camundongos naive, 

a fim de selecionar a preparação com menor poder irritante para incorporação da 

molécula doadora de H2S, o GYY4137; 

2. Avaliar o efeito farmacológico, de forma concentração e tempo-dependente, da 

formulação tópica selecionada contendo GYY4137 (1, 2 e 4%) (ou respectivo 

veículo) na evolução dos eventos inflamatórios e pruritogênicos da psoríase 

experimental induzida por IMQ em camundongos; 

 

3. Verificar se existe alteração na geração de H2S na pele de camundongos com 

psoríase experimental;  

 

4. Comparar o efeito farmacológico e o potencial toxicológico do composto em 

estudo (GYY4137) com o princípio ativo dexametasona (utilizado na clínica), 

incorporado ao mesmo tipo de formulação;  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Animais 

 
Para a realização deste estudo, foram utilizados camundongos machos 

isogênicos Balb/c (7–10 semanas de vida) obtidos do Biotério de Camundongos do 

Departamento de Farmacologia, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, sob 

aprovação do Comitê de Ética Animal dessa instituição (adendo 100/13/CEUA). 

 

3.2 Desenvolvimento e caracterização das formulações 

 
Inicialmente, foram desenvolvidas e avaliadas cinco formulações (Tabela 1), 

aquosas e não-aquosas (nas quais a água é substituída por um solvente polar) 

devido à possibilidade de obtenção de diferentes efeitos oclusivos sobre a 

permeabilidade cutânea (Martino, Kaller, 1995; Pepe et al., 2013).  

 

Tabela 1. Composição das formulações desenvolvidas e testadas. 

Formulação Nome Composição 

Microemulsão I – PROP 

45% propilenoglicol, 55% tensoativo (diacilglicerídeo + BRIJ 1:1 

p/p) & fase oleosa (miristrato de isopropila + ácido oleico 2:1 

p/p) 1:1 p/p.  

Microemulsão II – AQ1 
60% água, 40% de tensoativo (diacilglicerídeo + BRIJ + 

propilenoglicol + etanol 1:1:1:0,4 p/p) & monocaprilina p/p. 

Microemulsão III – AQ2 
80% água, 20% tensoativo (diacilglicerídeo + BRIJ + 

propilenoglicol + etanol 1:1:1:0,4 p/p) & monocaprilina p/p. 

Microemulsão IV – OG 
21% tensoativo (Tween 80), 49% óleo de girassol, 30% fase 

polar (glicerol + água 97:3 p/p). 

Nanodispersão 

Líquido-cristalina 
V – DLC 

90% Polaxamer (1%), 10% de ácido oleico & monoleína (8:2, 

p/p). 

Abreviaturas: PROP= microemulsão propilenoglicol, AQ1 = primeira microemulsão aquosa. AQ2 = 
segunda microemulsão aquosa. OG = microemulsão óleo de girassol. DLC = nanodispersão de fase 
líquido-cristalina. 

 

A incorporação máxima de água ou solvente polar, usado para microemulsão 

não-aquosa, e a relação entre composição e fase formada foram avaliadas através 

de diagramas de fases pseudo-ternários, já que mais de 3 componentes foram 
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usados. Para construção dos diagramas, a fase oleosa foi adicionada à mistura de 

tensoativo e co-tensoativo (1:9-9:1, p/p), seguido de água ou solvente polar em 

incrementos de 5%. Sistemas transparentes fluidos, isotrópicos e de uma só fase 

foram classificados como microemulsão. A caracterização das formulações foi 

realizada via técnicas de: 

- Microscopia de luz polarizada: Essa técnica permite a visualização das estruturas 

das formulações em microscópio, servindo para a diferenciação de microemulsões e 

sistemas líquido-cristalinos. Por serem sistemas isotrópicos, microemulsões não 

apresentam textura característica quando observadas ao microscópio de luz 

polarizada (Damasceno et al., 2011). 

-  Condutividade elétrica: Esta avaliação determina o tipo de estrutura associada à 

composição das microemulsões com base na teoria da percolação, a qual sugere 

que o aumento rápido na condutividade está geralmente associado a uma 

transformação de sistema água-em-óleo, no qual as gotículas de água encontram-se 

dispersas na fase oleosa, em sistemas óleo-em-água via formação de sistemas 

bicontínuos (formados por canais de água e fase oleosa) (Pepe et al., 2012). O 

mesmo é válido para microemulsões contendo solvente polar como fase aquosa 

(Krauel et al., 2006). Para tal análise, à mistura de tensoativo, co-tensoativo e fase 

oleosa foi adicionada água (ou solvente polar) em incrementos de 5% e a 

condutividade elétrica foi medida após cada adição.  

- Espalhamento dinâmico de luz: Para a obtenção do tamanho das partículas, índice 

de polidispersidade (IPD) e potencial zeta, as nanodispersões foram diluídas em 

água destilada (1:15) e analisadas em aparelho de Light Scattering (Zetasizer ZS90 

– Malvern). Essa técnica fornece o raio hidrodinâmico das gotículas coloidais, 

calculado pela equação de Stokes-Einsteins, que determina o coeficiente de difusão 

dessas gotículas através da variação do espalhamento de luz causado pelo seu 

movimento Browniano. As gotículas são iluminadas por um feixe de luz laser, o qual 

sofre um espalhamento, que, quando detectado em um ângulo específico, varia em 

uma taxa dependente da velocidade de difusão da partícula, a qual, por sua vez, é 

gerida pelo seu tamanho, fornecendo informações diretas sobre o movimento 

translacional das gotículas e permitindo que o tamanho delas seja calculado 

(Damasceno et al., 2011). 
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Equação de Stokes-Einsteins:  

 

Onde: 
Rh = raio hidrodinâmico K = constante de Boltzmann  T = temperatura absoluta 

η = viscosidade do meio D = coeficiente de difusão das partículas. 

 

- Análise do pH: para a análise do pH foi utilizado papel indicador universal 0-14 

(tiras indicadoras de pH na faixa de 0 a 14, Merck). 

 

3.2.1 Avaliação da aplicação tópica das formulações sobre a integridade da pele dos 
animais 

 
A fim de averiguar se as formulações (Tabela 1), na ausência do princípio 

ativo (GYY4137), poderiam interferir na integridade da pele dos camundongos, as 

preparações foram testadas individualmente, aplicando-se diariamente, pelo período 

de quatro dias, 65 mg da formulação sobre o dorso depilado (6 cm2) e superfície das 

orelhas de camundongos naive. No quinto dia, os animais foram submetidos à 

eutanásia e a avaliação dos escores inflamatórios, análise da mieloperoxidase 

(MPO) e do prurido foram realizadas, como descrito nos itens 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.8, 

respectivamente. 

  

3.3 Indução da psoríase e delineamento experimental  

 
Para a indução da psoríase experimental (Figura 6), primeiramente, o dorso 

dos camundongos foi depilado com creme depilatório (Veet, Brasil) sob anestesia 

inalatória (oxigênio + isoflurano, 97:3). Após 72 h, os animais receberam uma dose 

tópica diária (65 mg) de IMQ creme 5% (Modik, Germed, Brasil), que foi 

cuidadosamente espalhada entre o dorso e orelhas dos camundongos por cinco dias 

consecutivos, resultando numa dose diária de 3,25 mg do composto ativo (IMQ). O 

grupo controle recebeu, de forma similar, o respectivo veículo, vaselina em creme.  

No segundo dia de protocolo, os camundongos foram subdivididos em seis 

grupos (Tabela 2) e tratados topicamente com uma única aplicação de diferentes 

concentrações do GYY4137 (1, 2 e 4%), dexametasona (dexa, 4%) incorporado à 

nanodispersão ou apenas o veículo (DLC; Tabela 1). Em grupos independentes de 

animais, o tratamento diário com a nanodispersão contendo GYY4137 4% ou 

Rh = KT/6πηD 
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dexametasona 4% foi efetuado duas vezes ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. 

Notem que as aplicações de IMQ e os tratamentos foram sempre realizados 

obedecendo um intervalo de 6 h entre as administrações, a fim de evitar possíveis 

interações. O preparo da nanodispersão foi efetuado diariamente, imediatamente 

antes do uso (Figura 7). 

Ao longo do protocolo experimental (Figura 6), os registros fotográficos, a 

medida da espessura das orelhas e a filmagem do comportamento de prurido foram 

realizados diariamente (uma vez/dia), antes da aplicação dos agentes teste. No 6º 

dia, os animais foram submetidos à eutanásia por superdosagem anestésica 

(isoflurano 5%) e as amostras biológicas foram coletadas (baço, sangue, pele dorsal 

e orelhas) para posteriores análises (Figura 6). 

 

Figura 6 – Diagrama simplificado do delineamento experimental e indução da 
psoríase. 

 
Para o tratamento único diário dos agentes teste, estipulou-se os seguintes horários: IMQ aplicado às 
9 h e as formulações aplicadas às 15 h. Para o tratamento diário de duas doses das formulações, 
estabeleceu-se os seguintes horários: IMQ aplicado às 15 h e as formulações aplicadas às 9 e 21 h.  
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Figura 7 – Esquema ilustrativo do processo de obtenção da nanodispersão. 

 
Os fármacos GYY4137 ou dexametasona foram pesados e solubilizados na solução de polaxamer 
1%, a qual foi posteriormente adicionada à mistura de monoleína e ácido oleico, sob constante 
agitação e posterior sonicação por 4 minutos (pulsos 30’’ on e 30’’ off). 

 

Tabela 2.  Grupos e esquemas terapêuticos 

GRUPOS 
TRATAMENTOS 

DIA 1 DIA 2 a 5 

Controle Vaselina (65 mg) Vaselina + DLC (65 mg) 

Psoríase IMQ (65 mg) IMQ + DLC (65 mg) 

Psoríase + GYY4137 1% IMQ (65 mg) IMQ + DLC GYY4137 1% (65 mg) 

Psoríase + GYY4137 2% IMQ (65 mg) IMQ + DLC GYY4137 2% (65 mg) 

Psoríase + GYY4137 4% IMQ (65 mg) IMQ + DLC GYY4137 4% (65 mg) 

Psoríase + Dexa 4% IMQ (65 mg) IMQ + DLC Dexa 4% (65 mg) 
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3.4 Avaliação dos parâmetros inflamatório e pruriceptivo na psoríase 

experimental 

 

3.4.1 Índice clínico de severidade da psoríase  

 
O grau de inflamação cutânea no dorso dos animais foi quantificado via 

sistema de escore, o qual baseia-se no Índice Clínico de Área e Severidade da 

Psoríase (PASI - http://pasi.corti.li/). Rubor e descamação foram avaliados 

independentemente, adotando-se uma escala crescente de 0 – 4, sendo 0 = nada; 1 

= leve; 2 = moderado; 3 intenso; 4 = muito intenso. A análise inicial da acantose foi 

representada pelo aumento da espessura da orelha, medida diariamente (em 

triplicata), com o auxílio de um paquímetro digital (Satarrett 799A) e o resultado foi 

expresso em milímetros (mm). Investigadores treinados e alheios aos protocolos 

experimentais realizaram essas análises. 

 

 3.4.2 Mensuração da atividade da mieloperoxidase na pele dorsal  

 
Fragmentos da pele dorsal de cada animal foram homogeneizados em 

solução tampão (1 ml/50 mg de pele), contendo o detergente brometo de 

hexadeciltrimetilamônia (HTAB; 50 mg/ml em tampão fosfato de potássio, pH 6,0). 

Após dois ciclos (45 s/ciclo) de homogeneização, as amostras foram centrifugadas 

(10.000 g, 10 min, 4 °C) e aquecidas (60 °C) por 2 h para inativação da catalase 

endógena. O sobrenadante de cada amostra (10 µl) foi incubado com tampão fosfato 

de potássio (200 µl; 50 mM; pH 6,0) contendo 0,164 mg/ml de dihidrocloreto de o-

dianisidina em H2O2 (0,0005 %, pH 6) (Bradley et al., 1982). A reação nas amostras 

foi analisada via leitura de densidade óptica (DO, 460 nm) em leitor Elisa (Spectra 

Max plus 384, Sunnyvale, CA, EUA), e a atividade da MPO nas amostras foi 

calculada em relação ao peso do tecido (mg), conforme a fórmula: MPO (U/mg) = 

Vmax/s x 60/0,0113/0,5, cuja unidade de atividade MPO é definida como aquela 

capaz de degradar um µmol de H2O2/min. 
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3.4.3 Quantificação total de leucócitos no sangue periférico, medula óssea e baço 

 
Após a eutanásia dos animais, o sangue periférico foi coletado da aorta 

abdominal, com o auxílio de seringa contendo heparina (5 UI/ml). A contagem do 

número total de células sanguíneas foi realizada em contador automático (CELM 

CC-550), enquanto a contagem diferencial foi realizada em esfregaços sanguíneos 

corados, via método Panótico Rápido de Romanowsky (Interlab, Brasil). 

Para a obtenção de células esplênicas, o baço dos animais submetidos à 

eutanásia foi rapidamente removido, pesado e macerado em 5 ml de meio asséptico 

PBS para obtenção do homogenato. Desse homogenato, foi retirado um volume de 

10 µl e adicionado ao volume de 190 µl do corante cristal violeta (0,2%) para 

contagem do número total de células, usando-se para isto a câmara de Neubauer. 

Para a contagem total e diferencial das células da medula óssea (MO), o 

fêmur esquerdo dos animais foi removido (≈ 1 cm) e, com o auxílio de uma seringa e 

agulha (0,80 x 25 cm) contendo 2 ml de PBS heparinizado, foi realizado a inserção 

desta numa das extremidades do fêmur, e a solução PBS foi injetada lentamente. O 

lavado da MO foi homogeneizado com auxílio de pipeta Pasteur no próprio tubo de 

coleta e, depois foi alíquotado (10 µl). Cada alíquota foi ressuspensa em 190 µl da 

solução de cristal violeta (0,2%) e a quantificação do número total de células nesse 

homogenato foi feita em câmara de Neubauer. A contagem diferencial foi realizada a 

partir de laminas obtidas, via técnica de citocentrífuga (Fanem, Brasil) e coradas com 

o método Panótico Rápido de Romanowsky (Interlab). 

  

3.4.4 Quantificação de citocinas no plasma e pele 

 
A quantificação das citocinas Th1 (TNF-α; INF-γ; IL-6; IL-1β e IL-10) no 

plasma e/ou homogenato da pele dos animais foi realizada via emprego de kits 

DuoSet ELISA, conforme instruções do fabricante (R & D systems, EUA). 

 

3.4.5 Análise histológica da pele  

 
Mediante anestesia (oxigênio + isoflurano 97:3) e posterior eutanásia dos 

animais, fragmentos da pele dorsal foram removidos e fixados em formaldeído (4%) 

por 8h, à temperatura de 8º C. A seguir, as amostras foram submetidas às sessões 
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de desidratação em etanol 70%, 95% e 100%, seguidas de xilol (I, II e III; 40 min) e, 

então, incluídas em Paraplast®. Espécimes de 5 µm foram obtidos com o auxílio de 

micrótomo rotatório manual (820 Spencer Microtome) e, depois, montados em 

lâminas contendo Poly-L-Lysine. As lâminas foram então coradas com Hematoxilina 

& Eosina (H&E) e montadas para visualização sob microscopia óptica, conforme 

metodologia padronizada no laboratório (Ekundin-Valentim et al., 2010). As imagens 

foram capturadas em microscópio acoplado a um desktop (Leica Microsystems DMC 

2900, SP, Brasil) através do programa LAS V4.6 (Leica Microsystems). Foram 

fotografados de 15 a 30 cortes por grupo. Para determinação da espessura da 

epiderme foram realizadas 10 medidas (µm) por campo, através do programa 

Image-Pro Plus (MediaCybernetics Co., MD, USA). 

 

3.4.6 Quantificação da produção de H2S na pele dorsal (método sulfeto de chumbo). 

 

 Os tecidos foram homogeneizados em tampão fosfato (100 mM, pH 7,4), 

contendo o inibidor de protease fenil-metil-sulfonil-fluoridro – PMSF (5 nM), na 

proporção 1:5. O homogenato obtido foi centrifugado (10.000 g; 10 min, 4º C) e o 

sobrenadante coletado e diluído (20x). Posteriormente, 200 µl de cada amostra foi 

disposta em uma placa de 96 poços, juntamente com 12,5 µl do substrato L-cisteína 

(10 mM), 12,5 µl do co-fator 5’ pirodoxal fosfato (2 mM) e, 25 µl de tampão fosfato. 

Em seguida, uma folha de papel filtro (12x8 cm) impregnada com acetato de chumbo 

foi colocada sobre a placa contendo as amostras, acima da fase líquida, e, a placa 

foi selada e incubada por 100 minutos a 37º C. A interação entre o H2S das 

amostras e o acetato de chumbo resulta na formação do sulfeto de chumbo, o qual 

se precipita no papel filtro, permitindo assim a análise densitométrica (Hine et al., 

2015). A concentração de sulfeto de hidrogênio gerado no período foi mensurada a 

partir de concentrações conhecidas de NaHS (1,95 – 2000 µM) em curva padrão.    

 

3.4.7 Avaliação toxicológica das formulações 

 
 Camundongos Balb/c naive foram tratatos, 2 vezes ao dia (12 em 12 horas), 

por 4 dias, com nanodispersões contendo GYY4137 (4%) ou dexametasona (4%). 

No quinto dia os animais foram submetidos à eutanásia por superdosagem 
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anestésica (isoflurano 5%). Baço, sangue e medula óssea foram coletados e 

analisados conforme item 3.4.3. Posteriormente centrifugou-se (10.000 g; 20min) as 

amostras de sangue para a obtenção do plasma. Creatinina, Aspartato 

Transaminase (AST), Alanina Transaminase (ALT) e Gama Glutamil Transpeptidase 

(gama-GT) foram dosadas no plasma conforme bula do fabricante (Labtest 

Diagnóstica SA).  

  

3.4.8 Quantificação do prurido crônico espontâneo  

 
Primeiramente, os animais foram aclimatizados por 2 dias, durante 30 min, 

em caixas transparentes de acrílico (12 x 20 x 17 cm, Insight; Ribeirão Preto; SP) em 

sala adequada e adaptada para filmagem. O registro comportamental do prurido 

espontâneo de cada animal foi realizado por um período de 30 min, via filmagens 

(filmadora Sony Handycam DCR-PJ6), uma hora antes da administração do IMQ (dia 

1), assim como, 24 h (dia 2), 72 h (dia 4) e 120 h, que corresponde ao 6º dia após a 

primeira aplicação de IMQ, caracterizando as fases aguda e crônica da doença 

(Figura 8). Foi considerado como comportamento de ataque de coceira, três ou mais 

movimentos rápidos da pata traseira do animal sobre a região dorsal (Costa et al., 

2006; Dunford et al., 2007), onde aplicou-se o creme IMQ (Rodrigues et al., 2015). 

Os resultados foram expressos como episódios de ataques de coceira no intervalo 

de 30 min. A quantificação do prurido foi realizada por investigadores treinados e 

alheios ao protocolo. 
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Figura 8 – Diagrama Ilustrativo do protocolo de medida do modelo de prurido 
espontâneo na psoríase experimental 

 

As filmagens foram realizadas, pelo menos, 72h após a depilação dos animais nos intervalos prévios 
(1 h – antes) e após (24, 72 e 120 h) o início da indução da psoríase. A quantificação do prurido, via 
contagem dos movimentos visualizados na gravação, foi feita posteriormente por investigadores 
treinados e alheios ao protocolo em estudo.  
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados estão expressos como média ± E.P.M. e foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) de uma via, seguido de pós-teste de múltiplas 

comparações Dunnett, via programa estatístico (GraphPad Prism v.5.0). Valores de 

P < 0,05 foram considerados significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

5 RESULTADOS  

 
5.1 Caracterização e padronização das formulações desenvolvidas  

 

5.1.1 Diagramas de fases  

 
Nos diagramas ilustrados na figura 9 (painéis A, B e C), os pontos (brancos e 

negros) indicam a composição de cada formulação utilizada, exceto da dispersão de 

fase líquido-cristalina hexagonal, cuja composição foi definida de acordo com o 

diagrama de fases de Lopes et al. (2007). As partes sombreadas ilustram a 

combinação entre as proporções de componentes que formam a microemulsão, 

enquanto as regiões claras indicam a perda de estabilidade do sistema, o que 

descaracteriza esse tipo de formulação. 

 

Figura 9 – Diagrama de fases das microemulsões. 

(A) 

Microemulsão PROP. (B) Microemulsão AQ1 e AQ2. (C) Microemulsão OG. 

 

5.1.2 Avaliação da estrutura das formulações via microscopia de luz polarizada  

 
Devido a característica isotrópica das microemulsões (PROP, AQ1, AQ2 e 

OG), nenhuma textura específica foi visualizada ao microscópio de luz polarizada. 

Assim, as quatro microemulsões apresentaram-se de maneira semelhante, ou seja, 

apenas um campo escuro foi visualizado (Figura 10A). Já na nanodispersão (DLC), 

observou-se uma textura semelhante a um leque, característico da fase líquido-

cristalina do tipo hexagonal (Figura 10B), que foi visualizada sob microscopia de luz 

polarizada antes da fragmentação do gel por sonicação. 
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Figura 10 – Caracterização das formulações por microscopia de luz polarizada. 

 

(A) Imagem representativa obtida (sob microscopia de luz polarizada) das microemulsões – OG; AQ1; 
AQ2 e PROP. (B) Ilustra uma imagem representativa da textura da formulação DLC, compreendendo 
a fase líquido-cristalina, antes da fragmentação por sonicação para originar nanopartículas de fase 
líquido-cristalina. 

 

5.1.3 Avaliação da condutividade elétrica das microemulsões  

 
A microemulsão OG com 30% de fase aquosa encontrou-se na porção 

ascendente da curva com maior inclinação, indicando fase bicontínua; ou seja, o 

mecanismo de transição entre um sistema água-em-óleo em óleo-em-água (Figura 

11A). As microemulsões aquosas (AQ1 e AQ2), cujos volumes de água 

incorporados foram de 60 e 80%, respectivamente, encontraram-se na região do 

platô da curva, apresentando condutividade alta e indicando a existência de sistema 

óleo-em-água (Figura 11B). O mesmo pôde ser observado na formulação com fase 

polar (PROP), que contém 45% de propilenoglicol (Figura 11C). 

 

Figura 11 – Análise de condutividade elétrica das microemulsões. 

O painel A indica a existência de uma fase bicontínua na microemulsão OG. O painel B indica a 
presença de um sistema óleo-em-água nas microemulsões AQ1 e AQ2, e, o painel C, indica a mesma 
característica para a microemulsão PROP.  
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5.1.4 Espalhamento dinâmico de luz e pH 

 
Com base na leitura em aparelho Ligth Scattering, a Tabela 3 apresenta os 

valores médios obtidos para o diâmetro e índice de polidispersidade (IPD) das 

partículas, assim como o para valor de potencial zeta das formulações. A leitura do 

pH foi realizada através de fita reagente de cor, e os valores também estão 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Valores obtidos após leitura das formulações em aparelho Light 

Scattering. 

Formulação 
Diâmetro médio da 

partícula (nm) 
IPD Potencial zeta pH 

I – PROP 29,98 +3,96 0,194 ND NA 

II – AQ1 14,76 +0,36 0,160 -15,3 NA 

III – AQ2 20,66 +0,66 0,164 -14,9 NA 

IV – OG ND ND ND NA 

V – DLC 135,5 +3,54 0,231 -21,4 4,0 

+ GYY4137 (4%) 125,7 +3,32 0,153 -35,4 5,0 

+ Dexa (4%) 139,4 +3,09 0,187 -33,8 4,0 

ND = não foi possível determinar. NA = não avaliado. 

 

Ressaltamos que, conforme resultados apresentados no item 5.1.5, apenas a 

nanodispersão (DLC), não causou interferência na integridade da pele dos 

camundongos naives, e portanto, foi a formulação escolhida para a incorporação dos 

ativos (GYY4137 e dexametasona) e início dos testes farmacológicos. Devido a isso, 

apenas a DLC apresenta os valores de IPD, potencial zeta e pH, na presença e 

ausência dos fármacos. Após a incorporação dos fármacos, o sistema se manteve 

estável, uma vez que o diâmetro das partículas não foi alterado significativamente.  

Os valores de IPD obtidos indicam uma polidispersidade limitada, sendo que 

quanto menor o valor, mais homogêneo é o sistema em relação ao tamanho das 

suas partículas. O valor do potencial zeta variou de -21,4 a -33,8, indicando uma 

característica aniônica às nanodispersões. Os valores de pH foram verificados em 

temperatura ambiente (25ºC) logo após o preparo das nanodispersões.  



43 

 

 

 

Na presença do GYY4137 o pH aumentou de 4,0 para 5,0, o que é 

considerado bom, pois esses valores estão de acordo com as formulações 

destinadas a aplicação cutânea, uma vez que o pH da pele é normalmente de 5,5 

(Correia, 1995). Não foi possível determinar os valores do tamanho da partícula, IPD 

e potencial zeta da formulação OG, pois se trata de um sistema bicontínuo. 

Na Figura 12, é possível observar graficamente os picos formados pela 

distribuição do tamanho das partículas nas respectivas formulações. Em relação a 

nanodispersão, mesmo após à incorporação dos fármacos, os picos se mantiveram 

muito semelhantes.   
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Figura 12 – Avaliação do índice de polidispersidade. 

 
Os painéis A, B e C, representam a distribuição de tamanho das partículas das microemulsões PROP, AQ1 e AQ2, respectivamente. Os painéis D, E e F 
correspondem a nanodispersão na ausência (D), e presença (E e F) dos ativos GYY4137 (4%) e dexa (4%), respectivamente. Para cada uma das 
formulações foram realizadas duas leituras (linhas vermelhas e verdes) em aparelho Light Scattering. A linha azul representa a média das leituras.
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5.1.5 Avaliação da interferência do excipiente sobre a integridade da pele murina 

 
5.1.5.1 Efeitos do excipiente sobre sinais inflamatórios na pele: rubor, descamação, 

espessura da orelha e atividade da MPO 

 
A Figura 13 (painéis A-F) ilustra que a aplicação das microemulsões PROP, 

AQ1, AQ2 e OG, durante 4 dias consecutivos e, em doses tópicas diárias de 65 mg, 

promoveu efeito lesivo (irritante) na pele naive dos camundongos, caracterizado pelo 

aumento significativo e, de maneira tempo-dependente, dos escores de rubor, 

descamação, bem como da espessura da orelha quando comparado ao grupo 

controle que recebeu vaselina; com exceção da microemulsão AQ2, que não 

apresentou alterações significativas nos últimos dois parâmetros analisados (Figura 

13, painéis C-F). Em contrapartida, a administração tópica da nanodispersão de fase 

líquido-cristalina (DLC), por 4 dias consecutivos, não promoveu aumento significativo 

dos escores de rubor, descamação ou espessura da orelha quando comparado ao 

grupo controle (Figura 13, painéis A-F). 

Aumento significativo na atividade da MPO foi também observado na pele dos 

animais tratados topicamente com a microemulsão PROP, quando comparado ao 

grupo controle; todavia, a atividade da MPO na pele dos animais tratados com as 

demais formulações não diferiu estatisticamente da atividade MPO na pele do grupo 

controle (Figura 14). 
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Figura 13 – Efeito da aplicação tópica das diferentes formulações na integridade da pele dorsal naive dos camundongos. 

 
Os sinais clínicos (rubor, descamação e espessura da orelha) foram avaliados diariamente, uma vez/dia, considerando-se os escores que variam de 0-4, 
onde 0 = nada; 1 = leve; 2 = moderado; 3 intenso; 4 = muito intenso, por 4 dias. Os painéis A, C e E indicam a evolução temporal dos escores de rubor, 
descamação e espessura da orelha, respectivamente. As barras nos gráficos B, D e E mostram os valores de área sobre a curva (AUC) correspondentes aos 
respectivos valores absolutos de escores obtidos nos painéis A, B e C. *P < 0.05 **P < 0.01 ***P < 0.001 vs. Controle (vaselina) (n = 4-5, ANOVA de uma via 
seguida por Dunnett). 
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Figura 14 – Efeito da aplicação tópica das diferentes formulações sobre a atividade 
da enzima mieloperoxidase na pele dorsal naive dos camundongos. 

 

As barras indicam a atividade da mieloperoxidase 24 h após a administração da última dose (65 mg) 
de cada formulação ou vaselina. ***P < 0.001 vs. controle (vaselina) (n= 4-5, ANOVA de uma via 
seguida por Dunnett).   

 

5.1.5.2 Efeito das formulações sobre o prurido espontâneo 

 
A Figura 15 revela que a administração tópica das microemulsões AQ1, AQ2 

e PROP promoveu aumento significativo do comportamento de prurido espontâneo, 

quando avaliado durante 30 min no quarto dia, em relação ao controle, que recebeu 

vaselina. Igualmente, esses mesmo grupos apresentaram diferenças estatísticas em 

relação a eles mesmos, quando comparado o número de ataques de coceira entre 

os dias 4 e 1 (basal). A aplicação das formulações teste OG e DLC não induziu 

prurido nos animais (Figura 15). 
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Figura 15 – Efeito da aplicação tópica das diferentes formulações sobre o prurido 
espontâneo em camundongos.  

 

As barras representam a diferença nos ataques de coceira espontânea, entre os grupos e nos 
diferentes tempos. O primeiro dia representa o número basal de ataques de coceira de cada grupo, e 
o 4º dia representa os valores relativos ao último dia do experimento. 

####
P < 0.0001 vs. Controle (4º 

dia); ****P < 0.0001 ***P < 0.001 vs. 1º dia (n = 4-5, ANOVA de duas vias seguida por Bonferroni). 

 
 

5.2 Relação concentração-efeito da terapia tópica com a nanodispersão 

contendo GYY4137 ou dexametasona sobre a psoríase experimental em 

camundongos 

 

5.2.1 Efeito da nanodispersão contendo GYY4137 ou dexametasona sobre o PASI e 
marcadores inflamatórios em camundongos com psoríase 

 
Como esperado, a indução da psoríase experimental com o IMQ promoveu 

aumento significativo e, de forma tempo-dependente, dos escores clássicos da 

doença, tais como rubor cutâneo, descamação e acantose (representada pela 

espessura da orelha) quando comparado ao respectivo grupo controle, que recebeu 

vaselina (Figura 16, painéis A-F). Quando aplicado uma vez ao dia, o co-tratamento 

tópico dos animais com a nanodispersão contendo GYY4137 4% reduziu 

significativamente o rubor, mas não a descamação e a acantose (Figura 16, painéis 

A-F). Contudo, o mesmo tratamento, quando aplicado duas vezes ao dia, reduziu 

significativamente além do rubor, a acantose (Figura 17, painéis A-F).  

O tratamento tópico diário com a nanodispersão contendo o anti-inflamatório 

esteroidal (AIE) dexa (4%) foi capaz de reduzir, de forma significativa, o escore de 
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rubor e a acantose, mas não afetou estatisticamente a descamação. (Figura 16, 

painéis A-F). O mesmo ocorreu com o tratamento realizado 2x ao dia (Figura 17, 

painéis A-F). 
 

A atividade aumentada da MPO na pele dos animais com psoríase foi 

marcantemente reduzida, pelo co-tratamento (1x/dia) com GYY4137, 

independentemente da concentração, assim como pela dexa 4% (Figura 18). O 

mesmo pode ser observado no tratamento realizado 2x ao dia com ambos os 

fármacos na concentração de 4% (Figura 19).  
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Figura 16 – Efeito concentração-dependente da administração tópica (1x/dia) do GYY4137 e dexa na psoríase experimental. 

 

Os painéis A, C e E indicam a evolução temporal do rubor, descamação e espessura da orelha, respectivamente, dos grupos tratados com 1, 2 e 4% de 
GYY4137 ou 4% de dexametasona (dexa). Os painéis B, D e F, representam em barras, os respectivos valores de área sobre a curva (AUC). *P < 0.05 

**P<0.01 ***P < 0.001 vs. IMQ + DLC; ##P < 0.01 ###P < 0.001 vs. VAS + DLC (n = 4-9; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
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Figura 17 – Efeito da administração tópica (2x/dia) de GYY4137 (4%) e dexa (4%) na psoríase experimental.  
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Os painéis A, C e E indicam a evolução temporal do rubor, descamação e espessura da orelha, respectivamente, dos grupos tratados com 2x ao dia com 4% 
de GYY4137 ou 4% de dexa. Os painéis B, D e F, representam em barras, os respectivos valores de área sobre a curva (AUC). **P < 0.01 ***P < 0.001 vs. 
IMQ + DLC; ####P < 0.0001 vs. VAS + DLC (n = 4-6; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
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Figura 18 – Efeitos da administração tópica (1x/dia) de GYY4137 e dexa sobre o 
aumento da atividade da MPO na psoríase experimental. 

 
As barras indicam a atividade da enzima mieloperoxidase 24 h após a última aplicação tópica (65 mg; 
6º dia) dos tratamentos. ####P < 0.0001 vs. VAS + VEIC; ***P < 0.001 **P < 0.01 vs IMQ + VEIC (n = 
4-9, ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
 
 
Figura 19 – Efeitos da administração tópica (2x/dia) de GYY4137 (4%) e dexa (4%) 

sobre o aumento da atividade da mieloperoxidase na psoríase 
experimental. 

 
As barras indicam a atividade da enzima mieloperoxidase 24 h após a última aplicação tópica (65 mg; 
6º dia) dos tratamentos. ##P < 0.01 vs. VAS + DLC; *P < 0.05 vs IMQ + DLC (n = 4-5, ANOVA de uma 
via seguida por Dunnett). 
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5.2.2 Efeito da nanodispersão contendo GYY4137 sobre o número total e diferencial 
de leucócitos no sangue, medula, esplenócitos e esplenomegalia 

 
Os animais com psoríase experimental exibiram um aumento significativo do 

número total de leucócitos no sangue e número de esplenócitos (baço), além de 

esplenomegalia, em relação ao grupo controle/vaselina (Figura 20, painéis A-F). Os 

animais com psoríase tratados (1x/dia) com a nanodispersão contendo as diferentes 

concentrações da molécula GYY4137 não exibiram redução de forma 

estatisticamente significativa do aumento do número total de leucócitos, esplenócitos 

ou da esplenomegalia (Figura 20, painéis A-F). Entretanto, o tratamento dos animais 

com a nanodispersão contendo dexa (4%) aboliu o aumento dos esplenócitos bem 

como a esplenomegalia (Figura 20, painéis E e F), e embora não tenha sido 

considerado estatisticamente significativo, reduziu, quase ao nível do controle, a 

leucocitose no sangue periférico dos animais com a doença (Figura 20, painel A). 

O tratamento com a nanodispersão contendo GYY4137 4 %, quando aplicado 

2 vezes ao dia, reduziu significativamente o número total de leucócitos no sangue, 

quando comparado ao grupo psoríase que recebeu apenas o veículo da formulação 

(Figura 21, painel A). Curiosamente, nesse protocolo, observou-se uma redução 

significativa na porcentagem de linfócitos, acompanhada de um aumento 

significativo da porcentagem de neutrófilos, no grupo psoríase tratado apenas com o 

veículo. Contudo os tratamentos com GYY4137 (4%) ou dexa (4%) não 

influenciaram a porcentagem de células diferencias no sangue dos camundongos 

doentes (Figura 21, painéis B e C). A terapia com a nanodispersão contendo 

GYY4137 (4%), aplicado 2x ao dia, não modificou o número de esplenócitos e 

tampouco a esplenomegalia observados em camundongos com psoríase; todavia, a 

mesma formulação contendo dexa (4%), quando aplicado 2x/dia, aboliu a 

esplenomegalia e o aumento de esplenócitos (Figura 21, painéis D e E). 

Foi observado um aumento no número total de células da medula, 

acompanhado de redução da porcentagem de células mononucleares, no grupo 

psoríase, quando comparado ao grupo sem a doença (Figura 22, painéis A e F). Os 

tratamentos com GYY4137 (4%) ou dexa (4%), porém, não influenciaram 

significativamente o número de células total e diferencial da medula óssea de 

camundongos com a doença (Figura 22, painéis A – F). 
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Figura 20 – Efeito da administração tópica (1x/dia) das diferentes concentrações de 
GYY4137 ou dexa (4%) na contagem total e diferencial de leucócitos, 
número de esplenócitos e esplenomegalia em camundongos com 
psoríase experimental.  

 
As barras dos painéis A mostram o número de células totais no sangue periférico na ausência ou 
presença de doses crescentes de GYY4137 (1, 2 e 4%) ou dexametasona (4%). Os painéis B, C e D 
representam respectivamente a porcentagem de linfócitos, neutrófilos e monócitos, de cada grupo. O 
painel E representa a contagem total de esplenócitos e o F a diferença no peso do baço entre os 
grupos. *P<0.05 **P < 0.01 vs. IMQ + DLC; #P < 0.05 vs. VAS + DLC (n = 4-9; ANOVA de uma via 
seguida por Dunnett). 
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Figura 21 – Efeito da administração tópica (2x/dia) de GYY4137 (4%) ou dexa (4%) 
na contagem total e diferencial de leucócitos, contagem total de 
esplenócitos e esplenomegalia em camundongos com psoríase 
experimental.  

 
As barras dos painéis A mostram o número de células totais no sangue periférico na ausência ou 
presença GYY4137 (4%) ou dexametasona (4%). Os painéis B, C e D representam respectivamente 
a porcentagem de linfócitos, neutrófilos e monócitos, de cada grupo. O painel E representa a 
contagem total de esplenócitos e o F a diferença no peso do baço entre os grupos. *P<0.05 **P< 0.01 
vs. IMQ+DLC; #P < 0.05 vs. VAS + DLC (n = 4-5; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
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Figura 22 – Efeito da administração tópica (2x/dia) de GYY4137 (4%) ou dexa (4%) 
na contagem total e diferencial de células da medula óssea em 
camundongos com psoríase experimental.  
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As barras dos painéis A mostram o número de células totais na medula na ausência ou presença 
GYY4137 (4%) ou dexametasona (4%). Os painéis B, C, D, E e F representam respectivamente a 
porcentagem de neutrófilos imaturos, neutrófilos maduros, eosinófilos imaturos, eosinófilos maduros e 
células mononucleares de cada grupo. *P<0.05 **P < 0.01 vs. IMQ+DLC; #P < 0.05 vs. VAS + DLC (n 
= 4-5; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
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5.2.3 Efeito da nanodispersão contendo GYY4137 sobre o aumento de citocinas Th1 

no plasma e homogenatos da pele dorsal 

 
Nas amostras de plasma dos animais com psoríase (6º dia) não foram 

detectadas nenhuma das citocinas em estudo, a saber: TNF-α; INF-γ; IL-6; IL-1β ou 

IL-10 (dados não demonstrados). Entretanto, no homogenato da pele dorsal desses 

mesmos animais, concentrações significativas das IL-6 e IL-1β foram mensuradas 

quando comparado aos valores obtidos nos homogenatos de pele do grupo controle 

(Figura 23). A concentração do TNF-α no homogenato de pele dos animais com 

psoríase aumentou em relação ao grupo controle, embora não de forma significativa. 

As concentrações mensuradas do INF-γ e IL-10 no homogenato da pele dos animais 

com psoríase não foi diferente daquelas obtidas na pele do grupo controle (dados 

não demonstrados). 

O tratamento concomitante (1x ao dia) dos animais doentes com a 

nanodispersão contendo GYY4137 (2 e 4%) reduziu significativamente a 

concentração da IL-6 na pele destes, mas não afetou de forma significativa os níveis 

de IL-1β. O tratamento (1x ao dia) com a nanodispersão contendo dexa (4%) aboliu 

o aumento das concentrações de ambas as citocinas, IL-6 e IL-1β (Figura 23, 

painéis A e B). 

 O tratamento dos animais doentes com duas doses diárias da nanodispersão 

contendo GYY4137 (4%) reduziu significativamente as concentrações da IL-6 e IL-

1β na pele destes em relação ao grupo psoríase que recebeu apenas o veículo DLC. 

O tratamento diário dos animais com duas doses da nanodispersão contendo dexa 

(4%), assim como observado com uma dose, reduziu marcantemente as 

concentrações cutâneas de IL-6 e IL-1β. Nem o tratamento com a dispersão 

contendo GYY4137 ou dexa, 2x/dia, reduziu significativamente os níveis de TNF-α 

na pele de camundongos com psoríase (Figura 24, painéis A – C).  
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Figura 23 – Efeitos da administração tópica (1x/dia) da nanodispersão contendo 
diferentes concentrações de GYY4137 ou dexa sobre o aumento de 
citocinas na pele dos animais. 

  

As barras dos painéis A (IL-6), B (IL-1β) e C (TNF-α), mostram os níveis dessas citocinas na pele dos 
animais, na ausência ou presença de GYY4137 (4%) ou dexametasona (4%). *P<0.05 **P < 0.01 vs. 
IMQ + DLC; ##P < 0.01 vs. VAS + DLC (n = 4-9; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 

 
Figura 24 – Efeito da administração tópica (2x/dia) da nanodispersão contendo 

GYY4137 (4%) ou dexa (4%) sobre o aumento de citocinas na pele 
dos animais. 

 

As barras dos painéis A (IL-6), B (IL-1β) e C (TNF-α) mostram os níveis dessas citocinas na pele dos 
animais, na ausência ou presença do tratamento com GYY4137 (4%) ou dexametasona (4%). 
*P<0.05 **P < 0.01 vs. IMQ + DLC; #P < 0.05 vs. VAS + DLC (n = 4-5; ANOVA de uma via seguida 
por Dunnett). 
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5.2.4 Análises histológicas 

 
A pele de camundongos controle, que receberam vaselina, e foram tratados 

apenas com o veículo (DLC) mostrou-se integra, não apresentando qualquer 

alteração histológica na derme e epiderme (Figura 25, painel A). A indução da 

psoríase com o IMQ promoveu alterações características típicas da psoríase na 

epiderme, tais como acantose (espessamento da camada espinhosa da epiderme), 

hiperceratose (hiperplasia da camada córnea da epiderme), paraceratose (aumento 

da espessura da camada córnea com presença de ceratinócitos nucleados) e 

espongiose (edema intercelular de células epidérmicas). Na derme, observa-se 

infiltrado inflamatório com predomínio de neutrófilos, angiogênese e aumento do 

número de fibroblastos, indicativo de aumento na síntese de colágeno (Figuras 25-B 

e 27-B). 

Nos grupos com psoríase tratados com as nanodispersões contendo 

GYY4137 (1, 2 e 4%) ou dexa (4%), na frequência de 1x/dia, a análise histológica 

semi-quantitativa revelou que somente o tratamento com a formulação contendo 

dexa reduziu significativamente a angiogênese e a espessura da epiderme (Figura 

26, painéis A e B). Todavia, o infiltrado inflamatório na derme de animais com 

psoríase foi suprimido pela terapia com as nanodispersões contendo ambas as 

moléculas em relação ao grupo psoríase que recebeu apenas o veículo (Figura 25, 

painéis B - F).    
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Figura 25 – Fotomicrografias da pele dorsal dos camundongos controle e com psoríase, na vigência e ausência dos tratamentos 
(1x/dia) com a nanodispersão contendo GYY4137 (1, 2 e 4%) ou dexa (4%). 

 

 
 

O painel A representa o grupo controle (VAS + DLC), o qual exibe características histológicas normais, sem alterações ou presença de infiltrado inflamatório 
na derme e epiderme. O painel B representa o grupo psoríase tratado apenas com o veículo (IMQ + DLC), onde é possível observar um intenso infiltrado 
celular na derme, com proliferação para a epiderme que se encontra mais espessa. Os painéis C a F representam, respectivamente, os grupos psoríase 
tratados com GYY4137 (1%, 2% e 4%) ou dexametasona (4%), nos quais é possível observar uma redução do infiltrado inflamatório na derme, quando 
comparado ao painel B. EP = Epiderme; DE = Derme; V = Vaso; (*) = Paraceratose; Cabeça de seta = infiltrado inflamatório; (#) = Fibroblastos. Coloração de 
HE (Hematoxilina & Eosina). Objetivas de 20 e 40x.  
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Figura 26 – Análise semiquantitativa da espessura da epiderme e angiogênese na 
pele dorsal de camundongos controle e psoríase, na vigência e 
ausência do tratamento (1x/dia) com a nanodispersão contendo 
GYY4137 (1, 2 e 4%) ou dexa (4%). 
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O painel A representa a média ± EPM da espessura da epiderme, em µm, obtidos nos cortes 
histológicos de pele de cada grupo. O painel B representa a contagem de vasos presentes nos cortes 
histológicos dos respectivos grupos. Foram avaliados 15 cortes histológicos por grupo e 10 campos 
por corte. *P<0.05 vs. IMQ + DLC; ###P < 0.001 vs. VAS + DLC (n = 3; ANOVA de uma via seguida 
por Dunnett). 
 

 

A análise histológica dos grupos com psoríase tratados com as 

nanodispersões contendo GYY4137 (4%) ou dexa (4%), na frequência de 2x/dia, 

revelou redução do infiltrado inflamatório na derme, quando comparado ao grupo 

tratado apenas com o veículo da formulação (Figura 27, painéis B - D). Já as 

análises semi-quantitativas demonstraram redução significativa da espessura da 

epiderme em ambos os tratamentos (GYY4137 4%; dexa 4%) em relação ao grupo 

psoríase tratado apenas com o veículo, DLC. Nenhum dos tratamentos (GYY4137 

4%; dexa 4%) afetou a angiogênese observada na pele dos animais com psoríase 

(Figura 28, painéis A e B).  
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Figura 27 – Fotomicrografias da pele dorsal dos camundongos controle e psoríase, na vigência e ausência dos tratamentos 
(2x/dia) com GYY4137 (4%) ou dexa (4%). 

 

 
 
O painel A representa o grupo controle, cujas características histológicas revelam uma pele íntegra, sem alterações histológicas ou presença de infiltrado 
inflamatório na derme e epiderme. O painel B representa o grupo com psoríase tratado com o veículo, onde é possível observar um intenso infiltrado celular 
na derme, além de espessamento da epiderme, e angiogênese. Os painéis C e D representam, respectivamente, os grupos psoríase tratados com a 
nanodispersão contendo GYY4137 (4%) ou dexa (4%). Nestes é possível visualizar redução do infiltrado inflamatório na derme, bem como de vasos. EP = 
Epiderme; DE = Derme; FP = Folículo Pilosos; V = Vaso; (*) = Paraceratose; Cabeça de seta = infiltrado inflamatório; (#) = Fibroblastos. Coloração de HE 
(Hematoxilina & Eosina); objetivas 20 e 40x. 



63 

 

 

 

Figura 28 – Análise semiquantitativa da espessura da epiderme e angiogênese na 
pele dorsal de camundongos com psoríase, na vigência e ausência dos 
tratamentos (2x/dia) com GYY4137 (4%) ou dexa (4%). 

 
O painel A representa a média ± EPM da espessura da epiderme, em µm, obtidos nos cortes 
histológicos de pele de cada grupo. O painel B representa a contagem de vasos presentes nos cortes 
histológicos dos respectivos grupos. Foram avaliados 30 cortes por grupo e 10 campos por corte. ###P 
< 0.001 ####P < 0.0001 vs. VAS + DLC (n = 4-6; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
 

5.2.5 Efeito do tratamento com a nanodispersão contendo GYY4137 sobre a 
redução da geração de H2S na pele dorsal dos camundongos com psoríase  

 
A indução da psoríase experimental resultou em redução significativa na 

capacidade de produção de H2S na pele dorsal dos animais, quando comparado ao 

grupo controle (VAS + DLC). O tratamento diário com duas aplicações da 

nanodispersão contendo GYY4137 (4%) reverteu parcialmente, porém não de forma 

significativa, a geração de sulfeto na pele dos animais com psoríase, quando 

comparado ao grupo psoríase tratado apenas com o veículo da formulação (IMQ + 

DLC) (Figura 29). 
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Figura 29 – Efeito do tratamento com a nanodispersão contendo GYY4137 (4%) 
sobre a geração de H2S na pele dorsal de camundongos com psoríase 
experimental induzida por IMQ.  

 
As barras representam a capacidade de geração de H2S em amostras da pele dorsal de 
camundongos com psoríase não tratados e tratados com GYY4137 (4%). As reações foram 
realizadas na presença do substrato (10 mM L-cisteína) e 2 mM de do co-fator (5’ fosfato de 
pirodoxal). #P<0.05 vs. VAS + DLC (n = 3-5; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
 
 

5.2.6 Efeito do tratamento com a nanodispersão contendo GYY4137 sobre análises 
bioquímicas de camundongos naive 

 
No plasma de camundongos naive tratados, a cada 12 h, por 4 dias 

consecutivos, com a nanodispersão contendo GYY4137 4% ou dexa 4% não foi 

observada alteração significativa nas dosagens das enzimas AST, ALT, gama-GT e 

creatinina, em relação aos valores obtidos no plasma do grupo controle, tratado com 

o veículo (Figura 30, painéis A - C).  

O tratamento com a formulação contendo GYY4137 4% não alterou o número 

de leucócitos totais ou a porcentagem diferencial no sangue (linfócitos, neutrófilos e 

monócitos), mas reduziu significativamente o número de esplenócitos e o peso do 

baço em relação aos valores do respectivo grupo tratado com o veículo da 

preparação (Figura 31, painéis A-D).  

No grupo submetido ao tratamento com a nanodispersão contendo dexa 4%, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre o número de 

leucócitos totais e monócitos no sangue, muito embora esse tratamento promoveu 

aumento do porcentual de neutrófilos e redução da porcentagem de linfócitos, 
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quando comparado ao grupo controle (DLC) (Figura 31, painéis A – C). Esse mesmo 

tratamento reduziu marcadamente o peso do baço e quase aboliu o número de 

esplenócitos, em relação ao grupo controle ou tratado com a formulação contendo 

GYY4137 (Figura 31, painéis E e F).  

Da mesma forma, o tratamento com a formulação contendo GYY4137 4% não 

alterou o número de leucócitos totais ou a porcentagem diferencial de linfócitos, 

neutrófilos e monócitos, embora reduziu a porcentagem basal de eosinófilos 

imaturos na medula óssea (Figura 32, painéis A-F). Em contrapartida, os 

camundongos tratados com a nanodispersão contendo dexa 4%, exibiram aumento 

significativo na porcentagem de neutrófilos imaturos e redução substancial na 

porcentagem de linfócitos, mononucleares e eosinófilos maduros/imaturos da 

medula óssea, mas sem qualquer alteração no número total de leucócitos ou 

neutrófilos maduros (Figura 32, painéis A-F).  

 

Figura 30 – Efeito da administração tópica (2x/dia) das nanodispersões contendo 
GYY4137 4% ou dexa 4% na concentração de enzimas AST, ALT, 
gama-GT e Creatinina. 
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Os painéis A, B, C e D representam, respectivamente, as concentrações plasmáticas das enzimas 
AST, ALT, gama-GT e Creatinina em camundongos naive tratados com GYY4137 (4%) ou dexa (4%), 
2 vezes ao dia (n = 4-5; ANOVA de uma via seguida por Dunnett). 
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Figura 31 – Efeito da administração tópica (2x/dia) da nanodispersão contendo 
GYY4137 4% ou dexa 4% sobre a população de leucócitos e 
esplenócitos e tamanho do baço em camundongos naive.  

 

As barras do painel A mostram o número de células total no sangue periférico na ausência ou 
presença de GYY4137 (4%) ou dexa (4%). Os painéis B, C e D representam, respectivamente, a 
porcentagem de linfócitos, neutrófilos e monócitos, de cada grupo. O painel E ilustra o peso do baço e 
o F mostra o número de esplenócitos entre os grupos. *P<0.05 **P < 0.01 ***P < 0.001 ****P < 0.0001 
vs. DLC; #P < 0.05 ####P < 0.0001 DLC GYY4137 4% vs. DLC DEXA 4% (n = 4-5; ANOVA de uma via 
seguida por Dunnett). 
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Figura 32 – Efeito da administração tópica (2x/dia) de GYY4137 4% ou 
dexametasona 4% na contagem total e diferencial de células da 
medula óssea em camundongos naive.  

As barras dos painéis A mostram o número de células total na medula na ausência ou presença 
GYY4137 (4%) ou dexametasona (4%). Os painéis B, C, D, E e F representam respectivamente a 
porcentagem de neutrófilos imaturos, neutrófilos maduros, eosinófilos imaturos, eosinófilos maduros e 
células mononucleares de cada grupo. *P<0.05 **P < 0.01 vs. DLC; (n = 4-5; ANOVA de uma via 
seguida por Dunnett). 
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5.2.7 Efeito da nanodispersão contendo GYY4137 4% sobre o comportamento de 
prurido 

 
De acordo com as Figuras 33 e 34, a indução da psoríase experimental em 

camundongos promoveu comportamento significativo de prurido espontâneo 

(crônico) em relação ao grupo de animais controle sem a doença, em particular no 

último dia do protocolo. 

O co-tratamento diário com a nanodispersão contendo GYY4137, nas 

diferentes concentrações, não reduziu de forma significativa o comportamento 

pruriceptivo, apesar da tendência de redução observada no último dia de análise 

com GYY4137 4% (Figura 33, painel B). Todavia, o comportamento de prurido foi 

reduzido de forma significativa pela nanodispersão contendo dexa 4% (Figura 33, 

painéis A e B).  

 O tratamento diário, duas vezes ao dia, com a nanodispersão contendo 

GYY4137 4% promoveu redução semelhante, porém não significativa, à dose única 

diária. O tratamento de 12 em 12 h com a respectiva formulação contendo dexa 4% 

foi capaz de reduzir significativamente esse sintoma desencadeado em 

camundongos com psoríase experimental (Figura 34, painéis A e B).  

 

Figura 33 – Efeito concentração-dependente da administração tópica (1x/dia) de 
GYY4137 (1, 2 e 4%) e dexa (4%) sobre os ataques de coceira 
espontânea em camundongos.  

 
O painel A, representa o número de ataques de coceira espontânea por grupo, num período de 30 
minutos, em todos os dias analisados. O painel B representa em barras os resultados referentes ao 
último dia de análise. ##P < 0.01 vs. VAS + DLC; *P < 0.05 vs IMQ + DLC (n = 4-7, ANOVA de uma 
via seguida por Dunnett). 
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Figura 34 – Efeito concentração-dependente da administração tópica (2x/dia) da 
nanodispersão contendo GYY4137 (4%) ou dexa (4%) sobre ataques 
de coceira espontânea em camundongos. 

 
O painel A, representa o número de ataques de coceira espontânea por grupo, num período de 30 
minutos, em todos os dias analisados. O painel B representa em barras os resultados referentes ao 
último dia de análise. ##P < 0.01 vs. VAS + DLC; **P < 0.01 vs IMQ + DLC (n = 4-5, ANOVA de uma 
via seguida por Dunnett). 
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6 DISCUSSÃO 

 
A contribuição científica prévia deste grupo revelou que camundongos 

submetidos à psoríase experimental exibiram redução significativa do índice de área 

e severidade da psoríase (PASI), bem como do comportamento de coceira, quando 

tratados sistemicamente (i.p.) com o doador de liberação lenta de H2S, GYY4137 

(Rodrigues et al., 2015). Isto indica que essa molécula possui potencial terapêutico 

para o controle de doenças imunomediadas, tal como a psoríase.  

Embora esta e outras evidências vem revelando o potencial anti-inflamatório e 

anti-nociceptivo do H2S (Chen et al., 2009; Cunha et al., 2008; Ekundi-Valentim et 

al., 2010, 2013; Wang, 2012; Whiteman et al., 2010; Zanardo et al., 2006), não 

existe na literatura nenhuma evidência do papel protetor de formulações tópicas 

doadoras de H2S em doenças inflamatórias agudas ou crônicas, como a psoríase. 

Portanto, o desenvolvimento dessas preparações se faz necessário para melhor 

compreensão do efeito protetor da molécula GYY4137 na psoríase, visto que 

permite maior comodidade e facilidade de entrega do H2S no local de ação. Assim, 

neste estudo, a busca por uma formulação tópica ideal para incorporação do 

GYY4137 constituiu o objetivo primordial deste projeto.  

Partindo do conhecimento prévio que a molécula GYY4137 é derivada do 

Reagente de Lawesson, um doador de liberação rápida de H2S bastante 

hidrossolúvel (Li et al., 2008; Zhao et al., 2014), procurou-se, inicialmente, utilizar 

formulações isentas ou com baixo teor aquoso, visando assim prevenção ou 

redução da liberação imediata do H2S, oriunda da hidrólise do GYY4137, ainda 

durante o processo de preparo da formulação.  

Das cinco preparações desenvolvidas, sendo quatro microemulsões (PROP, 

AQ1, AQ2 e OG) e uma nanodispersão (DLC), verificou-se que a microemulsão I 

(PROP, Tabela 1), cuja composição inclui 45% de propilenoglicol e 55% de 

tensoativo (diacilglicerídeo + BRIJ 1:1 p/p) mais fase oleosa (miristrato de isopropila 

+ ácido oleico 2:1 p/p) 1:1 p/p, apresentou alto poder irritante quando aplicada no 

esquema terapêutico deste estudo (durante 4 dias) na pele naive de camundongos, 

visto que sinais inflamatórios importantes foram mensurados na pele, tais como 

aumento da atividade da MPO; rubor e descamação. Tal resultado sugere que a 

microemulsão I (PROP) não deve ser utilizada como excipiente/veículo para 

molécula em estudo. Corroborando nosso achado, o potencial irritante do 
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propilenoglicol foi demonstrado em estudo antigo, no qual Warshaw e Herrmann 

(1952) observaram que o uso dermatológico desse solvente promoveu reações 

alérgicas na pele. De fato, inúmeros casos de dermatite de contato por 

propilenoglicol tem sido relatados em uma variedade de preparações tópicas, as 

quais revelaram que a irritação causada na pele pelo propilenoglicol pode ocorrer, 

até mesmo, em baixas concentrações, especialmente em indivíduos com pele 

sensível. Isto possivelmente ocorre devido à perda de água transepidérmica 

provocada pela higroscopicidade do propilenoglicol (Lessmann et al., 2005; Patel et 

al., 1985; Spencer, 2005; Warshaw, Herrmann, 1952). Por outro lado, alguns 

estudos sugerem que preparações tópicas com concentrações, até 50% de 

propilenoglicol, são seguras e destituídas de ações irritantes e outros efeitos 

indesejáveis na pele (Krauel et al., 2006; Martino, Kaller, 1995). 

De forma semelhante, o ensaio de integridade cutânea in vivo com as 

microemulsões II e III (AQ1 e AQ2, Tabela 1), compostas por água (60 e 80%, 

respectivamente) e tensoativo + monocaprilina (40 e 20%, respectivamente), revelou 

alto poder irritante (rubor intenso), quando aplicado de forma semelhante à 

formulação I na pele naive de camundongos. Além disto, a microemulsão II, mas não 

a III, aumentou significativamente o escore de descamação, bem como induziu 

espessura da orelha, indicando, portanto, que ambas as formulações são 

incompatíveis para uso tópico em pele murina e, portanto, não devem ser utilizadas 

como veículo do GYY4137. 

A microemulsão IV (OG, Tabela 1), composta por 21% de tensoativo (Tween 

80), 49% de óleo de girassol e 30% de fase polar (glicerol + água 97:3 p/p), quando 

aplicada por 4 dias na pele naive de camundongos, também desencadeou irritação 

cutânea, visto que o aumento nos escores de rubor, descamação e espessura da 

orelha foram significativos em relação ao grupo controle. Todavia, a microemulsão 

IV não interferiu na atividade basal da MPO. O óleo de girassol é um potente 

emoliente que, quando comparado aos óleos de oliva, mostarda e soja, recupera 

mais rapidamente a barreira cutânea, e exibe menor potencial de promover 

toxicidade e dermatites (Darmstadt et al., 2004; Loden et al., 2004; Williams, Tate, 

2006). Baseado nisto, era de se esperar que o óleo de girassol seria um excipiente 

seguro e inócuo à pele, o que não foi o caso neste estudo. As razões para essa 

discrepância ainda não são claras, mas é possível que a espécie animal utilizada 

associada ao tempo de tratamento constitui alguns dos fatores. Além disso, 
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Segundo, Hathout et al. (2010), a combinação de componentes na forma de 

microemulsão parece aumentar a captação relativa de cada excipiente no estrato 

córneo, comparado à aplicação individual. Com isto, efeitos mais pronunciados na 

pele ou até mesmo sinergismo entre os componentes podem ocorrer, acentuando 

assim não só efeitos benéficos, como também os irritantes (Hathout et al., 2010). 

Em contrapartida, a aplicação tópica diária (65 mg), por 4 dias, da formulação 

V (DLC, Tabela 1), uma nanodispersão de fase líquido-cristalina, formada pela 

mistura da solução aquosa polaxamer 1% (90%) em 10% de ácido oleico e 

monoleína (8:2 p/p), não promoveu irritação na pele naive dos animais e tampouco 

afetou a atividade da MPO na área da pele tratada, quando comparada ao grupo 

controle. De fato, o polaxamer é um copolímero com propriedades termosensíveis 

interessantes para a otimização de formulações medicamentosas: estado fluído em 

temperatura ambiente, facilitando a administração, e, estado de gel à temperatura 

corpórea, promovendo a liberação prolongada dos agentes farmacológicos 

(Dumortier et al., 2006). Já a monoleína atua como potente promotor de absorção, 

uma vez que promove a extração da ceramida e o aumento da fluidez lipídica no 

estrato córneo. Na presença de água a monoleína entumece, formando cristais 

líquidos, utilizados como sistemas de entrega de fármacos. Além disso, por se tratar 

de um lipídeo polar biodegradável não apresenta nenhum efeito tóxico considerável 

(Cremonez et al., 2014; Lopes et al., 2006). 

No que tange à análise do efeito pruriceptivo das cinco formulações testadas, 

o tratamento tópico da pele naive dorsal com as microemulsões I, II e III, mas não as 

formulações IV e V (nanodispersão), promoveu ataques de coceira espontânea, 

quando avaliado no quarto dia, em comparação ao comportamento do grupo 

controle e aos níveis basais de cada grupo. Tais resultados indicam que as 

microemulsões I, II, III e, em menor proporção, a formulação IV não são compatíveis 

para aplicação tópica em pele murina saudável e tampouco devem ser em pele 

doente (psoríase), visto que podem intensificar os sinais PASI e o prurido 

relacionado à doença.  

Estabelecido que a administração tópica da nanodispersão (DLC), na dose e 

tempo testados mostrou-se ideal para a pele murina, pois não promoveu ação 

irritante ou pruritogênica em relação às demais preparações, esta foi eleita como 

excipiente para incorporação do agente teste GYY4137, nas concentrações de 1, 2 e 

4%.   
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Em termos físico-químicos, a incorporação do doador de H2S, GYY4137, não 

promoveu alterações importantes sobre as características da nanodispersão, visto 

que mesmo na maior concentração do GYY4137, o sistema manteve o tamanho 

médio das partículas em torno de 125,7 nm, valor este considerado apropriado, pois 

a literatura preconiza estrutura nanométrica da fase interna entre 25 e 150 nm 

(Lawrence et al., 2000; Miller et al, 2006). Ademais, após incorporação do GYY4137, 

a nanodispersão apresentou um índice de IPD inferior a 0,2 revelando uma ótima 

qualidade de dispersão dos glóbulos. O IPD, pode variar de 0,1 a 1,0 e tem como 

função revelar a qualidade da dispersão das partículas na formulação. Quanto mais 

próximo de 1, mais heterogênea e polidispersa é a distribuição das partículas, 

enquanto valores abaixo de 0,2 indicam distribuição mais homogênea dos glóbulos 

(Jafari et al., 2008).  

De forma semelhante, o valor do potencial zeta resultante foi -35,4, o qual 

sugere boa estabilidade física, uma vez que valores de potencial zeta < que -30 mV 

asseguram a estabilidade das gotículas dispersas, prevenindo coalescência 

(aderência/junção das gotículas) (Capek, 2004; Kong,Park, 2011). Apesar da 

discreta alteração no pH (de 4,0 para 5,0) da nanodispersão após a inclusão da 

molécula de GYY4137, esse valor está de acordo com as formulações destinadas a 

aplicação cutânea, uma vez que o pH da pele é normalmente de 5,5 (Correia, 1995).  

Conforme estabelecido em nosso laboratório e por outros autores (Baek et al., 

2012; Flutter, Nestle, 2013; van der Fits et al., 2009; Sun et al., 2014; Tortola et al., 

2012), a aplicação diária do creme IMQ (65 mg), por 5 dias consecutivos, na pele 

naive de camundongos Balb/c, induziu sinais clínicos inflamatórios semelhantes aos 

observados nas placas de pele psoriásica, tais como rubor, descamação, infiltrado 

inflamatório neutrofílico e aumento da espessura da epiderme.  

Apesar da psoríase experimental induzida por IMQ se manifestar em 

diferentes linhagens de camundongos, alguns sinais característicos dessa doença 

são mais explícitos na linhagem Balb/c. Por exemplo, a inflamação cutânea induzida 

pelo IMQ se desenvolve mais rapidamente em camundongos Balb/c do que em 

C57BL/6. Por outro lado, a linhagem C57BL/6 é mais susceptível aos efeitos 

sistêmicos (ex.: desidratação e febre) do IMQ (Flutter e Nestle, 2013; van der Fits et 

al., 2009). Por conta disto, e pelo fato do estudo prévio do grupo utilizar a linhagem 

Balb/c na padronização da psoríase induzida por IMQ (Rodrigues et al., 2015), 

optou-se neste estudo pela continuação do emprego da mesma linhagem. 
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Adiante, a administração tópica, uma vez ao dia, da nanodispersão contendo 

GYY4137, nas concentrações crescentes de 1, 2 e 4%, mostrou que somente o 

tratamento com a maior concentração (4%) de GYY4137 reduziu, de forma 

significativa e tempo-dependente o rubor, quando comparado ao respectivo grupo 

com psoríase tratado apenas o veículo da nanodispersão. Já o tratamento de 12 em 

12 h com a nanodispersão contendo o GYY4137 (4%) reduziu, além do rubor, a 

espessura da epiderme dos animais tratados com o doador de H2S. Curiosamente, 

as análises histológicas revelaram apenas pequena redução, estatisticamente 

insignificante, na angiogênese (número de vasos sanguíneos) dos grupos tratados 

com 4% de GYY4137 uma ou duas vezes ao dia.  

Duas hipóteses podem explicar a discrepância entre as análises 

microscópicas e macroscópicas relativas ao rubor: a primeira é o fato de que as 

análises macroscópicas ilustram a evolução do rubor durante 6 dias de análise, 

enquanto a histologia representa apenas a situação relativa ao último dia. A segunda 

considera que, muitas vezes, o número de vasos pode ser o mesmo, mas o calibre 

não. Dessa forma, uma mesma quantidade de vasos, menos calibrosos, podem 

representar a olho nu uma redução do rubor.  

Nas placas psoriásicas, a ruborização está relacionada com o incremento da 

vascularização (neovascularização) estimulado por fatores angiogênicos, como o 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e também, com a vasodilatação 

promovida pelo processo inflamatório local (Perera et al., 2012). Nossos dados 

sugerem, em parte, que a terapia tópica diária com a nanodispersão contendo 4% 

de GYY4137 foi capaz de reduzir a vasodilatação local, possivelmente em 

decorrência da redução do processo inflamatório. Isso porque, verificou-se que o 

aumento na atividade da MPO observado na pele dos animais com psoríase, usado 

como marcador de infiltrado neutrofílico, foi substancialmente reduzido pelo 

tratamento com a nanodispersão contendo todas as concentrações do GYY4137 e, 

as análises histológicas confirmam esses dados, especificamente em relação a 

concentração de 4% de GYY4137, aplicada uma ou duas vezes ao dia. Portanto, é 

possível inferir que a suplementação exógena com o doador lento de H2S reduziu o 

processo inflamatório psoriásico, e por consequência a ruborização.  

As moléculas de adesão são importantes componentes no processo de 

rolamento, adesão e migração de leucócitos para um sítio de lesão tecidual (Petri et 

al., 2008). Segundo Zanardo et al. (2006), o mecanismo pelo qual o H2S reduz o 



75 

 

 

 

infiltrado celular inflamatório parece estar relacionado à supressão de moléculas de 

adesão, resultante da ativação de canais Katp pelo gás. Estudo de Sidhapuriwala et 

al. (2009), em modelo de pancreatite induzida por ceruleína, também demonstrou 

redução nos níveis das moléculas de adesão P-selectina, E-selectina, ICAM-1 e 

VCAM-1 no pâncreas de animais tradados com NaHS (10 mg/Kg).  

Dados interessantes de Alshorafa et al. (2012) revelaram que pacientes 

portadores de psoríase progressiva crônica possuem baixa concentração sérica de 

H2S em relação à concentração mensurada em indivíduos saudáveis. No nosso 

modelo de psoríase experimental induzida por IMQ, também foi verificado uma 

redução na capacidade de geração de H2S na pele dos camundongos com a 

doença, que por sua vez, é quase evitada com a suplementação exógena de H2S, 

indicando que a deficiência desse gás seja um dos mecanismos envolvidos na 

fisiopatologia da psoríase.   

Recentemente, Mazzulla et al. (2013) observaram que em pacientes com 

psoríase submetidos aos banhos sulfurosos diários, os sinais e sintomas associados 

à doença foram significativamente reduzidos. Da mesma forma, banhos artificiais 

com H2S (100 mg/dm
3
 de água) associados à fototerapia promoveram remissão 

significativa dos sinais e sintomas clínicos em pacientes com psoríase (Iwaniszczuk, 

Kuliński, 2013). O mecanismo envolvido na ação protetora da água sulfurosa parece 

depender, grandemente, da inibição da produção e/ou liberação de citocinas Th1 

(Carubbi et al., 2013; Magitz et al., 2003; Sainte-Laudy, 1987) e, também, da 

interação do enxofre com a cisteína (e seus metabólitos) presentes nos 

queratinócitos (Nasermoaddeli, Kagamimori, 2005). O HS
-
 também reduz a resposta 

celular citotóxica de linfócitos periféricos, assim como a produção de IL-2, reduzindo 

assim a inflamação local (Mirandola et al., 2007). Outro estudo recente, demonstrou 

que o sulfeto de hidrogênio pode proteger os queratinócitos da resposta inflamatória 

induzida por hipóxia química com cloreto de cobalto (ClCo), através da redução 

secreção de IL-6, IL-8 e IL-1β pelos queratinócitos (Yang et al., 2011).  

Essas interleucinas também estão intimamente relacionadas a psoríase, uma 

vez que são amplamente expressas pelos queratinócitos na doença, sendo não só 

responsáveis pela proliferação das células epiteliais, mas também pelo recrutamento 

de neutrófilos e células T, que contribuem grandemente para a manutenção da 

doença (Mirandola, 2011). De fato, observamos em nosso modelo um aumento 
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significativo de IL-1β e IL-6 na pele, sendo que o tratamento com GYY4137 na maior 

concentração (4%), especialmente quando aplicado duas vezes ao dia, foi capaz de 

reduzir significativamente os níveis de ambas as interleucinas, quando comparado 

ao grupo psoríase tratado apenas com veículo. Portanto, nossos dados somam aos 

da literatura e demonstram um possível mecanismo pelo qual o H2S esteja atuando 

nesse modelo de psoríase. Fortalecendo esses achados, Whiteman et al. (2010) 

observaram que em cultura de macrófagos (RAW264.7) estimulada com LPS, o 

GYY4137 foi capaz inibir a síntese de vários mediadores inflamatórios, entre eles  

IL-6, IL-1β e TNFα. Além disso, nossos dados também demonstraram que quando 

administrada duas vezes ao dia, a nanodispersão contendo GYY4137 (4%) foi capaz 

de reduzir o número total elevado de células no sangue periférico dos animais com 

psoríase, suportando a atividade anti-inflamatória do H2S sobre a doença. 

Por outro lado, vale lembrar que, neste estudo, nem todos os sinais da 

psoríase experimental, tal como a descamação, foram significativamente reduzidos 

pelo tratamento com a nanodispersão contendo as diferentes concentrações de 

GYY4137, mesmo quando aplicada duas vezes ao dia. Sabe-se que a descamação 

é um dos sinais clínicos mais característicos da psoríase vulgar, que decorre 

principalmente da maturação prematura de queratinócitos, seguida da conversão do 

epitélio para o tipo escamoso estratificado, que resulta na retenção de núcleos no 

interior das células do estrato córneo (hiperceratose); os queratinócitos rapidamente 

maturados apresentam uma quantidade reduzida de lipídeos, assim como querato-

hialina (Perera et al., 2012). Desta feita, considerando-se que a nanodispersão 

utilizada neste estudo possui seu poder de penetração acentuado pela monoleína, 

via extração de lipídeos (ex.: ceramida) da pele (Cremonez et al., 2014; Lopes et al., 

2006), é plausível sugerir que, pelo menos no início, a aplicação dessa formulação 

exacerbasse ou, simplesmente, não favorecesse a redução do processo escamoso 

pré-existente. Contudo, apesar da descamação apresentar-se semelhante entre os 

animais com psoríase tratados e não tratados com a nanodispersão contendo 

GYY4137, isto não deve ser apontado como um fator negativo, pois essa 

descamação pode favorecer, em primeira instância, uma maior penetração do 

fármaco em estudo, permitindo assim maior eficácia da formulação sobre as demais 

alterações de pele observadas no modelo (ex.: rubor, infiltrado de neutrófilos). 

Portanto, possivelmente, melhoras nesse parâmetro poderiam ser observadas em 

um segundo momento, num período mais tardio de análise. 
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Muito embora a esplenomegalia não seja um sintoma relacionado à psoríase 

em humanos, estudos já demonstraram essa alteração como resultado de um efeito 

sistêmico da aplicação tópica do IMQ (Flutter, Nestle, 2013; van der Fits et al., 2009). 

No entanto, observou-se que esse parâmetro não foi reduzido de forma significativa 

pela aplicação tópica da nanodispersão contendo GYY4137, quando comparado ao 

grupo com a doença tratado apenas com o veículo. Acreditamos que isso tenha 

ocorrido, provavelmente, pois o H2S livre no sangue tem um tempo de meia vida 

muito curto (Wang, 2012), sendo então metabolizado antes de causar qualquer 

efeito sistêmico pronunciado. Somado a isso, Li et al. (2008), mostrou que após a 

administração sistêmica de GYY4137 em ratos anestesiados, o pico da 

concentração plasmática de H2S ocorreu aos 30 minutos, com queda progressiva 

após esse período, de forma que após 3 horas da administração não eram mais 

detectados níveis significativos da molécula no plasma. Presume-se então, que 

quando administrado topicamente, a biodisponibilidade plasmática do H2S seja ainda 

menor. Todavia, cabe ressaltar que a escolha de uma formulação tópica para esse 

estudo, se baseou entre outros fatores, na possibilidade de evitar efeitos adversos 

sistêmicos comumente relacionados as terapias atualmente utilizadas. Assim, 

consideramos positivo o fato do GYY4137 ter agido principalmente localmente. 

É de conhecimento que dentre os sintomas associados à psoríase, a coceira 

parece ser o mais incômodo e acomete um grande número de indivíduos (cerca de 

80%) portadores da doença (Gupta et al., 1988; Newbold, 1977; Szepietowski et al., 

2002; Yosipovitch et al., 2000). Em relação ao modelo de psoríase induzido por IMQ, 

resultados do nosso grupo mostram, pela primeira vez, um comportamento animal 

significativo de coceira espontânea, que se assemelha ao sintoma característico da 

psoríase vulgar (Gupta et al., 1988; Newbold, 1977; Szepietowski et al., 2002; 

Yosipovitch et al., 2000), e que não foi demonstrado nos estudos prévios usando o 

mesmo modelo experimental (Baek et al., 2012; Sun et al., 2014; van der Fits et al., 

2009). Isto é relevante, pois reforça e valida a utilização desse modelo experimental 

no estudo da psoríase, acrescido ao fato que se padronizou uma nova ferramenta 

para o estudo do prurido crônico, uma sensação altamente desagradável e de difícil 

compreensão que acomete pacientes psoriásicos e com outras doenças sistêmicas 

ou de pele. Em adição ao efeito anti-inflamatório do GYY4137 sobre camundongos 

com psoríase induzida por IMQ, este grupo também revelou uma atividade anti-

pruritogênica significativa do GYY4137 administrado sistemicamente (Rodrigues et 
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al., 2015), sugerindo assim um papel importante para essa molécula doadora de H2S 

no controle da inflamação e prurido crônico. Em contraste, apesar do tratamento 

tópico com a nanodispersão contendo GYY4137 (4%), aplicada uma vez ou duas 

vezes ao dia, promover redução parcial do comportamento de coceira (no último dia 

de análise), esse efeito redutor não foi estatisticamente diferente do prurido obtido 

no grupo com a doença tratado apenas com o veículo da nanodispersão. A 

discrepância entre estes dados e os resultados prévios do grupo (Rodrigues et al., 

2015) pode estar associada ao fato citado anteriormente, ou seja, acredita-se que 

apenas concentrações sub-efetivas de H2S liberado da nanodispersão foram 

absorvidas e, portanto, incapazes de bloquear/reduzir o comportamento de prurido. 

A fim de validar a nanodispersão como excipiente adequado para uma 

entrega eficiente do princípio ativo nas camadas mais profundas da pele, assim 

como para avaliar a resposta farmacológica do GYY4137 em comparação com um 

princípio ativo já utilizado na clínica, testou-se também o efeito da dexametasona 

(4%) incorporada a nanodispersão sobre o mesmo modelo experimental de 

psoríase. Sabidamente, a terapia tópica com AIE (ex.: dexametasona e 

betametasona) constitui um dos esquemas terapêuticos mais utilizados no 

tratamento das lesões de pele características da psoríase (Andrés et al., 2013; Man 

et al., 2013; Uva, et al., 2012). De fato, os AIEs são amplamente empregados, 

principalmente, devido as suas ações anti-inflamatórias, imunossupressoras, 

antiproliferativas e imunomodulatórias (Man et al., 2013; Uva, et al., 2012). Ademais, 

inibem fatores humorais envolvidos na resposta inflamatória, migração de leucócitos 

para o sítio de inflamação, bem como suprimem a maturação e diferenciação de 

várias células imunes, incluindo as células apresentadoras de antígenos (Uva et al, 

2012). 

Os resultados da aplicação tópica da dexametasona (4%) incorporada a 

nanodispersão mostraram que os sinais inflamatórios locais e sistêmicos 

característicos do nosso modelo de psoríase, tais como o rubor, acantose, aumento 

do infiltrado neutrofílico, aumento dos níveis de IL-6 e IL-1β na pele e do número 

esplenócitos, bem como esplenomegalia e prurido foram significativamente 

reduzidos por esse tratamento. Contudo, o número de leucócitos totais no sangue foi 

reduzido apenas quando o tratamento foi realizado duas vezes ao dia, enquanto a 

descamação não foi estatisticamente reduzida pelo tratamento com a nanodispersão 

contendo a dexa. Tais achados assemelham-se aos resultados obtidos com a 
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nanodispersão contendo GYY4137. Em geral, a terapia com corticoide tópico não é 

a opção de escolha para o controle do prurido; entretanto, a aplicação tópica da 

nanodispersão com dexa 4% inibiu marcantemente o prurido nos animais com a 

doença quando aplicada uma ou duas vezes ao dia. É possível que esse efeito 

protetor esteja associado a uma melhora do processo inflamatório existente, visto 

que outros estudos mostram que a severidade de prurido parece estar associado ao 

grau de inflamação cutânea em pacientes com psoríase (Gupta et al., 1988; 

Szepietowski et al., 2002). 

Em suma, o efeito farmacológico da nanodispersão contendo GYY4137 4% 

(doador de H2S) assemelha-se àquele promovido pela mesma preparação contendo 

dexa 4%, exceto que esta última, possui o grande inconveniente de promover graves 

efeitos adversos, mesmo se aplicada topicamente (Castela et al., 2012; Garden, 

Freinkel, 1986). Dessa forma, decidimos também avaliar o potencial toxicológico das 

nanodispersões contendo GYY4137 (4%) ou dexa (4%), aplicadas duas vezes ao 

dia em animais naive, através da dosagem plasmática de AST, ALT, gama-GT e 

creatinina. 

É de conhecimento que níveis séricos elevados de AST podem ocorrer devido 

a toxicidade hepática por fármacos, mas também estão relacionadas a lesões 

cardíacas e de músculo esquelético. Já os níveis séricos elevados da enzima ALT 

são indicativos de possíveis danos hepáticos e, também, de necrose muscular, 

enquanto o aumento da concentração de gama-GT atua como marcador de lesão 

hepatobiliar (Ozer et al., 2008). O excesso sérico de creatinina, por sua vez, é um 

forte indicativo de toxicidade renal (Bonventre et al., 2010). Considerando que o 

tratamento dos animais com a nanodispersão contendo GYY4137 (4%) não alterou 

as concentrações plasmáticos de nenhuma dessas enzimas, é plausível sugerir que 

as ações protetoras dessa formulação sobre os sinais e sintomas da psoríase são 

destituídas de toxicidade hepática e/ou renal. De fato, o tratamento dos animais 

naives com essa mesma preparação não interferiu no número total de leucócitos no 

sangue periférico, reforçando assim a ausência de efeitos tóxicos causados pela 

nanodispersão. Em contrapartida, a redução do tamanho do baço e do número de 

esplenócitos mediante a terapia com a nanodipsersão contendo GYY4137 (4%) é 

indicativo que, apesar da administração tópica, concentrações significativas dessa 

formulação atingiram a corrente sanguínea, de onde promoveu efeitos sistêmicos, 
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em particular, sobre o baço (número de esplenócitos e tamanho do baço) de animais 

naive. 

Coletivamente, estes resultados são relevantes e acrescentam novos 

achados na pesquisa do H2S e da psoríase, além de apontar para novas 

investigações que possam explicar melhor o efeito supressor do GYY4137 sobre o 

baço e, possivelmente, outros órgãos linfoides. Vale lembrar que ação supressora 

superior mais abrangente foi observada, via tratamento com a nanodispersão 

contendo dexa 4%, conhecido por seu potencial imunosupressor (Faria et al., 2013; 

Liles et al., 1995; Uva et al, 2012).  
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7 CONCLUSÕES 

 
1. A nanodispersão de fase líquido-cristalina se mostrou, dentre as cinco 

formulações testadas, a mais compatível com a pele murina para entrega da 

molécula doadora de H2S de liberação lenta, o GYY4137, pois além de exibir 

características físico-químicas estáveis não promoveu irritação cutânea; 

 

2. A terapia tópica diária, uma vez/dia, com a nanodispersão contendo GYY4137 

(4%) reduziu significativamente parâmetros relacionados à psoríase, tais como 

PASI, infiltrado neutrofílico (mensurado via atividade da MPO) e aumento das 

concentrações de citocinas inflamatórias na pele; 

 

3. A aplicação tópica da mesma preparação contendo GYY4137 (4%), duas vezes 

ao dia (12/12 h), superou a ação protetora observada com a aplicação diária 

única dessa formulação sobre os sinais e sintomas da psoríase, indicando assim 

um potencial terapêutico para o GYY4137 incorporado a nanodispersão;  

 

4. A geração basal de sulfeto de hidrogênio na pele murina com psoríase foi 

significativamente menor em relação a geração do animal controle; todavia, esta 

redução foi parcialmente revertida pela suplementação exógena com a 

nanodispersão contendo GYY4137; 

 

5. As ações terapêuticas da administração tópica diária com a nanodispersão 

contendo GYY4137 (4%), 12/12 h, sobre os sinais e sintomas da psoríase 

assemelham-se às ações da nanodispersão contendo dexa (4%), exceto que a 

primeira mostrou um perfil de segurança mais elevado, visto que os efeitos 

sistêmicos foram menos pronunciados; 

 

6. Conclui-se que o GYY4137 incorporado a nanodispersão possui potencial 

terapêutico importante para o controle e redução dos sinais e sintomas da 

psoríase e, portanto, novos estudos de mecanismos envolvidos devem ser 

considerados. 
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