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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. 



 

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 

(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. 



 

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 intérferon (INF) 

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), 



 

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). 



 

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. 



 

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 



 

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-



 

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 



 

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 



 

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. 
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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. 

 

 

 



 

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-



 

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). 



 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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