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RESUMO 

 

 

Zaniboni MC. Estudo da expressão de filagrina e claudinas 1 e 4 em 
indivíduos adultos com dermatite atópica. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 

Introdução: A dermatite atópica (DA) é uma doença cutânea inflamatória 

crônica que cursa em surtos. Possui manifestação clínica variável, mas o 

prurido e a xerose são características frequentes, e pode estar associada a 

outras manifestações extra-cutâneas de atopia. Pacientes com DA 

apresentam maior risco de infecções por bactérias e vírus, destacando-se a 

erupção variceliforme de Kaposi, causada por herpes simples. A DA mostra-

se como exemplo de dermatose com comprometimento da barreira cutânea, 

aliado a disfunção imunológica. São descritas alterações das proteínas da 

barreira cutânea na DA (filagrina e claudinas ), relacionadas  ao maior risco 

de infecção . Objetivo: Avaliar a expressão de proteínas relacionadas à 

barreira cutânea como a filagrina, e as claudinas -1 e -4 na pele de pacientes 

adultos com dermatite atópica, acompanhados no Departamento de 

Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Métodos: 32 indivíduos com diagnóstico de DA (estabelecido pelos critérios 

de Hanifin & Rajka) e 23 controles (indivíduos sem DA), maiores de 18 anos, 

foram submetidos a biópsias cutâneas. Os indivíduos com DA foram 

biopsiados em dois pontos, tanto na pele lesada, quanto na pele não-lesada. 

O material obtido foi analisado por imuno-histoquímica, através de 

marcadores específicos para filagrina, claudina-1 e claudina-4. As lâminas 

foram digitalizadas pelo Panoramic Scan - 3DHistech – Hungria, e as 

imagens analisadas pelo software Image Pro Plus 4,5, quanto à intensidade 

da expressão do marcador. A espessura média da epiderme do local 

estudado foi também avaliada. O grupo com DA foi também analisado 

quanto à gravidade da doença (EASI), níveis séricos de IgE e grau de 

eosinofilia. Resultados: Houve redução da expressão da filagrina na pele de 

doentes de DA em relação aos controles, tanto na pele com lesão quanto na 

pele sem lesão. Demonstrou-se correlação inversa na expressão da 

filagrina, tanto com relação à gravidade da doença quanto à espessura da 

epiderme. A análise das claudinas -1 e -4 demonstrou redução de ambas na 

pele dos doentes de DA, mas não houve correlação com a gravidade, 

espessura da epiderme, níveis de IgE sérica ou eosinofilia. Conclusão: No 

adulto com dermatite atópica, existe redução da expressão das proteínas 

relacionadas à barreira cutânea, como a filagrina e as claudinas -1 e -4. A 

redução da expressão da filagrina relacionou-se inversamente com a 

gravidade da doença, e com a espessura da epiderme, sugerindo 



cronicidade das lesões. Houve redução da expressão das claudinas -1 e -4, 

sem relação com a gravidade da doença, espessura da epiderme,  

eosinofilia ou com os níveis séricos de IgE. 
 

Descritores: Fisiopatologia epiderme; Dermatite atópica; Filagrina; Claudina 

-1; Claudina -4; Imuno-histoquímica;  Adultos. 
 



ABSTRACT 

 

 

Zaniboni MC. Study of expression of filaggrin and claudin 1 and 4 in adults 

with atopic dermatitis [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

Introduction: Atopic dermatitis (AD) is a chronic, inflammatory dermatosis 

with ocasional flares. Its clinical features are variable, but pruritus and xerosis 

are frequent, and the disease may be associated to extracutaneous atopy. 

Patients with AD have  increased risk for bacterial or viral infection, with 

emphasis on eczema herpeticum due to herpes simplex. AD is an example of 

a compromised skin barrier, allied to na imune dysfunction. There are reports 

on efective proteins of the skin barrier (filaggrin and claudins), related to 

increased risk for infection. Objectives: To evaluate the expression of 

proteins related to the skin barrier, such filaggrin and claudins-1 and-4 in the 

skin of adults with AD, followed at the Department of Dermatology, University 

of Sao Paulo Medical School. Methods: 32 individuals diagnosed as AD, 

according to Hanifin & Rajka’s criteria, and 23 non-atopic controls, above the 

age of 18, were biopsied. Individuals with AD were biopsied in two different 

sites (lesional and nonlesional skin). The specimens were analyzed by 

immunohistochemistry through specific markers for filaggrin, claudins 1 and 

4. The slides were scanned utilizing Panoramic Scan - 3DHistech – Hungary, 

and images analyzed by Image Pro Plus 4,5 for the intensity of each marker. 

The mean epidermal thickness was also evaluated. AD patients were also 

analyzed for disease severity (EASI), circulating IgE levels and eosinophilia. 

Results: In lesional and nonlesional skin of AD patients there was a reduced 

expression of filaggrin, when compared to nonatopic controls. There was an 

inverse correlation of filaggrin expression with disease severity and 

epidermal thickness. In the skin of AD individuals, there was reduced 

expression of claudins 1-and-4, which did not correlate with disease severity, 

epidermal thickness or eosinophilia. Conclusion: In adults with AD, there is 

reduced expression of skin barrier proteins, such as filaggrin, claudins 1 and 

4. The reduction of filaggrin expression had an inverse correlation with 

disease severity and epidermal thickness, suggesting disease chronicity. 

There was reduction of claudins 1 and 4, with no relation with disease 

severity, epidermal thickness, circulating IgE levels or eosinophilia. 

 

 

Descriptors: Epidermis physiopathology; Dermatitis, atopic; Filaggrin; 

Claudin-1; Claudin-4; Immunohistochemistry; Adults. 
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1  INTRODUÇÃO 

A dermatite atópica (DA) é uma dermatose inflamatória, pruriginosa, de 

caráter crônico e com morfologia e distribuições típicas, que variam de 

acordo com a faixa etária. Possui alta prevalência na população geral, 

especialmente na infantil. A DA acomete cerca de 10 a 20% da população 

durante a infância, e por volta de 3% dos adultos.(1, 2) No Brasil, a 

prevalência de história de eczema relacionado à DA em crianças de 6 a 7 

anos é de 12,5% e de 10,1% entre 13 e 14 anos.(3) 

Cerca de 85% dos pacientes de DA apresentam as manifestações 

clínicas iniciais nos primeiros cinco anos de vida, e apenas 2% dos casos 

novos ocorrem acima dos 45 anos de idade. Ao redor de 40% dos pacientes 

com DA mantêm os sintomas ao longo da vida adulta.(4) Em estudo 

realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo com 

adultos portadores de DA, demonstrou-se que 56% dos indivíduos 

estudados tiveram, pelo menos, uma internação durante a vida, e 88,75% 

desses apresentavam associação com, pelo menos, um tipo de atopia 

respiratória.(5) 

A DA possui componente genético importante,(6) mas a influência do 

meio ambiente sobre a evolução da doença também possui papel 

relevante.(4, 7) Seu diagnóstico é exclusivamente clinico, feito pela 

distribuição característica e pelo caráter inflamatório crônico e pruriginoso de 

suas lesões, o histórico pessoal e familiar para atopia, os períodos de 

agudização da doença, além do maior risco a infecções cutâneas. Indivíduos 

com DA são mais susceptíveis a certas infecções, como as bacterianas, 

causadas pelo Staphylococcus aureus (S. aureus)(8, 9), e as virais, como as 

ocasionadas por Molluscum contagiosum (MCV) e Herpes simplex 

(HSV).(10) 

Não existem marcadores laboratoriais específicos para DA; portanto, 

critérios clínicos diagnósticos, como os de Hanifin e Hajka(11), são utilizados 

para a realização e padronização do seu diagnóstico. A DA apresenta uma 

variedade de lesões clínicas, que variam entre xerose, eczema e 

liquenificação, podendo ter mais de uma manifestação clínica num mesmo 
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indivíduo. Em alguns casos, indivíduos com início da dermatite após os 18 

anos podem apresentar distribuição atípica das lesões(12) o que dificulta o 

diagnóstico correto. A DA pode estar associada a outras manifestações de 

atopia, como asma e rinite, além de aumento de imunoglobulina E (IgE) e 

eosinofilia, que ocorre com maior frequência em casos graves ou de difícil 

controle.(1, 4)  

A resposta imunológica alterada na DA, evidenciada por altos níveis 

séricos de IgE encontrados em cerca de 80% dos indivíduos, pelo 

predomínio do padrão de resposta imunológica tipo Th2 em lesões agudas e 

Th1 em lesões crônicas,(13, 14) foi, por muito tempo, considerada como o 

principal mecanismo responsável pela formação das lesões e alterações da 

permeabilidade cutânea (teoria “inside-outside”). Entretanto, algumas 

evidências mostram que alterações próprias da barreira cutânea podem 

contribuir, ou mesmo desencadear este processo inflamatório, a saber: 1- 

indivíduos com DA que apresentam mutações do gene da filagrina 

costumam ter quadros mais graves e maior associação com asma;(15, 16) 

2- alterações significativas nos lipídeos epidérmicos foram descritos na pele 

de doentes de DA, e consequente alterações de permeabilidade, tal como o 

aumento de perda de água transepidérmica (TEWL), que pode ser 

observado em pele clinicamente sem lesão;(17-19) 3- a maior colonização 

da pele do atópico pelo S. aureus, e consequente exposição aos seus 

superantígenos, pode estar relacionada às alterações do pH encontradas na 

pele de indivíduos portadores de DA;(20-22); 4- o pH ligeiramente mais 

alcalino encontrado na superfície epidérmica dos portadores de DA pode, 

além de alterar a composição da microbiota cutânea, como citado acima, 

interferir na excreção dos corpos lamelares, alterando os lipídeos 

intercelulares e a excreção de peptídeos do sistema imune inato, como a β2 

defensina.(22, 23)  

O uso de hidratantes é fundamental no tratamento da DA, tanto nas 

crises como na prevenção dessas, por contribuir para a reparação da 

barreira cutânea. Assim, alguns autores desenvolveram a teoria “outside-

inside”, em que a barreira cutânea passa a ter papel fundamental na 
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fisiopatologia da DA, e não mais representa mera consequência das 

alterações imunológicas.(4, 7, 24-28) 

Portanto, uma melhor caracterização da barreira cutânea na dermatite 

atópica, incluindo a variação da expressão de determinadas proteínas que a 

compõem, como a filagrina (FLG) e as claudinas -1 (CLDN-1) e -4 (CLDN-4), 

faz-se necessária, uma vez que alterações destas impactam direta ou 

indiretamente na resposta imune, tanto inata quanto adaptativa.  

 

 

1.1  A barreira cutânea 

 

Proteção do hospedeiro contra agentes agressores físicos, químicos ou 

biológicos corresponde a uma das funções mais relevantes da pele. A 

camada córnea é o principal agente desta barreira, organizando-se por meio 

do modelo “parede de tijolos”,(29) em que os tijolos seriam os ceratinócitos, 

com sua estrutura protéica e hidrofílica, e o cimento corresponderia aos 

lipídeos cutâneos, hidrofóbicos e de características únicas (Figura 1).(30, 31) 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do modelo “parede de tijolos” da 
camada córnea, mostrando os corneócitos (C), entremeados pelos lipídeos 
intercelulares (indicado pela seta).  
 

C 
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Proteínas presentes na epiderme, como a filagrina (invólucro 

córneo)(32, 33), e um grupo de proteínas expressas na membrana celular, 

como as claudinas, (tight junctions ou TJ),(34) estão implicadas com as 

alterações da barreira cutânea em animais experimentais e em 

humanos.(28, 34-36) Alterações da claudina -1, proteína da família das TJ, 

estão relacionadas a aumento da TEWL e a infecções virais na pele e em 

outros órgãos,(35, 37-41), enquanto que a deficiência da filagrina já foi bem 

determinada na ictiose vulgar e pode estar alterada em diversas 

enfermidades relacionadas às alterações da barreira cutânea (BC).(42-45)  

A defesa da pele, seja ela relacionada ao corneócito, como na proteção 

contra radiação ultravioleta, ou à matriz extracelular, como, por exemplo, na 

barreira antimicrobiana do sistema imune inato, associada aos lipídeos de 

superfície, confere uma característica filmógena ao estrato córneo e define a 

localização específica de cada mecanismo desta defesa.(46)  

 

 

1.1.1 Proteínas de relevância funcional da barreira cutânea 

 

1.1.1.1 Filagrina 

 

A filagrina é uma proteína formada pelo ceratinócito, a partir da pró-

filagrina. É a principal proteína dos grânulos de querato-hialina, presentes 

nas camadas mais superficiais de ceratinócitos vivos da epiderme. Estes 

grânulos podem ser visualizados através da microscopia óptica a partir da 

camada granulosa, daí a origem do seu nome. A conversão da pró-filagrina 

em filagrina, ambas proteínas intracelulares, (Figura 2) se dá por meio da 

desfosforilação e proteólise por serino-proteases, liberando múltiplos 

monômeros ativos de filagrina.(33, 47) Com a diminuição do gradiente hídrico 

nas camadas mais externas da epiderme, ocorre a hidrólise da filagrina em 

aminoácidos higroscópicos. Interessante ressaltar que ambientes 

extremamente secos, com umidade relativa abaixo de 40%, levam à 
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diminuição da hidrólise da filagrina, com consequente aumento do 

ressecamento epidérmico.(48-52)  

Os aminoácidos formados, como arginina, glutamina e histidina, são 

encontrados no espaço intercelular. A partir destes aminoácidos, serão 

formados alguns dos fatores naturais de hidratação (NMF), como o ácido 

urocânico (UCA) nas formas cis e trans, e o ácido 5-carboxílico-pirrolidone 

(PCA), importantes para a hidratação da camada córnea e manutenção do 

pH(32, 33, 47, 49). Já foi demonstrado que estes dois subprodutos da filagrina 

possuem efeitos inibitórios sobre o crescimento do S. aureus, 

independentemente da sua ação sobre o pH.(53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Imuno-histoquímica de epiderme humana com marcador para 

filagrina, mostrando o padrão intracelular da expressão dessa proteína e sua 
expressão nas camadas mais superficiais da epiderme.  
 

 

O gene da filagrina está localizado no cromossoma 1q21, no chamado 

complexo de diferenciação epidérmica.(54) Em 1996, Seguchi et al.(55) 

demonstram a diminuição da expressão da filagrina na pele de indivíduos 

atópicos. Mais recentemente, mutações com perda de função do gene da 

filagrina (FLG), à semelhança das encontradas na ictiose vulgar(44), foram 
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descritas em indivíduos com dermatite atópica.(45, 56, 57) Nestes doentes, 

há maior risco de início precoce da doença, persistência da DA na idade 

adulta, maior risco de alergias, associação com altas taxas de IgE e com 

outras manifestações de atopia, como a asma.(15, 16, 58-60)  

Ainda, Brown et al., em 2011(61), mostram relação entre pacientes de 

DA com a mutação do FLG e alergia ao amendoim mediada por IgE. Esta 

relação parece ser resultado da maior permeabilidade cutânea, com 

consequente aumento à exposição a alérgenos.(62) Também já foi relatado 

que a deficiência do FLG aumenta o risco à infecção pelo HSV, sob a forma 

de erupção variceliforme de Kaposi (EVK).(63) 

Em 2007, Howell et al.(64) reportam que as interleucinas (IL) -4 e -13, 

presentes nas lesões inflamatórias da DA, levariam à diminuição na 

expressão da filagrina nos ceratinócitos. Em 2012, Kezic et al.(65) 

correlacionam a diminuição do NMF no estrato córneo de indivíduos com DA 

e mutações no FLG, ao aumento de citocinas da família da IL-1, na pele sem 

lesões. Esta família de interleucinas possui elementos com características 

pró-inflamatórias, como a IL-1α, sugerindo que o início da inflamação possa 

decorrer das alterações da barreira cutânea. 

Portanto, pacientes que apresentam DA associada à deficiência de 

expressão do FLG exibem menor hidratação do estrato córneo, maior perda 

de água transepidérmica em relação ao grupo controle,(58) e maior risco de 

desenvolver alergias, asma e rinite alérgica. Além disso, as alterações da BC 

causadas pela deficiência de filagrina podem levar a quadros 

inflamatórios,(66) e à inflamação, que, por sua vez, reduz a expressão desta 

proteína pelos ceratinócitos.(65)  
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1.1.1.2 Tight junctions 

 

As junções intercelulares do tipo tight junctions (TJ) são proteínas 

transmembranosas, encontradas nos epitélios simples e estratificados de 

mamíferos. Na epiderme, são encontradas na região apical dos 

ceratinócitos, sempre próximas às junções aderentes, concentrando-se na 

camada granulosa.(34) São proteínas de expressão ativa, podendo aumentar 

rapidamente após agressões à epiderme e por ação de bactérias, como o 

Staphylococcus aureus, via ativação do toll-like receptor-2 (TLR-2).(67) 

As TJ são essenciais para a diferenciação celular e queratinização das 

células epidérmicas.(68, 69) Em doenças com alterações da queratinização, 

como psoríase e ictiose vulgar, podem ser encontradas inclusive nas 

camadas mais profundas da epiderme.(70, 71) Apresentam papel importante 

na permeabilidade seletiva epidérmica, controlando o fluxo paracelular de 

substâncias, como hormônios, citocinas e eletrólitos, funcionando como 

“porteiras”.(70) A permeabilidade depende diretamente do tamanho e da 

especificidade iônica da molécula. Esta função parece estar localizada, 

principalmente, na segunda camada mais externa de células granulosas da 

 

DERMATITE ATÓPICA E FILAGRINA: 

 diminuição da expressão da filagrina. 

 mutações do gene da filagrina: 

 maior risco de início precoce da doença; 

 persistência da DA na idade adulta; 

  maior risco de alergias; 

  associação com altas taxas de IgE e com outras 

manifestações de atopia; 

 maior risco de infecção pelo HSV-erupção variceliforme 

de Kaposi. 
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epiderme.(72) Além da função de controlar a permeabilidade intercelular, 

estas estruturas são importantes na manutenção do microambiente 

epidérmico, funcionando como marcadores de “território” celular, controlando 

a proliferação das células e metástases tumorais.(73-76) 

A porção intracelular das TJ liga-se às proteínas plasmáticas do 

citoesqueleto, enquanto a porção extracelular forma alça no espaço 

intercelular, conectando-se com a alça da célula adjacente. São formadas 

pelas ocludinas, as claudinas (CLDN), zonnula occludens-1 (ZO-1) e -2 (ZO-

2), molécula de adesão juncional-1 (junctional adhesion molecule-1 ou JAM-

1), e a proteína multi-PDZ -1 (MUPP-1) (Figura 3).(34, 71) 

 

 

 

Figura 3 - Representação da estrutura básica dos componentes das Tight 

Junctions (TJ): claudina (CLDN), ocludina (OC), zonnula occludens-1 e -2 
(ZO), junctional adhesion molecule-1 (JAM-1), e a proteína multi-PDZ -1 
(MUPP-1). 

 

 

Das proteínas pertencentes à família das TJ, as claudinas são as mais 

estudadas; mais de 20 subtipos de claudinas já foram descritos em diversos 
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epitélios. Estas proteínas são tecido-específicas, ou seja, cada epitélio 

possui sua claudina característica. São essenciais para a diferenciação 

celular, queratinização e descamação das células epidérmica.(69, 77) Na pele, 

já foi demonstrada a importância das claudinas-1 e –4 (CLDN 1 e CLDN 4) 

para manutenção da barreira epidérmica.(74, 78, 79) 

Em 2002, Furuse et al.(74) demonstram que a deficiência de claudina 1 

em camundongos leva a grandes perdas de água transepidérmica e 

alterações hepáticas, culminando em óbito. Estes animais apresentam 

epiderme estruturalmente normal, mas com perda importante na função da 

barreira cutânea. Quadro clínico semelhante, mas sem óbito, foi descrito em 

humanos neonatos portadores da síndrome ictiose-esclerose-colangite, em 

que foram demostradas mutações na claudina-1.(80) 

Na pele sem lesão de indivíduos com dermatite atópica, a claudina-1 

aparece significantemente reduzida, quando comparada à pele de indivíduos 

não atópicos e portadores de psoríase.(38) No mesmo estudo, demonstrou-se 

relação inversa entre a expressão da claudina-1 e a presença dos 

marcadores de resposta imunológica padrão Th2, sugerindo que esta 

proteína pode afetar a resposta imunológica a possíveis alérgenos 

ambientais.(38)  

As proteínas das TJ, claudinas-1, – 4, ocludina e  ZO-1 são importantes 

na permeabilidade paracelular epidérmica a grandes moléculas; portanto, 

sua redução levaria a aumento da permeabilidade cutânea a alérgenos de 

grandes moléculas.(81) 

Ainda, muito se tem estudado sobre a relação entre as claudinas e a invasão 

viral em diversos órgãos. A associação mais estudada é o vírus da hepatite 

C (HCV) e a claudina. A claudina-1 teria importância no mecanismo de 

invasão viral dos tecidos, mas seu papel ainda não está bem estabelecido; 

há controvérsias com relação à expressão da CLDN 1 na vigência da 

infecção.(39, 82) Também há descrições da relação entre outras infecções 

causadas por vírus e as claudinas, como no caso dos vírus da 

imunodeficiência humana (HIV),(83) papiloma vírus humano (HPV)(41) e 
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vírus da dengue.(84) Na DA, a redução da claudina-1 poderia levar a 

aumento do risco pelo HSV-1.(38, 63) 

 

 

1.1.1.3 Corneodesmossomas: 

 

 

Entre a camada granulosa e córnea da epiderme, os desmossomas 

sofrem modificações na desmoglea e perdem sua ligação com a queratina 

do invólucro córneo, transformando-se em corneodesmossomas (Figura 4). 

Os corneodesmossomas são os principais responsáveis pela adesão dos 

corneócitos. Proteases e inibidores de proteases, excretados pelos corpos 

lamelares, estão envolvidos no controle da quebra dos 

corneodesmossomas. O equilíbrio entre ambos determina a velocidade de 

descamação das células epiteliais e alterações em seu transporte, sua 

secreção e sua estrutura.(85) 

 

  

DERMATITE ATÓPICA E TIGHT JUNCTION: 

 diminuição da expressão na pele sem lesão. 

 favorece infecção pelo Herpes Vírus tipo I, e outras 

infecções virais cutâneas; 

 aumento da permeabilidade paracelular; 

 aumento do risco a alergias a grandes moléculas. 

 proteínas de expressão ativa: 

 aumentam com a colonização do Staphylococcus sp, via 

Tool Like Receptor 2; 

 diminuem com aumento de citocinas padrão Th2.  
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Figura 4 - Representação do corneodesmossoma ligando duas células 
adjacentes. 

 

 

 

Caso a degradação dos corneodesmossomas esteja aumentada, 

ocorrerá diminuição da espessura da camada córnea, e aumento da 

permeabilidade cutânea, enquanto que o retardo na sua degradação levará 

à hiperceratose.(85) Além das substâncias produzidas pelos ceratinócitos,  

fatores externos, tais como o pH, uso de sabões e proteases bacterianas, 

também influenciam na quebra dos corneodesmossomas.(86) As TJ 

presentes nas camadas granulosa e córnea parecem proteger os 

corneodesmossomas da quebra precoce.(77) 

Na dermatite atópica, a alteração do pH,(20) o aumento da ação da 

serino-protease, a diminuição da claudina-1 e ação das proteases do 

S.aureus poderiam interferir na quebra dos corneodesmossomas, e 

modificar a descamação das células epidérmicas, definindo alterações de 

barreira e, também, influenciando na clínica das lesões. 
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1.1.2 Lipídeos da barreira 

 

A camada córnea possui dois grupos de lipídeos distintos: os lipídeos 

de superfície, compostos por ácidos graxos livres de cadeia longa, que 

formam o manto lipídico ácido da superfície cutânea e são excretados pelas 

glândulas sebáceas, e os lipídeos intercelulares, em que são armazenados 

água e eletrólitos, compostos por 50% de ceramidas, 25% de colesterol e 

15% de ácidos graxos livres de cadeia curta.(19, 31, 87) São excretados 

pelos ceratinócitos por meio dos corpos lamelares,(87) e se distribuem no 

espaço intercelular paralelamente, formando estrutura multilamelar.  

Os corpos lamelares contêm fosofolipídeos, glucosilceramidas, 

esfingomilelinas e sulfato de colesterol, além de substâncias que os 

converterão nos lipídeos lamelares do espaço extracelular (ex. β 

glucoceribrosidase). A partir destes precursores, serão formados ceramidas, 

ácidos graxos livres de cadeia curta, glicerol e colesterol. Também estão 

presentes nos corpos lamelares peptídeos do sistema imune inato como a 

β2 defensina e proteases. (Figura 5) Estas últimas, dentre outras ações, 

atuam na quebra dos corneodesmossomas.(19, 21) Algumas destas 

proteases e lipases possuem sua atuação ligada ao pH.(23, 88)  

 

DERMATITE ATÓPICA E CORNEODESMOSSOMAS 

 aumento da quebra pela diminuição da CLDN 1, elevação do pH, 

proteases; 

 alteração na descamação; 

 maior permeabilidade epidérmica. 
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Figura 5 - Representação dos corpos lamelares (CL) presentes nos 

ceratinócitos, com os lipídeos precursores dos lipídeos intercelulares (  ) 
suas enzimas conversoras, (     ) e peptídeos do sistema imune inato (      ) 
 

 

 

Indivíduos com dermatite atópica apresentam alterações nos lipídeos 

cutâneos, tanto em quantidade quanto em qualidade. Os lipídeos de 

superfície estão diminuídos e os intercelulares apresentam diminuição de 

lipídeos totais, principalmente de ceramidas, de fosfolípides e ésteres de 

esterol, com aumento de ácidos graxos livres e esterol(18). As ceramidas, 

em especial a ceramida 1, encontra-se diminuída tanto na pele lesada como 

na pele aparentemente sem lesão dos indivíduos atópicos.(89-92) Estas 

alterações modificam a barreira cutânea, aumentando a TEWL, e gerando 

ressecamento dessa. Ocorre, também, alteração da hidrólise da filagrina, 

que é dependente do gradiente hídrico, e pode estar reduzida em ambientes 

com umidade abaixo de 40%.(51) 
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1.1.3 O pH ácido da camada córnea 

 

O pH nas camadas mais externas da pele varia entre 5.0 e 5.5, ao 

contrário das mais profundas, em que é de, aproximadamente, 7.0. A acidez 

da superfície tem se mostrado importante mecanismo de proteção contra a 

colonização e invasão de patógenos (S. aureus possui pH de crescimento 

ideal em 7.0).(93)  

O pH atua na recuperação contra os danos causados à integridade 

cutânea, favorece a manutenção dos lipídeos lamelares por meio da 

ativação de hidrolases de lipídeos, como a β-glucocerebrosidase e 

fosfolipase, importantes para a formação das ceramidas e ácidos graxos 

livres, e participa, ainda, da manutenção da integridade e coesão da camada 

córnea. O pH 7.0 estimula a ação de proteases, que resulta na maior quebra 

dos desmossomas.(23, 94, 95) Além disso, a simples elevação do pH é 

capaz de promover a liberação de citocinas pró-inflamatórias como IL-12 e a 

IL-1β.(96, 97)  

  

 

DERMATITE ATÓPICA E LIPÍDEOS: 

 alteração na excreção dos corpos lamelares; 

 redução global dos lipídeos epidérmicos, em especial, ceramidas; 

 desarranjo das lamelas pela alteração do pH; 

 maior ação de proteases e maior quebra 

corneodesmossomas – maior descamação; 

 aumento da TEWL; 

 redução da hidrólise filagrina. 
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Diversos mecanismos parecem participar do processo de acidificação 

da pele, como a cobertura cutânea pelos ácidos graxos livres de cadeia 

longa, produzidos pelas glândulas sebáceas, a excreção de ácido lático 

pelas glândulas écrinas, a formação dos lipídeos intercelulares e a hidrólise 

da filagrina, com liberação de histidina e produção do ácido urocânico na sua 

forma cis. (94, 98) Esta via filagrina-histidina-ácido urocânico, apesar de 

diminuir o pH,  parece não ser fundamental na manutenção da acidez 

cutânea, como demonstrado por Fulhr et al. em 2010.(99) 

Na DA, o pH da superfície cutânea costuma ser mais alcalino que o 

tradicionalmente encontrado.(100) Isto gera diminuição da produção de 

ceramidas, e desarranjo dos lipídeos intercelulares, desencadeando a 

xerose pelo aumento da TEWL. O pH elevado pode, ainda, provocar o 

aumento da descamação pela ativação de protease, maior quebra dos 

desmossomas, além de desencadear inflamação ao ativar interleucinas. Há 

maior colonização e risco de infecção pelo S. aureus, facilitada pela 

elevação do pH, mais próximo ao seu pH de crescimento ideal.(88, 101) 

 

 

 

  

 

DERMATITE ATÓPICA E pH: 

 pH elevado; 

 maior risco de infecção pelo Staphylococcus aureus; 

 desarranjo dos lipídeos intercelulares com aumento da 

perda de água transepidérmica; 

 ativação e perpetuação do processo inflamatório; 

 aumento da quebra dos corneócitos. 
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Pacientes com dermatite atópica apresentam xerose, maior 

permeabilidade cutânea, susceptibilidade a infecções cutâneas, maior risco 

de sensibilização a alérgenos externos e resposta imunológica inadequada. 

A barreira cutânea parece exercer, cada vez mais, importante papel na 

fisiopatologia da DA, deixando de ser apenas consequência, para ter papel 

ativo no aparecimento das lesões cutâneas (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Resumo das alterações da barreira cutânea que podem ser 
encontradas na dermatite atópica e suas possíveis implicações na 
etiopatogenia da doença. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Avaliar a expressão de proteínas relacionadas à manutenção da 

barreira cutânea como a filagrina, e as claudinas -1 e -4 na pele com lesão e 

sem lesão de pacientes adultos com dermatite atópica e na pele sã de 

controles não atópicos. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

 

1. Avaliar a relação entre a expressão das proteínas filagrina, 

claudinas-1 e -4 com a gravidade da doença (índice de gravidade 

EASI = eczema area and severity index); 

2. Avaliar a relação entre a expressão das proteínas filagrina, 

claudinas-1 e -4 com a espessura da epiderme da DA; 

3. Avaliar a relação entre a expressão das proteínas filagrina, 

claudinas-1 e -4 e níveis séricos de IgE; 

4. Avaliar a relação entre a expressão das proteínas filagrina, 

claudinas-1 e -4 e eosinofilia; 

5. Avaliar a expressão das proteínas filagrina, claudinas-1 e -4 na 

pele com lesão versus pele sem lesão dos indivíduos com DA. 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1  Casuística 

 

Foram selecionados 32 doentes adultos, 22 do sexo masculino e 10 do 

sexo feminino, do Ambulatório de Dermatite Atópica da Clínica de  

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP). O diagnóstico de DA foi realizado 

através dos critérios maiores e menores de Hanifin e Rajka,11, e avaliados 

clinicamente quanto à gravidade segundo o EASI (Índice de gravidade e 

área de eczema)(102). Também foram incluídos 23 controles acima de 18 

anos, 13 do sexo masculino e 10 do sexo feminino sem diagnóstico de 

dermatite atópica ou outro quadro de atopia (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7 - Dados demográficos dos indivíduos incluídos no estudo. SL=se 
lesão; M=masculino; F=feminino; EASI=eczema area and severity index. 
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Os sujeitos da pesquisa foram incluídos no estudo, após lerem e 

concordarem com o termo de consentimento e livre esclarecido (Anexo A). 

 

 

3.1.1 Critérios de exclusão 

 

Para o grupo de DA, foram excluídos os indivíduos com idade menor 

que 18 anos, gestantes, e aqueles que não preenchiam os critérios 

diagnósticos de Hanifin & Rajka. 
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3.2  Métodos 

 

Os pacientes com DA foram submetidos à biópsia de pele em área com 

lesão, com punch de 4 mm em cada indivíduo, sob anestesia local com 

lidocaína 1%, e, posteriormente, suturadas com fio mononylon 5-0.  Quando 

o paciente apresentava área clinicamente sem lesão, foram realizadas 2 

biopsias, uma em área com lesão e a outra em área aparentemente sã, 

aleatória, na mesma região, a, pelo menos, 5 cm da lesão clínica mais 

próxima. As amostras coletadas foram emblocadas em parafina e, 

posteriormente, analisadas por imuno-histoquímica para determinar a 

expressão de filagrina e claudinas 1 e 4 em cada grupo. Foi feito o controle 

positivo e negativo para testar cada um dos marcadores imuno-

histoquímicos. (Figura 8) 

 

 

 

3.2.1 Imuno-histoquímica 

 

Cortes histológicos de quatro µm de espessura foram obtidos a partir 

de material embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente 

preparadas com solução adesiva de 3 amino-propyltriethoxy-silane (Sigma 

Chemical Co., St. Louis, MO/USA, cód. A3648) a 2%.  

A seguir, os cortes histológicos foram desparafinizados em três banhos 

de xilol à temperatura ambiente durante 20 minutos cada e, posteriormente, 

hidratados em sequência decrescente de etanol (absoluto, 95% e 70%) e 

água corrente durante cinco minutos cada. 
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Figura 8 - Imuno-histoquímica de fragmentos de pele normal obtidos de 

biópsias: controles positivos para filagrina (A), claudina-1 (B), claudina-4 (C),  
coradas em marrom, e controle negativo para filagrina (D). Aumento de 
100X.  
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Realizado bloqueio de peroxidase endógena em câmara escura com 

seis incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada, e, em 

seguida, as lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por 

cinco minutos cada e submersas em solução salina tamponada (PBS) pH 

7.4. 

Posteriormente, as lâminas foram submetidas a tratamento para 

exposição dos sítios antigênicos em calor úmido (panela a vapor) no tampão 

TRIS/EDTA 10mM/1mM pH 9.0, durante 25 minutos após o aquecimento do 

tampão a 95°C. 

As lâminas foram lavadas em água corrente e água destilada por cinco 

minutos cada, e submersas em PBS pH 7.4. 

Após esta etapa, foi feito o bloqueio de proteínas inespecíficas do 

tecido com incubação em solução de leite desnatado (Molico, Nestlé®) a 

10% durante 30 minutos à temperatura ambiente. 

As reações foram visualizadas por meio do cromógeno 

diaminobenzidina (3,3-diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. Louis, 

MO/USA, código D5637) 0,03% acrescida de 1,2 ml de água oxigenada 3%.  

A intensidade da cor foi controlada ao microscópio óptico por meio dos 

controles positivos que acompanham as reações. Os controles positivos aos 

antígenos estudados foram: pele normal para células com expressão de 

claudinas 1 e 4, e filagrina. Os controles negativos das reações foram 

obtidos por meio da omissão do anticorpo primário, que foram substituídos 

por PBS. Após feito o controle de cor, as lâminas foram lavadas em água 

corrente por cinco minutos, contracoradas com Hematoxilina de Harris por 

10 segundos e, a seguir, foram lavadas em água corrente, e secadas à 

temperatura ambiente. 

A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER 

Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100). 
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3.2.2  Técnica de imuno-histoquímica para a demonstração de 
claudinas 1 e 4, e filagrina 

 

As lâminas foram incubadas com os anticorpos primários policlonal 

anticlaudina 1 (Zymed - Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USA, cód.51-

9000) diluído a 1:400, policlonal anti-claudina 4 (NeoMarkers, Fremont, CA, 

USA, cód. RB-9266-PO) diluído a 1:200, e monoclonal antifilagrina 

(Novocastra, Newcastle, UK, cód. NCL-Filaggrin) diluído a 1:150 em BSA 

fração V (SERVA. 1930) 1% acrescida de azida sódica 0,1% em PBS, pH 

7,4. 

 

 

3.2.3 Análise das lâminas 

 

Depois de coradas, as lâminas foram digitalizadas pelo Panoramic 

Scan - 3DHistech – Hungria. Os cortes foram fotografados em 3 campos de 

760 x 1192 μm cada, com aumento de 100X e as imagens salvas no formato 

JPEG. As imagens obtidas foram analisadas pelo software Image Pro Plus 

4,5.  

Para a análise, demarcou-se uma área de epiderme a ser avaliada, 

com posterior mensuração da densidade do pigmento usado para corar as 

proteínas do estudo presentes nesta área. A seguir, calculou-se o valor da 

área demarcada, e, a partir destes dados, foi calculada a porcentagem de 

marcador em relação à área previamente demarcada. Para se determinar a 

espessura da epiderme, foi traçada uma linha no limite superior da camada 

granulosa, e outra no limite entre a camada basal e a derme. A espessura 

(em micrômetros) foi obtida pela média das distâncias entre linhas traçadas 

no limite superior da camada granulosa e o limite entre a camada basal e 

derme. 
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3.2.4 Análise estatística 

 

Foram utilizados o teste não paramétrico de Mann–Whitney e o teste 

não paramétrico de correlação Spearman. A diferença entre os grupos foi 

considerada com significância estatística quando p≤ 0,05.  

Foi utilizado o programa Prisma Graphics para análise dos dados. 
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4  RESULTADOS 

Os valores obtidos nas análises das lâminas podem ser encontrados 

no Anexo B. Os resultados gerais das análises dos dados estão resumidos 

na Tabela  1. 

 

4.1 Análise da expressão de filagrina na DA 

 

4.1.1  Expressão da filagrina na pele com lesão de DA e sua relação 
com: a gravidade da doença (EASI), a espessura da epiderme, a 
eosinofilia e IgE sérica 

 

Quando comparamos a expressão da filagrina na pele com lesão de 

DA com gravidade (EASI), espessura da epiderme, níveis de IgE sérica e 

eosinofilia, encontramos correlação inversa entre a expressão de filagrina e 

o EASI (p=0,0078 e r=-0,4618), bem como com a espessura da epiderme 

(p=0,0138 e r=-0,4311). Não houve diferença significativa entre a expressão 

de filagrina com a eosinofilia ou níveis séricos de IgE (Figura 9) 
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Figura 9 - Expressão da filagrina (FLG) na pele com lesão de doentes de 

dermatite atópica e sua relação com: índice de gravidade EASI (p=0,0078) 
(A); espessura epidérmica (μm) (p=0,0138)(B); IgE sérica (UI/ml) (p=0,8154) 
(C) e eosinofilia (%) (p=0,8923) (D).  
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C D 
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4.1.2  Expressão da filagrina na epiderme do grupo controle, e na pele 
 de doentes de DA (pele com lesão X sem lesão) 

 

A Figura 10 mostra a expressão da filagrina na pele dos controles 

sadios e dos doentes de DA (pele com lesão e sem lesão). Houve diferença 

significativa da expressão da filagrina cutânea entre os controles (p<0,001) e 

os doentes de DA (p=0,0198), mas não houve diferença entre os grupos de 

DA (pele com lesão X sem lesão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Imuno-histoquímica com marcação para filagrina (FLG) em pele 
de controles sadios (A), doentes de dermatite atópica com lesão (B), 
dermatite atópica sem lesão (C), aumento de 100x. Expressão da FLG na 
pele dos controles sadios (CO), em comparação com: (D) pele de dermatite 
atópica com lesão (L) (p<0,001); (E): pele de dermatite atópica sem lesão 
(SL) (p=0,0198); (F): dermatite atópica com lesão (L) e sem lesão (SL) 
(p=0,1791).  
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4.2 Análise da expressão de claudina -1 na DA 

 

4.2.1  Expressão da claudina -1 na pele com lesão de DA e sua relação 
com: a gravidade da doença, a espessura da epiderme, a 
eosinofilia e níveis séricos de IgE. 

 

A avaliação da expressão da claudina -1 (CLDN-1) na pele com lesão 

de DA e sua relação com parâmetros como EASI, espessura epidérmica, IgE 

sérica e eosinofilia não mostrou significância para nenhuma das análises 

realizadas (Figura 11). 
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Figura 11 - Expressão da claudina -1 (CLDN 1) na pele com lesão de 
doentes de dermatite atópica e sua relação com: índice de gravidade EASI 
(p=0,4121) (A); espessura epidérmica (μm) (p=0,7972) (B); IgE sérica (UI/ml) 
(p=0,0840) (C) e eosinofilia (%) (p=9609) (D).  
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4.2.2  Expressão da claudina-1 na epiderme do grupo controle, e na 
 pele de doentes de DA (pele com lesão X sem lesão) 

 

A Figura 12 mostra a expressão da claudina-1 na pele dos controles 

sadios e nos doentes de DA (pele com lesão e sem lesão). Houve diferença 

significativa da expressão da claudina-1 entre os controles (p<0,001) e os 

doentes de DA com pele com lesão e sem lesão (p=0,009), mas não houve 

diferença entre os grupos de DA de pele com lesão e sem lesão. 

 

 

 
 

 

Figura 12 - Imuno-histoquímica com marcação para claudina -1 em pele de 

controles sadios (A), doentes de dermatite atópica com lesão (B), dermatite 
atópica sem lesão (C), aumento de 100x. Expressão da claudina -1 (CLDN 
1) na pele dos controles sadios (CO), em comparação com: (D) pele de 
dermatite atópica com lesão (L) (p<0,001); (E): pele de dermatite atópica 
sem lesão(SL) (p=0,009); (F):  dermatite atópica com lesão (L) e sem lesão 
(SL) (p=0,7677).  
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4.3 Análise da expressão de claudina -4 na DA 

 

4.3.1  Expressão da claudina-4 na pele com lesão de DA e sua relação 
com: a gravidade da doença, a espessura da epiderme, a 
eosinofilia e a dosagem de IgE 

 

A avaliação da expressão da claudina -4 (CLDN-4) na pele com lesão 

da DA e sua relação com parâmetros como EASI, espessura epidérmica, IgE 

sérica e eosinofilia não mostrou significância para nenhuma das análises 

realizadas (Figura 13). 
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Figura 13 - Expressão da claudina -4 (CLDN-4) na pele com lesão de 
doentes de dermatite atópica e sua relação com: índice de gravidade EASI  
(p=4506) (A); espessura epidérmica (μm) (p=0,3724) (B); IgE sérica (UI/ml) 
(p=0,2648) (C) e eosinofilia (%) (p=0,2648) (D).  
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4.3.2  Expressão da claudina-4 na epiderme do grupo controle, e na pele 
de doentes de DA (pele com lesão X sem lesão) 

 

A Figura 14 mostra a expressão da claudina-4 na pele dos controles 

sadios e nos doentes de DA (pele com lesão e sem lesão). Houve diferença 

significativa da expressão da claudina-1 entre os controles (p<0,001) e os 

doentes de DA (p<0,001), mas não houve diferença entre os grupos de DA 

(pele com lesão X sem lesão).  

 

 

 

 
 
 
Figura 14 - Imuno-histoquímica com marcação para claudina -4 em pele de 
controles sadios (A), doentes de dermatite atópica com lesão (B), dermatite 
atópica sem lesão (C), aumento de 100x. Expressão da claudina -4 (CLDN 
4) na pele dos controles sadios (CO), em comparação com: (D) pele de 
dermatite atópica com lesão (L) (p<0,001); (E): pele de dermatite atópica 
sem lesão(SL) (p<0,001); (F):  dermatite atópica com lesão (L) e sem lesão 
(SL) (p=0,0568). 
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4.4  Análises da espessura da epiderme na DA 

 

4.4.1  Avaliação da espessura epidérmica (μm) e sua relação com a 
 gravidade da DA, IgE sérica e eosinofilia 
 

A avaliação da espessura epidérmica média (μm) e sua relação com a 

gravidade da DA, IgE sérica e eosinofilia  não mostrou significância para 

nenhuma das análises realizadas (Figura 15). 
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Figura 15 - Análise da espessura epidérmica (μm) na pele de doentes de 
dermatite atópica e sua relação com o índice de gravidade EASI (p=01275) 
(A),  IgE sérica (UI/ml) (p=0,1228) (B), e eosinofillia (%) (p=0,2914) (C).  
 

 

 

4.4.2  Análise da espessura da epiderme e expressão das proteínas de 
barreira filagrina, claudina -1 e claudina -4 nas amostras de pele 
atópica sem lesão 

 

A Figura 16 mostra a análise da espessura da epiderme e sua relação 

com as proteínas filagrina, claudina -1 e claudina -4 nas amostras de pele de 

doentes de DA sem lesão aparente. Não houve correlação entre espessura 

epidérmica e alteração da expressão destas proteínas de barreira. 
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Figura 16 - Análise da espessura epidérmica (μm) e medidas de filagrina 
(FLG) (p=0,3487) (A), claudina -1 (CLDN 1) (p=0,1912) (B) e claudina -4 
(CLDN 4) (p=0,7330) (C) na pele sem lesão (SL) de indivíduos com 
dermatite atópica.  
 

 

  

FILAGRINA 

 

CLAUDINA-1 

 

CLAUDINA-4 

CO/DA LESÃO ↓ 

 

↓           ↓ 

CO/DA SEM LESÃO ↓ 

 

↓           ↓ 

DA LESÃO/ SEM 

LESÃO 

NÃO NÃO        NÃO 

EASI CORRELAÇÃO 

INVERSA 

NÃO        NÃO 

ESPESSURA/DA 

LESÃO 

CORRELAÇÃO 

INVERSA 

NÃO       NÃO 

ESPESSURA/DA SEM 

LESÃO 

NÃO NÃO       NÃO 

IGE NÃO 

 

NÃO       NÃO 

EOSINOFILIA NÃO 

 

NÃO       NÃO 

 

Tabela 1 - Resumo esquemático dos resultados obtidos referentes à 

expressão das proteínas de barreira (filagrina, claudinas-1 e -4). 
CO=controle; DA=dermatite atópica, EASI=eczema area and severity index. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

A etiopatogenia multifatorial da dermatite atópica representa, ainda, um 

dos maiores desafios a serem desvendados. Distúrbios da barreira cutânea 

podem facilitar a penetração de micro-organismos através da pele, bem 

como ocasionar perda do balanço hídrico e agir como promotor da 

inflamação.  

Na DA, ocorrem diversas alterações epidérmicas relacionadas à 

barreira cutânea como: elevação do pH, alteração em quantidade e 

qualidade dos lipídeos cutâneos, maior ação de proteases, descamação 

irregular dos corneócitos e redução de proteínas como a filagrina, além do 

rompimento de sua estrutura mecânica por meio do ato de coçar.26 

Mutações do gene da filagrina relacionam-se ao maior risco de asma, 

início precoce da doença e dificuldade de controle da DA.(16, 42, 60) 

Entretanto, além da filagrina, recentes achados na redução da expressão de 

outras proteínas que compõem a barreira cutânea, como a claudina-1, foram 

descritos em indivíduos com DA por De Benedetto et al. em 2011.(36)  

O presente estudo demonstrou redução da expressão da filagrina na 

pele de doentes de DA em relação aos controles, tanto na pele com lesão 

quanto na pele sem lesão.65 Ainda, demonstrou-se correlação inversa entre 

a gravidade da doença e a expressão cutânea de filagrina, corroborando os 

dados encontrados na literatura.15,58 

Um dado de interesse seria o encontro de espessura epidérmica 

aumentada na pele de pacientes com DA, relacionado à cronicidade da 

doença.(103)  

Em nossas amostras, quando avaliamos a espessura da epiderme e a 

expressão da filagrina, também encontramos correlação inversa entre os 

dados, sugerindo que a expressão da filagrina estaria relacionada à 

cronicidade das lesões. 
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Com relação a outras proteínas relacionadas à função de barreira 

cutânea, destacamos as proteínas das tight junctions, importantes na 

manutenção da permeabilidade intercelular, especialmente para moléculas 

grandes.79 A expressão destas proteínas, inclusive claudinas -1 e -4, altera-

se rapidamente quando ocorrem lesões da epiderme,(34) mostrando a 

variabilidade de sua expressão e sua importância na formação da barreira 

cutânea. 

Ativação do toll-like receptor (TLR) leva ao aumento da expressão das 

claudinas -1 e -4.(67) Kirschner et al., em 2009(104) mostra a redução da 

claudina -4 e o aumento da claudina -1 em placas de psoríase. Na dermatite 

atópica, ocorre redução da expressão da claudina -1,36 mas há pouca ou 

nenhuma informação sobre a expressão da claudina -4 na DA.36 

Quanto à avaliação da expressão das proteínas das tight junctions na 

DA, especialmente das claudinas -1 e -4, demonstrou-se redução de ambas 

na pele dos doentes de DA analisados neste estudo. (Figura 17) Entretanto, 

ao analisarmos as proteínas da TJ em relação à gravidade da doença, e à 

espessura da epiderme, não encontramos correlação, como as encontradas 

com a filagrina.  

Nossos resultados sugerem que as claudinas, por serem proteínas de 

expressão ativa que respondem a estímulos diferentes, como presença do 

S. aureus,(105) histamina(106) e uso de corticosteróides,(81) devem ter sua 

expressão modificada por diversos fatores locais em conjunto, não avaliados 

neste estudo. 

Futuros estudos envolvendo a análise de mutações genéticas das 

proteínas da barreira cutânea em doentes de dermatite atópica, pertinentes 

à população brasileira, deverão ser conduzidos. Ainda, a relação entre 

barreira cutânea alterada e a inflamação existente na DA, por meio da 

dosagem dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias e inflamatórias, 

tais como interleucinas 17 e 22, deverá ser investigada. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Nossos resultados mostram que: 

 

1) Na pele com e sem lesão do adulto com dermatite atópica, existe 

redução da expressão das proteínas relacionadas à barreira 

cutânea, como a filagrina e as claudinas -1 e 4; 

2) A expressão da filagrina na pele com lesão do paciente com 

dermatite atópica correlacionou-se de forma inversa com a 

gravidade da doença, utilizando-se o escore EASI, e com a 

espessura da epiderme, sugerindo cronicidade das lesões. Não 

houve diferença significativa entre a expressão de filagrina com a 

eosinofilia ou níveis séricos de IgE; 

3) Houve redução da expressão das proteínas das tight junctions na 

DA, especialmente das claudinas -1 e -4, sem relação com a 

gravidade da doença, espessura da epiderme, eosinofilia ou 

níveis séricos de IgE. 
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7  ANEXO 

 

 

7.1  Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA  

OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº  

SEXO:     M □        F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:                                                         Nº:                    APTO:          
BAIRRO:                                                    CIDADE: 
CEP:                                                         TELEFONE: DDD (       )  
 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:                                       SEXO:  M □   F 

□   

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 
ENDEREÇO:                                                              Nº:                      APTO: 
BAIRRO:                                                        CIDADE:  
CEP:                                                              TELEFONE:DDD (      ) 
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ESTUDO COMPARATIVO DA EXPRESSÃO DE FILAGRINA E 

CLAUDINAS 1 E 4 EM INDIVÍDUOS ADULTOS COM DERMATITE 

ATÓPICA  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “ESTUDO COMPARATIVO 

DA EXPRESSÃO DE FILAGRINA E CLAUDINAS 1 E 4 EM INDIVÍDUOS 

ADULTOS COM DERMATITE ATÓPICA” 

2. PESQUISADOR:  Valéria Aoki 

CARGO/FUNÇÃO: Médica 

 INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Dermatologia 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO (X)  RISCO MÉDIO (   ) 

 RISCO BAIXO (   )  RISCO MAIOR (   ) 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 anos. 

 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Objetivos da pesquisa: O estudo tem como objetivo estudar e entender 

melhor os diferentes padrões das lesões da dermatite atópica. A dermatite 

atópica ou eczema é uma doença crônica que geralmente começa na 

infância, que causa coceiras e feridas na pele. Geralmente está associada 

com asma e rinite alérgica. Tem fases de melhora e piora. Pode piorar no 

inverno, onde há um maior ressecamento da pele, o que é agravado pelos 

banhos quentes. A maioria dos pacientes melhora com a idade, mas uma 

minoria continua a ter a dermatite durante a vida adulta. A doença apresenta 

vários padrões de lesões, e geralmente cada indivíduo apresenta um tipo de 

lesão com maior frequência que os outros. Assim, vamos estudar os 

portadores de dermatite atópica que apresentes lesões diferentes, para 

tentar melhor esclarecer o porquê destas diferenças numa mesma doença. 
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Procedimentos a serem realizados: O paciente selecionado para participar 

do estudo deverá concordar com a sua participação. Durante a consulta de 

rotina do ambulatório, após ter consentido em fazer parte do estudo, serão 

feitas algumas perguntas, como: se tem outros casos de eczema, rinite ou 

asma na família, quando começaram as primeiras feridas na pele, qual a 

frequência das feridas, quais os medicamentos que já foram utilizados. Será 

ainda feito um exame geral para verificar quais as partes do corpo estão 

mais comprometidas. Serão ainda pedidos aos pacientes do estudo, a 

realização de biopsias de pele, a partir das quais será realizado o estudo. 

 

Os procedimentos serão feitos no próprio hospital das clínicas sem nenhum 

custo para o paciente, que pode aproveitar o dia das consultas para realizar 

as biopsias. Os pacientes continuarão a ser acompanhados como sempre no 

ambulatório de dermatite atópica. Se houver a necessidade de mais algum 

exame, o paciente que concordar com o estudo poderá ser ainda convocado 

via telefone ou carta para vir a uma consulta, mesmo antes do seu retorno e 

terá todos os esclarecimentos e assistência que precisar. Todos os 

pacientes terão acesso aos resultados de seus exames no momento em que 

quiserem e com as explicações necessárias para seu entendimento. 

 

O paciente pode em qualquer momento não concordar em fazer os exames 

que serão pedidos. 

 

Possíveis desconfortos e riscos esperados: Será realizado biopsia na pele 

sob anestesia local. Durante o procedimento o paciente poderá sentir dor 

mínima no momento da aplicação da anestesia , parecida com uma picada 

de formiga. Algumas pessoas podem às vezes sentir tonturas ou até 

desmaio durante o procedimento e, mais raramente pode haver infecção no 

local em que foi realizado a biopsia. 

 

Benefícios que poderão ser obtidos: O paciente que participar do estudo 

poderá beneficiar-se ou não do estudo. Pode ser que sejam obtidas 

respostas para algumas dúvidas que existem sobre o eczema atópico ou 

simplesmente descobrirmos algum dado novo que possa contribuir com 

futuras pesquisas sobre este assunto. 

 

Procedimentos alternativos: O paciente não é obrigado a realizar estes 

procedimentos específicos se não quizer, o que não implica que sofrerá 

alguma penalidade. Mesmo o paciente que não concordar em participar do 
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estudo, terá todos os benefícios de atendimento e de informações sobre 

novas descobertas com relação à doença, do que qualquer outro paciente 

que participar do estudo. 

 

Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é a Dra. Valéria Aoki e o pesquisador 

executante a Dra. Mariana Colombini Zaniboni, que podem ser encontradas 

no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, 5o. Andar, PAMB-

Dermatologia CEP: 05403-000, Telefone(s) (11) 3069-6398. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-644 

ramal 26, e-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

 

Confidencialidade e liberação dos registros médicos: Apenas os médicos 

envolvidos no estudo terão, além do próprio paciente, acesso aos resultados 

das biopsias, bem como à identificação dos mesmos. Em nenhum momento 

do estudo o paciente será identificado pelo nome e também em nenhuma 

publicação resultante do estudo em questão. Os dados e materiais obtidos 

serão utilizados única e exclusivamente para esta pesquisa. 

 

Participação: A sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Você 

está ciente que não é obrigado (a) a participar deste estudo e se em algum 

momento não quiser mais partipar ou fazer os exames, deverá entrar em 

contato com a equipe do estudo, sem nenhuma penalidade por isto. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “ESTUDO 

COMPARATIVO DA EXPRESSÃO DE FILAGRINA E CLAUDINAS 1 E 4  

EM INDIVÍDUOS ADULTOS COM DERMATITE ATÓPICA ” 

 

Eu discuti com a Dra. Mariana Colombini Zaniboni sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
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consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal           Data         /       / 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha Data         /       / 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos 

ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

     ---------------------------------------------------------------------------------       

Assinatura do responsável pelo estudo              Data ___/___/__ 
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7.2  Anexo B: Tabelas com os resultados obtidos no estudo 

 

 

A. Tabela de dados das amostras de pele obtidas de controles sem 

diagnóstico de dermatite atópica. 

 
S ID CLDN 1 ESP CLDN 1 CLDN 4 ESP  CLDN 4 FLG ESP FLG 

CO01 F 47 
12,07401 29,849207 2,507043 31,271673 7,098558 33,84688 

CO02 
M 60 

10,68945 20,34042 4,892278 23,621693 7,472145 18,22167 

CO03 M 64 
18,4372 22,009233 4,060446 29,87056 6,18729 25,65776 

CO04 
F 23 

15,47746 36,705507 4,213469 29,763563 5,138151 34,39405 

CO05 F 78 
18,00876 26,631653 5,011706 30,859487 5,711508 23,5873 

CO06 
M 66 

14,84144 22,806497 3,273914 24,016407 5,550401 19,78107 

CO07 F 48 
19,02526 18,562393 1,910289 24,65363 7,231495 18,52144 

CO08 
M 58 

12,46332 24,924397 2,988804 27,218397 4,25311 20,04089 

CO09 M 57 
8,38912 40,892134 8,052731 39,45557 4,139374 33,53939 

CO10 
M 23 

6,367632 71,49279 3,485233 78,28143 1,27258 80,04225 

CO11 M 66 
4,849287 103,16005 6,040149 109,97038 1,606922 112,9651 

CO12 
M 60 

14,54987 29,78052 5,757399 33,74866 6,699566 34,62351 

CO13 M 44 
7,222573 110,68023 5,089976 106,6139 0,304318 99,03812 

CO14 
F 47 

16,27621 32,83711 6,456982 30,26969 5,157236 36,17188 

CO15 F 38 
11,58284 20,156663 4,269161 24,243023 5,915619 25,33004 

CO17 
F 52 

15,21899 27,463923 3,566738 20,92573 4,555646 21,64389 

CO18 M 80 
17,29128 25,100277 10,33142 33,5791 2,779544 34,37219 

CO19 
M 66 

7,237216 45,52731 2,606011 46,555913 6,881981 56,39134 

CO20 F 33 
11,41581 27,601577 6,049549 25,40006 4,531362 32,30892 

CO21 
F 64 

12,86496 32,295447 3,532661 29,081677 5,624422 30,12554 

CO22 M 79 
14,73193 29,24245 5,078383 31,62039 5,090038 32,89108 

CO23 
F 80 

11,1956 31,580243 2,881319 30,467073 4,856448 35,38855 

CO24 M 67 
12,88758 38,850947 4,843584 43,984807 6,953171 41,51791 

MÉDIA   56,52174 12,74338 37,760477 4,647793 39,368383 5,000473 39,14786 

CO= controle, SL= sem lesão, S= sexo, ID = idade, EOS= eosinofilia, ESP= espessura,  
CLDN= claudina, FLG=filagrina. 
CO16- excluído por problema técnico na confecção das lâminas. 
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B. Tabela de dados das amostras de pele obtidas em áreas com lesão de 

doentes de dermatite atópica 

 
S ID EASI IgE EOS CLDN 1 

ESP  
CLDN 1 

CLDN 4 
ESP 
CLDN 4 

FLG 
ESP     
FLG 

PC2 F 22 25    14000 15,7 5,562164 63,31163 4,657573 74,019887 2,925121 49,765397 

PC3 F 29 40,6 60400 19,4 1,76304 117,73257 3,354729 119,5915 0,119962 97,07713 

PC4 M 21 
47,7 39100 11,3 5,957688 100,49895 2,213404 96,721573 1,503043 103,38824 

PC5 F 43 
33,5 2680 5,7 4,400257 40,397257 2,349105 44,480387 2,689525 45,03246 

PC6 M 28 
40,2 16700 8,7 3,345351 37,49839 1,401733 37,520913 1,979918 32,974987 

PC7 M 24 
47,9 3120 10,1 7,959194 63,170543 1,174454 96,9917 1,200087 60,9522 

PC8 F 22 
10,3 26200 7,8 4,282044 69,173923 2,403241 68,747533 3,56515 83,244897 

PC9 M 37 
47,2 59900 7,6 5,387664 97,308987 6,812072 102,65393 0,52488 134,3141 

PC10 M 43 
18,4 28300 12,7 5,525851 57,65901 4,468799 55,09837 3,862473 70,414637 

PC11 F 39 
31,6     6,149881 166,1749 2,373998 156,034 0,056012 171,05313 

PC12 M 22 
17,8 3400 8,7 2,89294 102,56504 3,243635 113,89269 3,782393 113,95935 

PC13 M 24 50 
46300 12,1 7,257659 124,93787 2,153601 132,53116 0,057075 119,65947 

PC14 M 39 35,4 
5080 6,7 3,483567 98,26415 1,82998 87,090183 1,670508 89,86342 

PC15 M 20 
24,7 26900 36,1 11,70609 134,76057 1,268112 164,14523 1,223245 121,75524 

PC16 M 19 
25,9   4,1 5,340807 53,190413 4,153269 79,052473 2,662717 75,754077 

PC17 M 34 
35,8 5530 16,1 11,46569 98,638843 1,504688 138,76757 0,978337 133,9619 

PC18 M 24 35 
30000 15,2 10,08119 133,94863 3,381338 103,2407 2,320269 157,88043 

PC19 M 20 14,4 
4910 7,6 9,290072 84,791257 3,459347 91,717077 0,774136 108,67947 

PC20 M 29 11,2 
4070 14,2 3,731594 38,448937 3,486803 41,697607 1,622446 56,07265 

PC21 M 21 38,5 
2870 6,8 9,191107 97,347763 3,876056 103,16185 1,227966 87,89251 

PC22 F 42 
8,6 5180 8,5 9,939224 93,255227 1,153955 79,662307 4,240808 92,10982 

PC23 M 37 
36,3     6,876861 65,557033 1,357538 83,056237 2,424809 74,26943 

PC24 M 19 
22 4140 5,9 14,89563 84,00446 2,927929 94,215767 1,47252 80,5664 

PC25 F 61 
59,4 53500 16,8 3,285038 52,430953 3,644735 41,59924 2,022592 65,324437 

PC26 M 24 
45,8 13100 3,5 5,513158 103,71041 2,382773 131,02 1,81185 113,18791 

PC27 F 48 
15,9 343 1,1 11,2617 39,304163 1,733579 48,613747 1,594561 38,54214 

PC28 M 48 
47,9 34800 16,9 15,97506 43,7651 1,949492 51,665093 1,911607 51,644407 

PC29 F 20 
34,8 119000 5.5 2,925983 86,708057 3,993048 97,357623 1,012477 100,12169 

PC30 M 28 
35,2 5260 6,6 6,118467 89,239147 1,369604 131,92933 1,102398 100,29578 

PC31 M 19 
35,2 58400 24,2 3,570658 86,149677 1,643828 94,944383 2,329681 110,72354 

PC32 F 31 
13,2 3400 6,9 13,86056 57,61574 3,151585 54,66091 2,734559 41,619677 

PC33 M 19 
21,4 6050 10,7 9,091378 52,6439 3,722972 76,88346 0,687372 75,675097 

MÉDIA   30 31,5 23539 12,3 7,127737 82,318859 2,768655 90,398889 1,815328 89,305501 

PC= paciente, S= sexo, ID = idade, EOS= eosinofilia, ESP= espessura, CLDN= claudina, 
FLG=filagrina. 
PC1- excluído durante o estudo por problemas técnicos com a imuno-histoquímica 
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C. Tabela de dados das amostras de pele obtidas em áreas sem lesão de 

doentes de dermatite atópica. 

 
S ID EASI IgE EOS CLDN 1 

ESP  
CLDN 1 

CLDN 4 
ESP  

CLDN 4 
FLG 

ESP 
FLG 

PC05 F 43 33,5 2680 5,7 5,353138 46,7612 0,60863 53,253517 3,739953 41,96334 

PC06 M 28 40,2 16700 8,7 1,475154 46,85891 0,880321 40,223883 4,960367 50,37409 

PC10 M 43 18,4 28300 12,7 6,123952 114,3187 0,568582 125,80607 2,007106 152,1775 

PC11 F 39 31,6 

  

5,229944 31,15224 1,413022 26,71813 0 31,80842 

PC12 M 22 17,8 3400 8,7 7,752144 52,17707 2,484602 60,30545 5,286722 55,78979 

PC13 M 24 50 46300 12,1 5,397179 109,4259 1,846928 141,83787 0,396971 124,5764 

PC15 M 20 24,7 26900 36,1 12,96932 162,4 2,245093 123,03525 0,576568 192,6262 

PC20 M 29 11,2 4070 14,2 3,731594 38,44894 1,661734 25,0124 6,873267 30,37759 

PC26 M 24 45,8 13100 3,5 8,278726 27,86418 2,356152 36,453513 3,951269 33,92992 

PC28 M 48 47,9 34800 16,9 9,148418 69,6681 3,942862 38,162583 2,389413 46,19777 

MÉDIA 

 

32 32,11 19583 10,31 6,545957 69,907521 1,800793 67,0808663 3,0181635 75,9821 

PC= paciente, SL= sem lesão, S= sexo, ID = idade, EOS= eosinofilia, ESP= espessura,  
CLDN= claudina, FLG=filagrina. 
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APÊNDICE A - Artigo: Profile of skin barrier proteins (filaggrin, claudins 1 
and 4) and Th1/Th2/Th17 cytokines in adults with atopic dermatitis 
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