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RESUMO. Foi estudada a hidrólise de nucleotídeos da adenina pela NTPDase em linfócitos de ratos Wistar
com dermatite induzida por sulfato de níquel, antes e após tratamento com dexametasona livre e nanoes-
truturada. Os dois tipos de tratamento também foram avaliados por análise histopatológica e morfométri-
ca. A atividade enzimática média do grupo com dermatite de contato foi significativamente maior em rela-
ção ao grupo controle (P<0,001). A hidrólise do ATP e do ADP nos grupos tratado com dexametasona li-
vre e nanoestruturada foi significativamente maior em relação ao grupo controle (P < 0,001). Não se ob-
servou aumento estatisticamente significativo na hidrólise de ADP e ATP, entre os grupos tratados com
dexametasona nanoestruturada ou livre. Houve um maior grau de atrofia da pele no grupo tratado com
dexametasona nanoestruturada sugerindo ter este, efeito imunossupressor maior. O aumento na atividade
da NTPDase, provavelmente ocorreu por mecanismos compensatórios, devido a inibição da proliferação
dos linfócitos pela dexametasona, indicando alteração pela resposta imune.
SUMMARY. “NTPDase Activity of Lymphocytes in Contact Dermatitis Before and After Treatment With Nanos-
tructured Dexamethasone”. The hydrolysis of adenine nucleotides by NTPDase was studied in lymphocytes of
Wistar rats with experimental nickel-sulphate induced dermatitis, before and after treatment with free and nanos-
tructured dexamethasone. Both treatments were also evaluated by histopathological and morphometric analysis.
The mean enzymatic activity of the contact dermatitis group was significantly greater compared to the control
group (P < 0.001). ATP and ADP hydrolysis were significantly greater in the free and nanostructured treatment
groups when compared to the control group (P < 0.001). ADP and ATP hydrolysis were not statistically signifi-
cant different between the two treatment groups. The group treated with nanostructured dexamethasone showed
greater skin atrophy, suggesting that this treatment has a greater immunosuppressant effect. The increase in NTP-
Dase activity probably occurred through compensatory mechanisms, due to inhibition of lymphocyte prolifera-
tion by dexmethasone, indicating an alteration in the immune response. 

INTRODUÇÃO
Dermatite de contato alérgica é uma derma-

tose inflamatória, com grande impacto socioeco-
nômico, classificada como doença ocupacional
1. Induzida pelo contato da pele com substân-
cias químicas não protéicas denominadas hapte-
nos, corresponde a uma reação de hipersensibi-
lidade retardada tipo IV, ou mediada por células
T hapteno-específicas 2.

A enzima NTPDase (EC 3.6.1.5, nucleosídeo
trifosfato difosfoidrolase, CD39) catalisa a hidró-

lise extracelular dos nucleotídeos ATP e ADP
até adenosina monofosfato (AMP) 3; é descrita
em vários tecidos, inclusive em mamíferos como
córtex cerebral 4, plaquetas de ratos e humanos
5,6, células endoteliais 7 e linfócitos humanos 8,9.
Distribuída nas células sangüíneas, participa de
importantes interações celulares, agindo na
agregação plaquetária, em processos inflamató-
rios e imunes 6.

O sistema imune é constituído entre outras
células, por linfócitos. Em estados patológicos, o
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número destes sofre alterações em estímulos an-
tigênicos, proliferações benignas e malignas.
Dentre os mediadores capazes de modular
ações dos linfócitos destacam-se os nucleotídeos
e nucleosídeos da adenina. O ATP extracelular é
capaz de regular interações célula-célula, impor-
tante nos processos de ativação, diferenciação,
desenvolvimento, proliferação, morte celular e
respostas efetoras dos linfócitos 10, responsável
por efeitos citolíticos dos linfócitos T citotóxi-
cos.

Entretanto, essas células apresentam meca-
nismos que degradam ATP extracelular, respon-
sáveis pela proteção celular contra ações citotó-
xicas do próprio ATP liberado. Os papéis do
ADP e do AMP em linfócitos permanecem des-
conhecidos, porém, representam importante
fonte extracelular de adenosina, que pode agir
como agente imunossupressor, exercendo efeito
tóxico no desenvolvimento dos linfócitos e ini-
bindo a ativação destes frente a um antígeno. As
ações promovidas por esses nucleotídeos são
mediadas por receptores de membrana conheci-
dos como purinérgicos 11 que são amplamente
distribuídos nas células sangüíneas 12,13.

A NTPDase é reconhecida como marcador
de ativação de linfócitos T e também é capaz de
gerar sinais que amplificam interações célula-cé-
lula, desempenha um importante papel no con-
trole da função dos linfócitos incluindo reco-
nhecimento do antígeno e/ou ativação de ativi-
dades efetoras das células T-citotóxicas 15. 

Este estudo procurou determinar a hidrólise
de nucleotídeos da adenina, pela NTPDase em
linfócitos de ratos com dermatite induzida por
sulfato de níquel, antes e após tratamento com
dexametasona livre e nanoestruturada, objeti-
vando verificar possíveis alterações na atividade
desta enzima frente a reação inflamatória de hi-
persensibilidade tipo IV e na terapia imunossu-
pressora. Ainda, procurou verificar a possível re-
lação da apresentação do fármaco na formula-
ção livre e nanoestruturada com a hidrólise de
nucleotídeos da adenina. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Reagentes 

Sulfato de níquel (Vetec, Brasil) 5,0%, vaseli-
na sólida (Embacaps, Brasil), Comassie Blue
(Sigma-Aldrich, USA), Verde de Malaquita (Sig-
ma-Aldrich, Alemanha), tampão hemolítico, fi-
coll-hystopaque (Nycomed Pharma, Oslo, Nor-
way), ATP, ADP (Sigma-Aldrich, USA), poly (ε-
caprolactone) (Sigma-Aldrich, USA), polissorba-
to 80 (Via Farma, Brasil), monooleato de sorbi-

tano (Sigma-Aldrich, Espanha), dexametasona
(base) (Henrifarma, Brasil), triglicerídio do ácido
cáprico e caprílico (Via Farma, Brasil), acetona
P.A (Nuclear, Brasil), cera autoemulsionante
aniônica (Alpha química, Brasil), óleo de rosa
mosqueta (Galena, Brasil), álcool cetílico (Alpha
química, Brasil), glicerina (Nuclear, Brasil), ce-
tiol V® (Alpha química, Brasil), trietanolamina
(Alpha química, Brasil), imidazolidinil uréia (Sig-
ma-Aldrich, USA), formol a 10% (Merck, Alema-
nha), hematoxilina-eosina e parafina. Demais
reagentes usados no experimento foram de ca-
tegoria analítica de alta pureza.

Animais
Sessenta ratos Wistar, fêmeas (280-300 g),

com idade média de 12 semanas, mantidos em
ciclo claro/escuro, com controle de temperatura
de 20 °C -25 °C, com água e ração padrão,
oriundos do biotério da Universidade Federal de
Santa Maria. O projeto foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética Animal da Universidade Federal de
Santa Maria/RS.

Indução de dermatite de contato
Foram acompanhados quatro grupos forma-

dos cada um por 15 ratas. O primeiro foi o con-
trole, e não recebeu a sensibilização com o ní-
quel, mas ficou sob as mesmas condições am-
bientais e alimentares dos demais grupos. O se-
gundo (dermatite de contato), o terceiro e o
quarto foram sensibilizados na região do abdô-
men após tricotomização com lâmina descartá-
vel, com aplicação tópica de 4,0 g de sulfato de
níquel a 5,0% utilizando vaselina sólida como
veículo. Seis dias após a sensibilização foi apli-
cado em cada orelha, devidamente tricotomiza-
da com lâmina descartável, 6,0 g de sulfato de
níquel a 5,0% com vaselina sólida, em 5 aplica-
ções com intervalos de 72 h entre cada aplica-
ção. Após 72 h da última aplicação o segundo
grupo foi submetido à punção cardíaca, onde
foram coletados 8,0 ml de sangue utilizando
EDTA como anticoagulante. O terceiro grupo foi
tratado com dexametasona livre a 0,42 mg/g e o
quarto grupo com dexametasona nanoestrutura-
da a 0,42 mg/g por mais 5 dias com aplicações
diárias de 6,0 g. Três dias após o tratamento, o
terceiro e o quarto grupo também foram subme-
tidos à punção cardíaca. Nas amostras obtidas
nos quatro grupos, foi determinada da atividade
da NTPDase. 

Durante as aplicações de sulfato de níquel a
5,0 % as lesões dérmicas foram monitoradas dia-
riamente através de observação a olho nu, obje-
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tivando avaliar possíveis reações alérgicas carac-
terísticas de dermatite de contato.

Isolamento de células mononucleadas do
sangue dos animais

Os linfócitos foram isolados de sangue total
coletado com EDTA e separados em Ficoll-Hys-
topaque em gradientes de densidade, conforme
metodologia descrita por Böyum 16.

Determinação de proteína
A proteína foi determinada pelo o método

de Coomassie Blue, utilizando albumina bovina
como padrão, segundo metodologia descrita por
Bradford 17.

Hidrólise de ATP e ADP
Após isolamento das células mononucleares,

a hidrólise dos nucleotídeos foi determinada pe-
la medida de fosfato inorgânico liberado na rea-
ção usando o método colorimétrico 18 e padro-
nizado em linfócitos 9. O meio de reação conti-
nha 0,5 mM de CaCl2, 120 mM de NaCl, 5 mM
de KCl, 60mM de glicose e 50 mM de Tris-HCl,
em pH de 8,0 em volume final de 200 µl. Vinte
microlitros de suspensão salina contendo células
mononucleadas intactas totalizaram a concentra-
ção média de 2-4 µg de proteínas e foram pré -
incubadas por 10 min à 37 °C. A reação foi ini-
ciada por adição de substrato (ATP ou ADP) a
uma concentração final de 2 mM, incubadas por
70 min a 37 °C e finalizadas com 200 µL de áci-
do tricloroacético a 10%, totalizando concentra-
ção de 5%. As amostras foram resfriadas por 10
min antes da análise, usando Verde de Malaqui-
ta como reagente colorimétrico e KH2PO4 como
padrão. A análise foi em triplicatas para avaliar
a atividade específica em nmol do Pi/mim/mg
proteína.

Preparação das nanopartículas
As nanocápsulas contendo dexametasona fo-

ram desenvolvidas e caracterizadas por Friedrich
et al. 19. A preparação foi feita através da nano-
precipitação de polímero pré-formados 20. Os
componentes da fase orgânica (triglicerídeos de
ácidos cáprico e caprílico, monooleato de sorbi-
tano, poli-ε-caprolactona, acetona, dexametaso-
na) foram pesados e colocados em béquer,
mantidos sob agitação magnética em banho
(temperatura de 40 °C), até total dissolução. A
fase orgânica foi vertida com auxílio de um fu-
nil, na fase aquosa (água, polissorbato 80), sob
agitação magnética em banho a 40 °C. 

A suspensão formada foi mantida sob agita-

ção magnética em banho por 10 min e levada
ao evaporador rotatório para eliminação do sol-
vente orgânico e ajuste da concentração final de
dexametasona em 0,5 mg/ml de suspensão.

Caracterização das suspensões de
nanocápsulas contendo dexametasona

Os testes realizados objetivaram a compara-
ção com suspensões previamente desenvolvi-
das. As suspensões contendo as nanocápsulas
de dexametasona foram analisadas em relação à
distribuição do diâmetro médio das partículas,
índice de polidispersão, potencial zeta e pH. 

A determinação do pH foi realizada em po-
tenciômetro calibrado com solução tampão pH
4,0 e 7,0 nas suspensões. Os resultados foram
expressos pela média das três determinações. 

Na determinação do diâmetro médio e índice
de polidispersão as suspensões foram diluídas
500 vezes (v:v) em água Milli Q®. Para determi-
nação do potencial zeta, realizou-se diluições de
500 vezes (v:v) das suspensões de nanocápsulas
em solução de NaCl 10 mM previamente filtrada
em membrana com 0,45 µm. As leituras foram
analisadas através do aparelho Zetasizer Nano-
series (Malvern Instruments). Os resultados de
diâmetro médio, índice de polidispersão e po-
tencial zeta foram obtidos através da média de
três determinações.

Preparação do creme gel contendo as
suspensões

O creme gel contendo nanocápsulas de de-
xametasona foi desenvolvido e caracterizado
por Ferrony e colaboradores (2008) 21 no labo-
ratório de Nanociências do Centro Universitário
Franciscano. Foi preparado substituindo água
pela suspensão de nanocápsulas contendo de-
xametasona, utilizando creme base aniônico, in-
corporando a suspensão de nanocápsulas con-
tendo dexametasona. A concentração final de
dexametasona na formulação foi de 0,42 mg/g
de creme gel.

Objetivando comparar os resultados entre o
fármaco nanoestruturado e a forma livre, prepa-
raram-se veículos com dexametasona dispersa
nos mesmos tensoativos utilizados para prepara-
ção da suspensão, onde a concentração final
obtida foi de 0,42 mg/g de creme gel e as for-
mulações semi-sólidas foram preparadas em tri-
plicata.

Avaliação histopatológica
A avaliação histopatológica foi realizada no

Serviço de Patologia do Hospital Universitário
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de Santa Maria. Após a fixação em formol a 10%
durante 24 h, os espécimes foram preparados
para confecção das lâminas, onde foram obtidos
240 cortes, com espessura de 3 µm. A técnica
de coloração utilizada foi hematoxilina e eosina
(H/E), e a avaliação histopatológica envolveu
epiderme, derme, tecido adiposo, subcutâneo,
cartilaginoso e muscular.

Análise morfométrica
Foram analisadas 60 lâminas coradas pela

técnica da hematoxilina e eosina (H/E). Em ca-
da lâmina foi efetuada a média e o desvio pa-
drão da espessura (µm) do epitélio em cinco
pontos diferentes, através de microscopia de
luz, com um aumento de 200 vezes. Pontos es-
tes distribuídos ao longo de todo o comprimen-
to do epitélio da seguinte forma: uma medição
em cada extremidade, uma no centro e outras
duas localizadas na porção média entre cada
uma das extremidades e o centro.

Para a análise morfométrica, utilizou-se a fer-
ramenta de medição de retas do Sistema de Pro-
cessamento e Análise de Imagens IMAGE
TOOL® - versão 3.0, instalado em computador
com processador Pentium 4, 3.00 GHz, 512 Mb
de memória RAM - Sistema Operacional Micro-
soft Windows XP - Monitor LG modelo FLA-
TRONezT710SH, 64M, 17 polegadas colorido,
associado a microscópio binocular marca
OLYMPUS, modelo BX51/BX52, com câmara de
vídeo marca OLYMPUS, modelo OLY-200, colo-
rida, acoplada para aquisição de imagens mi-
croscópicas. 

Analise estatística
A atividade enzimática foi representada pela

média e erro padrão, analisados pelo teste de
hipóteses T entre o grupo com dermatite de
contato e grupo controle, considerando um ní-
vel de 5% de significância. A atividade enzimáti-
ca dos grupos tratados com dexametasona livre,
dexametasona nanoestruturada e grupo controle
foram representados pela média e erro padrão;
analisados por método de variação estatística
(ANOVA) de uma via seguido do teste Kruskal-
Wallis, considerando um nível de 5% de signifi-
cância. 

A análise morfométrica foi representada pela
média e desvio padrão e analisada por um mé-
todo de variação estatística (ANOVA) de uma
via, entre o grupo com dermatite de contato e
grupo controle, e entre os grupos tratados com
dexametasona livre e nanoestruturada, conside-
rando em ambos os casos um nível de 5% de
significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O monitoramento do pH é uma ferramenta

importante para avaliar a estabilidade das sus-
pensões. Uma diminuição destes valores indica
degradação do polímero, de algum outro com-
ponente ou difusão do fármaco para o meio
aquoso 22. No estudo realizado por Ferrony et
al. 21 o valor médio de pH nas suspensões con-
tendo dexametasona mantiveram-se dentro dos
parâmetros aceitáveis para formulações de uso
tópico. Os diâmetros das nanopartículas apre-
sentaram valores inferiores à 300 nm com índice
de polidispersão inferior a 0,2. Estes valores en-
contram-se adequados para aplicação tópica,
visto que para formulações cosméticas e farma-
cêuticas recomenda-se tamanho inferior à 600
nm 23. A distribuição do diâmetro das nanopartí-
culas foram monitorados durante a realização
do experimento e mantiveram-se inferiores a
300 nm. O potencial zeta determinado foi – 11
mV, considerado adequado para manutenção
do sistema sem agregação e precipitação das
nanoestruturas, devido à repulsão eletrostática
que as mesmas apresentam resultantes da densi-
dade de carga de superfície 24. 

O modelo experimental que provoca derma-
tite de contato foi elaborado por Fujii et al. 25,
onde utiliza-se oxazolina a 2% como hapteno na
pele de ratas. Substituiu-se a oxazolina por sul-
fato de níquel a 5% no modelo proposto, sendo
este metal a causa mais comum de dermatite de
contato. A concomitância de testes positivos em
relação ao níquel, ocorre na maioria das vezes,
por co-sensibilização e exposição simultânea a
materiais contendo esse elemento na sua com-
posição 26-28.

Estudos de caracterização em dermatite de
contato relacionada à exposição aos metais ní-
quel, cobalto e cromo, mostram diferença esta-
tística significativa, sendo o níquel o principal
sensibilizante 29.

A comprovação do modelo foi realizada atra-
vés dos exames histopatológicos dos espécimes
de orelhas dos grupos controle e com dermatite
de contato. No grupo controle não foram detec-
tadas alterações patológicas teciduais no exame
histopatológico (Fig. 1), entretanto no grupo
com dermatite de contato encontrou-se presen-
ça de espongiose, espessamento da epiderme,
exocitose de linfócitos, edema na derme e epi-
derme e infiltrado inflamatório com predomínio
de linfócitos na derme (Figs. 2 e 3), comprovan-
do a eficácia do protocolo de indução proposto.

Comprovando o modelo experimental, ava-
liou-se a hidrólise de nucleotídeos da adenina,
pela NTPDase em linfócitos de ratos com der-
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matite de contato sem e com tratamento do fár-
maco imunossupressor. As células de Langerhans
pertencem as células dendríticas apresentadoras
de antígenos da pele, e a função enzimática da
NTPDase está envolvida no recrutamento, ativa-
ção e polarização das células T de memória 30. 

Comparou-se a hidrólise em dois grupos:
grupo controle (C) e grupo com dermatite de
contato (DC) onde os resultados obtidos mostra-
ram um aumento significativo da atividade da
NTPDase no grupo com dermatite de contato
em relação ao grupo controle. Na hidrólise do
ATP a atividade enzimática média do grupo
controle foi 54,7 (EPM ± 7,7; n = 15), enquanto
no grupo com dermatite de contato, 232,4 (EPM
± 12,4; n = 15). Em relação à hidrólise do ADP a
média do grupo controle foi 63,8 (EPM ± 6,0; n
= 15), e do grupo com dermatite de contato foi
124,4 (EPM ± 24,9; n = 15) (Fig. 4).

Figura 1. Fotomicrografia da pele de ratos - aumento
de 200x. Grupo controle (C) mostrando ausência de
dermatite de contato. a: Camada basal e maturação
das células epidérmicas preservadas, ausência de in-
filtrado inflamatório e edema na epiderme.

Figura 2. Fotomicrografia da pele de ratos - aumento
de 200x. Grupo sensibilizado com níquel a 5% e não
tratado (DC), mostrando características de dermatite
de contato b: espessamento da epiderme, exocitose
de linfócitos, edema na derme e epiderme e infiltrado
inflamatório com predomínio de linfócitos na derme.

Figura 3.  Fotomicrografia da pele de ratos - aumento
de 200x. Grupo sensibilizado com níquel a 5% e não
tratado (DC), mostrando características de espongiose
c: camada basal devido ao edema intercelular.

Figura 4. Hidrólise de ATP e ADP no grupo com der-
matite de contato (DC) e no grupo controle (C).
Amostras incubadas por 70 min a 37°C. As barras re-
presentam à média ± EPM de atividade em nmol de
Pi/min/mg de proteína. Barras brancas indicam o gru-
po controle (C) e barras negras o grupo com dermati-
te de contato (DC). *Diferença significativa da ativida-
de em relação ao controle por Teste estatístico de hi-
póteses T. (P < 0,001). ***Diferença extremamente
significativa da atividade em relação ao controle por
Teste estatístico de hipóteses T (P < 0,001).

A NTPDase serve como marcador de ativa-
ção linfocitária, assim os resultados aqui descri-
tos sugerem a presença de processo inflamató-
rio de hipersensibilidade, onde há ativação dos
linfócitos T, provavelmente responsáveis pela
atividade aumentada da enzima. Resultados ob-
tidos estão de acordo com trabalhos realizados
anteriormente, demonstrando aumento da ex-
pressão de CD39 em processos inflamatórios de-
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sencadeados por agentes irritantes, como na
dermatite de contato. Estes trabalhos sugerem
que respostas inflamatórias resultam da libera-
ção de ADP e ATP pela sensibilização dos que-
ratinócitos, funcionando como mediadores pró-
inflamatórios, ativando os linfócitos T. Esse pro-
cesso seria regulado pelo CD39 através da hi-
drólise do ATP e ADP em AMP 31. 

Demonstrou-se a ativação e proliferação lin-
focitária em pacientes sensibilizados ao níquel
através do Teste de Proliferação Linfocitária
(TPL) 32. Nas cinco concentrações utilizadas do
níquel a diferença entre os resultados do TPL foi
estatisticamente significante, pois 84,21% dos
pacientes sensibilizados apresentaram TPL posi-
tivo. Assim, sugere-se, neste estudo, que o au-
mento da atividade da NTPDase no grupo sensi-
bilizado com níquel, provavelmente deva-se
também à proliferação e estimulação linfocitária
causada pelo níquel.

Avaliando ainda as possíveis alterações na
atividade da NTPDase, frente a reação inflama-
tória de hipersensibilidade tipo IV, tratada com
dexametasona, e a relação da apresentação do
fármaco na formulação livre e nanoestruturada
com a hidrólise de nucleotídeos da adenina, ob-
tiveram-se resultados que mostraram um au-
mento significativo da atividade da NTPDase
nos grupos tratados com dexametasona, em re-
lação ao grupo controle (Figs. 5 e 6). Na hidróli-
se do ATP a atividade enzimática média no gru-
po controle foi 54,7 (EPM ± 7,7; n = 15), en-
quanto no grupo tratado com dexametasona li-
vre foi 733 (EPM ± 129; n = 15). No grupo trata-
do com dexametasona nanoestruturada, a ativi-

Figura 5. Hidrólise do ATP nos grupos controle (C),
tratado com dexametasona livre (DL) e tratado com
dexametasona nanoestruturada (DN). Amostras incu-
badas por 70 minutos a 37 °C. As barras representam
à média ± EPM de atividade em nmol de Pi/min/mg
de proteína. ***Diferença extremamente significativa
da atividade em relação ao controle por Teste de
ANOVA seguido pelo Teste de Kruskal-Wallis (P <
0,001).

dade aumentou para 1028 (EPM ± 270; n = 15).
A diferença de atividade da NTPDase nos gru-
pos tratados com dexametasona em relação ao
grupo controle foi estatisticamente significativo
pelo teste ANOVA seguido pelo teste Kruskal-
Wallis (p<0,001), como indicado na Figura 5.

Na hidrólise do ADP a atividade enzimática
média do grupo controle foi 63,8 (EPM ± 6,0; n=
15). Analisando os grupos tratados, o grupo tra-
tado com dexametasona livre apresentou uma
atividade média de 259 (EPM ± 63; n = 15), en-
quanto no grupo tratado com dexametasona na-
noestruturada esta foi 477 (EPM ± 108 n = 15),
sendo estatisticamente significativo a atividade
da NTPDase nos grupos tratados com dexame-
tasona em relação ao grupo controle pelo teste
ANOVA seguido pelo teste de Kruskal-Wallis (p
< 0,001), como indicado na Figura 6. 

A análise morfométrica da epiderme do gru-
po controle apresentou média de 89,65 (EPM ±
10,49; n = 15), enquanto no grupo dermatite de
contato a média foi de 202,04 (EPM ± 24,77;
n=15), sendo estatísticamente significativo pelo
teste ANOVA de uma via (p<0,05), conforme
demonstrado na Fig. 7.

Na morfometria da epiderme do grupo trata-
do com dexametazona livre, a média encontra-
da é de 44,24 (EPM ± 3,20; n = 15), enquanto
no grupo tratado com dexametazona nanoestru-
turada a média é de 19,13 (EPM ± 0,97; n = 15),
sendo estatísticamente significativo pelo teste
ANOVA de uma via (p<0,05), conforme de-
monstrado na Figura 8.

Figura 6. Hidrólise do ADP nos grupos controle (C),
tratado com dexametasona livre (DL) e tratado com
dexametasona nanoestruturada (DN). Amostras incu-
badas por 70 min a 37 °C. As barras representam a
média ± EPM de atividade em nmol de Pi/min/mg de
proteína. **Diferença muito significativa da atividade
em relação ao controle por Teste ANOVA seguido
pelo Teste de Kruskal-Wallis (P<0,01). ***Diferença
extremamente significativa da atividade em relação ao
controle por Teste ANOVA seguido pelo Teste de
Kruskal-Wallis (P < 0,001).
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A dexametasona é usada quando os efeitos
anti-inflamatórios e imunossupressores dos cor-
ticosteróides são desejados 33. Os glicocorticói-
des inibem as funções dos linfócitos, onde há
respostas das células B e T a antígenos com
comprometimento da imunidade tanto humoral
como celular 34.

A dexametasona promove aumento significa-
tivo dos níveis de adenosina pela hidrólise do
AMP pela ecto-5’-nucleotidase (CD73). Este gli-
cocorticóide pode influenciar processos biológi-
cos fundamentais como desenvolvimento e ho-
meostase da proliferação celular, diferenciação
celular, apoptose e expressão protéica 35. 

Demonstrou-se que a co-expressão da CD39
e da CD73 estão relacionadas com a geração de
adenosina pericelular inibindo a ação das célu-
las T, ocasionado um efeito imunossupressor 36.

Resultados encontrados nos grupos tratados
com dexametasona estão de acordo com traba-
lhos anteriores, que demonstraram aumento da
atividade enzimática da NTPDase durante trata-
mento com dexametasona injetável, como possí-
vel efeito compensatório à diminuição no nú-
mero de linfócitos (manuscrito em preparação).
Trabalhos anteriores 34 mostram que a dexame-

Figura 7. Análise morfométrica da epiderme do grupo
controle (C) e do grupo dermatite de contato (DC).
As barras representam a média ± EPM da espessura
do epitélio. Diferença significativa entre os dois gru-
pos através do teste ANOVA de uma via (p < 0,05).

Figura 8. Análise morfométrica da epiderme do grupo
tratado com dexametazona livre (DL) e do grupo tra-
tado com dexametazona nanoestruturada (DN). As
barras representam a média ± EPM da espessura do
epitélio. Diferença significativa entre os dois grupos
através do teste ANOVA de uma via (p<0,05).

Figura 9. Fotomicrografia da pele de ratos - aumento
de 200x. Grupo sensibilizado com níquel a 5% e tra-
tado com dexametasona livre (DL). d: Glândula sebá-
cea e folículo piloso. e: Atrofia da epiderme com di-
minuição do estrato epitelial.

tasona estimula a ação da ecto-5’-nucleotidase,
justificando o papel imussupressor do fármaco.
A atividade maior no grupo tratado com dexa-
metasona nanoestruturada poderia estar ligada
ao efeito imunossupressor mais potente, neces-
sitando de maior compensação por parte da
NTPDase. A análise histopatológica dos grupos
tratados com dexametasona revelou que não
havia critérios diagnósticos de dermatite de con-
tato. 

No grupo tratado com dexametasona livre
foram observadas áreas de atrofia com diminui-
ção do estrato Malpighiano e áreas de preserva-
ção dos anexos da epiderme (Fig. 9). No grupo
tratado com dexametasona nanoestruturada fo-
ram observadas áreas de atrofia mais acentuada

Figura 10. Fotomicrografia da pele de ratos - aumen-
to de 200x. Grupo sensibilizado com níquel a 5% e
tratado com dexametasona nanoestruturada (DN). f:
Folículo piloso. g: Acentuada atrofia da epiderme
com apenas 2 camadas de células no estrato epitelial
e diminuição no número de folículos pilosos e no nú-
mero de vasos sanguíneos.
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com apenas duas camadas no estrato Malpighia-
no e diminuição do número de folículos pilosos
e de vasos sanguíneos (Fig. 10).

A introdução de novo fármaco no mercado,
além de levar vários anos de pesquisa, envolve
custos altíssimos. Uma alternativa a essa questão
é o desenvolvimento de sistemas de liberação
controlada de fármacos. Estes sistemas têm per-
mitido o aumento da eficiência de fármacos uti-
lizados na terapêutica atual, a re-introdução de
outros anteriormente descartados por suas pro-
priedades indesejáveis e o aprimoramento de
novos fármacos.

O grau maior de atrofia da pele encontrado
no grupo tratado com dexametasona nanoestru-
turada pode ser atribuído a um maior tempo de
ação do fármaco na pele, pelo aumento da pe-
netração e diminuição e/ou supressão da per-
meação do fármaco na pele. Essas características
dos fármacos nanoestruturados quando utiliza-
dos topicamente, poderiam determinar uma
maior potência do fármaco na pele. Quanto à
hidrólise de ADP no grupo tratado com dexa-
metasona livre e no grupo tratado com dexame-
tasona nanoestruturada, observou-se que a dife-
rença não foi significativa para a hidrólise de
ATP e ADP havendo uma tendência ao aumento

da atividade no grupo tratado com dexametaso-
na nanoestruturada.

CONCLUSÃO
Os resultados histopatológicos e enzimáticos

obtidos neste estudo, sugerem um efeito imu-
nossupressor maior da dexametasona nanoes-
truturada, provavelmente, devido à redução
e/ou supressão da permeação (liberação trans-
dermal) do fármaco e aumento da penetração
(liberação na derme), podendo levar à perma-
nência maior do fármaco nas camadas superio-
res da pele. Essas características das nanopartí-
culas poliméricas podem estar relacionadas à
maior potência do fármaco e/ou maior poder de
ativação da NTPDase pela dexametasona na-
noestruturada. 

A alteração na atividade da NTPDase, prova-
velmente ocorreu devido à ativação e prolifera-
ção linfocitária durante a dermatite de contato e
à mecanismos compensatórios devido a inibição
da proliferação dos linfócitos pela dexametaso-
na. M aiores estudos relacionados à atividade da
NTPDase durante a dermatite de contato podem
vir a indicar um potencial marcador do compro-
metimento da resposta imunológica durante esta
reação de hipersensibilidade. 
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