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1. Resumo 

A microbiota comensal do trato oral-gastrointestinal compreende várias 

espécies de microrganismos, principalmente bactérias, que vivem em simbiose 

com o ser humano e residem principalmente na porção distal do intestino. A 

relação de mutualismo entre a microbiota e o hospedeiro inclui contribuições 

como a digestão e fermentação de carboidratos, produção de vitaminas, 

desenvolvimento de tecidos linfoides associados à mucosa e prevenção da 

colonização por patógenos devido à competição. Todavia, quando essa relação 

de mutualismo entre hospedeiro e comensal está desregulada, condição 

conhecida como disbiose, a microbiota intestinal pode contribuir para o 

desenvolvimento de doenças inflamatórias crônicas e autoimunes, como a 

psoríase (PS). O objetivo deste trabalho será avaliar a disbiose intestinal em 

pacientes com PS e correlacionar com as concentrações séricas de citocinas 

do padrão Th17. O DNA das fezes será extraído para caracterização da 

microbiota por PCR em tempo real. A dosagem de citocinas séricas será 

realizada por citometria de fluxo. As análises estatísticas foram realizadas pelo 

teste Qui-quadrado de Pearson, Mann-Whitney e Correlação de Spearman. 

Esperamos encontrar diferenças na composição da microbiota intestinal de 

pacientes em relação aos indivíduos sadios. Estudos adicionais sobre a 

disbiose em doenças autoimunes são necessários, e possivelmente, no futuro, 

probióticos imunomoduladores possam auxiliar no tratamento adjuvante da PS. 

 

2. Introdução 
A psoríase (PS) é uma doença autoimune, inflamatória crônica que acomete 

inúmeros órgãos do corpo humano, como sistema cardiopulmonar, 

articulações, formações ungueais, e mais comumente, tecidos cutâneos. A 

prevalência da Ps é de aproximadamente 0,91 a 8,5% da população mundial 

adulta (1,2). Sabe-se que células inflamatórias, principalmente os linfócitos T 

CD4 de padrão Th17, estão envolvidas no desencadeamento da doença (3,4). 

O aumento de citocínas pró-inflamatórias em pacientes com PS está associado 

à diversas alterações, como hiperproliferação de queratinócitos, aumento do 

risco cardiovascular e inflamação articular (1).  
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3. Objetivos 
O objetivo deste trabalho será avaliar a disbiose intestinal em pacientes 

com psoríase e correlacionar com a dieta, dados clínicos e concentrações 

séricas de citocinas do padrão Th17. 

 

4. Metodologia 
O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) do Hospital 

de Câncer de Barretos (Processo nº 1.537/2018), e todos os pacientes e 

indivíduos controles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e 

responderam ao questionário sócio-epidemiológico. Os critérios de exclusão 

para pacientes e controles incluíram presença de doenças inflamatórias 

intestinais, diarreias crônicas infecciosas ou não-infecciosas e uso de 

antibióticos e laxantes nos últimos 25 dias, e vacinação nos últimos 30 dias. O 

DNA bacteriano, extraído das fezes de pacientes e controles, será utilizado 

para caracterização da microbiota intestinal por PCR em tempo real. O soro 

isolado do sangue periférico de pacientes e controles foi utilizado para a 

quantificação de citocinas por citometria de fluxo. As análises estatísticas foram 

realizadas pelo Qui-quadrado de Pearson, Mann-Whitney e Spearman. 

 

5. Desenvolvimento 
Até o momento, foram incluídos 27 pacientes com PS e 30 indivíduos 

controles. A extração e quantificação de DNA foi realizada em 27 amostras de 

pacientes com PS e 25 amostras controles. A dosagem de citocinas foi 

realizada em 27 amostras de pacientes e 30 amostras controles. As próximas 

etapas incluem aumentar o número de pacientes e controles e realizar as 

reações de PCR em tempo real para caracterização da microbiota intestinal. 

 

6. Resultados 
Foram incluídos 27 pacientes com Ps (48,5 ± 3 anos), sendo 21 com Ps 

cutânea, seis com artrite psoriática e 30 controles (51,8 ± 12,9 anos). Com 

relação ao escore clínico, 23 pacientes apresentaram PASI (Psoriasis Area 

Severity Index)<10, considerado leve, e seis pacientes apresentaram PASI>10, 

considerando PS moderada/grave. As correlações clínico-patológicas 

demonstram que pacientes nascidos em zona rural, ausência de alergias e com 
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cirurgias no intestino apresentaram PASI>10, sendo seus valores de 

significância P=0,043, P=0,027 e P=0,043, respectivamente. 

Não encontramos diferenças significativas (P>0,05) nas concentrações 

séricas de IL-4, -6, -10, TNF e IFN-γ entre pacientes e controles. A 

concentração sérica de IL-17A está significativamente aumentada (P=0,001) 

em pacientes com PS quando comparada aos controles. A citocína IL-2, 

demonstrou-se aumentada (P=0,053) em pacientes com PS, quando 

comparada aos controles. Não foram observadas correlações entre as 

concentrações de IL-17A e o PASI. Quando avaliamos a gravidade da psoríase 

pelo critério de PASI e correlacionamos com as citocinas séricas, evidenciamos 

valor significativo (P=0,043) na concentração de IL-4 entre pacientes com 

PASI<10 e pacientes com PASI>10. 

Além disso, observamos diferenças significativas (P<0,05), entre pacientes 

e controles, quando comparamos o uso de alcool, tabaco, comida enlatada, 

alimentos codimentados, comida apimentada, probióticos, história familiar de 

doença autoimune e índice de massa corporal. 
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