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RESUMO 
 

FORTE, A. L. S. A. Avaliação in vitro e in vivo do potencial 
fotoquimiopreventivo do extrato de Lychnophora salicifolia Mart. e do ácido 
clorogênico livres e incorporados em lipossomas. 2016. 166 f. Tese (doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
A pele possui um grande número de mecanismos de defesa antioxidante. No 
entanto, a exposição prolongada à radiação ultravioleta (RUV), é capaz de aumentar 
a concentração de espécies reativas de oxigênio (EROs) provocando um 
desequilíbrio antioxidante/oxidante. A geração de EROs pode levar ao 
fotoenvelhecimento e doenças, como o câncer. A administração tópica de 
antioxidantes é uma maneira eficiente de enriquecer o sistema protetor cutâneo 
endógeno e, assim, uma estratégia para reduzir os danos oxidativos causados pela 
RUV à pele. Entretanto, para fornecer a proteção adequada à pele, estas 
substâncias devem ultrapassar a barreira imposta pelo estrato córneo. O extrato de 
Lychnophora salicifolia Mart. possui compostos com atividades antioxidante, anti-
inflamatória e analgésica, como o ácido clorogênico e a vicenina-2, sendo, portanto, 
um possível candidato à agente protetor dos danos induzidos pela radiação na pele. 
Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial fotoquimiopreventivo 
deste extrato e do ácido clorogênico, bem como de formulações contendo o extrato 
e a substância isolada encapsulados em lipossomas. Para atingir tal objetivo, foram 
realizados experimentos in vitro e in vivo de atividade antioxidante e eficácia 
fotoquimiopreventiva para comprovação do potencial antioxidante e anti-inflamatório, 
estudos de liberação e estudos de penetração cutânea das formulações utilizando 
pele humana e pele de orelha de porco. Os resultados obtidos demonstraram que o 
extrato possui atividade antioxidante in vitro e baixa citotoxicidade. A incorporação 
do extrato e da substância isolada em lipossomas foi bem sucedida, uma vez que 
estes demonstraram uma boa estabilidade físico-química e aumentaram a 
penetração dos compostos na pele de camundongos sem pelos. As formulações 
contendo lipossomas permitiram que os compostos do extrato e o ácido clorogênico 
isolado atravessassem o estrato córneo chegando até epiderme e derme na pele 
humana ex vivo. O acúmulo de partículas nos folículos pilosos parece não exercer 
influencia neste processo. Os extrato foi capaz de sequestrar EROs intracelulares e 
evitar a depleção do antioxidante endógeno GSH tanto em cultura de células como 
nos experimentos in vivo. Também foi observada a inibição in vivo da 
metaloproteinase de matriz-9 (MMP-9), enzima ativada pela RUV e que tem a 
capacidade de degradar os componentes da matriz extracelular da pele. Além disso, 
o extrato apresentou atividade anti-inflamatória superior à do ácido clorogênico, 
verificada pela diminuição dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e 
TNF-α) e da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) in vivo. Portanto, o extrato 
parece ser um agente fotoquimiopreventivo promissor para uso tópico e, as 
formulações desenvolvidas, um sistema viável para liberação destas substâncias na 
pele. 
 
Palavras-Chave: Ácido clorogênico, Fotoquimioprevenção, Lipossomas flexíveis, 
Lychnophora salicifolia, Radiação ultravioleta. 



 

ABSTRACT 
 
FORTE, A. L. S. A. In vitro and in vivo photochemoprevent potential evaluation 
of Lychnophora salicifolia extract and chlorogenic acid free and entrapped in 
liposomes. 2016. 166 f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
The skin has several defense mechanisms to avoid oxidant damages. However, a 
prolonged exposition under ultraviolet radiation (UVR) may increase reactive oxygen 
species (ROS) concentration causing antioxidant/oxidant imbalance. ROS generation 
can induce photoaging and skin cancer. Topical administration of antioxidants is an 
efficient way to fortify the endogenous protection system and to reduce the oxidative 
damage caused by UVR. Nevertheless, to be effective, these compounds need to 
pass through the skin barrier imposed by stratum corneum.  Lychnophora salicifolia 
Mart. extract has antioxidant, antiinflammatory and analgesic compounds, such as 
chlorogenic acid and vicenin-2, and it may be a skin protector agent against UVR 
damage. Therefore, the aim of this study was to evaluate the photochemopreventive 
potential of this extract and chlorogenic acid, as well as their formulation containing 
liposomes. In vitro and in vivo tests were performed to prove antioxidant and 
antiinflammatory activity. Formulation release and skin penetration studies were also 
carried out in human and porcine ear skin. The results showed that the extract has 
antioxidant activity in vitro and low cytotoxicity. The extract and the isolated 
compound were successfully entrapped in liposomes, demonstrating a good physic 
and chemical stability and increasing the skin penetration in hairless mice. The 
formulations containing liposomes allowed that the extract compounds and 
chlorogenic acid passed through the stratum corneum and reached epidermis and 
dermis in human skin ex vivo. The hair follicle uptake of the particles do not 
influenced the penetration process. The extract was able to scavenge intracellular 
ROS and avoid the depletion of the endogenous GSH both in cell culture and in vivo, 
even as it inhibited matrix metalloproteinase 9 (MMP-9), enzyme activated by UVR 
that degrades skin matrix extracellular components. The extract also presented 
larger antiinflammatory properties than chlorogenic acid, decreasing the cytokines 
(IL-1β, IL-6 and TNF-α) levels and the mieloperoxidase activity in vivo. Therefore, the 
results suggest the potential applicability of the extract as a photochemopreventive 
agent to topical use and the developed formulations seem to be a viable system to 
release these compounds to the skin. 
 
Keywords: Chlorogenic acid, Photochemoprevention, Deformable liposomes, 
Lychnophora salicifolia, Ultraviolet radiation.  

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 
FORTE, A. L. S. A. Evaluación in vitro e in vivo del potencial 
fotoquimiopreventivo del extracto de Lychnophora salicifolia Mart. y del ácido 
clorogénico libres y formulados en liposomas. 2016. 166 f. Tesis (doctorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
La piel posée varios mecanismos de defensa antioxidante. Sin embargo, la 
exposición prolongada a la radiación ultravioleta (RUV) puede aumentar la 
concentración de especies reactivas de oxígeno (EROs) promoviendo un 
desequilibrio antioxidante/oxidante. La generación de EROs puede dar lugar a 
fotoenvejecimiento y a enfermedades, como cáncer. La administración tópica de 
antioxidantes es una manera efectiva de fortalecer el sistema protector cutáneo 
endógeno y, así, una estrategia para reducir los daños oxidativos causados por la 
RUV a piel. No obstante, para que la protección de la piel sea eficaz, eses activos 
deben atravesar la barrera del estrato córneo. El extracto de Lychnophora salicifolia 
Mart. posée compuestos con actividad antioxidante, antiinflamatoria y analgésica, 
como el ácido clorogénico y la vicenina-2, siendo así un posible agente protector de 
la piel contra los daños producidos por la RUV. Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio ha sido evaluar el potencial fotoquimiopreventivo de ese extracto y del ácido 
clorogénico libres y formulados en liposomas. Para lograr tal objetivo, se ha llevado 
a cabo un estudio mediante experimentos in vitro e in vivo para comprobar las 
actividades antioxidante y antiinflamatoria. Además, se ha llevado a cabo un estudio 
de liberación y absorción cutánea de los activos en piel humana y porcina. Los 
resultados obtenidos demostraron que el extracto posée actividad antioxidante in 
vitro y baja citotoxicidad. La incorporación del extracto y del ácido clorogénico en 
liposomas ha sido posible, presentando una buena estabilidad físico-química y 
aumentando la penetración de los activos en la piel de ratones sin pelos. Las 
formulaciones con liposomas han permitido que los compuestos del extracto y el 
ácido clorogénico atravesasen el estrato córneo y llegasen hasta la epidermis y la 
dermis en la piel humana ex vivo. Sin embargo, la penetración a través de los 
folículos pilosos parece ejercer baja influencia en este proceso. El extracto ha sido 
capaz de recoger EROs intracelulares y evitar el descenso en los niveles del 
antioxidante endógeno GSH tanto en cultivos celulares como en los experimentos in 
vivo. También se ha observado la inhibición in vivo de la metaloproteinasa de matriz 
9   (MMP-9), enzima activada por la RUV y que tiene la capacidad de degradar los 
componentes de la matriz extracelular de la piel. Además, el extracto mostró 
actividad antiinflamatoria superior al ácido clorogénico, disminuyendo los niveles de 
citocinas (IL-1β, IL-6 e TNF-α) y la actividad de la enzima mieloperoxidase (MPO) in 
vivo. Por lo tanto, el extracto puede ser considerado un agente fotoquimiopreventivo 
promisor para uso tópico y, las formulaciones desarrolladas, un sistema viable para 
la liberación de esos activos en la piel. 
 
Palabras clave: Ácido clorogénico, Fotoquimioprevención, Liposomas deformables, 
Lychnophora salicifolia, Radiación ultravioleta.  
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O excesso de exposição à radiação ultravioleta (RUV) natural ou artificial é 

apontado como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de todos 

os tipos de câncer de pele. Segundo a Associação Americana de Câncer, o câncer 

de pele é o mais diagnosticado nos Estados Unidos. Os tipos de câncer de pele não 

melanoma são os mais frequentes e possuem bom prognóstico, principalmente 

quando detectados precocemente. No entanto, estima-se que em 2015, somente 

nos Estados Unidos, foram diagnosticados 73.870 novos casos de câncer tipo 

melanoma. Apesar de representar apenas 2% entre todos os casos de câncer de 

pele, o câncer tipo melanoma é altamente letal e atinge principalmente à população 

caucasiana não hispânica. Nos últimos 30 anos, as taxas de incidência de 

melanoma aumentaram rapidamente e, embora o número de casos em jovens se 

mantenha constante, os casos em pessoas com mais de 50 anos crescem 2,6% a 

cada ano (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015).  No Brasil, segundo o Instituto 

Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, o câncer de pele do tipo não 

melanoma é o mais incidente em ambos os sexos e, ainda que exista um sub-

registro desta neoplasia em função do subdiagnóstico, corresponde a 25% de todos 

os tumores registrados no país. O câncer tipo melanoma representa 4% das 

neoplasias malignas registradas na pele. Estima-se que em 2016 serão 

diagnosticados mais de 80.000 novos casos de câncer de pele não melanoma em 

homens e mais de 94.000 em mulheres, e aproximadamente 6.000 novos casos de 

melanoma proporcionalmente distribuídos entre homens e mulheres, sendo que as 

maiores taxas estimadas estão no sul país onde a maior parte da população é 

caucasiana (INCA, 2015). 

Como medidas de prevenção, a Organização Mundial de Saúde recomenda 

limitar à exposição solar das dez horas da manhã às quatro horas da tarde; manter-

se na sombra; usar roupas protetoras, óculos de sol e chapéus; usar protetores 

solares de amplo espectro e fator de proteção solar (FPS) 15 ou superior; evitar o 

uso de câmaras de bronzeamento artificial; e, principalmente, evitar a exposição de 

crianças ao sol, uma vez que elas são mais susceptíveis aos danos e que 

queimaduras solares na infância podem aumentar os ricos da ocorrência de câncer 

tipo melanoma na idade adulta (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

Apesar do aumento no consumo de protetores solares, a maneira como a 

população utiliza esses produtos, muitas vezes, faz com que não se alcance a 

eficácia desejada. Recomenda-se o uso da dose de 2mg/cm2 de pele, porém, Ou-
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Yang e colaboradores (2012) observaram que os voluntários aplicavam em média 

0,5mg/cm2 e, desta forma, uma formulação com valor de FPS 30 passa a FPS 7, e 

de FPS 15 passa a FPS 4. De acordo com a legislação brasileira, RDC 30 de 

01/06/2012, um produto cosmético adequado para bronzear ou fotoproteger deve 

apresentar um FPS igual ou superior a 6 (BRASIL, 2012), portanto, nestas 

condições, a proteção estaria muito próxima ao limite aceitável ou seria insuficiente. 

Como agravante da utilização de quantidades insuficientes de protetor solar, 

após a aplicação do produto, as pessoas tendem a ficarem expostas ao sol por um 

período de tempo prolongado porque não sentem os primeiros sinais de queimadura 

solar, já que a determinação do valor de FPS considera os efeitos causados pela 

radiação UVB (280-320nm) e UVA II (320-340nm) responsáveis por causar a 

vermelhidão e a queimadura solar, mas não oferece proteção contra os danos 

provocados pela radiação UVA I (340-400nm) e pela luz visível, responsáveis pelos 

danos cumulativos na pele principalmente devido à produção de radicais livres 

(SIVAMANI; GHIYA; MAIBACH, 2010). Por este motivo, atualmente, a maioria dos 

protetores solares comercializados associa filtros UVA e UVB, sendo que a proteção 

UVA deve ser no mínimo 1/3 do FPS declarado na embalagem (BRASIL, 2012). No 

entanto, nem todos os filtros solares possuem fotoestabilidade e com a exposição à 

RUV podem mudar seu espectro de ação ou atuar como oxidantes gerando 

espécies reativas de oxigênio (EROs) quando em contato com a pele. Um estudo 

conduzido por Hojerová e colaboradores (2011) avaliou a estabilidade de quinze 

protetores solares comerciais de FPS 20 quando submetidos à radiação solar, os 

resultados demonstraram uma grande variabilidade entre os produtos em relação à 

proteção UVA. Após a exposição, sete produtos exibiram instabilidade em toda a 

faixa de RUV (290-400nm), apenas cinco mantiveram os níveis de proteção UVA 

preconizados pela Comissão Européia, somente um produto demonstrou excelente 

estabilidade e outros três mantiveram muito boa estabilidade na região da radiação 

UVA I, enquanto que oito produtos perderam a estabilidade frente a este tipo de 

radiação. Estes resultados enfatizam a importância da fotoestabilidade para manter 

a eficácia e segurança do produto.  

Sem a proteção dos filtros solares, a energia eletromagnética inerente da RUV é 

absorvida pelos cromóforos celulares da pele e convertida em energia química. Os 

cromóforos energizados podem reagir com o oxigênio molecular resultando na 

geração de EROs (XU; FISHER, 2005). Além disso, um estudo conduzido por 
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Hanson e colaboradores (2006) demonstrou que, quando filtros solares químicos 

penetram nas camadas nucleadas da pele, eles podem aumentar os níveis de EROs  

além daqueles produzido naturalmente pelos cromóforos epiteliais sob à RUV. As 

EROs podem reagir com as moléculas orgânicas, como proteínas, lipídios, ácidos 

nucléicos e carboidratos, provocando a perda da integridade celular, da 

funcionalidade enzimática e da estabilidade genômica (MEAGHER; FITZGERALD, 

2000).  

Atualmente, muitos protetores solares comerciais têm incluído antioxidantes em 

suas fórmulas, principalmente derivados de vitamina E. Entretanto, para que estes 

antioxidantes tenham efeito no produto final, eles necessitam cumprir alguns 

requisitos, como ter uma capacidade antioxidante muito alta, estar em alta 

concentração, ser estável na formulação e ser capaz de atravessar o estrato córneo 

da pele (CHEN; HU; WANG, 2012). Um estudo feito com protetores solares 

comerciais adicionados de antioxidantes constatou que a atividade antioxidante em 

pele ex vivo era inexistente ou muito baixa, sugerindo que os antioxidantes 

presentes na formulação não exerciam efeito protetor na pele e que a maior 

proteção era devido ao bloqueio da radiação UVA, ou seja, por impedir a formação 

dos radicais e não pela neutralização dos mesmos (WANG; OSTERWALDER; 

JUNG, 2011). 

A utilização de extratos de plantas como fonte de antioxidantes de origem natural 

em produtos de aplicação tópica tem se destacado como alternativa viável para 

proteger a pele dos danos provocados pela radiação solar (DINKOVA-KOSTOVA, 

2008; GREGORIS et al., 2011; TUNDIS et al., 2015). O uso de agentes capazes de 

prevenir ou combater os efeitos adversos da RUV na pele é definido como 

fotoquimioprevenção (F’GUYER; AFAQ; MUKHTAR, 2003). 

Para que as formulações tópicas apresentem efeito fotoquimiopreventivo é 

necessário que os compostos antioxidantes ultrapassem o estrato córneo e que 

fiquem retidos nas camadas mais inferiores da pele, onde ocorre a geração de 

EROs induzida pela RUV. No entanto, a penetração dos compostos antioxidantes 

encontrados nos extratos vegetais através da pele é limitada, e o sucesso no uso 

desses agentes por aplicação tópica depende do uso de formulações que possam 

aumentar sua penetração (NICHOLS; KATIYAR, 2010). Sistemas nanoestruturados, 

como os lipossomas, podem ser uma alternativa para veiculação tópica de 

compostos naturais, uma vez que esses sistemas são capazes de protegerem as 
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substâncias ativas da degradação e de facilitar a ultrapassagem da barreira imposta 

pelo estrato córneo (PINNELL, 2003). A encapsulação de polifenóis em lipossomas 

é capaz de aumentar sua atividade biológica e sua biodisponibilidade (FANG; 

BHANDARI, 2010), além de reduzir sua citotoxicidade (KRISTL et al., 2009). 

Neste contexto, estudos com extratos vegetais e suas substâncias isoladas com 

potencial fotoquimiopreventivo que possam ser incorporados em sistemas de 

liberação para uso tópico vêm despertando muito interesse, ainda que o volume de 

trabalhos encontrados na literatura seja reduzido. Assim, neste trabalho serão 

discutido os diversos aspectos envolvidos no desenvolvimento de formulações 

fotoquimiopreventivas contendo substâncias de origem natural incorporadas em 

lipossomas. 

 

1.1. A função barreira da pele 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e uma excelente barreira biológica. 

Seus mecanismos de defesa evoluíram para inibir o ataque de micro-organismos, 

partículas ambientais, substâncias tóxicas e radiação ultravioleta (PROW et al., 

2011).  

Sua estrutura consiste em duas camadas principais denominadas derme e 

epiderme. A derme, camada mais profunda, é composta por elementos conectivos 

(colágeno, elastina, glicosaminoglicanas) e contém uma variedade de células 

(fibroblastos, mastócitos, leucócitos), nervos, vasos sanguíneos e linfáticos, 

unidades pilossebáceas e glândulas sudoríparas. A camada mais externa, a 

epiderme, é separada da derme pela membrana basal e está constituída de 

queratinócitos (cerca de 95%), melanócitos (produtores de melanina), células de 

Langerhans (células imunológicas) e células de Merkel (receptores de estímulos 

mecânicos). Os queratinócitos mais profundos estão ancorados na membrana basal 

por hemidesmossomos (MENON, 2002).    

Os queratinócitos passam por um processo de queratinização pelo qual sofrem 

uma diferenciação celular movendo-se da camada basal (stratum basale) através 

das camadas espinhosa e granulosa (stratum spinosum e stratum granulosum), até 

atingirem a camada mais externa, o estrato córneo (stratum corneum). A etapa final 

na diferenciação está associada com uma mudança radical da estrutura dos 

queratinócitos resultando na sua transformação em corneócitos. Os corneócitos são 
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células mortas, achatadas, preenchidas com filamentos de queratina e água, as 

quais estão envolvidas por uma densa rede de proteínas interligadas (envelope 

celular) (BOUWSTRA; PONEC, 2006).  

O estrato córneo é formado por clusters (grupos de 5 a 7 corneócitos 

empilhados) e compostos secretados pelos queratinócitos que lhe dão a aparência 

de uma parede de tijolos, sendo que os “tijolos” são os clusters de corneócitos e o 

“cimento” é constituído por múltiplas bicamadas lipídicas de ceramidas, ácidos 

graxos, colesterol e seus ésteres (BARRY, 2001). Este tipo de organização 

estrutural evita a perda excessiva de água e cria um caminho tortuoso que serve 

como obstáculo para a entrada de substâncias através da pele (figura 1). Além da 

sua conformação estrutural, o estrato córneo possui um mecanismo inerente para 

evitar a penetração de corpos estranhos, como micro-organimos e vírus, pelo qual 

as camadas mais externas estão em constante descamação, portanto, a epiderme é 

um tecido dinâmico em constante renovação, no qual a perda de células de 

superfície é balanceada pelo crescimento das células mais profundas (MATSUI; 

AMAGAI, 2015). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática de um corte transversal de pele. Barra = 
100nm. Adaptado de BOUWSTRA et al., 2003.  
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O transporte de substância através do estrato córneo ocorre principalmente por 

difusão passiva por três possíveis rotas: transcelular, intercelular e através dos 

apêndices cutâneos (unidades pilossebáceas e glândulas sudoríparas) (PROW et 

al., 2011). A rota intercelular é a mais utilizada, uma vez que a rota transcelular 

requer não só a partição e difusão da substância através da queratina intracelular, 

mas também sua partição e difusão através dos lipídios intercelulares (EL 

MAGHRABY; BARRY; WILLIAMS, 2008). 

Os compostos lipofílicos podem difundir-se através das camadas lipídica ou 

podem ser puxados ou empurrados por canais pré-existentes ou criados no estrato 

córneo. Substâncias hidrofílicas devem ser pequenas o suficiente para poderem 

atravessar por micro canais de 0,5 – 7nm. Se a substância não se encaixa nessas 

condições, tais canais podem ser ampliados com o uso de forças externas 

(ultrassom, alta voltagem, micro agulhas) ou se faz necessária a utilização de um 

sistema carreador (micelas, micro- e nanoemulsões, vesículas, nanopartículas), no 

entanto, a abertura de canais no estrato córneo pode ocasionar a entrada de micro-

organismos e, portanto, deve ser evitada (CEVC; VIERL, 2010).  

Embora a penetração através dos folículos pilosos tenha sido ignorada no 

passado, estudos recentes demonstram que esta pode ser uma importante via para 

a penetração intra- e transdermal de fármacos (LADEMANN et al., 2008). Além 

disso, os folículos pilosos atuam como reservatório para substâncias aplicadas 

topicamente, especialmente para materiais particulados (WOSICKA; CAL, 2010). 

Micro e nanopartículas acumuladas nos folículos pilosos ficam protegidas da 

descamação do estrato córneo e podem permanecer por vários dias antes de serem 

lentamente eliminadas pelo fluxo sebáceo, responsável pelo transporte das 

partículas até a superfície da pele (RANCAN; BLUME-PEYTAVI; VOGT, 2014; 

LADEMANN et al., 2013).    

 

1.2. Sistemas vesiculares altamente deformáveis  

 

Nas últimas décadas, a utilização de sistemas lipídicos vesiculares para 

liberação cutânea de drogas tem ganhado grande destaque, uma vez que eles 

possibilitam um ótimo efeito localizado com a mínima absorção sistêmica, ou a 

liberação transdermal objetivando um efeito sistêmico pronunciado (NEUBERT, 

2011). As vesículas, também chamadas de lipossomas, são constituídas de uma 
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bicamada lipídica com núcleo aquoso que podem tanto incorporar ativos hidrofílicos 

no compartimento aquoso interno, quanto carregar moléculas anfifílicas, hidrofílicas 

carregadas e lipofílicas na bicamada lipídica por interações hidrofóbicas e/ou 

eletrostáticas (HONEYWELL-NGUYEN; BOUWSTRA, 2005).  

Os lipossomas podem ser divididos de acordo com seu tamanho em três 

categorias: pequenas vesículas unilamelares (SUV, do inglês small unilamellar 

vesicles) com diâmetro de 20 a 100nm, grandes vesículas unilamelares (LUV, do 

inglês large unilamellar vesicles) maiores que 100nm, e vesículas multilamelares 

(MLV, do inglês multilamellar vesicle) com dimensões que ultrapassam 500nm  

(GILLET; EVRARD; PIEL, 2011). Devido à grande variabilidade de resultados 

encontrados na literatura, não é possível estabelecer um consenso de quanto o 

tamanho das partículas influencia sua penetração na pele. 

A partir da década de 90, uma nova classe de vesículas começou a ser 

pesquisada como carreador de fármacos, as vesículas altamente deformáveis 

(elásticas, ultraflexíveis, Transferssomas®) (CEVC; BLUME, 1992). Estas vesículas 

são formadas de fosfolipídios com um "ativador da periferia" (em inglês edge 

activator), que geralmente é um surfactante de cadeia simples com a função de 

desestabilizar a bicamada lipídica das vesículas aumentando sua capacidade de 

deformação (figura 2). Os ativadores mais utilizados são: colato de sódio, 

desoxicolato de sódio, Span 60, Span 65, Span 80, Tween 20, Tween 60, Tween 80 

e glicirrizinato de dipotássio (ELSAYED et al., 2007).   

 

 

Figura 2. Representação esquemática dos lipossomas. Lipossoma convencional 
(esquerda) e lipossoma altamente deformável (direita). Adaptado de HONEYWELL-
NGUYEN; BOUWSTRA, 2005. 
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Um considerável número de trabalhos na literatura reporta a capacidade dos 

lipossomas flexíveis em aumentar a penetração cutânea de fármacos em relação 

aos lipossomas convencionais, porém, seu mecanismo de ação não está totalmente 

esclarecido. Os principais mecanismos sugeridos são: as vesículas atuam como um 

promotor de penetração facilitando a entrada das moléculas livres através do estrato 

córneo, ou as vesículas atuam como um sistema carreador passando intactas pelo 

estrato córneo (figura 3) (EL MAGHRABY; WILLIAMS; BARRY, 2006). 

     

 

Figura 3. Mecanismos propostos para atuação dos lipossomas. Como carreadores 
(situação da esquerda) ou como promotores de absorção (situação da direita). 
Adaptado de HONEYWELL-NGUYEN; BOUWSTRA, 2005. 

 

Atuando como promotores de absorção, as vesículas poderiam modificar a 

estrutura lipídica da região intercelular do estrato córneo, como demonstrado por 

Hofland e colaboradores (2010). Os fosfolipídios da vesícula podem fundir-se com 

os lipídios do estrato córneo. Este colapso estrutural da vesícula em um meio no 

qual o fármaco pode ser pouco solúvel poderia, consequentemente, aumentar a 

atividade termodinâmica facilitando a liberação do fármaco (WILLIAMS; BARRY, 

2012). A atividade termodinâmica de um soluto no veículo é um importante propulsor 

para sua liberação e distribuição na pele e, em soluções saturadas, a atividade 

termodinâmica é máxima (YUTANI et al., 2014). 

O mecanismo que sugere que as vesículas flexíveis passam intactas pelo 

estrato córneo foi introduzido por Cevc e Blume (1992). Os autores sugerem que os 

lipossomas entram na pele por xerofobia (tendência a evitar ambientes secos), desta 
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forma, as vesículas transpassam a pele espontaneamente aproveitando o gradiente 

de hidratação transcutâneo in vivo (figura 4). Portanto, a aplicação oclusiva deste 

tipo de vesícula não seria recomendada por afetar o gradiente de hidratação 

transdermal, ou ainda porque a ultra hidratação poderia intumescer os corneócitos 

fechando ou diminuindo a rota de passagem das vesículas (EL MAGHRABY; 

WILLIAMS; BARRY, 2006). 

 

Figura 4. Mecanismo de penetração das vesículas altamente deformáveis na pele 
seguindo o gradiente de hidratação transepidermal. Adaptado de KUMAR; PATHAK; 
BALI, 2012.   
 

A principal diferença entre os lipossomas convencionais e os altamente 

deformáveis é a habilidade destes de passar entre as células do estrato córneo sem 

sofrer fragmentações e alterações de tamanho (CEVC; SCHÄTZLEIN; 

RICHARDSEN, 2002). Estudo conduzido por Honeywell-Nguyen e colaboradores 

(2004) confirmou que lipossomas com surfactantes não iônicos na membrana são 

capazes de penetrar rapidamente em camadas profundas do estrato córneo 

atingindo a junção com a epiderme viável em 1 hora. Porém, o perfil de distribuição 

do material demonstrou que o fármaco permaneceu associado às vesículas nas 

camadas superficiais e intermediárias, mas não nas camadas mais profundas, 

sugerindo sua liberação parcial das vesículas.  
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Ambos os mecanismos pelos quais as vesículas altamente deformáveis 

aumentam a penetração cutânea de substâncias estão suportados por dados da 

literatura, sendo que um ou outro pode ser predominante dependendo das 

características físico-químicas do fármaco. Para substâncias hidrofílicas, o efeito de 

promotor de absorção parece ser mais importante que para as substâncias 

lipofílicas. Fármacos hidrofílicos não necessitam estar incorporados nas vesículas 

para um efeito ótimo, pelo contrário, isto poderia ocasionar uma liberação mais lenta, 

já que os fosfolipídios da membrana formariam uma barreira extra, dificultando a 

liberação do fármaco. Por outro lado, a penetração de fármacos lipofílicos 

associados às vesículas pode ser importante para aumentar tanto a deposição na 

pele quanto a penetração transdermal (ELSAYED et al., 2007).     

 

1.3. A radiação ultravioleta e os danos causados à pele 

 

A radiação ultravioleta emitida pelo sol é dividida em: UVC (200 – 280nm), UVB 

(280 – 320nm), UVA II (320 – 340nm) e UVA I (340 – 400nm). A radiação UVC, de 

maior energia e, consequentemente, a mais danosa biologicamente, é absorvida 

pela camada de ozônio da atmosfera terrestre e, assim, seu papel nas patogenias 

humanas causadas pela exposição à radiação solar é mínimo (AFAQ; ADHAMI; 

MUKHTAR, 2005). Os raios UVB, os mais energéticos comprimentos de onda que 

atingem a Terra, podem induzir lesões diretamente no DNA. Já os raios UVA são 

menos energéticos que os UVB, mas têm maior poder de penetração na pele 

(VIOUX-CHAGNOLEAU et al., 2006).  

Assim, as radiações UVB e UVA diferem quanto aos seus sítios de ação na 

geração de lesões. Os danos causados pela radiação UVA estão mais associados à 

imunossupressão, ao envelhecimento da pele e a alterações no DNA pela produção 

de radicais livres. Por outro lado, a radiação UVB é responsável por produzir 

mutações diretas em genes supressores de tumores e oncogenes, como, por 

exemplo, a proteína p53 responsável pela reparação do DNA ou, em casos 

extremos, pela apoptose celular a fim de evitar que as mutações sejam transmitidas 

às células filhas (MATSUMURA; ANANTHASWAMY, 2004). Tanto a radiação UVB 

quanto a UVA podem atuar como carcinógenos completos, atuando nos três 

estágios de formação do tumor (iniciação, promoção e progressão), no entanto, a 

radiação UVB é de 1000 a 10000 vezes mais carcinogênica (BACHELOR; 
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BOWDEN, 2004) e 1000 vezes mais efetiva na indução de queimaduras solares que 

a UVA (KAMMEYER; LUITEN, 2015).  

A exposição à radiação UVB causa, portanto, maior impacto biológico na pele 

que à UVA em doses similares. Por outro lado, a exposição diária da pele à radiação 

UVA é muito maior que à UVB, pois, embora uma quantidade substancial de 

radiação UVB alcance a superfície da Terra ao redor do meio-dia, a proporção 

UVA/UVB nestes horários é 10/1. Além disso, nos demais períodos do dia, a 

proporção de UVA é ainda maior, já que a radiação UVB, ao ter que passar por um 

caminho mais longo através da atmosfera, é fortemente absorvida, enquanto a UVA 

atravessa a atmosfera praticamente sem ser absorvida (KAMMEYER; LUITEN, 

2015). 

Os danos diretos causados pela UVB no DNA geram ciclobutanodipirimidinas 

(CPDs) e (6-4) fotoprodutos, os quais induzem mutações nas células epidermais que 

levam ao desenvolvimento de células cancerosas (ICHIHASHI et al., 2003). Quando 

o dano causado ao DNA e/ou outros cromóforos é severo e irreparável, ocorre a 

formação de sunburn cells (SBC), o que assegura o descarte das células lesionadas. 

As SBC são queratinócitos apoptóticos que serão posteriormente eliminados por 

células fagocitárias do sistema imune de modo a evitar o aparecimento de um 

fenótipo canceroso. Apesar de ser um mecanismo de proteção, a formação de 

grande quantidade SBC pode, inevitavelmente, levar a perda da capacidade 

germinativa da camada basal e provocar o desequilíbrio da homeostasia na pele 

(VAN LAETHEM et al., 2005).  

Afortunadamente, queratinócitos são mais resistentes aos efeitos danosos da 

radiação UVB que os fibroblastos e removem CPDs de maneira mais eficiente. Da 

mesma forma, o queratinócitos também são mais resistentes aos efeitos de agentes 

oxidantes que os fibroblastos, possuindo uma alta capacidade antioxidante e alta 

suscetibilidade à apoptose induzida por EROs (D’ERRICO et al., 2007). Assim, a 

capacidade antioxidante da epiderme humana é maior que a da derme, sendo 

considerada, portanto, a primeira linha de defesa da pele contra danos oxidativos 

causados por EROs (GODIC et al., 2014).  

A energia proveniente da RUV é absorvida pelos cromóforos celulares (DNA, 

porfirinas, ácido urocânico, aminoácidos aromáticos) e é convertida em energia 

química. Os cromóforos energizados podem reagir com o oxigênio molecular 

resultando na geração das EROs, dentre os quais destacam-se os radicais hidroxila 
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(●OH), radical superóxido (O2
•-), o oxigênio singlete (1O2) e o peróxido de hidrogênio 

(H2O2) (XU; FISHER, 2005).   

Dentre as moléculas orgânicas, os lipídios são, provavelmente, as mais 

susceptíveis a serem atacadas pelas EROs (İNAL; KANBAK; SUNAL, 2001), pois as 

membranas biológicas contém consideráveis quantidades de lipídios altamente 

insaturados e são banhadas por fluidos ricos em oxigênio e metal (CATALÁ, 2010).  

A peroxidação lipídica pode conduzir a uma desorganização da membrana 

celular com liberação de fosfolipídios que atuam sinergicamente com o aumento das 

atividades da fosfolipase A2 (PLA2) e da ciclooxigenase-2 (COX-2) induzidas pela 

radiação UV, resultando em níveis maiores de produção de prostaglandinas (PG), 

incluindo a prostaglandina E2 (PGE2), responsáveis pela inflamação epitelial. A 

primeira resposta observada na pele após exposição ao sol é, portanto, a 

inflamação, caracterizada por eritema, edema e calor, e pela elevação dos níveis de 

prostanóides (HRUZA; PENTLAND, 1993; KANG-ROTONDO et al., 1993; WILGUS 

et al., 2003). As funções presumíveis do processo inflamatório instalado na pele 

após a exposição à RUV são de remover e reparar os tecidos e células danificadas 

(RIJKEN et al., 2006). 

O processo inflamatório promove a liberação de fatores de crescimento, de 

citocinas pró-inflamatórias e o recrutamento de células inflamatórias como 

macrófagos e neutrófilos. As citocinas liberadas pela exposição à radiação UV 

atuam sobre as células da epiderme e os leucócitos infiltrados, estimulando a 

sinalização intracelular e alterando a expressão gênica. Por exemplo, a interleucina-

1 (IL-1), liberada de células epidermais expostas à RUV e de células inflamatórias, 

pode prontamente induzir o passo de sinalização intracelular de proteínas quinases 

ativadas por mitógeno (MAPK) (JANSSENS; BEYAERT, 2003). As MAPK 

compreendem um grande número de proteínas serina/treonina quinases envolvidas 

na regulação de diferentes processos celulares, como proliferação, diferenciação, 

adaptação ao estresse e apoptose (AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 2005).  

A ativação de subfamílias multi-membros das MAPK, como a quinase regulada 

por sinal extracelular (ERK), a quinase c-Jun N-terminal (JNK) e as quinases p38, 

resulta no aumento da expressão do fator de transcrição c-Jun na pele humana que 

juntamente com o fator de transcrição constitutivamente expresso c-Fos formam um 

complexo denominado fator de transcrição proteína ativadora AP-1. (AFAQ; 

ADHAMI; MUKHTAR, 2005; XU; FISHER, 2005).  
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A atividade aumentada de AP-1 leva à indução de membros chave da família 

das metaloproteinases da matriz (MMP), uma família de zinco endopeptidases capaz 

de degradar estruturas protéicas como o colágeno, elastina e outras proteínas 

presentes na matriz extracelular da pele (LAHMANN et al., 2007; VIOUX-

CHAGNOLEAU et al., 2006). Sob condições fisiológicas normais, as MMPs ativadas 

são controladas por inibidores teciduais das metaloproteinases (TIMP) e são 

geralmente expressas em baixos níveis. No entanto, os níveis de algumas destas 

MMPs podem ser elevados rapidamente quando o tecido é submetido à radiação UV 

(FISHER et al., 1996, 1997), durante a inflamação, a cicatrização de feridas e câncer 

no estágio de progressão (STERNLICHT; WERB, 2001; ZUCKER et al., 2003).  

A ativação enzimática pode ser um reflexo da geração de EROs, porque 

oxidantes são potentes ativadores de MMPs. Este episódio talvez seja a maior 

causa dos danos observados no fotoenvelhecimento. Sugere-se que a MMP-8 e a 

MMP-13 pouco contribuem para os danos estruturais do fotoenvelhecimento 

(BRENNAN et al., 2003), enquanto que a MMP-1 (colagenase 1 ou colagenase 

intersticial), que degrada fibras de colágeno tipo I e III, a MMP-3 (estromelisina-1) 

que degrada colágeno tipo IV e a MMP-9 (gelatinase-B) que degrada fragmentos de 

colágeno gerados pela MMP-1, juntas, têm a capacidade de degradar a maior parte 

das proteínas estruturais que compõem o tecido conectivo dérmico (FISHER et al., 

2001; XU; FISHER, 2005). As MMPs ativadas são controladas pelos TIMPs que são 

capazes de interagir com as MMPs solúveis formando complexos TIMP-MMP que se 

tornam incapazes de ligar-se ao substrato. Os TIMPs são regulados por citocinas 

(IL-1, IL-6, TNF-α) e fatores de crescimento semelhantes aos que controlam a 

expressão das MMPs (BAKER; EDWARDS; MURPHY, 2002; DASU et al., 2003; 

SUN, 2010). Embora a RUV promova um aumento de TIMP-1 na pele, a indução de 

MMPs excede a de TIMPs promovendo a degradação da matriz extracelular (XU; 

FISHER, 2005). 

Além de ser a principal sinalizadora da expressão de MMPs em queratinócitos 

e fibroblastos, induzindo a transcrição das mesmas, a AP-1 também tem 

demonstrado inibir a expressão gênica de pró-colágeno tipo I, pela ligação direta em 

sítios de regulação negativa de promotores de genes de colágeno (KIM et al., 2005; 

XU; FISHER, 2005). 

A exposição à RUV também causa uma alteração no perfil de secreção das 

isoformas do fator de crescimento transformador β (TGF-β). As formas TGF-β1 e 
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TGF-β2 estimulam a síntese de colágeno e proteoglicanas e previnem sua quebra, 

enquanto que a forma TGF-β3 reduz a deposição de tecido conectivo. A pele 

humana protegida da RUV expressa níveis de TGF- β1, β2 e β3 na razão de 1:5:3. 

Após a exposição solar, os níveis de TGF- β1 e β3 aumentam, enquanto que os 

níveis TGF-β2 diminuem expressivamente. A diminuição do TGF-β2 concomitante 

ao aumento do TGF-β3 promovem uma modulação negativa da expressão de 

colágeno tipos I e III observada após a exposição solar, resultando em um acúmulo 

de material amorfo elástico, condição esta denominada elastose (FISHER et al., 

2001; GAUGLITZ et al., 2011; LAHMANN et al., 2007).  

A inflamação da pele causada pela RUV causa a migração de leucócito para o 

tecido lesado. Os leucócitos polimorfonucleares (PMN) infiltrados, principalmente 

neutrófilos, possuem grânulos ricos em mieloperoxidase (MPO), colagenases (MMP-

1, MMP-8 e MMP-13), gelatinases (MMP-9 e MMP-2) e elastases. A MPO é uma 

enzima H2O2 oxidorredutase que contribui para a atividade bactericida dessas 

células. Durante a ação dos neutrófilos no organismo, elétrons são transferidos do 

oxigênio pela enzima NADPH oxidase para o fagossomo ou para o meio extracelular 

gerando O2
•- e H2O2, que atuam como desencadeantes da formação de outros 

radicais mais potentes. Na presença de H2O2 e de um haleto (cloreto, brometo, 

tiocianato), a MPO catalisa a formação de poderosos intermediários reativos, como 

os ácidos hipocloroso, bromoso, hipotiocianoso, radical tirosil e espécies reativas de 

nitrogênio (ERNs), efetivos contra micro-organismos e células tumorais. Os produtos 

da MPO também estão envolvidos na iniciação da peroxidação lipídica (ARNHOLD, 

2004; JAIN et al., 2014; KUMAR; SHARMA, 2010; PULLI et al., 2013; TRUSH; 

EGNER; KENSLER, 1994). 

Para proteger a pele dos efeitos causados pela radiação UV, numerosos 

mecanismos de defesa antioxidante evoluíram para limitar os níveis intracelulares de 

radicais livres e impedir a indução de danos (HENSLEY et al., 2000). Antioxidantes 

enzimáticos e não enzimáticos, como a glutationa (GSH), ácido ascórbico, α-

tocoferol, β-caroteno e ácido retinóico, agem in vivo por inibição da geração de 

EROs, ou diretamente pelo sequestro de radicais livres. Os níveis endógenos de 

antioxidantes podem ser regulados pelo aumento da expressão dos genes que 

codificam as enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e 

glutationa peroxidase (GPx). SOD removem O2
·- acelerando sua conversão a H2O2. 
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CAT convertem H2O2 em água e O2. No entanto, as enzimas mais importantes na 

remoção de H2O2 das células humanas são as GPx (ARUOMA, 2003). 

Sob tensão normal de oxigênio, esses mecanismos de defesa antioxidante são 

suficientes para manter a homeostasia, removendo os radicais livres produzidos.  

Contudo, em condições pró-oxidantes, como a exposição prolongada à RUV, a 

concentração de radicais pode aumentar devido à maior geração intracelular ou pela 

deficiência dos mecanismos antioxidantes (SIERENS et al., 2001). Baixas 

concentrações de EROs no organismo são indispensáveis nos processos de 

sinalização celular e na defesa contra micro-organismos. Porém, a presença em 

altas concentrações e/ou a remoção inadequada dessas EROs podem levar à 

disfunções metabólicas e danos às macromoléculas biológicas (SOHAL; ORR, 

2012). A exposição à radiação UV causa depleção dos sistemas antioxidantes 

endógenos e faz com que os efeitos deletérios não sejam completamente 

prevenidos, o que resulta em danos oxidativos aos componentes celulares. O 

monitoramento dos níveis de antioxidantes endógenos pode, portanto, ser utilizado 

como um índice precoce do estresse oxidativo na pele e a sua proteção pode ser 

uma estratégia na prevenção de danos (CASAGRANDE et al., 2006; DINKOVA-

KOSTOVA, 2008; MASELLA et al., 2005). 

 

1.4. O extrato de Lychnophora salicifolia Mart. como fotoquimiopreventivo 

 

A busca por novos compostos com potencial para prevenir o estresse oxidativo 

têm atraído grande interesse. As plantas produzem uma variedade de substâncias 

antioxidantes que podem combater os danos causados pelas EROs na pele, dentre 

as quais destacam-se os compostos fenólicos (MUKHERJEE et al., 2011). A 

atividade antioxidante de compostos fenólicos deve-se, principalmente, às suas 

propriedades redutoras e à estrutura química. Estas características desempenham 

um papel importante na neutralização ou sequestro de radicais livres e quelação de 

metais de transição, agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do 

processo oxidativo. Os compostos intermediários formados pela ação dos 

antioxidantes fenólicos são relativamente estáveis, devido à ressonância do anel 

aromático presente na estrutura destas substâncias (SOUSA et al., 2007). 

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo. Estima-se que o 

país concentra mais de 40.000 espécies de plantas, o que representa 20% da flora 
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mundial. Porém, esta riqueza vegetal não é totalmente conhecida nem aproveitada 

de maneira adequada devido a sua complexidade. Uma vez que as vias metabólicas 

secundárias dos vegetais são excelente fonte de matérias-primas na busca de novas 

drogas, o Brasil possui um patrimônio genético de valor econômico e estratégico 

inestimáveis, no entanto, as constantes transformações sofridas pelos ecossistemas 

brasileiros desde a chegada dos colonizadores portugueses causaram a perda de 

muitas espécies nativas e de conhecimentos sobre seus usos na medicina popular. 

Além disso, a intensa miscigenação de culturas ao longo dos séculos popularizou o 

uso medicinal de espécies vegetais exóticas e importadas (OLIVEIRA et al., 2012). 

Um levantamento realizado em 2003 constatou que 80% das plantas utilizadas no 

Brasil eram nativas de outros continentes (BRANDÃO et al., 2008). 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, abrigando uma grande 

diversidade de espécies animais e vegetais (SIMON et al., 2009). Myers e 

colaboradores (2000) estimaram que das 10.000 espécies vegetais encontradas no 

Cerrado, 44% eram endêmicas, o que corresponde a, aproximadamente, 1,5% das 

espécies endêmicas do planeta. Apesar de sua grande importância, a expansão de 

pastagens e lavouras comerciais tem causado elevadas taxas de desmatamento 

deste bioma. Desta forma, a conservação da diversidade genética do Cerrado e 

estudos de sua flora são de fundamental importância.   

As plantas do gênero Lychnophora sp. são endêmicas do Cerrado e destacam-

se por estarem entre as plantas mais utilizadas na medicina popular brasileira no 

tratamento de contusões, dores e reumatismo, sendo comumente denominadas 

“arnica brasileira” ou “falsa arnica”, devido aos seus efeitos farmacológicos. A 

colheita indiscriminada destas espécies tem causado a diminuição populacional e 

aumentado o risco de extinção (BRANDÃO et al., 2008; FERRAZ FILHA et al., 2006; 

KELES et al., 2010; VIEIRA, 2002). 

A espécie vegetal Lychnophora salicifolia Mart. (Vernonieae, Asteraceae) 

(figura 5), conhecida popularmente como “arnicão” (RUBIO et al., 2012), apresenta-

se como arvoreta ou arbusto candelabriforme, crescendo em declives de rochas de 

arenito e quartzito, sobre o campo rupestre aberto. É encontrada nos estados da 

Bahia, Minas Gerais e Goiás (COILE; JONES, 1981). Estudos fitoquímicos e 

farmacológicos da espécie tem sido estimulados devido aos seus usos 

etnofarmacológicos como anti-inflamatório e analgésico tópico. O perfil fitoquímico 

da espécie L. salicifolia foi amplamente estudado com a identificação de vários 
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metabólitos secundários (RUBIO et al., 2012). Entre seus compostos já identificados 

estão a vicenina-2 (apigenina-6,8-di-C-β-D-glicopiranosídeo) e o ácido clorogênico 

(ácido 5-O-cafeoilquínico). 

 

 

 

 

Figura 5. A espécie Lychnophora salicifolia em seu habitat natural. (fotos: Norberto 
Peporine Lopes e Leonardo Gobbo-Neto) 

 

Estudos conduzidos por Gobbo-Neto e colaboradores (2005) comprovaram as 

atividades antioxidante e anti-inflamatória do composto vicenina-2, no entanto, os 

autores não atribuem o efeito anti-inflamatório em edema de pata em ratos induzido 

por carragenana à atividade antioxidante do composto. Por outro lado, o efeito da 

vicenina-2 foi similar ao efeito do anti-inflamatório indometacina, desta forma, os 

autores sugerem que a atividade anti-inflamatória do composto estudado está 

relacionada à inibição da síntese das COX-1 e COX-2, inibindo assim a síntese de 

prostaglandinas pela quebra do ácido aracdônico.  

Marrassini e colaboradores  (2011) demonstraram in vitro que a vicenina-2 foi 

capaz de diminuir os níveis do fator de necrose tumoral (TNF-α) em macrófagos 

ativados com lipopolissacarídeos (LPS) de forma inversamente proporcional à 

concentração, baixas concentrações do composto (0,01; 0,1; 1,0 e 10,0 μg/mL) 
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diminuíram significantemente os níveis de TNF-α, enquanto que concentrações de 

100, 500 e 1000 µg/mL aumentaram de 62 a 100% os níveis desta citocina em 

comparação ao grupo tratado com LPS. Da mesma forma, o composto estudado 

também reduziu a liberação de óxido nítrico (NO), sendo que as concentrações de 

0,01; 0,1 e 1,0 μg/mL reduziram as concentrações de NO a níveis basais, enquanto 

que as concentrações mais altas tiveram pouco ou nenhum efeito. Os autores 

também observaram que a vicenina-2 (100µg/mL) foi capaz de reduzir a 

translocação nuclear de NF-kB (ativador da AP-1). Como TNF-α e NF-kB são alvos 

para novos tratamentos de processos inflamatórios crônicos, os autores sugerem a 

eficácia da vicenina-2 como um novo agente anti-inflamatório. 

A atividade anticarcinogênica da vicenina-2 também foi comprovada por 

Nagaprashantha e colaboradores (2011). Neste estudo, os autores demonstraram in 

vitro e in vivo que o tratamento com o composto foi efetivo em inibir a proliferação e 

a migração de carcinoma de próstata andrógeno dependente e independente. 

Diversos trabalhos na literatura destacam as propriedades antioxidantes do 

ácido clorogênico (MARINOVA; TONEVA; YANISHLIEVA, 2009; SATO et al., 2011; 

XU; HU; LIU, 2012), alguns deles já confirmaram sua atividade contra os danos 

produzidos pela radiação ultravioleta. Cha e colaboradores (2014) observaram que o 

pré-tratamento de queratinócitos (linhagem HaCat) com ácido clorogênico protegeu 

o DNA das células dos danos causados pela UVB, aumentou a viabilidade celular, e 

diminui os corpos apoptóticos. Kitagawa e colaboradores (2011) demonstraram que 

a aplicação de microemulsão o/a contendo ácido clorogênico em cobaias preveniu a 

formação de eritemas pela radiação UVB. Bhattacharyya e colaboradores (2014) 

demonstraram que o pré-tratamento de ratos com formulações contendo complexos 

de ácido clorogênico com fosfolipídios evitou a depleção das enzimas antioxidantes 

GPx, SOD e CAT, e reduziu os níveis de peroxidação lipídica causados pela 

radiação UVA. 

Considerando tais informações, a utilização do extrato de Lychnophora 

salicifolia como fotoquimiopreventivo em formulações tópicas pode ser considerada 

promissora, uma vez que as atividades antioxidante e anti-inflamatória de seus 

compostos isolados podem atuar prevenindo os danos causados pela RUV na pele. 

Estudos que conduzam a um maior conhecimento do potencial terapêutico e 

tóxico e que comprovem a segurança e eficácia de espécies vegetais da 

biodiversidade brasileira, tem despertado muito interesse, já que estas espécies são 
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utilizadas pela população de maneira empírica. Além disso, a busca por substâncias 

antioxidantes que tenham efeito fotoquimiopreventivo pode ser de grande utilidade 

na prevenção de câncer de pele e do fotoenvelhecimento.    
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Diante dos resultados obtidos, as principais conclusões foram: 

 

 O extrato Lychnophora salicifolia Mart. apresenta pronunciada atividade 

antioxidante de forma dose-dependente. 

 

 O extrato é fotoestável e pode ser considerado não fototóxico em baixas doses 

de radiação UVA e UVB. 

 

 O extrato e o ácido clorogênico apresentaram baixa citotoxicidade frente às 

células L929. 

 

 O pré-tratamento com extrato ou com ácido clorogênico foi capaz de reduzir as 

espécies reativas de oxigênio intracelular induzidas pela adição de H2O2 e pela 

exposição à radiação UVA, e diminuir a liberação de LDH para o meio extracelular 

causadas pela radiação UVA nas células L929. O extrato também foi eficiente em 

impedir a depleção do GSH causada pela UVA nas células.  

 

  A incorporação do extrato e do ácido clorogênico em lipossomas foi bem 

sucedida, sendo que estes apresentaram estabilidade físico-química por um largo 

período de tempo, podendo ser incorporados em géis para aplicação tópica. 

 

 As formulações géis desenvolvidas com os lipossomas foram capazes de 

liberarem os ativos mais lentamente que as formulações que não continham 

lipossomas. Além disso, os ativos incorporados em lipossomas atingiram as 

camadas mais profundas da pele de maneira mais eficiente que quando não 

incorporados e, a rota transfolicular parece não influenciar nesta penetração.  

 

 As formulações géis contendo lipossomas também permitiram a penetração in 

vivo dos componentes do extrato e do ácido clorogênico isolado na pele de 

camundongos sem pelos. 

 

 A aplicação tópica in vivo da formulação gel contendo extrato encapsulado em 

lipossomas foi capaz de reduzir a ativação/secreção de MMP-9, diminuir a atividade 
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da MPO, impedir a depleção de GSH e diminuir os níveis das interleucinas IL-1β, IL-6 

e TNF-α, provavelmente devido à capacidade dos compostos presentes no extrato de 

sequestrarem os radicais livres e inibirem os efeitos inflamatórios decorrentes da 

exposição à UVB na pele de camundongos sem pelos, sendo mais eficiente que o 

ácido clorogênico. 

 

Ainda existem poucos estudos na literatura sobre a incorporação de extratos 

vegetais em lipossomas e seus efeitos biológicos. Desta forma, os resultados 

obtidos neste trabalho contribuem significativamente para o futuro desenvolvimento 

de sistemas de liberação cutânea de extratos vegetais e sua aplicabilidade como 

fotoquimiopreventivos.            
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