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RESUMO  

 

 

MARTINS, F. S. Estudo sistemático da ação melanogênica do extrato de 
Brosimum gaudichaudii  Trécul . 2016, 78 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2016.  
 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação melanogênica das furanocumarinas, 
psoraleno e bergapteno assim como do extrato seco das raízes de Brosimum 
gaudichaudii Trécul, contendo 1,2 % m/m de psoraleno, e 5,2 % m/m de bergapteno. 
A toxidade celular in vitro foi avaliada pelo teste de incorporação do vermelho neutro 
em quatro linhagens de células diferentes (fibroblastos-L929, queratinócitos-HaCat, 
Melanoma-B16F10, e melanócitos-Melam-A) e apresentou resposta dose dependente 
tanto para os fármacos puros quanto para o extrato de B. gaudichaudii. Quando 
expostas à radiação ultravioleta do tipo A e B houve aumento da toxicidade, 
proporcional a dose de radiação. A mutagenicidade e genotoxicidade realizas pelos 
ensaios de micronúcleo e cometa, mostrou que os compostos são genotóxicos e 
mutagênicos em doses ≥ 150 µg.mL-1.A síntese de melanina in vitro realizada em 
cultura de melanoma B16F10 foi dependente da dose e do tempo de exposição aos 
fármacos e UV. Nas concentrações máximas usadas (48 µg.mL-1 de psoraleno, 104 
µg.mL-1 de bergapteno e 0,5 mg.mL-1 de extrato) o psoraleno aumentou a produção 
de melanina em 26 %, o bergapteno em 69 %, e o extrato de B.gaudichaudii em 163 
%. Quando utilizado mistura equivalente 6 µg.mL-1 de psoraleno e 26 µg.mL-1 de 
bergapteno a presente em 0,5 mg.mL-1 de extrato a produção de melanina foi de 61%. 
A atividade da tirosinase em culturas de B16F10, tratadas  com 20 µg.mL-1 de 
psoraleno ou bergapteno, quando comparada ao grupo não tratado aumentou em 13% 
a atividade enzimatica , quando associados foi de 37%, e 0,5 mg.mL-1 de extrato em 
54,1%.  Com o ensaio de microdiálise in vivo  observou-se que os fármacos são 
rapidamente absorvidos pela pele e distribuídos no plasma. Ambos os composto 
apresentaram um cinética linear . O estudo de produção de melanina in vivo confimou 
que a radiação estimula a produçao de melanina assim como o extrato de 
B.Gaudichaudii, e quando associados (PUVA) a sintese de melanina foi 143% maior 
em comparação ao controle negativo.  Os resultados destre trabalho mostrou a 
capacidade de pgmentaçao dos fármacos assim como do  B.Gaudichaudii, revelando 
ainda o sinergismo entre psoraleno e bergapteno.   
 
Palavras-chave:  vitiligo, microdiálise, moraceae, melanina, doenças negligenciadas  
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ABSTRACT 

 

 

MARTINS, F. S. Systematic study of melanogenic action of Brosimum 
gaudichaudii  Trécul . 2016, 78 p. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

The objective of this study was to evaluate the melanogenic action of furanocoumarins, 
namely, psoralen and bergapten, as extract of Brosimum gaudichaudii Trécul 
containing 1.2% m / m (psoralen), 5.2% m / m (bergapten) . The cellular toxicity (in 
vitro) was evaluated by neutral red incorporation test in four different cell lines 
(fibroblasts, L929, keratinocytes, HaCaT, melanoma, B16F10, and melanocyte-
Melam-A) and showed dose dependent response to both extracted compounds, as 
well as the whole extract of B. gaudichaudii. The ultraviolet radiation type A and B 
increased the toxicity associated with the compounds and severity of toxicity was 
proportional to the radiation dose. The mutagenicity and genotoxicity evaluated by the 
micronucleus test and comet showed that the compounds are genotoxic and 
mutagenic compounds at concentrations ≥ 150 μg/mL. The in vitro melanin synthesis, 
performed in melanoma B16F10, was dose, duration and UV dependent. In the 
maximum concentration used (48 μg/mL psoralen, 104 μg/mL bergapten and 0.5 
mg.mL-1 extract) psoralen increased melanin synthesis by 26%, bergapten by 69% and 
the B.gaudichaudii extract by 163%. When administered as an equivalent mixture of 6 
μg/mL psoralen and 26 μg/mL of bergapten to 0.5 mg/mL of extract, melanin synthesis 
was increased by 61%. The enzymatic activity of tyrosinase in B16F10 cultures treated 
with 20 μg/mL of psoralen or bergapten, when compared to non-treated group, 
increased by 13%; the increases were 37% and 54.1% in the two-compound mixture 
and 0.5 mg/mL of whole extract. The in vivo microdialese test in rats showed that the 
drugs are quickly absorbed through the skin and distributed in plasma. Both compound 
exhibited linear kinetics. The in vivo evaluation also showed that melanin production 
was stimulated by UV radiation as well as B.Gaudichaudii extract. When combined 

with PUVA, melanin synthesis was 143% higher compared to the negative control.  
 
Key words:  vitiligo, microdialysis, Moraceae, melanin, neglected diseases 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vitiligo ou “lepra branca" é uma dermatose cutânea adquirida, crônica, 

idiopática, caracterizada por máculas acrômicas demarcadas ou irregulares 

(Nordlund, 1997). A despigmentação tem predileção por regiões da pele como orifícios 

– olhos, narinas, boca, mamilos, umbigo, genitália e regiões passíveis de trauma como 

cotovelos e mãos (fenômeno de Köebner) (Nordlund, 1997) (Figura 1). 

Na dermatologia é considerada uma das dermatoses com efeito psicossocial 

mais devastador (Middelkamp-Hup, 2007). É causada pela perda de funcionalidade 

dos melanócitos, porém a precisa etiologia ainda é desconhecida (Antelo Dp.; 

Filgueira Al.; Cunha, 2008). Várias hipóteses são sugeridas, entre outras, 

autoimunidade, agentes xenobióticos (Middelkamp-Hup, 2007), fatores genéticos e 

mutação no gene CAT (Ai-Young, 2006).  

Há vários subtipos de vitiligo, sendo os mais comuns o não segmentar 

(bilateral) com curso crônico, progressivo e imprevisível, cujas alterações imunes 

dominam o cenário da enfermidade. O segmentar, menos frequente ocorre em áreas 

limitadas de um lado do corpo, usualmente de progressão lenta com episódios de 

agravamento e cessão do espalhamento, podendo ocorrer repigmentação 

espontânea, porém raramente de forma completa (Antelo Dp.; Filgueira Al.; Cunha, 

2008). 

  

Fontes : http://alinepsicoblog.blogspot.com.br/2012/09/vitiligo.html 

http://protetoresdapele.org.br/sua-pele/vitiligo/ 

Figura 1: Vitiligo nas mãos (A), vitiligo generalizado (B) 

 

A B 

http://alinepsicoblog.blogspot.com.br/2012/09/vitiligo.html
http://protetoresdapele.org.br/sua-pele/vitiligo/
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A prevalência do vitiligo varia entre 1 a 8,5 %, independente de sexo, raça e 

idade (Nordlund, 1997). Aproximadamente 50% dos indivíduos portadores 

desenvolvem a doença antes dos 20 anos de idade (Lerner, 1959) e cerca de 25% 

destes, antes dos 8 anos, sendo em média entre 4 e 5 anos (Halder et al., 1987). 

Embora não seja contagiosa ou com risco à vida, é psicologicamente 

devastadora. Considerando ser mais prevalente na faixa etária dos 8 aos 20 anos, a 

capacidade desfigurante, e a importância dos valores estéticos impostos à sociedade 

moderna, os portadores da doença, geralmente, apresentam problemas como baixa 

autoestima, isolamento social e distúrbios psiquiátricos, que reduzem a qualidade de 

vida. Essa questão é especialmente importante em crianças e adolescentes, pois 

estão em processo de formação e desenvolvimento do seu senso de identidade 

(Mattoo et al., 2001; 2002; Alikhan et al., 2011). 

Apesar do vitiligo ser uma doença cosmopolita e com grande impacto para a 

sociedade, ela é considerada como uma doença negligenciada conforme definido por 

Sec. 526 of the US Federal Food, Drug and Cosmetic Act (21 USC 360bb) (Valle et 

al., 2012). 

Até o ano de 2010 foram conduzidos apenas 57 estudos sobre o vitiligo (Whitton 

et al., 2010), esse cenário é decorrente da baixa viabilidade financeira para 

medicamentos específicos ao vitiligo e baixo incentivo público e privado. O que reflete 

na qualidade de vida dos portadores (Ezzedine et al., 2012).   

Por ser uma doença que não tem a etiologia elucidada, várias linhas de 

tratamento são propostos, mas todas têm o intuito  de reestabelecer a pigmentação da 

pele, porém com variados graus de sucesso (Roelandts, 2002). Dentre as estratégias 

de tratamento podemos citar: corticoides tópicos, imunomoduladores, análogos da 

vitamina D, superóxido desmutase, fototerapia (UVA/UVB) ou PUVA terapia 

(psoralenos + UVA); porém todas com vantagens e desvantagens (Roelandts, 2002). 

As opções disponíveis de tratamento deixam a desejar, pois a completa 

repigmentação dificilmente ocorre e entre 15 a 30% dos pacientes não respondem a 

nenhuma delas. Repigmentação em torno de 75% é considerado resultado excelente, 

porém este é obtido em aproximadamente 60% dos pacientes.  

 

1.1 Etiopatogenia do vitiligo 
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As causas do vitiligo ainda não são bem elucidadas, mas várias teorias foram 

propostas para explicar o evento de despigmentação, entre outras, a autoimune, 

genética, tóxica, neural e bioquímica. 

 

1.2 Teoria autoimune 

 

Vitiligo é frequentemente associado com doenças autoimunes ou que 

comprometem o sistema imunológico, como doenças da tireoide, Addison, Hashimoto, 

lúpus eritematosos, artrite reumatoide, síndrome de Vogt-Kauanagi-Harada, psoríase, 

Lichen planus, miastenia gravis e, em caso de anemias. Casos de vitiligo muitas vezes 

são precedidos por doenças com manifestação clínica ou subclínica (Ongenae et al., 

2003; Engin et al., 2008). Anticorpos anti tirosinases, TRP 1 e 2, Pmell7, MelanA, MART-

1,MCR-1,  HLA-DR, fatores de transcrição SOX 9 e 10 ,interleucinas I e II, e super 

expressão dos receptores de superfície Fc e C3b nas células de Langerhans, assim como 

Imunoglobulinas IgG1, IgG2 e IgG3, e a proteína C3 da ativação do sistema complemento 

são ocasionalmente encontradas na membrana basal dos queratinócitos e melanócitos 

de pacientes com vitiligo (Rezaei et al., 2007). 

Estudos sobre células mononucleares do sangue periférico utilizando 

anticorpos monoclonais associados a análises de citometria de fluxo e microscopia de 

fluorescência revelaram presença de anormalidades nas células T e natural Killer em 

pacientes com vitiligo, mas devido à heterogeneidade dos pacientes não foi possível 

estabelecer um padrão celular característico. (Abraham et al., 1993).   

 

1.3 Teoria genética 

 

Componentes genéticos, multifatorial e hereditário vêm sendo observados em 

pacientes com vitiligo, cerca de 20 % dos portadores têm um familiar de primeiro grau 

com vitiligo (Alkhateeb et al., 2002). Majumder et al  (1993) verificaram que pelo menos 

três genes alelos são comuns em pessoas com vitiligo, sendo tido como uma 

desordem poligênica.  Em estudos genômicos com 71 famílias brancas e com casos 

de vitiligo, foram identificadas a presença de AIS1 (marcador genético e auto-imune 

do diabetes melito tipo 1), lócus ativados 1p31 (acil-coenzima A desidrogenase, 

dihidrolipoamido de cadeia ramificada transacilase E2, família DIRAS, GTP-binding 
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RAS-like 3) e p32.2 (carnitina palmitoiltransferase II) do cromossomo 1 7, 8, 11, 19, e 

22 (Majumder et al., 1993).  

1.4 Teoria tóxica  

 

Essa teoria é baseada no fato de que os fenóis e seus derivados são altamente 

citotóxicos para as células produtoras de melanina. Segundo Lerner (1971), os 

melanócitos possuem mecanismos capazes de eliminar produtos endógenos tóxicos 

como dopaquinona e diidroxindol produzidos durante a síntese de melanina. Em pessoas 

que por alguma razão esse mecanismo é falho, o acúmulo dessas substâncias pode levar 

à destruição dos melanócitos (Riley, 1970; Lerner, 1971).  

 

1.5 Teoria neural 

 

Os melanócitos são células derivadas da crista neural durante a formação 

embriológica, assim alguns autores acreditam que doenças ligadas ao sistema 

nervoso também podem afetar os melanócitos. Foram observados casos de vitiligo 

em pessoas com desordem do SNC ou doenças que acometem o sistema nervoso, 

como neurofibromatose, esclerose tuberosa, sífilis, hanseníase, encefalites virais, e 

esclerose múltipla (Nelhaus, 1970; Barnes, 1988; Parichy et al., 2007). 

 

1.6 Teoria bioquímica  

 

Tem sido amplamente investigada a hipótese de que o vitiligo possa ser causado 

por uma disfunção metabólica, não necessariamente relacionada com os melanócitos, o 

que levaria à produção de metabólitos tóxicos, como catecolaminas, quinonas e espécies 

reativas de oxigênio (Huang et al., 2002; Dell'anna e Picardo, 2006). 

As manchas do vitiligo apresentam fluorescência à luz de Wood, devido ao 

acúmulo excessivo de 6-biopterina com fluorescência rósea e 7-biopterina com 

fluorescência, amarelo-esverdeada nas bordas da lesão. Substâncias como L-

fenilalanina, L-tirosina e L-triptofano são derivados do metabolismo celular e sua 

presença é comumente encontrada durante a ativação da imunidade celular e em 

pessoas com vitiligo ativo. Ainda não se sabe a razão pela qual essas moléculas se 

tornam citotóxicas para os melanócitos (Naughton et al., 1986; Schallreuter et al., 2008).  
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Danos por estresse oxidativo e o aumento da presença de H2O2 são evidentes 

em pacientes com vitiligo ativo. Assim como foi observado que os melanócitos das 

bordas das lesões são mais sensíveis ao estresse oxidativo. 

O estresse oxidativo tem sido atribuído a diferentes fatores endógenos, entre 

outros, distúrbio na atividade da monoamina-oxidase A (MAO-A), NADPH-oxidase e 

síntese e regulação da 6R -L-eritro 5,6,7,8-tetra-hidrobiopterina (6-BH4). Pacientes 

com vitiligo têm atividade enzimática reduzida (catalase e glutationa oxidase), assim 

como de vitamina E, componente nutricional com atividade antioxidante (Lerner, 1971; 

Naughton et al., 1986; Barnes, 1988; Lei et al., 1997). 

Estudos têm relatado o envolvimento dos sistemas adrenérgico e colinérgico 

no desenvolvimento da doença (Iyengar, 1989). Acetilcolinesterase (AChE) é uma 

importante enzima na promoção e manutenção do estresse oxidativo, sendo inativada 

por oxidação das tirosinases e metilases por H2O2.  Curiosamente, a atividade da 

AChE é baixa em lesões de vitiligo, mas retorna ao normal quando o tratamento e a 

pigmentação se iniciam (Schallreuter et al., 2004). Picardo et al. (1994) relataram a 

liberação anormal de catecolaminas em terminações nervosas autonômicas o que 

resulta produção excessiva de radicais livres. Além disso, níveis elevados de 

metabólitos de catecolamina na urina de pacientes com vitiligo foram observados 

durante o período ativo da doença. 

 

1.7 Teoria de adesão  

 

Essa teoria é explicada pelo aparecimento do vitiligo após traumas na pele, 

como escoriações, mordidas de animais, lacerações, queimaduras, uso de lâminas, 

ceras depilatórias, atrito e dermatite constantes sobre certa região da pele. Esse 

fenômeno foi descrito por Köebner e é conhecido como fenômeno Köebner que 

relatou que 31% dos pacientes com vitiligo tiveram traumas prévios na pele (Gauthier 

et al., 2003). Estudos com imuno-histoquímica demonstraram a reduzida expressão 

da glicoproteína de adesão, tenascina em portadores de vitiligo. (Lightner e Erickson, 

1990; Njoo et al., 1999; Gauthier et al., 2003).  

No Brasil não há diretrizes médicas para o diagnóstico do vitiligo, desta forma, 

muitos dos médicos brasileiros seguem o Guidelines European Dermatology (Taieb, 

Alomar, Böhm, et al., 2013). Atualmente o diagnóstico é clínico, sendo necessária a 

exclusão de outros distúrbios da pele como: pitiríase alba, hipopigmentação pós-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dermatite
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inflamatória, piebaldismo, além da hipopigmentação induzida quimicamente com 

catecóis, fenóis alquilados e aldeído cinâmico (Prose, 2005). A lâmpada de Wood 

pode ser usada para diferenciar e avaliar as dimensões da lesão, quando o paciente 

tem pele clara e de difícil distinção (Figura 2). 

 

 

Fonte : http://www.gentenatural.com/medicina/patologias/vitiligo.htm 

Figura 2: Vitiligo visualizado em lâmpada de Wood 

A mancha causada pelo vitiligo tem as bordas delimitadas, já a lesão por 

pitiríase alba apresenta irregularidades sutis podendo ter escamações da pele. O 

piebaldismo é uma doença autossômica e os portadores já nascem com a 

hipopigmentação, ao contrário do vitiligo que se desenvolve durante a vida. A 

hipopigmentação pós-inflamatória, ocorre após inflamação severa, sendo um evento 

raro e reversível. A despigmentação causada por agentes químicos é diferenciada do 

vitiligo pelo relato do paciente à exposição, se a extensão da área afetada for pequena 

geralmente a cor da pele se reestabelece (Taieb, 2000; Balkrishnan et al., 2004). 

 

1.8 Tratamento 

 

Na ANVISA não há registro de medicamento específico para o tratamento do 

vitiligo. Desta forma todas as linhas de tratamento baseiam-se em medicamentos 

considerados off label. A primeira linha de tratamento proposta pelo Guidelines European 

Dermatology (Taieb, Alomar, Böhm, et al., 2013) são os imunomoduladores como: 

corticosteroides tópicos ou oral; inibidores de calcineurina; tracolimo; e primecolimus 

(0,1%) (Njoo et al., 1998; Westerhof W, 1999). Destes, os corticosteroides são tidos como 

a classe de primeira escolha, devido ao baixo custo e janela terapêutica ampla, no entanto 

a remissão da lesão se dá em 33 % dos casos, sendo que o uso prolongado pode 
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ocasionar efeitos colaterais como glaucoma, hipertensão arterial sistêmica, aumento de 

peso e catarata (Taieb, Alomar, Böhm, et al., 2013). 

A eficácia dos inibidores de calcineurina, tracolimo, e primecolimus é em torno 

de 54%, no entanto, são medicamentos caros e não disponíveis no Sistema Único de 

Saúde (SUS) para o tratamento de vitiligo, havendo ainda o risco de causar 

queimaduras e hiperpigmentações permanentes (Russell, 2002).  

A fototerapia é outra linha de tratamento muito utilizada, na qual a produção de 

melanina é estimulada pela exposição do paciente à luz ultravioleta (UV) e sua eficácia 

varia entre 40-60%. No entanto, ela é nociva para peles desnudas de melanina, 

protetor natural contra UV. Atualmente há estudos que comprovam a eficácia de 

comprimentos de onda de espectro estreito (NB-UVB (311-313 nm), BB-UVB (280-

320 nm) e Xenon (308 nm), que são mais seguros evitando danos no DNA 

(Gawkrodger et al., 2008; Silverberg, 2010).  

A PUVA terapia, tem eficácia elevada, de cerca de 70-80%, independente da 

cronologia da doença e é baseada no uso de furanocumarinas associadas com UV. 

O Guidelines European Dermatology recomenda o uso oral de 1,8 mg.Kg-1, ou 0,001% 

para uso tópico com posterior exposição ao UV e três repetições por semana (Taieb, 

Alomar, Boehm, et al., 2013). Os psoralenos são furanocumarinas lineares (Figura 3), 

que podem ser obtidos por síntese orgânica (processo caro e que gera muitos 

resíduos químicos) ou extraídos de vegetais como: Carolus Linnaeus (L.) - Burm, 

Ficus sp; Brosimum gaudichaudii Trécul e outras espécies da família Moraceae 

(POZETTI & BERNARDI, 1971).  

 

 

 

 

Bergapteno Psoraleno 

Fonte: POZETTI & BERNARDI, 1971. 

Figura 3: Furanocumarinas 

 

Apesar da PUVA no tratamento de vitiligo ser uma terapia de uso milenar (2000 

a.c) ainda hoje há muitas informações contraditórias em relação a sua segurança e 

OMe

O
O O

O
O O
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eficácia. Isoldi et. al. (1999) relataram que após 72 horas de exposição do melanoma 

SK-Mel 28 e C32TG ao PUVA houve um aumento da atividade da tirosinase e da 

melanogênese, sendo que o mesmo não foi observado na ausência de UVA. 

Resultados opostos foram descritos por Quevedo et.al (2011), em que o 5-MOP não 

associado à UV foi capaz de estimular a produção de tirosinase e melanina. 

A atual legislação brasileira (RE nº 88/04, RE nº 89/04, RE nº 90/04, RE nº 

91/04) exige, para o registro de fitoterápicos, a realização de testes que avaliem a 

eficácia e a segurança dos medicamentos. Os estudos de segurança de toxicidade 

celular, genotoxicidade e mutagenicidade são fundamentais para subsidiar estudos 

pré-clínicos e posteriormente os clínicos. 

 

1.9 Brosimum gaudichaudii Trécul (Moraceae) 

 

Brosimum gaudichaudii Trécul (Figura 4) é popularmente conhecida como 

mama cadela, arbóreo de cadela ou algodãozinho do campo. A espécie é 

caracterizada pelo porte arbustivo, chegando a 4 m de altura, com folhas simples, 

pecioladas, inflorescências formadas por flores unissexuadas pistiladas e 

estaminadas. Os frutos são monocárpicos, com receptáculo latescente, globoso e 

carnoso, que quando maduros, apresentam coloração alaranjada, cuja polpa 

latescente é adocicada e comestível (BARROSO et al., 2002). Em suas raízes, caules 

e folhas, é encontrado látex (Figura 4c) de odor característico, usado pela “medicina 

popular” no tratamento de vitiligo (BARROSO et al., 2002). 

 

 

Nota : a) Exemplar adulto de B.gaudichaudii; (c)  Frutos de B. gaudichaudii (c); Látex do caule de B. 

gaudichaudii. 
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Figura 4: Brosimum gaudichaudii Trécul  

 

Essa espécie está distribuída em todo país (Figura 5), com predominância no 

cerrado típico, cerradão e mata mesofítica dos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, São 

Paulo, Tocantins e Distrito Federal ( BARROSO et al., 2002). 

 

 

Fonte: adaptado de ALMEIDA et al. 1998.Nota: Os pontos vermelhos indicam a distribuição do B. 

gaudichaudii. 

Figura 5: Mapa de dispersão do B. gaudichaudii. 

 

O B.gaudichaudii é uma espécie domesticada e com viabilidade agronômica. 

Essa característica é importante por garantir matéria prima caso essa espécie se torne 

insumo de um fitoterápico.  

 

1.10 Melanogênese  

 

Os melanócitos são células dendríticas, derivadas dos melanoblastos, os quais 

se originam da crista neural, sua migração para a pele ocorre após o fechamento do 

tubo neural (Erickson, 1993). Quando se tornam células completamente 

desenvolvidas, distribuem-se em diversos tecidos, órgãos e anexos (Bomirski et al., 

1988).  
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Na pele, os melanócitos estão localizados na camada basal da epiderme e, 

ocasionalmente, na derme, seus dendritos se inserem na camada malpighiana, 

onde transferem seus melanossomas aos queratinócitos (Figura 6). As unidades 

epidérmico-melânicas são formadas pela associação de melanócitos e 

queratinócitos na proporção de 1:30. O número de melanócitos/mm2 é em torno de 

dois mil nas áreas mais expostas ao UV e cerca de mil no restante do corpo 

(Jimbow et al., 2000). Os diferentes tons de pele e pelos não dependem do número 

de melanócitos, mas sim, do grau da atividade de síntese da melanina e da 

proporção entre eumelanina e feumelanina sintetizada (Jimbow et al., 2000; Jones 

et al., 2002). 

 

Fonte : Storm C.A et al., 2006 

Figura 6: Disposição dos melanócitos na epiderme 

 

A síntese da melanina é restrita ao melanossomas contidos nos citoplasmas 

dos melanócitos (Miranda e Botti, 1983; Jimbow et al., 2000; Jimbow K, 2000), e é 

iniciada pela hidroxilação da tirosina pela ação da tirosina hidroxilase, formando a 

DOPA, sendo oxidada pela DOPAquinase formando a DOPAquinona (PHILIPPSEN, 

2006; KORMOS et al., 2010). A DOPAquinona é um intermediário altamente reativo, 
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que na ausência de compostos tióis sofre ciclização, levando à produção de 

eumelanina, de cor preta ou marrom. Na presença de compostos com grupos tióis, 

como cisteína, leva à geração de cisteinilDOPAs, e a produção da feomelanina, de 

cor vermelha ou amarelada (Figura 7) (Ito et al., 2000). A síntese da melanina é um 

processo dependente de oxigênio e cisteína, o que leva à redução de glutationa, 

antioxidante endógeno (ROS) (SMIT et al., 2008). 

 

Fonte: (Ito et al., 2000) 

Figura 7: Representação esquemática da Melanogênese. 

 

O desenvolvimento do melanossoma é dividido em quatro etapas; i) inicia-se a 

organização da matriz dos melanossomas, vesículas com material fibroso, sem 

melanina; ii) a matriz já está organizada com fibras em feixes alongados e paralelos, 

com aspecto estriado característico dos melanossomas; iii) inicia a produção de 

melanina e deposição sobre os feixes fibrosos e; iv) ao final da etapa 4 o 

melanossomas estão totalmente preenchidos por melanina (Bomirski et al., 1988).    

Em geral, o formato dos melanossomas está relacionado ao tipo de pigmento 

produzido. Melanossomas que sintetizam eumelanina tem forma elíptica e contem 

matriz fibrilar, enquanto que os que contem feumelanina são arredondados com 

vesículas globulares(Hsin-Su, 1999). 

Quando os melanócitos da pele são expostos à radiação UV, ocorre a síntese 

de diversos fatores epidérmicos que estimulam a melanogênese, como os hormônios 
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α-MSH e ACTH (Rees e Healy, 1997; Wikberg et al., 2000; Rouzaud et al., 2005). 

Estes agem como regulador parácrino, estimulando a melanogênese (estímulo do 

receptor MC1R), proliferação e sobrevivência dos melanócitos (Halaban et al., 1988; 

Imokawa et al., 1992). O α-MSH bloqueia a apoptose induzida pela radiação UVB e, 

acelera o reparo do DNA, induzidos, pela radiação (Bohm, 2005). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a ação melanogênica do psoraleno e bergapteno,  assim como do 

extrato padronizado de Brosimum gaudichaudii Trécul.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obtenção e padronização do extrato de B. gaudichaudii 

 Avaliar o efeito citotóxico, genotóxico e mutagênico do psoraleno, bergapteno, 

e do extrato de B. gaudichaudii, em cultura de melanoma, melanócitos, fibroblastos e 

queratinócitos;  

 Avaliar in vitro o perfil farmacodinâmico dos fármacos na produção de melanina; 

 Avaliar in vitro a relação da produção de melanina e atividade de tirosinase, 

estimuladas pelos fármacos; 

 Estabelecer in vivo o perfil farmacocinético do psoraleno e bergapteno após a 

administração tópica; 

 Avaliar in vivo o perfil farmacodinâmico do extrato de B. gaudichaudii na 

produção de melanina. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Material Vegetal  

 

As raízes de B.gaudichaudii foram cuidadosamente (evitando lesões nas 

cascas) coletadas em uma fazenda situada no município de Jussara-GO (com 

permissão do proprietário). As coordenadas geográficas da área de coleta foram 

definidas por triangulação via GPS. Posteriormente a espécie foi identificada pelo Prof. 

Dr. Edemilson Cardoso da Conceição e uma exsicata (nº 45517), foi depositada no 

herbário da Universidade Federal de Goiás.  

Após serem lavadas, as raízes foram desidratadas em estufa com circulação 

forçada de ar a 40C, até atingirem peso constante. Após a desidratação, o material 

seco foi triturado em moinho de facas e acondicionado ao abrigo de luz e umidade. 

 

3.2 Caracterização da droga vegetal  

 

A droga vegetal foi caracterizada segundo os parâmetros de índice 

intumescência, teor de cinzas, teor de umidade (por Karl Fisher), granulometria e 

contaminação microbiológica (BRASIL,2010). 

 

3.3 Método analítico para identificação e quantificação dos marcadores químico 

e biológico (psoraleno e bergapteno) 

 

As análises foram realizadas usando um Sistema Cromatográfico de Alta 

Eficiência (CLAE) da marca SHIMADZU PROMINENCE, composto por: bomba de alta 

pressão, modelo LC-20AT, degaseificador de membrana (on-line) modelo DGU-

20A5R, Software "Lab Solution Multi-PDA", sistema controlador do HPLC e interface 

para o computador modelo CBM-20A, detector espectrofotométrico ""Photodiode 

Array"" modelo SPDM20A, forno de colunas modelo CTO-20A e amostrador 

automático modelo SIL-10AF. 

A separação cromatográfica foi conduzida em coluna LUNA 5 µ C8, 250X4.6 

mm (Phenomenex®). A fase móvel empregada foi uma mistura de acetonitrila/ água 

(55:45), com  vazão isocrática de 0,6 mL.min-1 e detecção em comprimentos de onda 

de 244 nm para o psoraleno e 220 nm para o  bergapteno (Martins, 2010). 
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3.3.1 Validação do método analítico para identificação e quantificação de 

psoraleno e bergapteno por CLAE 

 

A validação foi realizada segundo guia para validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos (BRASIL. ANVISA. RE nº 899, de 29 de maio de 2003) e ICH 

(International Conference on Harmonization of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use). 

 

3.3.2 Avaliação do System suitability test 

 

A avaliação da adequação do sistema foi realizada a partir da análise dos 

parâmetros: fator capacidade, número de pratos teóricos, fator de cauda, resolução e 

simetria do pico. 
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3.3.3 Linearidade 

 

Neste ensaio observou-se o intervalo linear frente a diferentes 

concentrações de psoraleno e bergapteno (Sigma®, St Louis, MO, USA). A faixa 

avaliada para a linearidade foi de 1μg.mL-1 a 20 μg.mL-1 para o psoraleno e para o 

bergapteno foi de 80 μg.mL-1 a 200 μg.mL-1. A análise foi realizada em triplicata e 

em três dias diferentes. As médias das áreas foram plotadas no eixo das ordenadas 

e as concentrações nos eixos da abscissa, e realizada regressão linear utilizando 

os mínimos quadrados. A curva padrão foi expressa por  

y = ax + b, onde a é o coeficiente angular e b o coeficiente de intercessão com o 

eixo das ordenadas. 

 

3.3.4 Precisão 

 

Foi avaliada pela determinação do teor de psoraleno e bergapteno no extrato 

de B.gaudichaudii em 12 replicatas, pelo mesmo analista e instrumentação. Foram 

avaliadas a precisão intra-dia e inter-dia.  

 

3.3.5 Exatidão 

 

Foi realizada pelo método de adição de padrão a amostra. Foram realizadas 9 

determinações com 3 réplicas cada, sendo 3 concentrações: baixa, média e alta. 

Foram adicionadas concentrações conhecidas de padrão de psoraleno (2 g.mL-1) e 

bergapteno (30 g.mL-1), diluídos em metanol P.A, às soluções de extrato metanólico 

de B.gaudichaudii. A exatidão foi expressa pela relação entre a concentração média 

determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente: 

 

100x
CT

CME
Exatidão  

 

Onde, CME = concentração média experimental e CT = concentração teórica. 
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3.3.6 Robustez 

 

Foi avaliada variando o fluxo da fase móvel (0,5 e 0,7 mL/min), lote da coluna 

cromatográfica e temperatura do compartimento de abrigo da coluna (27 Cº e 29 Cº). 

 

3.3.7 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

 

Foram determinados utilizando-se as curvas padrão obtidas no teste de 

linearidade. 

 

Equação 1 e 2 Cálculo dos limites de quantificação e detecção. 

 

LD= Dpx3 

IC 

   Eq 1 

LQ= Dpx10 

IC 

  Eq 2 

 

Onde: LD = limite de detecção; Dp = desvio padrão do intercepto com o eixo do y de 

3 curvas das 3 curvas padrão; IC = inclinação da curva de calibração 
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3.4 Obtenção do extrato de B. gaudichaudii  

 

O extrato hidroalcoólico foi obtido pelo método de percolação, descrito na 

Farmacopeia Brasileira 5ª edição. Foram utilizados 2 Kg de material vegetal e 10 L de 

solução hidro alcoólica 55 % (v/v). A vazão do percolado foi de 0,2 ± 0,25mL.min-1, e os 

teores de psoraleno e bergapteno foram acompanhados por HPLC até a exaustão da 

droga vegetal. O extrato foi concentrado em rota evaporador Buchi® R220, até a 

obtenção de um teor de sólidos de 6,22 % (m/m) (BRASIL, 2010). O extrato aquoso 

foi liofilizado e estocado em freezer (-22ºC) para posterior uso. 

 

3.4.1 Caracterização do extrato seco de B. gaudichaudii 

 

O extrato vegetal foi caracterizado segundo os parâmetros de teor de umidade 

(por Karl Fisher), contaminação microbiológica (BRASIL,2010) e teores de psoraleno 

e bergapteno.  

 

3.5 Avalição da toxidade celular, genotoxicidade e mutagênicidade (in vitro), do 

psoraleno, bergapteno e extrato padronizado de B. gaudichaudii 

 

3.5.1 Linhagem celular e cultivo 

 

A toxicidade celular foi avaliada em quatro linhagens de células, fibroblastos 

(L929) de camundongos, melanoma (B16F10), melanócitos (Melam-A) de 

camundongos e, queratinócitos humanos (HaCat). As linhagens celulares 

L929,B16F10, e HaCat foram cedidas pela  Dra Maria José Vieira Fonseca da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP e a linhagem de Melam-

A foi cedida pela professora Dra Miriam Galvonas Jasiulionis do Departamento de 

Farmacologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

As células foram cultivadas separadamente em garrafas de 150 cm2 utilizando-

se meio de cultivos apropriados e suplementados com 10% de soro bovino fetal (SBF). 

O meio para o cultivo dos fibroblastos foi em DEMEM (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium- Gibco®), os queratinócitos e o melanoma foram cultivados em RPMI (Roswell 

Park Memorial Institute 1640 medium- Gibco®), os melanócitos foram cultivados em 

RPMI suplementado com 200 nM de PMA (Phorbol-12-myristate-13-acetate). 
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Ao atingir confluência celular entre 85-90%, as células foram tripsinizadas e 

semeadas em placas de fundo plano com 96 poços em densidade celular específica 

para cada linhagem. 

A toxidade celular em L929 foi realizada com densidade celular de 4x104 

células/poço, os queratinócitos e os melanócitos 3x104 e o melanoma 1,5x104 

células/poço. 

Após o repique as células foram mantidas em incubadora de CO2, a 37ºC e 5% 

de CO2 (Thermo® HEPA 100), por 24 horas e ao atingir uma confluência celular de 85-

90%, as células foram usadas no teste de toxicidade celular, utilizando-se diferentes 

concentrações de extrato, psoraleno e bergapteno. 

 

3.5.2 Solução estoque de Vermelho Neutro (VN) 

 

Foi preparada uma solução aquosa de vermelho neutro (40mg.mL-1 Sigma 

Aldrich® ), a qual foi estocada em freezer a – 22ºC. 

3.5.3 Preparo das amostras 

 

O extrato e os padrões, psoraleno e bergapteno, foram solubilizados em meios 

de cultura utilizados na manutenção das linhagens celulares (específicos para cada 

uma). As concentrações de extrato utilizadas para o cálculo da IC50 foram de 2,0 

mg.mL-1, 1,6 mg.mL-1, 1,2 mg.mL-1, 0,8 mg.mL-1,0,4 mg.mL-1,0,2 mg.mL-1,0,1 mg.mL-

, e as concentrações de psoraleno e bergapteno (5-MOP) foram de 0,4 mg.mL-1, 0,3 

mg.mL-1, 0,2 mg.mL-1, 0,1 mg.mL-1, 0,07 mg.mL-1, 0,04 mg.mL-1 e 0,01 mg.mL-1.  

 

3.5.4 Ensaio de toxicidade celular (in vitro) sem exposição à radiação ultravioleta 

(UV) 

 

Após as células atingirem uma confluência entre 80-90% nas microplacas de 

96 poços, o meio foi retirado e um novo meio contendo diferentes concentrações de 

extrato ou padrões foram  adicionados. As células foram expostas aos fármacos por 

períodos de tempo de 24 ou 48 horas. 

Ao fim do período de tratamento, o meio contendo os fármacos foi removido e 

os poços lavados com 200 µL de salina. Então, foi adicionado a cada micro poço, 200 

µL de uma solução 50 mg.mL-1 de corante vital de vermelho neutro (VN) solubilizado 
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em meio incompleto. Novamente as células foram mantidas em incubadora de CO2, 

por 3 horas. 

Em seguida o meio contendo o VN foi retirado do contato com as células e as 

mesmas foram lavas por 1 min com 200 µL solução aquosa de cloreto de cálcio 1% e 

formaldeído 1%. A solução de cloreto de cálcio e formaldeído foi removida e 200 µL 

de solução etanólica 50% e ácido acético 1 % foi adicionada às células. Após 3 horas 

em repouso, a densidade óptica do vermelho neutro incorporada aos lisossomos foi 

determinada em leitor de microplacas de ELISA (Biorad®) a 540 nm (Borenfreund e 

Puerner, 1985; Stokes et al., 2002).  

Com os valores de absorbância obtidos calculou-se a média da viabilidade 

celular em relação ao grupo controle e uma curva dose-resposta foi estabelecida, a 

qual possibilitou o cálculo da dose letal mediana (DL50) e da dose letal de 10 % (DL10). 

As análises estatísticas e os gráficos foram realizados com o auxílio do Software 

Graphpad prisma® 5.0. 

 

3.5.5 Ensaio de toxidade celular (in vitro) com exposição à radiação ultravioleta 

(UV) do tipo A (UVA) e B (UVB) 

 

O ensaio de toxicidade celular com exposição ao UV foi realizado em 

microplacas de 96 poços de fundo plano. O cultivo celular e preparo das amostras foi 

semelhante ao descrito no item 3.5.3 e 3.5.4. Após a confluência atingir 80%, o meio 

foi retirado e um novo meio contendo extrato ou padrão foi adicionado. Após 6 horas 

de tratamento, as células foram lavadas por 2 vezes com 200 µL de solução salina e 

então 200 µL de tampão de Hank’s (Hank’s buffered salt solution) foi adicionado aos 

micro poços. Em seguida as células foram irradiadas com quantidades subtóxicas de 

UVA - 5 J/cm2 , 10 J/cm2 e 15 J/cm2- ou UVB  0,1 J/cm2 , 0,2 J/cm2 e 0,3 J/cm2- (dados 

não publicados) o que representa 5 a 9 horas de exposição ao sol (início as 9:00 a.m). 

Após a exposição ao UV, o tampão Hank’s foi retirado e 200 µL de meio incompleto 

(sem soro bovino fetal) foi adicionado. As células foram incubadas por mais 42 horas 

em câmera de CO2. Ao final das 48 horas o ensaio de toxicidade prosseguiu como 

descrito por (Borenfreund e Puerner, 1985; Stokes et al., 2002). 

 

3.5.6 Genotoxicidade avaliada pelo ensaio cometa 
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O ensaio cometa foi realizado de acordo com os métodos descritos por (Singh 

et al., 1988) e (Tice et al., 2000). As células de B16F10 foram cultivadas em placas de 

24 poços e incubadas por 24 horas. Então, as células foram tratadas com 5 

concentrações de psoraleno, bergapteno ou extrato de B.gaudichaudii (10, 50, 100, 

150 e 200 µg.mL-1) durante 6 horas. Como controle negativo foi utilizado meio de 

cultivo e positivo doxorrubicina 0,3 µg.mL-1.  

Após o tempo de tratamento as células foram suspensas em 0,5 mL de agarose 

de baixo ponto de fusão e dispersas em lâminas para microscópio (25,4x76,2 mm) 

previamente revestida com agarose. Após a solidificação da agarose as lâminas foram 

incubadas em solução de lise (2,5 M de NaCl, 100 mM de EDTA, 10 mM de Tris, 10% 

de DMSO e 1% de Triton X-100) por 12 horas a 4°C. Sendo assim, as células lisadas 

foram imersas em solução de eletroforese (NaOH a 300 mM e EDTA 1 mM) durante 

40 min a 4°C. As condições para a eletroforese horizontal foram de 0,78 V / cm e 300 

mA durante 20 min a 4°C. Finalmente, as lâminas foram lavadas em tampão de 

neutralização (Tris 0,4 M) por 20 min a 4°C e fixadas em etanol por 5 minutos. As 

células foram coradas com 50 µL de GelRed (1:10,000) e analisadas em um 

microscópio de fluorescência com magnificação de 400x (Axiostar, Zeiss, Alemanha) 

equipado com um filtro de excitação de 515-560 nm, filtro barreira de 590 nm e câmara 

digital integrada. 

A genotoxicidade foi mensurada pelo software cometa Ensaio IV (Perceptive 

Instruments, Suffolk, UK) tendo como resposta a intensidade da cauda, e o 

deslocamento da cauda em relação ao centro da cabeça. Foram avaliadas 100 células 

por tratamento em triplicatas independentes.  

 

3.5.7 Mutagenicidade avaliada pelo ensaio de micronúcleo com o bloqueio da 

citocinese 

 

O ensaio de micronúcleo foi realizado como descrito (Fenech, 2007). As células 

de B16F10 foram cultivadas por 24 horas em placas de 6 poços. Então, as células 

foram tratadas com 5 concentrações de psoraleno, bergapteno ou extrato de 

B.gaudichaudii (10, 50,100,150 e 200 µg.mL-1) durante 6 horas.  Como controle 

negativo foi utilizado meio de cultivo e positivo doxorrubicina 0,03 µg.mL-1.Após o 

tratamento, as células foram lavadas duas vezes com PBS (10X) e um novo meio de 

cultura contendo 3,0 µg.mL-1 citocalasina B, sendo incubadas por mais 20 horas. Ao 
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final do tratamento as células foram lavadas duas vezes com PBS (10X) e 

ressuspendidas em solução de citrato de sódio 1% (v/v) a 8oC e fixadas nas lâminas 

com solução metanólica de ácido acético e formaldeído (3:10:0,1). Dez minutos antes 

da análise, as lâminas foram coradas com uma solução comercial de 40 µg mL-1 de 

laranja de acridina. 

As frequências de células binucleadas com micronúcleos (MNI) foram 

determinadas em 1000 × ampliação. A frequência de pontes núcleo plásmica (NPBs, 

bio marcadores de cromossomos dicêntricos resultantes de fusões finais dos 

telômeros ou DNA mis-reparação) e botões nucleares (NBUDs, bio marcadores para 

a amplificação do gene e eventos de dosagem gene alterado) também foram 

avaliados de acordo com os métodos descritos por (Fenech, 2007). Para avaliar os 

efeitos citostáticos, o Índice de Divisão Nuclear (NDI) foi calculado. Um total de 500 

células viáveis por ponto experimental foram marcadas para determinar a 

percentagem de células com um, dois, três e quatro núcleos, e a NDI foi calculada 

como se segue: o NDI = (M1 + 2M2 + 3M3 + 4M4) / N, em que: M1-M4 representam 

os números de células com 1-4 núcleos, respectivamente, e N representa o número 

total de células marcados. As frequências MNI, NPB e NBUD foram avaliadas em um 

total de 1000 células binucleadas. O cálculo NDI foi medida em células 500 por 

tratamento. Três experimentos independentes foram realizados. 

 

3.6 Avaliação da cinética melanogênica in vitro  

 

3.6.1 Avaliação da cinética melanogênica em B16F10 na ausência de radiação UV 

 

As células B16F10 foram semeadas em placas de 24 poços (18 mm – TPP), 

com uma concentração de 5 x 105 cel./1 mL/poço. Após a confluência celular atingir 

70%, o meio foi descartado e um novo meio RPMI foi adicionado. Ao grupo controle 

(sem tratamento) foi adicionado apenas RPMI e aos grupos testes foram adicionados 

diferentes concentrações de extrato ou padrões diluídos em RPMI. 

As concentrações utilizadas foram escolhidas com base em dados de 

toxicidade celulares determinadas pela DL10, sendo eleitas as concentrações de 

extrato e padrões que mantiveram viabilidade celular ≥ 90%. As concentrações 

utilizadas de extrato foram 0,05 mg.mL-1, 0,1 mg.mL-1, 0,2 mg.mL-1, 0,3 mg.mL-1, e 0,5 

mg.mL-1, as de psoraleno 0,6 μg.mL-1, 1,2 μg.mL-1, 3,6 μg.mL-1, 6 μg.mL-1 ,12 μg.mL-
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1, 24 μg.mL-1e 48 μg.mL-1 e as de bergapteno foram de 2,6 μg.mL-1, 5,2 μg.mL-1, 10,4 

μg.mL-1,15,6 μg.mL-1, 26 μg.mL-1e 104 μg.mL-1. Um experimento em paralelo foi 

conduzido, com uma mistura de psoraleno e bergapteno nas mesmas proporções 

encontradas em 0,5 mg de extrato de B gaudichaudii (6 μg.mL-1+ 26 μg.mL-1) 

respectivamente. 

Após o início do tratamento as células permaneceram em contato com os 

fármacos por 6, 12, 24 ou 48 horas. Os grupos tratados por período inferior a 48 horas, 

o meio contendo fármaco foi removido e um novo meio de cultivo (200 μL) isento de 

fármaco foi adicionado às células, as quais permaneceram incubadas em câmera de 

CO2 até completarem 48 horas do início do tratamento  

 

3.6.2 Avaliação da cinética melanogênica em B16F10 na presença de UV 

 

Após 6 horas de tratamento com 6 μg.mL-1 de psoraleno e/ou 26 μg.mL-1 de 5-

MOP, ou 0,5 mg.mL-1 de extrato, o meio foi descartado e as células lavadas 2x (200µL) 

com PBS. Uma solução de tampão Hank’s contendo os fármacos (mesmas 

concentrações descritas acima) foi adicionada às células e então irradiadas com 

(5J/cm2 de UVA ou a 0,1J/cm2 de UVB). Ao término, as células foram lavadas 2x 

(200µL) de PBS e um novo meio de cultura contendo fármaco foi adicionado, 

permanecendo incubadas por um período total de 48 horas. 

 

3.6.3 Quantificação da melanina in vitro 

 

Após o tempo de tratamento as células foram retiradas dos poços com auxílio 

do Cell Scraper e suspensas em 2 mL de salina. As células contidas na suspensão 

foram contadas em câmera de Neubauer e uma alíquota de 4,0 x 105 células foi 

retirada e centrifugada a 1800 g por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

pellet foi utilizado para se determinar o conteúdo de melanina, utilizando a técnica 

descrita por (Heo et al., 2009) 

O pellet foi solubilizado em 2 mL de NaOH (1 mol.L-1) e mantido em repouso 

por 30 minutos a 25ºC, em seguida foi centrifugada a 9000 g e o sobrenadante foi 

utilizado para se determinar o conteúdo de melanina. A densidade óptica foi 

determinada por espectrofotometria utilizando comprimento de onda de 475 nm 



Material e Métodos  |  27 

 

(Shimadzu® UV visível). E a concentração de melanina foi calculada através de uma 

curva padrão de melanina (Sigma Chemical Co, Missouri, USA). 

 

3.6.4 Avaliação da atividade de tirosinase celular in vitro 

 

A determinação da atividade da tirosinase em culturas de melanoma B16F10 

baseou-se na metodologia descrita por (Sarkar et al., 2006). As células foram 

cultivadas em placas de 24 poços de fundo chato, e ao atingir a confluência de 80 %, 

foram tratadas separadamente com L-tirosina (500 μM), ácido kójico (500 μM), 

psoraleno (20 µg.mL-1), bergapteno (20 µg.mL-1) e 500 µg.mL-1 de extrato de 

B.gaudichaudii. 

A L-tirosina foi usada como controle positivo, o ácido kójico como controle 

negativo, os ensaios foram realizados em triplicata e os valores expressos em 

porcentagem. Após o tempo de tratamento (6, 12, 24 e 48 horas) as células foram 

lavadas com solução salina e suspensas em tampão Hank’s, então uma alíquota de 

4,0x105 foi separada e centrifugada a 1800 g por 15 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o pellet usado para a avaliação da tirosinase. 

As células foram suspensas e lisadas com 1 mL PBS com 1% de Triton X–100 

e 100 μL, ao lisado celular foi adicionado 900 μL de solução de tampão fosfato pH 7,4 

contendo 0,1% (m/v) de L-DOPA. A solução foi mantida em estufa a 37ºC por uma 

hora e em seguida a formação DOPA-cromo foi determinada em espectrofotômetro 

em 470nm. O tampão fosfato foi utilizado como branco e o resultado foi expresso em 

relação ao controle não tratado ao qual foi atribuído 100%, para 5 x 105 células de 

B16F10. 

 

3.7 Perfil farmacocinético das furanocumarinas psoraleno e bergapteno 

 

O estudo farmacocinético foi realizado na Universidade da Florida, Gainesville, 

Florida, EUA, com supervisão do professor Dr Hartmut Derendorf. 

 

3.7.1 Sistema de microdiálise 

 

Foram utilizadas sondas de microdiálise (CMA 30, CMA microdiálise AB) com 

um valor de cut-off de 6 kDa, membrana externa de diâmetro 0,38 mm, comprimento 
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da membrana de diálise de 10 mm. As sondas foram ligadas a uma bomba de 

microinjecção (Harvard Apparatus modelo 55-4150). 

 

3.7.2 Recuperação relativa 

 

Para a determinação da taxa de recuperação in vitro por diálise a sonda foi 

inserida em uma solução (solução salina 0,9%) contendo concentrações conhecidas 

dos fármacos, o líquido calibrador livre de fármaco foi infundido em fluxo constante 

através da sonda de microanálise, promovendo assim a retirada do fármaco do meio 

doador. A taxa de recuperação relativa foi calculada segundo a equação 3. 

(Eq 3) 

 

Onde a RR % é recuperação relativa, Cext a concentração da solução doadora externa 

e, Cdial é a concentração do soluto dialisado. 

Na retrodiálise, as ordens dos componentes são invertidas, a solução 

inicialmente contendo o fármaco é a profundida pela sonda, e a solução aceptora e 

livre dos fármacos é a externa. Neste caso a recuperação relativa é descrita por 

equação 4. 

 

 

                                     (Eq 4) 

 

Onde a PR % é perda relativa, Cdial concentração da solução dialisada e, Cperf  é a 

concentração inicial do soluto profundido. 

A recuperação relativa foi avaliada usando 3 concentrações diferentes de 

fármacos (10, 20 ou 30 µg.mL-1) e em 3 fluxo (2,0, 3,0 ou 4,0 µL.min-1). Três coletas 

foram realizadas a cada 30 min. 

 

3.7.3 Estudo farmacocinético in vivo 

 

Este estudo foi previamente aprovado pelo Comité de ética da University of 

Florida (IACUC # 201408518). O protocolo utilizado aderiu aos Princípios do 



Material e Métodos  |  29 

 

Laboratório Animal Care (NIH publicação # 85-23). Foram utilizados oito ratos machos 

Wistar, pesando entre 280-320 g, adquiridos do Harlan Laboratories. Foram utilizadas 

duas doses diferentes dos fármacos 60 e 120 µg.mL-1 de psoraleno, e 80 e 160 µg.mL-

1 de bergapteno (n=4 por grupo). Utilizou-se um gel de HPLC 5% para incorporar os 

fármacos.  

No dia do experimento, o animal foi anestesiado com 4% de isoflurano por 2 

min numa câmara de indução e mantido em anestesia profunda com 1,9% de 

isoflurano sob uma manta aquecedora à 37-38o C. As sondas de microdiálise foram 

introduzidas na derme do animal com o auxílio de uma agulha de calibre 22G. Então 

a sonda foi ligada à bomba de microdiálise e perfundidos com salina (2,0 µL.min-1). 

Após 30 minutos de equilíbrio, um ensaio de retrodiálise in vivo foi realizado para 

confirmar que as sondas tinham performance (ou desempenho) adequada ao 

experimento e com intuito de calcular a RR in vivo. Em seguida, as sondas foram 

lavadas com solução salina (4,0 µL.min-1) por 45 minutos para se obter a linha de base 

antes do início do experimento. A formulação foi aplicada sobre a pele (4 cm2) na 

região do abdômen do animal e os microdialisados foram coletados a cada 30 min por 

6 horas. 

O sangue foi coletado por punção da artéria carótida (tempos: 0; 5; 15; 30; 60; 

120 ; 180; 240 ; 300 ; 360 mim ). O sangue foi centrifugado a 22 g por 15 min, o plasma 

foi separado, e o psoraleno e bergapteno foram extraídos com por extração de fase 

liquida utilizando-se 2 mL metanol 100%. As amostras foram secas em nitrogênio e 

diluídas em 30 µL de metanol. Os fármacos foram quantificados por HPLC e o método 

de análise utilizado foi o mesmo proposto por Martins 2010. 

 

3.7.4 Análise Não Compartimental  

 

Os parâmetros farmacocinéticos do psoraleno e bergapteno foram obtidos a 

partir do perfil plasmático e tecidual (da pele) utilizando as equações descritas por 

Gibaldi e Perrier (1982) e o software WinNonlin® version 5.3. A constante de 

velocidade de eliminação (λ) foi determinada pela inclinação log linear da curva da 

concentração tecidual versus o tempo. O tempo de meia vida (t ½) foi estimado pelo ln 

(2) \λ. A área sobre a curva foi determinada pelo método trapezoidal, somando-se a 

área sob a curva do tempo zero até o último tempo de coleta (ASC0-t) com a área sob 

a curva extrapolada (ASC0-∞) (Equação 5). 
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(Eq 5) 

 

Onde Cp0, Cp1, Cp2, são as concentrações teciduais do fármaco nos diferentes 

tempos de coleta, Cpt-1 é o penúltimo ponto de coleta e Cpt o último. O clearance (Cl) 

foi determinado pela razão entre a dose e a ASC0-t. 

O clearance total (CL) e o volume de distribuição no steady state ( Vd) foram 

determinados segundo as equações 6 e 7.  

  

 

 

( Eq 6) 

 

( Eq 7) 

 

Onde D é a dose administrada. 

ASMC0-∞ e ASMC0-t foram calculados pelo método trapezoidal segundo as equações 

8 e 9.:  

 Eq 8 

         Eq 9 

 

O tempo de residência (MRT0–∞) foi calculado pela razão entre ASC e ASMC equações 

10;  
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 Eq 10 

 

3.7.5 Análise estatística  

 

Os resultados foram comparados utilizando-se análise de variância (ANOVA) 

com p≤0,05, como post test foi utilizado análise de Tukey, assumindo p≤0,05. 

 

3.8 Avaliação da cinética melanogênica in vivo 

 

O trabalho foi previamente aprovado pelo comitê de ética da Universidade de 

São Paulo (13.1.914.53.8). Foram utilizados 36 camundongos da linhagem C57BL/6. 

Quatro grupos de 9 animais foram divididos: controle negativo (CN), controle positivo 

(UV); grupo tratado com extrato (Bg) e grupo tratado com extrato e UV (Bg+tUV).  

Os animais foram mantidos em uma sala climatizada, ciclo claro e escuro de 

12 horas e alimentação e água ad libitum. No dia anterior ao experimento os animais 

foram anestesiados com 1,9% de isoflurano e seus dorsos foram tricotomizados. Os 

camundongos foram tratados diariamente no mesmo horário, sendo que ao CN foi 

administrado 200 mg de gel de HPMC (5%), como controle positivo foi utilizado 0,2 

mJ/cm2 UVA e 0,1 mJ/cm2 de UVB; ao (Bg) foi administrado 200 mg de gel contendo 

2% de extrato de B.gauchaudii (60 µg.kg-1 de psoraleno e 80 de µg.kg-1 de 5-MOP ); 

e ao grupo (Bg + UV) foi administrado 60 µg.kg-1 de psoraleno e 80 de µg.kg-1 de 5-

MOP e 30 min após a administração aos animais foram expostos a 0,2mJ/cm2 UVA e 

0,1 mJ/cm2 de UVB. 

Ao final do décimo dia os animais foram eutanasiados por overdose de 

isoflurano e 4 cm2 de pele foram retirados para a quantificação de melanina presente. 

 

3.8.1 Quantificação da melanina à partir da pele dos animais 

 

A pele foi pesada e congelada em nitrogênio líquido, após esse processo ela 

foi triturada e uma amostra de 100 mg foi utilizada para avaliar a síntese de melanina. 

O material total foi disperso em 2mL de NaOH (1mol.L-1) e agitada em ultra turrax  a 

27,000 rpm por 15 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 9000 g e 
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o sobrenadante foi utilizado para quantificação da melanina. A densidade óptica foi 

determinada por espectrofotometria utilizando um comprimento de onda de 475 nm 

(Shimadzu® UV visível) de acordo com a metodologia descrita por (Heo et al., 2009). 

A concentração de melanina foi calculada utilizando uma curva padrão de melanina 

(Sigma Chemical Co, Missouri, USA).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Caracterização da droga vegetal  

 

O teor de umidade da amostra foi de 5,1 ± 0,1%, sendo que Oliveira et. al., (1998) 

preconizou que matérias primas vegetais com teores de umidade abaixo de 14 % 

apresentam baixos riscos de desenvolvimento microbiológico. A presença de umidade 

em amostras de vegetais aumenta a probabilidade de instabilidade química, física e 

microbiológica do produto. Desta forma, a umidade residual da droga vegetal de B 

gaudichaudii está de acordo com padrões de qualidade para esse tipo de insumo. 

Os teores de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido, foram de 3,9 % ± 0,2 e 

1,2 % ±0,1, respectivamente e o índice de intumescência foi de 1,8 mL.g-1. Os teores 

de psoraleno e bergapteno foram de 0,01 % (m/m) de psoraleno e 0,055 % (m/m) de 

bergapteno.  

O tamanho médio de partícula foi de 400 µm, sendo classificado como pó 

moderadamente grosso. Segundo List et al., (2000), a droga pulverizada que apresenta 

partículas de tamanho entre 300-450 µm evita compactação do pó e a formação de 

canais preferenciais de solvente, favorecendo a extração de compostos bioativos. 

 

4.2 Validação do método analítico para identificação e quantificação dos 

marcadores químicos e biológicos (psoraleno e bergapteno) em amostras de B. 

gaudichaudii 

 

O perfil cromatográfico está de acordo com o descrito por (Martins, 2010), com 

tempo de retenção de 13,01 min para o psoraleno e de 16,4 min para o bergapteno 

(Figura 8). A absorbância máxima para o psoraleno foi em comprimento de onda de 

244nm e para o bergapteno em 220nm. Os parâmetros do System suitability 

mostraram que as condições cromatográficas escolhidas foram adequadas para a 

identificação e quantificação do psoraleno e bergapteno (Tabela 1) (USP). 
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Figura 8: Cromatograma do extrato de B.gaudichaudii, obtido por HPLC-DAD, coluna 

LUNA 5µ C8, 250X4.6mm (Phenomenex®), fase móvel de acetonitrila/ água (55:45), 

com fluxo isocrático de 0,6mL/min. 

 

Tabela 1 Resultados do teste de system suitability. 

Parâmetro Ps (n = 9) 5-MOP(n = 9) Recomend. da Literatura  

Tempo de Retenção (min) 13,01 (0,23) 16,4 (0,422) CV (%) < 2 

Fator de cauda (T) 1,00 1,10 T < 2 

Número de pratos (N) 40178 39786 N > 2000 

Resolução (Rs) 4,9 Rs > 2 

Resultados expressos como média (CV, %); Ps, psoraleno; 5-MOP, bergapteno; CV, coeficiente de variação 

expresso em %. 
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4.2.1 Linearidade 

 

A curva de resposta versus concentração do analito para a determinação do 

teor de psoraleno e bergapteno apresentou resposta linear em uma ampla faixa de 

concentração, obtendo-se valor de coeficiente de correlação linear (r) de 0,9998 e 

0,9992 respectivamente. 

 

4.2.2 Precisão 

 

O método se mostrou preciso nas análises intradia e interdia. Nas 12 replicatas 

os coeficientes de variação dos teores de psoraleno e bergapteno foram de 0,001% e 

0,003%. 

 

4.2.3 Exatidão 

 

O método cromatográfico foi exato em todas as concentrações avaliadas, 

demonstrando valores de exatidão entre 98,91% a 101,44% para psoraleno e de 

99,29% a 101,88% para o bergapteno  

 

4.2.4 Robustez  

 

O método foi robusto para temperatura de 28ºC + 2 ºC, fluxo 0,6mL.min-1 + 

0,1mL.min-1, lote da coluna e proporção acetonitrila e água (5% na mudança da 

proporção de fase móvel. 
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4.2.5 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram de 0,034 e 0,110µg.mL-

1 para o psoraleno e 1,9 e 10,10µg.mL-1 para o bergapteno. 

 

4.3 Obtenção e padronização do extrato de B. gaudichaudii 

 

O teor de umidade do extrato seco foi de 2,8% (m/m), atividade de água (Aw) 

0,22, teor de psoraleno de 1,2% (m/m) e de bergapteno 5,2% (m/m), 88UFC/g de 

microrganismos totais e ausência de Salmonella sp e Escherichia coli. 

A Farmacopeia Brasileira 5a ed preconiza que extratos vegetais, devem conter 

no máximo 500UFC/g de microrganismos totais e ausência de Salmonella sp e 

Escherichia coli. Esses resultados demonstram que o método de processamento e 

estocagem da amostra foi adequado. 

Extratos vegetais com reduzida carga microbiana evitam problemas quando 

utilizados em culturas de células, uma vez que os microrganismos podem competir 

pelos nutrientes do meio de cultura, alterar o pH e gerar substância tóxicas que 

desfavoreçam o desenvolvimento celular (Augusto, 2008). 

 

4.4 Avaliação da toxicidade celular, genotoxicidade e mutagenicidade (in vitro) 

do psoraleno, bergapteno e extrato padronizado de B. gaudichaudii 

 

4.4.1 Toxicidade celular pelo teste de incorporação do vermelho neutro 

 

A dose de fármaco necessária para matar 50% das células (DL50) foi determinada 

para as quatro linhagens celulares: melanócitos (linhagem Melam-A), melanócitos (B16F10 

- oriundas de melanomas), fibroblastos (linhagem L929 de origem de fibrosarcoma murino) 

e queratinócitos (HaCat de origem humana). A DL50 do extrato de B.gaudichauddi foi 

determinada sob duas perspectivas: massa de psoraleno e bergapteno equivalentes no 

extrato de B.gaudichaudii; e massa total de extrato (mg.mL-1). 

A escolha das células para avaliar a toxicidade in vitro foi baseada no fato de 

todas terem funções específicas importantes. Os melanócitos são responsáveis pela 

pigmentação da pele e alvo dos fármacos investigados neste trabalho. Os fibroblastos 

são responsáveis pela manutenção da estrutura dos tecidos conjuntivos, produzindo 
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fibras proteicas, colágeno, elastina, glicosaminoglicanas e glicoproteínas, que além 

fornecerem a tenacidade e elasticidade à pele, são responsáveis pelos processos de 

cicatrização (Carneiro, 2013). O uso de substâncias ou fármacos que os impeça de 

exercer suas funções podem causar flacidez, e envelhecimento precoce, agravando 

a lesão causada pelo vitiligo. 

Os queratinócitos são as células mais abundantes da epiderme (80%) e podem 

ser divididos em: camada basal, a mais profunda e com baixo grau de diferenciação 

celular, sendo responsável pela regeneração da pele; camada granulosa e camada 

córnea que são responsáveis pela formação da queratina, e por abrigar os 

melanossomas ricos em melanina (Mcgrath et al., 2008). Por sua vez, a queratina 

funciona como uma barreira física ao meio extracorpóreo e assim como a melanina, é 

um filtro às radiações UV. Os queratinócitos e a proteína p53 são responsáveis pela 

regulação da produção do hormônio α-MSH, estimulante da produção de melanina 

(Slominski et al., 2004). Desta forma, avaliar a toxidade do 5-MOP, psoraleno e do 

extrato de B.gaudichaudii se fez pertinente frente à importância que os melanócitos, 

fibroblastos e queratinócitos exercem para a pele. 

Após 6 horas de exposição aos fármacos, não foi possível determinar a DL50 

para todos os tipos de célula, pois a morte celular foi mínima (< 30%). A abordagem 

de aumentar a concentração dos fármacos foi descartada, pois a solubilidade máxima 

dos mesmos no meio de cultura foi de: psoraleno e 5-MOP 0,4 mg.mL-1 e do extrato 

2 mg.mL-1. Além disso, concentrações mais elevadas dos fármacos podem alterar o 

pH e o equilíbrio osmótico do meio de cultura, conduzindo a resultados falso positivos 

(Augusto, 2008). 

Em melanócitos (MELAM-A) expostos por 24 e 48h aos fármacos, sem 

exposição à radiação UV a DL50 para o psoraleno foi de 0,155 mg.mL-1 em 24h e de 

1,45 mg.mL-1 em 48h, valores estatisticamente iguais, p<0,1 (Figura 9, painel I). Para 

o Bergapteno a DL50 foi de 0,230 mg.mL-1 em 24h e 0,229 mg.mL-1 em 48h, valores 

estatisticamente iguais, p<0,1 (Figura 9 painel II).  

As DL50 do extrato de B.gaudicahudii foram estaticamente iguais (p<0,1) para 

os tempos de 24 e 48 horas de tratamento, 1,78 mg.mL-1 e 1,67 mg.mL-1 

respectivamente (Figura 9 painel III). A DL50 ex média (1,71 mg.mL-1) equivale a 20,5 

µg.mL-1 de psoraleno e 88,9 µg.mL-1 de bergapteno, portanto o extrato é mais tóxico 

que os fármacos sintéticos e isolados. Isso pode ser atribuído ao sinergismo entre os 

compostos presentes no extrato. 
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O UV aumentou a toxicidade dos fármacos, os grupos tratados com 5 J/cm2 

de UVA não tiveram os valores de DL50 significativamente alterados (p<0,1) em 

relação aos grupos não irradiados (48 h), no entanto em comparação aos grupos 

tratados por 24 horas, a toxicidade do psoraleno aumentou em 14%, bergapteno 

em 20% e do extrato em 15,9%. O aumento da energia irradiada (10 e 15 J/cm2 de 

UVA) acentuou a morte celular, em 23% (10 J/cm2) e 37,9% (15 J/cm2) com o uso 

do psoraleno, e 42,1% e 57,2% com o bergapteno (Figura 9 painel I e II). Para o 

extrato, apenas o grupo tratado com 15 J/cm2 foi significativamente diferente 

(p<0,1), com aumento de 32,4% da toxidade celular (Figura 9 painel III).  

Apesar da quantidade energética de UVB ser de grandeza de até 10 vezes 

menor que a de UVA, resultou em maior morte celular. Em comparação aos grupos 

não irradiados, 0,1 J/cm2 UVB aumentou em 38,4% a toxicidade do 5-MOP, 18,2 % a 

do psoraleno e 22% do extrato, 0,2 J/cm2 elevou em 68,7% letalidade do 5-MOP, 57 

% do psoraleno e 41 % do extrato, com 0,3 J/cm2 esses valores foram de 78% para o 

5-MOP, 74% do psoraleno e 64% para o extrato. (Figura 9 painel I, II e III). A DL50 

equivalente de psoraleno e bergapteno para os grupos irradiados com UVB (0,1, 0,2 

e 0,3J/cm2) foram de 7,2, 11,52, e 15,4 µg.mL-1 para o psoraleno, e 31,2, 49,2 e 67,1 

µg.mL-1 para o bergapteno, portanto o extrato foi mais tóxico que os marcadores 

isolados. 
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Figura 9: Toxicidade celular do psoraleno (I),bergapteno (II) e B.gaudichaudii (III) em 

cultura de melanócitos da linhagem Melam-A , tratados em tempo 24 e 48 horas e 

com diferentes doses de UVA( 5, 10 e 15 J/cm2) e UVB (0,1,0,2 e 0,3 J/cm2. Os 

resultados representam a média de 3 experimentos isolados (n = 8 repetições por 

grupo). a,b,c,d,e,f representam  diferença significativa entre os grupos (teste t de 

Student’s, p<0,1.) 

 

Comportamento similar ocorreu com o melanoma (B16F10). Os grupos tratados 

por 24 e 48 horas com o mesmo fármaco foram estatisticamente iguais (p<0,1) (Figura 

10). A toxidade dos fármacos aumentou quando irradiado com UV, sendo a morte 

celular mais acentuada com UVB. A exposição das células, previamente tratadas com 

os fármacos e expostas a 5 J/cm2 de UVA aumentou a toxicidade do 5-MOP em 

29,1%, e do psoraleno em 12 %, exceto para o extrato. Com 10 J/cm2 a toxicidade do 

5-MOP aumentou 46,5 %, psoraleno em 31,8%, e 12,1% para o extrato, sendo 

estatisticamente iguais ao grupo tratado com 5 J/cm2. Quinze Joules de UVA 

diminuíram em 59,5% a DL50 do 5-MOP, 44,7 % do psoraleno e 41 % do extrato 

(Figura 10). 

Com 0,1 J/cm2 de UVB o efeito tóxico do 5-MOP aumentou 48,4%, o psoraleno 

em 16,0 % e 5,0 % o extrato, com 0,2 J/cm2 esses valores foram de 70,3 %, 66,0 % e 

17,7 % respectivamente. Com 0,3 J/cm2 o aumento da toxicidade foi de 79,5 % (5-

MOP), 78,0 % (psoraleno) e 58,0 % para o extrato (Figura 10). Em quantidades 

equivalentes de psoraleno e bergapteno, o extrato foi mais tóxico que os fármacos 

sintéticos na presença ou não de UV. O extrato considerado como um todo provocou 

menos morte celular que as substâncias puras (Figura 10, painel III). 
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Figura 10: Toxicidade celular do psoraleno (I), bergapteno (II) e B.gaudichaudii (III) em 

cultura de melanoma da linhagem B16F10 , tratados em tempo 24 e 48 horas e com 

diferentes doses de UVA ( 5, 10 e 15 J/cm2) e UVB (0,1;0,2 e 0,3 J/cm2. Os resultados 

representam a média de 3 experimentos isolados (n = 8 repetições por grupo). 

a,b,c,d,e,f representam diferença significativa entre os grupos -teste t de Student’s, 

p<0,05. 

 

Para o fibroblastos (L929) e queratinócitos (HaCat) com mesmo regime de 

tratamento as DL50 foram estatisticamente iguais (p<0,1), (Figura 11 e Figura 12). A 

irradiação com 5 J/cm2 de UVA aumentou a toxicidade do psoraleno e do bergapteno 

em média 11,5 % e 12,6 % para o extrato, com dez Joules os valores de DL50 

reduziram 29,1% para os fármacos puros e 21,9 % para o extrato e com 15 Jcm2 esses 

valores foram de 42,4 % e 35,3 %. 
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Assim como para as demais linhagens de células, o UVB foi mais tóxico que o 

UVA. A irradiação de 0,1 J/cm2 aumentou a toxicidade do psoraleno e 5-MOP em 55 

% e do extrato em 46,2 %, para 0,2 e 0,3 J/cm2 esse valores foram de 64,3 % e 78,9 

% para os fármacos puros e 59,0 % e 71,3 % para o extrato. A toxicidade do extrato 

de B.gaudichaudii em quantidades equivalentes de 5-MOP e psoraleno foi duas vezes 

mais tóxico que os fármacos sintéticos. 

O UVB (280 a 320 nm) diferentemente do UVA (320 a 400 nm) tem pouca 

capacidade de penetração na pele porem é mais energético que o UVA e tem maior 

capacidade de causar eritema e danos ao DNA (Flor et al., 2007), justificando a maior 

morte celular.  
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Figura 11: Toxicidade celular do psoraleno (I),bergapteno (II) e B.gaudichaudii (III) em 

cultura de fibroblastos da linhagem L929, tratados em tempo 24 e 48 horas e com 

diferentes doses de UVA( 5, 10 e 15 J/cm2) e UVB (0,1;0,2 e 0,3 J/cm2. Os resultados 

representam a média de 3 experimentos isolados (n = 8 repetições por grupo). 
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a,b,c,d,e,f representam diferença significativa  entre os grupos -teste t de Student’s, 

p<0,1. 
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Figura 12: Toxicidade celular do psoraleno (I),bergapteno (II) e B.gaudichaudii (III) em 

cultura de queratinócitos da linhagem HaCat , tratados em tempo 24 e 48 horas e com 

diferentes doses de UVA( 5, 10 e 15 J/cm2) e UVB (0,1,0,2 e 0,3 J/cm2. Os resultados 

representam a média de 3 experimentos isolados (n = 8 repetições por grupo). 

a,b,c,d,e,f representam diferença significativa entre os grupos - teste t de Student’s, 

p<0,05. 

 

Para todas as linhagens de células avaliadas nesse trabalho o psoraleno foi 

mais tóxico que o bergapteno, o mesmo foi observado em trabalhos anteriores  (Yang 

et al., 1989; Pathak e Fitzpatrick, 1992; Bethea et al., 1999) em que o psoraleno, ao 

contrário do 5-MOP, tem maior afinidade por bases nitrogenadas do DNA, fazendo 

ligação cruzada entre adenosina e timina. 
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4.4.2 Genotoxicidade avaliada pelo ensaio cometa  

 

Os resultados de genotoxicidade estão representados na Figura 13. Os 

parâmetros tail intensity (TI) e moment (TM) foram estatisticamente iguais (p≤ 0,05) 

ao controle negativo para as doses menores que 100 µg.mL-1. Em doses superiores, 

ambos os marcadores químicos e extrato foram genotóxicos. O psoraleno aumentou 

os valores de TI e TM em 41.2-88.2 % o bergapteno em 32-64.2 % e o B.gaudichaudii 

em 45.4-78.3 %.  

O ensaio cometa é um método sensível e robusto para mensurar danos em 

DNA (lesões genômicas) de células isoladas e tecidos, rupturas da dupla fita e reparos 

incompletos, mas não de mutação gênica (Singh et al., 1988; Tice et al., 2000; Fenech, 

2007). As células que apresentam um aumento na indução de danos no DNA mostram 

um padrão alterado de migração de fragmentos a partir do núcleo, indicando a 

quantidade de DNA quebrado na célula, lembrando a imagem de um cometa. 

Atualmente, o Cometa é uma abordagem importante na monitorização dos danos 

genéticos que envolvem baixo nível de exposição (Gaivão e Sierra, 2014). Uma 

característica importante desse ensaio é o tempo de análise  que neste estudo foi de 

6 horas. Esse tempo é longo o suficiente para se observar danos ao nível de DNA, 

mas curto para não permitir que os mecanismos de reparo atuem na correção da dupla 

fita de DNA.  

Várias abordagens tentam explicar e compreender a genotoxicidade das 

furanocumarinas lineares sobre o DNA. Esses compostos podem intercalar entre a 

dupla hélice de DNA formando diferentes lesões, incluindo 3,4 e 4,5 monoaductos, 

cadeias de ligações cruzadas, dano oxidativo e dímeros de pirimidina (Averbeck et al., 

1992). No entanto, apenas os resultados desse teste não são suficientes para 

determinar se um composto é mutagênico sendo necessário ensaios de 

mutagenicidade. 
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Figura 13: Os efeitos de 10, 50, 100,150 e 200 µg.mL-1 de psoraleno, bergapteno ou 

extrato padronizado de B.gaudichaudii para 6 h para tail moment  (I e II ) e tail intensity 

( III e IV) de células B16F10 avaliado pelo ensaio de cometa . 

 

Os valores apresentados representam a média ± desvio padrão e os dados baseiam-

se em três experiências independentes.  Controle negativo, meio de cultura;  

controle positivo, 0,3 ug mL-1 de doxorrubicina. Grupos testes :  psoraleno ;  

bergapteno e B.gaudichaudii. #: Significativamente diferente  (p<0.05) do grupo 

de controle negativo. 

  

4.4.3 Mutagenicidade avaliada pelo ensaio de micronúcleo (MN) com o bloqueio 

da citocinese 
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O teste do micronúcleo tem sido utilizado nos estudos de compostos 

mutagênicos e antimutagênicos, tendo a vantagem de ser mais rápido que a análise 

de aberrações cromossômicas. Os micronúcleos, que podem ser um ou mais por 

células, resultam de fragmentos acêntricos ou cromossomos inteiros que se atrasaram 

em relação aos demais em sua migração para os polos de célula na anáfase. O ensaio 

de mutagenicidade revelou que o psoraleno, bergapteno e o extrato padronizado de 

B.gaudichaudii não são mutagênicos nas concentrações avaliadas (Tabela 2 e Tabela 

3). A visualização no aumento da incidência da formação de micronúcleos é 

importante para determinar o grau de mutagenicidade de um composto, visto que MNs 

expressa o não reparo da lesão genômica causada por compostos exógenos. As 

células de mamíferos cultivadas in vitro conservam as atividades de enzimas de 

reparo e de fase I, e metabolismo de carcinogênicos tais como citocromos P450 

CYP1A1, CYP1A2, CYP2B e CYP2E1, como também enzimas de fase II, incluindo a 

glutationa-S-transferases, sulfotranferases, N-acetiltransferases e 

glucaronosiltransferases (Vos e Wauthier, 1991; Scicchitano e Hanawalt, 1992). 

Trabalhos anteriores mostraram que o efeito genotóxico das furanocumarinas é 

devido à capacidade desses compostos formarem monoaductos entre as bases 

nitrogenadas do DNA (Sage et al., 1993). No entanto foi observada uma alta taxa de 

reparo dos cross-link, o que explica ausência de mutagêneses encontradas nesse 

trabalho. Já se sabe que a formação de cross-link se dá em duas etapas, fase escura 

que é independente da UV e fase clara que é dependente do UV (Reardon et al., 

1991).  

Tabela 2 Avaliação dos efeitos mutagênicos do psoraleno e bergapteno sobre células 

B16F10 usando o ensaio de micronúcleos pelo bloqueio da citocinese (CBMN-Cit). 

Tratamento 

(µg.mL-1)   

CBMN-Cyt   NDI 

 Total no. em  1000  células BN  

 MNi NPBs NBUDs NDI 

 PS 5-MOP PS 5-MOP PS 5-MOP PS 5-MOP 

C negativo 20±4 19±2 3±2 2±1 4±2 3±2 1.7±0,1 1.6±0,1 

C Positivo 97±5* 99±8* 13±6* 14±4* 13±5* 10±2* 1.7±0,1* 1.6±0,1 

10 20±8 17±3 2±2 1±1 2±1 2±2 1.5±0,1 1.5±0,2 

50 19±9 19±2 1±1 2±1 2±1 2±2 1.6±0,1 1.6±0,2 

100 21±7 19±6 3±2 2±1 3±2 2±1 1.7±0,1 1.6±0,1 
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150 23±5 22±4 2±1 2±1 4±1 4±2 1.5±0,2 1.5±0,1 

250 23±6 21±5 2±2 2±2 4±2 4±3 1.5±0,1 1.6±0,1 

Os valores apresentados são a média ±SD; BN, células binucleadas ;MNi, micronúcleo; NPBs, 

pontes;NBUDs, botões nucleares ;NDI, índice de divisão núclea. Os dados apresentados baseiam-se em 

três experimentos independentes. Controle negativo, meio de cultura ; controle positivo, 0,03 mg.mL-1 de 

doxorrubicina.*: Significativamente diferente do grupo controle (p <0,05). 

 

 

Tabela 3: Avaliação dos efeitos mutagênicos do extrato de B.gaudichaudii  sobre 

células B16F10 usando o ensaio de micronúcleos pelo bloqueio da citocinese (CBMN-

Cit). 

Tratamento 

(µg.mL-1)   

CBMN-Cyt   NDI 

 Total no. em  1000  células BN   

 MNi NPBs NBUDs NDI 

 BgEXT BgEXT BgEXT BgEXT 

C negativo 19±2 3±1 3±2 1.6±0,1 

C Positivo 99±12* 11±3* 11±5* 1.7±0,1 

10 17±8 2±1 2±2 1.6±0,1 

50 18±8 1±1 2±2 1.6±0,1 

100 20±7 2±1 2±2 1.6±0,1 

150 23±6 2±2 4±3 1.5±0,2 

250 21±4 1±1 4±2 1.5±0,1 

Os valores apresentados são a média ±SD; BN, células binucleadas ; MNi, micronúcleo; NPBs,pontes; 

NBUDs, botões nucleares; NDI, índice de divisão núclea. Os dados apresentados baseiam-se em três 

experimentos independentes. Controle negativo, meio de cultura; controle positivo, 0,03 mg.mL-1 de 

doxorrubicina. *: Significativamente diferente do grupo controle (p <0,05). 
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4.5 Estudo farmacocinético in vivo 

 

A técnica de microdiálise foi adequada para a avaliação da disponibilidade de 

psoraleno e bergapteno na derme dos ratos. Não foi observado extravasamento de 

sangue ou processo inflamatório no local de inserção das sondas de microdiálise. A 

área de 4cm2 foi suficiente para espalhar e manter espessura uniforme de formulação.  

Os fármacos apresentaram alta taxa de ligação proteica 84 % +3. A extração 

da furanocumarinas com metanol extraiu 97% dos fármacos ligados á proteína.  

 

4.5.1 Análise Não Compartimental  

 

A recuperação relativa in vitro foi inversamente proporcional à taxa de fluxo do 

líquido. A redução do fluxo de 4 μL.min-1 para 2 μ.min-2 aumentou a recuperação do 

bergapteno de 70,3 % para 85,7 %, e do psoraleno de 67,3 % para 84,9 %. A perda 

relativa também foi inversamente proporcional à taxa de fluxo, 69,0 - 87,0 % para o 

bergapteno e 70,0 – 85,1 % para o psoraleno. A fim de caracterizar o perfil 

farmacocinético, o fluxo de 2 μ.min-2 foi tido como o adequado para subsequentes 

estudos in vivo. A recuperação e perda relativa não sofreram influência das 

concentrações dos analitos. A recuperação in vivo foi de 76,1 % ± 1,7 para o 

bergapteno e 75 % ± 0,1 para o psoraleno. 

A concentração dos fármacos na pele e sangue foram dose-dependentes e 

estão representadas na Figura 14. Ambas as drogas foram rapidamente absorvidas 

pela pele e encontradas no sangue.  
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Figura 14  Perfis da concentração vs tempo de psoraleno e bergapteno no plasma e 

pele de ratos Wistar, após a administração tópica. 

 

O psoraleno e 5-MOP demonstraram um perfil farmacocinético linear no tecido 

dérmico e no plasma (Tabela 4 e Tabela 5). Ambas as drogas mostraram rápida 

absorção e distribuição de gorduras percutâneas para o plasma. As concentrações 

plasmáticas foram quantificáveis 10 min após a aplicação na pele. A meia vida T1/2 (h) 

dos fármacos foi independente das doses administradas 0,68 ± 0,4 horas para o 5-

MOP na pele e 1,6 ± 0,2 no plasma, para o psoraleno esses valores foram 0,3 h ± 0,01 

e 0,82 h ± 0,2.  
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Tabela 4: Parâmetros farmacocinéticos obtidos por análise não compartimental após 

a administração de 80 µg.kg-1 ou 160 µg.kg-1 de bergapteno em dois grupos 

independetes (n=4) de ratos machos Wistar. 

Parâmetros 80 µg/kg 160 µg/ kg 

 Pele Plasma Pele Plasma 

Cmax (µg.mL-1) 0,33±0,01 0,33±0,06 0,58±0,1 0,59±0,1 

tmax (hr) 0,75±0,09 0,78±0,9 0,75±0,1 0,75±0,11 

AUC 0-∞/(µg.hr/Ml/D) 0,71±0,15 0,86±0,1 0,76±0,11 0,91±0,18 

AUC 0-∞/dose(µg.hr/mL) 0.038±0,01 0,03±0,01 0,69±0,018 0,06±0,01 

T1/2 (hr) 0,68±0,11 1,6±00,19 0,69±0,12 1,5±0,2 

Vd (L) 0,027±0,01 0,04±0,01 0,030±0,02 0,05±0,01 

MRT - 0,040 - 0,045 

Cl - 0,014 - 0,028 

Cmax -  Concentração tecidual  máxima;  tmax- tempo para atingir a concentração tecidual 

máxima; AUC 0-∞ - Área sobre a curva; T1/2-  Tempo de meia vida;  Vd- Volume de distribuição; 

MRT- Tempo de residência; CL- clearance, (-) não se aplica.  

 

 

Tabela 5. Parâmetros farmacocinéticos obtidos por análise não compartimental após 

a administração de 60 µg.kg-1 ou 120 µg.kg-1 de psoraleno em dois grupos 

independentes (n=4) de ratos machos Wistar. 

Parâmetros 60 µg.kg-1   120 µg.kg-1 

 Pele Plasma Pele Plasma 

Cmax (µg.mL-1) 0,27±0,01 0,23±0.01 0,42±0,1 0,48±0,12 

tmax (hr) 0,75±0,13 1,0±0,1 0,75±0,14 1,0±0,1 

AUC 0-∞/(µg.hr/mL/D) 0,49±0,11 0,63±0,1 0,42±0,01 0,7±0,11 
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AUC 0-∞/dose(µg.hr/mL) 0,2±0,01 0,012±0,01 0,42±0,03 0,027±0,001 

T1/2 (hr) 0,3±0,01 0,82±0,15 0,4±0,033 0,9±0,17 

Vd (L) 0,02±0,01 0,03± 0,25±0,001 0,033±0,01 

MRT - 0,031 - 0,069 

CL - 0,034 - 0,062 

Cmax -  Concentração tecidual  máxima;  tmax- tempo para atingir a concentração tecidual  máxima; AUC 0-∞ 

- Área sobre a curva;  T1/2-  Tempo de meia vida;  Vd- Volume de distribuição;  MRT- Tempo de residência;  

CL- clearance  (-) não se aplica. 

 

A metodologia de microdiálise foi adequada para a amostragem do psoraleno 

e bergapteno das amostras, no entanto, a formulação prejudicou a liberação total do 

fármaco. 

O gel de HPMC secou após uma hora da aplicação impedindo a liberação total 

dos compostos para a pele. Desta forma, a grande variabilidade nos parâmetros 

farmacocinéticos pode ser atribuída às características da formulação. Seria 

necessário um estudo comparativo em duas vias de administração diferentes, a 

intravenosa e tópica. Com essas informações será possível calcular a 

biodisponibilidade e o tempo de residência dos fármacos (MRT) e se estão distribuídos 

em mais de um compartimento.  

 

4.6 Avaliação da cinética melanogênica in vitro e atividade da tirosinase  

 

As concentrações de fármacos foram eleitas em uma faixa de concentração 

segura para todas as linhagens de células e determinada pela DL10 (DL10Ps < 70 µg.mL-

1; DL10 5-MOP 114 µg.mL-1; Dex 790 µg.mL-1).  

O aumento da síntese de melanina apresentou resposta dependente da 

concentração de fármacos e do tempo de exposição (Figura 15). As células de B16F10 

expostas à 26 µg.mL-1 de psoraleno ou 5-MOP por 6 horas, aumentaram a síntese de 

melanina em 18,2% (Psoraleno) e 17,5% (5-MOP). Após 12 horas de tratamento, o 

aumento foi de 19,9% e 18,7%, respectivamente. O teor de melanina dos grupos 

tratados com psoraleno por 24 e 48 horas aumentou para 23,4% e 26,7% 

respectivamente, e para os grupos com 5-MOP em 22,1% e 26,6%. Apesar de o 

psoraleno ser de 3-6 % mais efetivo que o 5-MOP, sua dose segura é menor (DL10Ps 
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< 70 µg.mL-1; DL10 5-MOP 114 µg.mL-1), p <0,1 justificando o maior do uso de bergapteno 

em terapias voltadas ao vitiligo (Taieb, Alomar, Böhm, et al., 2013). Para as maiores 

concentrações (48 µg.mL-1 de psoraleno e 104 µg.mL-1 de 5-MOP), a produção de 

melanina aumentou em 36,7 e 69%, respectivamente. 

A inclinação das curvas dose respostas do psoraleno (Figura 15 painel I), 

mostra que independente do tempo de exposição, a relação entre concentração de 

fármaco e produção de melanina é mais efetiva entre 3,6-12 µg.mL-1. Acima dessas 

concentrações tende a um platô, porém, o aumento da concentração aumenta a 

toxicidade. Para o 5-MOP, esse comportamento não é observado, há uma tendência 

linear entre a produção de melanina e a concentração de 5-MOP. 
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Legenda: (-----)48horas; (-----)24 horas; (-----)12 horas (-----); 06 horas: (T) desvio padrão. 

 

Figura 15: Conteúdo melanina presente em 5 x 105 células de B16F10  tratadas com 

psoraleno (I), e bergapteno (II) , 

 

Assim como os fármacos isolados, o aumento da melanina estimulada pelo 

extrato seguiu uma relação dependente do tempo de exposição e dose de fármaco 

(Figura 16), no entanto, esse efeito foi pronunciado entre os tempos de 6 e 12 horas, 

bem como em 12 e 24 horas. Em média a produção de melanina aumentou 100%, e 

entre 24 e 48 horas o aumento foi de 12%, portanto, a síntese de melanina é maior no 

intervalo de 6 e 12 horas. 
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I) 48horas (-----); 24 horas (-----);12 horas (-----); 06 horas (-----): (T) desvio 

Figura 16: Conteúdo melanina presente em 5 x 105 células de B16F10, estimulada 

pelo extrato de B.gaudichaudii 

 

O uso de 500 µg.mL-1 de extrato aumentou em 163% a produção de melanina 

(Figura 17) e a mistura equivalente de psoraleno 1,2% (6 µg.mL-1) e 5-MOP 5,2% (26 

µg.mL-1) aumentou em 61,0%, revelando que o extrato é mais eficiente na produção 

de melanina. Esse efeito pode ser decorrente do sinergismo entre o psoraleno, 

bergapteno e outros compostos não quantificados no extrato. Dentre esses compostos 

há relatos da presença de xantietina; luvangetina; (+) - (2'S,3'R) -1'-hidroximarmesina; 

marmesina; 1',2'-desidromarmesina; 8-metoximarmesina; 1'-hidroxi3'-O-β- 

Glucopiranosilmarmesina; e 2',4',4-triidroxi-3',3-diprenilchalcona ,ácido cinâmico e 

diidroxicinâmico: ácido-3-(7-metoxi-2,2-dimetil-2H-6-cromenyl)-(E)- propenóico ; 

ácido-3-(7-metoxi-2,2-dimetil-2H-6-cromenil)propanoico; e ácido-3-(6- metoxibenzo-

[b]furan-5-il)propanoico (Monteiro, 2002). 

O ultravioleta aumentou a síntese de melanina em relação ao controle em 12%, 

mas não houve diferença entre as bandas de UV (UVA e UVB). O mesmo foi 

observado para a PUVA terapia, havendo um aumento da síntese de melanina, mas 

não houve diferença entre os grupos com UV. 
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Controle negativo (Basal); Psoraleno (PS); PS associado ao UVA (PS+ UVA); PS associado ao UVB 

(PS+ UVB); Bergapteno (5-MOP); 5-MOP associado ao UVA (5-MOP+UVA); 5-MOP associado ao UVB 

(5-MOP+UVB) mistura de PS e 5-MOP (PS+5-MOP); mistura de PS e 5-MOP associado ao UVA 

(PS+5-MOP UVA); mistura de PS e 5-MOP associado ao UVA  (PS+5-MOP UVA); mistura de PS e 5-

MOP associado ao UVB (PS+5-MOP UVB); (T) desvio padrão; ,b, c, d, e, f, g, h, i, j Bonferroni, p<0,1. 

Figura 17: Conteúdo melanina presente em 5 x 105 células de B16F10, tratadas com 

psoraleno, bergapteno ou B.gaudichaudii 

 

O aumento da melanogênese foi acompanhado da maior atividade da tirosinase 

(Figura 18). O estímulo da B16F10 com 20 µg.mL-1 de psoraleno ou bergapteno 

aumentou a atividade da tirosinase em 13% (sem UV), 16% (com UVA ou UVB), a 

mistura em 37% (sem UV) e 39% (com UVA ou UVB), e o extrato (0,5 mg.mL-1) em 

54,1% (sem UV) e 57% (com UVA ou UVB) .  

Investigações têm demonstrado que as furanocumarinas podem modificar 

proteinas e suas atividades, o que indica que os mecanimos de ativação da 

melanogênese induzida por esses compostos envolvem proteinas específicas, com 

localização ainda desconhecidas, porém, sem relação com o DNA (Schmitt et al., 

1995). A sinalização para síntese e ativação da tirosinase é regulada pelo 

acoplamento do hormônio α-MSH ao receptor de membrana MC1-R acoplado a 

proteína Gs, ativando adenilciclase e aumentando a adenosina monofosfato cíclico 

(AMPc) intracelular, que por sua vez, regula o fator de transcrição CREB. Esse fator 
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é o responsável pela expressão dos genes de síntese da Tyr, Tyrp1. (Pears et al., 

1992; Schauer et al., 1994; Chakraborty et al., 1996). 
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Controle basal (Controle); controle positivo (L-Tirosina); Controle negativo (AKJ-ácido Kójico );  

Psoraleno (PS); PS associado a UVA (PS+ UVA); PS associado a UVB (PS+ UVB); Bergapteno (5-

MOP); 5-MOP associado ao UVA (5-MOP+UVA); 5-MOP associado ao UVB (5-MOP+UVB) mistura de 

PS e 5-MOP (PS+5-MOP); mistura de PS e 5-MOP associado ao UVA  (PS+5-MOP UVA); mistura de 

PS e 5-MOP associado ao UVA  (PS+5-MOP UVA); mistura de PS e 5-MOP associado ao UVB (PS+5-

MOP UVB); (T) desvio padrão; ,b,c,d,e,f,g,h,i, j Bonferroni, p<0,1. 

Figura 18: Atividade da tirosinase  em 5 x 105 células de B16F10  

 

4.7 Avaliação da cinética melanogênica in vivo  

 

Durante os 10 dias de experimentos, não foram observadas mudanças 

comportamentais dos animais, assim como processos inflamatórios e lesões na pele. 

Após a eutanásia, uma porção de 4 cm2 de pele foi retirada para a quantificação de 

melanina. Não foi observada inflamação nos tecidos adjacentes à pele. Visualmente 

foi evidente a pigmentação da pele nas áreas tratadas (Figura 19). A síntese basal de 

melanina no dorso foi de 0,017 µg.g-1± 0,0018, controle positivo de 0,2 J cm2 de UVA 

e 0,1 J cm2 de UVB com controle aumentou em 23,5% a quantidade de melanina na 

pele e a formulação contento extrato de B.gaudichaudii 44,2%. O tratamento 
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simultâneo usando-se extrato incrementou a síntese de melanina em 143% em 

relação ao controle negativo.    

 

   

  

 

 

CN- Controle negativo tratado com gel de HPMC 5%; UV- Controle Positivo com UVA (0,2J cm2) e UVB 

( 0,1J cm2); Bg- Grupo teste tratado com gel de HPMC 5% incorporado com 2% de extrato de 

B.gaudichaudii (60 µg.kg-1 de psoraleno e 80 de µg.kg-1 de 5-MOP ); Bg+UV- Grupo teste tratado com 

gel de HPMC 5% incorporado com 2% de extrato de B.gaudichaudii (60 µg.kg-1 de psoraleno e 80 de 

µg.kg-1 de 5-MOP ) e posterior exposição de UVA (0,2J cm2) e UVB ( 0,1J cm2).Primeiro dia – cauda 

não tratada ; Décimo dia -  Cauda após 10 dias de tratamento com 2 % de B.gaudichaudii, UVA (0,2J 

cm2) e UVB ( 0,1J cm2). 

Figura 19 : Efeito da formulaçao na pigmentaçao de ratos da linhagem C57BL/6. 

 



Resultados e Discussão  |  57 

 

 

CN- Controle negativo tratado com gel de HPMC 5%; UV- Controle Positivo com UVA (0,2J cm2) e UVB 

( 0,1J cm2); HEx- Grupo teste tratado com gel de HPMC 5% incorporado com 2% de extrato de 

B.gaudichaudii (60 µg.kg-1 de psoraleno e 80 de µg.kg-1 de 5-MOP ); HEx+UV- Grupo teste tratado com 

gel de HPMC 5% incorporado com 2% de extrato de B.gaudichaudii (60 µg.kg-1 de psoraleno e 80 de 

µg.kg-1 de 5-MOP ) e posterior exposição de UVA (0,2J cm2) e UVB ( 0,1J cm2).  

Figura 20: Conteúdo me melanina na pele dos ratos C57BL/6 

 

Assim como observado no ensaio in vitro, a síntese de melanina in vivo foi 

superior nos grupos tratados com UV e/ou extrato de B.gaudichaudi. A PUVA terapia 

já foi relatada com diferentes graus de sucesso para a pigmentação da pele de 

pacientes com vitiligo. Ameen at al 2001 relatou aumento da pigmentação em 70 % 

dos pacientes após 9 meses de tratamento por via oral, sendo que no grupo placebo 

houve uma pigmentação em 30 % dos pacientes  (Ameen et al., 2001). Westerhof e 

Nieuweboer-Krobotova observaram pigmentação em 46 % dos pacientes após quatro 

meses de tratamento e Scherschun et al. cerca de 75% após 6 meses (Westerhof e 

Nieuweboer-Krobotova, 1997; Kanwar et al., 2005). 

Os prováveis mecanismos de ação atribuídos a PUVA terapia se sustentam 

pelo efeito imunossupressor das furanocumarinas e UV. No entanto, os animais 

usados para avaliar a melanogênese não apresentavam desequilíbrio imunológico ou 

vitiligo, o que leva a acreditar que a PUVA regula a melanogênese por vias ainda 

desconhecidas. Outra hipótese sugerida é que a síntese de melanina é um reflexo do 

estresse causado pelo UV ou que ela seria uma forma de proteção do DNA contra o 

ultravioleta  (Agar e Young, 2005).  
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5 CONCLUSÕES  

 

O método analítico foi adequado para a identificação e quantificação do 

psoraleno e bergapteno em amostras de B.gaudichaudii, amostra biológica e em gel 

de HPMC.  

A caracterização do extrato permitiu estabelecer correlação entre os teores dos 

marcadores químicos e atividade biológica. . 

Em quantidades equivalentes bergapteno foi mais seguro que o psoraleno e o 

extrato, no entanto, em relação à massa total, a dose segura de extrato é até 10 vezes 

maior que os fármacos puros. A associação entre fármacos e UV aumentou a 

toxicidade, sendo o UVB mais citotóxico que oUVA. 

Os compostos estudados foram genotóxicos em concentrações maiores que 

150µg.mL-1, mas não mutagênicos, sugerindo que a célula é capaz de reparar os 

danos celular.  

Todos os fármacos aumentaram a atividade da tirosinase e a síntese de 

melanina, em melanoma B16F10. Com destaque para o extrato de B.gaudichaudii. 

Foi observada uma provável ação sinérgica entre o psoraleno, bergapteno e UV. Uma 

relação entre a síntese de melanina, dose de fármaco e tempo foi observada, sendo 

diretamente proporcionais. A maior atividade farmacológica do extrato pode ser 

explicada pelo provável sinergismo de outros compostos no extrato. 

Apesar da formulação de HPMC ter sido adequada para a rápida liberação (< 

1,0 h) do psoraleno e bergapteno, ela desidratou, o que dificultou a liberação e o 

estudo farmacocinético in vivo. Novos estudos são necessários para estabelecer com 

maior precisão os parâmetros farmacocinéticos do psoraleno e bergapteno. Para isso, 

uma nova formulação é necessária. Ainda, se faz necessário um estudo 

complementar intravenoso, para avaliar a influência da formulação, pele e outros 

compartimentos na biodisponibilidade dos fármacos. 

O extrato de B.gaudichaudii estimulou a síntese de melanina em ratos da 

linhagem C57BL/6, assim como UV e a associação do UV e extrato. A melanogênese 

ocorreu independente do UV, mas foi maior em sua presença. 

O B.gaudichaudii é uma espécie promissora para a PUVA terapia, tendo como 

vantagens: i) menor toxicidade celular, mutagenicidade e genotoxicidade que os 

compostos isolados; ii) maior efetividade no estímulo da melanogênese; iii) por ser 

uma espécie endêmica do cerrado brasileiro e por já ser doméstica. 
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