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Uso de Polissacarídeo  
Rico em Fucose  

em Pele Sensível 

teste da picada é um teste in vivo 
para determinar a severidade da 
sensibilidade da pele. Frosh et al. 

descreveram e recomendaram diretrizes 
para o uso desse teste.1-4 Primeiramente, 
o ácido lático (AL) a 10% ou a 5% é apli-
cado na pele dos indivíduos, precisamente 
na dobra nasolabial. O LA é um ácido 
alfa-hidroxicarboxílico que pode, poten-
cialmente, desencadear uma variedade de 
receptores, o que é explicado pelo efeito 
na pele da ação de um ácido ou pela ação 
específica de um ligante em seu receptor. 
Se os indivíduos apresentarem prurido 
(coceira) ou sensação de desconforto, o 
teste será considerado positivo para pele 
sensível. Assim, produtos cosméticos são 
aplicados nesses locais para testar a inibi-
ção da sensibilidade. Essa metodologia é 
regularmente usada na indústria de cosmé-
ticos. Consequentemente, é considerada 
um método de escolha para distinguir as 
peles sensíveis das não sensíveis, por mui-
tos autores, e pode distinguir parâmetros 

da pele, incluindo a participação de neurô-
nios.5-7 Entretanto, o mecanismo pelo qual 
o AL age como substância irritante que 
induz sensação de desconforto está pro-
vavelmente ligado à inflamação cutânea 
local neurogênica (CNI) na pele, como re-
centemente foi demonstrado em peles sen-
síveis.8,9 No teste da picada, assim como 
nas peles sensíveis, os queratinócitos e as 
fibras nervosas dos neurônios sensoriais 
da epiderme são as duas maiores classes de 
células envolvidas.10 No que diz respeito à 
CNI, proteases, citocinas e neuropeptídios 
estão envolvidos na comunicação entre as 
células da pele.11 Entre todas essas molé-
culas, o neuropeptídio substância P (SP), 
produzido depois de influxo de cálcio 
citosólico, é um bom marcador para a CNI 
in vitro e in vivo.8,12-17 Consequentemente, 
esse marcador está fortemente associado 
com as sensações de desconforto apresen-
tadas no teste da picada.

Um polissacarídeo hidrofílico com 
unidades acetiladas lineares trissacarídi-

cas repetidas de fucose, galactose e áci-
do galacturônico18 tem marca comercial 
Fucogel (Solabia) e INCI name: Biosac-
charide gum-1. Receptores de fucose e 
manose são descritos nas células da pele, 
nos queratinócitos e nos fibroblastos.19,20 
Péterszegy et al. mostram que, de forma 
dose dependente, esse polissacarídeo 
aumenta a proliferação de fibroblastos e 
viabiliza a diminuição da citotoxicidade 
induzida pelo ascorbato.21 Muitos estudos 
em diferentes modelos mostraram uma 
resposta anti-inflamatória de polissaca-
rídeos que contêm fucose e galactose.22-24 
Entretanto, não existe nenhum dado re-
ferente à ação anti-inflamatória na pele 
em relação a moléculas ricas em fucose, 
especialmente em relação à CNI. Foi 
proposto que esse polissacarídeo, devido 
à sua composição, pode ser um bom can-
didato a ter efeito no processo de CNI e 
efeito calmante no teste da picada.

Para mimetizar in vitro o teste da pica-
da, feito in vivo, e entender o efeito do AL 
na pele, foi desenvolvido um modelo que 
inclui células “neuronal-like” e querati-
nócitos humanos expostos ao AL de acor-
do com a produção de SP. Esse modelo é 
baseado em modelos previamente publi-
cados que, cujos autores estudaram a CNI 
usando neurônios sensoriais primários de 
animais ou linhagem de células.13,25-30 Para 
facilitar o estudo de compostos naturais 
ou sua triagem pela indústria, foram usa-
das as linhagem de células PC12 NGF-
-diferenciadas, que possuem caracterís-
ticas como as sensoriais. Igualmente, os 
autores deste trabalho pretendem propor 
um modelo de triagem pré-clínica aplicá-
vel em cosméticos, para limitar o tempo, o 
custo e os recursos humanos consumidos 
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O

CONTEÚDO PATROCINADO POR:

O teste da picada é um protocolo in vivo que demonstra se um produto tópico é capaz 
de provocar sensibilidade na pele. Essa sensibilidade pode ser suavizada utilizando-se 
ingredientes ativos. Desenvolveu-se um modelo in vitro para esse teste no qual um 
polissacarídeo rico em fucose mostrou diminuição da sensibilidade e na inibição da 
inflamação cutânea.

La prueba de la picadura es un protocolo in vivo que demuestra si un producto tópico 
es capaz de provocar sensibilidad en la piel. Esta sensibilidad se puede suavizar 
utilizando ingredientes activos. Se desarrolló un modelo in vitro para esta prueba 
donde un polisacárido rico en fucose mostró una disminución en la sensibilidad y en la 
inhibición de la inflamación cutánea.

The stinging test is an in vivo protocol that evaluates if a topical product is capable to 
cause sensitivity to the skin. This sensibility can be soothing using active ingredients. 
The authors developed a model in vitro to this test where a polysaccharide rich 
in fucose showed a decrease in the sensibility and an inhibition in the cutaneous 
inflammation.
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no teste da picada in vivo. Usando esse modelo, o primeiro ob-
jetivo deste trabalho foi determinar os efeitos do AL na CNI ao 
ser analisada a produção da SP e a entrada do cálcio citosólico 
nos queratinócitos, ou nas células PC12 NGF-diferenciadas, 
ou em ambas (cocultura) em concentrações não tóxicas. O 
segundo objetivo foi avaliar os efeitos anti-inflamatórios do 
polissacarídeo na produção da SP induzida pelo AL in vitro e, 
paralelamente, definir se o polissacarídeo poderia diminuir a 
sensação de desconforto induzida pelo AL nos voluntários com 
pele sensível in vivo.   

  
Métodos
Cultura celular
Queratinócitos epidérmicos humanos normais (NHEK) foram 
obtidos de abdominoplastias de pacientes após o seu consenti-
mento, conforme foi previamente publicado.25 Os queratinócitos 
foram suspensos em KSFM e cultivados à temperatura de 37°C 
com 5% de CO2. As células PC12 (DSMZ, ACC159 lote 12) 
foram cultivadas em DMEM/F12 10% FBS (soro fetal bovino). 
O meio foi trocado a cada três dias.

Antes do ensaio do AL em monocultura, os queratinócitos fo-
ram tripsinizados, centrifugados e emplacados a 29.000 células/
cm2 em KSFM em poli-L-lisina. Os queratinócitos foram usados 
no dia seguinte no ensaio. Depois do EDTA (0,7 mM em PBS, por 
5 minutos), as células PC12 foram centrifugadas e plaqueadas 
a 23.000 células/cm2 em colágeno I, em placas 96, em seu meio 
de proliferação. Para os ensaios de AL e com o polissacarídeo, 
as células CP12 foram diferenciadas usando NGF. Após 24 
horas, os sobrenadantes foram removidos e replaqueados por 
DMEM com 50 ng/ml de NGF por três dias. Para a cocultura, as 
células PC12 foram preparadas como foi previamente descrito, 
e ao final de três dias, os sobrenadantes foram removidos e os 
queratinócitos foram plaqueados em meio KSFM com células 
PC12 por 24 horas.

Para o ensaio, foi usado o AL ou o polissacarídeo. O polis-
sacarídeo de teste foi fornecido como uma solução purificada 
de um polissacarídeo linear aniônico biotecnológico (com 
peso molecular de 106 Da), obtido por fermentação bacteriana 
e composto por repetições de L-fucose, D-galactose e ácido 
galacturônico. Os sobrenadantes das células PC12 e dos que-
ratinócitos foram substituídos por uma solução de DMEM ou 
KSFM contendo AL em várias concentrações em água (0; 0,04; 
0,07; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1; 5; e 10%) e/ou o polissacarídeo 
a 0,01, 0,1 ou 1%. Após 15 minutos, os sobrenadantes foram 
guardados e armazenados à temperatura de -80°C até serem 
utilizados para a análise da produção da SP pelo teste de Elisa 
(Interchim, Montluçon, França). As células-semente remanes-
centes foram estudadas em relação à sua viabilidade usando o 
kit de ensaio MTS (de proliferação celular) de acordo com o 
protocolo do fabricante.

Medida do Ca2+ intracelular
O NHEK foi carregado com Fura 2-AM 4μM e 2μM de ácido 
plurônico (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, EUA) no 
escuro, por 45 minutos à temperatura de 37°C e com 5% de CO2. 
As células foram lavadas para a remoção do excesso de células 
mortas e as medidas do Ca2+ intracelular foram feitas de acordo 
com o protocolo descrito na referência 31. Para a análise dos 
dados, a razão da intensidade F340/F380 foi obtida para cada 

ponto de tempo após ser definida a região de interesse e subtraído 
o branco. A amplitude da resposta do Ca2+ foi medida pelo cálculo 
da diferença entre as razões basal e máxima.

Transcrição reversa e PCR quantitativo  
em tempo real
A extração do RNA foi feita de acordo com o protocolo do re-
agente TRI (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA). O RNA 
foi transcrito reversamente em cDNA com o uso do kit de alta 
capacidade de transcrição reversa, o cDNA (Applied Biosyste-
ms, Waltham, MA, EUA). O PCR quantitativo para a análise de 
TRPV1, HCA1, 2 e 3 e ASIC1, 2, 3 e 4 foi feito usando sondas 
específicas para humanos (queratinócitos) e ratos (células PC12 
NGF-diferenciadas) e o método Power SYBR Green PCR Master 
Mix (Applied Biosystems, Waltham, MA, EUA) no primeiro 
passo do sistema de PCR em tempo real (Applied Biosystems, 
Waltham, MA, EUA). As sondas foram adquiridas da Eurogentec 
(Seraing, Liège, Bélgica). Os resultados foram expressos em 
Ct (ciclo limite). Um controle sem DNA e uma curva de fusão 
foram realizados.
Análises in vivo da eficácia do polissacarídeo  
pelo teste da picada
Um grupo de 19 voluntárias saudáveis (com idades entre 18 e 70 
anos) foi incluído no estudo depois de seu consentimento. Todas 
as voluntárias apresentavam pele com sensibilidade, incluindo 
cinco com história de atopia, mas não com dermatite atópica 
recorrente. O teste da picada foi feito como descrito previamen-
te,2,3 com a aplicação de 10% de AL na dobra nasolabial. Após o 
surgimento da sensação da picada, as voluntárias fizeram uma 
autoavaliação usando uma escala de 0 a 9, baseada na intensidade 
da reação. Em seguida, uma solução 3% do polissacarídeo (com 
água e conservante) ou placebo (água e conservante) foi aplica-
da em uma das duas dobras nasolabiais (direita e esquerda). A 
determinação dos lados das dobras foi aleatória. Após 5 minutos 
foi feita uma nova autoavaliação para cada lado. O estudo foi 
duplo-cego.

Análises estatísticas
Os resultados dos testes de citotoxicidade e de produção de SP 
foram normalizados e expressos versus controle. O gráfico re-
presenta a média de “n” experimentos independentes ± desvio 
padrão para cada condição. Os dados foram analisados usando-se 
o teste de Mann-Whitney. Para a análise de imagem do cálcio, 
o gráfico representa a média de 20-40 células ± erro padrão da 
média de um experimento representativo. Os resultados de 
PCR representam a média de “n” experimentos independentes 
± desvio padrão de cada condição. O gráfico dos resultados in 
vivo representa a média dos pontos dos testes de picada das 19 
voluntárias ± erro padrão das médias. Os dados foram analisados 
usando o teste de Wilcoxon. Todos os reseultados foram consi-
derados significantes para p<0,05.

Resultados
O ácido lático em concentrações não tóxicas induz a produ-

ção de substância P pelos queratinócitos ou pelas células PC12 
tratadas.

Os níveis de SP produzidos aumentaram significativamente 
nas células PC12 NGF-diferenciadas e nos queratinócitos tra-
tados por AL (10; 5; 1; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0,07; e 0,04%) ou 
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sem exposição ao AL (Figura 1A). A produção da SP aumentou 
de maneira dose dependente até se estabilizar em função da 
concentração de AL. Os efeitos citotóxicos do ácido lático fo-
ram demonstrados nas células PC12 NGF-diferenciadas e nos 
queratinócitos (Figura 1B). Para os queratinócitos, os resultados 
foram significantes para as concentrações de 10; 5; 1; 0,5; 0,4; 
e 0,3%. A tendência para a citotoxicidade foi observada na con-
centração 0,2% de AL. Para as células PC12 NGF-diferenciadas, 
os resultados foram significantes para as concentrações de 10; 
5; 1; e 0,5%. A tendência para a citotoxicidade foi observada nas 
concentrações 0,4 e 0,3% de AL.

Nas manipulações seguintes, os autores decidiram trabalhar 
com concentrações consideradas ótimas de AL, compreendidas 
entre a citotoxicidade e a intensidade da resposta das células. 
Essas concentrações foram de 0,1% de AL para os queratinó-
citos, correspondendo a um aumento, na produção, de 10 vezes 
em relação ao nível basal sem toxicidade e de 0,2 ou 0,1% para 
as células PC12 NGF-diferenciadas, correspondendo a um 
aumento na produção de 5 vezes em relação ao nível basal sem 
toxicidade.

Ácido lático induz eCa e a produção de substância P 
por um mecanismo ácido

No DMEM (o meio PC12), foram encontrados os pHs: 6,95 
(±0,16, n=5), 6,22 (±0,17, n=3) e 5,63 (±0,05, n=3) para 0,1; e 0,2 
e 0,3% de ácido lático, respectivamente. No meio KSFM (o meio 
dos queratinócitos), foi encontrado o pH 6,66 (±0,17, n=3) para 
0,1% de ácido lático. Quando o polissacarídeo foi adicionado a 
0,1%, não foram observadas diferenças (de 0,11 para DMEM 
com 0,1% de ácido lático e de 0,03 para KSFM com 0,1% de 
ácido lático, n=2). Quando o pH foi neutralizado (aproximada-
mente 7,4), antes da adição do ácido lático às células, nenhuma 
produção de substância P foi observada nos queratinócitos e nas 
células PC12 NGF-diferenciadas (Figura 2).

Nas imagens do cálcio, foi mostrado que o ácido lático a 0,1 e 
a 0,2% induz a entrada de cálcio citosólico nos queratinócitos ou 
nas células PC12 NGF-diferenciadas, respectivamente (Figura 
3A). Essa entrada foi extinta quando, para ambos, os pHs foram 
de 7,4 (Figura 3B).

Queratinócitos e células P12 expressam receptores 
para a resposta ao ácido lático
Nos queratinócitos, usando o PCR quantitativo, foi mostrado que 
TRPV1 (Ct 28,1±0,8), HCA1 (Ct 29,3±0,4), 2 (Ct 27,6±0,8) e 
3 (Ct 27,9±0,8); e ASIC1 (Ct 28,8±1,1), 2a (Ct 28,2±0,4), 3 (Ct 
27,5±0,7) e 4 (Ct 33,3±2,9) foram expressos (n=3). Nas células 

Figura 1. Produção de substância P e citotoxicidade induzida pelo tratamento com ácido lático

Produção de substância P (A) e citotoxicidade (B) após o tratamento com ácido lático nas células PC12 NGF-diferenciadas (esquerda) ou queratinócitos (direita). Os 
resultados foram normalizados e expressos em mudança de dobra ± desvio padrão comparado com o controle sem ácido lático (*, Mann-Whitney, p<0,05, n=3)
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PC12 NGF-diferenciadas, foi mostrado que TRPV1 (Ct 27±0,8), 
HCA1 (Ct 30,8±1,3), 2 (Ct 28,1±1,7), ASIC1 (Ct 22±2,4), 2a (Ct 
30,8±2,4), 3 (Ct 29,8±3,1) e 4 (Ct 24,3±4,3) foram expressos 
(n=3).

Ação do polissacarídeo sobre a substância P
O polissacarídeo diminuiu o nível de substância P produzida por 
indução do ácido lático nas células PC12 e nos queratinócitos, 
diminuindo também a intensidade da sensação da picada in vivo 
sem a modificação do pH.

Para avaliar o efeito do polissacarídeo na produção da 
substância P, foi usada a concentração ótima de ácido lático nas 
células. Com o AL, a produção da SP foi induzida nos querati-
nócitos ou nas células PC12 NGF-diferenciadas. Essa produção 
foi considerada um controle de indução. Em paralelo, o polissa-
carídeo foi usado a 0,1 e 0,01% e adicionado ao meio de cultura 
ao mesmo tempo que o ácido lático. Os resultados mostraram 
diminuição significativa de 50% na produção da substância P 
quando o polissacarídeo foi aplicado aos queratinócitos ou às 
células PC12 (Figura 4A).

No modelo de cocultura, a produção de SP também diminuiu, 
significativamente, 25% (n=3) quando o polissacarídeo foi adi-
cionado (Figura 4B esquerda).

O polissacarídeo na pontuação do teste da picada 
O polissacarídeo foi avaliado, in vivo, pelo teste clássico da 
picada, em um estudo com 19 voluntárias. Após o surgimento 
da picada, as voluntárias fizeram uma autoavaliação, conside-
rando uma escala de 0 a 9, baseada na intensidade da picada. 
Em seguida, o polissacarídeo ou o placebo foi aplicado em uma 
das duas dobras nasolabiais às cegas. Depois de 5 minutos, foi 
feita uma nova autoavaliação em cada lado. A pontuação inicial 
do teste da picada foi de 4,79±0,49 para o grupo placebo e de 
4,58±0,48 para o grupo do polissacarídeo. Quando o placebo ou 

o polissacarídeo foram aplicados, a pontuação após 5 minutos 
foi de 3,68±0,64 para o grupo placebo e de 2,42±0,56 para o 
grupo do polissacarídeo. Os resultados mostraram diminuição 
significativa, de 50%, na intensidade da picada após 5 minutos da 
aplicação do polissacarídeo versus T0 e de 30% versus placebo, 
nas 19 voluntárias (Figura 4B direita).

Discussão
Para entender a implicação do ácido lático no teste da picada 

e para visualizar moléculas ou compostos ativos antes do teste 
in vivo, foi desenvolvido um modelo in vitro baseado na mono-
cultura e na cocultura de queratinócitos humanos primários e de 
células PC12 NGF-diferenciadas, que foram sujeitas ao ácido 
lático. A substância P dosada no sobrenadante foi usada como 
marcador para a indução da CNI pelo ácido lático. O polissa-
carídeo foi usado como uma molécula calmante e foi avaliado 
pelo modelo celular desenvolvido pelos autores e em um teste 
da picada in vivo.

Nas células PC12 ou nos queratinócitos, foi mostrado que o 
ácido lático induz significativamente a produção de substância 
P e uma entrada de cálcio intracitosólica, independentemente do 
efeito tóxico. Então, os autores trabalharam em concentrações 
não tóxicas de ácido lático com a produção máxima de substância 
P, que corresponde a 0,1 (queratinócitos) ou a 0,1-0,2% (células 
PC12 NGF-diferenciadas). Em um modelo reconstruído in vitro 
de epiderme humana diferenciada, foi previamente mostrado um 
aumento de mortalidade com o uso de cremes contendo ácido 
lático em concentração similar à observada no efeito tóxico deste 
estudo.32 A produção de substância P é correlacionada com a 
CNI e é regularmente usada como um marcador neuroinflama-
tório.12,17 Os autores assumiram que o ácido lático possui efeito 
pró-inflamatório nas células. Confirmando os resultados obtidos 
pelos autores, outros estudos demonstraram que o ácido lático 
aumenta o cálcio intracelular e é um precursor da produção de 
substância P nos neurônios DRG.33 In vivo, o teste da picada 
induz a tendência de aumento do número de fibras nervosas da 
substância P-positiva.34

O ácido lático usa uma variedade de famílias de potentes 
receptores, o que pode explicar seu efeito na pele devido à 
função ácida ou à função específica de um ligante em um re-
ceptor. Os canais ativados por um efeito ácido são numerosos, 
mas as duas principais famílias incluem o receptor potencial 
transiente vaniloide 1 (TRPV1) e os canais iônicos Asic-sensing 
(ASICs).35 A família dos canais iônicos Asic-sensing é com-
posta de seis membros (ASIC1a, ASIC1b, ASIC2a, ASIC2b, 
ASIC3 e ASIC4), que são receptores de prótons que são ativa-
dos pelo ácido lático.36 A ativação dos ASICs com ácido lático 
a 0,1% aumenta o cálcio intracelular nos neurônios DRG.33 O 
TRPV1 é expresso nos queratinócitos e nos neurônios senso-
riais e é estimulado por muitos efeitos, como calor, capsaicina, 
UV e endovaniloides. Além disso, prótons em pH menor que 
5,9 ativam o TRPV1. Essa ativação aumenta o cálcio intrace-
lular e participa da produção da substância P e da CNI.8,17 Os 
receptores ativados pelo ligante ácido lático são receptores de 
ácidos hidroxicarboxílicos (HCA). Os HCA são uma família 
de receptores acoplados de três proteínas G, incluindo HCA1, 
HCA2 e HCA3. 

O ácido lático é o principal antagonista dos HCA. A maioria 
desses receptores se expressa nas células da pele e implica a ocor-

Figura 2. Produção de substância P por tratamento 
com ácido lático após da neutralização do pH

Produção de substãncia P por tratamento com ácido lático a 0,2 
e 0,1% em células PC12 NGF-diferenciadas ou queratinócitos, 
respectivamente, após 15 minutos. O pH da solução de ácido lático 
foi neutralizado com solução de NaOH (1M) para se chegar ao pH 
7,4. Os resultados foram normalizados e expressos em mudança 
de dobra ± desvio padrão comparado com o controle sem ácido 
lático (*, Mann-Whitney, p<0,05, n=3)
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rência de níveis diferentes de CNI, com sintomas como dor, pru-
rido ou outras sensações de desconforto similares a essas.8,15-17,35

Para identificar os efeitos ácidos dependentes ou indepen-
dentes do ácido lático, foram usadas as mesmas condições desse 
ácido, mas alterando o pH, que inicialmente ficava entre 6 e 7 
e aumentou para 7,4. Nessas condições, nenhuma produção de 
substância P ou entrada de cálcio foi observada, conduzindo a um 
mecanismo pH-dependente. Esses dados exluem, nas condições 
deste estudo, a participação do receptor HCA na produção da 
substância P e a entrada de cálcio. De forma interessante, em um 
modelo in vitro da acidificação do nervo ciático, os autores mos-
traram a produção de CGRP, que está sempre correlacionada com 
a produção de substância P.38 Peng et al. mostraram a participação 
do TRPV1 em pH 5,2, mas não em 6,1. O tratamento com ácido 
lático em pele de rato provoca prurido, mecanismo relacionado à 
CNI. Além disso, o prurido diminui em ratos KO ASIC3.39 Outro 
estudo demonstra a participação do ASIC1, mas não do ASIC2, 
usando acidose extracelular nos neurônios centrais.40 O pH deter-
minado nas condições ácidas de cultura, neste estudo, é compa-
tível com a ativação dos receptores ASICs,35 que também foram 
expressos nas células deste estudo. Entretanto, o pH era muito 
básico (pH de 5,9), não suficiente  para ativar o TRPV1, mas a 

sensibilização foi possível, embora não tenha sido objeto deste 
estudo polissacarídeo aqui apresentado é rico em fucose e possui 
vários efeitos anti-inflamatórios, mas nenhum estudo foi feito na 
CNI. É interessante ressaltar que os receptores de fucose-manose 
existem na pele e que a fucose se liga aos queratinócitos e aos 
fibroblastos.21 Para identificar a ação calmante do polissacarídeo e 
a sua ação na CNI, estas foram avaliadas em um teste da picada in 
vivo. Os resultados mostraram diminuição significativa da sensa-
ção da picada em 50% quando o polissacarídeo foi aplicado versus 
T0 e diminuição de 30% versus placebo. Observa-se, no modelo 
in vitro deste estudo, que o polissacarídeo diminui significativa-
mente a produção da substância P, em 25%, na cocultura (células 
PC12 não diferenciadas com queratinócitos), e em até 50% em 
monocultura (queratinócitos ou células PC12 não diferenciadas). 
Esse surpreendente e interessante resultado pode ser explicado 
pela interação/comunicação entre os queratinócitos e as células 
PC12 na cocultura. Esse resultado não é visto na monocultura, 
provavelmente, devido a outras moléculas inflamatórias que vão 
estimular as células a produzir a substância P por outra via que não 
a do polissacarídeo. O efeito de diminuição do polissacarídeo não 
provoca modificação significativa no pH do meio. Em um modelo 
diferente, o polissacarídeo demonstrou efeito anti-inflamatório, 

Figura 3: Análise da entrada citosólica de cálcio induzida pelo ácido lático

Entrada de cálcio foi analisada usando imagem. Após o registro de 50 ms para o sinal controle, as células PC12 NGF-diferenciadas ou 
queratinócitos foram tratados com ácido lático a 0,2% (n=3) e a 0,1% (n=3), respectivamente ou com ácido lático neutralizado (pH 7,4) a 
0,2% (n=2) e 0,1% (n=3), para 200 ms. Os gráficos representam a média de 20 a 40 células em experimento representativo
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o que os autores confirmaram neste estudo pela diminuição da 
produção da substância P (um mediador inflamatório) in vitro, a 
qual foi correlacionada com a diminuição da sensação calmante 
nas 19 voluntárias, por meio de um mecanismo dependente ou 
independente de produção de substância P. Consequentemente, 
pela inibição parcial do efeito do ácio lático –provavelmente por 
meio da via sinalizadora dos ASICs –, o polissacarídeo possui 
efeito anti-inflamatório e calmante, independentemente do pH.

Pelo fato de os resultados in vivo e in vitro obtidos pelos au-
tores terem a mesma direção, esse modelo in vitro aparece como 
uma ferramenta válida para prever ou talvez substituir o teste 

da picada. Além disso, é eticamente interessante e adaptável à 
triagem de ingredientes cosméticos, pois não utiliza animais no 
experimento e limita o número de voluntários humanos.

Concluindo, os autores deste estudo desenvolveram um 
modelo de cocultura para que se possa prever o efeito calmante 
de algum componente (no presente caso, o polissacarídeo rico 
em fucose) pela inibição da produção de substância P induzida 
pelo ácido lático em queratinócitos e células PC12. O controle 
do pH e a avaliação mecânica são mais fáceis no modelo do que 
in vivo, portanto, esse modelo permite a investigação do ácido 
lático nas células da pele in vitro.     

Figura 4: O polissacarídeo (Fucogel) diminuiu a produção de substância P em um modelo in vitro e num modelo 
de cocultura e a pontuação no teste da picado nas condições in vivo

A - Produção de substância P pelo tratamento com ácido lático a 0,2% ou 0,1% nas células PC12 NGF-diferenciadas (esquerda) ou 
queratinócitos (direita), após 15 minutos, com ou sem Fucogel em diferentes concentrações de 0,01 e 0,1%. Os resultados foram 
normalizados e expressos em mudança de dobra ± desvio padrão comparado ao controle sem ácido lático (*, Mann-Whitney, p<0,05, n=3).
B - Produção de substância P pelo tratamento com ácido lático a 0,1% no modelo de cocultura (esquerda) contendo juntamente células PC12 
NGF-diferenciadas e queratinócitos, após de 15 minutos, com ou sem Fucogel na concentração de 0,1%. Os resultados foram normalizados 
e expressos em mudança de dobra ± desvio padrão comparado ao controle sem ácido lático (*, Mann-Whitney, p<0,05, n=3). E condições in 
vivo (direita), um teste da picada (com 10% de ácido lático) foi feito em 19 voluntárias mulheres com hipersensibilidade da pele. Uma solução, 
usando 2 mg/cm2 em 15 cm2 de Fucogel ou placebo (água e conservante), foi aplicada após a aplicação do ácido lático. Uma autoavaliação 
com escala de 0 a 9, onde 9 é o máximo da picada, no início (0 minutos) e à 5 minutos (*, Wilcoxon, p<0,05, n=19).
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