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1- Resumo 

O Brasil é o 3º maior mercado consumidor de produtos cosméticos no mundo. 

Devido a isso, empresas cosméticas estão investindo cada vez mais em produtos 

denominados "anti-aging" ou "antienvelhecimento", capazes de retardar o 

envelhecimento cutâneo. Dentre os vários fatores envolvidos no processo de 

envelhecimento, a glicação (reação de Maillard) vem sendo amplamente investigada 

em pesquisas devido a sua participação no envelhecimento cutâneo, a qual acarreta 

na deterioração do colágeno existente na pele humana.  

Nesta iniciação cientifica espera-se demonstrar experimentalmente a ação 

inibidora da Glicação da Aminoguanidina e a ação facilitadora da glicação do 

Metilglioxal e com esses padrões, estabelecer um método consolidado de análise de 

ação antiglicante de produtos cosméticos.  

 

2- Introdução 

Os produtos finais de glicação avançada, conhecida como AGEs, são 

inúmeros e ainda não foram todos classificados, porém a cascata química reativa 

para a produção de tais moléculas já está bem definidas.  

A glicação é um processo químico natural, porém comumente indesejado. 

Nele, o grupo aldeído dos açucares do organismo reage com o grupo amino das 

proteínas presentes, formando assim uma base de Schiff. A partir desta base, com o 

passar dos dias, há um rearranjo e a formação dos produtos de Amadori, que se 

transformam em intermediários de dicarbonilo reactivos, metilglioxal, por exemplo. 

Na sequência, uma das complexas reações da origem ao AGE, como a 

condensação desses grupos carbonilas com os grupos aminas gera os  produtos 

avançados da reação de Maillard, ou produtos finais de glicação avançada1,2.  

Com o passar dos anos, e mais rapidamente em pessoas diabéticas, com o 

acumulo das AGEs no organismo, torna-se evidente alguns sinais indesejados da 

idade. Tal consequência ocorre pois os AGEs tendem fazer ligações cruzadas com 

proteínas, como o colágeno, e causam algumas mudanças nessas substancias, 

principalmente nas propriedades físico-químicas e fisiológicas da função do 

colágeno, influenciando negativamente na pele como um todo.  Outra alteração 

evidenciada pela AGE é aumento da expressão de mediadores inflamatórios da 

pele, tais como TNF-α, IL-6, e IL-1β1,2. 

 



3- Objetivo 

Validação do método quantitativo de analise de produto de glicação 

avançada, reação de Mallaid.  

 

4- Metodologias 

 As metodologias utilizadas consistem na glicação de proteínas mediada pela 

glicose descrita no método de Vinson e Howard (1996) e um sistema de albumina e 

frutose descrito por McPherson, Shilton, and Walton (1988), com modificações.  

 

5- Desenvolvimento  

 No primeiro modelo, preparou-se uma solução 10 mg/mL de Albumina com 

25mM Glicose e  25 mM Frutose em PB 200 mM. No padrão positivo adicionou-se 

490uL solução e 10 uL Aminoguardina 5mM em triplicata.  No padrão negativo, 

adicionou-se 490uL solução e 10 uL Metilglioxal 5mM em triplicata. O branco da 

reação considerou-se apenas 500uL solução. Os tubos foram acondicionados em 

estufa a 37ºC por 3 dias. Passado esse período, transferiu-se 200uL de cada um dos 

tubos para novos tubos. Adicionou-se em cada tubo 80uL de acido tricloroacético 

25% (p/v).  Os tubos foram centrifugados a 14000 rpm, 4ºC por 4 minutos. O 

sobrenadante foi rejeitado e o precipitado foi re-dissolvido em 200uL de PB 200mM 

para medição de fluorescência em placa de 96 poços preta.  

No segundo modelo, a mistura reacional continha 405uL de PB 200mM e 

135uL de 50mg/mL de BSA, diluída em PB 200mM. No mix para a reação, 

adicionou-se 135uL de Frutose 1,5M, diluída em PB 200mM e 45uL de por 

Metilglioxal. No controle 1 adicionou-se 135uL de PB 200mM  ao invés da Frutose 

1,5M e 45uL de Aminoguarnidina (5mM) ao invés do Metilglioxal. No controle 2 

adicionou-se 135uL de Frutose 1,5M e 45uL de Aminoguarnidina (5mM). Todas as 

triplicatas dos experimentos foram incubados a 37ºC durante 3 dias no escuro. Após 

a incubação, 720uL de ácido tricloroacético a 20% foi adicionada à mistura reacional 

e esta foi centrifugada a 10000g durante 10 minutos. O sobrenadante foi rejeitado e 

o precipitado foi re-dissolvido em 720uL de PB 200mM para medição de 

fluorescência.  

 

6- Resultados Preliminares  

• Modelo 1 



 

• Modelo 2 

 

 

Os resultados evidenciam um que utilizando o Modelo 1, o Metilglioxal não 

tem sua ação de indução à formação de AGEs evidenciada. No modelo 2, o 

Metilglioxal consegue evidenciar seu efeito, porém a Aminoguanidina não exerce a 

função moderadora da produção de AGEs.  
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