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RESUMO 
 
 
 
As alterações na pigmentação da pele podem ser o resultado de 
anormalidades em um determinado estágio da formação da melanina, 
destruição dos melanócitos ou degradação defeituosa da melanina. Estudos 
anteriores demonstraram que todos os constituintes do sistema das cininas são 
expressos constitutivamente na pele normal e patológica, sugerindo que os 
peptídeos cininas podem estar envolvidos em importantes funções primárias da 
pele e eventos patológicos. No entanto, não há estudos relatando a 
participação dos receptores de cininas no processo de despigmentação da 
pele. Neste contexto, o presente estudo foi desenhado com o objetivo de 
determinar o papel dos receptores das cininas no modelo do vitiligo induzido por 
monobenzona. Os resultados obtidos mostraram que camundongos knockout 
para os receptores de cininas B1 e B2, assim como os camundongos knockout 
para os receptores duplos de cininas, apresentaram despigmentação local da 
pele maior do que o tipo selvagem (WT) após aplicação tópica diária de creme 
de monobenzona a 40% (MBZ) por 50 dias. Da mesma forma, foi observado 
nível mais baixo de conteúdo de melanina na epiderme de camundongos 
knockout para o receptor B1 ou B2 tratados com MBZ. Digno de nota, os 
camundongos KOB1B2R exibiram níveis diminuídos de melanina na pele 
normal, e o tratamento com MBZ não alterou isso. Comparativamente, a 
ablação genética dos receptores de cininas B1 e B2 levou à redução da 
geração de EROs em animais tratados com MBZ. Novamente, os 
camundongos KOB1B2R apresentaram níveis mais baixos de EROs em 
condições fisiológicas da pele. A deficiência dos receptores de cinina B1 e B2 
mostrou aumento do infiltrado de células dérmicas na pele com vitiligo. Da 
mesma forma, a ausência do receptor B1 foi associada ao maior acúmulo de 
IL-4, IL-6 e IL-17 em animais tratados com MBZ. Relevantemente, a ausência 
de ambos os receptores B1 e B2 foi associada a um efeito protetor, pois 
preveniu o aumento nos níveis de citocinas induzido pelo tratamento com MBZ. 

Palavras-chave 
 
Cininas; Receptor B1; Receptor B2; Melanina; Monobenzona; pigmentação; 
pele 
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ABSTRACT 
 
 
 
Changes in skin pigmentation can be the result of abnormalities at a certain 

stage of melanin formation, destruction of melanocytes or a defective 

degradation of melanin. Previous studies have shown that all kinin system 

constituents are constitutively expressed in the normal and pathological skin, 

suggesting that kinin peptides may be involved in important primary function of 

the skin and pathological events. However, there are no studies reporting the 

participation of the kinin receptors in skin depigmentation process. In this 

context, the present study was designed in order to determine the role of kinin 

receptors in the monobenzone-induced vitiligo-like model. The obtained results 

showed that kinin B1 and B2 receptor knockout mice, as well as double kinin 

receptors knockout mice presented higher local skin depigmentation than wild 

type (WT) after daily topical application of 40% monobenzone (MBZ) cream 

over 50 days. Similarly, was observed lower level of melanin content in 

epidermis of B1 receptor or B2 receptor knockout mice treated with MBZ. Of 

note, KOB1B2R mice displayed decreased levels of melanin in the normal skin, 

and MBZ treatment did not change it. Comparably, the genetic ablation of B1 

and B2-kinin receptors leads to reduced ROS generation in animals MBZ- 

treated. Again, the KOB1B2R mice presented lower ROS levels in physiological 

skin conditions. Both kinin B1 and B2 receptor deficiency showed increased 

dermal cell infiltrate in vitiligo skin. In the same way, lack of the B1 receptor was 

associated with greater accumulation of IL-4, IL-6 and IL-17 in animals treated 

with MBZ. Relevantly, the absence of both B1 and B2 receptors was associated 

with a protective effect, as it prevented the increase in cytokine levels induced 

by MBZ treatment. 

KEYWORDS 
 

kinins; B1 receptor; B2 receptor; Melanin; Monobenzone; pigmentation; skin 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 A Pele 

 
A pele é a primeira barreira em contato com o meio externo, tendo dessa 

forma, uma importante função de manutenção e defesa do organismo, 

protegendo-o contra lesões, infecções e perda de água. Para isso, ela conta 

com diversas estruturas e tecidos que se inter-relacionam, de maneira 

harmônica, para desempenhar suas funções (Alberts et al., 2010; Bouwstra, 

2006). 

A pele é composta por duas camadas morfologicamente distintas: a 

epiderme, a camada superior e mais externa, e a derme, a camada inferior e 

mais espessa. A derme é formada por tecido conectivo que varia de 0,5 a 5 

mm de espessura, dependendo da região do corpo. O tipo celular 

predominante são os fibroblastos, que produzem as fibras de colágeno e de 

elastina, responsáveis por conferir resistência e elasticidade ao tecido, 

respectivamente, evitando rompimentos. Também conta com a presença de 

mastócitos (responsáveis pela secreção de quimiotransmissores) e células do 

sistema imune (linfócitos e macrófagos). Além disso, há também a presença de 

vasos sanguíneos, canais linfáticos, nervos sensoriais e glândulas sudoríparas 

(Alberts et al, 2017; Lai-Cheong e McGrath, 2017). A derme é composta por 

duas camadas: papilar, fina e solta, e reticular, espessa e densa. A derme 

papilar se localiza logo abaixo da membrana basal, composta por tecido 

conjuntivo frouxo e colágeno, fibras elásticas e vasos sanguíneos. Já a derme 

reticular, logo abaixo, é composta por tecido conjuntivo denso e um conjunto 

mais denso de colágeno, vasos sanguíneos, terminações nervosas e vasos 

linfáticos (Losquadro, 2017). 

A epiderme funciona como uma barreira impermeável contra o meio 

externo, que se autorrepara e se renova continuamente. É constituída por um 

epitélio estratificado e seu principal tipo celular são os queratinócitos, 

responsáveis por sintetizar queratina, que fornece à epiderme sua capacidade 

impermeabilizante (Alberts, 2017; Luxenburg e Zaidel-Bar, 2019). Contém 

quatro camadas principais: camada (ou estrato) basal, estrato espinhoso, 

estrato granuloso e estrato córneo. A camada basal, mais interna, consiste em 
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uma camada contínua de queratinócitos indiferenciados de formato cuboide 

que se aderem à lâmina basal e iniciam sua proliferação. Acima dessa camada, 

tem-se o estrato espinhoso, em que os queratinócitos começam a se 

diferenciar e os filamentos de queratina são produzidos (Luxenburg e Zaidel- 

Bar, 2019; Bouwstra e Ponec, 2006). É chamada assim devido aos numerosos 

desmossomos, que ao microscópio são visualizados como espinhos próximos 

às células (Alberts et al., 2017). 

A próxima camada, o estrato granuloso, é assim chamada devido aos 

grânulos de queratohialina. Há a formação da filagrina, proteína responsável 

pela manutenção da integridade da barreira cutânea, dentro desses grânulos e 

também a agregação dos filamentos de queratina por meio dessa proteína 

(Losquadro, 2017). Já na camada mais externa da epiderme, o chamado 

estrato córneo, os queratinócitos se transformam em células mortas achatadas, 

sem núcleo ou organelas citoplasmáticas – os corneócitos, densamente 

envolvidas por queratina (Luxenburg e Zaidel-Bar, 2019. A progressão da 

diferenciação celular das camadas mais inferiores para as superiores e, 

consequentemente, sua renovação celular leva cerca de 30 dias (Blanpain, 

Horsley e Fuchs, 2007; Bouwstra e Ponec, 2006). 

Além dos queratinócitos, há a presença das células de Langerhans, 

responsáveis por apresentar antígenos e estimular a resposta de células T, 

células de Merkel, responsáveis pelo sensoriamento, e os melanócitos, 

responsáveis pela pigmentação (Losquadro, 2017). 

Separando a epiderme da derme, tem-se um tipo especializado de 

matriz extracelular – a lâmina basal (ou membrana basal), que atua como um 

suporte de todo o epitélio. É uma camada extremamente fina, de 40 a 120 nm, 

composta principalmente de laminina e colágeno que, além de separar os 

tecidos epiteliais, os mantêm ligados um ao outro. Também influencia o 

metabolismo celular, promove a sobrevivência, proliferação e diferenciação 

celular e serve de via para a migração celular, auxiliando na regeneração 

tecidual (Alberts et al., 2017). 
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1.2 Melanogênese 
 

Os melanócitos são células dendríticas originárias da crista neural, 

presentes na lâmina basal da epiderme que apresentam estruturas complexas 

e com capacidade oxidativa, responsáveis por fornecer pigmentação aos 

queratinócitos vizinhos, através da síntese de melanina em seus 

melanossomos (Alberts et al., 2017; Li, Knapp e Iden, 2020). Nos mamíferos, 

eles residem nos folículos pilosos, derme e epiderme basal (D’Orazio et al., 

2013). 

Cada melanócito produz melanina para aproximadamente 30 

queratinócitos periféricos, transportando-a até eles dentro dos melanossomos 

com o auxílio das extensões dendríticas (Lai-Cheong e McGrath, 2017). Os 

melanossomos são organelas intracelulares que sintetizam e armazenam a 

melanina e liberam o pigmento por exocitose no espaço extracelular da 

epiderme. Esse pigmento é então capturado pelos queratinócitos, que 

fagocitam algumas porções de dendritos carregados de melanina, onde 

exercerá sua função protetora (Raposo e Marks, 2007). 

A melanina está presente no organismo sob duas formas químicas: a 

eumelanina, um pigmento marrom ou preto que está presente em abundância 

na pele de indivíduos altamente pigmentados, e a feomelanina, que é amarela 

ou vermelha, devido à incorporação de cisteína em sua composição (Rees 

2003). Diferenças na coloração de pele/cabelos entre as pessoas resultam das 

variações de quantidade, distribuição e tipo de melanina, enquanto o número 

de melanócitos permanece praticamente o mesmo (Lin e Fisher, 2007). 

A melanina tem como função proteger o corpo da radiação ultravioleta 

(UV), eliminando radicais livres reativos e oxidantes, o que além de ter um 

papel protetor contra o câncer de pele, também previne contra o 

fotoenvelhecimento (Shoenfeld, Amital e Shoenfeld, 2009). Ela também afeta a 

síntese de 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25[OH]2D3) - a forma ativa da vitamina 

D-, uma vez que essa é dependente da luz ultravioleta B (UVB), por isso que 

peles com um número maior de melanina apresentam uma deficiência na 

síntese de 1,25(OH)2D3 induzida por UV (Hameed e Akhtar, 2019; Shoenfeld, 

Amital e Shoenfeld, 2009). 
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Figura 1: Vias da síntese de melanina. 

Fonte: Adaptado de D’orazio et al. (2013) 
 
 

Na epiderme, a síntese e a distribuição da melanina requerem vários 

estágios: transcrição de proteínas melanogênicas, biogênese de melanossomo, 

arranjo das proteínas melanogênicas dentro dos melanossomos, deslocamento 

dos melanossomos para os dendritos de melanócitos e, por fim, transferência 

para os queratinócitos (Park et al., 2009). Essas etapas e o comportamento do 

melanócito são influenciados negativa e positivamente pelos queratinócitos 

vizinhos e por fibroblastos, através de sinalização celular, bem como por 

fatores externos, como a radiação UV (Wang et al., 2017). A oxidação da 

tirosina em L-Dopa e L-Dopa em dopaquinona pela enzima tirosinase dá início 

à síntese pela chamada via Raper-Mason (FIGURA 1). Essa conversão da 

tirosina em L-DOPA é considerada a etapa mais importante e limitante da 

biossíntese de melanina, pois a inibição desta reação invalida a síntese de 

melanina (Park et al., 2009). A dopaquinona se transforma espontaneamente 

através do intermediário leucodopacromo em dopacromo, que gera 5,6- 
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dihidroxiindol (DHI) e ácido 5,6-di-hidroxiindol-2-carboxílico (DHICA). Ambos 

sofrem oxidação e geram indolequinonas correspondentes, 5,6- indolequinona 

(IQ) e (ácido indol-5,6-quinona carboxílico (IQCA) e essas formas reagem 

formando o pigmento eumelanina (Pillaiyar et al., 2017; Serre et al., 2018). 

A tirosinase é uma glicoproteína localizada na membrana do 

melanossomo, dependente de cobre. É uma metaloenzima produzida 

exclusivamente apenas por células melanocíticas, cujo sítio ativo é altamente 

conservado com dois íons de cobre complexados com seis resíduos de 

histidina. Após sua biossíntese e consequente processamento no retículo 

endoplasmático e no Golgi, é transferida para os melanossomos, onde a 

melanina é produzida (Pillaiyar et al., 2017). Além disso, duas proteínas 

formam um complexo com a enzima tirosinase, proteína 1 relacionada à 

tirosinase (TRP-1) e proteína 2 relacionada à tirosinase (TRP-2). Ambas 

residem no melanossoma e, embora suas funções não estejam bem 

esclarecidas, sabe-se que a TRP-1 exerce um papel na ativação e/ou 

estabilização da enzima, além de aumentar a razão eumelanina: feomelanina, 

e que a TRP-2 participa das últimas etapas da biossíntese de melanina. A 

formação desse complexo ocorre após a PKC-β ser ativada pelo diacilglicerol 

(DAG). A PKC-β então se liga ao receptor para C-quinase-I ativada (RACK-I) e 

se transloca para a membrana melanossomal para fosforilar a tirosinase. Essa 

fosforilação leva à formação do complexo com a TRP-1, o que estabiliza e 

aumenta a atividade da enzima (PARK et al., 2009; D’Mello et al., 2016). 
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Figura 2: Desenho esquemático demonstrando o mecanismo da 
Melanogênese. 

Fonte: O Autor 
 
 

Outra via que estimula a síntese da melanina é iniciada por várias 

etapas de sinalização, cujo principal fator é a sinalização do receptor de 

melanocortina-1 (MC1R) pelos peptídeos hormônio alfa estimulador de 

melanócito (α-MSH) e hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), o que resulta em 

um aumento da produção de eumelanina (Park et al., 2009; D’Mello et al., 

2016). Após o queratinócito ser exposto à radiação UV e sofrer um dano, há a 

ativação de p53 que regula a transcrição da proteína pró-opiomelanocortina 

(POMC) e sua respectiva clivagem em α-MSH. α-MSH se liga ao MC1R na 

superfície celular do melanócito e ativa a adenilato ciclase, o que aumenta a 

concentração de cAMP intracelular, a partir do ATP e aumento da 

concentração intracelular de Ca2+, e ativa a proteína quinase A (PKa), 

resultando na fosforilação de CREB e estimulação do fator de transcrição 

associado à microftalmia (MITF) (D’Mello et al., 2016; D’Orazio et al., 2013). Já 

o MITF está envolvido na diferenciação, dendricidade, proliferação e apoptose 

dos melanócitos, regulando a melanogênese ao regular a expressão de 
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tirosinase, TRP-1, TRP-2 e PKC-β, além de outras proteínas-chave envolvidas 

na melanogênese (Wang et al., 2017) (FIGURA 2). A melanogênese é regulada 

negativamente por ERK, que quando ativado, desencadeia a expressão de 

MITF levando à sua degradação (Pillaiyar et al., 2017). 

Já a via bioquímica que se sucede na formação da feomelanina está 

relacionada com a presença de compostos sulfidrilas como a L-cisteína, que 

reage com dopaquinona formando a cisteinil dopa (D’Mello et al., 2016). Sua 

posterior oxidação leva à formação de feomelanina por meio de intermediários 

de benzotiazina (Serre et al., 2018). Mutações na tirosinase, danos no 

transporte de organelas em melanócitos e mutações nos genes responsáveis 

pela adesão celular têm sido associados a distúrbios de hipopigmentação, 

como por exemplo, albinismo e vitiligo (Li, Knapp e Iden, 2020). 

 
 

1.3 Vitiligo 
 
 

Vitiligo é uma doença de pele crônica adquirida, em que há 

despigmentação progressiva da pele, ocasionada pela perda dos melanócitos 

presentes nas áreas afetadas, além de sensibilidade ao UV aumentada nas 

áreas despigmentadas. Essa enfermidade atinge entre 1% e 2% da população 

mundial, tendo uma prevalência maior em determinados países como Índia 

(8,8%), México (2,6 – 4%) e Japão (1,68%), sem distinção de gênero, apesar 

das mulheres apresentarem uma maior busca por tratamento (Ezzedine et al., 

2015; Krüger e Schallreuter, 2012; Taïeb e Picardo, 2009). 

Acredita-se que o nome da doença venha do latim vitium, que significa 

defeito ou mancha, uma vez que as lesões clássicas são caracterizadas como 

manchas brancas não escamosas e com margens bem definidas que tendem a 

aumentar de tamanho e forma com o passar do tempo, além de se 

desenvolverem em sua maioria antes dos 20 anos, sendo que 25% das 

crianças manifestam a doença antes dos 10 anos de idade (Koranne and 

Sachdeva, 1988; Amer et al., 2015). 
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Um aspecto importante da doença que não pode ser ignorado é o 

psicossocial. Pelo fato de as lesões comumente surgirem em locais visíveis, 

como face e mãos, afeta a qualidade de vida do paciente, reduzindo sua 

autoestima pelo estigma social que a doença traz. Em muitas culturas, em que 

a hanseníase é endêmica, o vitiligo é considerado uma ―lepra brancaǁ ou 

sexualmente transmissível, afetando principalmente a vida de mulheres, 

dificultando sua vida pessoal e profissional. Pacientes com vitiligo podem 

apresentar uma variedade de problemas psicológicos como depressão, 

ansiedade, transtornos de ajustamento, irritabilidade, interferência na 

socialização (afetando até as relações sexuais), pensamentos suicidas, entre 

outros, sendo necessário em muitos casos intervenções psicossociais, como 

antidepressivos (Rodrigues et al., 2017; Alikhan et al., 2011; Amer et al., 2015). 

Estudos demonstraram que o vitiligo infantil está associado a um 

prejuízo na qualidade de vida nos pacientes quando maiores, principalmente 

quando há comprometimento de áreas visualmente expostas e genitais, 

estando associado a bullying e provocações (Ezzedine e Silverberg, 2016). 

Marinho e colaboradores (2013) descreveram que 60% das crianças brasileiras 

avaliadas no estudo relataram problemas psicológicos (Marinho et al., 2013). 

Além do cuidado com os pacientes, os pais e cuidadores de crianças afetadas 

também necessitam de um acompanhamento psicológico, uma vez que sua 

ansiedade em relação à progressão da doença pode afetar o bem-estar da 

criança. Um estudo realizado por Amer e colaboradores (2015) demonstrou 

que os familiares de crianças com vitiligo, principalmente as mães, apresentam 

um maior grau de sintomas psicológicos e emoções negativas (Amer et al., 

2015). Já Manzoni e colaboradores (2013) relataram depressão e ansiedade 

em 26% e 42% dos responsáveis, respectivamente (Manzoni et al., 2013). 

 
 
 
1.3.1 Classificação 

 
Apesar de apresentar um curso clínico imprevisível (Speeckaert et al., 

2017), a doença pode ser classificada de acordo com suas manifestações 

clínicas em: vitiligo não segmentar, vitiligo segmentar e formas indeterminadas. 
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● Vitiligo não segmentar: representa 85 a 90% dos casos gerais. Tem 

como características: manchas simétricas e bilaterais com bordas bem 

definidas, início mais tardio e progressivo (entre os 10 e 30 anos), 

manifestam-se em locais com propensão a traumas, geralmente está 

associado a um histórico de autoimunidade (Taïeb e Picardo, 2009). É 

subclassificado em: 

o Acrofacial: pode afetar face, cabeça, mãos e pés, envolvendo 
extremidades dos dedos e região perioral (Faria et al., 2014). 

o Mucosa: Envolve mucosas orais ou genitais. Pode ocorrer junto 
com outros tipos, porém se somente essa área for atingida é 
classificado como indeterminado (Ezzedine et al., 2012). 

o Generalizado: lesões simétricas, que afetam qualquer parte do 
tegumento, principalmente mãos e áreas expostas a traumas 
(Faria et al., 2014). 

o Universal: quando há despigmentação completa ou quase 
completa da pele, podendo ou não incluir pelos (Ezzedine et al., 
2012). 

o Mista: Quando há vitiligo segmentar e não segmentar 
simultaneamente. Geralmente, a forma segmentar antecede a 
não segmentar (Faria et al., 2014). 

 
● Vitiligo segmentar: apresenta um início precoce, sendo a forma mais 

comum na infância. Além disso, geralmente ocorre na face e no cabelo, 

e diferentemente do vitiligo não segmentar, não apresenta associação 

com doenças autoimunes. É caracterizado por bordas mais irregulares e 

despigmentação unilateral, todavia há casos de despigmentação de dois 

ou mais segmentos com distribuição ipsilateral ou contralateral (Taïeb e 

Picardo, 2009; Nicolaidou et al., 2019). 

 
● Formas indeterminadas: 

o Focal: pequena mancha isolada que não se encaixa na 
classificação de segmentar e que em um período de 2 anos não 
evoluiu (Rodrigues et al., 2017). 

o Mucosa: Apenas a área de mucosa é afetada (Farias et al., 2014). 
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Figura 3: Tipos de vitiligo: (esq.) vitiligo não segmentar e vitiligo segmentar 

(dir.) (Farias et al., 2014) 

 
 

1.3.2 Etiologia 
 

A etiologia do vitiligo ainda não foi completamente elucidada, porém há 

certamente um forte componente genético envolvido, uma vez que há 

ocorrência familiar positiva em 20% dos pacientes, além de uma natureza 

poligênica, já que está associada a loci genéticos em diferentes cromossomos, 

(van den Wijngaard et al., 2001). Entretanto, ao se analisar a taxa de 

concordância entre gêmeos para confirmar o fator genético, foi encontrado uma 

taxa de 23%, indicando que, apesar de o fator genético ser importante, outros 

fatores estão envolvidos na patologia (Alkhateeb et al., 2003). 

As teorias sugerem que o vitiligo é uma doença multifatorial que envolve 

fatores genéticos e ambientais, além disso, diferentes causas podem ser 

aplicadas para diferentes casos, resultando num mesmo resultado clínico 

(Ezzedine et al., 2015). Dentre as principais teorias a respeito da causa da 

morte dos melanócitos nas áreas lesionadas, que não são mutuamente 

exclusivas, temos: 
 

1) Autoimune: O maior fator desencadeante para a patologia é a 

autoimunidade, baseada na associação clínica de vitiligo com outras doenças 
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autoimunes, tanto presentes no paciente como em familiares, como tireoidite, diabetes 

mellitus tipo 1, doença de Addison, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide e 

alopecia areata (Hadi et al., 2020) e na produção de autoanticorpos seguida da 

destruição dos melanócitos, que é a causa da despigmentação. Entre algumas 

evidências que estabelecem essa como a principal causa, tem-se: presença da 

imunidade celular e humoral; altos níveis de autoanticorpos circulantes IgG, 

principalmente anticorpos anti-tirosinase e anticorpos anti-TRP-1 e anti–TRP-2 (Kemp 

et al, 1998; Kemp et al., 1997; Rezaei et a., 2007); alta frequência de linfócitos T CD8+ 

específicos para melanócitos que matam os melanócitos de forma eficiente (Ogg et al., 

1998; Palermo et al., 2001; van den Boorn et al., 2009); infiltrado inflamatório com 

células T CD4+ e CD8+ é encontrado na periferia das lesões ativas (Kostovic e Pasic, 

2012; Strassner et al., 2017); concentração sérica de IL-27 reduzida em pacientes com 

vitiligo (IL-27 inibe a geração de Th17, que contribui na patologia com a produção de 

IL-17) (Hosseini et al., 2020); elevados níveis das citocinas pró-inflamatórias IL-2, IL-6, 

IL-17, IL-22, TNF-α, IL1-α e IFN-γ (Singh et al., 2016; Singh, Singh e Pandey, 2012; 

Sushama et al., 2018). 

2) Oxidativa: Outro fator importante para desencadear ou piorar as 

lesões é a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs). Pacientes com 

vitiligo demonstram um equilíbrio redox desregulado na pele, o que resulta em 

uma produção excessiva de EROs, além de serem um subproduto da 

biossíntese da melanina. Esse acúmulo de EROs é citotóxico para a célula, o 

que pode contribuir para a destruição dos melanócitos (Khan et al., 2009; Tarlé 

e Mira, 2014). Outro resultado encontrado foi que os níveis de catalase, um 

dos responsáveis por metabolizar EROs estão reduzidos em toda a epiderme 

de pacientes com vitiligo (Schallreuter, Wood e Berger, 1991). 

3) Já a hipótese neural diz que os níveis de metabólitos de 

catecolaminas estão aumentados nas terminações nervosas autônomas do 

microambiente dos melanócitos em áreas afetadas pela doença, que podem 

levar à vasoconstrição, hipóxia e superprodução de EROs que destroem os 
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melanócitos, prejudicando a síntese de melanina (Morrone et al., 1992; 

Mohammed, Gomaa e Al-Dhubaibi, 2015). 

Alguns autores acreditam ainda que existam outras teorias que possam 

explicar a origem da patologia. Dentre elas, temos a teoria do defeito de 

adesão, em que alguns autores observaram que a proteína tenascina, que 

interfere na adesão de melanócitos, é super expressa na pele lesional dos 

pacientes se comparado a pele não lesional dos mesmos pacientes, havendo 

descolamento de melanócitos após fricção mecânica da pele não lesionada em 

pacientes com vitiligo generalizado (Le Poole et al., 1997; Gauthier et al., 

2003). 

 
 

1.3.3 Tratamento 
 

O objetivo dos tratamentos é inibir a progressão da doença e estimular a 

repigmentação. As opções terapêuticas são limitadas, não existindo um 

tratamento específico, refletindo o pouco conhecimento que ainda se tem da 

doença (Harris et al., 2015). Apresentam eficácia, mas muitas vezes falham em 

atingir a completa repigmentação (Speeckaert et al., 2018). O tratamento tópico 

combinado com a fototerapia é uma opção quando ocorre falha terapêutica ou 

quando há o acometimento de até 10% da superfície corporal (Dellatorre et al., 

2020). 

Os corticóides tópicos são o tratamento de primeira linha para a 

patologia, devido ao seu baixo custo e fácil aplicação. Contudo é limitado pelo 

risco de efeitos colaterais locais e sistêmicos, como a atrofia cutânea. Para 

minimizar o risco é utilizado para pequenas áreas como face, cotovelos e 

joelhos por um período determinado, e após oito semanas de uso, é 

recomendado que seja feito terapia rotacional com outra forma terapêutica 

tópica. Caso tenha passado 3 meses sem nenhuma repigmentação, o 

tratamento é descontinuado. O mecanismo de ação no vitiligo ainda não foi 

esclarecido, mas sabe-se que reduz o infiltrado de linfocitos T CD4+ e CD8+ 

(Farias et al., 2014; Dellatorre et al., 2020). 
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Os inibidores da calcineurina, como tacrolimus e pimecrolimus, são 

imunossupressores tópicos, que apresentam um mecanismo de ação diferente 

dos corticóides. Tacrolimus e pimecrolimus, ao inibirem a calcineurina (uma 

proteína fosfatase dependente de cálcio e calmodulina que atua como um fator 

de transcrição de citocinas inflamatórias), inibem a ativação e maturação das 

células T, através da inibição da transcrição de genes de ativação de IL-2, 

importantes para o crescimento e proliferação de células T citotóxicas, além de 

inibir a transcrição de IL- 4, IL-5, IL-10, IFN-γ e TNF-α. A vantagem é que não 

há atrofia cutânea, que pode ser observada com os corticóides pela inibição da 

síntese de colágeno, podendo ser usado a longo prazo. Os efeitos colaterais 

locais encontrados são coceira, ardor e irritação, que reduzem com o passar do 

tempo (Kostovic e Pasic, 2012; Dellatorre et al., 2020; Karagaiah et al., 2020). 

A fototerapia com radiação ultravioleta B banda estreita (UVB-NB - 311 

nm) e a fotoquimioterapia com psoraleno tópico ou oral associado à radiação 

UVA (PUVA) são indicadas para todos os tipos de vitiligo. Contudo, estudos 

têm demonstrado uma maior eficácia e segurança com o uso de UVB-NB, 

considerando-o uma opção de primeira linha, já que não tem os efeitos 

colaterais do psoraleno (fototoxicidade ocular e cutânea, além de ser mais 

cancerígeno), além de ser preferível no vitiligo generalizado (Farias et al., 2014; 

Esmat et al., 2017). Yones e colaboradores (2007) mostraram que 64% dos 

pacientes do grupo submetido ao UVB-NB alcançaram mais de 50% de 

repigmentação, em comparação com 36% do grupo submetido a PUVA oral 

(Yones et al., 2007). 

O efeito imunossupressor do UVB-NB reduz a autodestruição dos 

melanócitos, induzindo a apoptose de células T, a regulação negativa de 

citocinas inflamatórias., além de regular a tirosinase positivamente, 

aumentando com isso a biossíntese de melanina. A repigmentação é obtida 

quando os melanócitos presentes nos folículos capilares se proliferam e 

migram da bainha externa da raiz até a epiderme (Figura 4) (Hegazy et al., 

2014; Zubair e Hamzavi, 2020). 
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Figura 4: Repigmentação da pele. 

Fonte: Adaptado de Frisoli, Essien e Harris (2020). 
 
 

Já a corticoterapia sistêmica é utilizada quando o paciente apresenta 

lesões que se disseminam rapidamente, tendo como objetivo estabilizar a 

doença. Geralmente ele é administrado em minipulsos orais de dexametasona 

ou betametasona em doses supra farmacológicas para reduzir os efeitos 

colaterais (Dellatorre et al., 2020). A associação de corticóides sistêmicos 

juntamente com a fototerapia é uma estratégia comum de tratamento para 

pacientes com lesões ativas, devido a sua capacidade de interromper a 

progressão da doença, combinado a capacidade de repigmentação da 

fototerapia (Rodrigues et al., 2017). 

Uma outra opção são as intervenções cirúrgicas, que visam repigmentar 

a pele através dos melanócitos armazenados nos folículos capilares. Os 

procedimentos são enxertos de tecido ou celular, através da ―colheitaǁ de 

tecidos viáveis do local com pigmentação normal e transferir o tecido ou a 

célula para a área receptora lesionada (Karagaiah et al., 2020). 

Quando há ocorrência de lesões em mais de 75% da superfície corporal, 

o tratamento de escolha é a despigmentação corporal uniforme. O éter 
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monobenzílico de hidroquinona (conhecido como monobenzona - MBZ) é o único 

agente aprovado e é comumente usado na clínica no tratamento de melasma e 

vitiligo, atuando induzindo o estresse celular oxidativo e a degradação lisossomal 

dos melanossomas (Karagaiah et al., 2020). 

 
 O modelo de vitiligo induzido por multiplas aplicações de monobenzona foi 

o modelo estudado nesse trabalho. A MBZ quando administrado via oral causa 

hipomelanose nos pelos dos animais (Denton et al., 1952). Hartmann e 

colaboradores (2008) demonstraram que análises histológicas de pele de tratados 

com monobenzona apresentaram infiltrado de células TCD8+ semelhantes às 

observadas em pacientes com vitiligo. Isso também foi confirmado por van den 

Boorn et al (2011), que demonstrou que a exposição de monobenzona em células 

de melanoma induziu a ativação de células TCD8+ após 7 dias de incubação in 

vitro (van den Boorn et al., 2011). Além disso, Zhu e colaboradores (2013) 

mostraram a perda de melanócitos epidermais juntamente com acúmulo de 

células TCD8+ quando aplicado monobenzona 40% em camundongos (Zhu et al, 

2013), o que torna a despigmentação causada pela MBZ irreversível. 

 

 
1.4 Cininas 

 
As cininas são um grupo de peptídeos vasoativos de 9-10 aminoácidos 

incluindo a bradicinina (BK), a calidinina (LBK) e seus metabólitos ativos, des- 

Arg9-BK e des-Arg9-LBK (Regoli e Barabe, 1980), pertencentes ao sistema 

calicreína-cininas, que medeiam respostas fisiológicas e patológicas. Dentre as 

atividades envolvidas nesse sistema está o controle da pressão arterial, 

vasodilatação, contração e relaxamento do músculo liso, infecções, dor e 

resposta inflamatória (Calixto et al., 2000; Dutra, 2017; Talbot et al., 2017). Além 

disso, auxiliam na proliferação celular e angiogênese, potencializando a 

migração e o crescimento celular e estimulando a síntese e liberação do fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Plendl et al., 2000; Bader, 2009; 

Matus et al., 2020). 

A BK foi descrita pela primeira vez em 1949 por Rocha e Silva, após a 

incubação do plasma contendo veneno da serpente Bothrops jararaca. Os 

pesquisadores observaram que uma nova substância presente ou liberada no 

plasma canino após injeção do veneno causava um efeito estimulante in vivo. 
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Para essa nova substância, deram o nome de BK (do grego ―kininǁ, que 

significa movimento; e ―brady’, indicando lento), devido à contração lenta 

observada no intestino da cobaia (Rocha e Silva et al., 1949; Hall, 1992). 

Posteriormente, em 1954, Schachter e Thain denominaram de ―cininasǁ a BK, 

a LBK e outras substâncias afins (Schachter e Thain, 1954). 

Cininas exercem seus efeitos biológicos ao interagirem com duas 

classes de receptores transmembrana acoplados à proteína G (GPCRs - ―G 

protein–coupled receptorsǁ, em inglês), conhecidas como receptor tipo 1 de BK 

(B1) e receptor tipo 2 de BK (B2) (Campos, 2006; Wong, 2016; Marceau et al., 

2002). O receptor B2 é expresso constitutivamente, sendo distribuído em 

diversos tecidos, mediando a maioria dos efeitos fisiológicos das cininas, 

de maneira predominante, e apresenta maior afinidade pelas cininas BK e 

LBK. Já o receptor B1 tem sua expressão rapidamente induzida por tecidos 

inflamatórios, como áreas de ferida e lesões vasculares, sendo expressos 

geralmente em baixas concentrações em condições fisiológicas. Apresenta alta 

afinidade para os metabólitos des-Arg9- BK e des-Arg9-LBK (Wong, 2016; 

Calixto, 2004). 

As cininas são formadas a partir da clivagem proteolítica do seu 

precursor, o cininogênio. O cininogênio é uma glicoproteína plasmática 

formada em sua maioria no fígado (Fonseca e Dellalibera-Joviliano, 2020). 

Existem dois tipos de cininogênios no plasma de mamíferos, formados a partir 

do “splicing” de um único gene: cininogênio de alto peso molecular (HMWK- do 

inglês, “high- molecular-weight kininogen”) e cininogênio de baixo peso 

molecular (LMWK-do inglês, “low-molecular-weight kininogen”) (Wong, 2016). 

A clivagem do cininogênio é feita por proteases denominadas calicreínas, que 

em humanos são apresentadas em dois grupos. A calicreína tecidual forma 

a LBK, a partir da hidrólise das ligações Met-Lys e Arg-Ser do cininogênio de 

baixo peso molecular, já a calicreína plasmática forma a BK, a partir do 

cininogênio de alto peso molecular (Fonseca e Dellalibera-Joviliano, 2020; 

Bhoola et al., 1920). 
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Figura 5: Representação da via de formação das cininas BK e LBK e seus 

metabólitos ativos, des-Arg9-BK e des-Arg9-LBK, assim como, o mecanismo de 

ativação dos receptores cininérgicos (B1 e B2). 

Fonte: O autor (2021) 
 
 
 

Após sua liberação, as cininas possuem uma meia vida curta (15 a 30 

segundos no plasma), por serem degradadas por peptidases conhecidas como 

cininases, que convertem a BK e a LBK, em seus metabólitos, des-Arg9-BK e 

des-Arg9-LBK, respectivamente. Existem 4 cininases responsáveis pela 

metabolização das cininas: endopeptidase neutra (NEP), carboxipeptidase N 

(CPN) e carboxipeptidase M (CPM) e a enzima conversora de angiotensina 

(ECA, cininase II). A ECA é a enzima responsável pela conversão da 

angiotensina I em angiotensina II no sistema renina angiotensina e também 

participa da via de inativação de cininas (Bhoola et al., 1992; Kashuba et al., 

2013). 
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Segundo Marceau e Bachvarov (1998), os dois receptores B1 e B2 

estão envolvidos com as alterações que ocorrem em distúrbios inflamatórios 

agudos e crônicos, segundo vários modelos de inflamação, sendo as cininas 

geradas rapidamente após a lesão do tecido. Após serem ativados pelas 

cininas, os receptores podem iniciar sinalizar várias vias de transdução, 

principalmente através da ativação de fosfolipase C (PLC), resultando na 

formação de inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). A formação desses 

segundo mensageiros, aumenta a mobilização de cálcio intracelular e ativação 

da proteína quinase C (PKC), que está envolvida em vários eventos celulares 

(Golias et al., 2007; Maurer et al., 2011). A BK, via receptor B2, estimula a 

liberação de ácido araquidônico com posterior liberação de prostaglandinas E2 

(PGE2) e I2, o que resulta na formação de cAMP. Da mesma forma, pode 

ocorrer a ativação do fator nuclear kB (NF-kB), assim como a expressão do 

gene IL-1b em cultivo de células epiteliais humanas (Pan et al., 1998). 

Além disso, a ativação do B2R ocorre no início do processo inflamatório, 

sendo dessensibilizado após mecanismos autorreguladores, aumentando a 

expressão do receptor B1 (B1R) em seguida, o que sugere um equilíbrio entre 

as duas populações de receptores, durante processos inflamatórios. Pelo fato 

do B1R não sofrer internalização ou dessensibilização como o B2R, e recrutar 

a mesma via de sinalização por ser expresso nos mesmos tipos celulares, é 

considerado que apresenta a função de amplificar a resposta de efeito tecidual 

(Calixto et al., 2000; Maurer et al., 2011). 

Na pele, esse sistema medeia respostas cutâneas, como proliferação e 

diferenciação celular, dor e inflamação (Pietrovski et al, 2011; França et al., 

2018; Eisenbarth et al., 2004). Está bem estabelecida a presença do B2R das 

cininas na pele. Em 1987, Yamamoto et al. localizaram cininogênio no espaço 

do tecido intersticial e no espaço entre os queratinócitos, assim como seus 

níveis elevados durante doenças inflamatórias da pele, quando há o 

extravasamento de constituintes plasmáticos em resposta a mediadores 

inflamatórios, tornando viável a hipótese de que as cininas se formam na pele, 

sendo favorecida durante algumas doenças inflamatórias da pele (Yamamoto 

et al., 1987). 
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Corroborando essa hipótese, Schremmer-Danninger et al. (1999) 

demonstraram que os dois receptores B1 e B2 estão constitutivamente 

presentes na pele humana normal, localizados em lugares específicos da 

camada basal da epiderme, induzindo a proliferação de queratinócitos. São 

lugares de alta atividade mitótica, sendo sugestivo que a BK possa 

desempenhar um papel na proliferação das células da pele (Schremmer- 

Danninger et al., 1995). Ademais, os dois receptores de cininas estão 

presentes em células de melanoma, com altas concentrações de cininogênio 

de baixo peso molecular, liberando BK e seus metabólitos, que causam dor 

espontânea e alodinia mecânica à camundongos inoculados com células de 

melanoma B16-BL6 (Fujita et al., 2010). 

Pietrovski e colaboradores (2009) em um estudo utilizando animais 

nocaute e antagonistas não-peptídicos para os receptores cininérgicos B1 e 

B2, confirmaram a participação das cininas em processos inflamatórios 

cutâneos e que a inibição destes receptores   contribuem   para a   inibição 

do processo inflamatório agudo na pele (Pietrovski et al., 2009). Além disso, 

Pietrovski et al. (2011) verificaram que, na ausência do B2R, o B1R está 

possivelmente envolvido na formação do edema de orelha produzido através 

da aplicação múltipla de TPA, uma vez que o B2R realiza uma regulação 

positiva no B1R, além de regular a hiperproliferação celular dos queratinócitos 

e participar do processo inflamatório crônico (Pietrovski et al., 2011). 
 

Na pele normal, observou-se a expressão de B1R em baixas 

concentrações, contudo o aumento do número de receptores cininérgicos foi 

observado em biópsias de pacientes com eczema atópico liquenificado e 

psoríase (Matus et al., 2016). Trabalhos anteriores do grupo de pesquisa já 

demonstraram que o bloqueio dos receptores de cininas (B1 e B2) melhora o 

processo inflamatório do tipo psoriático, reduzindo o infiltrado celular e a 

hiperproliferação dos queratinócitos, sugerindo uma participação do sistema 

das cininas na patologia (Soley et al., 2020). Além disso, o sistema também 

participa dos processos de reparação tecidual, sendo sua ausência prejudicial 

para o fechamento da lesão de feridas, bem como a participação direta do B2R 

nos processos de proliferação e diferenciação celular da pele (Soley et al., 

2016). Concordando com esse resultado, o estudo de Matus et al. (2008) 

demonstrou que o B1R 
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regula positivamente a diferenciação celular e aumenta a proliferação celular 

dos queratinócitos quando aplicado um agonista seletivo por via tópica em 

modelo animal de ferida, não sendo observado esse resultado in vitro (Matus et 

al., 2008; Matus et al., 2016). 
 

Esses dados favorecem a hipótese de que o sistema das cininas exerce 

um importante papel na homeostase da pele e em seus estados patológicos. 

Entretanto, não existem ainda dados científicos que comprovem a atuação 

desses mediadores no processo melanogênico, tornando pertinente a análise 

das cininas em modelos de alterações pigmentares. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 

A melanina desempenha um papel crítico na proteção contra danos ao 

DNA induzidos pelo UV e estresse oxidativo, além de ser o maior determinante 

de coloração de pele e cabelo. As duas últimas décadas trouxeram um enorme 

avanço no entendimento de enzimas melanogênicas, melanossomas e suas 

vias de sinalização intra e extracelular que regulam a pigmentação humana 

(Dessinioti et al., 2009). Qualquer mudança anormal nos componentes que 

regulam a coloração normal de pele resulta em alteração na produção de 

melanina pela pele e estão relacionadas com doenças adquiridas ou de cunho 

genético (Fistarol e Itin, 2009). 

A doença de despigmentação mais comum é o vitiligo (Fistarol e Itin, 

2009), uma discromia adquirida da pele, na qual existe a perda de melanócitos 

da epiderme (Halder et al., 2009). Vários tipos de vitiligo são distinguidos de 

acordo com a distribuição de lesões acrômicas. Não existe concordância sobre 

os mecanismos envolvidos no desaparecimento dos melanócitos, porém as 

três hipóteses mais aceitas são as hipóteses bioquímica, neural e autoimune, 

sendo esta última a mais popular (Westerhof e D´Ischia, 2007). 

A participação das cininas e de seus receptores na regulação do 

processo inflamatório já foi comprovada por diversos autores. Além disso, 

estudos indicam a existência de uma associação entre o polimorfismo do gene 

da ECA e a suscetibilidade ao desenvolvimento de vitiligo em pacientes da 
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Coreia, Índia do Sul e Egito (Jin et al., 2004; Deeba et al., 2009; Mahmound , 

2014; Badran, Nada e Hassan, 2015). A ECA é responsável por inativar a BK, 

que possivelmente atua via receptor B2 na ativação do fator nuclear-kB (NF- 

kB), assim como na expressão do gene da IL-1β em cultura de células (Pan et 

al., 1998). 

Além disso, resultados preliminares no nosso laboratório mostraram que 

tanto BK quanto des-Arg9-BK aumentam a produção de melanina em 

melanócitos B16F10 in vitro, nos levando a hipotetizar que a ativação dos 

receptores B1 e B2 leva a um aumento da melanogênese (resultados ainda 

não publicados). 

No entanto, ainda pouco se sabe sobre a atuação das cininas no 

processo de melanogênese e consequentemente, como um possível alvo 

terapêutico para o tratamento e compreensão de diversas patologias da pele. 

Esta compreensão pode facilitar o desenvolvimento de novas terapias no 

direcionamento de desordens de melanogênese. Desta forma, o presente 

estudo tem como finalidade a elucidação do papel das cininas na 

despigmentação da pele através do modelo de vitiligo induzido por 

monobenzona, além de fazer dos receptores das cininas possíveis alvos 

terapêuticos para o tratamento e/ou controle do vitiligo. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 
Investigar a participação dos receptores de cininas no processo de 

despigmentação da pele a partir de modelo de vitiligo in vivo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Avaliar a gravidade da despigmentação induzida por múltiplas 

administrações de MBZ em animais wild type (WT) e nocautes para os 

receptores das cininas; 
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● Analisar alterações na melanina na pele de animais WT e nocautes para 

os receptores das cininas, submetidos ao modelo de vitiligo induzido por 

múltiplas administrações de MBZ; 

● Analisar alterações histológicas na pele de animais WT e nocautes para 

os receptores das cininas, submetidos ao modelo de vitiligo induzido por 

múltiplas administrações de MBZ; 

● Verificar a alteração na resposta inflamatória (células e mediadores) na 

pele de animais WT e nocautes para os receptores das cininas, 

submetidos ao modelo de vitiligo induzido por múltiplas administrações 

de MBZ. 

 
 
4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
4.1 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 
Foram utilizados camundongos da linhagem C57BL/6 WT e nocautes 

para os receptores das cininas, gentilmente cedidos pelo professor Dr. João 

Bosco Pesquero, do Departamento de Biofísica da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp). A geração de camundongos sem o receptor B1 das 

cininas (KOB1R), sem os receptores B2 (KOB2R) e os duplos nocautes 

(KOB1B2R) foram previamente descritas por PESQUERO et al. (2000), 

BORKOWISKI et al. (1995) e CAYLA et al. (2002), respectivamente (Borkowski 

et al., 1995; Cayla et al., 2002; Pesquero et al., 2000). Todos os animais foram 

mantidos em condições de temperatura controlada (22 ± 2°C), ciclo 

claro/escuro de 12 horas e com livre acesso à água e ração. Foram mantidos 

na sala de experimento para adaptação, por pelo menos 48 horas antes da 

realização dos testes. Os animais utilizados foram divididos aleatoriamente em 

grupos. Os experimentos foram realizados de acordo com as orientações para 

os cuidados com animais de laboratórios e todos os protocolos experimentais 

foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal do Paraná, sob o número 1355. 
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4.2 MODELO ANIMAL DE VITILIGO INDUZIDO PELA APLICAÇÃO 
REPETIDA DE MBZ 

Os animais foram divididos, randomicamente, em grupos de 5-8 

camundongos por grupo (Tabela 1). Os dorsos dos animais foram 

tricotomizados 24 horas antes. Uma preparação contendo 40% de MBZ em 

creme não-iônico (100 mg) foi diariamente aplicada no dorso dos animais. A 

aplicação foi realizada sempre no mesmo local (dorso na região próxima à 

cauda), numa área de 2 x 2 cm, massageada até a completa penetração com o 

auxílio de espátula. Em adição, no grupo veículo foi realizada a administração 

tópica de creme não iônico. A administração tópica de MBZ (40%) ou creme 

não iônico (veículo) foi realizada por 50 dias consecutivos. Fotos foram tiradas 

no início e no final do experimento para avaliação posterior do desenvolvimento 

da despigmentação. Ao final do protocolo experimental, os animais foram 

eutanasiados e biópsias de pele foram coletadas com o auxío de um punch 

(Figura 6). As amostras foram estocadas em -80°C para ensaios posteriores. 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1 – Divisão dos grupos experimentais. Os animais foram divididos em 8 
grupos: WT veículo, WT tratado com MBZ, KOB1R veículo, KOB1R tratado 
com MBZ, KOB2R veículo, KOB2R tratado com MBZ, KOB1B2R veículo e 
KOB1B2R tratado com MBZ. 
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Figura 6 - Delineamento experimental do modelo animal de vitiligo induzido por 

múltiplas aplicações de MBZ. 

 
 

4.3 DETERMINAÇÃO DO ESCORE E DISSEMINAÇÃO DE VITILIGO 
 

A extensão da despigmentação dos grupos foi quantificada de maneira 

“cega” por 2 avaliadores. Foram examinados os locais de despigmentação 

(estimada como porcentagem dos locais em que surgiram despigmentação) e o 

escore de despigmentação (Tabela 2) foi definido como a soma dos escores de 

cada animal/avaliador. 
 
 
 

 
Tabela 2 – Sistema de Escore do Vitiligo. Uma pontuação de 0 reflete 
nenhuma evidência de despigmentação e uma pontuação de 5 reflete 100% de 
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despigmentação naquele local. Para pontuação imparcial de camundongos 
com vitiligo, dois investigadores cegos pontuaram o score. 

 
 

4.4 DETERMINAÇÃO DA DESPIGMENTAÇÃO 
 

Fotos dos dorsos foram tiradas (Câmera Canon, modelo T3i, lente EF-S, 

18-55 mm) no dia 0 e no dia 50. Conforme descrito por Riding et al. (2018), 

áreas pré-determinadas foram analisadas para cada animal, convertidas em 8- 

bit preto e branco e seu limite de brilho foi ajustado, assim todas as áreas 

pigmentadas eram pretas e as áreas despigmentadas, brancas (ImageJ 

software). A despigmentação por animal foi gerada através da diferença entre o 

dia 50 e o dia 0 e a média por grupo foi plotada como gráfico. Os resultados 

foram expressos como despigmentação da pele. 

 
 

4.5 DETERMINAÇÃO DE EROs EM TECIDOS 
 

A determinação de EROs foi baseada nos métodos de Hempel et al. 

(1999), com algumas modificações (Hempel et al., 1999). Este método 

determina níveis de EROs intracelulares, diretamente a geração de oxigênio na 

forma de radicais livres usando o composto 2’,7’-diclorofluoresceína diacetato. 

Esse é capaz de se difundir para o interior das células, onde é hidrolisado, por 

esterases intracelulares, a um produto fluorescente (DCFH). Esse análogo 

fluoresceína não fluorescente é oxidado pelos oxidantes intracelulares a 2’,7’- 

diclorofluoresceína altamente fluorescente. As amostras teciduais (círculos de 6 

mm de pele do dorso dos animais) foram homogeneizadas em 1 mL de 

tampão PBS, pH 7,2, por 45 segundos a 0 ºC. Os homogenatos foram 

incubados com DCFH-DA (concentração final de 2mM) durante 40 minutos no 

escuro (37 °C). Em seguida, a conversão de DCFH-DA ao produto DCFH foi 

medida usando leitor de microplacas (Bio-Tek Ultra Microplate reader EL 808) 

com excitação em 485 nm e emissão em 530 nm. Os resultados foram 

expressos em unidade de fluorescência. 
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4.6 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS EPIDERMAIS DE MELANINA 
 

Amostras de pele do dorso dos animais foram submetidas à avaliação 

dos níveis de melanina, conforme descrito por Hosoi e colaboradores (1985), 

com modificações (Hosoi et al., 1985). Previamente, a epiderme foi separada 

da derme com solução de EDTA 20 mM, a 37 °C, overnight. Às amostras foi 

adicionado tampão RIPA (tampão tris 1M, cloreto de sódio 4M, EDTA 20 mM, 

triton 1%, dodecil sulfato de sódio 0,1%, desoxicolato de sódio 0,5% e água 

MilliQ), homogeneizadas e centrifugados a 12000 rpm, por 20 min, a 4 °C. Os 

sobrenadantes foram retirados e 20% de DMSO em uma solução de NaOH 1N 

foi adicionada ao pellet e mantida em ebulição até sua dissolução total. Os 

níveis de melanina foram determinados colorimétricamente usando leitor de 

microplacas, na absorbância de 470 nm. Uma curva de melanina sintética foi 

usada como referência. As concentrações foram normalizadas com o peso das 

epidermes correspondentes. Os resultados foram expressos como 

concentração de melanina (μg/mL)/punch de epiderme. 

 
 
 
4.7 DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE CITOCINAS 

 
Para avaliar a influência dos receptores de cininas na liberação de citocinas na 

pele causada pela indução de MBZ, amostras de tecido (6 mm) foram 

homogeneizadas em tampão específico (PBS, 0,05% de Tween 20, 0,1 mM de 

PMSF e 0,5% de BSA) durante 45 s a 0 °C e o homogenato centrifugado a 

3000 xg a 4 ºC por 10 min. A determinação dos níveis de citocinas foi realizada 

por meio de um kit de ensaio imunoenzimático (ELISA) (Ready-Set-Go®, 

eBioscience). Os respectivos anticorpos de captura para IL-4, IL-5, IL-6, IL-17, 

TNF-α e IL-1α foram diluídos para a concentração de uso de acordo com o 

fabricante do kit, adicionados 100 μl/poço em 96 poços placa e incubados 

durante a noite. Após a incubação, os poços foram lavados (o conteúdo dos 

poços foi aspirado e lavado três vezes com 400 μL/poço de tampão de lavagem 

(PBS, Tween 0,05%) e a placa foi esvaziada em toalhas de papel, adicionado 

com 300 μL de tampão de bloqueio (PBS, 1% BSA, 5% sacarose, 0,05 mM 

NaNO3) e incubado por 1 h. A placa foi lavada (como descrito acima) e as 

amostras (100 μL) foram incubadas. Após 2 h, a placa foi lavada e 100 μL 

de 
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estreptavidina diluída (1: 200) em PBS + 1% BSA foram adicionados a cada 

poço e incubados por 20 min no escuro. A placa foi lavada e incubada por 20 

min no escuro com 100 μL/poço de substrato de solução (TMB + H2O2). A 

reação foi encerrada com a adição de 50 μL de solução de parada (H2SO4 

2 N). A densidade óptica foi determinada em 450 nm e 550 nm, sendo o 

resultado expresso pela diferença entre a segunda e a primeira leitura. A 

concentração de proteína de cada amostra no sobrenadante foi verificada 

usando o método de Bradford. 

 
 

4.8 ANÁLISE HISTOLÓGICA PELA COLORAÇÃO HEMATOXILINA E 
EOSINA 

Amostras da pele (6 mm) foram coletadas e fixadas em solução ALFAC 

(85 mL de álcool a 80%, 10 mL de formol a 40% e 5 mL de ácido acético 

glacial), por um período de 16 h. Após esse período, as amostras foram 

desidratadas, embebidas em parafina, seccionadas em micrótomo (5 μm) e 

montadas em lâminas. As lâminas foram submetidas a banhos de xilol, para 

desparafinização, e hidratadas com banhos sucessivos em concentrações 

decrescentes de álcool e, em seguida, coradas com hematoxilina e eosina 

(H&E). Visando avaliar a celularidade e a espessura da epiderme, as amostras 

foram fotografadas com aumento de 200x em câmera digital acoplada a um 

microscópio Olympus BX51 (Olympus, Tóquio, Japão), e analisadas com o 

software ImageJ® versão 1.48 (National Institute of Health, EUA).  

 
 
 
4.9 ANÁLISE HISTOLÓGICA PELA COLORAÇÃO DE FONTANA-MASSON 

 
Para avaliar a melanina, secções da pele foram coletadas e preparadas 

como descrito no item anterior (4.8) e coradas com Fontana-Masson. As 

lâminas foram embebidas em solução de nitrato de prata por 1 h a 56 °C e 

lavadas com água destilada. Em seguida, as amostras foram submetidas à 

solução de cloreto de ouro por 10 min e lavados em água destilada. Os cortes 

foram reduzidos em solução de tiossulfato de sódio 5% por 5 min e lavado com 
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água destilada. Por fim, os cortes foram mergulhados em solução corante de 

safranina por 5 min, enxaguados com água destilada e, então, desidratados. 

Os cortes foram montados com Bálsamo do Canadá e cobertos com lamínula. 

Por fim, as amostras foram fotografadas com aumento de 200x em câmera 

digital acoplada a um microscópio Olympus BX51 (Olympus, Tóquio, Japão). 

 
 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os resultados foram apresentados como média ± E.P.M. A significância 

estatística entre os grupos foi avaliada por análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguida pelo teste post-hoc de Newman-Keuls. O nível de 

significância aceito para os testes é de P≤0,05. Todos os testes foram 

realizados utilizando o software estatístico GraphPad Prism versão 8, São 

Diego, Califórnia, EUA. 

 
 

5. RESULTADOS 
 
 
5.1 EFEITO DA DELEÇÃO DOS RECEPTORES DE CININAS NA 
DESPIGMENTAÇÃO INDUZIDA POR MBZ 

A fim de verificar a participação das cininas no processo de pigmentação 

da pele, animais nocautes para os receptores das cininas (KOB1R, KOB2R e 

KOB1B2R) e animais WT foram submetidos ao modelo de indução de vitiligo 

através de múltiplas aplicações de MBZ. Conforme apresentado na Figura 6, os 

animais foram submetidos a administrações tópicas diárias de MBZ por 50 dias 

consecutivos. Após o final do experimento, fotos foram tiradas e o grau de 

vitiligo nos animais foi avaliado por dois experimentadores. Como esperado, no 

final do tratamento com MBZ, pequenas manchas brancas apareceram na área 

exposta à droga da pele posterior do camundongo, que foi associada ao 

fenótipo de vitiligo (Figura 7). Nenhum ponto branco foi observado na pele dos 

animais tratados com veículo (Figura 7). 
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Figura 7: Fotos representativas das lesões de vitiligo induzidas pela MBZ 
tiradas no dia 50. No 0º dia e no 50º dia de tratamento, fotos foram tiradas para 
análise dos animais WT, KOB1R, KOB2R e KOB1B2R. Os animais dos grupos 
veículo receberam diariamente a aplicação tópica de creme não-iônico, 
enquanto os grupos MBZ receberam a aplicação tópica de MBZ 40% no dorso. 
As setas vermelhas indicam as regiões de despigmentação no local de 
aplicação da MBZ. 

 
 

De acordo com essas descobertas anteriores, o aumento no score de 

vitiligo mostrou que a MBZ induziu significativamente lesões semelhantes ao 

vitiligo em camundongos WT, em comparação com o grupo de veículo WT 

(Figura 8). Digno de nota, valores mais elevados para o escore em 

camundongos que não expressaram os receptores B1 ou B2, bem como em 

camundongos deficientes para ambos os receptores, relacionaram-se com 

maior gravidade da doença (Figura 8). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos tratados com veículo (Figura 8). 
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Figura 8: Efeito da deleção dos receptores de cininas na despigmentação 
induzida por MBZ. O índice de pontuação da área de vitiligo mostra o grau de 
processo de despigmentação estabelecido na pele de WT e camundongos 
knockout para receptor de cinina tratados com MBZ. O grupo veículo recebeu 
apenas um tratamento de creme não iônico. No Dia 50, fotos representativas 
da pele dorsal dos camundongos foram tiradas. O Índice de Pontuação de 
Vitiligo foi avaliado às cegas em cada ponto de tempo (Dias 0 e 50) por dois 
investigadores diferentes e, em seguida, foi calculada a média das pontuações 
de cada animal e avaliada a comparação entre os grupos. Cada barra 
representa a média ± SEM para 5-8 animais. * P <0,05, significativamente 
diferente do grupo WT MBZ; ANOVA de uma via, com o teste post hoc de 
Newmann-Keuls. #P <0,05, significativamente diferente de seus respectivos 
grupos de veículos. 

 
 

Ainda, com o auxílio do software ImageJ e das fotos tiradas no   primeiro 

e no último dia de experimento, conseguimos analisar a porcentagem de 

despigmentação dos animais final em relação ao primeiro dia. A extensão e o 

grau de despigmentação da pele foram mensurados e demonstraram que 

camundongos nocautes para os receptores das cininas tratados com MBZ 

apresentaram áreas maiores de perda de pigmento da pele, quando 

comparados com camundongos WT tratados com MBZ (Figura 9). De fato, o 

tratamento com MBZ aumenta a despigmentação da pele três a quatro vezes 

mais em animais com deficiência de receptores de cininas, em comparação 

com o grupo WT tratado com MBZ (Figura 9). 
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Figura 9: Efeitos da porcentagem de despigmentação da pele após o 
tratamento com MBZ. Resultados negativos mostram despigmentação e 
resultados positivos, pigmentação. Cada barra representa a média ± SEM para 
5-8 animais. * P <0,05, significativamente diferente do grupo WT MBZ; ANOVA 
de uma via, com o teste post hoc de Newmann-Keuls. 

 
 
 
 
 
5.2 NÍVEIS DE MELANINA EM ANIMAIS NOCAUTES 

 
 
 

Foi avaliada participação dos receptores de cininas na pigmentação da 

pele, para isso o conteúdo de melanina foi determinado na área da pele 

exposta ao fármaco (Figura 10). Os resultados apresentados na Figura 10 

demonstram que a administração tópica de MBZ promoveu despigmentação 

significativa da pele, reduzindo em 60,6 ± 3,7% o teor de melanina em 

camundongos WT quando comparados ao grupo tratado com veículo. 
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Da mesma forma, camundongos com deleção no receptor de cininas B1 

(54,3 ± 6,9%) ou B2 (55 ± 5,5%) apresentaram uma diminuição significativa nos 

níveis de melanina após o tratamento com MBZ, em comparação com o 

respectivo grupo veículo (Figura 10). É importante ressaltar que, como 

mostrado na Figura 10, os camundongos KOB1B2R veículo mostraram níveis 

significativamente mais baixos de melanina no grupo tratado com veículo (54,4 

± 5,8%), em comparação com o grupo veículo WT. Nesse contexto, os 

resultados mostraram que os tratamentos repetidos com MBZ não conseguiram 

reduzir ainda mais a quantidade de melanina em camundongos KOB1B2R 

(Figura 10). 
 
 
 

 

 
Figura 10: Efeitos dos níveis de melanina em animais nocaute para os 
receptores de cininas. Quantificação de melanina da pele realizada após 50 
dias da aplicação de MBZ em tecidos homogeneizados. Cada barra representa 
a média ± SEM para 5-8 animais. #P <0,05, significativamente diferente do 
grupo veículo; ANOVA de uma via, com o teste post hoc de Newmann-
Keuls.$P<0,05, significativamente diferente do grupo controle WT; ANOVA de 
uma via, com o teste post hoc de Newmann-Keuls. 
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5.3 COLORAÇÃO FONTANA MASSON NA PELE TRATADA COM MBZ 
 
 
 

As amostras de pele do dorso dos animais foram submetidas à 

coloração com Fontana-Masson, cujo objetivo é corar os grânulos de melanina, 

principalmente evidenciados nas regiões da epiderme e dos folículos pilosos 

presentes na derme. Como observado nas fotos representativas (Figura 11) e 

no gráfico (Figura 12), a coloração de Fontana-Masson mostrou que o modelo 

semelhante ao vitiligo induzido por MBZ promoveu uma redução marcante nas 

células dérmicas contendo melanina nos camundongos  WT (Figura 12). 

Além disso, a ablação única do B1R (43,7 ± 1,3%) ou B2R (56,6 ± 

1,7%) mostrou redução semelhante no conteúdo de melanina epidérmica em 

camundongos tratados com MBZ, em comparação com seu respectivo grupo 

de veículo (Figura 12). De relevância, os animais com a deleção de ambos os 

receptores (veículo KOB1B2R) t r a t a d o s  c o m  M B Z  apresentaram níveis 

mais baixos de melanina na epiderme, com 35,4 ± 1,9% quando comparados 

aos camundongos WT veículo (Figura 12). Ainda, o tratamento com MBZ 

causou perda de pigmento na epiderme de camundongos KOB1B2R (44,5 ± 

2,3%), em comparação com camundongos tratados com veículo KOB1B2R 

(Figura 12). Camundongos WT tratados com MBZ apresentaram redução 

significativa de melanina nos folículos, resultando em menor distribuição 

dérmica de melanina (Figura 11). 
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Figura 11: Fotos representativas da coloração Fontana-Masson. Fotos 
representativas de amostras de tecido para análise das alterações histológicas 
para marcação de melanina por coloração de Fontana-Masson (em rosa) e 
fotos representativas dos mesmos cortes histológicos para quantificação no 
software ImageJ (em preto e branco) para cada grupo animal, 50 dias após o 
início da indução por MBZ 40% (200x, escala 200 μm). As setas vermelhas 
indicam regiões de presença de melanina. 
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Figura 12: Efeitos dos níveis de melanina em animais nocaute para os 
receptores de cininas na coloração de Fontana Masson. Quantificação da 
coloração de melanina na epiderme de camundongos WT ou knockout tratados 
com veículo ou MBZ. Cada barra representa a média ± SEM para 5 animais. #P 
<0,05, significativamente diferente de seu respectivo grupo de veículo; ANOVA 
de uma via, com o teste post hoc de Newmann-Keuls. $P <0,05, 
significativamente diferente do grupo controle WT; ANOVA de uma via, com o 
teste post hoc de Newmann-Keuls. 
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5.4 PRODUÇÃO DE EROs NA PELE DE ANIMAIS NOCAUTES 
 

As EROs foram detectadas pela sonda fluorescente DCFH-DA. 

Conforme representado na figura 13, camundongos WT tratados com MBZ 

apresentaram redução significativa de EROs na pele (Figura 13). Os 

camundongos KOB1R e KOB2R apresentaram, respectivamente, 68,5 ± 5,6% 

e 43,7 ± 5,4% menos produção de EROs, quando comparados ao seus 

respectivos grupos veículo (Figura 13). Mais uma vez, camundongos 

KOB1B2R (41,2 ± 5,9%) apresentaram níveis de EROs mais baixos na pele 

normal, quando comparados aos camundongos tratados com veículo WT 

(Figura 13) 
 
 
 

 
 
Figura 13: Efeitos da produção de espécies reativas de oxigênio em animais 
nocaute para os receptores de cininas. Quantificação da produção de EROs 
realizada após 50 dias da aplicação de MBZ em tecidos homogeneizados. 
Cada barra representa a média ± SEM para 5-8 animais. #P <0,05, 
significativamente diferente do grupo de veículo; ANOVA de uma via, com o 
teste post hoc de Newmann-Keuls. $ P <0,05 significativamente diferente do 
grupo de veículo WT; ANOVA de uma via, com o teste post hoc de Newmann- 
Keuls. 
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5.5 AVALIAÇÃO DO INFILTRADO CELULAR NA PELE TRATADA COM 
MBZ 

 
 

Em uma tentativa de avaliar a influência dos receptores de cininas na 

inflamação induzida pela MBZ, foi realizada análise histológica com 

hematoxilina-eosina, apresentada na figura 14, após coleta das amostras do 

dorso da pele no último dia do protocolo experimental (Figura 14) 

Assim, como mostrado em 14 e 15, os animais WT tratados com MBZ 

mostraram um aumento no número de núcleos corados na derme, 

indicando aumento do infiltrado celular, em comparação com camundongos 

WT tratados com veículo. Além disso, os resultados mostraram que animais 

com deficiência de receptores das cininas como KOB1R (82,7 ± 2,7%), KOB2R 

(62,6 ± 3,8%) e KOB1B2R (47,4 ± 2,1%) tratados com MBZ tem um maior 

número de infiltrado celular, quando comparados com o grupo WT tratado com 

MBZ (Figura 15). Nenhuma alteração significativa foi observada nos grupos de 

veículo (Figura 15). 
 
 
 
 

 
Figura 14: Fotos representativas da coloração H&E da pele de animais 
tratados múltiplas vezes com MBZ. As amostras teciduais (6 mm) foram 
coletadas no último dia do protocolo experimental (50º). As imagens foram 
adquiridas com microscópio Olympus BX51 (Olympus, Tókio, Japão). Setas 
vermelhas indicam as regiões em que ocorre intensa celularidade na derme 
(Aumento de 200x, escala de 200μm). 
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Figura 15: Efeito da deleção dos receptores de cininas no infiltrado celular nas 
lesões cutâneas de vitiligo induzidas por MBZ. Quantificação celular na pele de 
camundongos WT e KOB1R, KOB2R e KOB1B2R tratados com veículo ou 
MBZ. Cada barra representa a média ± SEM para 5 animais. *P <0,05, 
significativamente diferente do grupo WT MBZ; ANOVA de uma via, com o 
teste post hoc de Newmann-Keuls. #P<0,05, significativamente diferente de 
seu respectivo grupo de veículos. 

 
 
5.6 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS NA PELE E PELO DE ANIMAIS NOCAUTES 

 
 

Para avaliar a importância dos receptores de cininas no equilíbrio entre 

as citocinas nas lesões de despigmentação, biópsias das áreas 

despigmentadas da pele foram utilizadas para medir os níveis teciduais de 

citocinas relacionadas à imunidade (Figura 16). Como esperado, o tratamento 

com MBZ promoveu um aumento significativo nas citocinas relacionadas à 

imunidade inata (IL-1α, IL-6 e TNF-α), citocinas relacionadas a Th2 (IL-4 e IL-5) 

e citocinas relacionadas a Th17 (IL-17) em camundongos WT quando 

comparados ao veículo (Figura 16). 

Os resultados mostraram que o tratamento com MBZ promoveu 

aumento semelhante nos níveis teciduais de IL-1α em animais KOB1R (40,7 ± 

1,3%) e KOB2R (70,1 ± 3,1%) quando comparados aos WT (Figura 16A). Em 

contraste, a falta de ambos os receptores de cininas resultou em menor 
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quantidade de IL-1α (24,7 ± 2,5%) em lesões de pele despigmentadas (Figura 

16A). 

Os camundongos KOB1R tratados com MBZ (62,2 ± 2,8%) mostraram 

níveis significativamente mais elevados de IL-6 nas lesões de vitiligo (Figura 

16B). Um aumento semelhante na IL-6 tecidual foi encontrado em animais 

KOB2R (55,1 ± 2,7%), quando comparados ao grupo WT tratado com MBZ 

(Figura 16B). Os resultados não mostraram nenhuma diferença significativa 

nos níveis de IL-6 na pele entre camundongos KOB1B2R tratados com veículo 

e MBZ (Figura 16B). 

MBZ também aumentou os níveis de TNF-α em lesões de vitiligo KOB1R 

(67,5 ± 3,1%) e KOB2R (75,4 ± 2,3%), como observado em camundongos WT 

tratados com MBZ (Figura 16C). Por outro lado, uma redução considerável nos 

níveis de TNF-α nos tecidos foi detectada em camundongos KOB1B2R com 

vitiligo (45,2 ± 1,9%) (Figura 16C). Nenhuma diferença significativa foi 

observada entre os animais KOB1B2R tratados com veículo e MBZ. 

Os níveis de IL-4 aumentaram significativamente nas lesões de vitiligo 

KOB2R (47,9 ± 2,3%) e KOB1B2R (38,3 ± 2,4%), semelhante ao observado no 

grupo WT tratado com MBZ (Figura 16D). Enquanto os camundongos KOB1R 

(84,6 ± 2,7%) exibiram níveis mais elevados de IL-4 na pele despigmentada 

(Figura 16D). 

O tratamento com MBZ induziu aumento de IL-5 em camundongos sem 

B1 (67,6 ± 3,7%), B2 (56,76 ± 1,8%), bem como em WT (Figura 16E). Mas 

nenhuma mudança significativa foi detectada no grupo de animais duplo 

nocautes tratados com veículo ou MBZ (Figura 16E). Em relação à citocina 

associada a Th17, conforme apresentado na Figura 5F, a ausência de 

receptores B1 (70,40 ± 7,5%) resultou em níveis mais elevados de IL-17 na 

pele com vitiligo, quando comparada ao WT MBZ (Figura 16F). Nenhuma 

diferença significativa foi observada entre os animais KOB2R e KOB1B2R 

tratados com veículo ou MBZ (Figura 16F). 
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Figura 16: Efeitos dos níveis de citocinas em animais submetidos ao modelo 
de vitiligo induzido por MBZ. A medição dos níveis de IL-1α (A), IL-6 (B), TNF-α 
(C), IL-4 (D), IL-5 (E) e IL-17 (F) foram realizadas no dorso dos animais 
após 50 dias de tratamento. Cada barra representa a média ± S.E.M. de 8 
animais. *P<0,05, significativamente diferente do grupo veículo (controle); 
ANOVA de uma via, com o teste post hoc de Newmann-Keuls. #P<0,05, 
significativamente diferente do grupo de veículos. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Ao longo da história, o vitiligo é uma das doenças despigmentantes mais 

importantes em todo o mundo, provocando discriminação e segregação em 

certas culturas (Falabella, 2009; Frisoli, 2017). A etiologia e a patogênese 

subjacente do vitiligo permanecem pouco conhecidas e sua progressão é 

imprevisível, resultando na destruição dos melanócitos nas regiões afetadas, 

além de uma correlação com outras doenças autoimunes (Campanati et al., 

2010). Até o momento não há cura para o vitiligo, mas o tratamento atual tenta 

aumentar ou diminuir a pigmentação (Felsten et al., 2011). Além do uso de 

corticóides e imunossupressores como tratamento de primeira linha, em alguns 

casos os tratamentos aplicados são fenóis, lasers, crioterapia e agentes 

sistêmicos despigmentantes, como imatinibe, imiquimod e MBZ (Rordam et al., 

2012). 

A MBZ é o agente despigmentante mais eficaz, descoberto em 1939 por 

Oliver et al., após relatos de leucodermia concomitante ao uso de um certo tipo 

de luva de borracha por trabalhadores de um curtume (Oliver et al., 1939), e 

aprovada para uso pelo FDA em 1952 (Rordam et al., 2012). O efeito do MBZ 

sobre os melanócitos se deve pela inibição da atividade da enzima tirosinase, 

essencial para a síntese da melanina, por meio da formação de haptenos de 

quinona e resíduos de cisteína pelo metabólito MBZ, que reduz a enzima e 

causa sua inibição (van den Boorn et al., 2011). Além da inibição da tirosinase, 

o MBZ pode levar à destruição de melanócitos mediada por células T e à 

indução de vitiligo químico. Portanto, é usado clinicamente como agente 

despigmentante tópico e também pré-estabelecido como um modelo animal de 

vitiligo, gerando características histológicas semelhantes à patologia, além da 

despigmentação, aumento do infiltrado celular, aumento do número de 

citocinas e geração de ROS (Zhu et al., 2013; Grimes e Nashawati, 2017; Erf e 

Le Poole, 2019). 

Conforme mencionado anteriormente, há evidências da relação entre o 

vitiligo e um polimorfismo da ECA (Mahmound, 2014; Badran, Nada e Hassan, 

2015; Campbell, 2003), o que desperta a curiosidade sobre os sistemas 

relacionados a esta enzima, como o sistema de cininas. Portanto, aqui 
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estudamos o desenvolvimento de doenças semelhantes ao vitiligo e usamos 

para isso camundongos nocautes para receptores de cininas. O tratamento 

com MBZ promoveu uma despigmentação significativa na pele de todos os 

grupos tratados, com os grupos KOB1R e KOB2R, em particular, apresentando 

despigmentação maior que 50%, quando comparados ao grupo WT tratado 

com MBZ e ao grupo duplo nocaute, maior que 40%. Esse resultado inicial 

indica que tanto B1R quanto B2R podem participar da melanogênese direta ou 

indiretamente, preservando a produção de melanina ou, ainda, evitando a 

morte dos melanócitos. 

Ao contrário dos humanos, os melanócitos de camundongo estão 

principalmente presentes nos folículos capilares, restando pouca quantidade 

para a epiderme dorsal (Ishikawa et al., 2007; Park et al., 2004; Wolnicka- 

Glubisz et al., 2013). Descobrimos que a exposição prolongada a MBZ foi 

capaz de reduzir o conteúdo de melanina epidérmica sintetizado dos grupos 

WT, KOB1R e KOB2R, mas não foi capaz de alterar a quantidade de melanina 

no duplo nocaute (KOB1B2R). Na verdade, os camundongos KOB1B2R 

(veículo) apresentaram menor nível de melanina total na pele em condições 

fisiológicas. Assim, esta é a primeira indicação de que os receptores de cininas  

provavelmente estão envolvidos na manutenção da síntese de melanina basal 

na pele e que o processo inflamatório local e de despigmentação causado pela 

MBZ também é influenciado pelas cininas. Corroborando esses dados, as 

análises histopatológicas pela coloração de Fontana-Masson, usada para 

identificar a melanina (Bancroft e Gamble, 2008), revelaram que realmente há 

redução na concentração de melanina nos animais KOB1B2R. Esses achados 

interessantes suportam uma associação direta e/ou indireta entre os receptores 

de cininas e a síntese de melanina basal. 

Como citado anteriormente, a síntese de melanina ocorre dentro de 

organelas chamadas melanossomos, dentro dos melanócitos. Durante a 

pigmentação da pele, os melanossomas são transferidos por cada melanócito 

para um agrupamento de queratinócitos ao seu redor (Costin e Hearing, 2007). 

Consequentemente, a unidade de melanina epidérmica é um complexo 

funcional e estrutural formado por melanócitos e queratinócitos, e é bem 

conhecido que o ATP aumenta os sinais locais  de Ca2+ que ocorrem nos 
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melanócitos e levam à liberação de melanina (Costin e Hearing, 2007; Joshi et 

al., 2007; Serre et al., 2018). Glaser et al. (2013) descreveu que o Ca2+ 

sinalizado pelo influxo de ATP ativa PKC e estimula o CREB, necessários para 

a atividade da tirosinase. Curiosamente, estudos anteriores relataram que o 

sistema das cininas completo é expresso em células epiteliais de pigmento da 

retina humana, onde o B2R evoca a sinalização de Ca2+ intracelular para 

regular os processos celulares de proliferação e melanogênese (Catalioto, 

Valenti, Maggi, e Giuliani, 2015; Liu et al., 2016; Lee et al., 2019). Esses dados 

apoiam dados ainda não publicados do nosso grupo, que sugerem que as 

cininas aumentam a produção de melanina em melanócitos B16F10 in vitro, por 

meio da ativação do B2R, provocando elevação da concentração de Ca2+ 

intracelular e induzindo aumento da melanina extracelular devido ao aumento 

da secreção de melanina (resultados não publicados). 

Foi encontrado que a BK induz a proliferação melanócitos B16F10 in 

vitro (resultados não publicados). Vários estudos anteriores mostraram que a 

BK pode estimular a proliferação de vários tipos de células e parece que os 

receptores das cininas quando ativados podem estimular várias vias 

proliferativas, como a via da proteína quinase C, vias de sinalização STAT3 e 

via de sinalização ERK1/2 (Greco et al., 2005; Tschöpe, Heringer-Walther e 

Walther, 2000; Wang et al., 2019). Este é um achado importante, uma vez que 

existem várias modalidades de tratamento disponíveis para o manejo do 

vitiligo, incluindo o crescimento de melanócitos das células-tronco de 

melanócitos reservatórios em folículos capilares (Riding, Richmond, e Harris, 

2019; Singh et al., 2019). Na maioria dos pacientes com vitiligo, apenas os 

melanócitos epidérmicos são alvos para destruição de melanócitos 

imunomediada, e os melanócitos presentes nos folículos capilares 

permanecem inalterados (Riding e Harris, 2019). Portanto, em alguns casos, 

manchas brancas desenvolvidas na pele com vitiligo podem ser revertidas 

estimulando-se os precursores dos melanócitos a proliferar, migrar e substituir 

os melanócitos epidérmicos perdidos (Karagaiah et al., 2020). 

O estresse oxidativo é um fator importante na melanogênese, pois 

desempenha um papel fundamental na integridade celular e é considerado uma 

das causas da destruição dos melanócitos no vitiligo, sendo especialmente 
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sensíveis às EROs (Maresca et al., 1997; Khan et al., 2009). Além disso, a 

tirosinase também apresenta essa sensibilidade e altas concentrações de H2O2 

podem levar a desativação da enzima (Schweikardt et al., 2007). Foi observado 

que pacientes com vitiligo acumulam uma concentração de H2O2 acima de 10-3 

M na epiderme, o que acaba inibindo a via de formação da L-tirosina 

(Schallreuter et al., 1999; 1991). Ainda, van den Boorn e colaboradores (2011) 

demonstraram que MBZ induz a formação de EROs em células pigmentadas 

(van den Boorn et al., 2011). 

Embora os melanócitos sejam sensíveis ao estresse oxidativo, a síntese 

de melanina é um processo dependente de oxigênio que envolve geração de 

ânion superóxido (O -) e peróxido de hidrogênio (H O ), que sujeita os 

melanócitos e queratinócitos ao estresse oxidativo, juntamente com a 

exposição à UVA e UVB (Denat et al., 2014; Mansourpour et al., 2019). 

Portanto, a melanina tem propriedades antioxidantes e citotóxicas (Feller et al., 

2014). Segundo Kayashima et al. (2012) e Bledsoe et al. (2006), o sistema de 

cininas tem a capacidade de contribuir com a redução do estresse oxidativo via 

síntese de NO, que regula a fosforilação oxidativa mitocondrial negativamente, 

por meio da ativação do receptor B2R. Em nosso estudo todos os animais 

tratados com MBZ apresentaram menos EROs na pele, sugerindo que essa 

redução está diretamente ligada a menor formação de melanina. Estudo 

anterior do nosso grupo (Moreira et al, 2015) mostrou que animais tratados 

com MBZ tiveram redução na quantidade de EROs na pele. Assim, como há 

menos melanina nos locais analisados com o tratamento com MBZ, há menor 

produção de EROs pelas células pigmentadas. Curiosamente, nossos 

resultados encontraram uma redução expressiva dos níveis de EROs na pele 

de camundongos KOB1B2R tratados com veículo, o que pode estar associado 

ao pouco conteúdo de melanina em estados fisiológicos. Este é outro achado 

importante que apoia a hipótese dos receptores de cininas para a via de 

síntese de melanina. 

Além da despigmentação, outro importante biomarcador associado a 

severidade da doença que serve de diagnóstico é o infiltrado celular na derme, 

uma vez que diversos gatilhos locais silenciosos alertam o sistema imunológico 

inato da pele, que precedem as respostas imunes adaptativas que são 
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direcionadas aos melanócitos (Picardo e Taieb, 2009; Taieb, 2011; Patel et al., 

2013). Em relação ao modelo estudado, Hartmann e colaboradores (2008) 

demonstraram que análises histológicas de pele de animais tratados com MBZ 

apresentaram infiltrado de células T CD8+ semelhantes às observadas em 

pacientes com vitiligo. Isso também foi confirmado por van den Boorn e 

colaboradores (2011), que demonstraram que a exposição de MBZ em células 

de melanoma induziu a ativação de células T CD8+ após 7 dias de incubação in 

vitro. Assim, conforme observado na pele de pacientes com vitiligo, o MBZ 

aumentou os infiltrados de células dérmicas em camundongos WT e, mais 

importante, um infiltrado inflamatório marcadamente maior foi observado na 

ausência de um dos receptores de cininas, seja B1 ou B2. Esta evidência 

sugere que receptores de cininas podem desempenhar um papel fundamental 

na modulação do recrutamento de células inflamatórias e na patogênese do 

vitiligo. 

Muitos estudos descreveram que o B2R é constitutivo e participa de 

processos fisiológicos e patológicos agudos, enquanto o B1R é induzido 

durante dano ou inflamação tecidual (Couture et al., 2001; Cunha et al., 2007; 

Wong, 2016). A BK, por exemplo, possivelmente atua via B2R na ativação do 

fator nuclear-kB (NF-kB), bem como na expressão do gene IL-1ß em cultura de 

células (Pan et al., 1998). O recrutamento de leucócitos para o tecido inflamado 

depende do envolvimento de cininas, com o B1R sendo expresso nos linfócitos 

T e o B2R nos neutrófilos, uma vez que a sua migração foi inibida pelo 

antagonista B2R HOE 140 (Bockmann e Paegelow, 2000).   Dados anteriores 

do nosso grupo mostraram que a deleção dos receptores de cininas reduz a 

migração de leucócitos na pele de camundongos após a administração tópica 

de TPA (Pietrovski et al., 2011). Embora Soley et al. (2016) demonstraram que 

em um modelo de lesão tecidual o B1R é uma molécula chave para o 

recrutamento de células, aqui verificamos que o aumento foi maior tanto no 

grupo KOB1R quanto no grupo KOB2R. Isso indica que pode estar ocorrendo 

uma regulação cruzada entre os receptores B1 e B2, ocasionando na 

compensação dos efeitos analisados. Estudos in vivo demonstraram essa 

possibilidade do B1R ser regulado de forma cruzada pela ativação ou 

dessensibilização/deleção do B2R, ou seja, a ausência de um dos receptores 
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de cininas pode compensar seus efeitos com uma regulação positiva do outro 

(Campos et al., 1995; Marcon et al., 2013; Rodrigues et al., 2013). 

Juntamente com a despigmentação e o aumento do infiltrado 

inflamatório, há também a participação de diversas citocinas, que 

desempenham um papel importante no vitiligo (Richmond et al., 2017). Os 

melanócitos danificados liberam padrões moleculares associados ao dano 

(DAMPs), que são reconhecidos por receptores presentes nas células 

dendriticas e ocasionam na liberação de componentes inflamatórios como as 

citocinas, que aumentam a progressão da doença (Custurone et al., 2021). Há 

evidências crescentes de que desequilíbrios de citocinas estão associados ao 

processo de despigmentação da pele, e concentrações aumentadas de 

citocinas locais e sistêmicas são encontradas em pacientes com vitiligo 

(Kindl & D'Orazio, 2021; Luiten et al., 2009; D'Mello et al., 2016; Fu et al., 

2020). Já as cininas têm sido implicadas na regulação das respostas imunes 

celulares, e isso é enfatizado pela observação de que as cininas e seus 

receptores parecem estar envolvidos em doenças autoimunes humanas, 

incluindo esclerose múltipla (Dos Santos et al., 2008), lúpus (Seliga et al., 

2018), psoríase (Soley et al., 2020) e doença de Alzheimer (Ji et al., 2019). 

Muitos dados da literatura têm mostrado que as cininas estão diretamente 

associadas a mudanças nas funções das células imunes (por exemplo, 

ativação de células imunes, diferenciação de células imunes, proliferação 

celular ou migração de células imunes), estimulando a síntese de citocinas, 

eicosanóides e fatores quimiotáticos (Bertram et al., 2007; Bourdet et al., 2010; 

Dutra, 2017). Nesse contexto, esse aspecto interessante do envolvimento de 

receptores de cininas na regulação local de citocinas no vitiligo cutâneo foi 

investigado no presente estudo. 

Estudos anteriores mostraram que as células Th1 (IL-1 e TNF-α) estão 

envolvidas com doenças autoimunes e são produzidas durante respostas 

inflamatórias iniciais, além de estarem envolvidas no desenvolvimento e 

proliferação de células Th17 e IL-6. IL-1α é uma citocina pró-inflamatória e 

conhecida como um fator ativador de células B, liberada por linfócitos e 

queratinócitos (Singh et al., 2016). O TNF-α é produzido por queratinócitos e 

fibroblastos, além disso, contribui para a apoptose dos queratinócitos ao 
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induzir, juntamente com IL-6, a molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), 

facilitando o reconhecimento dos melanócitos pelas células T e mediar o dano 

citotóxico celular (Camara-Lemarroy & Salas-Alanis, 2013). Diversos estudos, 

incluindo o de Gholijani e colaboradores (2020) e o de Birol e colaboradores 

(2006), observaram aumento dos níveis séricos de IL-1α e TNF-α nos 

pacientes com vitiligo, implicando no papel dessas citocinas na patogênese da 

doença (Gholijani et al., 2020; Birol et al., 2006). Já em nosso estudo 

encontramos que a falta de ambos os receptores de cininas (KOB1B2R) leva a 

uma redução dos níveis de IL-1α e TNF-α neste modelo de vitiligo, reduzindo 

parcialmente a reação inflamatória, mediando um papel protetor, nas lesões 

vitiliginosas causadas por MBZ. 

IL-6 é uma citocina pró-inflamatória responsável pela produção de 

ICAM-1, o que facilita as interações leucócito-melanócito, apresentando um 

efeito inibitório na pigmentação, juntamente com o TNF-α e IL-1α (Sigh et al., 

2016). Ela é produzida em resposta a estímulos por uma grande variedade de 

células, como fibroblastos, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B e 

queratinócitos, além de também ser produzida por estímulos mediados por IL- 

1, TNF, pela IL-17 e pelo estresse oxidativo (Sandoval-Cruz et al., 2011; 

Hirano, 1998; Yao et al., 2012). Yu e colaboradores (1997) relataram aumento 

de IL-6 e TNF-α nas células mononucleares periféricas em pacientes com 

vitiligo ativo (Yu et al., 1997). IL-6 também se encontra aumentada quando há 

aumento na expressão de B1R e B2R em modelo de cardiopatia induzida 

(Westermann et al., 2008), em pacientes com lúpus neuropsiquiátrico, quando 

comparados aos pacientes controle (Dellalibera-Joviliano et al., 2003). 

A resposta Th17 tem apresentado um papel fundamental em doenças 

autoimunes. A IL-17A é uma citocina pró-inflamatória capaz de induzir uma 

ampla gama de efetores inflamatórios nas células-alvo. É produzida 

principalmente por células T CD4+, mas também é produzida por células T 

CD8+, células γδ e as células natural killer (Gaffen et al., 2004; Wang et al., 

2011). Esmaeili e colaboradores (2011) observaram aumento dos níveis de IL- 

17 nos neutrófilos de pacientes com vitiligo, comparados com o grupo controle 

(Esmaeili et al., 2011). Corroborando esses achados, Behfarjam e 

colaboradores (2018) detectaram níveis elevados de IL-17 no plasma de 
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pacientes com vitiligo (Behfarjam et al., 2018), assim como Bhardwaj e 

colaboradores (2017). Além disso, Soley e colaboradores (2020) observaram 

que a ausência dos receptores B1 e B2 reduziu os níveis de IL-17A nas lesões 

psoriásicas (Soley et al., 2020). Porém, aqui observamos que no modelo de 

vitiligo há um aumento da expressão de IL-17 em KOB1R, sugerindo que os 

B2R são importantes no desenvolvimento da patologia. 

Já IL-5 é uma citocina expressa por linfócitos T, responsável pela 

ativação de eosinófilos, mastócitos e basófilos, além de aumentar a expressão 

de células T CD8+, além de ser uma citocina com estrutura semelhante a IL-4 

(Roufosse, 2018; Moore e Peebles, 2006). IL-4 é produzida por células T CD4, 

basófilos, eosinófilos, mastócitos e células T NK e atua como um regulador das 

funções dos linfócitos (Juntilla, 2018). A resposta de IL-4 em pacientes com 

vitiligo é controversa. Alguns estudos anteriores relataram que a produção de 

IL-4 e IL-5 estão aumentadas em pacientes com vitiligo em comparação com 

indivíduos normais (Gholijani et al., 2020; Khan et al., 2012). Além disso, IL-4 e 

IL-5 desempenham um papel na manutenção e diferenciação de células Th2 e 

é proposto que um desequilíbrio da resposta Th1/Th2 pode levar ao 

desenvolvimento de vitiligo (Fu et al., 2020). Em contraste, Lotti (2015) 

descreveu uma redução desses níveis nos pacientes. Souza e colaboradores 

(2013) encontraram que IL-4 reduz a expressão de B1R e B2R, enquanto Mejia 

e colaboradores (2015) relataram que queratinócitos HaCaT aumentam 

significativamente os níveis de IL-4 após estímulos com agonista B1R. 

Em nosso estudo, a indução de vitiligo por MBZ levou a um aumento nas 

citocinas inflamatórias, como IL-6, IL-17A e TNF-α, que inibem a síntese de 

melanina através da via MAPK (Wang et al., 2013; Grine et al., 2015; Toosi et 

al., 2012). Vários estudos relataram que a ativação de BK e des-Arg9-BK 

estimulam a liberação de citocinas IL-1, IL-6, IL-4 e TNF (Burch et al., 1989; 

Paegelow et al., 1995; Murakami et al., 2008). Hayashi e colaboradores (2000) 

observaram que a BK induz a produção de IL-6 mediada por MAPK em 

fibroblastos de pulmão humano. Já Meotti e colaboradores (2012) relataram 

inibição do TNF-α pelos antagonistas de B1R e B2R (DALBK e HOE 140, 

respectivamente), enquanto a IL-6 foi inibida apenas por HOE 140 em modelo 

de hiperalgesia mecânica. Neste trabalho, a presença de B2R sozinho, o que 
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ocorre em camundongos KOB1R, pode estar contribuindo para o aumento da 

presença de IL-4, IL-6 e IL-17A, citocinas responsáveis pela migração celular, 

agravando o processo inflamatório, o que corrobora os achados quanto ao 

infiltrado celular, resultando em mais despigmentação da pele. Para confirmar 

quais células estão presentes neste modelo, são necessárias mais análises. 

 
 

7. CONCLUSÃO 
 

Descobrimos que quando não há receptores de cininas, a melanina 

basal está baixa, assim como há menor resposta inflamatória (ROS e algumas 

citocinas), mostrando que os dois receptores são importantes na produção 

basal de melanina na pele de camundongos. Além disso, os camundongos sem 

receptores de cininas apresentaram uma redução acentuada na 

despigmentação da pele causada pelo MBZ, que foi mais pronunciada do que 

nos camundongos WT. B1R e B2R apresentam uma importante relação com a 

migração leucocitária. Juntos, esses resultados indicam que os receptores das 

cininas participam de alguma forma do processo de melanogênese, incluindo a 

sua produção fisiológica e também na resposta inflamatória. Para entender 

melhor como e em que medida as cininas são importantes para a 

melanogênese e para doenças relacionadas à pigmentação da pele, mais 

estudos são necessários. Além disso, este trabalho abre a possibilidade de 

discutir o sistema cininérgico como alvo para o tratamento de doenças 

inflamatórias de cunho imunológico. 
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