Avaliação in-vitro e in-vivo de extrato de folhas de baby kiwi (Actinidia arguta): Um novo ingrediente
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Introdução: A economia circular é um ponto essencial do desenvolvimento sustentável. No campo da
cosmética, a pesquisa de novos ingredientes obtidos a partir de técnicas “verdes”, tem vindo a ganhar
notoriedade [1,2]. Actinidia arguta, também conhecida como baby kiwi, é uma planta com grande
expansão devido aos benefícios para a saúde. Durante a produção geram-se vários resíduos, tais como
folhas [3]. Estudos recentes demonstraram que os extratos de folhas obtidos por Extração Assistida por
Micro-ondas (EAM) são ricos em compostos bioativos, como ácidos cafeolquínicos e quercetina, com
potencial ação anti-idade [4,5], tendo-se destacado de modo particular o extrato hidroalcoólico.
Objetivos: O principal objetivo deste estudo foi avaliar, através de ensaios in-vitro e in-vivo, a segurança
e ausência de irritação do extrato hidroalcoólico de folhas de baby kiwi para aplicação cutânea.
Métodos: As folhas foram extraídas por EAM [4] e a viabilidade celular avaliada em queratinócitos e
fibroblastos. De seguida, recorreu-se a modelos 3D de pele (EpiskinTM) e olho humano (SkinEthicTM
HCE), bem como a um patch test em 10 voluntários humanos, para determinar a segurança do extrato.
Resultados: A viabilidade celular de queratinócitos e fibroblastos foi mantida acima de 60% para as
concentrações testadas (0.1-1.0 mg/mL). Os modelos 3D apresentaram viabilidades acima de 50% nos
ensaios de MTT, enquanto o patch-test revelou que o extrato não provocou irritação cutânea.
Discussão: Os resultados de viabilidade celular confirmam a ausência de efeitos tóxicos o que, aliado à
viabilidade superior a 50% obtida nos modelos 3D, permitiu classificar o extrato como não irritante. Esta
observação foi corroborada pela ausência de potencial irritante no ensaio in-vivo em voluntários
humanos.
Conclusão: Este estudo prova que o extrato hidroalcoólico de folhas de baby kiwi constitui uma
alternativa sustentável aos ingredientes cosméticos químicos, sendo não irritante para a pele. De futuro,
serão efetuados ensaios anti-rugas em voluntários humanos para comprovar a eficácia anti-idade."
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