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Estudos In Vitro

Carcinina é um derivado ativo e mais biodisponível da Carnosina 

A hidrólise da carnosina é efetuada pela enzima carnosinase. Segundo resultados de um estudo conduzido por 
Pegova et al., a taxa de hidrólise da carnosina foi 3 a 4 vezes maior quando comparada aos derivados anseri-
na e ofidina. Já as taxas de hidrólise da carcinina, homocarnosina e N-acetilcarnosina foram desprezíveis. Os 
dados do estudo demonstraram que a metilação, a descarboxilação ou a acetilação da carnosina aumentam 
a resistência da molécula frente à hidrólise enzimática. Sendo assim, a carcinina tem a sua meia-vida aumen-
tada nos tecidos.
Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 2000 Dec;127(4):443-6

Glycoxil® não é sensível às dipeptidases

Nome Químico: Carcinina ou Decarboxicarnosina.

A modificação mínima da estrutura da 
carnosina, com a retirada do grupo 
ácido carboxílico (-COOH), 
transforma-a em carcinina, promovendo 
resistência às enzimas hidrofílicas.
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Glycoxil® vs. Carnosina

Vantagens do Glycoxil® (Carcinina)

Agente Deglicante;Đ
Resistência à degradação enzimática promovida pelas carnosinases, teciduais e séricas, 
promovendo biodisponibilidade significativamente superior;
Maior tempo de meia-vida e período de atividade;
Ausência de liberação de histidina que reage com a histidina descarboxilase promovendo 
a liberação da histamina, um mediador das reações alérgicas no organismo.
Gariballa et al., 2000; Pegova et al., 2000; Chen et al., 2004
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Glycoxil® e Envelhecimento Sistêmico

Os A.G.E.s (produtos finais de glicação avançada) estão envolvidos em um ciclo vicioso de inflamação, geração 
de ROS (espécies reativas de oxigênio) e produção amplificada de A.G.E.s.
Ramasamy et al., 2005 

A glicação das p roteínas e  o  aumento do e stresse o xidativo são o s dois principais fatores envolvidos com o  
envelhecimento biológico. Adicionalmente, evidências sugerem que a  hiperglicemia e a hiperinsulinemia 
associadas ao diabetes tipo 2 podem acelerar a senescência celular.
Ksiazek & Witowski, 2008; Roriz-Filho et al., 2009

Ação deglicante

A deglicação resulta na transferência de uma molécula aceptora, a Decarboxicarnosina, à molécula intermediária 
glicosilamina, revertendo essa etapa na reação de Maillard e, consequentemente, a glicação.
Courbebaisse et al., 1998; Carletto et al., 2000; Szwergold et al., 2005

Glycoxil®: um Peptidomimético Anti-A.G.E.s e Deglicante

Ação antiglicante

Glycoxil® "compete" com os açúcares protegendo as proteínas da glicação (a histidina é um aminoácido 
alvo para essa reação);
Glycoxil® apresenta atividade antiglicoxidante.

Outras Ações da Glycoxil ®

Reduz a concentração de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, marcador de peroxidação lipídica);
É um antioxidante fisiológico, pois liga-se aos metais de transição e aos hidroperóxidos;
Inibe duas das mais deletérias espécies reativas de oxigênio: radical hidroxila e oxigênio singleto;
Protege o DNA, por inibir o dano oxidativo;
Apresenta atividade antiapoptótica.
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Processo de antiglicação e 
antiglicoxidação exercido pelo 
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Resíduos de CML são 
detectados apenas no 
interior da epiderme

(e anexos)

Scoring

CML (carboximetil lisina)
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Estudos In V ivo

Animais com diabetes i nduzido pela ZDF ( estreptozotocina) r eceberam a  administração o ral de Glycoxil®. O 
desenho experimental consistiu em:

46 ratos machos com diabetes induzido pela ZDF e 4 machos controle (magros);
Administração oral de Glycoxil® nas doses de 1, 10 e 100 mg/Kg, por 3 meses;
Avaliação de resultados clínicos e histológicos (pele).

Resultados

Clínicos: o tratamento com Glycoxil® 100 mg/Kg promoveu melhora do status físico geral e menor variação do 
peso corpóreo nos animais portadores do diabetes.

Histológicos: os animais portadores do diabetes apresentaram aumento dos níveis de glicação cutânea, além 
de outros prejuízos na pele quando comparados aos ratos magros (controle).

A administração de Glycoxil® reduziu os níveis de CML (Carboximetil-lisina - marcador de glicação) na epiderme 
e de caspase-3 (marcador de viabilidade celular) em fibroblastos, apresentando utilidade como antiaging.

Glycoxil® promove menor variação do 
peso corpóreo.

Animais portadores do diabetes 
apresentaram maiores níveis de CML.

Glycoxil® promove redução dos níveis de CML, pois 
verificamos um menor nível de glicação nos ratos 
tratados em relação ao controle positivo (ZDF).

Glycoxil® promove redução dos fibroblastos marcados 
com caspase-3.

Exsymol, Mônaco.
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Dosagem Recomendada:
100 a 300mg - Uso associado com outros ativos

300 a 1000mg - Uso isolado.
Antes ou durante as refeições.

Melhora o déficit mitocondrial:
Reverte o déficit energético celular;
Melhora a funcionabilidade da mitocôndria, 
por reduzir os níveis A.G.E.s. 
Coughlan et al., 2009

Outras Aplicações da Glycoxil®

Auxilia no tratamento das doenças metabólicas e cardiovasculares
Previne e reduz complicações metabólicas por atuar na diminuição dos níveis de A.G.E.s;
Previne e reduz processos inflamatórios e oxidativos sistêmicos;
Previne desordens de disfunção endotelial;
Previne e reduz impactos metabólicos gerados pelas desordens metabólicas (hiperglicemia, excesso de peso, 
aumento dos níveis de LDL, entre outras).
Toma et al., 2009; Gugliucci et al., 2009

Melhora a função cognitiva e atua no tratamento coadjuvante de doenças 
cerebrovasculares e do envelhecimento
Previne a influência negativa sobre o metabolismo da LDL; 
Previne a redução da biodisponibilidade do NO;
Previne desordens de disfunção endotelial (aterosclerose) e vasoconstrição;
Reduz a pressão arterial e o índice de resistência vascular sistêmica;
Previne o déficit locomotor e cognitivo.
Ramasamy et al., 2005; Hartog et al., 2007
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Estudo clínico

Biodisponibilidade do Alisti n® na epiderme

Estudo Supervisionado por: CLAIM, Buenos 
Aires, Argentina, Dra. Silvia Pérez e Dra. Patricia 
López, Dermatologista.
Assunto Estudado: Eficácia antiaging de uma 
fórmula contendo o Alistin®.
Painel de Voluntários: 21 mulheres entre 33 e 
52 anos, mostrando sinais claros de 
fotoenvelhecimento (rugas e manchas).
Duração do Estudo: 28 dias.

Dosagem Recomendada: 0,5 a 1,5%
pH: 4 a 7,5

Finalização do Estudo: Junho de 2008.
Procedimentos: O produto foi aplicado duas vezes 
ao dia (manhã e noite).
Resultados Processados: Resultados qualitativos 
visíveis (avaliação clínica visual pelo dermatologista), 
e quantitativo (imagem processada) Visioscan VC98® 
(Courage&Khazaka) e as imagens processadas pelo 
software SELS 2000. Os resultados foram analisados 
estatisticamente.
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Remodelador Facial

Alistin®.......................... 1,5%
Sculptessence®............... 4%
DensiSkin®..................... 7%
Base Bio Serum®............ q.s.p.

Deglicante Facial

Alistin®.......................... 1%
Hydroxyprolisilane CN®... 6%
Hyaxel®.......................... 5%
Base Second Skin®.......... q.s.p.

www.biotecdermo.com.br
info@biotecdermo.com.br

(11) 3047 2447 / 0800 770 6160

Alistin® é uma carcinina natural derivada da carnosina presente no nosso organismo, sendo mais resistente à 
hidrólise enzimática e possuindo ação mais prolongada e efetiva.
Previne a ligação cruzada das proteínas e combate a propagação de estresse oxidativo das moléculas hidrofílicas, 
protegendo as proteínas e as enzimas da nossa pele. Alistin® é o único agente deglicante disponível para uso 
tópico. Sua utilização é capaz de “reverter” danos na derme.

ALISTIN®Tópico

ANTIGLICANTE E DEGLICANTE
INCI Name: Decarboxy Carnosine HCL (and) Butylene Glycol (and) Water.
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