
Ação dermatológica

Indicações

Segurança

Dosagem

• Reduz a quantidade de DHT a nível do folículo capilar;
• Aumenta o número de fios e comprimento do cabelo.

Alopecia androgenética em homens;
Calvíce em mulheres com idade avançada. 

Como princípio ativo biotecnológico, enzima de origem microbiológica,
não é irritante e dificilmente causa reações alérgicas.

25 mg/cápsula ou sachê.

Controlled Release System

Ação no tratamento da alopecia androgenética

Zymo  é obtido a partir de um processo biotecnológico 
inovador onde a enzima é complexada pela maltodextrina que, 
além de possuir consideráveis propriedades hidratantes, agrega 
benefícios como:

HSOR

• 3a-Hidroxiesteróide Desidrogenase: ação específica na 
redução da quantidade de Diidrotestosterona (DHT) na superfície 
do folículo capilar.
Sua remoção, total ou parcial, em um período aceitável, revitaliza 
o bulbo capilar permitindo que o cabelo cresça novamente. 

• Liberação lenta e controlada dos princípios ativos;
• Maior biodisponibilidade;
• Manter íntegras as moléculas até o local de ação;
• Maximização da eficácia;
• Redução da irritação;
• Melhor estabilidade das enzimas.

Zymo HSOR é um complexo enzimático de origem biotecnológica, 
no combate à queda de cabelos causada pela alopecia androgenética. Zymo HSOR é um 
complexo da enzima 3a-Hidroxiesteróide Desidrogenase (HSOR), que tem a propriedade de 
degradar a DHT no folículo pilosebáceo permitindo que o cabelo cresça novamente.

indicado especificamente 

Conceito inovador da enzimocosmética para 
tratamento da alopecia androgenética

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 



Alopecia Androgenética

Tratamento enzimático para queda 
de cabelos
Hidroxiesteróide Desidrogenase 

O uso do Zymo HSOR é a única aplicação 
cosmética possível de uma enzima para 
combater a calvície. Ele age catalisando a 
degradação da DHT a nível do folículo capilar e 
fornece substratos adequados para a síntese da 
queratina. A dose mínima recomendada é 25 mg/ 
cápsula ou sachê.

bastante efetivas na inibição da forma sistêmica da 
5a-redutase. Entretanto, estes produtos pertencem O crescimento do cabelo é afetado por um grande 
à área farmacêutica e, claro, não podem ser usados número de fatores. Os hormônios têm a maior 
para aplicação cosmética. Portanto, a única influência principalmente, a testosterona. Outros 
possibilidade de se formular um produto para fatores incluem a radiação eletromagnética e muitos 
aplicação tópica é encontrar algo capaz de reduzir a medicamentos. Quaisquer agentes, físicos ou 
quantidade de DHT a nível do folículo capilar e, a químicos, que afetem a velocidade de divisão celular 

afetarão o crescimento do cabelo. A perda do cabelo é enzima 3a-Hidroxiesteróide Desidrogenase, tem a 
um efeito colateral comum em tratamentos de radiação propriedade de inativar a DHT, servindo de forma 
e em quimioterapias. Parasitas, doenças, uso de excelente a este propósito.
cosméticos inapropriados e deficiência nutricional, 
também afetam o crescimento do cabelo.

Entretanto, de longe a causa mais comum da perda de 
cabelos é o hormônio testosterona, ou mais 
propriamente seu derivado diidrotestosterona (DHT) 

- a 3a-responsável por um efeito supressivo no folículo capilar 
Hidroxiesteróide Desidrogenase (ou Oxiredutase) é ocasionando a chamada alopecia androgenética. 
uma enzima que catalisa a conversão dos grupos 

Esta não é muito comum em mulheres, devido a seu hidroxila e carboxila nos esteróides e, portanto, 
nível de testosterona muito inferior. Em mulheres com também a degradação da diidrotestosterona (DHT). 
idade avançada, cujas fontes de estrógeno atrofiaram Este esteróide é derivado da testosterona através da 
completamente, pode ocorrer calvície semelhante à do 5a-redução pela 5-a-redutase, ligada à membrana e homem. 

NADPH-dependente, presente na próstata e 
testículos, se acumulando no folículo capilar A testosterona tem um efeito contrário nos folículos 

capilares do rosto. Nos homens é com o surgimento da promovendo a perda de cabelo. 
puberdade que o elevado nível de testosterona 

A DHT é metabolizada por várias enzimas, a estimula os folículos da face fazendo surgir a barba. 
predominan te  é  a  3a-H id rox ies te ró ide  Independente de fatores genéticos, na meia idade o 
Desidrogenase (3a-HSOR) citoplasmática e/ou homem passa por algumas transformações na próstata 

inc lu indo a conversão de testosterona à nuclear presente tanto na próstata como no 
diidrotestosterona, ocasionada pela enzima específica epidídimo. A 3a-HSOR tem capacidade tanto de 
5a-redutase. A DHT é então transportada pelo sistema reduzir a DHT (HSOR ) a 5a-androstan-3a, 17b-redcirculatório e se instala em microcapilares do bulbo 

diol (3a-Adiol) quanto oxidar o 3a-Adiol a DHT capilar causando a atrofia e morte do bulbo e, 
(HSOR ). oxconseqüentemente, a perda do cabelo. 
A reação catalisada anterior é a seguinte:

                        
 

A enzima usada no Zymo HSOR é produzida pelo 
microorganismo Pseudomonas testosteroni.

O hidrolisado de queratina é uma mistura de 
aminoácidos, de composição muito similar à 
queratina humana.
Maltodextrinas são oligossacarídeos lineares 
obtidos da hidrólise do malte. Podem ser 
consideradas produtos obtidos de matérias-primas 
vegetais. Como moléculas de açúcares elas têm 
importantes propriedades hidratantes. Entretanto, o 
que é característico das maltodextrinas é que elas 
protegem o princípio ativo melhorando a 
estabil idade. Especialmente, as enzimas 
complexadas com as maltodextrinas mantêm por 
mais tempo sua atividade.

O Bicarbonato de Sódio foi adicionado com a dupla 
função de estabilizar o pH e fornecer um veículo inerte 
para ter uma fórmula em pó. A 3a-HSOR é instável 

Há duas possibilidades para se combater efetivamente em solução aquosa.
à presença de DHT no folículo capilar: 
• Inibir a enzima 5a-redutase,
• Inativar a DHT.  

Estando a 5a- redutase está local izada 
principalmente na próstata e testículos, sua inibição 
dif ici lmente pode ser obtida através da 
administração tópica de substâncias  inibitórias no 
couro cabeludo. Há no mercado, algumas drogas 

Estrato
Córneo

Fibra Capilar

Glândulas
Sebáceas

DHT

Papila
DérmicaDHT

Sebo
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Produção e purificação do 3-a-
HSOR
Produção

Método de determinação

Purificação

Administração do produto

Avaliação da eficácia
Avaliação do efeito do Zymo HSOR na 
atividade do folículo capilar em sujeitos 
afetados pela alopecia androgenética

Objetivo do estudo

Resultados e conclusões

Procedimentos experimentais

Dosagem 

Indivíduos

Projeto de estudo 

 

ativa (tratamento A) e placebo (tratamento B).  
O tratamento foi feito duas vezes ao dia 
(manhã/noite) por seis meses.

A enzima de origem biotecnológica é obtida através 
A avaliação foi realizada através da contagem do da incubação do microorganismo Pseudomonas 
número de fios de cabelo e da medida do testosteroni, cepa ATCC11966 em um meio 
comprimento dos fios em uma área selecionada essencial mínimo contendo como fonte de energia 

2do couro cabeludo de 25 cm . O aspecto geral e 0,2% de dihidrotestosterona (DHT). 
possíveis reações irritativas foram avaliados na 

A 3a-HSOR  utilizada pelo I.R.A. tem um peso mesma área. A área foi delimitada por 4 pontos 
molecular de 47.000 daltons. marcados com Clore to  de Dans i la  (1-  

dimetilaminoftaleno-5-sulfonil cloreto - FLUKA) nas 
2extremidades de uma superfície de 5x5 cm  A cultura microbiana de Pseudomonas testosteroni é 

contendo um número de fios de cabelo entre 50 e submetida ao ultrassom e então filtrada através de 
100. Nesta área os fios de cabelo foram cortados no 

um filtro de 0,2 µm. 
comprimento de 3,5 mm.

O rendimento é de aproximadamente 1g de enzima 
liofilizada de uma cultura de 10 a 15 litros de 
Pseudomonas testosteroni. A formulação ativa e o placebo (25 mg) estavam 

acondicionados em cápsulas acompanhado de um 
frasco de 10 ml contendo água destilada para serem 
usadas em cada aplicação. O pó foi dissolvido no 
frasco no momento da aplicação. A aplicação foi 
precedida de uma lavagem cuidadosa do couro 
cabeludo com água a uma temperatura de 45ºC e o 
cabelo foi secado com uma toalha para retirada do 

A alopecia androgenética em humanos é excesso de água. A solução (10 ml) foi então 
amplamente determinada pela ação da enzima 5a- distribuída sobre toda a superfície do couro 
redu tase  que  reduz  a  t es tos te rona  a  cabeludo com massagens até absorção do produto.
dihidrotestosterona (DHT). A DHT está localizada, 
preferencialmente, na superfície dos folículos 
capilares onde ocorre uma série de ações Os valores médios dos números dos fios de cabelo e 
metabólicas levando à atrofia e morte do folículo, comprimento do cabelo observados durante o 
com subseqüente perda do cabelo. O objetivo do tratamento com a formulação ativa (tratamento A) e 
presente estudo foi avaliar, in vivo, a capacidade do placebo (tratamento B) estão descritos nos gráficos 
Zymo HSOR em hidrolisar a DHT localmente e, abaixo.
portanto, revitalizar o folículo capilar fazendo com 
que a perda de cabelo pare e o crescimento capilar 
reinicie.

O produto em estudo foi o Zymo HSOR. No caso do 
placebo, o Zymo HSOR foi substituído por bicarbonato 
de sódio. As duas formulações tinham a aparência de 
um pó branco, acondicionado em cápsulas. 
Acompanhava um frasco de 10 ml contendo água 
destilada para ser usada a cada aplicação.

A dosagem de Zymo HSOR foi de 25 mg / cápsula. 
Foi usado um frasco por aplicação. O tratamento foi 
reali- zado duas vezes ao dia (manhã/noite), por seis 
meses.

O estudo foi realizado em 30 voluntários do sexo 
masculino, com idades entre 25 e 45 anos, afetados 
pela alopecia androgenética em vários níveis de 
severidade. Foi exigido que os voluntários não 
tivessem participado em estudos similares nos O tratamento com a fórmula ativa contendo Zymo 
últimos três meses. HSOR demonstrou uma boa eficácia no crescimento 

do cabelo. De fato, nesse caso, o valor médio do 
comprimento do cabelo após o tratamento de 6 Este foi um estudo duplo cego no qual 30 voluntários 
m e s e s  f o i  d e  8 , 2  m m ,  foram aleatoriamente distribuídos em dois grupos. 

Cada um com 15 voluntários, tratados com a fórmula 

Valor Médio do comprimento do cabelo após seis meses de tratamento
 com Zymo HSOR (Tratamento A) x placebo (Tratamento B)

Tratamento A
Zymo HSOR

Tratamento B
Placebo
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enquanto que no grupo com placebo, esse 
crescimento foi de 6,1 mm. Estes valores 
representam a diferença entre o comprimento médio 
observado no final do período de tratamento e o 
valor inicial de 3,5mm. 

A interconversão da DHT pode ser seguida por:
• Análise da DHT;
• Avaliação da cinética da reação ao medir a 
variação da absorbância de NAD ou NADH no 
tempo. 
Foi escolhida a análise da DHT por HPLC.

Uma reação de mistura foi preparada para avaliação 
da atividade da enzima de 3a-HSOR pelo método 
espectofotométrico. Alíquotas de 10µml foram 
tomadas no tempo zero, 100, 200 e 300 segundos e 
injetadas no cromatógrafo HPLC.

Os resultados obtidos, dados na seguinte tabela, 
demonstram claramente que em um tempo muito 
curto (não mais do que poucos minutos) toda DHT 
presente na mistura de incubação é degradada.

Observando-se o número de fios, o valor médio 
quase não mudou ou diminuiu com o placebo (de 91 
para 86), enquanto que com a formulação contendo 
a enzima, houve um aumento de 73% ( 84 para 145).

Estes resultados demonstram claramente que o 
Zymo HSOR é capaz de reduzir a quantidade de 
Diidrotestosterona que é responsável pela alopecia 
androgenética. Sua remoção, total ou parcial, em 
um período aceitável revitaliza o bulbo capilar 
permitindo que o cabelo cresça novamente. 

A eficácia é considerável em indivíduos em que a 
calvície está no estágio inicial ou em um grau 
moderado. De fato, no teste foi selecionada uma 

O objetivo deste trabalho é verificar a tolerabilidade área com um número reduzido de cabelo e não 
cutânea do produto testado.uma área completamente calva. 
O método prático aplicado neste estudo é o do teste da 
irritação cutânea ou epicutâneo (patch test). Este Finalmente, nenhuma reação alérgica surgiu 
método leva em consideração o cálculo do poder de durante todo o período do tratamento, com a 

formulação ativa como mostrando a segurança do irritação possível da substância sendo testada através 
produto. da aplicação oclusiva.

20 indivíduos saudáveis, homens e mulheres, de 21-
45 anos de idade, todos com histórico de casos 
negativos para dermatite de contato alérgica e A enzima 3a-HSOR catalisa a interconversão dos 
ausência de qualquer patologia cutânea ativa no grupos carboxila e hidroxila de esteróides oxidando 
momento.ou reduzindo-os de acordo com a coenzima 

presente no meio da reação. No que diz respeito à 
DHT, a 3a-HSOR tem capacidade igualmente de Solução/suspensão de concentração de 36,5% 
reduzir a DHT (HSOR ) a 5a-androstan-3a,17b-diol red padrão (obtido da amostra) tendo como veículo a 
(3a-Adiol) e oxidar de volta a 3a-Adiol a DHT água acompanhado de vidro com pipeta.
(HSOR ). A reação catalizada anterior, descrita a ox

seguir, é a de interesse no tratamento da alopecia 
Condições ambientais padrões com temperatura e androgenética.
umidade constantes.

Procedimento

Resultados e conclusões

Teste de oclusão patch teste
Teste de tolerabilidade cutânea 

Procedimento experimental
Teste in vitro da degradação da 
DHT pela 3-á-HSOR

Preparação do produto da substância testada

Condições ambientais

 

2Valor médio do número de cabelos/25 cm  de área após seis meses de
 tratamento com Zymo HSOR (tratamento A) x placebo (tratamento B)
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Materiais usados para aplicação do produto ou 
substância testada sobre a pele

Método/Área de aplicação do Patch Test
Cultura de células

Execução do teste

Resultados

Determinação dos resultados 

Cálculo do Índice Médio de Irritação Cutânea e 
Classificação do Produto

Conclusões do Patch Test oclusivo aplicado ao 
produto Zymo HSOR

Teste de citotoxidade in vitro
Princípio do Método 

somente se as desidrogenases mitocondriais 
estão ativas e, portanto, somente se a célula é 
viável e metabolicamente ativa. Se uma substância Foram usados materiais não sensibilizantes, 

favorecendo a tempo médio a absorção do produto e tóxica é adicionada, ela inibe estas enzimas 
2o isolamento da área teste: gazes estéreis de 4 cm  impedindo a conversão a tetrazólio. A reação do 

cobertas por pequenos quadrados de polietileno; tetrazólio pode ser acompanhada ao se medir 
emplastros não alérgicos feitos de material não e s p e c t r o f o t o m e t r i c a m e n t e  a  p r o d u ç ã o  
tecido, para fixar sobre a pele a gaze contendo o estequiométrica de formazan. Deste modo, 
produto teste; tinta dermográfica para marcar a área comparando a produção de formazan antes e após a 
teste e facilitar a verificação de possíveis reações. incubação de células com a substância teste, efeitos 

tóxicos podem ser determinados.

Oclusivo. Aplicação na superfície volar do 
antebraço. Foi escolhida a cultura epitelial humana denominada 

Caco-2 (isolada do cólon). Um teste em células 
humanas estabelece uma maior confiança já que é O produto foi aplicado na superfície volar do 
completamente semelhante ao teste direto em antebraço após a limpeza da área com solução 
humanos. É rapidamente reproduzido, de tal modo alcoólica a 70%. A área de aplicação precisa 
que experimentos de tempo curto são possíveis.dependia da presença de nevi ou discromias 

congênitas.
- A amostra foi deixada sobre a pele por 48 horas, No gráfico abaixo os resultados da porcentagem de 
durante a quais foi solicitado para o indivíduo manter 

viabilidade celular de células Caco-2 incubadas com a área de aplicação seca.
Zymo HSOR nas concentrações de 0,1, 0,5 e 1% - No fim do tempo de aplicação, a pele foi limpa do 
são representadas.produto residual e marcada com tinta dermográfica 

para facilitar a observação de possíveis reações.

Reações de pele, a saber, eritema, edema, 
descamação e vesiculação foram avaliadas no 
período de 15 minutos e 24 horas após a remoção do 
patch.

A pontuação média para cada parâmetro, avaliado 
no número total de indivíduos, foi calculada nos dois 
tempos de observação. A soma das quatro médias 
corresponde ao Índice Médio da Irritação em 15 
minutos e 24 horas. O produto foi então classificado 
de acordo com a seguinte modificação da tabela 
Draize original.

Zymo HSOR se apresentou como NÃO-IRRITANTE 
e não houve evidência de reações do tipo alérgica.

O presente método possibilita a avaliação da 
atividade da Desidrogenase mitocondrial através da 
transformação de um sal tetrazólio em cristais azuis 
de formazan. As desidrogenases são enzimas que 
catalisam a oxidação de vários substratos na 
mitocôndria. Estas reações são importantes para a 
produção da energia na célula. A transformação do 
tetrazólio em formazan é um índice da 
viabilidade da célula, uma vez que ocorre 

Referências bibliográficas
1. I.R.A.  Istituto Ricerche Applicate - Milão - Itália

Modo de usar
Em um frasco de 10 ml, dissolver o pó  em  água 
destilada ou filtrada. Agitar até a completa 
dissolução. Aplicar sobre a superfície do couro 
cabelo massageando até a completa absorção.
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Características físico-químicas
Aparência: Pó.
Cor: Branco.
Solubilidade: 
Solúvel em água; insolúvel em óleo mineral e 
óleos vegetais.
Estabilidade: Instável em solução aquosa
Armazenamento: Armazenar em recipientes bem 
fechados, em ambiente fresco, seco e escuro.

Características físico-químicas
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