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RESUMO
STOCCO, B. Avaliação da atividade estrogênica de extrato de soja
biotransformado por fungo na produção de colágeno. 2015.97f. Tese (Doutorado).
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2015.
O hipoestrogenismo decorrente da menopausa acelera o envelhecimento da pele.
Apesar de possuir efeitos positivos na pele, dois grandes estudos apontaram para os
efeitos adversos da TH (terapêutica hormonal) estroprogestiva. Os fitoestrógenos são
utilizados como terapia alternativa para mulheres com contraindicação à TH clássica.
Dentre os fitoestrógenos, as isoflavonas daidzeína (D) e genisteína (G) são
encontradas em pequenas quantidades na soja e possuem capacidade de promover
efeitos benéficos na pele quando administradas por via oral e subcutânea. Entretanto,
nenhum estudo investigou se estas isoflavonas podem aumentar o colágeno da pele
quando administradas por via tópica, e se este efeito está relacionado com os
receptores de estrógeno. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver
formulações cosméticas contendo extrato de soja biotransformado pelo fungo
Aspergillus awamori e analisar o potencial estrogênico deste extrato na produção de
colágeno. Para contemplar nosso objetivo, foram produzidos quatro diferentes tipos
de extrato de soja biotransformado, e após definir qual o extrato com maior
concentração das isoflavonas (D e G), este extrato (ESBE) foi submetido a testes de
citotoxicidade em células L929 (mouse fibroblast cell line - clone 929 da cepa L) e
HDFa (Human Dermal Fibroblast, adult). Na segunda etapa foram desenvolvidas
formulações cosméticas do tipo gel, creme e gel-creme incorporadas com ESBE, as
quais foram utilizadas na realização de testes de estabilidade preliminar e em ensaio
de permeação e retenção cutânea. Finalmente, foi realizado teste de eficácia para
avaliar a produção de colágeno após tratamento com ESBE em cultura de fibroblastos
humanos primários (HDFa). Os resultados demonstraram que a biotransformação é
um processo eficaz para aumentar a concentração de D e G; o ESBE não demonstrou
citotoxicidade em células L929 e HDFa; as formulações incorporadas com ESBE
demonstraram possuir estabilidade preliminar; a formulação do tipo gel demonstrou
ser a melhor opção para incorporação do ESBE visto que facilitou a retenção das
isoflavonas na pele sem permitir a permeação de compostos para o líquido receptor;
e finalmente, o ESBE é capaz de estimular a produção de colágeno em fibroblastos
primários nas concentrações de 59 e 1,33µg/mL. Concluímos que o ESBE estimula a
produção de colágeno, principalmente na concentração de 1,33µg/mL. Sugerimos que
o mecanismo responsável for este efeito pode envolver a ligação da genisteína aos
receptores de estrógeno, entretanto, outros mecanismos de ação das isoflavonas de
soja como proteção contra stress oxidativo, indução da expressão de enzimas
antioxidantes e a presença de proteínas inibidoras de proteases (BBI e STI) devem
ser levadas em consideração.

Palavras-chave: 1.Menopausa, 2.Envelhecimento,
4.Biotransformação por fungos, 5. Colágeno.
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ABSTRACT
STOCCO, B. Evaluation of estrogenic activity of soybean extract biotransformed
by fungus in collagen production. 2015. 97s.Thesis (doctorate). Faculty of
Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto - University of São Paulo, Ribeirão Preto,
2015.
Hypoestrogenism that occurs during menopause accelerates skin aging.Despite
having positive effects on the skin, two large studies have pointed to the adverse
effects of estroprogestative HT (hormonal therapeutic). Phytoestrogens are used as
an alternative therapy for women with contraindications to classical HRT. The
isoflavones daidzein and genistein are phytoestrogens found in small amounts in
soybean grains and with ability to promote beneficial effects on the skin when
administered orally and subcutaneously. However, no studies have investigated
whether these isoflavones may increase skin collagen content when administered
topically, and if this effect is associated with the estrogen receptors. Thus, the aim of
this study was to develop cosmetic formulations containing soybean extract
biotransformed by the fungus Aspergillus awamori and analyze the estrogenic potential
of this extract on the production of collagen. To achieve our purpose, four different
types of biotransformed soybean extract were produced, and after define which extract
has the highest concentration of isoflavones (D and G), this extract (ESBE) was
subjected to cytotoxicity tests in L929 (mouse fibroblast cell line - strain L) and HDFa
cells (Human Dermal Fibroblasts , adult) . In the second stage cosmetic formulations
type gel, cream and gel-cream incorporated with ESBE were developed. These
formulations were used in preliminary stability tests and assays to analyze permeation
and retention of compounds on the skin. Finally, efficacy test evaluated the production
of collagen after treatment of primary human fibroblasts with ESBE. The results
showed that the biotransformation is an effective method for increasing the
concentration of D and G; ESBE did not show cytotoxicity in L929 and HDFa cells; the
cosmetic formulations incorporated with ESBE shown to have preliminary stability; geltype formulation proved to be the best option for incorporation of ESBE because it was
able to facilitate the retention of the isoflavones in the skin without allowing the
permeation of compounds into the liquid receiver; And finally, the ESBE was able to
stimulate collagen production in primary fibroblasts at concentrations of 59 and 1,33
μg / mL. We conclude that the ESBE can stimulate collagen production, mainly in the
concentration of 1,33μg / mL. We suggest that the mechanism responsible for this
effect may involve genistein binding to estrogen receptors, however, other
mechanisms of action of soy isoflavones, as protection against oxidative stress,
induction of expression of antioxidant enzymes and the presence of protease inhibitors
proteins (BBI and STI) must be taken into account.
Keywords: 1. Menopause, 2. Aging, 3.Soy isoflavones, 4. Biotransformation by
fungus, 5. Collagen.
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RESUMEN
STOCCO, B. Evaluación de la actividad del extracto biotransformado por el
hongo en la producción de colágeno. 2015. 97h. Tesis (doctoral). Facultad de
Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2015.
El hiperestrogenismo resultante de la menopausia acelera el envejecimiento de la piel.
A pesar de tener efectos positivos sobre la piel, dos grandes estudios han señalado a
los efectos adversos de estroprogestiva HRT. Los fitoestrógenos se utilizan como
terapia alternativa para las mujeres con contraindicaciones para la terapia de
reemplazo hormonal clásica. La isoflavona daidzeína (D) y la genisteína (G) son
fitoestrógenos que se encuentran en pequeñas cantidades en la soya capaces de
promover efectos beneficiosos de la piel cuando se administra por vía oral y por vía
subcutánea. Sin embargo, ningún estudio ha investigado si estas isoflavonas pueden
aumentar el colágeno de la piel cuando se administra por vía tópica, y este efecto está
asociado con los receptores de estrógeno. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue
desarrollar formulaciones cosméticas que contienen extracto de soja biotransforma
por el hongo Aspergillus awamori y analizar el potencial estrogénico de este extracto
en la producción de colágeno. Considerar nuestro propósito, se produjeron cuatro
tipos diferentes de extracto de soja biotransformado, y después de ajuste que se
extrae con una mayor concentración de isoflavonas (D y G), este extracto (ESBE) fue
sometido a pruebas de citotoxicidad L929 y células hdfA. En el segundo paso se
desarrollaron formulaciones cosméticas de tipo gel, crema y crema-gel incorporado
con ESBE, que fueron utilizados en la realización de las pruebas preliminares de
estabilidad y la prueba de permeácion y retención de la piel. Por último, se realizó
prueba de eficacia para evaluar la producción de colágeno después del tratamiento
con ESBE fibroblastos humanos primarios cultivadas (HDFa). Los resultados
mostraron que la biotransformación es un método eficaz para aumentar la
concentración de D y G; el ESBE no mostró citotoxicidad en células L929 y HDFa;
formulaciones incorporadas con ESBE demostrado tener estabilidad preliminar;
formulación de tipo gel demostró ser la mejor opción para la incorporación de ESBE
verse que facilita la retención de las isoflavonas en la piel sin permitir la permeación
de compuestos en el líquido receptor; Y finalmente, el ESBE es capaz de estimular la
producción de colágeno en fibroblastos primarios a concentraciones de 59 y 1,33μg /
ml. Llegamos a la conclusión de que el ESBE puede estimular la producción de
colágeno, principalmente en la concentración de 1,33μg / ml y sugerimos que el
mecanismo responsable de este efecto puede implicar la conexión de genisteína a los
receptores de estrógeno, sin embargo, otros mecanismos de acción de las isoflavonas
de soja como protección contra el estrés oxidativo, inducción de la expresión de
enzimas antioxidantes y la presencia de proteínas de inhibidores de la proteasa (BBI
y STI) debe ser tomada en consideración.
Palabras clave: 1. menopausia, 2. envejecimiento, 3. isoflavonas de soja,
Biotransformácion por hongo ; 5. colágeno.

4.

iv

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Componentes e camadas da pele.................................................................2
Figura 2: Biossíntese do colágeno...............................................................................4
Figura 3: Estrutura química das isoflavonas................................................................9
Figura 4: Fotografia das células HDFA.......................................................................24
Figura 5: Representação da célula de Franz.............................................................29
Figura 6: Cromatograma dos padrões daidzeína e genisteína injetados na
concentração de 2,5µg/mL.........................................................................................34
Figura 7: Curva padrão isoflavona genisteína............................................................35
Figura 8: Curva padrão isoflavona daidzeína.............................................................35
Figura 09: Cromatograma de extrato de soja biotransformado por esporos com 80%
de etanol - ESBF 80% (100µg)..................................................................................36
Figura 10: Cromatograma de extrato de soja biotransformado com 10 mL de filtrado
enzimático e extraído com 80% de etanol – ESBE1
(100µg).......................................................................................................................36
Figura 11: Cromatograma de extrato de soja biotransformado com 20 mL de filtrado
enzimático e extraído com 80% de etanol – ESBE 2
(100µg).......................................................................................................................36
Figura12: Cromatograma de extrato de soja biotransformado com 30mL de filtrado
enzimático e extraído com 80% de etanol – ESBE 3
(100µg).......................................................................................................................37
Figura 13: Cromatograma de extrato de soja sem biotransformação extraído com
80% de etanol – ESNB (100µg).................................................................................37
Figura 14: Cromatograma do extrato de soja comercial Isoflavin beta®
(0,3µg)........................................................................................................................37
Figura15: Extratos vegetais utilizados neste trabalho................................................40
Figura 16: Gráficos obtidos com o ensaio do MTT (L929).........................................41
Figura17: Gráficos obtidos com o ensaio do MTT (HDFa).........................................42
Figura 18: Gráficos obtidos com o ensaio do VN (L929)............................................43

v

Figura 19: Gráficos obtidos com o ensaio do VN (HDFa)..........................................44
Figura 20: Análise da exposição de fosfatidilserina e da permeabilidade
celular.........................................................................................................................48
Figura 21: Aspecto das formulações tipo gel, creme e gelcreme..........................................................................................................................51
Figura 22: Valores de pH obtidos no teste de estabilidade preliminar.......................52
Figura 23: Análise da porcentagem de perda de água para as três diferentes
formulações................................................................................................................54
Figura 24: Quantificação de daidzeína e genisteína nas formulações por
CLAE..........................................................................................................................57
Figura 25: Retenção da daidzeína e genisteína após incorporação de ESBE nas
formulações do tipo gel, creme e gel – creme............................................................60
Figura 26: Expressão do prócolágeno em células da linhagem HDFa após 24 horas
de tratamento.............................................................................................................64
Figura 27: Expressão do procolágeno em células da linhagem HDFa após 24 horas
de tratamento.............................................................................................................66
Figura 28: Quantificação de colágeno no sobrenadante celular pela técnica de
ELISA.........................................................................................................................69
Figura 29: Quantificação de colágeno no sobrenadante celular pela técnica de
ELISA.........................................................................................................................70
Figura 30: Microscopia de fluorescência em fibroblastos humanos primários (HDFa)
marcados com anticorpo anti procolágeno.................................................................71

vi

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Composição das formulações cosméticas.................................................25
Tabela 2: Concentração de daidzeína e genisteína nos extratos de soja..................38
Tabela 3: Quantidade de isoflavonas presente nas formulações cosméticas
incorporadas com ESBE e ESNB...............................................................................54
Tabela 4: Resultados do ensaio de recuperação realizado com metanol 100, 80 e
50%............................................................................................................................59

vii

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIHPEC

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria
e cosméticos

ANOVA

Analysis of Variance

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BBI

Bowman Birk Inhibitor

BDA

Batata Dextrose Ágar

BSA

Bovine Serum Albumin

C.V

Controle de Vida

CaCl2

Cloreto de Cálcio

CLAE

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência

D

Daidzeína

DAPI

4',6-diamidino-2-phenylindole

DMEM

Dubelcco’s Modified Eagle Medium

DMSO

Dimetilsulfóxido

EC

Extrato Córneo

ECL

Enhanced chemiluminescence

ECM

Extracellular Matrix

EDTA

Ethylenediamine Tetraacetic Acid

EGTA

Ethylene Glycol Tetraacetic Acid

ELISA

Enzime Linked Immunosorbent Assay

EMBRAPA

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ERE

Estrogen Response Elements

ESBE

Extrato de Soja Biotransformado por Enzima

ESBF

Extrato de Soja Biotransformado por esporos do fungo

viii

ESNB

Extrato de Soja Não Biotransformado

FEs

Fitoestrógenos

FS

Fosfatidilserina

FSH

Follicle Stimulating Hormone

FVT

Fulvestrant

G

Genisteína

H2SO4

Ácido Sulfúrico

HCl

Ácido Clorídrico

HDFa

Human Dermal Fibroblast adult

HEPES

(4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid)

HERS

Heart Estrogen Replacement Study

HT

Hormonal Therapeutic

IFSCC

International Federation of Societies of Cosmetic Chemists

IgG

Imunoglobulina G

IP

Iodeto de Propídeo

ISO

Isoflavin Beta®

KCl

Cloreto de Potássio

L929

Mouse Fibroblast Cell Line (clone 929 of strain L)

LH

Luteinizing Hormone

LSGS

Low Serum Growth Supplement

MAPK

Mitogen-activated protein kinases

MCF-7

Michigan Cancer Foundation 7

MgCl2

Cloreto de Magnésio

MTT

3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide

NaCl

Cloreto de Sódio

O/A

Óleo/Água

OH

Hidróxido

ix

OVX

Ovariectomizadas

PNPG

P-Nitrophenol- A-D-Glucopyranoside

PR

Paraná

PVC

Policloreto de Polivinila

REs

Receptores de Estrógeno

RPM

Rotações Por Minuto

SERMs

Selective Estrogen Receptor Modulator

STI

Soybean Trypsin Inhibitor

SUS

Sistema Único de Saúde

TGFβ-1

Transforming Growth Factor Beta-1

TMB
TH

Tetrametilbenzidina
Terapêutica hormonal

UV

Ultravioleta

VN

Vermelho Neutro

WHI

Women´s Health Initiative

x

LISTA DE SÍMBOLOS

α

Alfa

β

Beta

®

Marca Registrada

˂

Menor

˃

Maior

%

Porcentagem

≤

Menor ou igual

≥

Maior ou igual

°C

Graus Celsius

xi

SUMÁRIO
RESUMO.......................................................................................................................i
ABSTRACT..................................................................................................................ii
RESUMEN...................................................................................................................iii
LISTA DE FIGURAS...................................................................................................iv
LISTA DE TABELAS..................................................................................................vi
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS....................................................................vii
LISTA DE SÍMBOLOS.................................................................................................x
SUMÁRIO....................................................................................................................xi
1. REVISÃO DE LITERATURA..................................................................................1
1.1 Pele........................................................................................................................1
1.2 Menopausa.............................................................................................................4
1.3 Menopausa e biologia da pele................................................................................5
1.4 TH e biologia da pele..............................................................................................7
1.5 Fitoestrógenos (FEs)..............................................................................................8
1.6 FEs e receptores estrogênicos (REs)...................................................................10
2. JUSTIFICATIVA.....................................................................................................13
3. OBJETIVOS...........................................................................................................16
3.1 Objetivo geral.......................................................................................................16
3.2 Objetivos específicos............................................................................................16
4. MATERIAIS E MÉTODOS.....................................................................................18
4.1 Produção dos extratos de soja.............................................................................18
4.1.1 Obtenção da farinha de soja desengordurada..................................................18
4.1.2 Biotransformação da soja..................................................................................18
4.1.3 Extrato de soja biotransformado por esporos (ESBF).......................................19

xii

4.1.4 Extrato de soja biotransformado por enzinas (ESBE).......................................19
4.2 Obtenção de extrato de soja comercial................................................................20
4.3 Quantificação de daidzeína e genisteína por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE)........................................................................................................20
4.4 Avaliação da atividade citotóxica dos extratos de soja em cultura celular de
fibroblastos.................................................................................................................20
4.4.1 Linhagens celulares e cultivo............................................................................20
4.4.2 Tratamentos......................................................................................................21
4.4.3 Análise da viabilidade celular (MTT) em cultura de células..............................22
4.4.4 Análise da viabilidade celular pela técnica do vermelho neutro em cultura de
células........................................................................................................................22
4.4.5 Análide da exposição da fosfatidilserina e da permeabilidade celular por
citometria de fluxo......................................................................................................23
4.5 Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo extratos de soja...........24
4.6 Estudo de estabilidade preliminar das formulações desenvolvidas.....................25
4.6.1 Características organolépticas..........................................................................26
4.6.2 Determinação do valor de pH............................................................................26
4.6.3 Teste de centrifugação......................................................................................26
4.6.4 Perda de água...................................................................................................26
4.7 Quantificação de daidzeína e genisteína presente nas formulações por CLAE..
....................................................................................................................................26
4.8 Estudo de permeação e retenção cutânea “in vitro”............................................27
4.8.1 Obtenção da pele dos animais..........................................................................27
4.8.2 Ensaio de recuperação......................................................................................27
4.8.3 Estudo de retenção in vitro das isoflavonas daidzeína e genisteína presentes
em formulações tópicas adicionadas de extrato de soja............................................28
4.8.4 Ensaio de recuperação das isoflavonas presentes no líquido
receptor.......................................................................................................................2
9

xiii

4.8.5 Estudo de permeação in vitro das isoflavonas daidzeína e genisteína
presentes em formulações tópicas adicionadas de extrato de soja...........................29
4.9 Análise da produção de colágeno em cultura celular de fibroblastos humanos
primários.....................................................................................................................30
4.9.1 Tratamento celular (HDFa)................................................................................30
4.9.2 Análise da produção de colágeno em fibroblastos primários pela técnica de
Western Blotting.........................................................................................................30
4.9.3 Análise do colágeno e receptores de estrógeno pela técnica de
imunofluorescência.....................................................................................................31
4.9.4 Quantificação de colágeno no sobrenadante celular pela técnica de
ELISA.........................................................................................................................32
4.10 Análise estatística...............................................................................................32
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.............................................................................34
5.1 Quantificação das isoflavonas daidzeína e genisteína nos extratos de soja.......34
5.2 Avaliação da atividade citotóxica dos extratos de soja em cultura celular de
fibroblastos.................................................................................................................40
5.2.1 Análise da viabilidade celular pela técnica do MTT...........................................40
5.2.2 Análise da viabilidade celular pela técnica do vermelho neutro (V.N)..............42
5.2.3 Análise da exposição da fosfatidilserina e da permeabilidade celular por
citometria de fluxo......................................................................................................46
5.3 Análise da estabilidade preliminar das formulações desenvolvidas....................49
5.3.1 Centrifugação....................................................................................................50
5.3.2 Características organolépticas..........................................................................51
5.3.3 pH......................................................................................................................52
5.3.4 Perda de água...................................................................................................53
5.4 Quantificação de daidzeína e genisteína presente nas formulações...................56
5.5 Estudo de permeação e retenção in vitro.............................................................58
5.5.1 Ensaio de recuperação......................................................................................58
5.5.2 Permeação e retenção das isoflavonas daidzeína e genisteína presente em
formulações incorporadas com ESBE........................................................................59

xiv

5.6 Avaliação da atividade estrogênica dos extratos biotransformado e de Isoflavin
beta® em cultura de células primária (HDFa)............................................................63
5.6.1 Análise da produção de colágeno em fibroblastos primários pela técnica de
Western blotting..........................................................................................................64
5.6.2 Quantificação de colágeno no sobrenadante celular através da técnica de
ELISA.........................................................................................................................68
5.6.3 Análise do colágeno pela técnica de Imunofluorescência.................................71
6. SUMÁRIO DA DISCUSSÃO..................................................................................74
7. CONCLUSÕES......................................................................................................79
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................81

1.Revisão de literatura

1

REVISÃO DE LITERATURA

1.1 Pele

A pele é composta por três camadas denominadas epiderme, derme e hipoderme.
A epiderme é formada por tecido epitelial de origem ectodérmica enquanto a derme é
constituída por tecido conjuntivo de origem mesodérmica. A terceira e mais profunda
camada da pele, a hipoderme ou camada gordurosa subcutânea, é composta por
tecido gorduroso e conjuntivo (BROHEM et al., 2010).
Na epiderme estão localizados os queratinócitos, os quais formam o epitélio
estratificado escamoso queratinizado. Muitos tipos celulares especiais estão
presentes nesta camada, como os melanócitos, os quais produzem o pigmento
melanina; as células de Langerhans, as quais fazem parte do sistema imune e as
células de Merkel, representadas por receptores mecânicos. Derme e epiderme são
separadas pela matrix extracelular (ECM), conhecida também por lâmina basal,
porção mais profunda da camada germinativa, e local onde se inicia a divisão celular
dos queratinócitos (BROHEM et al., 2010).
À medida que as divisões celulares ocorrem, os queratinócitos vão sendo
substituídos em direção às camadas superficiais da epiderme. Ao atingirem o estrato
espinhoso as células se tornam densas, e no estrato granuloso acumulam grânulos
lipídicos, os quais são extremamente importantes na manutenção da hidratação da
pele. A perda do núcleo nos queratinócitos diferenciados proporciona a estas células
uma morfologia diferente, com células mais flácidas contendo somente queratina. O
final da diferenciação dos queratinócitos ocorre na camada mais externa da epiderme
(estrato córneo), e contém somente queratinócitos mortos e lipídios (principalmente
ceramidas e esfingolipídios) (BROHEM et al., 2010).
A derme é composta por duas camadas denominadas camada papilar e camada
reticular. A primeira é formada por tecido conjuntivo frouxo enquanto que a segunda
camada é formada por tecido conjuntivo denso não modelado, o qual é rico em
colágeno e é responsável por conferir flexibilidade à pele (PROST- SQUARCIONI,
2006). Os fibroblastos são as células mais numerosas presentes no tecido conjuntivo
frouxo da derme e são responsáveis por sintetizar colágeno, elastina e outros
componentes da matriz extracelular (figura 1). Morfologicamente, a matriz extracelular
é composta por muitas proteínas e glicosaminoglicanas, as quais se organizam
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formando uma rede. Variações qualitativas e quantitativas nos componentes celulares
da derme, epiderme e da matriz extracelular, assim como mudanças na organização
destas camadas, são responsáveis por alterações morfológicas, funcionais e
patológicas no tecido da pele (WULF et al., 2004).

Estrato córneo
Estrato lucido
Estrato granuloso

Epiderme
Estrato espinhoso

Estrato basal

Membrana basal
Melanócitos

Derme

Fibroblastos

Tecido adiposo

Hipoderme

Figura 1. Componentes e camadas da pele. Fonte: BROHEM et al, Pigment Cell
Melanoma Res, 2010

O colágeno e a elastina são os responsáveis pelas qualidades estruturais e
elásticas da pele. O colágeno representa de 70 a 80% do peso seco da pele humana,
sendo o maior componente dermal e representando 30% do conteúdo total de
proteínas do corpo humano (BRINCAT, BARON & GALEA, 2005). Embora um grande
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número de tipos de colágeno tenha sido descrito até o momento, os mais abundantes
e bem descritos são os tipos I, II e III. O tipo I é encontrado em 90% do corpo de um
mamífero e juntamente com os tipos II e III são sintetizados por fibroblastos e
osteoblastos formando fibras fortes e espessas (WULF et al., 2004).
A síntese do colágeno se inicia no núcleo, onde os genes codificadores das
cadeias α1 e α2 são ativados e transcritos nos respectivos RNA mensageiros, os quais
se deslocam do núcleo para o citoplasma onde são traduzidos em cadeias
polipeptídicas imediatamente internalizadas nas cisternas do retículo endoplasmático
formando o polissomo. No interior destes retículos as cadeias polipeptídicas sofrem
hidroxilação dos aminoácidos lisina e prolina, formando-se a hidroxilisina. Após
hidroxilação ocorre o alinhamento das cadeias e formação da molécula de
procolágeno, precursora da molécula de colágeno madura. As moléculas de
procolágeno são então secretadas dos fibroblastos por meio de vesículas e ao
alcançarem a matriz extracelular são digeridas pela enzima procolágeno peptidase, a
qual cliva os domínios carboxi e amino terminais presentes no procolágeno.
Finalmente o tropocolágeno se associa espontaneamente para formar as fibrilas de
colágeno (figura 2). Conforme mencionado, proteases específicas clivam os domínios
carboxi e amino terminais do procolágeno, assim procolágeno tipo I e III são moléculas
precursoras de colágeno maduro, e geralmente refletem os níveis de colágeno
(MORISCOT; CARNEIRO; ABRAHAMSHON, 2004).
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Polissomo

Hidroxilação
Alinhamento das cadeias

Formação procolágeno

Membrana celular
Secreção
Proteólise pela procolágeno
peptidase

Formação fibras de colágeno

Figura 2. Biossíntese do colágeno. Fonte: BORNSTEIN, Annu. Rev. Biochem,
1974.

1.2 Menopausa

A menopausa é definida pela Organização Mundial da Saúde como o término
permanente dos períodos menstruais, decorrente da falência ovariana fisiológica, com
declínio da secreção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, que
ocorre naturalmente ou é induzida por cirurgia, quimioterapia ou radiação. A
menopausa natural é reconhecida após 12 meses consecutivos sem períodos
menstruais que não esteja associada com uma causa fisiológica (ex. lactação) ou
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patológica (SPEROFF, 1999; NIH CONFERENCE, 2005). Normalmente a falência
ovariana acontece por volta dos 51 anos, com o término tanto da menstruação quanto
da ovulação (SANTORO, 2005; NELSON, 2008). Enquanto ambos os hormônios FSH
(hormônio folículo estimulante) e (LH) hormônio luteinizante continuam aumentados
(mecanismo de feed back) por três anos após o início da menopausa (KASE, 2009).
A baixa quantidade de estrógeno circulante leva a maioria das mulheres a
desenvolver diferentes sintomas, tais como: sudorese; insônia; palpitações cardíacas;
mudanças de humor; ansiedade; depressão; perda da memória e da concentração;
irritabilidade e fadiga; ressecamento do epitélio vaginal; perda da libido; dispaurenia;
envelhecimento da pele, incontinência urinária, disúria, surgimento ou aumento da
osteoporose, doenças cardiovasculares e mal de Alzheimer (SPRITZER & REIS,
1998; SANTORO, 2005; NIH CONFERENCE, 2005).

1.3 Menopausa e biologia da pele

O crescimento socioeconômico vem sendo paralelamente acompanhado por
cuidados médicos de boa qualidade, proporcionando assim um aumento da
expectativa de vida, especialmente para mulheres na pós-menopausa. Neste período,
muitas alterações são observadas na pele, as quais afetam a qualidade de vida das
mulheres (SPEROFF & FRITZ, 2005).
O envelhecimento da pele está associado com o afinamento da pele, atrofia,
ressecamento, aparecimento de rugas e perda da capacidade de cicatrização.
Algumas destas mudanças parecem estar associadas ao processo fisiológico de
envelhecimento e à exposição solar; outras ocorrem devido à deficiência de
estrógeno. Estudos têm demonstrado que os estrógenos proporcionam benefícios
importantes e efeitos protetores na fisiologia da pele (THORNTON, 2002, 2005), visto
que podem atravessar passivamente a membrana celular e modular a expressão
gênica. Este hormônio tem demonstrado acelerar a cicatrização de feridas cutâneas
(ASHCROFT

&

ASHWORTH,

2003)

e

proporcionar

proteção

contra

o

fotoenvelhecimento da pele (WEINSTOCK 1994; TSUKAHARA et al 2001, 2004).
Muitos dos efeitos do estrógeno na pele humana são baseados nas mudanças
observadas em mulheres na pós-menopausa. Muitas mulheres relatam um início
súbito de envelhecimento da pele vários meses após os sintomas da menopausa
começarem a aparecer. O estrógeno pode ser produzido na placenta, nas glândulas
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endócrinas (ovários e adrenais) e nos tecidos periféricos como intestino, fígado, tecido
adiposo, rins e pele. A síntese de estrógeno por tecidos periféricos, como a epiderme,
por exemplo, foi descoberta recentemente devido a estudos onde foi observada a
presença de enzimas que metabolizam hormônios esteróides e receptores de
estrógeno (ERα e ERβ) nos tecidos periféricos (YANASE et al., 2003). Este fenômeno
endócrino periférico denominado “intracrinologia” é agora considerado extremamente
importante na manutenção da homeostase de tecidos periféricos (SASANO et al.,
2008). Entretanto, a produção periférica de estrógeno é muito pequena quando
comparada a produção deste hormônio pelos ovários, não sendo suficiente para
combater o envelhecimento da pele que se acentua com o início da menopausa.
O hipoestrogenismo, decorrente da menopausa, acelera a deterioração da pele
relacionada à idade, o que resulta no afinamento da pele, aumento no número de
rugas profundas, aumento no ressecamento da pele e uma diminuição na firmeza e
elasticidade da pele (BRINCAT, 2000). Em mulheres na pós-menopausa foi
observada uma diminuição de 11,3% na espessura da pele e uma queda de 2% ao
ano no conteúdo de colágeno (BRINCAT et al., 1987). A quantidade de colágeno
presente na pele pode diminuir em até 30% nos cinco primeiros anos após o início da
menopausa (BRINCAT et al 1985; AFFINITO et al 1999).
Diante de todas estas mudanças que ocorrem por volta dos 51 anos de idade, cada
vez mais as mulheres procuram por um método seguro para aliviar os sintomas da
menopausa

e

prevenir

doenças

comuns

deste

período,

como

doenças

cardiovasculares e osteoporose. Mulheres do mundo todo estão à procura de opções
para amenizar os sinais da idade, os quais são extremamente exacerbados com o
aparecimento da menopausa, o que diminui a autoestima e consequentemente a
qualidade de vida destas mulheres. Uma das alternativas para o alívio destes
sintomas é a terapêutica hormonal (TH) (RINGA, 2000).
A TH conta com a prescrição de estrógenos e/ou progesterona sintéticos para
diminuição dos sintomas da menopausa (HELFERICH, 2008). Entretanto, dois
grandes estudos, o HERS e o WHI, questionaram os efeitos positivos da TH e
alertaram para seus efeitos adversos: o aumento da incidência de câncer de mama e
endométrio e doenças tromboembólicas em tratamentos prolongados (HURLEY et
al.;1998; WHI, 2002), o que gerou questionamentos severos sobre a eficiência da TH,
sobretudo porque o câncer de mama, dentre outros tipos de câncer, é a causa mais
frequente de morte em mulheres (13% do total) (INCA, 2014)
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1.4 TH e Biologia da pele

A Terapêutica hormonal (TH) tem demonstrado aumentar a hidratação
epidermal, a elasticidade e a espessura da pele (SATOR et al., 2001), podendo
também diminuir o aparecimento de rugas na pele (PHILLIPS et al, 2001). O estrógeno
também é responsável por aumentar a síntese de colágeno ao mesmo tempo em que
limita a degradação excessiva deste. O envelhecimento da pele diminui com
tratamentos que contenham estrógeno, pois este hormônio é responsável por
aumentar a síntese de fibras elásticas, como colágeno tipo III e ácido hialurônico (SHU
& MAIBACH, 2011).
Trabalhos tem demonstrado que o estrógeno pode influenciar na espessura da
pele por estimular a síntese e maturação de colágeno em ratos (SMITH & ALLISON,
1966) e em cobaias fêmeas (HENNEMAN, 1968). Tratamentos com 17β estradiol
resultaram em modificações morfológicas na pele envelhecida, caracterizadas
principalmente pelo aumento no número de fibroblastos e glicosaminoglicanas.
Estudos mais recentes confirmaram que o uso tópico de estrógeno aumenta a
espessura da epiderme (SON et al.,2005; PATRIARCA et al., 2007). A TH também
demonstrou melhorar a hidratação da pele durante administração sistêmica e tópica
de estrógeno (PIERARD-FRANCHIMONT et al.,1995; SATOR et al., 2001). As
aplicações tópicas constituem um método eficiente já que o tamanho molecular
pequeno do estrógeno proporciona fácil penetração no estrato córneo (DRAELOS,
2005).
Apesar de todos os benefícios que o estrógeno pode promover na pele, no
sistema cardiovascular e nos ossos, existem mulheres para as quais a TH é
contraindicada por problemas tromboembólicos ou histórico de câncer em si ou em
seus familiares. Por todas essas razões, o desenvolvimento de terapias alternativas
que possam trazer benefícios à saúde da mulher sem contraindicações, como o uso
oral e tópico de fitoestrógenos, tem sido objeto de interesse (GLAZIER et al., 2001;
KASS-ANNESE, 2000).
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1.5 Fitoestrógenos (FEs)

Os fitoestrógenos são considerados uma terapia alternativa à TH sintética, por
apresentarem potencial efeito estrogênico e serem estruturalmente similares aos
estrógenos dos mamíferos e seus metabólitos (WHITTEN, 1997). Seus compostos
foram encontrados primeiramente na soja (Glycine max) e mais tarde em outras
plantas: Cimicifuga racemosa, red clover (Trifolium pratense), no linho, no centeio e
outros (REINLI et al, 1996).
A soja é constituída por ácidos fenólicos, proteínas e flavonoides. O termo
fenólico compreende aproximadamente 8000 compostos naturais, os quais possuem
pelo menos um componente com estrutura semelhante ao fenol (um anel aromático
com pelo menos uma hidroxila (OH) ligada). A concentração de compostos fenólicos
no grão de soja maduro varia de 1-3mg/g. Os ácidos fenólicos presentes em maior
concentração na soja são ácido siringico, ácido ferúlico e ácido sinápico (KING &
YOUNG, 1999).
As proteínas são os maiores constituintes da soja (30 a 50g/100g). Dentre as
proteínas da soja, as proteínas conhecidas como β-conglicinina e glicinina
representam de 65% a 80 % do total do grão de soja. A soja também contém de 7%
a 9% de inibidores de protease, as proteínas STI – soybean trypsin inhibitor e BBIbowman birk inhibitor, os quais estão localizados no cotilédone do grão (BIRK, 1985).
Os flavonoides são categorizados em flavonóis, flavonas, flavononas,
isoflavonas, catequinas, antocianinas e chalconas. Devido a sua atividade
estrogênica, as isoflavonas também são chamadas de fitoestrógenos e sua
concentração na soja varia de 1,3 a 3,3 mg/g, dependendo da variedade, ano Cde
colheita e localização geográfica da soja (CEDERROTH & NEF, 2009). O grão de soja
contêm 3 tipos principais de isoflavonas, as quais são encontradas em diferentes
formas: (i) glicosiladas (daidzina, genistina e glicitina); (ii) acetilglicosilada
(acetildadzina, acetilgenistina e acetilglicitina) e malonilglicosiladas (malonildaidzina,
malonilgenistina e malonilglicitina); e, (iii) agliconas (daidzeína, genisteína e gliciteína)
(figura 3). As formas glicosiladas são as formas mais abundantes presentes na soja,
constituindo cerca de 50% a 90% das isoflavonas. No entanto, as formas agliconas
daidzeína e genisteína, presentes em pequena quantidade na soja possuem maior
atividade biológica (ELDRIDGE, 1982; IZUMI et al., 2000; PYO, LEE & LEE, 2005). As
isoflavonas ingeridas na dieta estão na forma glicosilada e são hidrolisadas por
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enzimas β-glicosidases presentes na microflora intestinal em isoflavonas agliconas,
responsáveis pela atividade biológica (CEDERROTH & NEF, 2009). Diversos autores
demostraram a transformação das formas glicosídicas das isoflavonas para suas
formas agliconas, realizada por hidrólise enzimática através da fermentação da soja
por microrganismos produtores de β-glicosidades como: Rhizopus oryzae, R.
oligosporus, Lactobacillus casei, Bifidobactéria breve e fungos do gênero Aspergillus
(AGUIAR et al., 2003 ;GEORGETTI et al., 2009; LIGGINS et al., 1998).

Daidzeína, R= H
Daidzina, R= Glicosil

Genisteína, R= H
Genistina, R= Glicosil

Gliciteína, R= H
Glicitina, R= Glicosil

Figura 3. Estrutura química das isoflavonas. Fonte: adaptado de WAQAS et al.
Acta Pol. Pharm. Drug. Res., 2015.

As isoflavonas exercem diversos efeitos no corpo humano, tal como influenciar
no crescimento e funcionamento dos tecidos reprodutivos femininos e masculinos, na
preservação do esqueleto e do sistema nervoso central e na execução de efeitos
cardioprotetores, anti-inflamatórios e anti- carcinogênicos (DE ANDRADE et al., 2015;
STOCCO et al., 2015; PAULO et al., 2009). Com todos estes trabalhos apontando
para o efeito benéfico das isoflavonas, em dezembro de 2009 a isoflavona de soja foi
um dos fitoterápicos aprovados pelo ministério da saúde para ser distribuída pelo
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Sistema Único de Saúde (SUS), para reduzir os sintomas da menopausa (BRASIL,
2009).
Na pele, o fitoestrógeno genisteína demonstrou eficiência em amenizar
os efeitos provocados pela deficiência de estrógeno quando administrado por via oral.
Alguns autores têm observado que a ingestão de 40mg de soja por dia diminui o
envelhecimento da pele em mulheres de meia idade (IZUMI et al., 2007; CIRCOSTA
et al., 2007). Um estudo realizado por Accorsi-Neto e colaboradores demonstrou que
o tratamento por via oral com 100mg por dia de um extrato de soja rico em isoflavonas
aumenta a espessura da derme e epiderme. Além deste aumento na espessura da
pele, também foi encontrado um aumento no conteúdo de colágeno e fibras elásticas
após o tratamento (ACCORSI-NETO et al., 2009). Kotsopoulos e colaboradores
conduziram um estudo duplo cego, placebo controlado envolvendo 94 mulheres na
pós-menopausa com idade entre 50 e 75 anos. O estudo reportou um aumento na
hidratação da pele facial, com uma diminuição significativa do aspecto seco da pele
após três meses de tratamento oral com isoflavonas de soja (KOTSOPOULOS et al,
2000).

1.6 FEs e Receptores Estrogênicos (REs)

Provavelmente a ação mais bem caracterizada dos FEs está vinculada aos
receptores estrogênicos (REs), promovendo efeitos agonistas ou antagonistas,
modulando os REs e consequentemente a atividade estrogênica (MACKEY & EDEN,
1998; MURKIES et al, 1998; KUIPER et al.; 1998).
Desta forma os FEs podem ser classificados como moduladores seletivos de
receptores de estrógeno SERMs (SERMs - selective estrogen receptor modulator),
assim como tamoxifeno e raloxifeno, sendo que o primeiro tem sido usado na clínica
por pacientes com câncer de mama por agir como antagonista estrogênico no tecido
mamário, reduzindo a proliferação de células cancerígenas, e como agonista no tecido
ósseo e no sistema cardiovascular, prevenindo osteoporose e doenças cardíacas. O
raloxifeno também atua como antagonista estrogênico no tecido mamário (STYGAR
et al., 2003).
Existem dois tipos de receptores de estrógenos nos quais os FEs podem se
ligar, receptores α (REα) e β (REβ), que se diferem na distribuição tecidual e na
afinidade por ligantes. Estes são receptores nucleares que podem agir como fatores
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de transcrição para genes reguladores de estrógeno. Os FEs são potentes agonistas
do REβ e fracos agonistas do REα, demonstrando efeitos estrogênicos
principalmente em tecidos que expressam basicamente REβ, tais como os ossos,
sistema cardiovascular, pele e sistema nervoso central. Os FEs são capazes de
interagir com enzimas e receptores, e devido a sua estrutura estável e a baixa massa
molecular, podem atravessar as membranas celulares e modular a expressão gênica
(IMHOF et al., 2006).
Notavelmente o REβ é mais amplamente distribuído na pele e em suas
estruturas do que o REα (THORNTON et al., 2003), pois é expresso em fibroblastos,
queratinócitos e em macrófagos, entretanto, o REα é expresso em fibroblastos e
macrófagos, não sendo encontrado em queratinócitos (ASHCROFT & MILLS, 2002;
ASHCROFT et al., 2003; IM et al., 2000).
Pesquisadores demonstraram que a segurança e eficácia proporcionada pela
genisteína aglicona em ambientes com baixas concentrações de estrógeno pode ser
uma consequência direta da afinidade da genísteina pelo RE β (SQUADRITO et al.,
2003; ATTERITANO et al., 2007; MARINI et al., 2007). Um trabalho realizado em 2005
demonstrou que em animais tratados com genisteína, o RE β foi fortemente expresso
em células da derme e epiderme, replicando o efeito do estrógeno nestas células.
(OHNEMUS

et al.,2005). Esta informação é de extrema importância no que se diz

respeito ao papel do REβ no processo de cicatrização, e está de acordo com
descobertas mais recentes as quais sugerem que o polimorfismo do RE β está
relacionado com atraso no processo de cicatrização da pele (ASWORTH et al., 2008).
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2. JUSTIFICATIVA

Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 1950 e 2025, a população brasileira
acima de 60 anos crescerá 16 vezes, enquanto a população geral sofrerá aumento de
cinco vezes (PEREIRA, 2008). Com o aumento da expectativa de vida se faz
necessário pesquisar alternativas para combater e/ou amenizar a deterioração da pele
associada à idade, uma das conseqüências do hipoestrogenismo decorrente da
menopausa. (SPEROFF & FRITZ, 2005).
A literatura aponta que o estrógeno presente na terapêutica hormonal (TH)
aumenta o conteúdo de colágeno e a espessura da pele (MARGOLIS, KNAUSS
&BILKER, 2002). Entretanto um grande estudo realizado pela WHI (Women Health
Initiative) demonstrou que a TH aumenta o risco de trombose, câncer de mama e
problemas cardíacos. Desta forma muitos autores têm avaliado a possibilidade de se
utilizar fitoestrógenos como uma alternativa à TH sintética, especialmente em
pacientes para as quais o tratamento com estrógeno sintético não é indicado
(ACCORSI-NETO et al., 2009).
Dentre os fitoestrógenos, a isoflavona genisteína encontrada no grão de soja
possui atividade estrogênica reconhecida em diversos tecidos, reduzindo os riscos
cardiovasculares e a perda óssea e promovendo proliferação dermal em mulheres na
pós-menopausa (MORAES et al., 2009). Diversos estudos demonstraram que a
genisteína pode combater o envelhecimento da pele quando administrada por via oral
(IZUMI et al., 2007; CIRCOSTA et al., 2007 ; ACCORSI-NETO et al., 2009;
KOTSOPOULOS et al., 2000), entretanto a literatura sobre os efeitos da genisteína
administrada por via tópica é escassa.
Apesar de seus efeitos benéficos em diversos tecidos, a isoflavona genisteína
está presente em baixa quantidade no grão de soja, o que faz necessário a realização
de processos envolvendo fermentação para obtenção de extratos de soja ricos nesta
isoflavona. Nos anos de 2014/2015 o Brasil foi o segundo maior produtor de soja,
ficando atrás somente dos Estados Unidos (EMPRAPA, 2014, 2015), e apesar desta
posição econômica na produção deste grão, nosso país importa da China os extratos
de soja ricos em isoflavonas utilizados como alternativa à TH oral. Além de segundo
maior produtor mundial da soja, o Brasil ocupa a terceira posição mundial no consumo
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de cosméticos (ABIHPEC, 2014), fato que reforça a importância de investigarmos a
viabilidade dos processos de biotransformação e os efeitos e aplicação do extrato de
soja biotransformado em diversas áreas, inclusive no setor da indústria cosmética.
Diante deste cenário, produzimos um extrato de soja biotransformado pelo
fungo Aspergillus awamori no laboratório de controle de qualidade de medicamentos
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão, sob supervisão da Prof. Dra.
Maria José Vieira Fonseca, o qual demonstrou em estudos anteriores possuir
atividade antitumoral (STOCCO et al., 2015) e cardioprotetora, induzindo a liberação
de óxido nítrico (DE ANDRADE et al., 2015). Resultados preliminares demonstram
que este extrato induz a formação de osso (osteoblasto) a partir de medula óssea de
camundongo, trabalho em fase de publicação realizado em parceria com Prof. Dr.
Pietro Ciancaglini da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.
Considerando que nosso país é o segundo produtor mundial de soja e o terceiro
consumidor mundial de produtos cosméticos, somado ao fato de que o Brasil realiza
importação de extrato de soja rico em isoflavonas da China, este trabalho procurou
contribuir com a ciência e com a economia de nosso país através do desenvolvimento
de formulações dermocosméticas incorporadas com este extrato de soja
biotransformado pelo fungo A. awamori como uma alternativa de tratamento e
prevenção do envelhecimento da pele às mulheres para as quais a terapêutica
hormonal oral convencional e o uso de estrógenos sintéticos por via tópica é
contraindicado. Para tal propósito avaliamos a eficácia do extrato de soja
biotransformado através da análise da produção de colágeno em cultura de
fibroblastos humanos primários após o tratamento com o extrato de soja.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Avaliar a atividade estrogênica de extrato de soja biotransformado pelo fungo
Aspergillus awamori na produção de colágeno.

3.2 Objetivos específicos

1- Produção de diferentes extratos de soja biotransformado pelo fungo A. awamori
e de extrato de soja não biotransformado;
2- Quantificação de daidzeína e genisteína nos extratos produzidos;
3- Avaliar a atividade citotóxica dos extratos de soja produzidos, bem como do
isoflavin beta® (extrato comercial) em cultura de L929 (fibroblasto murino de
Mus musculus) e HDFa (Human Dermal Fibroblasts adult);
4- Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo os extratos de soja e o
isoflavin beta®;
5- Avaliação da estabilidade física das formulações;
6- Estudos de permeação e retenção cutânea in vitro;
7- Avaliação da atividade estrogênica dos extratos e de isoflavin beta® em cultura
de células primárias (HDFa), através da análise da produção de colágeno.
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4.MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Produção dos extratos de soja

Com a finalidade de produzir um extrato de soja contendo a maior quantidade
possível das isoflavonas daidzeína e genisteína, quatro diferentes tipos de extrato de
soja biotransformado por fungo foram elaborados: ESBF 80% (extrato de soja
biotransformado por esporos e extraído com 80% de etanol); e ESBE 1, ESBE 2 e
ESBE 3, os quais são extratos de soja biotransformado com diferentes quantidades
de filtrado enzimático. Os extratos de soja biotransformados por enzima (ESBEs)
também foram extraídos com 80% de etanol.
O extrato de soja não biotransformado (ESNB) também foi produzido como
controle do processo.

4.1.1 Obtenção da farinha de soja desengordurada

Os grãos de soja (Glycine max), variedade Codetec 232, foram obtidos de um
agricultor do município de Londrina, Estado do Paraná (PR). Os grãos foram moídos
em moinho de martelo e a farinha de soja finamente processada foi armazenada e
mantida congelada (-20 ºC). Antes do processo de biotransformação, a farinha de soja
foi desengordurada com álcool e seca em capela com exaustor por período overnight.

4.1.2 Biotransformação da soja

Primeiramente, o fungo Aspergillus awamori (ATCC 22342) foi repicado em
meio de cultura Batata Dextrose Agar (BDA) autoclavado e inclinado. Os tubos
contendo os repiques foram mantidos em estufa a 30°C durante cinco dias. Após este
período, adicionou-se salina a estes tubos para ressuspender os esporos do fungo
presentes na superfície do meio.
Alíquotas de 10 gramas de farinha de soja desengordurada foram transferidas
para erlenmeyers. Este farelo de soja foi umedecido com água deionizada e,
posteriormente autoclavado para incubação com a suspensão de esporos durante 48
horas em estufa a 30°C.
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4.1.3 Extrato de soja biotransformado por esporos do fungo (ESBF)

Após 48 horas de incubação com a suspensão de esporos, adicionou-se
soluçõe hidroetanólica (80%) aos erlenmeyers contendo farelo de soja e esporos.
Cada suspensão passou por 2 horas de agitação, e após este período, as soluções
foram filtradas em filtro comum, placa sinterizada, membrana de 0,45µm e por último
em membrana de 0,22µm.

4.1.4 Extrato de soja biotransformado por enzimas

Amostras de 10 g de soja foram inoculadas com 1 mL da suspensão de esporos
e incubadas a 30ºC por 48 horas. Após este período, as enzimas produzidas pelo
fungo foram extraídas mediante agitação com água gelada durante 2 horas. A
suspensão aquosa foi filtrada a vácuo em papel de filtro comum. A medida da atividade
da β-glicosidase foi realizada no filtrado utilizando o substrato p-NPG (p- nitrophenola-D-glucopyranoside), de acordo com um método modificado descrito por Miura e
colaboradores (MIURA et al., 2002).
Diferentes volumes do filtrado enzimático foram uniformemente distribuídos sob
10 gramas de soja (ESBE 1, ESBE 2, e ESBE 3), e incubadas a 30 ºC durante 120
minutos. Após a incubação, foi adicionado à suspenção enzimática quantidade
suficiente de etanol para se obter solução hidroetanólica com concentração final de
80% de álcool. Esta suspensão sofreu agitação durante 2 horas e após este período,
a mesma foi filtrada em filtro comum, placa sinterizada, membrana de 0,45µm e
membrana de 0,22µm. Após filtração, os extratos foram rotaevaporados para eliminar
o etanol para posterior liofilização e armazenamento a - 20° C.
O extrato da soja não biotransformado foi obtido através dos mesmos
procedimentos descritos acima, exceto à adição de 1mL da suspensão de esporos, a
qual foi substituída por 1 mL de solução salina. Todos os procedimentos realizados
para obtenção dos extratos seguiram protocolo descrito por Georgetti e colaboradores
(GEORGETTI et al
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4.2. Extrato de soja comercial

O extrato de soja comercialmente disponível no mercado foi adquirido da
empresa GALENA ® Química e Farmacêutica. Trata-se de um extrato de soja seco
contendo 40% de isoflavonas, denominado isoflavin Beta®.

4.3 Quantificação de daidzeína e genisteína por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE)

A quantificação de daidzeína e genisteína, os extratos foram analisados por
CLAE. Os extratos de soja foram ressuspensos em metanol 80%, nas concentrações
de 5mg/mL para extratos biotransformado e sem biotransformação; e 0,015mg/mL de
Isoflavin-beta®.
As análises foram executadas em cromatógrafo líquido Shimadzu, equipado
com uma bomba, modelo LC-10AT, e um detector UV-visível, modelo SPD-10A. As
análises foram conduzidas em coluna de fase reversa BDS Hypersil C18 (250 x 4,6
mm, partículas de 5 µm) da Thermo Scientific, acoplada a uma pré-coluna. A eluição
foi conduzida em gradiente, e a fase móvel empregada foi composta de 1% de ácido
acético em acetonitrila (solvente A) e 1% de ácido acético em água (solvente B). Em
seguida à injeção de 20 µL de amostra, o solvente A foi aumentado de 0% até 35%
em 90 minutos, finalizando o gradiente. A vazão empregada foi de 1 mL/min e a
detecção no UV foi realizada em 280 nm (FORTES, 2011).
Para avaliação da linearidade do método cromatográfico foram preparadas
várias soluções em triplicata dos padrões de daidzeína e genisteína (Sigma®, St
Louis, MO, USA). Os padrões foram diluídos em metanol 80% nas concentrações de
0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 7,5 μg/mL.

4.4. Avaliação da atividade citotóxica dos extratos de soja em cultura celular de
fibroblastos

4.4.1 Linhagens celulares e cultivo:

A) L929: As células de fibroblastos de camundongo da linhagem L929 (ATCC Cat. No.
CCL-1) foram gentilmente fornecidas pela Profa. Dra. Maria José Vieira Fonseca. As
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mesmas foram cultivadas em meio de cultura DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle
Medium- Gibco®- Life Technologies Corporation), suplementado com soro fetal
bovino (7,5%), penicilina G (100U/ml) e estreptomicina (100µg/ml) (Sigma®, St Louis,
MO, USA).

B) HDFa: As culturas de células primárias de fibroblasto humano ( HDFa - Human
Dermal Fibroblasts adult) foram adquiridas da empresa Life Technologies (InvitrogenCat. Nº. C-013-5C). As mesmas foram cultivadas em garrafas de cultivo com Meio 106
(Invitrogen-Cat. Nº M106-500) suplementado com Low Serum Growth Supplement
(LSGS Kit) (Invitrogen-Cat. NºS-003-K).

4.4.2 Tratamentos

Vinte quatro horas após atingirem confluência, as células foram submetidas ao
tratamento com diferentes concentrações de extrato de soja biotransformado pelo
fungo (ESBE 3), extrato de soja sem biotransformação (ESNB- controle) e Isoflavin
beta®.
Nos ensaios de citotoxicidade as células foram tratadas com 500; 100; 50; 10;
5; 1; 0,5 e 0,1µg/mL de ESBE 3, ESNB e Isoflavin beta®. Os extratos de soja foram
solubilizados da seguinte forma:
a) ESBE: 30mg diluídos em 50µL de DMSO e 950µL de tampão salina-fosfato(PBS);
b) ESNB: 30mg diluídos em 50µL de DMSO e 950µL de PBS;
c) Isoflavin β®: 5mg diluídos em 3000µL de água deionizada.
A partir das soluções a, b e c acima descritas foram obtidas as soluções de
trabalho. Como o ESBE e ESNB foram solubilizados com DMSO (dimetilsulfóxido), foi
realizado tratamento com solução contendo 0,0835% de DMSO em meio de cultura
como controle do solvente para estes extratos. O Isoflavin beta® foi solubilizado com
água deionizada, desta forma foi realizado tratamento com solução contendo 30% de
água deionizada e meio de cultura como controle de solvente do Isoflavin beta®. O
controle positivo foi realizado com células e seu respectivo meio de cultivo e o controle
negativo com solução de Triton 2%.
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4.4.3 Análise da viabilidade celular (MTT) em cultura de células

A citotoxicidade dos extratos de soja (ESBE, ESNB e Isoflavin - beta®) foi
analisada em células de linhagem L929 e em culturas primárias de fibroblastos
humanos

(HDFa)

pelo

método

do

MTT

(3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide), conforme descrito pela literatura (MOSMAN, 1983).
Células HDFa e L929 (2x104 células/poço) confluentes foram cultivadas em
placas de 96 poços com diferentes concentrações de ESBE, ESNB e Isoflavin - beta®,
conforme descrito no item 4.4.2 durante 24 horas (BOTTAI et al., 2012). Triton (2%)
foi utilizado como controle de morte. Após 24 horas de incubação com os extratos, o
meio de cultura foi removido e as células foram incubadas com 5 mg/mL MTT
(Sigma®, St Louis, MO, USA) durante 4 horas. Após este período os cristais de
formazan foram solubilizados com DMSO (dimetilsulfóxido) durante 30 minutos e
finalmente a absorbância de cada poço foi analisada em espectrofotômetro de placa
em 570 nm.

4.4.4 Análise da viabilidade celular pelo método de Vermelho Neutro em cultura
de células

Para comparar os resultados obtidos com a análise da viabilidade celular
(MTT), realizamos a análise da viabilidade celular através da técnica do Vermelho
Neutro. Vinte e quatro horas após o tratamento das células L929 e HDFA com as
diferentes concentrações do extrato da soja biotransformado por fungo (ESBE),
extrato de soja sem biotransformação (ESNB) e Isoflavin beta® conforme
anteriormente descrito, foi adicionado 200μL de vermelho neutro (50μg/mL) em cada
poço. Após três horas o vermelho neutro foi removido e as células foram lavadas com
uma solução de formaldeído 1% (v/v) e CaCl2 1% (p/v); e, em seguida, foram
adicionados 200μL de etanol com ácido acético 1% (v/v). A leitura da absorbância foi
realizada após duas horas à temperatura ambiente cem leitor de microplacas a
540nm.
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4.4.5 Análise da exposição de Fosfatidilserina e da permeabilidade celular por
citometria de fluxo

Esta técnica foi realizada com o objetivo de confirmar os resultados
encontrados nos ensaios de viabilidade celular pelos méodos do MTT e Vermelho
Neutro. As técnicas anteriormente citadas serviram como triagem para determinarmos
quais concentrações dos extratos seriam utilizadas na análise da exposição de
Fosfatidilserina e da permeabilidade celular, visto que esta é uma técnica de alto custo
e que demanda utilização de grande quantidade de células e disponibilidade de
aparelho utilizado durante o ensaio (Citômetro FACSCanto - software DIVA - Becton
Dickinson, CA, EUA).
BNeste ensaio as células foram cultivadas com o respectivo meio de cultura
(37 °C, 5% CO2), em placas de 12 poços (1x106 células/poço), durante 24 horas. Após
este período, os fibroblastos de ambas as culturas celulares foram submetidos ao
tratamento com as concentrações de extrato de soja previamente determinadas
mediante resultados obtidos nos ensaios de MTT e Vermelho Neutro.
Foram utilizadas as concentrações de 500 e 100µg/mL para os extratos de soja
biotransformado e não biotransformado (ESBE e ESNB), e 5 e 1µg/mL para o Isoflavin
- beta®. Após 24 horas de tratamento o sobrenadante foi descartado, as células foram
lavadas com PBS e removidas dos poços com uma solução tripsina/EDTA
(0,2%/0,02%) (Gibco BRL, Life Technologies, Garithesburb, MD). As células
removidas foram submetidas à centrifugação a 10 °C por 10 minutos. O pellet celular
foi incubado com 200µL tampão de ligação (10mM HEPES - pH 7.4, 150mM NaCl,
5mM KCl, 1mM MgCl2, 1,8mM CaCl2) e com 1,8µg/mL de Anexina-V FITC (Roche
Applied Science) para análise da exposição de fosfatidilserina na membrana celular.
Finalmente foram adicionados 400µL de tampão de ligação e 4µL de iodeto de
propídeo (100µg/mL-Sigma Aldrich) para análise da permeabilidade celular. As
amostras foram analisadas em citômetro de fluxo (Citômetro FACSCanto - software
DIVA - Becton Dickinson, CA, EUA). Na seção de resultados, estão apresentados
apenas os dados obtidos com os ensaios realizados com a linhagem celular L929.
Este ensaio foi realizado uma única vez com células HDFa, visto que estas células
são grandes (figura 4) e não puderam ser analisadas no aparelho de citometria

.

24

Figura 4. Fotografia das células HDFA. Esta imagem foi capturada no microscópio
Axiovert 40 CFL (Carl Zeiss) aumento de 20X.
4.5. Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo extratos de soja

Foram preparadas formulações do tipo gel, creme e gel-creme. Para
incorporação nas formulações, os extratos de soja (ESBE e ESNB) foram
solubilizados em solução de propilenoglicol e água (50:50), enquanto que o Isoflavin
beta® foi solubilizado somente em propilenoglicol (1:1). As formulações cosméticas
preparadas são simples e variam o mínimo possível em seus componentes, pois a
análise dos efeitos do extrato de soja biotransformado é o principal objetivo deste
trabalho.
As formulações Aristoflex AVC® (F1) e Hostacerin SAF® (F3) foram
preparadas a frio por agitação a 300 rpm, em agitador mecânico (Fisatom, modelo 713
D). Já a formulação creme evanescente (F2), foi preparada pelo método de inversão
de fases, sendo as fases aquosa e oleosa aquecidas separadamente até 80°C e, em
seguida, a fase aquosa foi vertida na fase oleosa sob agitação. Foram preparadas
formulações placebo para cada formulação. A composição de cada formulação está
descrita na tabela abaixo (Tabela 1). As formulações foram acondicionadas em potes
de PVC opacos brancos, com capacidade para 50 g, para posterior realização dos
testes de estabilidade.
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Tabela 1. Composição formulações cosméticas
Componentes

Gel

Creme

Gel Creme

Hostacerin SAF®a

-

-

6%

Aristoflex AVC®b

3%

-

-

Acido esteárico
TP®c
Phenova®d

-

20%

-

-

-

0,5%

Nipaguard CG®e

0,05%

-

-

Propilparabeno

-

0,02%

-

Metilparabeno

-

0,18%

-

Propilenoglicol

10%

10%

10%

Trietanolamina

-

1%

-

Extratos de soja

3%

3%

3%

Água deionizada

83,95%

65,8%

80,5%

Tabela 1. Composição das formulações cosméticas.
aAcriloildimetil-taurato de amônio, Copolimero VP, ésteres de sorbitol, fosfato de
trilaureto-4, óleo mineral e palmitato de isopropila
b Co-Polímero do Ácido Sulfônico Acriloildimetiltaurato e Vinilpirrolidona Neutralizado
cÁcido octadecanóico tripla pressão
d Água, fenoxietanol. Metilparabeno, etilparabeno, butilparabeno, propilbarabeno e
isobutilparabeno
e Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.

4.6. Estudo de estabilidade preliminar das formulações desenvolvidas

O estudo de estabilidade preliminar foi realizado em diferentes temperaturas.
Adotou-se ciclos de 24 horas a 40 ± 2ºC, e 24 horas a 4 ± 2ºC por 12 dias. A análise
das características organolépticas e físico-químicas (valor de pH, centrifugação e
perda de água) foram realizadas 24 horas após o preparo das formulações (controle)
e ao final de cada ciclo. Realizamos cinco aferições durante os 12 dias de teste
(ISAAC et al., 2008; BRASIL. ANVISA. Guia de estabilidade de produtos cosméticos,
2004).
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4.6.1. Características organolépticas

As amostras foram analisadas visualmente quanto ao aspecto, cor, odor,
homogeneidade e separação de fases (ISAAC et al., 2008; BRASIL. ANVISA. Guia
de estabilidade de produtos cosméticos, 2004).

4.6.2. Determinação do valor de pH

A avaliação de pH foi realizada pela determinação direta em soluções aquosas
das amostras a 10% (p/v), utilizando peagâmetro Digimed DM20 (DIMAMBRO;
FONSECA, 2005).

4.6.3. Teste de Centrifugação

O teste de centrifugação foi realizado utilizando 2 g de cada amostra,
submetendo-as à centrifugação a 1660 x g por 30 minutos em centrifuga (Eppendorf
581OR). O critério de aceitabilidade foi a não ocorrência da separação de fases (MAIA
CAMPOS; BADRA, 1992).
4.6.4. Perda de água
As formulações desenvolvidas foram monitoradas quanto à perda de água, a
qual foi avaliada pesando os potes contendo as formulações nos diferentes períodos
de análise e calculando a porcentagem de perda de peso, associada à perda da fração
aquosa.

4.7. Quantificação de daidzeína e genisteína presente nas formulações por
CLAE

As diferentes formulações desenvolvidas foram submetidas à cromatografia
líquida de alta eficiência (CLAE) com a finalidade de verificar se as matérias primas
cosméticas utilizadas são capazes de alterar o perfil cromatográfico das isoflavonas
presentes nos extratos.
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A quantia de 1,6 g de cada formulação, as quais foram incorporadas com 3%
de cada extrato, foram solubilizadas em 10mL de metanol 100%. Após solubilização,
as mesmas foram agitadas em vortex e banho de ultrassom por 10 minutos, e
posteriormente centrifugadas a 12000 rpm por 10 minutos. Após centrifugação, o
sobrenadante foi filtrado em microfiltros de 0,45µm. A quantidade de genisteína e
daidzeína nestas formulações foi quantificada por CLAE conforme descrito no item
4.3. Tal verificação foi realizada no tempo zero, o qual corresponde ao dia de
incorporação dos extratos à base cosmética, e no tempo 1, o qual corresponde a
análise realizada 15 dias após a incorporação dos extratos à base cosmética. Foram
realizadas comparações (t student) para avaliar se a quantidade de daidzeína e
genisteína presente nas formulações demonstram variações significativas entre os
dois períodos de tempo.
4.8. Estudo de permeação e retenção cutânea “in vitro”

4.8.1 Obtenção da pele dos animais

Neste ensaio foram utilizadas pele de orelha de porco proveniente de animais
sacrificados em abatedouro. A pele removida da orelha foi limpa com auxílio de pinça
e bisturi e estocada a -80ºC por um período de até 3 meses. No momento da utilização,
a pele foi descongelada e removeu-se o tecido gorduroso com auxílio de tesoura,
isolando derme e epiderme.

4.8.2 Ensaio de recuperação das isoflavonas presentes na pele

Para escolher o solvente com maior capacidade de extrair as isoflavonas
daidzeína e genisteína dos extratos de soja a serem aplicados na pele, foi realizado o
ensaio de recuperação. Seções de 1,77 cm2 de pele de orelha de porco limpas tiveram
o estrato córneo retirado pelo método de tape stripping, utilizando 15 fitas adesivas
tipo “durex”. Essas amostras de pele foram tratadas com quantidades conhecidas do
ESBE, e em seguida picotadas com o auxílio de tesoura e transferidas para tubo
falcon. Após adicionar 2,5 mL de solvente extrator no tubo contendo as peles
picotadas, as mesmas foram submetidas a banho de ultrassom por 30 minutos. Após
a sonicação as amostras foram agitadas em agitador tipo vortex durante 1 minuto e
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centrifugadas a 3000 rpm por 15 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi transferido
para o tubo falcon e analisou-se a recuperação dos compostos por CLAE, conforme
descrito no item 4.3. Nós testamos como solvente extrator solução de metanol e água
nas concentrações de 100, 80 e 50 %. Para cada solvente extrator foi utilizado um
branco adicionando-se somente o solvente na pele e procedendo-se a extração. Além
disso, utilizou-se controle contendo somente a quantidade conhecida de extrato de
soja e o respectivo solvente extrator, ou seja, sem utilização da pele da orelha do
porco.

4.8.3 Estudo de retenção in vitro das isoflavonas daidzeína e genisteína
presentes em formulações tópicas adicionadas de extrato de soja

Este ensaio foi conduzido utilizando-se células de fusão do tipo Franz com
compartimento de solução receptora com capacidade para 12 mL e área de difusão
de 1,77 cm2. O meio receptor consistiu de um tampão fosfato 150 mM e 0,5% de
Tween 20 (pH 7,2) mantido a 37°C sob constante agitação de 300 rpm em barra
magnética.
A pele de orelha de porco, denominada de membrana na figura 5, foi colocada
na parte superior da célula receptora, com o estrato córneo voltado para o
compartimento doador e a derme voltada para o compartimento receptor da célula de
difusão (figura 5). As peles foram tratadas com 200 mg das formulações tipo gel,
creme e gel-creme, incorporadas ou não (placebo) com 3% de ESBE, ESNB ou
Isoflavin- beta®. Ao final de 12 horas, as peles de orelha de porco foram retiradas do
compartimento da célula de Franz, limpas com papel e processadas conforme descrito
no item 4.8.2.
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Doador
Presilha
Membrana
Braço de amostragem

Placa agitadora
Receptor

Barra magnética

Figura 5. Representação da célula de Franz. Fonte: SHION-FERN et al, AAPS Pharm Sci
Tech, 2010

4.8.4 Ensaio de recuperação das isoflavonas presentes no líquido receptor
Para realização deste ensaio, o ESBE (5mg/mL) foi solubilizado em tampão
fosfato 150 mM contendo 0,5% de Tween 20. Para extrair as isoflavonas do tampão
fosfato, foram testados os solventes diclorometano, hexano e clorofórmio, os quais
foram adicionados (separadamente) a solução de ESBE, com posterior agitação em
vortex durante 1 minuto, e após este período, a solução foi centrifugada durante 5
minutos a 1.130g.
Após centrifugação, o tampão fosfato foi desprezado e a parte orgânica da solução foi
seca em ar comprimido e ressuspendida em metanol 80%. As isoflavonas daidzeína
e genisteína foram quantificadas por CLAE, conforme descrito no item 4.3.

4.8.5 Estudo de permeação in vitro das isoflavonas daidzeína e genisteína
presentes em formulações tópicas adicionadas de extrato de soja.

Após 12 horas de funcionamento da célula de Franz, as isoflavonas presentes
no líquido receptor foram extraídas com diclorometano. Após extração, o líquido
extraído foi seco com o auxílio de ar comprimido, ressuspendido em 200 µL de
metanol 80% e analisado em CLAE, conforme descrito no item 4.3.
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4.9. Análise da produção de colágeno em cultura celular de fibroblastos
humanos primários

4.9.1 Tratamento celular (HDFa)

Após adquirirem confluência as células HDFa foram plaqueadas com meio de
cultura contendo 2% de soro bovino fetal durante 24 horas. Após este período, o meio
de cultura foi substituído por meio contendo 0,5 % de soro.
Para os próximos ensaios descritos neste trabalho (western blotting,
imunofluorescência e ELISA), os tratamentos das células foram realizados de acordo
com resultados obtidos nos ensaios de permeação e retenção cutânea in vitro. Logo,
após 24 horas de tratamento com meio de cultura contendo pouco estrógeno (0,5%
de soro bovino fetal), as células foram tratadas com 0,665μg/mL; 1,33μg/mL;
59μg/mL; 590μg/mL e 2220μg/mL de extrato de soja biotransformado, as quais
correspondem a 1,35ng/mL; 2,27ng/mL; 100ng/mL; 1000ng/mL e 3186ng/mL de
genisteína, respectivamente.
Este ensaio realizado com diferentes concentrações de extrato de soja nos
forneceu informações pra um segundo ensaio, no qual as células foram tratadas com
β- estradiol (50ng/mL), daidzeína + genisteína (1,9 ng/mL e 2,27 ng/mL,
respectivamente), extrato de soja biotransformado (1,33μg/mL), extrato de soja sem
biotransformação (1,33μg/mL), Isoflavin-Beta® (0,023μg/mL) e fulvestrant (Sigma
aldrich - I4409) isolado (625ng/mL) ou em combinação com extrato de soja
biotransformado (625ng/mL fulvestrant +1,33μg/mL extrato soja biotransformado). As
concentrações de β- estradiol e fulvestrant utilizadas foram escolhidas de acordo com
dados disponíveis na literatura (LUO et al., 2014; LEVENSON et al., 2003).

4.9.2 Análise da produção de colágeno em fibroblastos primários pela técnica
de Western blotting
d
Neste ensaio as células foram plaqueadas em placas de 6 poços (3x105 células
/ poço) e vinte e quatro horas após receberem diferentes tratamentos (item 4.9.1), as
células foram tripsinizadas, centrifugadas e lisadas com tampão de amostra (100mMol
Tris-HCL, 5% β-mercaptoetanol, 4% dodecilsulfato de sódio e 20% de glicerol).
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As amostras foram então incubadas por 5 minutos à 100ºC, centrifugadas e
submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 12%. Em seguida as amostras
foram eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose de 0,22μm (GE healthcare)
e incubadas com o anticorpo primário anti-prócolágeno I (Abcam antibodies, ab34710/
Lot: GR159090-1) overnight. No dia seguinte as membranas foram incubadas com
anticorpo secundário anti-rabbit (Jackson Immuno Research, Code: 711-035-152/ Lot:
104907) e a imunodetecção das proteínas de interesse foi visualizada por
quimiolumonescência com o uso do sistema ECL (GE Healthcare). Utilizou-se também
o anticorpo primário anti-tubulina α/β (Cell Signaling Technology, Code: 2148S/ Lot:
0005) como controle para normatizar a quantificação da produção de colágeno
perante os diferentes tratamentos.

4.9.3 Análise do colágeno e receptores de estrógeno pela técnica de
Imunofluorescência

Lamínulas redondas pré-tratadas com HCL 6N e estéreis foram incubadas com
poli-l-lysina (P6282-Sigma) em placa de 24 poços por período overnight. No dia
seguinte as células HDFa foram plaqueadas (5x104 células / poço) com meio contendo
0,5% de soro bovino sobre as lamínulas de vidro e após 24 horas foram tratadas com
diferentes compostos conforme descrito no item 4. 9.1. Vinte e quatro horas após o
tratamento, as células foram fixadas com solução fixadora (50μM taxol, 50Mm EGTA,
formaldeído 2% , PBS 10x e água estéril), permeabilizadas (0,3% triton 100X) e
bloqueadas com anticorpo donkey IgG (017-000-003 – Jackson Immunoresearch) e
1% de BSA(A7906 – Sigma) durante 45 minutos. Após bloqueio as células foram
lavadas e incubadas com os anticorpos primários anti-prócolágeno tipo I (1:500
/ab34710) durante 1h a temperatura ambiente. Após este período as células foram
incubadas com anticorpo secundário conjugado com alexa 488 (A21206, molecular
probes), e DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) durante 45 minutos para posterior
montagem com meio e montagem slowfade (S 36967, molecular probes) e
visualização em microscópio Leica microsystems (Leica DM 1000 Led).
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4.9.4 Quantificação de colágeno no sobrenadante celular através da técnica de
ELISA
As células HDFa foram plaqueadas em placas de 6 poços (3 x 105 células por
poço), e após atingirem confluência foram incubadas por 24 horas com meio de cultura
contendo 0,5 % de soro bovino. Vinte e quatro horas após tratamento com este meio
de cultura, as células receberam diferentes tratamentos conforme descrito no item
4.9.1, e após 24 horas o sobrenadante celular foi recolhido e incubado em placas
(50μL/placa) de ELISA por período overnight. No dia seguinte, o sobrenadante foi
descartado e as placas foram bloqueadas com BSA 1% durante 2 horas e
posteriormente incubadas com anticorpo primário anti-prócolágeno tipo I (1:5000
/ab34710) durante 1 hora. Após este período as placas foram incubadas com
anticorpo secundário anti-rabbit conjugado com peroxidase (1:5000 / Jackson Immuno
Research, 711-035-152) durante 45 minutos e posteriormente foi adicionado solução
reveladora (Tetrametilbenzidina - TMB +H2O2). Após cinco minutos a reação foi
parada com H2SO42N e a intensidade da coloração foi quantificada através da
absorbância em espectrofotômetro de placa (Spectramax-molecular devices).

4.10. Análise estatística

Após verificar a distribuição normal das amostras envolvidas neste estudo pelo
teste de Kolmogorov Smirnov, a média de resultados das variáveis quantitativas foi
comparada utilizando-se análise de variância (ANOVA). Com intuito de comparar as
variáveis quantitativas entre os grupos de tratamentos, utilizou-se o pós-teste de
Bonferroni. Em todas as análises foi utilizado o programa SPSS (IBM STATISTICS
versão 20, e o nível de significância adotado foi de 5 % (α= 0,05). O intervalo de
confiança da média foi calculado com um nível de significância de 95%. Os gráficos
foram construídos no programa Graph Pad Prism 4.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Qantificação das isoflavonas daidzeína e genisteína nos extratos de soja

Após produção de quatro diferentes tipos de extrato de soja biotransformado
pelo fungo Aspergillus awamori (ESBF 80%, ESBE 1, ESBE 2 e ESBE 3), estes
extratos foram submetidos à quantificação das isoflavonas daidzeína e genisteína
através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Estas isoflavonas também
foram quantificadas no extrato comercial Isoflavin - beta® e em extrato de soja sem
biotransformação (ESNB).
A figura a seguir (figura 6) demonstra picos referentes à presença de daidzeína
e genisteína, respectivamente, no tempo de retenção entre 60 e 70 minutos, após
injeção dos padrões com 99% de pureza (Sigma®). Dois estudos realizados
recentemente também encontraram o tempo de retenção de daidzeína e genisteína
entre 60 e 70 minutos (CHEN et al., 2012; CHUNG et al., 2011).
Genisteína
Daidzeína

Figura 6. Cromatograma dos padrões daidzeína e genisteína injetados na
concentração de 2,5µg/mL.

A curva analítica (Figuras 7 e 8) foi construída plotando-se as concentrações
dos padrões daidzeína e genisteína (0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 μg/mL) no eixo das
abscissas (x) versus altura dos picos no eixo das ordenadas (y). A linearidade do
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método analítico foi avaliada utilizando-se os coeficientes de correlação linear das
curvas de calibração obtidas pela correlação entre as alturas dos picos de daidzeína
e genisteína e as concentrações das soluções dos padrões de daidzeína e genisteína.
Os coeficientes de correlação (r) com valores iguais ou superiores a r ≥ 0,99 foram
considerados adequados (ANVISA, 2003).
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Área cromatograma
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Figura 7. Curva padrão isoflavona genisteína
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Figura 8. Curva padrão isoflavona daidzeína
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A identificação dos picos relativos à daidzeína e genisteína nos extratos de soja foi
efetuada por comparação entre os tempos de retenção dos picos encontrados nos
padrões de daidzeína e genisteína (figura 6). Foram injetados soluções de 5mg/mL de
cada extrato de soja, o que corresponde a 100µg de extrato, visto que o volume
injetado foi de 20 µL (Figuras 9,10,11,12 e 13). O extrato comercial Isoflavin beta®
foi injetado na concentração de 15µg/mL, o que corresponde a 0,3µg de amostra
(Figura 14), por possuir maior concentração de isoflavonas.
Nas figuras abaixo (Figuras 9 -14), podemos observar o perfil cromatográfico
de cada extrato com destaque para os picos de daidzeína e genisteína.
Daidzeína

Genisteína

Figura 9. Cromatograma de extrato de soja biotransformado por esporos com 80% de etanol
- ESBF 80% (100µg).
Daidzeína

Genisteína

Figura 10. Cromatograma de extrato de soja biotransformado com 10 mL de filtrado enzimático
e extraído com 80% de etanol – ESBE 1 (100µg).
Daidzeína

Genisteína

Figura 11. Cromatograma de extrato de soja biotransformado com 20 mL de filtrado
enzimático e extraído com 80% de etanol – ESBE 2 (100µg).
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Daidzeína

Genisteína

Figura 12. Cromatograma de extrato de soja biotransformado com 30mL de filtrado enzimático
e extraído com 80% de etanol – ESBE 3 (100µg)
Daidzeína

Genisteína

Figura 13. Cromatograma de extrato de soja sem biotransformação extraído com 80% de
etanol – ESNB (100µg).

Daidzeína

Genisteína

Figura 14. Cromatograma do extrato de soja comercial Isoflavin beta® (0,3µg).

Com a equação da reta obtida nas curvas padrões de daidzeína e genisteína
(figuras 7 e 8), foi possível quantificar estas isoflavonas nos extratos de soja conforme
demonstrado na tabela a seguir (tabela 2).
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Tabela 2. Concentração de daidzeína e genisteína nos extratos de soja

Extratos (5mg/mL)

Daidzeína
(mg/g)*

Genisteína

µg/mL

(mg/g)*

µg/mL

ESBF 80%

0,906

4,53

0,632

3,16

ESBE 1

0,562

2,81

0,57

2,85

ESBE 2

0,982

4,91

1,042

5,21

ESBE 3

1,462

7,31

1,678

8,39

ESNB

0,31

1,55

0,154

0,77

Isoflavin beta®

583

8,75

98,66

1,48

Tabela 2. Daidzeína e genisteína foram quantificadas por CLAE. Os extratos de soja foram
diluídos em 80% de metanol nas concentrações de 5mg/mL, exceto o isoflavin beta ®, o qual
foi utilizado na concentração de 0,015mg/mL * mg de isoflavonas/grama de extrato seco.

Dentre todos os extratos produzidos, podemos observar que o ESNB possui
menor concentração das isoflavonas daidzeína e genisteína (tabela 12). A
fermentação com o filtrado enzimático apresentou melhores resultados em
comparação com a fermentação realizada com os esporos do fungo Aspergillus
awamori.

O filtrado enzimático possui maior concentração da enzima beta -

glicosidase, a qual é responsável por promover hidrólise das ligações betaglicosídicas das formas glicosiladas das isoflavonas, liberando compostos fenólicos
livres, sem a presença da molécula de glicose em sua estrutura. A hidrólise enzimática
de compostos fenólicos parece ser uma maneira promissora de aumentar a
concentração de polifenóis livres (CHANG et al., 2007). Alguns autores avaliaram a
possibilidade de converter isoflavonas presentes em extrato de soja utilizando sistema
contendo enzima beta - glicosidase imobilizada. Eles perceberam que a quantidade
de daidzina e genistina diminui enquanto que a concentração de daidzeína e
genisteína aumenta. Após 30 minutos, daidzina e genistina foram reduzidas a zero
pelo processo de biotransformação (CHEN et al., 2012).
Em nosso trabalho a hidrólise demonstrou ser eficaz em transformar a forma
glicosilada das isoflavonas da soja, daidzina e genistina, em formas agliconas,
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daidzeína e genisteína. Desta forma, dentre os extratos de soja biotransformado
produzidos, o extrato fermentado com filtrado enzimático e extraído com 80% de
etanol (figura 12), neste trabalho denominado como ESBE 3, por apresentar as
maiores concentrações de daidzeína e genisteína foi o extrato escolhido para ser
utilizado nos demais ensaios deste trabalho, os quais serão demonstrados a seguir.
D

Apesar do extrato de soja biotransformado (ESBE) conter menor concentração

das isoflavonas daidzeína e genisteína em comparação com o isoflavin - beta® (figura
14), quando observamos a proporção de genisteína em relação à daidzeína (G/D) em
cada extrato, é possível notar que no extrato de soja biotransformado esta proporção
é oito vezes maior do que no isoflavin-beta®. Nós consideramos este resultado de
grande importância, visto que a isoflavona genisteína é capaz de produzir efeitos
biológicos na pele (MARINI et al.,2010).
Em trabalho anteriormente desenvolvido pelo grupo da Profa. Dra. Maria José
Vieira Fonseca (Georgetti et al., 2009), foram avaliadas as características de extrato
de soja biotransformado por três espécies de Aspergillus, awamori, niveus e niger.
Neste trabalho publicado em 2009 a fermentação com A. niveus resultou em uma
maior concentração de genisteína, sugerindo que esta espécie possui maior
especificidade para genisteína. Por outro lado, o A. awamori pode mobilizar outros
polifenóis além da genisteína, conferindo ao extrato biotransformado com esta espécie
maior potencial antioxidante, resultado que nos levou a trabalhar com o fungo A.
Awamori em nosso trabalho.
A figura 15 ilustra os três extratos utilizados nos ensaios realizados neste
trabalho e que serão demonstrados a seguir. O extrato de soja não biotransformado
(Figura 15 B) possui rendimento de 5,6%, enquanto que o extrato biotransformado
(Figura 15 A) possui rendimento de 4%. Ambos os extratos (A e B) levaram, em média,
de 20 a 30 dias para serem fabricados dentro das condições de nossos laboratórios.
Sugere-se que em escala industrial, este processo poderia levar de 10 a 12 dias. No
início do trabalho não era nosso objetivo apresentar os extratos na forma de pó,
entretanto o álcool presente na solução hidroetanólica promoveu a morte das culturas
de fibroblastos, o que nos levou a rotaevaporar a parte aquosa dos extratos para que
a mesma não interferisse em nossos ensaios.
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A

B

C

Figura 15. Extratos vegetais utilizados neste trabalho. (A) Extrato de soja biotransformado por
enzima (ESBE 3); (B) Extrato de soja não biotransformado (ESNB); (C) Extrato comercial
isoflavin beta ®

5.2 Avaliação da atividade citotóxica dos extratos de soja em cultura celular de
fibroblastos
Para avaliar a segurança dos extratos de soja foram realizadas três técnicas
diferentes utilizando dois modelos de estudo. Nós trabalhamos com células de
linhagem (L929) e com cultura primária (HDFa), visando investigar se as células de
linhagem, pelo fato de serem fundidas com células tumorais, apresentariam resultados
diferentes em comparação com os resultados obtidos com a cultura de células
primária.

5.2.1 Análise da Viabilidade celular pela técnica de MTT

Após atingirem confluência, fibroblastos de linhagem (L929) e primários (HDFa)
foram tratados com diferentes concentrações de ESBE3, ESNB e Isofavin beta ®
conforme descrito no item 4.4.2. Nos ensaios de citotoxicidade realizados nos
fibroblastos da linhagem L929 (figura 16), tanto o extrato biotransformado (Figura 16
A), quanto o extrato não biotransformado (figura 16 B), não demonstraram diminuir a
viabilidade das células da linhagem L929. Entretanto, o isoflavin-beta® (Figura 16 C)
demonstrou diminuir significativamente a viabilidade celular nas concentrações de 500
e 100 µg/mL em relação ao controle positivo
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Figura 16. Gráficos obtidos com o ensaio do MTT. Células L929 tratadas por 24h
com diferentes concentrações de extrato de soja biotransformado (A), extrato de soja
não biotransformado (B) e Isoflavin beta® (C). Estes resultados são referentes a um
n=3 experimentos, onde cada experimento foi realizado com um n=6 tratamentos. *p
= 0,000 e **p = 0,024.

Em relação aos ensaios realizados na cultura de fibroblastos primários - HDFa
(Figura 17), nenhum dos extratos testados demonstrou alterar significativamente a
porcentagem de células viáveis. O DMSO, solvente utilizado para solubilizar os
extratos de soja ESBE e ESNB, assim como a água deionizada utilizada para
solubilizar o isofavin-beta® não alteraram a viabilidade celular de nenhum dos dois
tipos de cultura celular.
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CFigura 17. Gráficos obtidos com o ensaio do MTT. Células HDFa foram tratadas por
24h com diferentes concentrações de extrato de soja biotransformado (A), extrato de
soja não biotransformado (B) e Isoflavin beta® (C). Estes resultados são referentes a
um n=3 experimentos, onde cada experimento foi realizado com um n=6 tratamentos.
5.2.2 Análise da viabilidade celular pela técnica do vermelho neutro (V.N)

Além da técnica do MTT, utilizamos a técnica do V.N para análise da viabilidade
das células L929 e HDFa após o tratamento com os extratos de soja. Esta técnica não
possui em seu protocolo componentes que possam interferir na análise, como ocorre
com o sal do MTT - brometo (3-(4,5-dimetiltiazol-2)-2,5-dimetilterazólico), o qual
possui efeito oxidante. A técnica do Vermelho Neutro não se fundamenta na reação
de redução para determinar a viabilidade, eliminando a possibilidade de obtenção de
resultados falso-positivos na presença de antioxidantes ou outros agentes redutores
(VAN TONDER, 2011). O procedimento caracteriza-se pela captação do corante vital
pelos lisossomos das células viáveis não injuriadas (BORENFREUND; BABICH;
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MARTIN-ALGUACIL, 1988). Como as isoflavonas da soja possuem ação antioxidante,
resolvemos comparar os resultados obtidos nos ensaios de MTT e VN, evitando
resultados falso positivos.
Na figura 18 podemos observar que tanto o extrato de soja biotransformado
(figura 18 A) quanto o extrato de soja não biotransformado (figura 18 B) não
ocasionaram diminuição na viabilidade das células L929. Entretanto, nas células
tratadas com isoflavin beta®, observamos que ocorreu diminuição significativa na
viabilidade celular nas células tratadas com 500µg/mL deste extrato.

A

B

C

Figura 18. Gráficos obtidos com o ensaio do VN. Células L929 foram tratadas por 24h
com diferentes concentrações de extrato de soja biotransformado (A), extrato de soja
não biotransformado (B) e Isoflavin beta® (C). Estes resultados são referentes a um
n=3 experimentos, onde cada experimento foi realizado com um n=6 tratamentos.
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Nos ensaios realizados nas células HDFa (figura 19) apesar de nenhum extrato
testado ter ocasionado diminuição significativa na viabilidade, observamos menor
média de células viáveis nas células tratadas com 500 e 100µg/mL de isoflavin-beta®.
Os controles realizados com DMSO e água deionizada não interferiram na viabilidade
celular em nenhuma das culturas celulares avaliadas.
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Figura 19. Gráficos obtidos com o ensaio do VN. Células HDFa foram tratadas por
24h com diferentes concentrações de extrato de soja biotransformado (A), extrato de
soja não biotransformado (B) e Isoflavin beta® (C). Estes resultados são referentes a
um n=3 experimentos, onde cada experimento foi realizado com um n=6 tratamentos.

Neste trabalho nós demonstramos que os extratos de soja (ESBE e ESNB) não
alteram a viabilidade das células L929 e HDFa, resultados obtidos pelas técnicas de
MTT e V.N. (figuras 16, 17, 18 e 19).
Alguns trabalhos disponíveis na literatura demonstraram que a isoflavona
genisteína é capaz de diminuir a viabilidade celular, como por exemplo, o trabalho
publicado em 2004 por Di Virgilio e colaboradores, o qual encontrou resultados que
apontam que a genisteína é capaz de diminuir quase 80% da viabilidade de
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fibroblastos oriundos do pulmão de hamster após 24 horas de tratamento com
52,2µg/mL da isoflavona (DI VIRGILIO et al.,2004).
Em estudo anteriormente realizado por nosso grupo (STOCCO et al, 2012), nós
avaliamos o potencial quimiopreventivo do resveratrol, também classificado como um
fitoestrógeno, em cultura de células tumorais da linhagem ECV 304 (célula de
cercinoma de bexiga) pelo método do MTT. Neste trabalho concentrações acima de
22,823 µg/mL do fitostrógeno resveratrol demonstraram diminuir 60% da viabilidade
celular. Outro estudo também realizado com resveratrol demonstrou que o tratamento
com 17,12µg/mL do composto pode diminuir 50% da viabilidade de fibroblastos
humanos primários (ZENG et al, 2013).
Em outro trabalho recentemente publicado pelo nosso grupo demonstramos o
efeito de extrato de soja biotransformado e das isoflavonas daidzeína e genisteína em
cultura de células tumorais da linhagem MCF-7. Dentre as concentrações de extrato
utilizadas neste trabalho (0,403; 0,819; 1,638 e 2,717 mg/mL), somente a maior
concentração promoveu diminuição da viabilidade de quase 100% das células,
entretanto as três primeiras concentrações do extrato de soja e os tratamentos
realizados com os padrões daidzeína e genisteína, não alteraram a viabilidade celular
(STOCCO et al., 2015).
Neste trabalho a maior concentração de extrato de soja utilizada (500µg/mL), a
qual possui 0,839µg de genisteína manteve a viabilidade das células HDFa e L929 em
torno de 90%, assim como as três concentrações de extrato de soja mencionadas no
trabalho publicado recentemente por nosso grupo (STOCCO et al., 2015).

Vale

ressaltar que o extrato utilizado em trabalho publicado em 2015 não é o mesmo extrato
biotransformado utilizado neste trabalho. O extrato empregado na avaliação da
produção de colágeno possui modificações em relação ao extrato do trabalho
anteriormente publicado pelo nosso grupo.
Nos ensaios realizados pela técnica do MTT as duas maiores concentrações de
isoflavin-beta® testadas (500 e 100µg/mL), as quais possuem 49,3 e 9,8µg de
genisteína, respectivamente, demonstraram diminuir a viabilidade células L929. Já nos
testes realizados pela técnica do V.N, apenas a concentração de 500 µg/mL
demonstrou diminuir a viabilidade das células L929. O isoflavin- beta® não alterou a
viabilidade das células HDFa. Este resultado está de acordo com a literatura, a qual
demonstra que as isoflavonas daidzeína e genisteína são capazes de induzir morte
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celular em células tumorais (ULLAH et al, 2011), visto que as células L929 são
consideradas células de linhagem pelo fato de serem fundidas com células tumorais.
Como o isoflavin beta possui alta concentração das isoflavonas daidzeína e
genisteína, este extrato comercial alterou a viabilidade das células L929.
Este trabalho, assim como os dados da literatura publicados pelo nosso grupo e
por outros pesquisadores nos leva a compreender que a ação de fitoestrógenos
isolados ou não na viabilidade celular depende do tipo celular e da dose do composto
estudado. Os ensaios de citotoxicidade realizados pelas técnicas de MTT e V.N
demonstraram que os extratos ESBE e ESNB não alteram a viabilidade celular e
serviram como triagem para realização do teste descrito a seguir.

5.2.3 Análise da exposição da Fosfatidilserina e da permeabilidade celular por
citometria de fluxo

A anexina-V tem capacidade de se ligar fortemente aos fosfolipídeos de
membrana plasmática, sobretudo as fosfatidilserinas (FS) externalizadas, através de
suas cargas negativas na presença de íons cálcio (VAN HEERDE et al., 2000). A taxa
de associação sugere que a anexina-V não penetra na membrana e comporta-se
como uma proteína extrínseca de membrana plasmática. Assim, a translocação da FS
presente na face interna para a face externa da membrana celular e a ligação de
anexina V é uma forte evidência de apoptose (MOCHIZUKI, 2003).
Ao utilizar anexina-V marcada com FITC para detecção de apoptose é possível
avaliar os níveis de FS expostas na membrana celular externa, indicando fase inicial
de apoptose (apoptose precoce). Associando iodeto de propídio (IP), pode-se avaliar
células com permeabilidade de membrana, o que pode indicar fase tardia de apoptose
ou necrose. Uma vez que, tanto no processo de apoptose tardia quanto na necrose,
a Anevina V pode atravessar a membrana permeabilizada ao mesmo tempo em que
o IP entra no citosol (PEC et al., 2003).
Neste trabalho as células L929 foram tratadas com 500 e 100µg/mL de extrato
biotransformado e não biotransformado (ESBE 3 e ESNB); e com 5 e 1µg/mLde
Isoflavin-beta®. Estas concentrações foram definidas com base nos resultados
obtidos nos ensaios de MTT e V.N. Embora as concentrações de 50 e 10µg/mL de
Isoflavin beta® não apresentem resultados estatisticamente significativos na
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diminuição da viabilidade pelas técnicas acima descritas, optamos em não utilizar
estas concentrações neste ensaio, pois a média de células viáveis para estes
tratamentos estão muito próximas da média de células viáveis após os tratamentos
com 500 e 100µg/mL do extrato de soja comercial isoflavin-beta®, as quais
demonstraram diminuir a viabilidade celular no teste de MTT e V.N. Nós também
tentamos realizar estes ensaios com fibroblastos primários – HDFa, entretanto, não
obtivemos sucesso pois estas células possuem formato físico grande e não puderam
ser “aspiradas” pela cânula do citômetro para análise de acordo com seu tamanho e
complexidade.
Na figura 20 podemos observar que as concentrações de ESBE e ESNB
previamente determinadas pelos ensaios de MTT e V.N, não ocasionam morte celular
nas células L929. O mesmo pode ser observado para as concentrações do Isoflavin
beta® (ISO). As figuras 20 (B), (C) e, (D) demonstram que nenhum dos extratos
testados foi responsável por favorecer a morte celular por necrose, apoptose ou
apoptose tardia, respectivamente. Para as concentrações de 1 µg/mL do Isoflavin e
de 500 µg/mL do extrato de soja não biotransformado (ESNB) observamos uma
diminuição na apoptose tardia em comparação com as células tratadas somente com
meio de cultura.
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Figura 20. Análise da exposição de fosfatidilserina e da permeabilidade celular.
Células da linhagem L929 foram tratadas por 24 horas com 500 e 100 µg/mL dos
extratos de soja biotransformado e não biotransformado (ESBE e ESNB,
respectivamente) e , com 5 e 1 µg/mL do Isoflavin beta (ISO). Os gráficos demonstram
a porcentagem de células vivas (A), em processo de necrose (B), em apoptose tardia
(C) e em apoptose (D) * p < 0,05. Estes resultados são referentes a um n=3
experimentos, onde cada experimento foi realizado com um n= 4 tratamentos.

Alguns trabalhos disponíveis na literatura demonstram que o tratamento com
extrato de soja ou daidzeína pode levar a morte celular por necrose ou apoptose. O
trabalho publicado em 2011 por Xiao e colaboradores analisou a morte celular
ocasionada por extrato de soja contendo 71% de daidzeína e 14,3% de genisteína.
Este extrato promoveu morte celular por necrose e apoptose de 21,55% de células
Hela após 48 horas de tratamento com 40µg/mL do extrato (XIAO et al., 2011). Em
estudo realizado em 2012, Tang e colaboradores também observaram um aumento
na ocorrência de apoptose em células de carcinoma gástrico após tratamento com
20µg/mL da isoflavona daidzeína (TANG et al, 2012). Estes trabalhos acima citados,
utilizaram extrato de soja ou a própria isoflavona daidzeína em concentrações muito
maiores do que as concentrações de isoflavonas daidzeína e genisteína encontradas
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em nosso extrato de soja (0,73µg de daidzeína e 0,85 µg de genisteína em 500µg/ml
de ESBE 3), e talvez por isso, os estudos acima mencionados (XIAO et al., 2011;
TANG et al, 2012) tenham demonstrado capacidade em promover a morte celular
perante o tratamento com extrato de soja e daidzeína.
Os resultados obtidos neste ensaio realizado para analisar morte celular por
necrose ou apoptose estão de acordo com os resultados verificados nos ensaios de
MTT e V.N. Concluímos que todos os ensaios realizados com o objetivo de verificar a
citotoxicidade dos extratos de soja (item 5.2) demonstram que os extratos não
possuem potencial citotóxico em fibroblastos humanos e murinos e podem ser
adicionados de forma segura em produtos cosméticos.

5.3 Análise da estabilidade preliminar das formulações desenvolvidas

A análise da estabilidade de um cosmético é essencial para o desenvolvimento
de um novo produto. Segundo o guia de estabilidade de produtos cosméticos,
publicado pela ANVISA em 2004, o produto cosmético deve manter-se íntegro durante
todo o teste, mantendo seu aspecto inicial em todas as condições, exceto em
temperaturas elevadas, freezer ou ciclos, em que pequenas alterações são aceitáveis
(ANVISA, 2004).
Segundo a IFSCC (Internacional Federation of Societies of Cosmetic
Chemists), o teste de estabilidade é um procedimento preditivo, baseado em dados
obtidos de produtos armazenados em condições que visam acelerar alterações
passíveis de ocorrer nas condições de mercado. Como em todo procedimento
preditivo os resultados não são absolutos, mas possuem probabilidade de sucesso.
Foram preparadas formulações do tipo gel, creme e gel-creme, conforme
descrito no item 3.5, incorporadas com 3% dos extratos de soja. A formulação gel é
composta basicamente do pelo polímero Aristoflex AVC® (Co-Polímero do Ácido
Sulfônico Acriloildimetiltaurato e Vinilpirrolidona Neutralizado), não apresenta a
presença de substâncias graxas em sua composição e é um gel cristalino com
características de excelente consistência, estabilidade e toque agradável.
A formulação gel-creme foi formulada utilizando um blend comercial
(Hostacerin SAF®), o qual contém como doador de viscosidade o copolímero VP,
emolientes tais como óleo mineral e palmitato de isopropila e emulsionantes como
Emulsogen® SRO, de origem vegetal baseado em óleo de canola e Hostaphat KL®
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340D. Este último, composto por triéster fosfórico tem grande afinidade com os
fosfolipídeos da pele e dessa forma, também contribui para a hidratação cutânea
(PHARMASPECIAL, 2012). Ambas as formulações acima mencionadas, gel e gelcreme, foram preparadas a frio.
A formulação creme formulada neste trabalho é conhecida como diadermina ou
creme evanescente, trata-se de uma emulsão O/A com elevado poder de permeação.
A parte graxa deste creme (ácido esteárico) reage com a trietanolamina formando o
estearato de trietanolamina, o qual atua como agente emulsivo. O ácido esteárico que
não reage com a trietanolamina constitui a fase oleosa da emulsão. Os cremes O/A
são muito susceptíveis à invasão de microrganismos e por isso é necessária a
presença de conservantes com ação fungicida. Nesta fórmula foram utilizados nipagin
e nipazol para evitar desenvolvimento de microrganismos (AMARAL, 1997).
As três formulações desenvolvidas tiverem a mesma concentração (10%) de
propilenoglicol, utilizado para solubilizar os extratos e como promotor da penetração
cutânea. Este umectante é capaz de realizar solvatação da alfa queratina presente no
estrato córneo, favorecendo a penetração e sua ação sinérgica com demais
compostos químicos que possuem propriedades promotoras de absorção,
(DURACHER et al., 2009).
Nenhuma das formulações apresentou separação de fases no teste de
centrifugação realizado 24 horas após a incorporação dos extratos.
5.3.1 Centrifugação
Nenhuma das formulações apresentou alterações em relação ao seu aspecto
original. A centrifugação promove aumento da mobilidade das partículas por meio da
força gravitacional exacerbada. É realizada para determinar qualquer sinal de
instabilidade, levando à reformulação do produto analisado. A não ocorrência de
separação de fases não confirma a estabilidade do produto, mas assegura que o
produto pode ser submetido aos testes de estabilidade sem modificações na fórmula
(ANVISA, 2008).

51

5.3.2 Características organolépticas
As características organolépticas foram avaliadas com o objetivo de verificar
possíveis alterações físicas como precipitação, coloração e alterações de odor
(ANVISA, 2008).
A figura a seguir (figura 21) demonstra as formulações cosméticas incorporadas
ou não (placebo) com extrato de soja não biotransformado (ESNB), extrato de soja
biotransformado (ESBE) e isoflavin-beta®. As formulações preparadas neste estudo
não apresentaram variações quanto aos aspectos organolépticos (aspecto, cor e odor)
durante os 12 dias de estudo. Entretanto, como podemos observar na figura 21, a
formulação gel incorporada com extrato de soja biotransformado (ESBE) e com
Isoflavin beta® (A) apresentou aspecto turvo desde o tempo zero, onde o Isoflavin
demonstrou turbidez exacerbada. A turbidez pode ser decorrente do aceleramento do
processo de oxidação que ocorre quando o produto é submetido a altas temperaturas
(BIANCO; LIMA, 2007). Entretanto, nossas formulações apresentaram aspecto turvo
desde o tempo zero, ou seja, mesmo antes de submetê-las a altas temperaturas elas
já apresentavam esta alteração, o que nos leva acreditar que não seja o processo de
oxidação o evento responsável por tornar as formulações turvas.

A

C

B

D

Placebo

ESNB

ESBE

ISO

Figura 21. Aspecto das formulações tipo gel (A), creme (B) e gel Creme (C)
incorporadas ou não com extrato de soja ao final dos doze dias de análise da
Destabilidade preliminar. O esquema no canto direito (D) indica quais são os extratos
e qual a formulação placebo para cada quadruplo de preparações cosméticas.
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5.3.3 pH
Todas as formulações apresentaram, mesmo após o teste de estabilidade,
valores de pH entre 4,2 e 7,55 (figura 22). O gel (figura 22 A) apresentou os menores
valores de pH, enquanto que o creme (figura 22 B) apresentou os maiores valores. De
acordo com Barata e Souza, o pH da superfície da pele situa-se em torno de 4,5 a 7,2,
dependendo da região. Portanto é necessário que o pH dos produtos para uso tópico
esteja compreendido nesta faixa de valores, evitando assim ações indesejáveis
(BARATA, 1005; SOUZA, 2003). Nossos resultados estão de acordo com as
observações de Barata (BARATA, 1995), o qual diz que um creme de boa qualidade
deve apresentar pH neutro ou ligeiramente ácido, onde o pH não deve ultrapassar 7,5.
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Figura 22. Valores de pH obtidos no teste de estabilidade preliminar com ciclos de 24
horas a 4°C e 24 horas a 40°C. Os gráficos demonstram o pH das formulações gel
(A), creme (B) e gel-creme (C), incorporadas ou não (placebo) com os diferentes tipos
de extrato de soja. n= 6 aferições, realizadas nas formulações recém-preparadas
(controle) e ao final de cada ciclo.
5.3.4 Perda de água
A perda de água das formulações foi analisada conforme descrito no item 3.6.4.
Todas as formulações perderam em torno de 7% de água em cada ciclo, totalizando
aproximadamente 27% de perda de água para cada formulação ao final dos doze dias
(figura 23). Somente a formulação do tipo creme sem incorporação dos extratos
(placebo) (figura 23 A), demonstrou manter constante a perda de água durante três
ciclos consecutivos, atingindo 20% de perda ao final dos 12 dias de avaliação.
Após serem armazenadas a temperatura de 40° C durante 24 horas, os frascos
contendo as formulações apresentaram gotículas de água na superfície interna da
tampa. Em nossas formulações a utilização de 10% do umectante propilenoglicol não
foi capaz de impedir a evaporação da água presente na fórmula. Acreditamos que a
perda de água nas formulações esteja relacionada à alta concentração de água
presente nas formulações e a temperatura empregada no teste (40° C). É importante
ressaltar que as formulações desenvolvidas são extremamente simples, pois
priorizamos a avaliação do efeito dos ativos, e que o extrato não corrobora com a
perda de água nas formulações, visto que as formulações placebo demonstraram a
mesma porcentagem de perda de água.
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Figura 23 Análise da porcentagem de perda de água para as três diferentes
formulações (gel, creme e gel- creme) sem incorporação de extratos (A) e
incorporadas com ESBE (B), ESNB (C) e Isoflavin beta® (D). n= 6 aferições,
realizadas nas formulações recém-preparadas (controle) e ao final de cada ciclo.

A aceitação de um produto no mercado depende de vários fatores, porém é
imprescindível que a fórmula cosmética seja estável, garantindo que o produto não
altere suas características ao longo do tempo. Entre os fatores que podem alterar a
estabilidade de um produto estão os fatores extrínsecos como temperatura de
armazenamento e tempo de prateleira, e os intrínsecos, como interações entre os
ingredientes da formulação e reações de óxido- redução. As reações de óxidoredução ocasionam alterações nas características organolépticas e físicas do produto
(BARATA, 1995).
No Brasil, para que um produto seja lançado no mercado são necessários
testes de estabilidade preliminar, teste de estabilidade acelerada, teste de prateleira
e teste de compatibilidade entre formulação e material de acondicionamento. Neste
trabalho realizamos somente o teste de estabilidade preliminar, o qual segundo guia
de estabilidade de cosméticos publicado pela ANVISA tem como objetivo auxiliar e
orientar na escolha da formulação, não sendo indicado para determinação de vida útil
do produto. Este teste é realizado em condições extremas de temperatura com o
objetivo de acelerar possíveis reações em seus componentes (ANVISA, 2008). Os
resultados obtidos com os testes de estabilidade preliminar nos forneceu condições
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de trabalhar com fórmulas estáveis durante os ensaios de permeação e retenção
cutânea. Entretanto, para lançamento do produto no mercado, todos os testes
preconizados pela ANVISA devem ser realizados.

5.4 Quantificação de daidzeína e genisteína presente nas formulações

Este ensaio foi realizado em dois momentos (T0 e T1) com o objetivo de
verificar se as matérias primas utilizadas nas formulações cosméticas poderiam
promover alteração na concentração dos ativos daidzeína e genisteína (figura 25).
Neste ensaio, T0 corresponde ao dia de incorporação dos extratos de soja na base
cosmética; e T1 corresponde a 15 dias após a incorporação dos extratos de soja na
base cosmética
A figura 24 demonstra que não ocorreu alteração significativa na concentração
de daidzeína (figura 24 A.1) e genisteína (figura 24 A.2) incorporadas às formulações
gel, creme e gel-creme entre os dois tempos avaliados (T0 e T1). O mesmo resultado
foi observado nas formulações contendo ESNB (figuras 24 B1, B2).
O método analítico utilizado para quantificar daidzeína e genisteína presente
nas formulações cosméticas demonstrou boa recuperação. Para obter a solução final
contendo 5mg/mL de extratos de soja (ESBE e ESNB) para a análise realizada por
CLAE, a qual é a mesma concentração utilizada para quantificar daidzeína e
genisteína nos extratos de soja produzidos no início deste trabalho (tabela 2), nós
diluímos 1,6 g de cada formulação (0,16g/mL) em metanol. Analisando os resultados
obtidos (tabela 3), podemos notar que as formulações creme e gel-creme contendo
ESNB demonstraram menor recuperação (91,39%), enquanto que o gel-creme
contendo ESBE apresentou a melhor recuperação (103,6%).
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A.2

A.1

B.1

B.2

Gel

Gel-creme

Creme

Figura 24. Quantificação de daidzeína (1) e genisteína (2) nas formulações gel,
creme e gel-creme incorporadas com ESBE (A) e ESNB (B) por CLAE, analisadas em
triplicata. T0= dia de incorporação dos extratos de soja na base cosmética; T1= 15
dias após a incorporação dos extratos de soja na base cosmética
Tabela 3. Quantidade de isoflavonas presente nas formulações cosméticas
incorporadas com ESBE e ESNB.
ESBE

ESBE

Daidzeína (mg/g)
Gel

Teórico
0,04386

Calculado
0,0438

Crème

0,04386

Gel-crème

0,04386

Genisteína (mg/g)
99,8

Teórico
0,05

0,04258

97,08

0,05

0,05

100

0,0438

99,8

0,05

0,0518

103,6

%

ESNB

Calculado
0,05

%
100

ESNB

Daidzeína (mg/g)
Calculado
0,00934

%

Genisteína (mg/g)

100,4

Teórico
0,00462

Calculado
0,00463

%

Gel

Teórico
0,0093

Crème

0,0093

0,0085

91,39

0,00462

0,0046

99,3

Gel-crème

0,0093

0,0085

91,39

0,00462

0,0046

99,3

100,2

Tabela 3. Quantidade das isoflavonas daidzeína e genisteína presente em
formulações cosméticas incorporadas com ESBE e ESNB. Teórico= quantidade das
isoflavonas daidzeína e genisteína possivelmente presente nas formulações
incorporadas com 3% dos extratos de soja. Calculável= daidzeína e genisteína
quantificadas por CLAE nas formulações.

58

A quantidade de daidzeína e genisteína presente nas formulações
cosméticas não apresentaram alterações significativas. Estes resultados demonstram
que as matérias primas utilizadas nas formulações não interagem com as isoflavonas
presentes nos extrato, informações extremamente importantes para a realização da
próxima etapa deste trabalho, a qual consistiu em avaliar permeação e retenção das
isoflavonas presentes nos extratos e incorporados nas formulações cosméticas.

5.5 Estudo de permeação e retenção cutânea “in vitro”

A permeação de uma substância na pele é um processo complexo e
compreende a difusão e a liberação da substância da formulação cosmética e a
penetração e difusão do composto através da pele. A camada superficial da pele,
conhecida como estrato córneo (EC), possui de 10-20µm de espessura e constitui a
primeira barreira à absorção de compostos tópicos e à perda de água. A epiderme
viável (50-100µm) é responsável pela regeneração do estrato córneo, enquanto que
a derme (1-2mm ) funciona como um suporte mecânico da pele devido a presença de
colágeno, fibras elásticas e ácido hialurônico (BOUWSTRA et al., 2003).
Os extratos de polifenóis são conhecidos por possuírem atividade inibitória
contra as enzimas colagenase, elastase e hialuronidase, exercendo atividade antiaging. Entretanto, além de possuir substâncias estáveis, a retenção da substância na
derme e epiderme é um pré-requisito para atividade anti-aging efetiva de formulação
cosmética contendo polifenóis (THRING ,HILI, NAUGHTON, 2003). Desta forma,
foram realizados ensaios de permeação e retenção com formulação incorporada com
ESBE, utilizando células de difusão de Franz.

5.5.1 Ensaio de recuperação
Este ensaio foi realizado com o objetivo de escolher um solvente para ser
utilizado no ensaio de permeação e retenção utilizando célula de difusão de Franz.
Nesta análise o ESBE foi solubilizado com o solvente extrator metanol, nas
concentrações de 100, 80 e 50 %. A quantidade de isoflavonas recuperadas da pele
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dos animais ou da solução contendo quantidades conhecidas de ESBE foram
quantificadas por CLAE conforme descrito no item 4.3.
O metanol, na concentração de 100%, não foi capaz de extrair as isoflavonas da pele.
Ambas as concentrações de 50 e 80% de metanol extraíram 100% das isoflavonas do
extrato de soja presentes na pele (tabela 4). Entretanto, optamos por trabalhar com o
metanol 80% nos ensaios de permeação e retenção de compostos, pois este solvente
extrai menor quantidade de interferentes da pele.
No ensaio realizado para verificar qual solvente (diclorometano, hexano ou
clorofórmio) seria mais eficaz em extrair as isoflavonas daidzeína e genisteína
presentes no ESBE do líquido receptor, somente o diclorometano foi capaz de extrair
as isoflavonas do tampão fosfato.

Solventes

Daidzeína (µg)

Daidzeína (µg)

Genisteína (µg)

Genisteína (µg)

(controle)

(recuperação)

(controle)

(recuperação)

Metanol 100%

-

-

-

-

Metanol 80%

2,150

2,280

2,506

2,825

Metanol 50%

2,039

2,117

1,895

2,02

Tabela 4. Resultados do ensaio de recuperação de daidzeína e genisteína da pele
dos animais realizado com metanol 100, 80 e 50%.
5.5.2 Permeação e retenção das isoflavonas dadzeína e genisteína presente em
formulações incorporadas com ESBE
A Figura 25 demonstra que no ensaio de retenção, a média referente à
quantidade de daidzeína presente na pele (derme +epiderme viável) após 12 horas
de tratamento com as formulações gel, creme e gel-creme foi de 0,7086; 0,6266 e
0,4467µg/cm2, respectivamente. Não foram encontradas diferenças significativas na
quantidade de daidzeína retida na pele, entre as formulações (figura 25A).

A

quantidade de genisteína retida na pele foi de 0,9001; 1,0555 e 0,4820µg/cm2,
respectivamente. O gel e o creme facilitaram de maneira significativa a retenção da
genisteína na pele, em comparação com o gel-creme (Figura 25B).
No ensaio de permeação, o creme foi a única formulação capaz de
facilitar significativamente a permeação das isoflavonas pela pele. Foi observada
permeação de 0,1921µg/cm2 de daidzeína e 0,2954µg/cm2 de genisteína (figura 25
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C). As formulações gel e gel-creme demonstraram permear quantidades mínimas de
daidzeína e genisteína, as quais estão abaixo do limite confiável de detecção do
método utilizado.
B

A

C

Figura 25. Retenção da daidzeína (A) e genisteína (B) na pele, e permeação para o
líquido receptor (C) após tratamento com formulações do tipo gel, creme e gel creme
contendo ESBE. Os resultados são representativos de seis replicatas para cada
formulação *p=0,004.

Ao analisar os gráficos acima observamos que a quantidade de genisteína
retida na pele e permeada para o líquido receptor é maior que a concentração de
daidzeína. Dentre as hipóteses para este resultado destacamos que a quantidade de
genisteína presente no extrato (ESBE) é maior do que a concentração de daidzeína
(figura 12). Outra hipótese está relacionada com a estrutura química das isoflavonas,
visto que a genisteína contém três hidroxilas (OH), tornando a molécula mais polar e
facilitando sua liberação da formulação (WIECHERS et al., 2012). A maior retenção
da genisteína na pele também pode estar relacionada com os receptores de
estrógeno, pois os grupos hidroxila (OH) são componentes essênciais na interação
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com os receptores de estrógeno disponíveis na pele (CASSIDY, TERESA, RIMBACH,
2003 ; YANASE et al.,2003).
Neste trabalho as formulações do tipo gel e creme foram eficazes em reter as
isoflavonas na pele, entretanto somente a formulação creme propiciou a permeação
das isoflavonas para o líquido receptor. Formulações do tipo gel são amplamente
utilizadas para promover a permeação de ativos através da pele devido a alta
concentração de água em sua composição, característica que aumenta a umidade da
pele e promove reorganização das estruturas lamelares dos lipídios facilitando a
liberação transepidérmica (ROBERTS; WALKER, 1993). Trabalhos publicados na
literatura têm demonstrado alta permeação de daidzeína, genisteína e extrato de soja
incorporado em formulações do tipo gel com diferentes promotores de absorção
(CHADHA et al., 2011), ou em veículos como tampões com diferentes valores de pH
ou óleo de soja (MINGHETTI et al., 2006, HUANG et al., 2008).
Em nosso trabalho somente a formulação do tipo creme foi capaz de facilitar a
permeação das isoflavonas para o líquido receptor. Zillich e colaboradores (ZILLICH
et al, 2013) avaliaram a permeação e retenção de duas emulsões O/A com diferentes
concentrações de material graxo e incorporadas com diversos polifenóis e verificaram
que a formulação contendo maior concentração de matéria graxa (50:50) foi mais
eficaz em reter os polifenóis no extrato córneo, derme e epiderme viável, enquanto
que a formulação com maior concentração de água (50:25) foi mais eficaz em facilitar
a permeação para o líquido receptor. Outro estudo que também analisou permeação
e retenção de polifenóis incorporados em emulsão também não detectou a isoflavona
quercetina no líquido receptor após realizar ensaio de permeação e retenção com
emulsão adicionada desta isoflavona (DAL BELO et al., 2009).

Diferente dos

resultados obtidos nos estudos citado acima, em nosso trabalho a formulação
contendo maior concentração de matéria graxa e menor concentração de água
(creme) foi a única responsável por facilitar a permeação. Entretanto esta fórmula é
conhecida por diadermina, devido sua característica de facilitar a permeação de
compostos, atribuída à presença do ácido carboxílico na extremidade do ácido
esteárico (CORRÊA, 2010).
A formulação do tipo gel-creme demonstrou menor retenção de daidzeína e
genisteína na pele.

Sugerimos que este resultado esteja relacionado com os

componentes do Hostacerin SAF®, matéria prima composta por um blend doador de
viscosidade e auto emulsionante que contém em sua composição óleo de canola e
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óleo mineral. A literatura aponta que o óleo presente em emulsões pode dificultar a
difusão de compostos fenólicos da formulação, ocasionando baixa liberação e
permeação destes compostos (LUO et al., 2012).
Nossos resultados apontam que o gel e o creme são formulações eficazes para
incorporação do ESBE, pois facilitaram a retenção das isoflavonas na pele. Entretanto
a formulação creme facilitou a permeação de compostos para o líquido receptor e por
esse motivo não pode ser utilizada, visto que não realizamos ensaios toxicocinéticos
e farmacocinéticos para verificar os efeitos das isoflavonas e de outros componentes
do produto acabado no organismo (ANVISA, 2012). Estes resultados são
extremamente importantes, pois para que o extrato de soja exerça sua atividade anti
– aging através de suas propriedades anti-oxidantes, inibidora da degradação do
colágeno e do ácido hialurônico, dentre outras, as isoflavonas da soja devem alcançar
a derme e a epiderme para que possam promover seus efeitos benéficos, como por
exemplo se ligar aos receptores de estrógeno (REβ e REα) e estimular a produção
de colágeno.
De acordo com a literatura, a genisteína possui alta afinidade pelo receptor de
estrógeno beta (REβ) (IMHOF et al, 2006), o qual é expresso em alta concentração
na pele (THORNTON et al, 2003). A concentração de ativação dos receptores de
estrógeno REβ e REα pela genisteína ocorre na concentração de 8,4nM (2,27ng/mL)
e 14 nM (39,1 ng/mL), respectivamente (KUIPER et al., 1998), ou seja,

a

concentração de 2,27 ng/mL de genisteína é capaz de ativar o RE β e promover
efeitos biológicos. Outro estudo demonstrou que 30nM (8,1ng/mL) de genisteína é
capaz de aumentar 50% a ligação do REβ

ao ERE (estrogen response

elements),estimulando a ativação de genes e a produção de proteínas (KOSTELAC,
RECHKEMMER, BIVIBA, 2003).
Em nossos ensaios, quando o ESBE foi incorporado na formulação do tipo gel,
a concentração de genisteína retida na pele foi de 3186ng/mL. Esta concentração é
1000 vezes maior que a concentração apontada pela literatura (2,27ng/ml) por sua
capacidade em ativar ERβ (Kuiper et al., 1998). A concentração de genisteína
encontrada retida na pele na formulação tipo gel foi utilizada como ponto de partida
para realização dos ensaios descritos a seguir.
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5.6

Avaliação da atividade estrogênica dos extratos e de isoflavin beta® em

cultura de células primárias (HDFa)

O Colágeno tipo I é a maior proteína estrutural presente na derme, responsável
por fornecer resistência à pele. Esta proteína é primariamente produzida por
fibroblastos dermais e regulada por diversos mediadores como fatores de
crescimento, citocinas e hormônios. Durante o envelhecimento natural da pele a
combinação da redução do número de fibroblastos e da atividade metabólica destas
Dcélulas resulta na diminuição de 70% na produção do colágeno (procolágeno) pelos
fibroblastos (VARANI et al., 2006).
O hormônio estrógeno exerce profunda influência na pele, conforme
constatado através das modificações observadas na pele após início da menopausa.
A diminuição do estrógeno decorrente da menopausa está associada com aumento
do ressecamento e da flacidez; e diminuição da elasticidade e espessura da derme e
da quantidade de colágeno. Vários estudos têm demonstrado que a terapêutica
hormonal (TH) pode melhorar a hidratação, elasticidade e aumentar a densidade de
fibras colágenas (SCHMIDT et al., 1996; SUMINO et al., 2004; WOLFF et al., 2005;
SAUERBRONN et al., 2000). Entretanto dois grandes estudos, o HERS e o WHI,
alertaram para os efeitos adversos da TH como o aumento da incidência de câncer
de mama e endométrio e doenças tromboembólicas em tratamentos prolongados
(HURLEY et al.;1998; WHI, 2002).
Recentemente, moduladores seletivos dos receptores de estrógeno (SERMs Selective Estrogen Receptor Modulator) foram desenvolvidos na intenção de se obter
os benefícios do estrógeno, minimizando os efeitos colaterais que ocorrem com a
interação do hormônio com o receptor de estrógeno. A genisteína é um fitoestrógeno
considerado como SERM natural, capaz de exercer efeitos benéficos na pele sem
promover efeitos colaterais na mama e no tecido uterino (CASSIDY, 2003).
Os próximos ensaios foram realizados com o objetivo de verificar se os
fitoestrógenos daidzeína e genisteína presentes nos extratos de soja são capazes de
promover aumento na produção de colágeno em fibroblastos humanos. Nos
experimentos descritos a seguir, o meio de cultura contendo 2% de soro bovino foi
substituído por meio contendo 0,5 % de soro. Nosso objetivo inicial era retirar todo o
soro bovino fetal (FBS) das células para que o estrógeno do meio de cultura não
interferisse nos resultados, visto que a proposta do projeto era avaliar a atividade
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estrogênica do extrato. Entretanto, as células apresentavam morte celular exacerbada
quando tratadas com meio depletado de estrógeno.

5.6.1 Análise da produção de colágeno em fibroblastos primários pela técnica
de Western blotting

Para verificar se o extrato de soja biotransformado é capaz de estimular a
produção de colágeno e em quais concentrações esse efeito poderia acontecer, as
células HFDa foram tratadas com 0,665µg/ml; 1,33µg/mL; 59µg/ml; 590µg/ml e
2220µg/ml de extrato de soja biotransformado, as quais correspondem as seguintes
concentrações de genisteína: 1,35ng/mL; 2,27ng/mL; 100ng/mL; 1000ng/mL e
3186ng/mL, respectivamente. A escolha destas concentrações foi baseada no ensaio
de permeação e retenção descrito anteriormente (figura 25) e em dados da literatura
(KUIPER et al., 1998)
A figura a seguir (figura 26) demonstra um aumento na expressão do colágeno
nas células tratadas com 59 e 1,33µg/mL de extrato de soja biotransformado em
comparação com os demais tratamentos. A proteína constitutiva tubulina (controle de
carregamento) mantém o mesmo nível de expressão para os diferentes tratamentos,
o que demonstra que os tratamentos são realmente capazes de modular a expressão
do procolágeno.
C.V

2.220

590

59

1,33

0,665

µg/ml

ESBE

Prócolágeno

α/β Tubulina (controle)

Figura 26. Expressão do prócolágeno em células da linhagem HDFa após 24 horas
de tratamento com meio de cultura (c.v = controle de vida), 2.220; 590; 59; 1,33 e
0,665 µg/ml de extrato de soja biotransformado.
d
Neste ensaio as células tratadas somente com meio de cultura promoveram
menor expressão da proteína procolágeno em relação às células tratadas com 59 e
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1,33µg/mL de extrato de soja. Nós acreditamos que isso ocorra, pois as células do
controle de vida foram tratadas com baixa quantidade de soro bovino fetal (0,5%), e
por isso receberam baixa concentração de estrógeno, e, conforme já evidenciado pela
literatura, ambientes com baixas concentrações de estrógeno podem diminuir a
expressão do colágeno (AFFINITO et al, 1999).
Apesar das duas concentrações de extrato de soja (1,33 e 59µg/mL)
aumentarem visivelmente a expressão do colágeno, análises realizadas no programa
Image J® demonstraram que a concentração de 1,33µg/mL é mais eficaz, pois
demonstrou promover maior expressão do colágeno quando comparado ao
tratamento de 59µg/mL (14.899 x 12.263 unidades arbitrárias). A concentração de
1,33µg/mL de extrato contém 2,27ng/mL de genisteína, concentração ótima de
genisteína para interação com o receptor de estrógeno beta (REβ) conforme relatado
na literatura (KUIPER et al., 1998). A menor concentração de extrato de soja utilizada
(0,665µg/mL), a qual contém 1,35 ng/mL de genisteína, demonstrou baixa eficácia em
estimular a produção de colágeno. Acreditamos que a concentração de genisteína é
muito baixa para poder exercer algum efeito sobre o colágeno destas células.
A maior concentração de ESBE utilizada neste ensaio (2220µg/mL) foi
determinada com base nos ensaios de permeação e retenção e corresponde à
concentração de extrato de soja que contém 3186ng/mL de genisteína, concentração
retida na pele quando o extrato é incorporado na concentração de 3% em formulação
do tipo gel.
Curiosamente, após o tratamento de 2220µg/ml de extrato de soja não foi
detectada a expressão da proteína nas células. Acreditamos que isso possa ter
acontecido por dois motivos diferentes; ou as células produziram demasiadamente a
proteína e lançaram – na no sobrenadante celular; ou a resposta ao tratamento celular
é dose-específico ao invés de ser estimulado pela maior concentração do composto.
A dosagem da proteína colágeno no sobrenadante celular está demonstrada no item
5.6.2, descrita a seguir.
Após concluir que a concentração de 1,33µg/mL de extrato de soja é dentre as
concentrações testadas a que ocasionou a maior expressão do colágeno, um segundo
ensaio de western blotting foi realizado (figura 27). Neste ensaio as células da
linhagem HDFa foram tratadas com com β- estradiol (50ng/mL), daidzeína +
genisteína

(1,9

ng/mL

+

2,27

ng/mL,

respectivamente),

extrato

de

soja

biotransformado (1,33µg/mL), extrato de soja sem biotransformação (1,33µg/mL),
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Isoflavin-Beta® (0,023µg/mL) e fulvestrant (Sigma aldrich - I4409) isolado (625ng/mL)
ou em combinação com extrato de soja biotransformado (625ng/mL fulvestrant
+1,33µg/mL extrato soja biotransformado).
C.V

βest

D+G

ESBE

ESNB

ISO

FVT

FVT+ESBE

Procolágeno

α/β Tubulina

Figura 27. Expressão do procolágeno em células da linhagem HDFa após 24 horas
de tratamento com meio de cultura C.V = controle de vida; βest = β-estradiol; D+G =
Daidzeína + Genisteína; ESBE = extrato de soja biotransformado por fungo; ESNB =
extrato de soja sem biotransformação; ISO = isoflavin beta ®; FVT = fulvestrant;
FVT+ESBE = fulvestrant + extrato de soja biotransformado.

Os controles positivos utilizados neste ensaio (β-estradiol e Daidzeína +
Genisteína) demonstraram aumentar a expressão do procolágeno. Soldano e
colaboradores avaliaram o efeito de estradiol em fibroblastos oriundos de biópsia de
pele de mulheres saudáveis e de mulheres com esclerose múltipla. Eles encontraram
que tanto nas células de mulheres saudáveis quanto nas células das mulheres
acometidas pela doença, o tratamento com estradiol é capaz aumentar a expressão
de diversas proteínas da matriz extracelular, dentre elas o colágeno tipo I (SOLDANO
et al., 2010).
O resultado obtido para o tratamento com ESBE foi semelhante ao ensaio
anterior (Figura 26), onde o extrato biotransformado foi capaz de promover maior
expressão do procolágeno em comparação com as células tratadas somente com
meio de cultura. O extrato sem biotransformação (ESNB) promoveu menor expressão
do procolágeno em comparação com os demais extratos de soja, visto que possui
pequenas concentrações de daidzeína e genisteína (tabela 2).
O extrato comercial importado da China, isoflavin beta®, demonstrou
expressão do pró - colágeno praticamente na mesma proporção que o extrato
biotransformado. Nós acreditamos que o nível de expressão da proteína perante o
tratamento com extrato biotransformado e isoflavin beta® seja parecido, pois a
diluição do isoflavin beta® utilizado foi realizada de maneira que a concentração de
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genisteína no isoflavin é igual a concentração encontrada no ESBE utilizado para
tratar as células. Estes resultados nos levam a sugerir que, apesar do extrato de soja
Dconter diversas proteínas e moléculas ainda desconhecidas, o efeito deste extrato
biotransformado na expressão do colágeno pode ser em grande parte atribuído às
isoflavonas daidzeína e genisteína presentes no extrato, principalmente à genisteína.
O fulvestrant é um antagonista do receptor de estrógeno sem efeito agonista
identificado até o momento. Estudos demonstraram seu efeito antiestrogênico em
células de câncer de mama, endométrio e osteoclastos (ADDO, YATES & LAIGHT,
2002; AGRAWAL et al., 2009).
Neste trabalho o fulvestrant foi utilizado como controle negativo e com a
intenção de verificar a relação da expressão de receptores de estrógeno com o
aumento da produção de colágeno. Entretanto, diferente do que imaginávamos este
antagonista estimulou a expressão do procolágeno, sugerindo que

talvez o

mecanismo envolvido no aumento na expressão do colágeno em fibroblastos tratados
com fitoestrógenos pode não estar relacionada com aumento na expressão ou ligação
aos receptores de estrógeno, podendo estar relacionada com outras propriedades das
isoflavonas agliconas como proteção contra stress oxidativo via MAPK ativação,
indução da expressão de enzimas antioxidantes como glutationa-peroxidase,
catalase, glutationa redutase e Mn-superóxido dismutase (BORRAS et al., 2006;
MAHN et al., 2005).
Um estudo publicado por Emmerson e colaboradores demonstrou que a
genisteína pode promover diversos efeitos benéficos na pele e contribuir para a
cicatrização, entretanto estes efeitos são independentes dos receptores de estrógeno
sendo mediados pelas vias MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases) e IGF-1 (type
I insulin-like growth factor receptor). Neste trabalho o fulvestrant também não exerceu
atividade anti- estrogênica na migração de fibroblastos e macrófagos, etapa crucial
para acelerar a cicatrização da pele (EMMERSON, CAMPBELL, ASHCROFT &
HARDMANN, 2010).
Outra hipótese mais simples e mais provável para o resultado obtido neste
ensaio, é que o fulvestrant pode não funcionar como antagonista do receptor de
estrógeno em fibroblastos (figura 27), visto que diversos autores já relataram a
interação da genisteína com o RE β como um dos mecanismos responsáveis pelos
efeitos deste fitoestrógeno, principalmente nas camadas da derme (VERDIERSÉVRAIN et al., 2006).
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Em nosso trabalho, o fulvestrant também não exerceu ação anti-estrogênica,
visto que as células tratadas com fulvestrant + ESBE demonstraram promover maior
expressão do colágeno em comparação com as células tratadas somente com ESBE .
Desta forma, através dos resultados obtidos por Emmerson e colaboradores e de
nossos resultados, sugerimos que o fulvestrant não funcione como antagonista dos
receptores de estrógeno em fibroblastos.

5.6.2 Quantificação de colágeno no sobrenadante celular através da técnica de
ELISA

cConforme observado no ensaio anterior (figura 26), os fibroblastos tratados
com 2220µg/mL de ESBE não demonstraram marcação da proteína pró – colágeno.
Dentre as duas hipóteses sugeridas para este resultado nós citamos a demasiada
expressão da proteína com consequente liberação desta para o sobrenadante celular.
Para investigar esta hipótese a concentração de procolágeno no sobrenadante das
células tratadas com 0,665µg/mL; 1,33µg/mL; 59µg/mL; 590µg/mL e 2220µg/ml de
extrato de soja biotransformado foi quantificada por ELISA.
Na figura 28 nós podemos observar a quantidade de colágeno presente no
sobrenadante celular perante o tratamento com diferentes concentrações de extrato
de soja biotransformado (ESBE). As células tratadas com a maior concentração do
extrato de soja (2220µg/mL) apresentaram menor concentração de colágeno no
sobrenadante, resultado semelhante ao obtido no ensaio de western blotting (figura
26), o que demonstra que esta concentração não é capaz de estimular a produção de
colágeno e reforça a hipótese de que o estímulo é dose-específico. Atmaca e
colaboradores demonstraram que em altas concentrações a genisteína se liga ao
receptor de estrógeno alfa (ERα), minimizando os efeitos positivos que a isoflavona
pode promover na pele através de interação com receptor de estrógeno beta (REβ)
(ATMACA et al., 2008).
De acordo com os resultados obtidos pela técnica de western blotting, a
concentração de 1,33µg/mL de extrato de soja biotransformado foi a responsável pelo
maior estímulo na produção de colágeno. Entretanto, neste ensaio de ELISA o
estímulo na produção de colágeno se assemelha ao estímulo encontrado nas células
tratadas somente com meio (C.V), enquanto que no western blotting, o qual quantifica
a expressão da proteína na própria célula, a concentração de 1,33µg/mL de extrato
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de soja biotransformado demonstrou ser mais eficaz em estimular a produção da
proteína em comparação com as células tratadas somente com meio de cultura (C.V).
A concentração de 0,665µg/mL de extrato de soja foi a segunda concentração com
menor capacidade em estimular a produção de colágeno, resultado que concorda com
quantificações obtidas pela técnica de western blotting (figura 26).

Figura 28. Quantificação de colágeno no sobrenadante celular pela técnica de ELISA.
As células HDFa foram tratadas com meio de cultura contendo baixa concentração de
estrógeno (C.V) e com diferentes concentrações de extrato de soja biotransformado.
O tratamento controle é constituído apenas de meio de cultivo e isento de células.
*p=0.000 e **p=0,003.

Após verificar que a concentração de 1,33µg/mL de extrato de soja é a mais
eficaz em estimular a produção de colágeno através de quantificação da proteína no
sobrenadante, um segundo ensaio foi realizado (figura 30).
A figura abaixo (figura 29) demonstra que, assim como nos resultados obtidos pela
técnica de western blotting (figura 27), os tratamentos com estrógeno, daidzeína +
genisteína, fulvestrant e fulvestrant + ESBE foram responsáveis por um estímulo
significativo na produção de colágeno em comparação com células tratadas somente
com meio de cultura (C.V), e que o extrato sem biotransformação é o tratamento com
menor eficácia no estímulo da produção de colágeno.
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Figura 29. Quantificação de colágeno no sobrenadante celular pela técnica de ELISA.
C.V = controle de vida; EE = β-estradiol; D+G = Daidzeína + Genisteína; ESBE =
extrato de soja biotransformado por fungo; ESNB = extrato de soja sem
biotransformação; ISO = isoflavin beta ®; FVT = fulvestrant; FVT+ESBE = fulvestrant
+ extrato de soja biotransformado; Controle = meio de cultura isento de células.
*p=0,001.

Diferente dos ensaios de western blotting (figuras 26 e 27) e semelhante ao
primeiro ensaio de ELISA realizado (figura 28), as células tratadas somente com meio
de cultura apresentaram níveis semelhantes de colágeno no sobrenadante celular em
comparação as células tratadas com ESBE. Sugerimos que isso possa ter acontecido,
pois o tratamento realizado nas células teve duração de 24 horas, e neste período
talvez a produção de procolágeno no interior dos fibroblastos possa ter sido superior
a quantidade liberada para matriz extracelular, visto que o colágeno é sintetizado em
uma forma precursora (procolágeno) contendo duas cadeias α 1 e uma cadeia α 2 em
tripla hélice, em um processo contendo duração aproximada de 6 minutos para
formação da molécula de procolágeno (VEST & PIEZ, 1972). Após formação do
procolágeno, as moléculas são secretadas dos fibroblastos para matriz extracelular
por meio de vesículas, onde seus fragmentos terminais serão clivados pela enzima
procolágeno peptidase. Com a clivagem são formadas as moléculas de colágeno que
se polimerizam para formar as fibrilas, e que por sua vez se agregam formando as
fibras colágenas (MORISCOT; CARNEIRO; ABRAHAMSHON, 2004). Os resultados
obtidos com a quantificação do colágeno nas células (western blotting) e no
sobrenadante celular (ELISA) sugerem que o estímulo da produção de colágeno por
componentes do extrato de soja ocorre de maneira dose-específica.
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5.6.3 Análise do colágeno pela técnica de Imunofluorescência
Na figura a seguir (figura 30) podemos observar o procolágeno presente no citoplasma
das células da linhagem HDFA (coloração em verde). O núcleo das células foi corado
com corante azul fluorescente DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole)

a

d

c

b

e

f

g
g

Figura 30. Microscopia de fluorescência em fibroblastos humanos primários (HDFa)
marcados com anticorpo anti procolágeno. a, meio de cultura; b, β-estradiol; c,
Daidzeína + Genisteína; d, extrato de soja biotransformado por fungo; e, extrato de
soja sem biotransformação; f, fulvestrant e g, fulvestrant + extrato de soja
biotransformado; aumento 40x.

A imunofluorescência é uma técnica qualitativa muito utilizada na dermatologia
para apontar a existência e localização de patologias e de estruturas celulares, e por
isso não nos permite quantificar numericamente a intensidade de fluorescência para
cada tratamento (ODELL; COOK, 2013). Entretanto a baixa intensidade de
fluorescência nas células tratadas com ESNB (figura 30 E) é perceptível a olho nu, o
que nos sugere uma menor produção de colágeno para este tratamentos.
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O resultado obtido para células tratadas com ESNB é semelhante ao resultado
obtido pela técnica de western blotting. Acreditamos que por se tratar de um blend de
flavonoides e possíveis outras moléculas, o ESBE exerça efeito positivo nos
parâmetros avaliados neste trabalho. Este mesmo ensaio também foi realizado com
anticorpos anti - receptores de estrógeno alfa e beta, entretanto não foi possível
visualizar a marcação destes receptores mesmo utilizando anticorpos primários
concentrados (1:100).
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6.SUMÁRIO DA DISCUSSÃO
Alguns autores já demonstraram que a genisteína pode combater os sinais do
envelhecimento da pele após a ingestão por via oral desta isoflavona (IZUMI et al.,
2007; CIRCOSTA et al.,2007; WULF et al., 2004). Também já foi evidenciado que
dentre as isoflavonas presentes no grão de soja, as formas glicosiladas daidzina e
genistina são as formas mais abundantes, constituindo cerca de 50 a 90% das
isoflavonas. No entanto, as agliconas daidzeína e genisteína, presentes em pequena
quantidade na soja possuem maior atividade biológica (ELDRIDGE, 1982; IZUMI et
al., 2000; PYO, LEE & LEE, 2005).
Desta forma, pensando em criar um produto cosmético com ativo natural e
eficaz em combater o envelhecimento da pele, neste trabalho foram produzidos cinco
diferentes extratos de soja biotransformados com o fungo A. awamori. Diversos
autores demostraram a transformação das formas glicosídicas das isoflavonas para
suas formas agliconas, realizada por hidrólise enzimática, através da fermentação da
soja por microrganismos produtores de β-glicosidades (AGUIAR et al., 2003
;GEORGETTI et al., 2009; LIGGINS et al., 1998). Através de análises utilizando
recursos da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), conseguimos distinguir
dentre os cinco extratos produzidos qual deles possuía maior concentração de
daidzeína e genisteína.
Na segunda etapa do trabalho avaliamos a citotoxicidade do extrato de soja
denominado ESBE 3 (extrato com maior concentração de isoflavonas agliconas),
através de diferentes métodos utilizando como modelo de estudo fibroblastos de
linhagem e fibroblastos humanos primários (L929 e HDFA). Estas análises nos
permitiram concluir que o extrato biotransformado (ESBE) não possui atividade
citotóxica. Posterior a estas análises, foram desenvolvidas formulações cosméticas
para a incorporação dos extratos. Estas formulações foram submetidas a testes de
estabilidade preliminar, o qual segundo guia de estabilidade de cosméticos da
ANVISA tem como objetivo auxiliar e orientar na escolha da formulação, não sendo
indicado para determinação de vida útil do produto. Estas análises nos permitiram
verificar que as formulações eram estáveis para que pudéssemos prosseguir para o
ensaio de permeação e retenção utilizando o modelo da célula de difusão de Franz.
Os ensaios de permeação e retenção nos revelaram que as formulações
cosméticas desenvolvidas possibilitaram a retenção das isoflavonas daidzeína e
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genisteína na pele, apontando para melhores resultados com formulação gel e creme
em relação à formulação gel-creme. A quantidade de isoflavonas encontrada retida
na pele após aplicação de formulação gel incorporada com ESBE norteou a avaliação
da atividade do extrato na produção de colágeno. Não foi possível trabalhar com as
quantidades de genisteína e daidzeína encontradas na formulação creme, pois esta
fórmula também facilitou a permeação das isoflavonas para o líquido receptor, e
segundo a ANVISA, ensaios farmacocinéticos e toxicocinéticos seriam necessários
para poder trabalhar com formulação cosmética com esta atividade.
Na última etapa do trabalho foi avaliada a capacidade do extrato de soja
biotransformado em estimular a produção do colágeno. Diante dos resultados obtidos
nós demonstramos que o ESBE é capaz de estimular a expressão do colágeno de
maneira dose-específica. A maior concentração de extrato utilizada não foi capaz de
promover ação alguma na expressão do colágeno. Um estudo realizado por Marini e
colaboradores avaliou a ação de estradiol, raloxifeno e genisteína na cicatrização da
pele de ratas ovariectomizadas (OVX). As citocinas TGFβ-1, transaminase tecidual 2
e fator de crescimento endotelial encontraram-se diminuídas nos animais OVX em
relação aos animais não ovariectomizados. Estradiol, raloxifeno e genisteína
ocasionaram modificações significativas na liberação destas citocinas, acelerando a
cicatrização. Entretanto, assim como resultados obtidos em nosso trabalho, a menor
dose de genisteína foi mais efetiva na cicatrização da pele (MARINI et al., 2010)
Sugerimos que esta atividade provavelmente está relacionada com interação
com receptor de estrógeno isoforma β (REβ), visto que em nosso estudo a dose de
genisteína capaz de promover maior aumento na expressão do colágeno é a mesma
apontada como responsável por maior afinidade ao REβ em outro estudo (KUIPER et
al., 1998). Entretanto, apesar da forte evidência de que a genisteína seja responsável
por este efeito na expressão do colágeno (vide resultados obtidos pelo ensaio de
western blotting após tratamentos com ESBE e isoflavin beta®), reconhecemos que a
genisteína possa não ser a única responsável por este efeito benéfico na pele, visto
que este extrato possui diversos outros componentes conforme demonstrado pelas
análises cromatográficas, os quais podem ou não se tratar de flavonoides. Além disso,
apesar da hipótese de que a interação com REβ seja um dos mecanismos
responsáveis pelo estímulo da produção de colágeno, não podemos descartar que
esta isoflavona possui atividade antioxidante, e outros ensaios seriam necessários
para desvendar os mecanismos de ação e quais os componentes responsáveis pelo
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aumento na produção de colágeno após tratamento com este extrato de soja
biotransformado (BORRAS et al., 2006; MAHN et al., 2005).
Prevenir ou reverter o envelhecimento da pele inclui o uso de protetores
solares, antioxidantes e agentes como os retinóides, os quais inibem as colagenases
e promovem a produção de colágeno. Existem poucos agentes disponíveis no
mercado com capacidade de estimular a síntese e/ou impedir a degradação do
colágeno. A inibição das elastases derivadas de fibroblastos é uma das formas de
proteger a derme da fragmentação das fibras elásticas e da formação de rugas. As
proteínas STI e BBI presentes no grão de soja possuem atividade inibidora de
protease, portanto, não podemos descartar que este seja um dos mecanismos que
contribui para aumento do colágeno após tratamento com este extrato de soja
(TSUKAHARA et al., 2001).
Os resultados apresentados neste trabalho nos permitiram verificar que o
hormônio estrógeno e as isoflavonas daidzeína e genisteína são altamente eficazes
em estimular a produção de colágeno e combater o envelhecimento em comparação
com extrato de soja biotransformado. Entretanto, o uso de estrógeno em cosméticos
não é permitido visto que esta molécula possui grande absorção na pele (DRAELOS,
2005) e pode causar problemas como câncer de mama e endométrio e alterações no
sistema hemostasia levando ao desenvolvimento de desordens tromboembólicas
(HURLEY et al., 1998).
Os fitoestrógenos daidzeína e genisteína não possuem contraindicações e
podem ser utilizados em cosméticos. Entretanto, a obtenção destas isoflavonas
purificadas é um processo trabalhoso, o que agrega um alto custo ao produto final.
Assim a utilização do extrato de soja biotransformado em produtos cosméticos é uma
alternativa eficaz, sem contraindicações, com menor custo e ainda forneceria ao
produto capacidade de agregar apelo “natural” ao produto, característica cada vez
mais explorada por algumas indústrias cosméticas em seus produtos.
Há muito tempo os produtos naturais ganharam um enorme prestígio junto às
pessoas, tendência assimilada por muitas empresas, que em alguns casos até
incluíram a expressão “produtos naturais” em sua razão social. Esta grande
valorização partiu da noção de que produtos sintéticos e artificiais são maléficos á
saúde e ao planeta, e em contrapartida os produtos naturais, por serem naturais,
seriam isentos dos efeitos indesejados e só trariam benefícios a saúde. Mas sabemos
que isto não é verdade, a natureza está repleta de produtos venenosos como o
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metano, por exemplo, e que a obtenção inadequada de ingredientes naturais pode
comprometer o meio ambiente.
Em entrevista sobre ingredientes naturais para a revista Cosmetics & Toiletries,
Wallace César Porto Magalhães, farmacêutico e coordenador do software RTC para
gestão de P & D e assuntos regulatórios, relata que é necessário compreender bem e
usar corretamente os ingredientes naturais para obter produtos eficazes, seguros e
honestos. O uso de ingredientes naturais visando exclusivamente aproveitar seu apelo
de marketing é uma estratégia de pouco e curto valor. Produtos de tecnologia
consistente devem ser desenvolvidos a partir da compreensão de que o grande
diferencial dos ingredientes naturais é que foram criados por um complexo processo
biológico. A escolha de um extrato que só facilita a aplicação e garante a estabilidade
do produto não é o bastante, é necessário garantir a ação pretendida, assim como a
manutenção do efeito utilizando critérios científicos para definir o percentual dos
ingredientes naturais a serem utilizados na formulação. Pequenas quantidades podem
não possuir a ação desejada, enquanto que quantidades excessivas podem encarecer
o produto sem proporcionar ganho de atividade (MAGALHÃES, 2015).
Os extratos vegetais são um complexo blend com inúmeras substâncias, e para
garantir a atividade do pool de substâncias presentes no extrato, as matérias primas
e o modo de preparação das formulações devem ser criteriosamente estabelecidos.
A utilização de ingredientes naturais em produtos cosméticos é recomendável visto
que reflete expectativas nos consumidores por serem oriundos de processos
biológicos e pelos benefícios que podem proporcionar à pele e aos cabelos. Entretanto
é necessário um trabalho de pesquisa e desenvolvimento nestes produtos, com
realização de estudos de eficácia e toxicidade para identificar, dimensionar e
comprovar os seus benefícios.
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6. Conclusões
7.1 A biotransformação da soja com fungo Aspergillus awamori demonstrou ser um
método eficaz para aumentar a concentração de daidzeína e genisteína;
7.2 Os extratos produzidos não apresentam potencial citotóxico nas concentrações
analisadas nos fibroblastos utilizados neste trabalho (L929 (fibroblasto murino de Mus
musculus) e HDFa (Human Dermal Fibroblasts adult));
7.3 As formulações cosméticas incorporadas com extrato foram estáveis e não
apresentam degradação das isoflavonas em um período de 15 dias;
7.4 As isoflavonas daizeína e genisteína foram encontradas retidas na pele com o uso
de formulações gel, creme e gel-creme;
7.5 A formulação gel é a melhor opção para incorporação do extrato de soja
biotransformado, pois facilita a retenção das isoflavonas e não permite a penetração
dos compostos da formulação para o líquido receptor;
7.6 O extrato de soja biotransformado é capaz de estimular a produção de colágeno
em fibroblastos humanos primários de maneira dose – específica;
7.7 Evidências sugerem que um dos mecanismos de ação seja interação da
genisteína presente no extrato com REβ, entretanto, não podemos descartar a
hipótese que outros mecanismos e outras moléculas possam estimular a produção de
colágeno.

80

8. Referências
Bibliográficas

81

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABIHPEC. Brazilian Association of the Cosmetic, Toiletry and Fragrance Industry.
Panorama do setor HPPC. Disponível em: https://www.abihpec.org.br/wpcontent/uploads/2014/04/2014-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-2108.pdf. Acesso em 14 de novembro de 2015.
ACCORSI-NETO A, HAIDAR M, SIMÕES R, SIMÕES M, SOARES-JR J, BARACAT
E. Effects of isoflavones on the skin of postmenopausal women: a pilot study. Clinics.
v.64, p.505-510, 2009.
ADDO, S.; YATES, R.A.; LAIGHT, A. A phase I trial to assess the pharmacology of the
new oestrogen receptor antagonist fulvestrant on the endometrium in healthy
postmenopausal volunteers. Br J Cancer.v.87.p.1354–1359, 2002.
AFFINITO, P.; PALOMBA, S.; SORRENTINO, C.; DI CARLO, C.; BIFULCO, G.;
ARIENZO, M.P. et al. Effects of postmenopausal hypoestrogenism on skincollagen.
Maturitas, v.33,p. 239–247, 1999.
AGRAWAL, A.; HANNON, R.A.; CHEUNG, K.L.; EASTELL, R.; ROBERTSON, J.F.
Bone turnover markers in postmenopausal breast cancer treated with fulvestrant – A
pilot Study. Breast, v.18, p. 204–207, 2009.
AGUIAR, C.L.; SUZUKI ,C.N.; PAREDES-GUZMÁN,J.F.;ALENCAR, S.M.; AGUIAR,
C.L.; SUZUKI, C.N.; PAREDES-GUZMÁN,J.F.;ALENCAR, S.M.; PARK,Y.K.
Transformácion de las β-glicosil isoflavonas por fermentación semi-sólida de harina
de soja com Aspergillus oryzae. Ciência e tecnologia de alimentos,
Campinas,v.4,n.2,p.115-121,2003.
AMARAL, M.H.A.R. Estudo do naproxeno em formas de aplicação cutânea.
1997.159f. Dissertação (Mestrado em Controle de Qualidade)- Faculdade de
Farmácia da Universidade do Porto, Porto, Portugal, 1997.
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Genéricos-Legislação-Resolução.
no.
899,
de
29
de
maio
de
2003.
Disponível
em
http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/re/899_03.htm. Acesso em 10 de maio de
2013.
ASHCROFT, G.S.; ASHWORTH, J.J. Potential role of estrogens in wound healing.
Am J Clin Dermatol, v. 4, p.737–743, 2003.
ASHCROFT, G.S.; MILLS, S.J. Androgen receptor-mediated inhibitionof cutaneous
wound healing. J Clin Invest, v.110, p.615-624,2002.
ASHCROFT, G.S.; MILLS, S.J; LEI ,K.; GIBBONS, L.; JEONG, M.J.; TANIGUCHI,M.
Estrogen modulates cutaneous wound healing bydownregulating macrophage
migration inhibitory factor. J Clin Invest, v.111, p.1309-1318, 2003.

82

ASHWORTH, J.J.; SMYTH, J.V.; PENDLETON, N.; HORAN, M.; PAYTON, A.;
WORTHINGTON, J.; OLLIER, W.E.; ASHCROFT, G.S. Polymorphisms spanning the
0N exon and promoter of the estrogen receptor-beta (ERbeta) gene ESR2 are
associated with venous ulceration. Clin. Genet, v.73,p. 55–61, 2008.
ATMACA, A.; AL-BATRAN, S.E.; WIRTZ, R.M.; WERNER, D.; ZIRLIK, S.; WIEST, G.;
ESCHBACH, C.; CLAAS, S.; HARTMANN, A.; FICKER, J.H. The validation of estrogen
receptor 1 mRNA expression as a predictor of outcome in patients with metastatic nonsmall cell lung cancer. Int J Cancer, v. 134, p. 2314–2321, 2014.
ATTERITANO, M.; MARINI, H.; MINUTOLI, L.; POLITO, F.; BITTO, A.; ALTAVILLA,
D. Effects of the phytoestrogen genistein on some predictors of cardiovascular risk in
osteopenic, postmenopausal women: a two year randomized, double-blind, placebocontrolled study. J Clin Endocrinol Metabol, v.92, p.3068–3075, 2007.
BARATA, F.A.E. A Cosmetologia: princípios básicos. 1. ed. São Paulo:
TecnoPress, 1995.
BIANCO, L.; LIMA, F.V. Estudo de formulações dermatológicas contendo
despigmentantes cutâneos para tratamento de hipercromias [internet].Universidade
do
Sul
de
Santa
Catarina
(UNISUL);2007.Disponível
em<http://junic.unisul.br/2007/JUNIC/pdf/0134.pdf>.Acesso em 10/03/2014.
BIRK Y. The Bowman-Birk inhibitor. Trypsin- and chymotrypsin-inhibitor from
soybeans. Int J Pept Protein Res, v.25, p.113-13.
BORENFREUND, E.; BABICH, H.; MARTIN-ALGUACIL, N. Comparions of two in vitro
cytotoxicity assays – The Neutral Red (NR) and Tetrazolium MTT Tests. Toxicology
in Vitro, v.2,n.1,p.1-6, 1988.
BORNSTEIN, P. The biosynthesis of collagen. Annu. Rev. Biochem. v,43, p.567603, 1974.
BORRAS, C.; GAMBINI, J.; GOMEZ-CABRERA, M.C.; SASTRE, J.; PALLARDO, F.V.;
MANN, G.E.;VINA, J. Genistein, a soy isoflavone, up-regulates expression of
antioxidant genes: involvement of estrogen receptors, ERK1/2, and NFkappaB.
FASEB J,v.20, p. 2136–2138, 2006.
BOTTAI, G.; MANCINA, R.; MURATORI, M.; DI GENNARO, P.; LOTTI, T. 17βestradiol protects human skin fibroblasts and keratinocytes against oxidative damage.
J. Eur. Acad. Dermatol,v. 27, p.1236-1243, 2012.
BOUWSTRA, J.A.; HONEYWELL-NGUYEN, P.L.; GOORIS, G.S.; PONEC, M.
Structure of the skin barrier and its modulation by vesicular formulations. Prog. Lipid
Res. v.42, p.1–36, 2003.
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Guia de estabilidade
de produtos cosméticos. 1 ed. Brasília, ANVISA, 2004.

83

BRASIL, Portaria n° 2.982, de 26 de novembro de 2009. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil.D.O.U. 01 de dezembro de 2009.
BRASIL. Guia de estabilidade de produtos cosméticos. Anvisa. Brasília: Anvisa,
2008.
BRASIL. Guia para Avaliação da segurança de produtos cosméticos, ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2 ed, 2012.
BRINCAT, M. ; VERSI, E. ; MONIZ, C.F.ET AL.. Skin collagen changes in
postmenopausal women receiving different regimens of estrogen therapy. Obstet
Gynecol, v.70, p.123–127, 1987.
BRINCAT, M.; MONIZ, C.J.;STUDD, J.W.; DARBY, A.; MAGOS, A.; EMBUREY, G.;
VERSI, E.Long-term effects of the menopause and sex hormones on skin thickness.
Br J Obstet Gynaecol, v.92, p.256–259, 1985.
BRINCAT, M.P. Hormone replacement therapy and the skin. Maturitas,v.35, p.107–
117, 2000.
BRINCAT, M.P.; BARON, Y.M.; GALEA, R. Estrogens and the skin. Climacteric, v.
8, p.110-123, 2005.
BROHEM, C.A.;CARDEAL, L.B.S.; TIAGO,M.; SOENGAS,M.S.; BARROS, S.B.M.;
MARIA-ENGLER, S.S. Artificial skin in perspective: concepts and applications.
Pigment Cell Melanoma Res, v. 24, p.35–50, 2010.
CASSIDY, A., TERESA, D. S., RIMBACH, G. Molecular mechanisms by which dietary
isoflavones potentially prevent atherosclerosis. Expert Rev Mol Med. v.24, p.1-15,
2003.
CEDERROTH,C.R.; NEF,S. Soy, phytoestrogens and metabolismo: A review. Mol
Cel Endocrinol, v.304,p.30-42, 2009.
CHADHA, G., SATHIGARI, S., PARSONS, D.L., JAYACHANDRA BABU, R.,. In vitro
percutaneous absorption of genistein from topical gels through human skin. Drug Dev
Indl Pharm, v.37, p. 498–505, 2011.
CHANG, T.S.; DING, H.Y.; TAI, S. S.K.; WU, C.Y. Metabolism of the soy isoflavones
daidzein and genistein by fungi used in the preparation of various fermented soybeans
foods. Bioscience Biotechnology Biochemistry, Tokyo, v. 71, p.1330-1333, 2007.
CHEN, K.I.; LO, Y.C.; SU, N.W.; CHOU, C.C.; CHENG, K.C. Enrichment of Two
Isoflavone Aglycones in Black Soymilk by Immobilized β‑Glucosidase on Solid
Carriers. J Agric Food Chem. v.60, p.12540−12546, 2012.
CHUNG, I.M.; SEO, S.H.; AHN, J.K.; KIM, S.H. Effect of processing, fermentation, and
aging treatment to content and profile of phenolic compounds in soybean seed, soy
curd and soy paste. Food Chem. v.127, p.960-967,2011.

84

CIRCOSTA, C.; DE PASQUALE, R.; PALUMBO, D.R.; SAMPIERI, S.; OCCHIUTO, F.
Effect of isoflavones from red clover (Trifolium pretense) on skin changes induced by
ovariectomy in rats. Phitoth Res, v.20, p.1096-1099, 2006
CORRÊA, M.A. Cosmetologia: aspectos teóricos e práticos. Associação
Farmacêutica de Araraquara, p.14-15, 2010.
DAL BELO, S.E.; GASPAR, L.R.; MAIA CAMPOS, P.M.; MARTY, J.P. Skin
Penetration of Epigallocatechin-3-Gallate and Quercetin from Green Tea and Ginkgo
biloba Extracts Vehiculated in Cosmetic Formulations. Skin Pharmacol Physiol v. 22,
p.299–304, 2009.
DE ANDRADE, C.M.; BIANCHINI, F.J.; REY, F.M.; FONSECA, M.J.; TOLOI, M.R.
Effects of an aglycone-rich biotransformed soybean extract in human endothelial cells.
Climacteric, v.18, p.651-655, 2015.
DI MAMBRO, V.M.; FONSECA, M.J.V. Assay of physical stability and antioxidant
activity of a topical formulation added with different plant extracts. J Pharm Biomed
Anal, Oxford, v. 37, p. 287-295, 2005.
DI VIRGILIO, A. L.; IWAMI, K.; WATJEN, W.; KAHL, R.; DEGEN, G. H.Genotoxicity of
the isoflavones genistein, daidzein and equol in V79 cells. Toxicol Lett,v.151, p. 151162, 2004.

DOEVENDANS, P. A.; SMITS, J. F. M.; DAEMEN, M. J. A. P.;
REUTELINGSPERGER, C. P. M. Markers of apoptosis in cardiovascular tissues:focus
on annexin V. Cardiovascular Research, v. 45, p. 549-559, 2000.

DRAELOS, Z.D. Topical and oral estrogens revisited for antiaging purposes. Fertil
Steril,v. 84, p.291–292, 2005.
DURACHER, L. ; BLASCO, L. ; HUBAUD, J.C. ; VIAN, L. ; MARTI-MESTRES, G. The
inﬂuence of alcohol, propylene glycol and 1,2-pentanediol on the permeability of
hydrophilic model drug through excised pig skin. Int J Pharm. v. 374, p.39-45, 2009.
ELDRIDGE, A.C. Determination of isoflavones in soybean flours, protein concentrates
and isolates. J Am Chem Soc, v.183, p.90,1982.

EMBRAPA,
Soja
em
números
(Safra
2014/2015).Disponível
em:
https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos. Acesso em 14 de
novembro de 2015.
EMMERSON, E.; CAMPBELL, L.; ASHCROFT, G.S.;HARDMAN, M.J. The
phytoestrogen genistein promotes wound healing by multiple independent
mechanisms. Mol Cell Endocrinol. v.321,p.184–193, 2010.

85

FERREIRA, A.O. Guia prático da farmácia magistral. 2.ed. São Paulo:
Pharmabooks, 2002.
FORTES, V.S. Caracterização química e avaliação da atividade antioxidante e
citotóxica do extrato de soja (Glycine max) biotransformada pelo Aspergillus
awamori.2011.75f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2011.
GEORGETTI, S.R.; VICENTINI, F.T.M.C.; YOKOYAMA, C.Y.; BORIN, M.F;
SPADARO, A.C.C.; FONSECA, M.J.V. Enhanced in vitro and in vivo antioxidant
activity and mobilization of free phenolic compounds of soybean flour fermented with
different beta-glucosidase-producing fungi. J Appl Microbiol, v.106 ,p. 459-466, 2009.
GLAZIER, M.; GINA, M. B.; BOWMAN, M.. A review of the evidence for use of
phytoestrogens as a replacement for tracitional estrogen replacement therapy. Ar Int
Med, v. 161, p. 1161-1172, 2001
HELFERICH, W. G.; ANDRADE, J. E.; HOAGLAND, M.S.Phytoestrogens and Breast
cancer: a complex story. Inflammopharmacol, v.16, p.219-226, 2008.
HENNEMAN, D.H. Effect of estrogen on in vivo and in vitro collagen biosynthesis
and maturation in old and young female guinea pigs. Endocrinol, v. 8, 3,p. 678–690,
1968.
HUANG, Z.R.; HUNG, C.F.; LIN, Y.K.; FANG, J.Y. In vitro and in vivo evaluation of
topical delivery and potential dermal use of soy isoflavones genistein and daidzein. Int
J Pharm, v.364, p.36–44, 2008.
HURLEY, S.; GRADY, D.; BUSH, T.; FURBERG, C.; HERRINGTON, D.; RIGGS, B.;
VITTINGHOFF, E. Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary
prevention of coronary heart disease in postmenopausal women. Heart and
Estrogen/progestin Replacement Study (HERS). JAMA: The Journal of the
American Medical Association, v.280, p.605-613, 1998.
IM, S.; LEE, E.S.; KIM,W.; SONG, J.; KIM,J.; LEE, M. Expression of progesterone
receptor in human keratinocytes. J Korean Med Sci, v.15, p.647-654, 2000.
IMHOF, M.; GOCAN, F.; REITHMAYR, F.; LIPOVAC, M.; SCHIMITZEK, C.;
CHEDRAUI, P.; HUBER, J. Effects of a red clover (MF11RCE) on endometrium
andsex hormones in postmenopausal women. Maturitas, v.38, p. 41-48, 2006.
INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Brasil). Estimativa
2014: Incidência de Câncer no Brasil, 124p. 2014. Disponível em:
http://www.inca.gov.br/rbc/n_60/v01/pdf/11-resenha-estimativa-2014-incidencia-decancer-no-brasil.pdf. Acesso em 24 de novembro de 2015.
ISAAC, V. L.B.; CEFALI, L. C.; CHIARI, B. G.; OLIVEIRA, C. C. L. G., SALGADO,
H.R.N. CORRÊA, M. A. Protocolo para ensaios físico-químicos de estabilidade de

86

fitocosméticos. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 29, n.1,
p.81-86, 2008.
IZUMI, T.; PISKULA, M.K.; OSAWA,S.; OBATA, A.; TOKE,K.; SAITO, M. Soy
isoflavone aglycones are absorbed faster and in higher amounts than their glucosides
in humans. J Nutr ,v.130, p.1695-1699,2000.
IZUMI, T.; SAITO, M.; OBATA, A.; MASAYUKI, A.R.; YAMAGUCHI, H.; MATSUYAMA,
A. Oral intake of soy isoflavone aglycone improves the aged skin ofadult women. J Nut
Sci Vitaminol, v.53, p.57-62, 2007.
KASE, N. G.. Impact of hormone therapy for women aged 35 to 65 years, from
contraception to hormone replacement. Gender Medicine, v. 6, p. 37-59, 2009.
KASS-ANNESE, B. Alternatives therapies for menopause. Clinic Obstet Gynecol.,
v. 43, p. 162-183, 2000.
KING, A.; YOUNG, G. Characteristics and occurrence of phenolic phytochemicals. J
Am Diet Assoc, v.99, p.213-218.
KOSTELAC, D.; RECHKEMMER, G.; BRIVIBA, K. Phytoestrogens modulate binding
response of estrogen receptors alpha and beta to the estrogen response element. J
Agric Food Chem. v.51, p.7632–7635, 2003.
KOTSOPOULOS,D.; DALAIS ,F.S.; LIANG, Y.L.; MCGRATH, B.P.; TEEDE, H.J. The
effectsof soy protein containing phytoestrogens on menopausal symptoms in
postmenopausal women. Climacteric,v.3, p.161-167, 2000.
KOVACS, E. J. Aging, traumatic injury, and estrogen treatment. Exp Gerontol, v.4,
p.549–555, 2005.
KUIPER, G. G.; LEMMEN, J. G.; CARLSSON, B.; CORTON, J. C.; SAFE, S.H.; VAN
DER SAAG, P.T.; VAN DER BURG, B.; GUSTAFSSON, J.A. Interaction of estrogenic
chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor. Endocrinology, v.139, p.42524263, 1998.
LEVENSON, A.S.; GEHM, B.D.; PEARCE, S.T.; HORIGUCHI,J.; SIMONS,L.A.;
WARD, J.E.; JAMESON, J.L.; JORDA,V.C. Resveratrol acts as an estrogen receptor
(er) agonist in cancer cells stably transfected with ER. Int. J. Cancer, v. 104, p.587–
596, 2003.
LIGGINS, J.; BLUCK, L.J.C.; COWARD, W.A.; BINGHAM, S.A. Extraction and
quantification of daidzein and genistein in food. Anal Biochem,v.264, p. 1-7,1998.
LUO, N.; GUAN, Q.; ZHENG, L.; QU, X.; DAI, H.; CHENG, Z. Estrogen-mediated
activation of fibroblasts and its effects on the fibroid cell proliferation. Transl Res, v.
163, p. 232–241, 2014.

87

LUO, Z.; MURRAY, B.S.; ROSS, A.L.; POVEY,M.J.W.; MORGAN, M.R.A.;DAY, A.J.
Effects of pH on the ability of flavonoids to act as Pickering emulsion stabilizers.
Colloids Surf. B. Biointerfaces v.92, p.84–90, 2012.
MACKEY, R.; EDEN, J. Phytoestrogens and the menopause. Climacteric, v. 4, p.
302-308, 1998.
MAGALHÃES, W.C.P. Ingredientes naturais. Cosmetics & Toiletries, v.27, p.26,
2015.
MAHN, K.; BORRAS, C.; KNOCK, G.A.; TAYLOR, P.; KHAN, I.Y.; SUGDEN, D.;
POSTON, L.; WARD, J.P.; SHARPE, R.M.; VINA, J.; AARONSON, P.I.; MANN, G.E.
Dietary soy isoflavone induced increases in antioxidant and eNOS gene expression
lead to improved endothelial function and reduced blood pressure in vivo. FASEB J,
v.19, p.1755–1757, 2005.
MAIA CAMPOS, P.M.B.G.; BADRA, M.U.L. Estudo da estabilidade física de bases
dermocosméticas contendo ésteres fosfóricos. Aerosol & Cosméticos, São Paulo, v.
79, p. 8-11, 1992.
MARINI, H.; MINUTOLI, L.; POLITO, F.; BITTO, A.; ALTAVILLA, D.;ATTERITANO,
M. Effects of the phytoestrogen genistein on bone metabolismo in osteopenic
postmenopausal women: a randomized trial. Annals Int Med, v.146, p.839–847,
2007
MARINI, H.; POLITO,F.; ALTAVILLA,D.; IRRERA,N.; MINUTOLI,L.; CALÒ,M.;
ADAMO,E.B.; VACCARO,M.; ,F.; BITTO,A. Genistein aglycone improves skin repair
in an incisional model of wound healing: a comparison with raloxifene and oestradiol
in ovariectomized rats. British Journal of Pharmacology,v. 160, p. 1185–1194,
2010.
MINGHETTI, P., CILURZO, F., CASIRAGHI, A., MONTANARI, L. Evaluation of ex vivo
human skin permeation of genistein and daidzein. Drug Deliv, v.13, p.411-415, 2006.
MIURA, T.; YUAN, L.; SUN, B.; FUGI, H.; YOSHIDA, M.; WAKAME, K; KOSUMA, K.
Isoflavone aglycon produced by culture of soybean extracts with Basidiomycetes and
its ant-angiogenic activity. Biosc Biotechnol Biochem, v. 66, p. 2626–2631, 2002.
MOCHIZUKI, T.; RUGE, Y.; ZHAO, S.; TSUKAMOTO, E.; HOSOKAWA, M.;
MORAES, A.B., HAIDAR, M.A., SOARES, J.M.J., SIMOES, M.J., BARACAT, E.C.,
PATRIARCA, M.T. The effects of topical isoflavones on postmenopausal skin: doubleblind and randomized clinical trial of efficacy. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol,
v.46, p.188-192, 2009.
MORISCOT, A.S.; CARNEIRO, J.; ABRAHAMSHON,P.A. Histologia para
fisioterapia e outras áreas da reabilitação.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1
ed, 2004.
MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to
proliferation and cytotoxicity assays. J. Immunol. Methods, v.16, p. 55-56,1983.

88

MURKIES, A. L.; WILCOX, G.; DAVIS, S, R. Phytoestrogens. J Clin Endocrinol
Metabol, v. 83, p. 297-303, 1998.
NELSON, H.D.. Menopause. Lancet. v. 371, p. 760-770, 2008.
NIH CONFERENCE. National Institutes of Health State-of-the-Science Conference
Statement: Management of Menopause-Related Symptoms. Annals of Int. Med. v.
142, p. 1003-1013, 2005.
ODELL, I.D.; COOK, D. Immunofluorescence Techniques Journal of Investigative.
Dermatol, v.133, 2013.
OHNEMUS, U.; UENALAN,M.; CONRAD, F.;HANDJISKI, B.; MECKLEMBURG,L.;
NAKAMURA,M.; INZUNZA, J.; GUSTAFSSON,J.A.; PAUS,R. Hair cycle control by
estrogens: Catagen induction via estrogen receptor (ER) checked by ERb signalling,
Endocrinology,v.146, p.1214–1225, 2005.

PATRIARCA, M.T.; GOLDMAN K.Z.; DOS SANTOS, J.M. ET AL. Effects of topical
estradiol on the facial skin collagen of postmenopausal women under oral hormone
therapy: a pilot study. Eur J Obst Gynecol Reprod Biol, v.130, p.202–205, 2007.
PEC, M. K.; AGUIRRE, A.; MOSER-THEIR, K.; FERNANDEZ, J. J.; SOUTO, M. L.;
DORTA, J. DIAZ-GONZALEZ, F.; VILLAR, J. Indution of apoptosis in estrogen
dependent and independent breast cancer cells by the marine terpenoid
dehydrothyrsiferol. Biochemical Pharmacology, v. 65, p. 1451-1461, 2003.
PHARMASPECIAL. Informativo técnico: Hostacerin SAF®. Disponível em:
<http://www.pharmaspecial.com.br/imagens/literaturas/Lit_HOSTACERIN_SAF.pdf>.
Acesso em 26 outubro 2013.
PHILLIPS, T.J.; DEMIRCAY, Z.; SAHU, M. Hormonal effects on skin aging.
Clinics, v. 17, p.661–672, 2001.
PIERARD-FRANCHIMONT, C. ; LETAWE, C. ; GOFFI, N. V. ET AL. Skin waterholding capacity and transdermal estrogen therapy for menopause: a pilot study.
Maturitas, v. 22, p.151–154, 1995.
PROST-SQUARCIONI, C. Histology of skin and hair follicle. Medicine & Science.
v.22, p.131-137, 2006.
PYO,Y.H.; LEE, T.C.;LEE,Y.C. Enrichment of bioactive isoflavones in soymilk
fermented with β-glucosidase producing latic acid bactéria. Food Res Intern,v.38,
p.551-559,2005.
REINLI, K.; BLOCK, G. Phytoestrogen content of foods – a compendium of
literaturevalues. Nutrition and Cancer, v. 26, p. 123-148, 1996.
RINGA, V. Menopause and treatments. Quality of Life Research, v. 9, p. 695-707,
2000.

89

ROBERTS, M.S., WALKER, M. Water: the most natural penetration enhancer. In
Pharmaceutical skin penetration enhancement. ed Marcel Dekker, New York, p 130, 1993.
ROSSOUW, J.E.; ANDERSON, G.L.; PRENTICE, R.J.; LA CROIX, A.Z.;
KOOPERBERG, C.; STE-FANICK, M.L.; JACKSON, R.D.; BERESFORD, S.A.;
HOWARD, B.V.; JOHNSON, K.C.; KOTCHEN,J.M.; OCKENE, J. Risks and benefits
of estrogen plus progestin in healthy post-menopausal women: principal results From
the Women’s Health Initiative randomized controlled trial, JAMA: The Journal of the
American Medical Association. v.288, p. 321–333, 2002.
SANTORO, N. The menopausal transition. Am J Med, v. 118, p. 1188-1213, 2005.
SASANO, H.; SUZUKI, T.,; MIKI, Y.; MORIYA, T. Intracrinology of estrogen and
androgens in breast carcinoma. J Ster Biochem Mol Biol, v.108, p. 181–185, 2008.
SATOR, P.G.; SCHMIDT, J.B.; SATOR, M.O.; HUBER, J.C.; HÖNIGSMANN, H. The
influence of hormone replacement therapy on skin ageing: a pilot study. Maturitas,
v.39,p.43–55, 2001.
SATRAUSS, H. W.; BLANKENBERG, F. G.; TAIT, J. F.; TAMAKI, N. Detection of
apoptotic tumor response in vivo after a single dose of chemotherapy with TcannexinV. J Nuc Med, v. 44, p.92-97, 2003.
SAUERBRONN, A.V.; FONSECA, A.M.; BAGNOLI, V.R.; SALDIVA, P.H.; PINOTTI,
J.A. The effects of systemic hormonal replacement therapy on the skin of
postmenopausal women. Int J Gynaecol Obstet, v.68, p.35-41, 2000.
SCHMIDT, J.B.; BINDER, M.; DEMSCHIK, G.; BIEGLMAYER, C.; REINER, A.
Treatment of skin aging with topical estrogens. Int J Dermatol, v.35, p.669-674, 1996.
SHU, Y.Y.; MAIBACH, H.I. Estrogen and skin: therapeutic options. Am J Clin
Dermatol, v.12, p. 297-311, 2011.
SMITH, Q.T.; ALLISON, D.J. Studies on the uterus, skin and femur of rats treated
with 17-beta-oestradiol benzoate for one to twenty-one days. Acta Endocrinol, v.53,
p.608–610, 1996.
SOLDANO, S.; MONTAGNA, P.; BRIZZOLARA, R.; SULLI, A.; PARODI, A.;
SERIOLO, B.; PAOLINO, S.; VILLAGGIO, B.; CUTOLO, M. Effects of estrogens on
extracellular matrix synthesis in cultures of human normal and scleroderma skin
fibroblasts. Ann. N.Y. Acad. Sci. v.1193, p.25–29, 2010.
SON, E.D.; LEE, J.Y.; LEE, S.; KIM, M.S.; LEE, B.G.; CHANG, I.S. Topical
application of 17 beta-estradiol increases extracellular matrix protein synthesis by
stimulating tgf-Beta signaling in aged human skin in vivo. J Invest Dermatol, v.124,
p.1149-1161, 2005.
SOUZA, VM. Ativos dermatológicos. São Paulo: Tecnopress, 2003.

90

SPEROFF, L. A transição da peri-menopausa. Reprodução & Climatério, Ribeirão
Preto, v. 14, p. 59-61, 1999.
SPEROFF, L.; FRITZ, M.A. Clinical gynecologic endocrinology and infertility.
Lippincott Williams & Wilkinks,v.7,p.17-23, 2005.
SPRITZER, P. M.; REIS, F. M. Reposição hormonal no climatério: princípios
terapêuticos embasados em evidências. Reprodução & Climatério, v. 13, p. 32-41,
1998.
SQUADRITO, F.; ALTAVILLA, D.; CRISAFULLI ,A.; SAITTA, A,.; CUCINOTTA, D.;
MORABITO, N. . Effect of genistein on endothelial function in postmenopausal
women: a randomized, double-blind, controlled study. Am J Med, v. 114, p. 470–
476, 2003.
STE
STOCCO, B.; TOLEDO, K.; SALVADOR, M.; PAULO, M.; KOYAMA, N.; TOLOI,
M.R.T. Dose-dependent effect of Resveratrol on bladder cancer cells:
Chemoprevention and oxidative stress. Maturitas, v.72, p.72– 78, 2012.
STOCCO, B.; TOLEDO, K.A.; FUMAGALLI, H.F.; BIANCHINI, F.J.; FORTES, V.S.;
FONSECA, M.J.V.; TOLOI, M.R.T. Biotransformed Soybean Extract Induces Cell
Death of Estrogen-Dependent Breast Cancer Cells by Modulation of Apoptotic
Proteins. Nutr Cancer, v.67,p. 612-619, 2015.
STYGAR, D,; MURAVITSKAYA, N. ; ERIKSSON, B.. Effects of SERM (selective
estrogen receptor modulator) treatment on growth and proliferation in the rat uterus.
Reprod Biol Endocrinol, v.1,p.40, 2003.
SUMINO H, ICHIKAWA S, ABE M, ENDO Y, ISHIKAWA O, KURABAYASHI M. Effects
ofaging, menopause, and hormone replacement therapy on forearm skin elasticity in
women. J Am Geriatr Soc, v.52, p. 945-949, 2004.
TANG, S.; Jing, HU.; MENG, Q.; DONG,X.; WANG, K.;Yuebin, Q.I.; Chao, C.H.U.;
ZHANG,X.; HOU.L. Daidzein Induced Apoptosis via Down-Regulation of Bcl-2/Bax
and Triggering of the Mitochondrial Pathway in BGC-823 Cells. Cell Biochem
Biophys, v.65,p.197–202, 2013.
THORNTON, M.J. The biological actions of estrogens on skin. Exp. Dermatol, v11,
p.487–502, 2002.
THORNTON, M.J. Oestrogen functions in skin and skin appendages. Expert
Opinion Ther.Targ, v .9,p.617–629, 2005.
THORNTON, M.J.; TAYLOR, A.H.; MULLIGAN, K.; AL-AZZAWI, F.; LYON, C.C.;
O'DRISCOLL ,J.; MESSENGER, A.G. Oestrogen receptor beta is the predominant
oestrogen receptor in human scalp skin. Exp Dermatol, v.12, p.181–190, 2003.
THRING, T.; HILI, P.; NAUGHTON, D. Anticollagenase, anti-elastase and anti-oxidant
activities of extracts from 21 plants. BMC Complement. Altern. Med. v.9, p.25-27,
2003.

91

TSUKAHARA, K.; MORIWAKI, S.; OHUCHI A, ET AL. Ovariectomy accelerates
photoaging of rat skin. Photochem Photobiol, v.73, p.525–31, 2001.
TSUKAHARA,K.; NAKAGAWA, H.; MORIWAKI, S. ET al.. Ovariectomy is sufficient
to accelerate spontaneous skin ageing and to stimulate ultravioletirradiation-induced
photoageing of murine skin. Brit J Dermatol, v.151,p.984–994, 2004.
ULLAH, M.F.; AHMAD, A.; ZUBAIR, H.; KHAN, H.Y.; WANG, Z.; SARKAR, F.H.; HADI,
S.M. 2011. Soy isoflavone genistein induces cell death in breast cancer cells through
mobilization of endogenous copper ions and generation of reactive oxygen species.
Mol Nutr Food Res. v.55, p. 553-559, 2011.
VAN HEERDE, W. L. ROBERT-OFFERMAN, S.; DUMONT, E.; HOFSTRA. L.;
VAN TONDER, J.J., 2011. Development of an in vitro mechanistic toxicity
screening model using cultured hepatocytes. Doctoral Thesis, University of
Pretoria, Pretoria, South Africa.
VARANI, J. ; DAME, M.K. ; RITTIE´ L, ET AL. Decreased collagen production in
chronologically aged skin: roles of age-dependent alteration in fibroblast function and
defective mechanical stimulation. Am J Pathol, v.168, p.1861-1868, 2006.
VERDIER-SÉVRAIN, S. ; BONTÉ, F. ; GILCHREST, B. Biology of estrogens in skin:
implications for skin aging. Exp Dermatol, v. 15, p. 83–94, 2006.
VEST, J.; PIEZ, K.A.
v.247,p.856-862, 1972.

A Kinetic Study of Collagen Biosynthesis.J Biol Chem,

WAQAS, M.K.; AKHTAR, N.; MUSTAFA, R.; JAMSHAID,M.; KHAN, H.M.S.;
MURTAZA, G. Dermatological and cosmeceutical benefits of glycine max (soybean)
and its active components. Acta Pol Pharm Drug Res, v.72, p.3-11, 2015.
WEINSTOCK, M.A. Epidemiologic investigation of nonmelanoma skin cancer
mortality: the Rhode Island Follow-Back Study. J Invest Dermatol, v.102, p. 6-9,
1999.
WHITTEN, P. L.; KUDO, S.; OKUBO, K. K. Isoflavonoids. Handbook of Plant and
Fungal Toxicants, ed. JPF, Boca Raton, p. 117-137, 1997.

WIECHERS, J.W., WATKINSON, A.C., CROSS, S.E, ROBERTS, M.S. Predicting skin
penetration of actives from complex cosmetic formulations: an evaluation of inter
formulation and inter active effects during formulation optimization for transdermal
delivery. Int J Cosmet Sci. v.34, p.525-535, 2012.
WOLFF, E.F.; NARAYAN, D.; TAYLOR, H.S. Long-term effects of hormone therapy
on skin rigidity and wrinkles. Fertil Steril, v.84, p.285-288, 2005.
WULF, H.C.; SANDBY-MOLLER, J.; KOBAYASI, T.; GNIADECKI, R. Skin aging and
natural photoprotection. Micron. v.35, p.185-191, 2004.

92

XIAO, J.X.; HUANG, G.Q.; GENG,X.; QIU,H.W. Soy-derived Isoflavones Inhibit HeLa
Cell Growth by Inducing Apoptosis. Plant Foods Hum. Nutr. v.66,p.122–128, 2011.
YANASE, T.; SUZUKI, S.; GOTO, K.; NOMURA, M.; OKABE, T.;TAKAYANAGI, R.;
NAWATA, H. Aromatase in bone: roles of Vitamin D3 and androgens. J Ster
Biochem Mol Biol. v. 86, p. 393–397, 2003.
ZENG, G.; ZHONG, F.; LI, J.; LUO, S. ; ZHANG, P. Resveratrol-Mediated Reduction of
Collagen by Inhibiting Proliferation and Producing Apoptosis in Human Hypertrophic
Scar Fibroblasts. Biosci. Biotechnol. Biochem., v. 77, p. 2389-2396 2013.
ZILLICH, O.V.; SCHWEIGGERT-WEISZ, U.;
HASENKOPF, K.; EISNER, P.;
KERSCHER,M. Release and in vitro skin permeation of polyphenols from cosmetic
emulsions. Int J Cosmet Sci, v.35, p.491–501, 2013.

