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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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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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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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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.
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