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ECV304. 2008. 111f. Dissertação (Mestrado).  Faculdade de Ciências 
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As mulheres na fase reprodutiva apresentam menor incidência de doenças 

cardiovasculares (DCV), em relação aos homens de mesma idade. Porém, 

essa vantagem desaparece na pós-menopausa, sugerindo que os hormônios 

sexuais femininos exercem algum efeito cardioprotetor.  Um dos mecanismos 

propostos para explicar essa proteção é o fato dos estrógenos promoverem a 

produção de importantes fatores vasoativos pelo endotélio vascular, entre eles 

o óxido nítrico e a prostaglandina I2. Com a diminuição da quantidade de 

estrógenos circulante, as mulheres na pós-menopausa, estão mais suscetíveis 

à disfunção endotelial e a doenças cardiovasculares. Estudos têm demonstrado 

que a terapia de reposição hormonal (TRH) utilizada por mulheres na pós-

menopausa combate os sintomas deste período, melhora o quadro de 

disfunção endotelial e o perfil lipídico e aumenta a síntese de fatores 

vasoativos, que auxiliam na prevenção da DCV. Entretanto a TRH vem sendo 

questionada por grandes estudos como o WHI (Writing Group for the Women's 

Health Initiative Investigators) e o HERS (Heart and Estrogen/Progestin 

Replacement Study), que mostraram um risco aumentado de desenvolvimento 

de câncer de mama e endometrial em mulheres fazendo uso da TRH. Entre as 

terapias alternativas para combater os sintomas indesejáveis da menopausa e 

as implicações mórbidas que acompanham esse período, sem expor as 

pacientes aos efeitos colaterais da TRH, a literatura aponta os fitoestrógenos, 

principalmente os extraídos da soja (Glycine max). O objetivo geral deste 

estudo é avaliar a ação das isoflavonas da soja, que vem sendo utilizadas por 

mulheres na pós-menopausa, na produção de óxido nítrico, prostaglandina E2 e 

endotelina-1, por células endoteliais, utilizando um modelo “in vitro”, células 

endoteliais da linhagem ECV304.  

Palavras Chave: Isoflavonas da soja, Células endoteliais, Óxido Nítrico, 

Prostaglandina e Endotelina-1. 



Paulo, M. Effects of soy isoflavones (Glycine max) in the synthesis of 

vasoactive factors derived from human endothelial cells line ECV304. 

2008. 111f. Dissertação (Mestrado).  Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008.  

  

During their reproductive years, women have a lower incidence of coronary 

heart disease (CHD) compared to men of similar age. However, this advantage 

disappears in post-menopause, suggesting that female sex hormones exert 

some cardio protective effect. One of the mechanisms proposed to explain this 

protection is the fact that estrogens promote the production of important 

vasoative factors by vascular endothelium, including nitric oxide and 

prostaglandin I2. By decreasing circulating estrogen, women in post-menopause 

are more susceptible of endothelial dysfunction and cardiovascular diseases. 

Studies have shown that the hormone replacement therapy (HRT) used by 

post-menopausal women in combating the symptoms of this period, improve 

endothelial dysfunction and lipid profile and increases the synthesis of vasoative 

factors, which help in the prevention of CHD. Meanwhile the HRT has been 

questioned by two large trials, the WHI (Writing Group for the Women's Health 

Initiative Investigators) and HERS (Heart and Estrogen/Progestin Replacement 

Study), which showed an increased risk of developing breast cancer and 

endometrial cancer in women using HRT. Among the alternative therapies to 

combat the symptoms of menopause and undesirable morbid implications that 

accompany this period, without exposing the patients to the side effects of HRT, 

the literature suggests the phytoestrogens, especially those from the soybean 

(Glycine max). The aim of this study is to evaluate the effect of isoflavones from 

soy, which are used by women in post-menopause, in the production of nitric 

oxide, prostaglandin E2 and endothelin-1 by endothelial cells, using an "in vitro" 

model: human endothelial cell line ECV304. 

 

 

Keywords: Soy isoflavones, Endothelial cell, Nitric oxide, Prostaglandin and 
Endothelin-1. 

 
 

 



1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 
As DCV, entre elas a hipertensão, a doença coronariana e a 

aterosclerose, são a maior causa de morte no século XXI. Estão associadas ao 

estresse oxidativo e à disfunção endotelial. Apesar dos avanços da medicina, 

as DCV são a maior causa de morte de mulheres na pós-menopausa em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, morrem por 

ano aproximadamente quinhentas mil mulheres em decorrência dessas 

doenças (MATURANA; IRIGOYEN; SPRITZER et al.; 2007). 

A incidência de DCV em mulheres na pré-menopausa é muito menor 

que nos homens da mesma idade.  (FORTE et al.; 1998; MATURANA; 

IRIGOYEN; SPRITZER et al.; 2007). Porém, a incidência de DVC aumenta 

significativamente após a menopausa, devido à perda da proteção 

cardiovascular, atribuída à deficiência de estrógeno que ocorre neste período 

(MENDELSOHN; KARAS, 2005).  

Estudos observacionais em mulheres na pós-menopausa sugeriram que 

a terapia de reposição hormonal estrogênica (TRH) reduz o risco de doença 

cardiovascular (BARRETT-CONNOR; BUSH, 1991).  Uma das principais 

razões pela qual a TRH diminui o risco de desenvolvimento de DCV é seu 

impacto favorável no endotélio vascular onde promove a síntese de óxido 

nítrico (Nitric oxide - NO) (CHAMBLISS; SHAUL, 2002). 

Dois grandes estudos, o HERS e o WHI, questionaram os efeitos 

positivos da TRH e alertaram para seus efeitos adversos: o aumento da 

incidência de câncer de mama e de endométrio em tratamentos prolongados 

(HURLEY et al.; 1998). 

Na busca por terapias alternativas à TRH, as pesquisas apontam os 

efeitos dos fitoestrógenos (FEs), compostos não-esteroidais que promovem 

efeitos estrogênicos em mamíferos e são estruturalmente semelhantes ao 17β-

estradiol (E2). As diversas atividades biológicas destes compostos são devidas 

em parte a sua capacidade de agir como agonista aos receptores de 

estrógenos (REs), promovendo efeitos estrogênicos, ou como antagonista, 

bloqueando ou alterando os REs e assim prevenindo contra atividade 

estrogênica (KUIPER et al., 1998)  



Os estrógenos possuem numerosos efeitos no corpo humano, tal como 

influenciar no crescimento e funcionamento dos tecidos reprodutivos femininos 

e masculinos, preservar o esqueleto e o sistema nervoso central, promover 

efeitos cardioprotetores e proteger contra câncer de colo de útero e 

envelhecimento da pele; é esperado que os FEs tenham importante papel na 

saúde humana, como prevenir cânceres e doenças cardíacas, aliviar os 

sintomas da menopausa e prevenir a osteoporose (CARSON-JURICA; 

SCHRADER; O'MALLEY, 1990). 

Entre os FEs, as isoflavonas extraídas da soja têm sido foco de 

pesquisas recentes. O atual interesse por esses compostos vem da 

observação de que as populações com alto consumo de soja (população 

asiática) apresentam menor incidência de DCV e menor incidência de queixas 

dos sintomas da menopausa, sugerindo uma relação direta entre o consumo de 

soja e melhoria da qualidade de vida durante a menopausa (SIMONCINI et al.; 

2005). Estudos têm mostrado que as isoflavonas da soja possuem efeitos 

positivos contra a DCV prevenindo o estresse oxidativo, além de estimular o 

endotélio vascular na produção de importantes fatores de relaxamento, entre 

eles o NO (SIOW et al.; 2007). 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a ação das isoflavonas da soja na 

proteção contra o estresse oxidativo e na produção de importantes fatores 

derivados do endotélio: óxido nítrico, prostaglandina E2 e endotelina-1 por 

células endoteliais, utilizando um modelo “in vitro”, células endoteliais da 

linhagem ECV304.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.2. Revisão da LiteraturaRevisão da LiteraturaRevisão da LiteraturaRevisão da Literatura    

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Endotélio VascularEndotélio VascularEndotélio VascularEndotélio Vascular    

 

O endotélio vascular é uma monocamada de células pavimentosas e 

alongadas, que recobre a superfície luminal de todos os vasos sangüíneos. As 

células endoteliais (CEs) formam a luz dos vasos e estão assentadas na zona 

subendotelial, formada pela matriz extracelular, que se estende até a lâmina 

elástica interna. A lâmina elástica interna separa a camada íntima (camada 

endotelial e camada subendotelial) da média (camada muscular lisa) (Figura 1) 

(HENNIG et al., 1994).  Atua na regulação do tônus vascular, na aderência de 

monócitos, na trombogênese, na inflamação, no metabolismo lipídico e na 

remodelação do crescimento dos vasos (ENDEMANN; SCHIFFRIN, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do endotélio vascular. Adaptado de 

MAHMOUDI, CURZEN, GALLAGHER, 2007. 
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O endotélio forma uma barreira seletiva regulando o fluxo de nutrientes, 

de biomoléculas e de células sangüíneas, mantém o balanço entre a fibrinólise 

e a trombose, promovendo uma superfície não trombótica devido à sua 

capacidade de produção de derivados de prostaciclinas (PCs), principalmente 

prostaglandinas (PGs), potentes vasodilatadores e fortes inibidores da 

agregação plaquetária. Além disso, secreta substâncias como o plasminogênio, 

capaz de lisar coágulos. Entretanto, as CEs sintetizam fatores pró-coagulantes 

como fator de Von Willebrand (vWF) além de  substâncias trombogênicas, 

como fatores de coagulação, moléculas de adesão, inibidor do ativador de 

plasminogênio (PAI-1) e tromboxano A2 (TXA2) (MATURANA; IRIGOYEN; 

SPRITZER et al.; 2007). 

 O tecido endotelial é capaz de inibir a proliferação do músculo liso 

vascular, prevenindo a migração das células da musculatura vascular lisa 

através de mecanismos diretos como a síntese de NO. Além disso, 

desempenha papel crucial na homeostasia vascular e na prevenção do início e 

progresso da doença cardiovascular, através da síntese de fatores que atuam 

nas células da musculatura lisa, atuando deste modo na modulação do tônus 

vascular, através do balanço da liberação de substâncias vasoativas 

(MAHMOUDI; CURZEN; GALLAGHER, 2007).  

Os fatores que promovem vasodilatação, os chamados fatores de 

dilatação derivados do endotélio, (EDVF Endothelium-derived vasodilator 

factors) são: o Óxido Nítrico (NO - Nitric Oxide), o Fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio (EDHF-Endothelium-derived hyperpolarizing factor) a 

prostaciclina (PGI2 - Prostaciclyn I2 -); os fatores que promovem vasoconstrição 

são: endotelina-1 (ET-1- Endothelin-1) e os prostanóides (prostaglandina H2 –

PGH2, tromboxano A2 – TXA2 e a angiotensina). De todos os fatores que atuam 

na musculatura lisa destacamos o NO como o principal mediador do tônus 

vascular (STANKEVICIUS et al., 2003). 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Fatores derivadosFatores derivadosFatores derivadosFatores derivados    do endotéliodo endotéliodo endotéliodo endotélio    

 

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Óxido Nítrico (NO)Óxido Nítrico (NO)Óxido Nítrico (NO)Óxido Nítrico (NO)    
 



Em 1980, a partir do estudo de Furchgott e Zawadsky, ficou estabelecida 

a importância do endotélio para o controle do tônus vascular. Neste estudo os 

pesquisadores demonstraram que o efeito vasodilatador da acetilcolina 

dependia da liberação de um fator relaxante derivado do endotélio. Anos 

depois, em 1987, Palmer e colaboradores demonstraram que cultura de CEs 

da aorta liberavam NO em concentrações suficientes para promover 

vasodilatação, mostrando que o fator relaxante derivado do endotélio era o NO 

(STANKEVICIUS et al., 2003). 

O NO é sintetizado pela enzima oxido nítrico sintase – NOs (Nitric Oxide 

synthase), que utiliza o aminoácido L-arginina como substrato. A síntese de NO 

pela NOs implica inicialmente na formação do N-hidroxi-L-arginina (L-OHArg) 

pela monoxigenação da L-arginina dependente de NADPH e tetrahidropterina 

(BH4). Em um segundo passo, a L-OHArg tem a ligação C═N clivada, 

ocorrendo a formação de citrulina e NO (ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 

2001). 

A NOs é uma enzima presente em uma grande variedade de células e 

que pode se apresentar sob as formas constitutivas (neuronal ou endotelial) ou 

induzível (iNOs - Inducible nitric oxide synthase). A forma constitutiva (cNOs – 

Constitutive nitric oxide synthase) é dependente de íons cálcio (Ca++) e de 

calmodulina, estando envolvida na sinalização celular. A iNOs é produzida por 

macrófagos e outras células ativadas por citocinas (MONCADA; HIGGS, 2006). 

A cNOs e a iNOs diferem quanto ao peso molecular, à forma de ativação 

e à capacidade de síntese de NO.  A cNOs ou isoforma I está presente no 

cérebro e foi purificada inicialmente no cerebelo de camundongo e de porco, 

sendo também  conhecida como oxido nítrico sintase neuronal (nNOS – 

Neuronal nitric oxide synthase). A iNOs ou isoforma II não é expressa 

constitutivamente, sendo induzida em macrófagos e outras células por 

lipopolissacárideos  bacterianos (Lipopolissacaride – LPS) ou citocinas. A oxido 

nítrico sintase endotelial (eNOs -Endothelial nitric oxide synthase) ou isoforma 

III é expressa constitutivamente nas CEs (BREDT,1999). 

Em condições fisiológicas, o relaxamento vascular ocorre quando 

receptores de membrana das CEs são ativados por acetilcolina, bradicinina, 

adenosina difosfato e outras, estimulando a formação do complexo cálcio-

calmodulina o que leva à ativação da eNOs  presente nestas células e à 



produção de NO. A eNOs está ancorada à membrana da célula endotelial, o 

que favorece a liberação do NO próximo à camada muscular do vaso 

(BUSCONI; MICHAEL, 1994). 

No interior da célula muscular, o NO interage com o ferro do grupo heme 

da enzima guanilato ciclase (GC), resultando em uma alteração da 

conformação desta enzima, tornando-a ativa (GCa). A GCa catalisa a saída de 

dois  grupamentos fosfato da molécula de guanosina trifosfato (GTP), 

resultando na formação de guanina monofosfato cíclica (GMPc – guanilate 

monophosphate cyclic). O aumento da concentração de GMPc na célula 

muscular resulta no relaxamento desta célula (Figura 2) (ALDERTON; 

COOPER; KNOWLES, 2001). 

O NO também é um potente inibidor da agregação plaquetária que, ao 

deixar a célula endotelial em direção à corrente sangüínea, pode penetrar nas 

plaquetas, especialmente nas que se encontram justapostas à parede dos 

vasos. No interior das plaquetas, de modo análogo ao discutido para a célula 

muscular, o NO promove um aumento do GMPc e conseqüente diminuição do 

Ca++ livre. Como o Ca++ é essencial para o processo de inibição plaquetária, 

esse processo também será inibido (WOLIN,1996).  
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Figura 2 - Representação esquemática da síntese e da atuação do NO. Adaptado de 

ALDERTON et al.; 2001. 

 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. ProstaglandinaProstaglandinaProstaglandinaProstaglandinassss    (PG(PG(PG(PGssss))))    

 

As PGs são ácidos graxos de 20 átomos de carbono que apresentam na 

sua estrutura básica o ácido prostanóico, que possui 20 carbonos com um anel 

ciclopentano e duas cadeias laterais. Também apresentam um grupo hidroxila 

na posição 15 e uma dupla ligação entre os carbonos 13 e 14 na posição trans. 

As PGs são sintetizadas a partir de um precursor primário, o ácido 

araquidônico. Este ácido é liberado dos fosfolipídeos das membranas celulares 

pela ação da fosfolipase A2, através de um processo controlado por hormônios 

e outros estímulos. Há duas vias principais para síntese de PGs a partir do 

ácido araquidônico: a via da lipoxigenase e a via da ciclooxigenase 

(PARKINGTON; COLERMAN; TARE, 2004). 

Na via da lipoxigenase, o ácido araquidônico sofre ação de 

lipoxigenases para formar ácidos graxos hidroxilados não cíclicos, os Ácidos 

hidroperóxieicosatetranóico - HPETE (Hydroxyeicosatetraenoic acid), que são 

derivados peroxidados instáveis que são convertidos em seus correspondentes 

derivados hidroxilados ou, dependendo do tecido, em leucotrienos ou lipoxinas. 

Os leucotrienos são substâncias comprometidas com as reações anafiláticas, 

sendo potentes broncoconstritores com importante papel nas reações de 

hipersensibilidade imediata (CAMPBELL; FALCK, 2007). 

Pela via da ciclooxigenase, as prostaglandinas, entre elas a PGI2 são 

obtidas através da ação catalítica das enzimas ciclooxigenases (MULLANE; 

PINTO,1987). Esta via do metabolismo do ácido araquidônico foi a primeira a 

ser descoberta, e tem envolvida a enzima denominada prostaglandina 

endoperóxido sintetase (PGsintetase) ou ciclooxigenase (COX). Esta enzima 

catalisa a endoperoxidação do ácido araquidônico em intermediários muito 



instáveis, as prostaglandinas endoperóxidos: prostaglandina G2 (PGG2) e 

PGH2. Por isomerização são formadas algumas PGs como PGD2, PDE2, PGF2. 

As enzimas COX e tromboxano sintase promovem a síntese de PGI2 e TXA2 

respectivamente (Figura 3) (REILLY; FITZGERALD, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig
ura 3 - Representação esquemática da síntese de PGI2. Adaptado de SHAH, 2005. 

 

 
A COX foi primeiramente purificada em vesículas seminais de carneiro e 

foi descrita como enzima singular que produzia PGs em vários tipos de células 

e tecidos (SMITH; DEWITT; GARAVITO, 2000). Trabalhos posteriores mostraram a existência de duas isoformas uma constitutiva, a 

COX1 possui o aminoácido isoleucina e a COX2 possui a valina. A maior parte 
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da COX1 fica armazenada no retículo endoplasmático, enquanto a COX2 

localiza-se no envoltório nuclear (SMITH; DEWITT; GARAVITO, 2000). 

A COX1 está presente em tecidos como estômago, intestino ou rins, 

locais onde catalisa a biossíntese de PGs citoprotetoras no endotélio vascular, 

mantendo a homeostase celular. Portanto, sob condições normais, agindo 

sobre o endotélio íntegro, a COX1 atua mantendo o equilíbrio entre 

tromborresistência e trombogênese. É a única isoforma presente nas 

plaquetas, onde leva à formação de TXA2. A COX2 ocorre principalmente em 

processos inflamatórios, sendo expressa em células como fibroblastos e 

macrófagos, favorecendo a liberação de fatores pró-inflamatórios. Nas CEs, a 

COX2 converte o ácido araquidônico em PGE2, que é convertida em PGI2 

através da PGsintetase (CHANDRASEKHARAN; SIMMONS, 2005). 

Desde a descoberta das PGs, a elucidação do seu papel na hemostasia 

e nas doenças cardiovasculares vem se tornando cada vez mais importante, 

especialmente o chamado balanço entre PGs e TXA2. Sob condições normais, 

quando estimulado pela COX2 as CEs formam PGE2 e posteriormente PGI2 , 

que é vasodilatador e possui efeito antitrombogênico por inibir adesão e 

agregação plaquetárias. Porém, em situação de disfunção endotelial, o 

estímulo da COX2 resulta na formação de maior concentração de TXA2 e 

menor concentração de PGI2. O TXA2 tem se mostrado indutor da condição de 

disfunção endotelial (Figura 3) (DAÍ; KLONER, 2004). 

 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. EndotelinaEndotelinaEndotelinaEndotelina----1 1 1 1     
 
 

A endotelina-1 (ET-1) foi primeiramente isolada em cultura de CEs de 

porcos; constituem uma família de peptídeos constituídos de 21 aminoácidos. A 

família das endotelinas possui três membros: endotelina-1 (ET-1), endotelina-2 

(ET-2) e endotelina-3 (ET-3) (MARASCIULO; MONTAGNANI; POTENZA, 

2006). A ET-1 é produzida em resposta a estímulos físicos como estresse, 

hipóxia, citocinas e em resposta a ação de hormônios vasoativos entre eles: 

angiotensina II e adrenalina. São sintetizadas principalmente por CEs, mas 

também por outras como macrófagos e células da musculatura vascular lisa 

(WEBB; HAYNES,1995). 



No sistema vascular, a ET-1 atua como potente vasoconstritor e 

desempenha um papel fisiológico importante na regulação do tônus vascular, 

estimulando a geração de mediadores vasculares como NO, PGs e fatores de 

ativação plaquetária (HALLER, 1997). 

Foram identificados dois subtipos de receptores em mamíferos: ETA e 

ETB. Os receptores ETA mais comumente encontrados nas células musculares 

lisas dos vasos induzem vasoconstrição pelo aumento do Ca++ intracelular. Os 

receptores ETB localizados principalmente nas CEs, estimulam a liberação de 

agentes como o NO e PGs, reduzindo a concentração intravascular de Ca++. O 

ETB também aparece em células musculares lisas dos vasos, onde estimulam 

a vasoconstrição (SCHNEIDER; BOESEN; POLLOCK, 2007). 

O NO e a ET-1 são, na realidade, os fatores vasoativos derivados do 

endotélio mais relevantes tratando-se de doenças cardiovasculares. O NO 

causa vasodilatação, inibe a agregação plaquetária, inibe a produção de ET-1, 

modula o número e afinidade dos receptores ETA, suprime a proliferação de 

células musculares e age como fator antitrombogênico. Alternativamente, a ET-

1 atua de maneira oposta ao NO, causando potente vasoconstrição, 

aumentando a adesão de monócitos, ativando macrófagos e promovendo a 

proliferação e migração de células musculares dos vasos (SCHNEIDER; 

BOESEN; POLLOCK, 2007). 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.     Disfunção EndotelialDisfunção EndotelialDisfunção EndotelialDisfunção Endotelial    

 

A disfunção endotelial pode ser definida como o impedimento das 

funções endoteliais mais importantes, como as propriedades vasorrelaxantes, 

anticoagulantes e anti-inflamatórias (BUSSE; FLEMING, 1996). Está associada 

a várias formas de doença cardiovascular como a aterosclerose (ENDERMAN; 

SCHIFRIN, 2004). 

Os mecanismos envolvidos na disfunção endotelial são muitos. Entre 

eles incluem-se: 1) diminuição da liberação de fatores de relaxamento 

derivados do endotélio: NO e PGI2; 2) diminuição da biodisponibilidade desses 

fatores, principalmente o NO, por inativação oxidativa; 3) disfunção nas vias de 

transdução dos sinais dos fatores de relaxamento endoteliais; 4) diminuição da 



sensibilidade da musculatura lisa vascular aos fatores de relaxamento; 5) 

aumento da produção de fatores de contração produzidos pelo endotélio: ET-1, 

PGH2, e TXA2 (DEANFIELD HALCOX; RABELINK, 2007). 

Uma das principais características da disfunção endotelial é a diminuição 

da concentração de NO. Isto pode ser resultado da diminuição da síntese ou 

aumento na inativação do NO pela produção aumentada de espécies reativas 

do oxigênio –EROs  (VOETSCH; JIN; LOSCALZO,  2004). 

A maioria das disfunções associadas com o aumento do estresse 

oxidativo, particularmente a produção elevada do ânion superóxido (O2) e de 

LDL oxidada (oxLDL), podem diminuir a atividade biológica do NO 

(GRYGLEWSKI; PALMER; MONCADA, 1986).  

 

2.4.2.4.2.4.2.4.     EsEsEsEstresse Oxidativotresse Oxidativotresse Oxidativotresse Oxidativo    

 
As células estão continuamente produzindo radicais livres e EROs como 

parte do processo metabólico. As principais EROs relacionadas ao extresse 

oxidativo são o ânion superóxido (O2), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o 

radical hidroxila (OH). As espécies reativas são moléculas que apresentam um 

elétron desemparelhado na sua órbita externa e caracterizam-se por ser 

altamente instáveis e por ter tempo de vida muito curto (HALLIWELL,1992). 

Estas espécies reativas são normalmente neutralizadas pelos sistemas 

antioxidantes presentes no organismo. Assim, o estado de estresse oxidativo 

pode resultar tanto de um aumento na produção de EROs quanto na redução 

da capacidade antioxidante. Portanto, a ocorrência de um dano oxidativo 

depende do equilíbrio entre a produção de EROs e a atividade das defesas 

antioxidantes (DAWSON; DAWSON, 1998). 

O radical O2 é continuamente gerado “in vivo” na mitocôndria, através da 

cadeia respiratória (SHIGENAGA; HAGEN; AMES, 1994) e pelas enzimas 

NADPH. Apesar disso, a concentração de O2 no interior das células é 

relativamente baixa devido à ação da enzima superóxido dismutase (SOD), que 

inativa o O2 formando peróxido de hidrogênio (H2O2) (GARTNER; FRIDOVICH, 

1991). Embora a dismutação do O2 pela SOD seja uma reação enzimática 

rápida (KLUG; RABANI; FRIDOVICH, 1997), a velocidade de reação deste 

radical com o NO é duas a três vezes mais rápida. Desta maneira, o NO 



compete com a SOD pelo O2, podendo ocorrer a formação de peroxinitrito 

(ONOO-) (HUIE; PADMAJA, 1993).  

O ânion ONOO- é efetivamente mais reativo do que os seus precursores, 

além de ser mais tóxico para a célula (BECKMAN et al., 1990) pois em pH 

fisiológico o ONOO- encontra-se formando o ácido peroxinitroso (ONOOH-), o 

qual sofre clivagem homolítica dando origem ao OH e ao dióxido de nitrogênio 

(NO2) (BECKMAN et al., 1990). Assim, o ONOO- é capaz de promover 

inúmeros danos oxidativos como a nitração de proteínas (ISCHIROPOULOS; 

AL-MEHDI, 1995), a peroxidação lipídica e a oxidação de grupamentos tiólicos 

(RADI et al., 1991).  

O NO além de ser vasodilatador, sabe-se que ele é um seqüestrador de 

radical peroxil, sendo capaz de inibir a oxidação da LDL quando promovida por 

metais de transição (PADMAJA; HUIE, 1993). Diversos estudos in vitro têm 

demonstrado que a LDL nativa ou oxidada pode inibir a síntese ou liberação de 

NO pelas CEs, ou atenuar seu efeito biológico, contribuindo, assim, para a 

disfunção endotelial (SIMON; CUNNINGHAM; COHEN ,1990). 

Algumas condições como idade, dislipidemia, pressão sangüínea 

elevada, diabetes mellitus e menopausa estão associadas à disfunção 

endotelial (CHING et al.; 2003).  

Existem evidências mostrando a associação entre a disfunção endotelial 

e a redução da produção de estrógenos após menopausa natural ou cirúrgica 

em mulheres, portadoras ou não de doenças coronarianas (SANADA et al., 

2003). 

 

2.5.2.5.2.5.2.5.     MenopausMenopausMenopausMenopausa e DCVa e DCVa e DCVa e DCV    

 

Durante a fase reprodutiva, as mulheres apresentam uma baixa 

incidência de DCV comparadas com homens da mesma idade. Porém, o risco 

de DCV nas mulheres aumenta durante a menopausa (RAHIMIAN et al., 2004).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a menopausa é 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 patológica (SPEROFF, 1999; NIH CONFERENCE, 2005). 

A incidência de DCV em mulheres na menopausa vem se tornando a 

maior causa de morbidade e mortalidade, principalmente em países em 

desenvolvimento. A diminuição fisiológica da atividade ovariana durante essa 

fase causa mudanças desfavoráveis no metabolismo da mulher, incluindo 

alterações nos lipídeos e nas lipoproteínas, na distribuição da gordura 

corpórea, no metabolismo da glicose e da insulina, e no sistema 

coagulação/fibrinólise, dificultando o fluxo sangüíneo decorrente do aumento da 

resistência vascular (CRISAFULLI et al., 2005). Portanto, a diminuição da 

quantidade de estrógenos está diretamente ligada à redução do efeito cardio-

protetor que este hormônio produz (GRODSTEIN; HU, 2002). 

As principais alterações do perfil lipídico que contribuem para o 

desenvolvimento da DCV durante a menopausa são: o aumento do colesterol 

total, do triglicérides, da Lipoproteína de baixa densidade (LDL - Low density 

lipoprotein), da lipoproteína (Lp(a))  e a diminuição da lipoproteína de alta 

densidade (HDL – High density lipoprotein). A menopausa está também 

associada com o aumento dos níveis de fatores hemostáticos relevantes ao 

risco de DCV, representado pelo aumento do fibrinogênio, PAI–1, fator VII e 

VIII.  Estas alterações causam um desequilíbrio no sistema hemostático, 

favorecendo a coagulação sobre a fibrinólise, podendo resultar em infarto do 

miocárdio e doenças isquêmicas (AL-AZZAWI et al., 2001; GENSINI et al., 

1996; KENEMANS et al., 2001).  

Estudos epidemiológicos têm mostrado que essas alterações são devido 

à redução de estrógeno circulante. Os estrógenos possuem uma ação direta na 

reatividade vascular, modificando o estado funcional do endotélio vascular 

(LOSORDO; ISNER, 2001). 

 

2.6.2.6.2.6.2.6.     Endotélio e a Ação dos EstrógenosEndotélio e a Ação dos EstrógenosEndotélio e a Ação dos EstrógenosEndotélio e a Ação dos Estrógenos    

 

Os estrógenos são hormônios esteróides monofenólicos que exercem 

numerosas atividades em todo o organismo. O estrógeno mais potente de 

ocorrência natural nos seres humanos é o 17β-estradiol (E2) seguido pela 



estrona e estriol, sua principal forma de excreção (Figura 4) (ÖSTERLUND; 

HURD, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática dos estrógenos endógenos. Adaptado de 

ÖSTERLUND, HURD, 2001. 

 

Os efeitos diretos dos estrógenos no sistema vascular que atuam na 

modulação do tônus vascular incluem: 1) intensa vasodilatação, aumentando a 

síntese e a atividade do NO (MENDELSOHN, 2000), 2) modulação do tônus 

vascular de longa duração, regulando a produção de PGI2, a expressão de 

eNOs e de ET-1 (HERMENEGILDO et al., 2005), 3) inibição da vasoconstrição 

induzida por ET-1 (TANG et al., 2005) e 4) inibição da atividade do sistema 

nervoso simpático (MERCURO et al.; 1999). 

Como já dito anteriormente, durante a menopausa ocorre diminuição da 

quantidade de estrógenos e isso está relacionado com o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, entre outros fatores, pela perda do efeito protetor 

dos estrógenos no endotélio vascular, acarretando em distúrbios da função 

endotelial, podendo acarretar em disfunção do endotélio (GRODSTEIN; HU, 

2002). Esta tem um importante papel no desenvolvimento da aterosclerose. 

Evidências mostram que algumas intervenções podem modificar o progresso 

da disfunção endotelial, da aterosclerose e da DCV (LIMA et al.;2005). 

As intervenções realizadas para combater a disfunção endotelial são 

focadas na redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, que 

ocasionam melhora desta disfunção (BONETTI; LERMAN; LERMAN, 2003). 

Dentre as estratégias encontram-se a diminuição sérica do colesterol (VOGEL, 

1999), a terapia anti hipertensiva (TADDEI; SALVETTI, 2002), a redução do 

tabagismo (CELERMAJER et al., 1993) e a terapia de reposição hormonal na 

pós-menopausa (VITA; KEANEY, 2001). 

Estriol Estrona17 β-estradiol



 

2.7.2.7.2.7.2.7.     Terapia de Terapia de Terapia de Terapia de Reposição HormonalReposição HormonalReposição HormonalReposição Hormonal    (TRH)(TRH)(TRH)(TRH)    

 

A TRH é a terapia de escolha para o tratamento dos sintomas da 

menopausa e das implicações mórbidas que acompanham este período. 

Consiste na administração de estrógeno, que pode ser por diferentes vias, 

como oral, vaginal, transdérmica, subcutânea ou intramuscular, em associação 

ou não a progestágenos (HANS et al., 1988). 

Os benefícios do estrógeno na TRH resultam, em parte, no papel 

mediador do estrógeno que aumenta a atividade e a síntese do NO e da PGI2 e 

diminui a síntese de ET-1 resultando em alteração no balanço entre os 

sistemas vasoconstritores e vasodilatadores (KLEINERT et al., 1998). 

No entanto, estudos observacionais e controlados mostraram um 

aumento do risco de eventos tromboembólicos venosos (ETV) nas mulheres 

em uso da maioria dos tipos de estrógenos e progestágenos. Portanto, TRH é 

contra-indicada para pacientes com fatores de risco para ETV, como 

sobrepeso, tendência trombótica ou histórico familiar de ETV (HICKEY; DAVIS; 

STURDEE, 2005). 

Callejon e colaboradores, 2005 analisaram os efeitos efeito da TRH 

constituída de estradiol transdérmico associado com acetato de 

medroxiprogesterona (AMP) por via oral nas variáveis hemostáticas em 

mulheres brasileiras na pós-menopausa e não verificaram alterações nos 

parâmetros analisados.  

Para verificar os resultados dos estudos observacionais quanto dos 

efeitos da TRH nas doenças cardiovasculares, foram realizados grandes 

ensaios clínicos controlados. Um ensaio clínico controlado (HERS - Heart and 

Estrogen/Progestin Replacement Study) avaliou o uso de estrógeno associado 

a progestágeno, em mulheres na pós-menopausa com útero íntegro e com 

estabelecida doença coronariana, as quais foram tratadas com 0.625 mg de 

estrógeno eqüino conjugado (EEC) associado 2.5 mg de acetato de 

medroxiprogesterona (AMP), ambos diariamente. Estas foram comparadas 

com um grupo placebo por um período de 4.1 anos. Os resultados mostraram 

que o grupo tratado com TRH não apresentou redução nas doenças 



coronarianas e houve um aumento dos eventos tromboembólicos e doenças 

vasculares (HURLEY et al.; 1998). 

Outro importante ensaio clínico controlado foi realizado pelo Writing 

Group for the Women's Health Initiative Investigators (WHI, 2002) para verificar 

os riscos e benefícios da TRH. O estudo avaliou mulheres na pós-menopausa 

(50-79 anos), saudáveis, com útero íntegro, que foram submetidas a um 

tratamento de 0.625mg de EEC associado com 2.5 mg de AMP diariamente e 

comparadas com placebo, por um período de 5.2 anos. O período planejado da 

triagem era de 8.5 anos, no entanto, o grupo de pacientes que utilizavam TRH 

apresentou um aumento do risco relativo de eventos cardiovasculares e câncer 

de mama, o que levou ao término precoce do estudo. Houve uma diminuição 

das fraturas ósseas e câncer de cólon nas usuárias de TRH. Apesar do término 

precoce deste estudo clínico utilizando estrógeno e progesterona, o estudo 

duplo-cego placebo controlado utilizando EEC isolado em mulheres 

histerectomizadas, desenvolvido paralelo a esta triagem clínica, continuou 

porque os riscos/benefícios à saúde não tinham sido adequadamente 

determinados. Chegaram à conclusão que o uso de ECC aumenta o risco de 

derrame, diminui o risco de fratura da bacia e não afeta a incidência de 

doenças cardíacas em mulheres na pós-menopausa; uma possível diminuição 

do risco de câncer de mama requer mais investigação. A capacidade de causar 

eventuais doenças foi equivalente no grupo ECC e placebo, não indicando 

nenhum benefício. Assim, o estudo concluiu que ECC não deve ser 

recomendado para prevenção de doenças crônicas em mulheres na pós-

menopausa (WHI, 2002).  

Os resultados destes dois ensaios geraram grandes discussões sobre o 

uso da TRH, além de dúvidas entre médicos e pacientes. Um levantamento de 

776 mulheres na Nova Zelândia em 2003 indicou que 58% delas pararam de 

fazer reposição devido aos resultados desfavoráveis do WHI (HICKEY; DAVIS; 

STURDEE, 2005). Então, criou-se uma polêmica mundial e um estado de alerta 

e de grande preocupação quanto a fazer ou não reposição hormonal; além 

disso, existem mulheres para quem a TRH é contra-indicada por problemas 

tromboembólicos ou histórico de câncer em si ou em seus familiares. Nestes 

casos, muito pouco pode ser oferecido para aliviar os sintomas do climatério e 

da menopausa. Por todas essas razões, o desenvolvimento de terapias 



alternativas que possam trazer benefícios à saúde da mulher sem contra-

indicações tem sido objeto de interesse (LIEN; LIEN, 1996; GLAZIER; GINA; 

BOWMAN, 2001; KASS-ANNESE, 2000). 

 

2.8.2.8.2.8.2.8.     FitoestrógenosFitoestrógenosFitoestrógenosFitoestrógenos    (FEs)(FEs)(FEs)(FEs)    

 

Entre as terapias alternativas para combater os sintomas indesejáveis da 

menopausa e as implicações mórbidas que acompanham esse período, sem 

expor as pacientes aos efeitos colaterais da TRH, a literatura aponta os FEs, 

compostos não-esteroidais que promovem efeitos estrogênicos em mamíferos 

e são estruturalmente semelhantes ao E2. As diversas atividades biológicas 

destes compostos são devidas, em parte, a sua capacidade de agir como 

agonista ao receptor de estrógeno (REs), promovendo efeitos estrogênicos, ou 

como antagonista, bloqueando ou alterando os REs, e assim, prevenindo 

contra a atividade estrogênica (MACKEY; EDEN, 1998; MURKIES; WILCOX; 

DAVIS, 1998; XU et al., 2000; KUIPER et al.; 1998). Desta forma, agindo como 

agonistas ou antagonistas, 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. Porém, o tamoxifeno tem 

mostrado atividade estrogênica no útero podendo aumentar o risco de câncer 

endometrial, além de não ser capaz de tratar os sintomas da menopausa 

(CARR, 1998). 

Os estrógenos 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, 

promover efeitos cardioprotetores e proteger contra câncer de colo de útero e 

envelhecimento da pele. Considerando esses efeitos, é esperado que os FEs 

tenham importante papel na saúde humana, como prevenção de cânceres, 



doenças cardíacas, aliviar os sintomas da menopausa e prevenir a osteoporose 

(CARSON-JURICA; SCHRADER; O'MALLEY, 1990). 

Existem dois tipos de receptores de estrógenos nos quais os FEs podem 

se ligar, receptores α (REα) e β (REβ), que diferem-se na distribuição tecidual e 

na afinidade por ligantes. Estes são receptores nucleares que podem agir como 

fatores de transcrição para genes reguladores de estrógeno. Os FEs são 

potentes agonistas do REβ e fracos agonistas do REα e assim mostram efeitos 

estrogênicos principalmente em tecidos que expressam basicamente REβ, tais 

como os ossos, sistema cardiovascular, pele e sistema nervoso central, 

sugerindo os diferentes caminhos para as ações dos mesmos e explicando as 

variáveis da especificidade de ação tecidual. Os FEs são capazes de interagir 

com enzimas e receptores, e devido a sua estrutura estável e ao baixo peso 

molecular, eles podem atravessar as membranas celulares (IMHOF et al.; 

2006). 

Os FEs são compostos naturalmente encontrados em alguns vegetais. 

Eles são divididos em quatro classes principais: 1) isoflavonas, encontradas na 

soja e em seus produtos; 2) lignanas, encontradas em todos os cereais e 

plantas oleaginosas, 3) flavonóides, encontrados em algumas frutas e vegetais; 

4) coumestanas, encontradas nos brotos de feijão e alfafa. Os FEs encontrados 

na soja têm sido amplamente estudados porque a proteína da soja, uma rica 

fonte destes compostos, contém de 1 a 3 mg de isoflavona por grama de 

proteína (KUIPER et al.; 1998).  

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a ingestão de alimentos 

ricos em FEs pode fornecer proteção contra certos cânceres dependentes de 

estrógeno, tal como câncer de mama. Como exemplo, pode-se citar a 

associação entre uma baixa incidência de câncer de mama e próstata dentro 

de populações do sudeste da Ásia, uma vez que estes povos apresentam uma 

dieta rica em soja (ADLERCREUTZ, 2002; BARNES; KIM, 1995; LEE et al.; 

1991; ADLERCREUTZ, 1995).  

Segundo Knobf (1997), a média de isoflavonas da soja ingerida no 

Japão, é de 50 a 100 mg por dia, enquanto que os ocidentais consomem uma 

dieta com menos de 1 mg por dia. Esta diferença proeminente entre as dietas 

orientais e ocidentais tem feito os cientistas focalizarem a atenção nos 

benefícios fisiológicos do que eles têm denominado de “o grão benéfico” 



(QUELLA et al.; 2000). Outros estudos epidemiológicos mostraram que 

asiáticos que emigraram para os EUA também tinham uma baixa incidência de 

câncer de mama, enquanto que seus descendentes, os quais consumiam 

principalmente alimentos ocidentais, tiveram um aumento no risco de câncer de 

mama (BECK; ROHR; JUNGBAUER, 2005). 

 

2.9.2.9.2.9.2.9.     IsoflavonasIsoflavonasIsoflavonasIsoflavonas    

 

A unidade estrutural básica das isoflavonas compreende dois anéis 

benzeno (A ou B), unidos por um anel pirrólico heterociclico (C) (Figura 5). Até 

o momento aproximadamente 370 isoflavonas foram descritas (RIMBACH et 

al.; 2007).  

 

Figura 5 - Unidade estrutural básica das isoflavonas (RIMBACH et al.; 2007). 

 

O anel fenólico, particularmente o que apresenta o grupo hidroxila (OH), 

anel A, não é uma estrutura esteroidal, porém é um componente essencial na 

interação com os ERs (CASSIDY; TERESA; RIMBACH, 2003). 

As isoflavonas estão contidas nos alimentos na forma glicosilada, 

predominantemente como genisteína (4,5,7-triidroxiisoflavona) e daidzeína 

(4,7-diidroxiisoflavona), e em menor quantidade como gliciteína, formononetina 

e biocanina A (figura 6) (MURPHY et al.; 1999). Há relatos que a velocidade de 

absorção das isoflavonas na forma de agliconas é mais rápida que na forma 

glicosilada, assim como a primeira é absorvida em maior quantidade que a 

segunda (KAWAKAMI et al.; 2005).  

Após a ingestão das isoflavonas, a daidzeína e a genisteína são 

metabolizadas no trato gastrintestinal. Biocanina A e formononetina são 

precursores metilados da genisteína e daidzeína, respectivamente. No 
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intestino, são convertidas por bactérias em suas respectivas agliconas. A 

absorção das várias isoflavonas varia entre indivíduos devido às diferenças na 

microbiota intestinal (BECK; ROHR; JUNGBAUER, 2005). 

A daidzeína pode ser transformada em diidrodaidzeína e então em O-

des-metil-angolensina (O-DMA) e equol. Este não é metabolizado igualmente 

em humanos, e a capacidade individual de transformar isoflavonas em equol 

pode oferecer uma explicação para a variedade de resultados dos benefícios 

da dieta rica em isoflavona, e os produtores de equol podem ser mais 

beneficiados do que os não-produtores. Segundo Setchell et al (2002), 30-50% 

da população excretam equol na urina após consumo de soja. A genisteína é 

metabolizada em diidrogenisteína e então em 6-hidroxi-O-DMA e p-etilfenol 

(composto inerte). 

O metabolismo da isoflavona é variável entre indivíduos e é influenciado 

por outros componentes da dieta, por exemplo, uma alta quantidade de 

carboidratos leva a um aumento na formação de equol. Esses novos 

compostos produzidos do metabolismo podem ter diferentes efeitos biológicos 

e maior atividade estrogênica (como o equol) que as isoflavonas originais 

digeridas (KRENN; UNTERRIEDR; RUPRECHTER, 2002). 

De forma geral, são absorvidos pelo trato intestinal após uma 

desconjugação pela flora bacteriana, com formação de fenóis heterocíclicos de 

estrutura similar ao estrogênio, o que os torna biodisponíveis. Na parede 

intestinal e no fígado, estes compostos sofrem um processo de conjugação a 

proteínas e, em sua maior parte, são enviados para a corrente sangüínea e a 

seus sítios de atuação. Uma pequena parte é excretada pela vesícula biliar, 

podendo sofrer nova desconjugação e reabsorção ou ser excretada pelas 

fezes. O maior volume dessas substâncias é retirado do organismo por via 

urinária (OSOSKI; KENNELLY, 2003). 

A biodisponibilidade das isoflavonas é um importante fator para a 

avaliação dos suplementos de FEs. Estudos de diferentes preparações para 

TRH resultaram em discrepâncias entre o conteúdo de substâncias ativas 

determinadas por análises químicas e biológicas. O principal problema é a 

baixa qualidade de muitos produtos disponíveis no comércio, sendo necessário 

criar padrões de qualidade para tais produtos (BECK; ROH; JUNGBAUER, 

2005). 



As isoflavonas exercem efeitos estrogênicos e antiestrogênicos no 

metabolismo, dependendo de muitos fatores, incluindo sua concentração, a 

concentração de estrógenos endógenos e características individuais, tais como 

sexo e a fase da menopausa (BARNES; KIM, 1995; THAM; GARDNER; 

HASKELL, 1998). 

Os FEs têm também efeitos sobre diferentes enzimas envolvidas no 

metabolismo dos hormônios esteroidais. A aromatase, enzima que converte 

androstenediona em estrona e testosterona em estradiol, é inibida pelos FEs. 

Com isso, a produção endógena de estrógeno fica diminuída, podendo ser 

responsável pelo efeito protetor contra o câncer de mama em populações com 

dieta rica em isoflavonas. As isoflavonas exercem seus efeitos inibitórios sobre 

muitas enzimas-chave do metabolismo esteroidal e assim diminuem o nível dos 

hormônios ativos nos respectivos tecidos. Muitos tipos de cânceres nos órgãos 

reprodutivos são dependentes de hormônios, e através da diminuição dos 

níveis dos hormônios ativos, o crescimento celular é evitado, sendo essa a 

base para explicar os efeitos benéficos de prevenção de câncer numa dieta rica 

em isoflavonas (WONG; KEUNG, 1999). 

Após a menopausa, a densidade óssea freqüentemente está reduzida 

devido à deficiência dos hormônios ovarianos e, portanto, muitas pacientes 

sofrem de osteoporose. Rassi et al. (2002) investigaram os efeitos da daidzeína 

e do E2 sobre o desenvolvimento e a atividade dos osteoclastos “in vitro”. A 

daidzeína inibe a diferenciação de osteoclastos, da mesma forma que o E2, 

devido a um aumento na apoptose dos seus progenitores mediados pelos REs. 

Outros estudos relataram uma estimulação dos osteoblastos pelos FEs maior 

que a inibição dos osteoclastos, e assim o mecanismo de ação das isoflavonas 

diferem dos estrógenos (WARREN; SHORTLE; DOMINGUEZ,  2002). 
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Figura 6 - Fórmula estrutural das isoflavonas. Adaptado de BECK et al.; 2005. 
 
 

Há muitos relatos na literatura avaliando o papel terapêutico dos FEs 

como preventivo de doenças cardiovasculares, seja em modelos animais e/ou 

em mulheres em peri e pós-menopausa. 

Os mecanismos sugeridos para explicar a prevenção contra doenças 

cardiovasculares e redução de aterosclerose são: melhora nas concentrações 

dos lipídios plasmáticos, redução na formação de trombos pela inibição da 

ação plaquetária, melhora da reatividade vascular e atividade antioxidante, 

alteração no metabolismo hepático e inibição da tirosina quinase. O efeito 

antioxidante pode ser devido à capacidade das isoflavonas de doar átomos de 

hidrogênio a radicais livres, diminuindo a reatividade dos mesmos (PARK; 

HUANG; FRISHMAN, 2005). 

Para determinar se as isoflavonas são responsáveis pelo efeito da soja 

na melhora do perfil lipídico, alguns estudos compararam os efeitos da proteína 

da soja isolada rica em isoflavonas com os da proteína da soja isolada na qual 

a maioria das isoflavonas foi retirada por extração com álcool. Estes estudos 

mostraram que a primeira exerce esses efeitos, enquanto a segunda não, 

sugerindo que as isoflavonas são necessárias. O efeito é maior em mulheres 

hipercolesterolêmicas, embora pequenas, mas significantes mudanças foram 

encontradas em mulheres normocolesterolêmicas e moderadamente 

hipercolesterolêmicas (KURZER, 2003). 

Simons et al. (2000) utilizaram FE para avaliar perfil lipídico e função 

endotelial. Trataram suas pacientes menopausadas com 80 mg de 

isoflavona/dia num estudo duplo cego, placebo controlado. Os autores não 

observaram mudanças significativas nestes dois parâmetros.  

Clarkson et al. (2001) num trabalho feito com macacas ovariectomizadas 

e alimentadas com dieta aterogênica por 36 meses observaram que o grupo 

que recebeu soja isolada quando comparado com o grupo que recebeu 

estógeno apresentou um melhor perfil lipídico, ou seja, o tratamento promoveu 



nas macacas um aumento nos níveis de HDL, sem nenhuma alteração nas 

taxas de triglicérides. Neste mesmo trabalho avaliou-se a progressão da 

aterosclerose, analisando o interior da artéria carótida (aterosclerótica pela 

dieta induzida). Observou-se que ambos os tratamentos, soja e estrógeno, 

reduziram significativamente a extensão da aterosclerose sobre a carótida, não 

havendo diferença entre eles, indicando assim o efeito benéfico da soja na 

prevenção de doenças cardiovasculares. 

Nestel (2003) num estudo “in vivo” observou redução na agregação 

plaquetária (induzida por tromboxano) em pacientes tratadas com isoflavona, 

indicando assim uma menor tendência pró-trombótica nestas pacientes. Por 

outro lado, Rios et al (2008) não observaram alterações significativas nos 

parâmetros hemostáticos em pacientes na pós-menopausa ingerindo 40mg 

soja/dia durante seis meses. 

 

2.10.2.10.2.10.2.10. Atividade Antioxidante das isoflavonasAtividade Antioxidante das isoflavonasAtividade Antioxidante das isoflavonasAtividade Antioxidante das isoflavonas    

 

As ROS, entre elas o O2, H2O2 e o OH- são moléculas de meia-vida 

curta, geradas por produtos do metabolismo. Elas reagem rapidamente com os 

componentes celulares, podendo causar danos nos lipídeos de membrana, nas 

proteínas celulares e no DNA (WIDLANSKY et al.; 2003; DRÖGE, 2002). A 

disfunção endotelial induzida pelas ROS, como descrito anteriormente, pode 

contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose e outras DVC (COOKE; 

FLOW, 2003).  

A inibição da formação das ROS ou o seqüestro dessas moléculas 

previne o estresse oxidativo. (HERMANN; ZEIHER; DIMMELER, 1997). O 

estresse oxidativo vascular está intimamente associado à disfunção endotelial 

dependente de NO. Assim, é crescente a utilização de compostos 

antioxidantes, principalmente aqueles de origem dietética, na busca da 

prevenção das DCV (AVIRAM; FUHRMAN, 1997). Estudos clínicos e 

epidemiológicos demonstraram a relação inversa entre o consumo de 

alimentos ricos em FEs, entre eles as isoflavonas e a mortalidade (HERTOG et 

al., 1995). 



O mecanismo sugerido para esse efeito anti-aterogênico desses 

compostos tem sido a inibição das reações mediadas por radicais livres, à sua 

capacidade de seqüestrar as ROS e de quelar metais (RUCINSKA; KIRKO; 

GABRYELAK, 2007).  

Parte desse efeito é atribuído à genisteína, que atua como bom 

seqüestrador de radicais livres (DUGAS et al., 2000) e apresenta efeitos de 

proteção contra a peroxidação lipídica e contra ao dano oxidativo no DNA 

(SAIJA et al., 1995). Isso ocorre pois a genisteína aumenta a ação de enzimas 

com atividade antioxidante como: a SOD e a GPx-3 (Glutationa peroxidase 

plasmático) (RIMBACH et al.; 2007). 

 

2.11.2.11.2.11.2.11. Isoflavonas e Fatores Derivados do EndotélioIsoflavonas e Fatores Derivados do EndotélioIsoflavonas e Fatores Derivados do EndotélioIsoflavonas e Fatores Derivados do Endotélio    

 

 Estudos “in vivo” têm demonstrado que as isoflavonas da soja são 

capazes de melhorar o quadro de disfunção endotelial. Squadrito et al.; (2002), 

demonstraram que a genisteína influencia na função endotelial de mulheres na 

pós-menopausa, alterando o balanço entre a produção de NO e ET-1.  

Galiesteo et al. (2005) verificaram que camundongos tratados com dieta 

rica em soja apresentavam melhora no quadro de disfunção endotelial e de 

hipertensão, provavelmente devido ao aumento da síntese de NO pela eNOs . 

Siow e colaboradores (2007) verificaram que a suplementação alimentar 

com genisteína melhora a função endotelial em humanos e em modelo animal 

com hipertensão leve ou moderada.  

Trabalhos “in vitro” também têm demonstrado os efeitos das isoflavonas 

na liberação dos fatores derivados do endotélio. A produção de PG por células 

endoteliais de cordão umbilical humanas (HUVEC – Human umbilical vein 

endothelial cell) é estimulada após exposição a fitoestrógenos  (GARCIA-

MARTINEZ et al.; 2003). A literatura aponta que o extrato de Red clover (um 

tipo de isoflavona) exerceu relevante ação protetora sobre CEs humanas por 

estimular a síntese de NO, através da ativação na liberação de NOs 

(SIMONCINI et al.; 2005). Räthel et al. (2005), demonstraram  que a genisteína 

e a daidzeína extraídas da soja aumentam a produção de NO em cultura de 

CEs via eNOs. 



Hermenegildo e colaboradores (2005), estudaram os efeitos dos 

metabólitos da isoflavona genisteína e daidzeína em HUVECs, e verificaram 

aumento da síntese de PGI2 quando estas foram tratadas com as isoflavonas. 

CEs de linhagem ECV304 tratadas com o flavonóide icariin, aumentaram a 

síntese de NO via eNOs (THAM; GARDNER; HASKELL, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.7.7.7. ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

 

O estímulo de células endoteliais humanas imortalizadas ECV304 pelas 

isoflavonas da soja e pelo 17β-estradiol sugere que: 

 

• O 17β-estradiol e as isoflavonas da soja, especialmente a daidzeína e 

a genisteína, conferem proteção contra o dano celular induzido por H2O2; 

• Houve aumento significativo na síntese de NO pelas ECV304 

estimuladas com o 17β-estradiol em concentração semelhante à concentração 

sérica encontrada em mulheres na idade fértil (1µM); 

• Houve aumento significativo na síntese de NO pelas ECV304 

estimuladas com o 17β-estradiol em concentração semelhante à concentração 

sérica encontrada em mulheres na pós-menopausa (0.1µM); 

• Houve aumento significativo na síntese de NO pelas ECV304 

estimuladas com as isoflavonas daidzeína e genisteína; 

• As isoflavonas daidzeína e genisteína aumentam significativamente a 

produção de NO pelas ECV304 pré-estimuladas com o 17β-estradiol em 

concentração semelhante à concentração sérica encontrada em mulheres na 

menopausa (0.1µM); 

•  O antagonista dos receptores estrogênicos ICI 182.780 inibiu a 

produção de NO pelas ECV304 estimuladas com o 17β-estradiol e com as 

isoflavonas genisteína e daidzeína ; 

• O pré-tratamento com 100 µM de N-nitro-L-arginina metil ester (L-

NAME) inibiu a produção de NO pelas ECV304 estimuladas com o 17β-

estradiol e com as isoflavonas genisteína e daidzeína; 

•  As isoflavonas biocanina A e formononetina não alteraram 

significativamente a produção de NO pelas ECV304 nas concentrações e 

tempos testados; 

• Houve aumento significativo na síntese de PGE2 pelas ECV304 

estimuladas com o 17β-estradiol em concentração semelhante à concentração 

sérica encontrada em mulheres na idade fértil (1µM); 



• Houve aumento significativo na síntese de PGE2 pelas ECV304 

estimuladas com o 17β-estradiol em concentração semelhante à concentração 

sérica encontrada em mulheres na pós-menopausa (0.1µM); 

• Houve aumento significativo na síntese de PGE2 pelas ECV304 

estimuladas com as isoflavonas daidzeína e genisteína; 

• As isoflavonas daidzeína e genisteína aumentam significativamente a 

produção de PGE2 pelas ECV304 pré-estimuladas com o 17β-estradiol em 

concentração semelhante à concentração sérica encontrada em mulheres na 

menopausa (0.1µM); 

•  O antagonista dos receptores estrogênicos ICI 182,780 inibiu a 

produção de PGE2 pelas ECV304 estimuladas com o 17β-estradiol e com as  

isoflavonas genisteína e daidzeína ; 

• As isoflavonas biocanina A e formononetina não alteraram 

significativamente a produção de PGE2 pelas ECV304 nas concentrações e 

tempos testados; 

• Não houve alteração na síntese de ET-1 nas culturas estimuladas 

pelas isoflavonas e pelo 17β -estradiol nas concentrações e tempos testados. 
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