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RESUMO 

 

VILELA, F.M.P. Avaliação in vivo de formulações fotoprotetoras comerciais e estudo do 

potencial anticarcinogênico do extrato de soja biotransformado em células de melanoma 

humano. 2013.  69f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Apesar de vários avanços no combate ao câncer, a incidência do câncer de pele tipo 
melanoma e a mortalidade relacionada a essa doença tem aumentado. Considerando-se que a 
radiação ultravioleta (UV) é o principal agente causador de diversos danos à pele, inclusive o 
câncer de pele, é de grande importância medir de forma adequada as propriedades 
fotoprotetoras dos filtros solares. Diante dos problemas provocados pelo uso de filtros solares, 
as pesquisas têm se voltado no sentido de encontrar produtos naturais com propriedades 
antioxidantes visto que já foi demonstrado que muitos desses agentes naturais possuem efeitos 
anticarcinogênico, e antimutagênico. Assim, um dos objetivos desse trabalho foi a avaliação 
de três formulações fotoprotetoras comerciais por meio de parâmetros bioquímicos não 
comumente utilizados, mas que refletem o efeito dessas formulações no sistema antioxidante 
natural da pele e também no processo inflamatório induzido pela radiação UV. Esses efeitos 
foram mensurados in vivo em camundongos sem pelos, utilizando-se como marcadores o 
antioxidante não enzimático glutationa reduzida (GSH), enzima antioxidante superóxido 
dismutase (SOD), a enzima mieloperoxidase (MPO) e as citocinas IL-1β e TNF-α.  Outro 
importante objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de um extrato de soja biotransformado 
(ESB) pelo fungo A. awamori em células de melanoma humano das linhagens 451LU e A375, 
altamente metastáticas, e estudar os mecanismos de ação pelos quais o extrato induz a morte 
celular por apoptose nestas células e também avaliar o potencial desse extrato para a 
prevenção e tratamento do câncer de pele. Os resultados mostraram que com relação ao 
processo inflamatório induzido pela radiação UVB, verificou-se que o FPS, apesar de avaliar 
somente o eritema, é um bom indicador do nível de proteção da pele, uma vez que todas as 
formulações apresentaram um potencial protetor contra o aumento da atividade da MPO e 
liberação das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α. No entanto, as formulações não 
forneceram proteção contra a depleção do antioxidante endógeno GSH e, apesar de possuírem 
mesmo FPS 15 essas formulações apresentaram diferentes níveis de proteção com relação à 
redução da atividade da enzima SOD induzida pela radiação UV. Os resultados referentes ao 
estudo do ESB mostraram que o tratamento das células de melanoma altamente invasivas com 
o extrato resultou em inibição do crescimento/viabiliade das células associado com a indução 
de apoptose. As análises revelaram que o ESB resultou em indução da clivagem de PARP e 
ativação das caspases-3, -7 e -8; aumento da expressão de TNF-R2 e da expressão de TRAIL 
e do receptor DR4. Além disso, o tratamento das células de melanoma com o extrato ESB 
aumentou a fosforilação e ativação de IKK, degradação de IκBα e translocação de p65/NFκB 
para o núcleo. Apesar de ser geralmente aceito que a ativação do NF-κB seja responsável pela 
resistência à apoptose, neste estudo foi demonstrado que a estimulação da via do NF-ƙB é 
necessária pela indução da apoptose mediada pelo extrato ESB. Finalmente, conclui-se que as 
formulações fotoprotetoras devem ser avaliadas de forma mais profunda, empregando-se 
diferentes métodos a fim de se garantir formulações mais eficazes tanto contra os danos 
induzidos tanto pela radiação UVB quanto pela radiação UVA. Além disso, esses estudos 
identificaram uma atividade anticâncer do extrato ESB que é altamente relevante para a 
quimioprevenção/quimioterapia contra o câncer de pele tipo melanoma. 
 
Palavras-chave: Fotoproteção, Glutationa reduzida, Superóxido dismutase, Mieloperoxidase, 
Citocinas, Extrato de soja, Apoptose, Melanoma.                            .   
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ABSTRACT 

 

VILELA, F.M.P. In vivo evaluation of marketed photoprotective formulations and 

anticancer potential study of biotransformed soy extract in human melanoma cells.                                                                            
2013.  69f. Thesis (Doctorate). Faculty of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Despite several advances in fighting cancer, the incidence of melanoma type skin cancer and 
the mortality related to this disease have increased. Considering that ultraviolet radiation (UV) 
is the main causative agent of various skin damages, including skin cancer, it is of great 
importance to adequately measure the photoprotective properties of sunscreens. Considering 
the problems caused by the use of sunscreens, researches have been focused towards finding 
natural products with antioxidant properties as it has been shown that many of these natural 
agents possess anticarcinogenic and antimutagenic effects. Thus, an objective of this study 
was to evaluate three marketed photoprotective formulations through biochemical parameters 
not commonly used, but which reflect the effect of these formulations on the skin's natural 
antioxidant system and also in the inflammatory process induced by UV radiation. These 
effects were measured in vivo in hairless mice, employing as markers reduced glutathione 
(GSH), a non-enzymatic antioxidant; superoxide dismutase (SOD), an antioxidant enzyme; 
myeloperoxidase (MPO) enzyme and IL-1β and TNF-α cytokines. Another important 
objective of this study was to evaluate the effect of a biotransformed soy extract (BSE) by the 
A. awamori fungus against 451LU and A375 human melanoma cell strains, highly metastatic, 
and to study the action mechanisms by which the extract induces cell death by apoptosis in 
these cells; in addition it was intended to evaluate the potential of this extract for the 
prevention and treatment of skin cancer. The results demonstrated that regarding the 
inflammatory process induced by UVB irradiation, it was found that the FPS, although only 
assessing the erythema, is a good indicator of the level of skin protection, since all 
formulations showed a protector potential against the increased MPO activity and the release 
of IL-1β and TNF-α pro-inflammatory cytokines. Nevertheless, the formulations did not 
provide protection against the depletion of the GSH endogenous antioxidant and, despite 
having the same nominal SPF (SPF=15), these formulations showed different levels of 
protection with respect to the reduction of SOD activity induced by UV radiation. The results 
of the BSE study demonstrated that the treatment of highly invasive melanoma cells with the 
extract resulted in the cell growth/viability inhibition associated with the induction of 
apoptosis. The analysis revealed that BSE resulted in induction of PARP cleavage and 
activation of caspase-3, -7 and -8, increased expression of TNF-R2 and expression of TRAIL 
and DR4 receptor. Furthermore, the treatment of melanoma cells with BSE extract increased 
phosphorylation and activation of IKK, degradation of IκBα and translocation of p65/NFκB to 
the nucleus. Although it is generally accepted that the activation of NF-kB is responsible for 
resistance to apoptosis, this study demonstrated that the stimulation of NF-ƙB is required for 
the induction of apoptosis mediated by BSE extract. Finally, it is concluded that the 
photoprotective formulations should be more deeply evaluated, using different methods in 
order to ensure more effective formulations against damages induced both by UVB radiation 
and UVA radiation. In addition, these studies identified an anticancer activity of the BSE 
extract that is highly relevant to chemoprevention/chemotherapy against melanoma type skin 
cancer.  
 
Keywords: Photoprotection, Reduced glutathione, Superoxide dismutase, Myeloperoxidase, 
Cytokines, Soybean Extract, Apoptosis, Melanoma.                                         .
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Apesar de vários avanços no combate ao câncer, a incidência do câncer de pele tipo 

melanoma e a mortalidade relacionada a essa doença tem aumentado nas últimas três décadas. 

O melanoma ocorre predominantemente na população branca e as taxas de incidência são 

particularmente altas no norte da Europa, Estados Unidos e Austrália. A Austrália apresenta a 

maior incidência de melanoma no mundo, sendo a taxa de incidência duas vezes maior do que 

a dos Estados Unidos (LITTLE; EIDE, 2012; MORENO et al., 2012).  

O câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os 

tumores malignos registrados país. O tipo melanoma representa 4% das neoplasias malignas 

da pele e é considerado o mais grave devido à alta possibilidade de metástase. No Brasil, a 

estimativa de novos casos de melanoma no ano de 2012 foi de 6.230, sendo 3.170 homens e 

3.060 mulheres (INCA, 2012).  

A radiação ultravioleta (UV) é considerada o maior agente carcinogênico para todos 

os tipos de câncer de pele. Apesar dos esforços para educar a população geral sobre as 

estratégias para prevenção do câncer de pele, tais como evitar a exposição ao sol e o uso de 

filtros solares com alto fator de proteção solar (FPS) a falta de adesão ainda é um problema no 

combate ao câncer de pele (F'GUYER; AFAQ; MUKHTAR, 2003; 

NARENDHIRAKANNAN; HANNAH, 2013).  

Além disso, já foi demonstrado que os filtros solares penetram na pele podendo 

induzir espécies reativas de oxigênio (EROs) (HANSON; GRATTON; BARDEEN, 2006), e 

que o uso de formulações fotoprotetoras provoca um aumento nos tempos de exposição à 

radiação UV (AUTIER et al., 1999), o que representa uma situação perigosa para a saúde da 

pele.  

Em função dos possíveis problemas provocados pelo uso de filtros solares, as 

pesquisas têm se voltado no sentido de encontrar produtos naturais com atividade 

antioxidante, os quais permitirão substituir os sintéticos ou fazer associação entre eles, visto 

que já foi demonstrado que muitos desses agentes antioxidantes naturais possuem efeitos 

anticarcinogênico, antimutagênico e baixa toxicidade (GUARANTINI; MEDEIROS; 

COLEPICOLO, 2007). 

Diante da questão principal desta tese que aborda a fotoproteção e o câncer de pele, 

esse estudo foi dividido em duas partes que serão abordados em 2 capítulos. A primeira parte 

aborda o estudo de avaliação das formulações fotoprotetoras comerciais por meio de 
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parâmetros bioquímicos não comumente utilizados, mas que refletem o efeito dessas 

formulações no sistema antioxidante natural da pele e também no processo inflamatório 

induzido pela radiação UV.  

No primeiro capítulo foi abordado o estudo do efeito de formulações fotoprotetoras 

comerciais na pele exposta a radiação UV. Considerar o eritema como a única resposta in vivo 

à radiação UV não reflete a ação protetora dos filtros solares contra as outras respostas como 

a imunossupressão, a depleção do sistema antioxidante, o fotoenvelhecimento e a 

carcinogênese. Portanto, nesse estudo de avaliação dos parâmetros bioquímicos na pele 

tratada com as formulações e exposta à radiação UV, o principal objetivo foi mostrar a 

necessidade da avaliação de outros parâmetros além do eritema nas etapas de 

desenvolvimento de novos produtos e métodos para avaliação da eficácia das formulações 

fotoprotetoras. 

A segunda parte desta tese tem um caráter mais inovador e tem como principal 

objetivo a busca por uma nova estratégia de prevenção e tratamento do câncer de pele a partir 

da utilização de um produto natural, o extrato de soja biotransformada (ESB). 

O segundo capítulo aborda o estudo do efeito de um extrato de soja biotransformado 

pelo fungo A. awamori sobre células de melanoma humano. Estudos anteriores realizados no 

laboratório mostraram que o extrato de soja ESB desenvolvido no laboratório apresentou 

citotoxicidade seletiva para as células de melanoma de camundongos linhagem B16F10 em 

comparação com a linhagem de fibroblastos L929 e, além disso, induziu morte celular por 

apoptose destas células cancerosas. Portanto, o presente estudo visou avaliar o efeito desse 

extrato em células de melanoma humano, altamente metastáticas, e estudar os mecanismos de 

ação pelos quais o extrato induz a morte celular por apoptose nestas células e também avaliar 

o potencial desse extrato para a prevenção e tratamento do câncer de pele. 
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2.3 CONCLUSÕES 

 

 

O conjunto dos resultados obtidos nessa primeira parte do estudo permite mostrar a 

necessidade do desenvolvimento de métodos que avaliem de forma mais profunda o nível de 

proteção fornecida por uma formulação fotoprotetora.  

Com relação ao processo inflamatório induzido pela radiação UVB, verificou-se que 

o FPS, apesar de avaliar somente o eritema, é um bom indicador do nível de proteção da pele, 

uma vez que todas as formulações apresentaram um potencial protetor contra o aumento da 

atividade da MPO e liberação das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α. No entanto, vale 

ressaltar que apesar de todas as formulações apresentarem o mesmo FPS, o nível de proteção 

fornecido com relação à liberação de IL-1β pelas formulações foram diferentes.  

Portanto, um estudo mais aprofundado dos mediadores envolvidos na inflamação, 

tais como as citocinas inflamatórias, poderia revelar uma diferença nos níveis de proteção 

fornecidos por diversas formulações fotoprotetoras propiciando um direcionamento para o 

desenvolvimento de formulações cada vez mais eficazes.  

Todas as formulações comerciais analisadas nesse estudo apresentaram nos rótulos a 

alegação de fornecerem proteção tanto contra a radiação UVB quanto UVA. No entanto, os 

resultados mostraram que essas formulações, apesar de absorverem a radiação UVB e 

prevenirem o eritema de forma eficiente não forneceram proteção contra a depleção do 

antioxidante endógeno GSH, proteção esta que já foi atribuída a diversos extratos vegetais 

incorporados em formulações.  

Além disso, apesar de apresentarem o mesmo FPS 15 essas formulações 

apresentaram diferentes níveis de proteção com relação à redução da atividade da enzima 

SOD induzida pela radiação UV. Conclui-se, portanto, que o FPS reflete bem o nível de 

proteção da formulação fotoprotetora com relação ao processo inflamatório, mas não reflete a 

proteção contra a depleção do sistema antioxidante presente naturalmente na pele.  

Diante dos resultados obtidos fica evidente a necessidade do desenvolvimento e 

emprego de métodos que avaliem parâmetros biológicos que avaliem o nível de proteção 

contra os danos induzidos pela radiação UVA. Dentre esses parâmetros, destacam-se os 

antioxidantes endógenos tais como a glutationa, a superóxido dismutase, a catalase dentre 

outros.  

Além disso, destaca-se a importância de se avaliar o nível de proteção das 

formulações contra a imunossupressão induzida pela radiação UVA, mais precisamente a 
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radiação UVA1. A determinação da atividade enzimática da calcineurina, que é uma molécula 

chave na manutenção da resposta imunológica e conhecidamente suprimida pela radiação UV, 

tem sido utilizada como parâmetro biológico para a avaliação efetiva de danos provocados 

pela radiação UV (MUSSON; MULLENDERS; SMIT, 2011; MUSSON; MULLENDERS; 

SMIT, 2012) sendo, portanto, uma alternativa para a avaliação das formulações. 

Finalmente, conclui-se que as formulações fotoprotetoras devem ser avaliadas de 

forma mais profunda, empregando-se diferentes métodos que podem ser desenvolvidos 

utilizando preferencialmente a cultura de células a fim de se garantir formulações mais 

eficazes tanto contra os danos induzidos tanto pela radiação UVB quanto pela radiação UVA. 

Além disso, é de grande importância ressaltar que as estratégias de prevenção contra 

os danos à pele induzidos pela radiação UV devem incluir o cuidado de se evitar a exposição 

ao sol, a prevenção da penetração da radiação na pele pelo uso de filtros solares físicos e 

químicos e a prevenção/redução do processo inflamatório utilizando-se compostos com 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes com capacidade de sequestrar os radicais 

livres.  

Do mesmo modo, diante do aumento do número dos casos do câncer de pele no 

Brasil e no mundo, faz-se cada vez mais necessário a identificação de novos agentes com 

propriedades anti carcinogênicas além das pesquisas para avaliação da eficácia, segurança, 

toxicidade, metabolismo e biodisponibilidade utilizando-se modelos adequados. 
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3. CAPÍTULO 2 – Inibição do crescimento /viabilidade de células de melanoma humano 

e indução de apoptose mediada pelo extrato de soja biotransformada (ESB)  

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer de pele do tipo melanoma altamente agressivo tem crescido de forma muito 

mais rápida do que outros tipos de cânceres e é caracterizado por uma elevada mortalidade 

ininterrupta (LENS; DAWES, 2004). O melanoma é caracterizado por uma elevada 

capacidade de metástase assim como resistência à apoptose além de alta resistência a 

medicamentos (KURBANOV et al., 2007; SOENGAS; LOWE, 2003). 

O desenvolvimento do câncer de pele do tipo melanoma é resultante de múltiplas e 

progressivas alterações no DNA celular, que podem ser causadas por ativação de proto-

oncogenes, por mutações ou deleções de genes supressores tumorais ou por alteração 

estrutural dos cromossomos. O tumor apresenta uma fase inicial de crescimento radial, 

principalmente intraepidérmico, seguida por uma fase de crescimento vertical, com invasão da 

derme e dos vasos, iniciando a disseminação metastática. Quando não diagnosticado e não 

tratado no início, o tumor tende a aumentar de tamanho em extensão e altura, com progressiva 

alteração de suas cores e formas originais que resultam em ulceração, sangramento ou 

sintomas como prurido, dor ou inflamação (ATKINS et al, 2008).  

O agente alquilante dacarbazina, aprovada em 1975 pelo FDA, foi a primeira droga 

quimioterápica usada para o tratamento do melanoma avançado e apenas 1 em 8 pacientes 

apresentam diminuição do tumor com a utilização da medicação. Em 1998, a utilização de 

altas doses de interleucina-2 (IL-2), uma imunoterapia, mostrou benefício no tratamento da 

doença metastática, com um pequeno percentual de taxa de cura e com grande toxicidade. 

Outras drogas têm sido testadas, incluindo as nitrosuréias, alcalóides da vinca, compostos de 

platina e taxanos, mas nenhum desses agentes mostrou-se vantajoso em relação à dacarbazina 

(MOUAWAD et al, 2010).   

Os medicamentos usados atualmente no tratamento do melanoma não são eficazes, 

uma vez que apresentam alta toxicidade, não apresentam seletividade para as células 

cancerosas além de induzirem a resistência a medicamentos após o uso prolongado. Portanto, 

há uma necessidade de agentes mais eficazes, que isoladamente ou em combinação, 
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apresentarão um impacto mais significativo sobre esta doença (SIDDIQUI; TARAPORE; 

MUKHTAR, 2009). 

Publicações recentes mostraram que os agentes quimioterápicos exercem suas 

citotoxicidades por meio da indução de apoptose, levando ao conceito de que a resistência aos 

quimioterápicos adquirida pelas células pode ser resultado da modulação do processo 

apoptótico. A resistência ao processo de apoptose induzido pelos quimioterápicos devido à 

modulação da apoptose tem sido descrito em alguns tumores e pode ser responsável pela 

resistência aos fármacos no câncer de pele tipo melanoma (HELMBACK et al, 2002). 

 A apoptose é uma forma de morte celular na qual a célula inicia um processo de 

morte programada caracterizada por alterações morfológicas específicas que incluem a 

retração da célula que causa perda da aderência com a matriz extracelular e células vizinhas, a 

condensação da cromatina, fragmentação do núcleo, formação de prolongamentos na 

membrana celular (blebs), e a formação dos corpos apoptóticos, que são porções celulares 

envoltas pela membrana celular. Os corpos apoptóticos são rapidamente fagocitados e 

eliminados do tecido (STRASSER; CORY; ADAMS, 2011).  

No mecanismo de apoptose, diferentemente do que ocorre no processo de necrose 

celular, não ocorre o rompimento da membrana citoplasmática, evitando a liberação do 

conteúdo intracelular minimizando assim a indução do processo inflamatório (ZIEGLER; 

GROSCURTH, 2004). 

A ativação da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras: pela via 

intrínseca (mitocondrial) ou pela via extrínseca (citoplasmática). 

No mecanismo intrínseco, os sinais indutores de apoptose são detectados pela 

mitocôndria fazendo com que ocorra um desacoplamento da cadeia respiratória e consequente 

liberação de citocromo c e proteínas ativadoras da apoptose da mitocôndria para o citoplasma. 

O citocromo c no citoplasma forma um complexo com a APAF-1 e a caspase-9, o chamado 

apoptossomo, que promove a clivagem da pró-caspase-9, liberando a caspase-9 ativa.  

Uma vez ativada, a caspase-9 ativa a caspase-3 que vai ocasionar a apoptose. O 

principal sensor dessa via da apoptose é o p53. Uma vez ativado, o p53 induz a expressão de 

várias proteínas incluindo as proteínas da família Bcl-2, que controlam a permeabilidade da 

membrana mitocondrial (GUPTA, 2003; STRASSER; O’CONNOR; DIXIT, 2000). Essas 

proteínas da família Bcl-2 podem ser próapoptóticas (Bid, Bax, Bak, entre outras) ou 

antiapoptóticas (Bcl-2, Bcl-xl, Bcl-w, entre outras) (MARTINOU; YOULE, 2011). 

A via extrínseca é mediada pela ativação dos receptores de morte presentes na 

membrana celular e pode ativar as caspases de uma maneira parcialmente independente da 
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mitocôndria. Nessa via, a ativação dos receptores de morte Fas, TNF-R1, TNF-R2, DR4 e 

DR5 pelos respectivos ligantes FasL, TNF, TRAIL-R1 e TRAIL-R2 (TNF-related apoptosis-

inducing ligand)  leva ao recrutamento de moléculas adaptadoras como FADD (Fas 

associated death domain), TRADD e RIP que por sua vez resultam na formação do complexo 

DISC (Death inducing signalling complex) e ativação da caspase-8 que ativa as caspases 

efetoras. A ativação da caspase-8 também leva a ativação da proteína próapoptótica Bid, 

fazendo então uma ligação da via extrínseca com a via intrínseca da apoptose (IGNEY; 

KRAMMER, 2002; SAYERS, 2011). 

 

 

 

Figura 10. Sinalização da morte celular por apoptose. (Adaptado de KRAKSTAD; CHEKENYA, 

2010). 
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Agentes farmacológicos e nutracêuticos que possuem mecanismos de ação ligados a 

inibição dos eventos carcinogênicos são candidatos em potencial para a prevenção e 

tratamento dessa doença (NALDI et al., 2004). Nos últimos anos, o consumo de antioxidantes 

botânicos e o tratamento com esses compostos têm sido considerados como uma estratégia 

para a prevenção dos danos a pele (AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 2005; AFAQ et al., 

2009; EINSPAHR; BOWDEN; ALBERTS, 2003; F'GUYER, AFAQ, MUKHTAR, 2003). 

As isoflavonas da soja são um grupo de fitoquímicos de grande interesse devido à 

associação dessas isoflavonas com uma variedade de efeitos benéficos à saúde incluindo 

efeitos supressores em células de melanoma tais como a inibição do crescimento, interrupção 

do ciclo celular e indução de diferenciação celular (WANG et al., 2002). 

A soja contém principalmente isoflavonas glicosiladas, como a daidzina e genistina, 

que ao sofrerem biotransformação em suas formas aglicona daidzeína e genisteína são mais 

ativas, prontamente absorvidas e apresentam maior biodisponibilidade do que seus compostos 

conjugados altamente polares (MCCUE; HORII; SHETTY, 2004; OTIENO; ASHTON, 

SHAH, 2006). Portanto, a hidrólise enzimática dos glicosídeos fenólicos usando o 

bioprocessamento da soja em cultura sólida utilizando fungos de grau alimentício tem sido 

desenvolvida como uma estratégia para aumentar a concentração de polifenóis e melhorar a 

atividade biológica dos produtos à base de soja (GEORGETTI et al., 2009; HSIEH; 

GRAHAM, 2001; MCCUE; HORII; SHETTY, 2004). 

No presente estudo foi investigado o efeito do extrato de soja biotransformada (ESB) 

em células de melanoma humano das linhagens 451Lu e A375. Esse extrato foi preparado no 

laboratório utilizando o processo de biofermentação da soja em meio sólido sendo o fungo A. 

awamori o microrganismo produtor da enzima β-glicosidase (FORTES, 2011; GEORGETTI 

et al., 2009). O efeito do extrato ESB nas células de melanoma foi comparado com o efeito do 

extrato da soja não-biotransformado (ESNB). 

Estudos realizados anteriormente no laboratório mostraram que esse processo de 

biotransformação da soja conferiu ao extrato quantidades aproximadamente 50 e 42 vezes 

maiores das isoflavonas daidzeína e genisteína, respectivamente e teores muito maiores de 

proteínas e aminoácidos/peptídeos quando comparado ao extrato da soja não biotransformada 

(FORTES, 2011). Portanto, o principal objetivo desse estudo é avaliar o efeito do extrato ESB 

em células de melanoma humano e investigar o mecanismo de ação do extrato nas células de 

melanoma A375. 
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3.4 CONCLUSÕES 

 

 

Esse estudo teve como objetivo investigar o potencial quimiopreventivo 

/quimioterapêutico do extrato ESB contra células de melanoma humano altamente 

metastáticas.  

Como resultado, foi mostrado que o tratamento das células 451Lu e A375 com o 

extrato ESB resultou em um decréscimo na viabilidade/crescimento dessas células. De forma 

muito interessante, esse mesmo efeito não foi observado quando foi utililizado o extrato 

ESNB, o que mostra a grande importância do processo de biotransformação da soja pelo 

fungo A. awamori em conferir esse potencial quimiopreventivo/quimioterapêutico. 

O principal mecanismo envolvido na redução do crescimento/viabilidade das células 

A375 induzido pelo extrato ESB é pela indução da apoptose, o que foi verificado na 

microscopia de fluorescência, ativação das caspases -3, -7, e -8 e clivagem de PARP. Além 

disso, foi claramente estabelecido que o tratamento das células A375 com ESB ocasionou um 

aumento na expressão de TRAIL/DR4. No entanto, foi também observado que esse 

mecanismo extrínsico via TRAIL/DR4 não é o principal envolvido na indução do processo de 

apoptose mediado pelo ESB, uma vez que foi observado a indução de apoptose em células de 

melanoma transfectadas com si-TRAIL e tratadas com o extrato. 

Além disso, esse estudo mostrou que o tratamento das células de melanoma com o 

extrato ESB aumentou a fosforilação e ativação de IKK, degradação de IκBα e translocação 

de p65/NFκB para o núcleo. E por último, apesar de ser geralmente aceito que a ativação do 

NF-κB ser responsável pela resistência à apoptose, neste estudo foi demonstrado que a 

estimulação da via do NF-ƙB é necessária pela indução da apoptose mediada pelo extrato 

ESB. Esse resultado é muito interessante, uma vez que mostra que o mecanismo pelo qual o 

extrato ESB induz apoptose é semelhante aos mecanismos induzidos por agentes 

quimioterapêuticos como o paclitaxel e os alcaloides da vinca, vinblastina e vincristina. 

Concluindo, esses estudos identificaram uma atividade anticâncer do extrato ESB 

que é altamente relevante para a quimioprevenção/quimioterapia contra o câncer de pele tipo 

melanoma. Baseando-se nesses resultados, sugere-se que sejam realizados estudos de 

isolamento das substâncias responsáveis por esse efeito para que sejam feitos estudos 

confirmatórios in vivo. 
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