BIOIMUNE

Na terapia adjuvante ou paliativa do cancro, a terapia
enzimática oral tem sido considerada uma forma bem tolerada
de tratamento para o alívio dos efeitos adversos causados por
outras terapias anti-tumorais e para a melhoria da qualidade de
vida1.

S U P L E M E N T O A L I M E N TA R

Apresentação
Embalagem de 40 comprimidos gastrorresistentes.
Embalagem de 100 comprimidos gastrorresistentes.
Ingredientes

Por
1 Comp.

% VRN*

TDR
(4 Comp.)

% VRN*

Papaína

100 mg

-

400 mg

-

Tripsina

40 mg

-

160 mg

-

Quimotripsina

40 mg

-

160 mg

-

Capacidade proteolítica total: 1740 FIP-E
*VRN = Valores de Referência de Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169 / 2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Indicações
Tumores em geral.
Terapia de suporte e melhoria da qualidade de vida, em casos de
tratamento com radio ou quimioterapia.
Prevenção do aparecimento de metástases.
Imunomodulação em caso de doenças degenerativas, doenças
virais (herpes, zona, VIH, citomegalovírus).

Toma diária recomendada (TDR)
Neoplasias:
4 Comprimidos, 3 vezes por dia, ½ hora antes das
refeições sem mastigar ou partir o comprimido.
Prevenção (*):
1º Ano – 1 Comprimido por dia, durante 1 semana,
todos os meses, ½ hora antes das refeições sem mastigar ou
partir o comprimido.
2º Ano – 1 Comprimido por dia, durante 1 semana, de 2
em 2 meses, ½ hora antes das refeições sem mastigar ou partir
o comprimido.
3º Ano – 1 Comprimido por dia, durante 1 semana, de
3em 3 meses, ½ hora antes das refeições sem mastigar ou
partir o comprimido.
(*) Após tratamento oncológico, como acção preventiva do
aparecimento de eventuais metástases.
Doenças virais:
5 Comprimidos, 3 vezes por dia, ½ hora antes das
refeições, sem mastigar ou partir o comprimido.

Características
Os extractos de plantas com alto teor em enzimas proteolíticas
têm sido utilizados na medicina tradicional da América Central e
do Sul. A terapia enzimática sistémica está actualmente a ser
estudada para uma variedade de indicações.

Papaína
A papaína é uma fitoenzima, da família das proteases, extraída
do látex da Carica papaya, pertence à família de Caricaceae e
várias espécies de Caricaceae têm sido usadas como trata
mento numa variedade de doenças. Estudos realizados com
folhas de papaia demonstraram que estas contêm diversos
componentes activos como a papaína com acção antioxidante
que reduzem os níveis de peroxidação lipídica1.
Foi analisado o potencial papel da Carica papaya como agente
terapêutico oncológico, através da sua actividade anti-tumoral,
onde ficou demonstrado que a papaína e outros compostos
presente na papaia aumentam a produção de citocinas
anti-tumorais, tais como a IL-12p40, IL-12p70, IFN- e TNF- .
Os dados sugerem que pode haver relação específica entre a
produção de citocinas e aumento da citotoxicidade, uma vez
que IL-12, TNF- e IFN- são factores eficazes na indução de
citotoxicidade celular mediada, que resulta num aumento de
actividade anti-tumoral1.

Tripsina e Quimotripsina
São ambas proteases de origem animal, que apresentam
diversos efeitos no organismo, como efeitos no equilíbrio entre
proteases e anti-proteases, efeitos sobre citoquinas e efeitos
anti-oxidantes sobre ROS2.

Interacção entre proteases e anti-proteases
A tripsina e quimotripsina, enzimas proteolíticas
(serina-proteases), são irreversivelmente inactivadas por
antiproteases de serina.
As principais anti-proteases de serina incluem 1-antitripsina
(inibidor da 1-protease), 1-antiquimotripsina, anti-trombina
III, 2-antiplasmina e do inibidor de C12.
Em estudos realizados a administração oral de uma combinação
de tripsina e quimotripsina elevou os níveis séricos de
2-macroglobulina e 1-antitripsina, sendo que este efeito se
reflectiu num aumento da capacidade inibitória de tripsina.
Devido à maior actividade das proteases no tecido tumoral, a
administração de anti-proteases, em especial as anti-proteases
de serina, têm mostrado ser capazes de impedir a
carcinogénese, o mesmo acontece com as serpinas (inibidores
endógenos de protease serina). As enzimas administradas
oralmente parecem induzir a síntese de antiproteses que por
sua vez inactivam as proteases, tais como catepsinas2.

Citoquinas

Recomendações

A administração de enzimas proteolíticas como a tripsina e a
quimotripsina influencia a produção de citoquinas como a IFNcitoquina responsável pela inibição celular tumoral. Um factor
importante é a capacidade do IFN- para inibir a expressão de
proto-oncogenes e oncogenes que induzem a divisão celular. A
evidência de um efeito de inibição tumoral da administração de
enzimas é obtida pelo aumento observado nos níveis de
IFN-que, juntamente com o TNF- , são capazes de activar
macrófagos, de tal forma que eles se tornam capazes de
destruir células tumorais2.

Não deve ser excedida a toma diária indicada.
Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime
alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida
saudável.
Conservar na embalagem original protegida da luz, em local
seco e a temperatura inferior a 25°C.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante estes
períodos não é recomendado.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade
ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Antioxidantes
A formação de compostos reactivos de oxigénio (ROS) parece
ser uma resposta ao stress. Diversos autores concluem que o
tratamento com enzimas proteolíticas induz um estímulo
oxidativo com uma acção imunomoduladora. Num estudo
realizado em pacientes com queimaduras que receberam
tratamento oral com tripsina/quimotripsina, demonstrou-se
que em poucos dias ocorreu um aumento significativo da
actividade antioxidante das enzimas superóxido dismutase,
catalase e glutationa peroxidase, uma diminuição do nível de
Proteína C reactiva e uma redução da peroxidação lipídica.
Desta forma pode-se concluir que a terapia enzimática induz a
síntese de mecanismos de protecção antioxidante através de
um baixo grau de stress oxidativo crónico e que estes
mecanismos produzem um efeito benéfico final 2.

Interacções
Papaina, Tripsina e Quimotripsina: Anticoagulantes orais,
AINES.

Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer um dos constituintes desta
formulação.
Papaina, Tripsina e Quimotripsina: Doentes que tenham
anomalias do mecanismo da coagulação sanguínea ou doença
hepática ou renal graves.

Efeitos indesejáveis
Papaina, Tripsina e Quimotripsina: Manifestações alérgicas
(erupções, urticária, prurido), mal-estar gastrointestinal.

Advertências
As enzimas proteolíticas podem aumentar os efeitos dos
Anticoagulantes orais.
Não administrar concomitantemente.
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