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RESUMO 

 

Introdução: Gliomas são tumores malignos do sistema nervoso central com 

marcante instabilidade no genoma das células gliais. Proteases produzidas no 

microambiente tumoral influenciam na neovascularização e invasividade. 

Metaloproteases (MMP) são enzimas que clivam componentes da matriz 

extracelular, fatores de crescimento e citocinas expondo domínios crípticos e 

liberando peptídeos biologicamente ativos. A uroquinase ativadora do plasminogênio 

(uPA) participa na conversão de plasminogênio em plasmina importante para 

ativação das MMPs e angiogênese. Objetivos: Determinar a atividade das 

gelatinases MMP-2, MMP-9, e os níveis de uPAR em pacientes com diferentes tipos 

de glioma recidivo. Material e Métodos: A coorte incluiu 120 pacientes do estudo 

clínico Fase I/II com tratamento intranasal com monoterpeno POH, e 30 indivíduos 

saudáveis como controle. A atividade das gelatinases foi determinada por 

zimografia, os níveis de uPAR por ELISA, e teste t não-paramétrico para análise 

estatística de significância (p ≤ 0,05). Resultados e Discussão: Comparando com o 

grupo controle, os pacientes com glioma apresentaram padrão pró-inflamatório e 

pró-angiogênico caracterizado pela maior atividade da MMP-9 (p<0,02); MMP-2 

menor (p<0,0001); razão MMP-9/MMP-2 maior (p <0,002) e altos níveis de uPAR 

(p<0,01). Pacientes com diferentes tipos de glioma apresentaram padrão 

semelhante na atividade das MMPs (razão MMP-9/MMP-2) e dos níveis de uPAR. 

Pacientes bons respondedores ao monoterpeno POH com atividade anti-

angiogênica e anti-inflamatória apresentaram redução da atividade das MMPs e dos 

níveis de uPAR. Análise sequencial mostrou redução discreta na atividade 

gelatinase (razão MMP-9/MMP-2) e uPAR nos pacientes com glioblastoma e 

oligodendroglioma bons respondedores, mas não com astrocitoma anaplásico. 

Conclusão: A análise sérica do uPAR e da atividade gelatinase podem ser usadas 

como marcadores da progressão e resposta ao POH. A característica do tumor 

(angiogênico ou inflamatório), e a topografia (localização profunda ou lobar) podem 

influenciar na resposta ao tratamento com POH 

Palavras-chave: Glioma, Metaloproteases, Uroquinase Ativadora do Plasminogênio, 

Álcool Perílico 



 

 

ABSTRACT: 

 

Introduction: Gliomas are malignant tumors of the central nervous system that 

present markedly glial cell genome instability. Proteases produced within the tumor 

microenvironment influence neovascularization and invasiveness. Metalloproteases 

(MMP) are enzymes that cleave extracellular matrix compounds, growth factors and 

chemokines exposing cryptic domains and releasing biological active peptides. 

Urokinase plasminogen activator (uPA) is responsible for the conversion of 

plasminogen into plasmina, important for MMP activation and angiogenesis. 

Objectives: Determine the production of gelatinases MMP-2, MMP-9, and uPAR 

levels on patients with different types of malignant recurrent glioma. Material and 

Methods: The cohort included 120 patients from Phase I/II clinical trial of intranasal 

treatment with monoterpene POH, and 30 healthy individuals as control group. 

Gelatinase activity was determined by zymography, uPAR levels by ELISA, and non-

parametric t-test for analysis of statistic significance (p<0.05). Results and 

Discussion: Compared with control group, patients with glioma had a 

proinflammatory and proangiogenic pattern, characterized by high MMP-9 activity (p 

<0.02); low MMP-2 (p <0.0001); high MMP-9/MMP-2 ratio (p <0.002) and high levels 

of uPAR (p <0.01). Patients with different levels of glioma had a similar pattern of 

MMPs acitivity (MMP-9/MMP-2 ratio) and uPAR levels. Patients with good response 

to POH treatment, a monoterpene with antiangiogenic and anti-inflammatory activity, 

had reduction of MMPs activity and uPAR levels. Sequential analysis after showed a 

discrete reduction in the gelatinase activity (MMP-9/MMP-2 ratio) and uPAR 

especially among glioblastoma and oligodendroglioma good responders, but not 

anaplastic astrocitoma. Conclusion: Serum analysis of uPAR and gelatinase activity 

can be used as markers of progression and therapeutic response to POH. The tumor 

pattern (angiogenic or inflammatory), and topography (deep localization or lobar) 

may influence the response to POH intranasal treatment. 

 

Keywords: Glioma, Metalloproteases, Urokinase Plasminogen Activator, Perillyl 
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1 INTRODUÇÃO: 

1.1 Características Gerais do Processo Neoplásico: 

 O câncer é considerado uma doença genética resultante de mutações 

acumuladas no genoma associadas com mudanças nos programas de controle da 

proliferação, morte e diferenciação celular (Hanahan e Weinberg 2011). Algumas 

mutações que acometem o genoma são mais frequentes, como nos genes TP53 e 

Ras. O gene TP53 codifica a proteína p53 responsável por induzir o reparo de danos 

no DNA que ocorrem durante a divisão celular, além de induzir apoptose em células 

com mutações oncogênicas. Mutações no gene TP53 alteram a atividade da 

proteína p53 que perde sua capacidade de suprimir tumores. A proteína Ras é 

responsável por regular a transdução de sinais de ativação da tirosina cinase e/ou 

acoplados ao sistema GTP importante no controle de diversos eventos celulares 

como diferenciação, invasão e proliferação. Mutações no gene Ras inativam a 

proteína Ras impedindo a ação das GTPases responsáveis pela hidrólise do GTP 

causando aumento da proliferação celular e dos níveis intracelulares de Ras-GTP 

(Kreeger e Lauffenburger 2010; Naccarati, Polakova et al. 2012). As características 

fundamentais para a sobrevivência e potencial invasivo das células tumorais são a 

autossuficiência dos fatores de crescimento; a insensibilidade a fatores inibitórios da 

proliferação celular; a evasão aos mecanismos de apoptose; a angiogênese e 

invasividade a estruturas adjacentes e à distância (metástase). Mudanças no 

microambiente tumoral promovem modificações nas células neoplásicas que 

adquirem um fenótipo mais maligno evidenciado pela expressão alterada de 

algumas moléculas, eventualmente usadas como marcadores de progressão 

tumoral. O microambiente tumoral (Figura 1) é constituído por diversos tipos 

celulares, como células endoteliais, células-tronco tumorais (CSCs), fibroblastos, 

células inflamatórias, estromais, além de fatores de crescimento, glicoproteínas da 

matriz extracelular e enzimas que são secretadas em maior ou menor quantidade 

pelas células (Hanahan e Weinberg 2011). 

 Muitos processos neoplásicos surgem a partir de células-tronco normais dos 

tecidos que sofreram alterações oncogênicas. As células-tronco normais e as 

oncogênicas apresentam capacidade de auto-regeneração e de originar novas 

células tumorais (Hanahan e Weinberg 2011). Contudo, as CSCs são mais 
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resistentes aos tratamentos convencionais de quimio e radioterapia (Creighton, Li et 

al. 2009; Singh e Settleman 2010) e mesmo após a ressecção do tumor, as CSCs 

podem permanecer no microambiente em dormência explicando parcialmente a 

recidiva tumoral característica de diversos tipos de tumores (Hanahan e Weinberg 

2011). As células inflamatórias presentes no microambiente tumoral (macrófagos, 

linfócitos T e B, mastócitos e neutrófilos) ativam uma resposta inflamatória que 

contribui para a progressão tumoral (Schafer e Werner 2008) pela secreção de 

moléculas sinalizadoras como o fator de necrose tumoral (TNF); fator de 

transformação do crescimento (TGF) -α/β; fator de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF); citocinas e enzimas (metaloproteases, proteases, uroquinase) (Hanahan e 

Weinberg 2011). Essas moléculas contribuem para a angiogênese, proliferação 

celular e invasão tecidual adjacente e à distância (Coffelt, Lewis et al. 2010; 

Egeblad, Nakasone et al. 2010; Qian e Pollard 2010). 

 

 

Figura 1: Microambiente tumoral. 
Aspecto dinâmico do microambiente influenciado pela presença de diversas linhagens celulares. 
Adaptado de (Joyce and Pollard 2009). 
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1.2 Tumores do Sistema Nervoso Central – Aspectos Gerais: 

A maioria dos tumores primários identificados no SNC surge nas principais 

regiões do lobo cortical: frontal, temporal, parietal, e occipital. Vinte e nove por cento 

(29%) dos tumores primários do SNC surge nas meninges que envolvem o encéfalo, 

sendo a maioria destes meningiomas, com a maioria (90%) considerada tumor 

benigno. Dez por cento (10%) dos tumores primários são encontrados na região da 

sela túrcica, onde se localiza a hipófise. Outros sítios menos comuns de tumores 

primários são a região da pineal, sistema ventricular, cerebelo, tronco cerebral, 

nervos cranianos e medula espinhal com distribuição característica de acordo com a 

histologia. Gliomas são tumores primários malignos que apresentam rápida 

progressão e alta mortalidade. Astrocitomas são classificados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em graus, I até IV, de acordo com as características 

histológicas, o comportamento tumoral e o grau de malignidade (Adamson, Rasheed 

et al. 2010). Glioblastoma multiforme (GBM) - grau IV - é o tumor de maior 

agressividade representando 51% de todos os gliomas primários. Os gliomas 

malignos apresentam como principal característica um potencial difuso e invasivo 

das células tumorais para o parênquima cerebral e características histológicas de 

atipia nuclear, atividade mitótica, proliferação microvascular (MVP) e necrose como 

indicativos do grau de malignidade (Figura 2) (Wesseling, Kros et al. 2012). 

Os tumores cerebrais surgem devido a alterações genéticas deletérias das 

células precursoras incluindo células-tronco e células progenitoras de origem glial. 

Dentre as alterações citamos a perda ou inativação do gene p16 (gene supressor de 

tumor); amplificação e superexpressão do gene MDM2 responsável por suprimir a 

ação antitumoral da p53; amplificação do gene do receptor do fator de crescimento 

epidérmico (EGFR) que ativa a via PI3K/AKT relacionada com a proliferação e 

sobrevivência celular (Beroukhim, Getz et al. 2007; Bleeker, Molenaar et al. 2012). 

Mutações nos proto-oncogenes e nos genes supressores de tumor são responsáveis 

pelo início do processo neoplásico, enquanto que mutações posteriores ao 

estabelecimento do tumor influenciam na invasividade, malignidade e resistência aos 

quimioterápicos. Uma característica histológica utilizada para diferenciar o GBM dos 

demais gliomas é a presença de pseudopaliçada, uma zona hipercelular de 

proliferação glial e endotelial ao redor da região de necrose. Essas zonas 
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hipercelulares apresentam superexpressão do fator de transcrição induzido por 

hipóxia (HIF) e caracterizam-se pela expansão clonal de células neoplásicas com 

alto índice de proliferação celular e que sofrem morte por necrose devido à hipóxia e 

baixa oxigenação na região da lesão tumoral (Brat, Castellano-Sanchez et al. 2004; 

Rong, Durden et al. 2006). 

 

Figura 2: Alterações celulares observadas nos diferentes graus de malignidade dos gliomas. 
Gliomas de baixo grau são as formas menos malignas, enquanto que o glioblastoma multiforme é a 
forma mais maligna e mais agressiva dos gliomas. Abreviações: GBM: glioblastoma multiforme; MVP: 
proliferação microvascular. Adaptado de (Wesseling, Kros et al. 2012). 

 

Em geral, os gliomas são intraparenquimatosos e apresentam o seu epicentro 

na substância branca contribuindo para o insucesso da ressecção cirúrgica total e 

para a recorrência do tumor. Macroscopicamente evidenciam-se extensas áreas 

hemorrágicas e neovascularização, além de necrose e ausência de delineamento da 

lesão tumoral, um indicativo de invasividade (Wesseling, Kros et al. 2012). O glioma 
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mais comum é o astrocitoma e segundo a classificação de 2007 da OMS, os 

astrocitomas são classificados de acordo com o seu grau de malignidade, seguindo 

as características histológicas, o comportamento tumoral e o prognóstico (Adamson, 

Rasheed et al. 2010) em: 

• Astrocitoma pilocítico (grau I): localiza-se preferencialmente em estruturas 

medianas, como nervo óptico, tálamo, cerebelo (Chintala, Tonn et al. 1999); 

• Astrocitoma de baixo grau (grau II): localização em qualquer estrutura do SNC 

incluindo a medula espinhal e hemisférios cerebrais podendo se difundir no 

parênquima cerebral. Independente da atipia nuclear, não apresenta atividade 

mitótica acentuada, necrose ou MVP (Wesseling, Kros et al. 2012); 

• Astrocitoma anaplásico (grau III): pode evoluir rapidamente para glioblastoma 

multiforme (GBM); apresenta intensa atividade mitótica (Wesseling, Kros et al. 

2012); 

• GBM (grau IV): localiza-se principalmente na região fronto-temporal, 

apresenta necrose e MVP (Wesseling, Kros et al. 2012). A maioria dos GBMs 

é denominada de novo ou primário porque surge rapidamente sem evidências 

clínica, radiológica, ou morfológica de um precursor tumoral de menor 

malignidade. Acomete principalmente indivíduos com idade média de 55 

anos. As alterações genéticas mais frequentes observadas no GBM primário 

são a amplificação de EGFR e mutação em PTEN. GBM secundário 

desenvolve-se lentamente pela progressão de um astrocitoma de baixo grau 

ou astrocitoma anaplásico atingindo indivíduos com idade média de 40 anos. 

As principais alterações genéticas são mutação em TP53 e IDH1, geralmente 

sem amplificação de EGFR. Desta forma, GBM primário e secundário são 

considerados entidades distintas porque afetam diferentes grupos de idade, e 

apresentam alterações genéticas e ativação de vias de sinalização distintas 

(Wesseling, Kros et al. 2012). 
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1.3 Fatores Influenciando a Progressão Tumoral: 

1.3.1 Angiogênese: 

Angiogênese é um processo importante para a viabilidade da célula tumoral 

que consiste na formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos pré-

existentes, para suprir as células com nutrientes e oxigênio. A angiogênese é um 

processo regulado pelo balanço entre fatores pró e antiangiogênicos, e que pode ser 

ativado com maior concentração de fatores pró-angiogênicos (Hanahan e Folkman 

1996; Carmeliet e Jain 2000; Gomes, Nedel et al. 2012). Os principais promotores 

da formação de novos vasos inclui a ativação de VEGF e das células endoteliais por 

fatores liberados pelas células tumorais ou pelas células do estroma. A ativação das 

células endoteliais se dá como consequência do estresse celular devido à hipóxia e 

a privação de nutrientes, e também ocorre o recrutamento dos progenitores 

endoteliais devido aos altos níveis da quimiocina CXCL12 (Li e Ransohoff 2009). A 

hipóxia ativa a produção do HIF-1α que se associa com HIF-1β atuando como um 

fator de transcrição, regulando a produção de VEGF A liberação do VEGF ativo 

requer a clivagem da forma inativa por proteases, metaloproteases e plasmina 

(Houck, Leung et al. 1992; Lee, Jilani et al. 2005). VEGF também ativa a integrina 

αvβ3 promovendo a remodelação tecidual e a adesão das células endoteliais à 

matriz extracelular (MEC) (Box, Rogers et al. 2010). 

Algumas moléculas apresentam atividade antiangiogênica, como é o caso da 

angiostatina, endostatina e tunstatina. A angiostatina é um fragmento do 

plasminogênio resultante da clivagem pelas MMPs -2, -7, -9 e -12 com função 

inibidora da angiogênese. A endostatina é clivada pela MMP-9 e também apresenta 

a mesma função que a angiostatina. A tunstatina é uma molécula proveniente da 

cadeia α3 do colágeno do tipo IV que diminui a proliferação das células endoteliais - 

função antiangiogênica, além de inibir o crescimento tumoral. Camundongos 

nocaute para MMP-9 apresentam crescimento tumoral mais acelerado devido, em 

parte, à incapacidade de clivar os inibidores da angiogênese presentes na MEC. 

Além disso, outras vias podem estar atuando para que o crescimento tumoral seja 

mais acelerado (Egeblad e Werb 2002; Bjorklund e Koivunen 2005). 
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1.3.2 Neuroinflamação: 

Somente a proliferação celular não é suficiente para manutenção da 

tumorigênese, é necessária a participação de células do estroma, fatores de 

crescimento e proteases presentes no microambiente tumoral. A inflamação é um 

dos principais eventos para sustentar o desenvolvimento tumoral, com dados 

experimentais relacionando a inflamação na indução do câncer de cólon e fígado em 

camundongos. A secreção de citocinas pró-inflamatórias ativada por NFκB e IKK2 

inibe a apoptose de células tumorais e estimula a proliferação celular (Fillon 2012). 

Enfrina (EMMPRIN - indutor das metaloproteases de matriz extracelular) é uma 

molécula da superfamília das imunoglobulinas relacionada com a inflamação capaz 

de induzir a produção de metaloproteases (Biswas, Zhang et al. 1995; Guo, Zucker 

et al. 1997; Bjorklund e Koivunen 2005). A barreira hematoencefálica (BHE) é 

responsável por controlar a passagem de eletrólitos, moléculas e leucócitos para o 

tecido cerebral (Petty e Lo 2002). Durante a neuroinflamação, a alteração na 

permeabilidade da BHE deve-se ao aumento na expressão das moléculas de 

adesão VCAM-1 e ICAM-1 nas células endoteliais e gliais levando à passagem de 

leucócitos ativados e formação de edema peritumoral devido ao extravasamento de 

proteínas plasmáticas (Da Fonseca 2009) (Staykova, Maxwell et al. 2000). A 

transmigração das células tumorais pela BHE é uma etapa importante para o 

processo de invasão do tecido e metástase. A interação das células tumorais com 

caderina vascular endotelial (VE-caderina) induz fosforilação do complexo VE-

caderina-catenina, a redistribuição e o aumento da VE-caderina com consequente 

aumento na permeabilidade da BHE (Cai, Jiang et al. 1999; Martin and Jiang 2001). 

 

1.3.3 Metaloproteases de Matriz: 

Metaloproteases de matriz (MMP) são endopeptidases dependentes do íon  

zinco (Zn+2) que em pH neutro degradam proteínas da matriz extracelular 

responsáveis pela cicatrização, remodelação tecidual, angiogênese e morfogênese. 

Em mamíferos já foram descritos mais de 25 membros classificados em 5 grupos de 

acordo com o substrato clivado: gelatinases (MMP-2, MMP-9), colagenases (MMP-1, 

MMP-8, MMP-13), associadas à membrana (MT1-MMP, MT2-MMP, MT3-MMP, 
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MT4-MMP, MT5-MMP, MT6-MMP), estromelisinas (MMP-3, MMP-10, MMP-11) e 

matrilisinas (MMP-7) (Yong 2005; Bourboulia e Stetler-Stevenson 2010). 

A estrutura geral das MMPs consiste de um peptídeo sinal responsável por 

direcionar a secreção da proteína do retículo endoplasmático para o meio 

extracelular; um pró-peptídeo que é responsável pela manutenção da forma latente 

da MMP ao bloquear o sítio catalítico impedindo que a enzima se ligue ao seu 

substrato ou ao seu inibidor; um sítio catalítico que após a remoção do pró-peptídeo 

e juntamente com o íon Zn+2 confere à enzima a sua atividade catalítica; uma região 

com dobradiça rica em resíduos prolina que liga o sítio catalítico ao domínio de 

hemopexina ligado à extremidade C-terminal que é responsável pela especificidade 

da enzima ao seu substrato e interações com o seu inibidor (Figura 3) (Bourboulia e 

Stetler-Stevenson 2010). O centro catalítico das MMPs contém um motivo 

HEBXHXBGBXHS de ligação ao zinco, onde H é histidina, E é ácido glutâmico, B é 

um aminoácido hidrofóbico, G é a glicina, X é qualquer aminoácido, e S é serina. 

Algumas MMPs como a MMP-11 contém um resíduo de treonina no lugar da serina, 

porém em todas MMPs há manutenção do resíduo de metionina próximo ao sítio 

catalítico e o Zn+2. Além do Zn+2, as MMPs também contêm íons Ca+2 no sítio 

catalítico para estabilizar a estrutura. O pró-domínio faz um contato indispensável 

com o íon Zn+2 catalítico e mantém a latência das MMPs. Esta é uma importante 

etapa na regulação da atividade das MMPs que são secretadas na forma inativa 

como pró-enzimas ou zimogênios. 

Devido à alta capacidade de degradação tecidual, a atividade das MMPs é 

regulada em 3 níveis diferentes: transcrição, ativação da pró-enzima e inibição da 

atividade. A transcrição de genes ocorre pela ativação e estimulação celular por 

citocinas, fatores de crescimento, interações célula-célula e célula-matriz 

extracelular. Seguido ao processo de transcrição, ocorre ativação da pró-enzima, 

num processo que consiste na remoção do pró-peptídeo para exposição do sítio 

catalítico, etapa que depende da clivagem do pró-peptídeo por proteases como as 

MMPs, plasmina e tripsina. A terceira etapa na regulação da atividade das MMPs 

ocorre pela interação com os inibidores teciduais de metaloproteases (TIMPs) ou 

com as proteínas plasmáticas α2-macroglobulina e α1 anti-protease (Levicar, Nuttall 

et al. 2003; Yong 2005). A inibição pelas TIMPs ocorre pela interação direta com as 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=2941566_nihms210956f1.jpg
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MMPs, a extremidade C-terminal do domínio hemopexina da MMP-2 interage com a 

extremidade C-terminal da TIMP-2, resultando na inativação da atividade da MMP-2 

(Bjorklund e Koivunen 2005). 

MMP-2 e MMP-9 são enzimas muito semelhantes estruturalmente, mas com 

diferenças significativas na regulação da expressão, glicosilação, ativação da pró-

enzima e seletividade do substrato. MMP-2 é uma proteína não glicosilada de 72-

kDa, a MMP-9 tem 92-kDa e contém os dois sítios, o pró-domínio e o domínio 

catalítico N-glicosilados e vários grupamentos de glicanos com ligação orto-

glicosídica (O-linked). MMP-9 também existe no plasma na forma dimérica ou como 

monômero complexado a lipocalina nos neutrófilos, enquanto a MMP-2 é 

estritamente uma proteína monomérica (Bjorklund e Koivunen, 2005). Os substratos 

para gelatinases incluem proteínas da matriz extracelular (colágeno tipo IV, V , VII, 

X, XI, XIV; gelatina, elastina, proteoglicanas, fibronectina, fibrilina-1); mielina, 

proteases, inibidores de proteases; fatores da coagulação sanguinea; quimiocinas; 

precursores de TNFα e IL-1β, fatores de crescimento latentes e proteínas de ligação 

do fator de crescimento; receptores de superfície celular; moléculas de adesão e 

substratos intracelulares (Bjorklund e Koivunen 2005). As especificidades de 

substrato de MMP-2 e MMP-9 são semelhantes mas não idênticas, e atribuídas ao 

resíduo S2 no sítio catalítico onde MMP-9 apresenta um resíduo de ácido aspártico 

e MMP-2, ácido glutâmico. Esta diferença determina a capacidade de MMP-2 

degradar colágeno tipo I. 

O processo de ativação das MMPs intra, extra ou pericelular é dependente do 

pH. Durante a ativação extracelular ocorre mudança no resíduo de cisteína pela 

interação do grupamento sulfidrila com o pró-peptídeo que é clivado com a 

participação do Zn+2 no sítio catalítico. Algumas das moléculas que medeiam este 

tipo de ativação são: tripsina, calicreína e plasmina. Todos os diferentes 

mecanismos de ativação das MMPs atrapalham a interação crítica do resíduo de 

cisteína com o íon Zn+2 no sítio catalítico, tanto removendo o pró-domínio ou 

modificando o resíduo de cisteína no pró-domínio. Isso permite a entrada de uma 

molécula de água no sítio catalítico com formação de um centro catalítico ativo. A 

mudança do resíduo de cisteína explica porque as MMPs podem ser ativadas por 
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proteases, modificadores conformacionais como calor, agentes desnaturantes; 

metais pesados, agentes oxidantes e alquilantes. 

 

 

Figura 3: Quadro mostrando a classificação, a localização e a estrutura das MMPs. Fonte (Bourboulia 
e Stetler-Stevenson 2010). 
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A ativação pericelular, uma etapa importante para a invasividade tumoral, 

ocorre entre MT-MMP e as MMPs. A interação da MT-MMP com as demais MMPs 

expõe o pró-domínio que posteriormente é clivado. Nesta forma de ativação ocorre a 

formação de um complexo trimolecular entre a MT-MMP, MMP e o TIMP, sendo uma 

etapa importante para a ativação na superfície celular. Já na ativação intracelular, a 

MT-MMP é ativada dentro do complexo de Golgi. O domínio sensível à furina que se 

encontra entre o pró-peptídeo e o sítio catalítico é clivado pela furina ou por enzimas 

relacionadas (convertases) dentro do complexo de Golgi (Figura 4) (Nakada, Okada 

et al. 2003; Bjorklund e Koivunen 2005). 

Além da ativação da pró-MMP2, as MT-MMPs apresentam atividade 

proteolítica intrínseca para moléculas da matriz extracelular que é independente da 

ativação da MMP-2. A expressão aumentada de gelatinase A (MMP-2) e B (MMP-9), 

matrilisina (MMP-7) e MT1-MMP está relacionada com a malignidade do glioma 

(Fillmore, VanMeter et al. 2001). Os principais indutores da via MAPK cinase, ERK 

1/2, JNK/SAPK 1/2 e p38 que ativam a expressão de MMP-9 são citocinas e os 

fatores de crescimento EGF, fator derivado de plaquetas (PDGF), fator de dispersão 

/ fator de crescimento de hepatócito (HGF/SF), fator de crescimento básico de 

fibroblasto (bFGF), fator de TGF- α/β, anfiregulina, TNF - α, IL-1 α/β, IFN α/γ (Van 

den Steen, Dubois et al. 2002). 

Matrilisinas, estromelisinas, gelatinase A e colagenases -2 e -3 são 

importantes para a implantação do embrião na parede do útero e involução uterina 

no pós-parto, e também na neurogênese e angiogênese. MMP-2 e MMP-9 atuam no 

processo de adipogênese e angiogênese além de exercer um efeito de sinergismo 

na angiogênese, inibindo a endostatina (Amalinei, Caruntu et al. 2007). MMPs 

influenciam na mielinização, no crescimento e regeneração axonal. Dados 

experimentais mostram que nas células PC12 da medula adrenal tratadas com fator 

de crescimento neural (NGF), a extensão de neuritos dos cones crescentes 

colocaliza com MMP-3. Na mielinização do nervo óptico e corpo caloso de 

camundongos recém-nascidos, os níveis de MMP-9 e MMP-12 encontram-se 

aumentados (Yong 2005). 
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Figura 4: Esquema dos mecanismos de ativação intracelular, pericelular e extracelular. 
Ação da furina sobre o domínio sensível à furina),  formação do complexo MT1-MMP-MMP-2 e ação 
de enzimas, como plasmina e MMPs ativas, sobre a forma latente da MMP das MMPs em uma célula 
cancerosa de glioblastoma. Fonte (Nakada, Okada et al. 2003). 

MMPs participam nas fases iniciais do processo de tumorigênese contribuindo 

para a formação do microambiente tumoral. Nos estágios tardios do processo 

neoplásico, as MMPs promovem o crescimento sustentado do tumor pela ativação 

de fatores de crescimento e liberação de fragmentos dos componentes da matriz 

extracelular com atividade mitogênica. A laminina 5 (LN5) íntegra sinaliza o estado 

celular estacionário, mas a clivagem da LN5 por MMP-2 ou MMP-14 expõe um sítio 

críptico na LN5 responsável pela ativação da característica de microinvasividade da 

célula tumoral. Durante a invasão tumoral a enfrina, uma molécula presente na 

superfície celular aumenta a produção de MMPs pelas células estromais (Agrawal e 

Yong 2011). 

 

1.3.4 Receptor da Uroquinase Ativadora de Plasminogênio: 

A uroquinase ativadora de plasminogênio (uPA) é uma serina protease que 

também está envolvida na remodelação tecidual e migração celular. Para que uPA 

possa exercer sua função é preciso que a enzima interaja com seu receptor (uPAR) 

que está ancorado à membrana celular. A interação entre as moléculas ocorre 

através da região N-terminal da uPA com o domínio hidrofóbico do uPAR. Esse 
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receptor é glicosilado e possui 3 domínios homólogos D1, D2 e D3 que são muito 

importantes na interação do receptor com seus ligantes (Blasi e Sidenius 2010). 

Associação da plasmina à superfície celular ativa a pró-enzima uPA permitindo a 

associação com seu receptor e a conversão de plasminogênio em plasmina. Como 

consequência da atividade proteolítica, a clivagem entre os domínios 1 e 2 gera um 

peptídeo aminoterminal (SRSRY) com atividade quimiotática (Figura 5) (Crippa 

2007). Além dessa função, o peptídeo SRSRY funciona como um ligante de 

receptores associados à proteína G e induz a fosforilação de ERK1/2 responsável 

pela proliferação celular e ativação de fatores de transcrição dos genes Bcl-XL que 

codificam proteínas anti-apoptóticas (Crippa 2007; Blasi e Sidenius 2010). 

O inibidor do ativador de plasminogênio (PAI) é membro da família de 

proteínas inibidoras de serina-proteases (SERPINA) que inclui PAI-1/-2/-3, nexina 

protease-1 e neuroserpina (Huntington 2006). Tanto uPA quanto PAI-1 participam da 

proliferação e migração celular, remodelação da matriz extracelular e da ativação de 

MMPs (Freytag, Wilkins-Port et al. 2009). A interação de PAI-1 com o complexo 

uPA-uPAR é responsável pela inativação da atividade de uPA, porém essa interação 

também causa a separação das integrinas dos componentes da matriz extracelular. 

Quando PAI-1 interage com uPA, ocorre a endocitose do complexo PAI-1-uPA-

uPAR que é dependente do receptor de lipoproteína de baixa densidade-1 (LRP-1). 

Como consequência da endocitose, PAI-1 e uPA são degradados mas os receptores 

são reciclados para a superfície celular. PAI-1 é substrato de diversas proteases, 

como a MMP-3. Quando clivado, PAI-1 fica impossibilitado de exercer sua atividade 

sobre uPA, mas pode interagir com LRP-1 e desencadear a migração celular 

(Degryse, Neels et al. 2004; Czekay, Wilkins-Port et al. 2011). 

PAI-1 também interage com vitronectina (VN) controlando a migração celular. 

VN estabiliza a forma ativa de PAI-1 amplificando a inibição da proteólise focal e 

modulando a extensão, localização e duração do remodelamento da matriz 

extracelular, porém com preservação do estroma permissivo à motilidade celular 

(Mimuro e Loskutoff 1989); (Degryse, Neels et al. 2004). A produção de VN aumenta 

nos processos de cicatrização e progressão tumoral quando há a necessidade do 

remodelamento da matriz (Tomasini e Mosher 1991; Gladson, Wilcox et al. 1995; 

Seiffert, Iruela-Arispe et al. 1995). VN também age sobre a mobilidade celular 
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através da interação dependente da sequência RGD com as integrinas αvβ3 e αvβ5 e 

com uPAR (Pytela, Pierschbacher et al. 1985; Cheresh e Spiro 1987; Okumura, 

Kamikubo et al. 2002). A interação de PAI-1 com a VN causa aproximação com as 

integrinas e a ancoragem do uPAR resultando na estabilização da ligação das 

integrinas com VN (Deng, Curriden et al. 1996; Waltz, Natkin et al. 1997; Okumura, 

Kamikubo et al. 2002; Stefansson e Lawrence 2003). Serpina é capaz de inibir a 

ligação celular à VN, mas como a afinidade de PAI-1 pela VN é maior ocorre o 

deslocamento do uPAR ligado à VN, iniciando-se o processo de desprendimento das 

células que dependem do uPAR para a adesão à VN (Deng, Curriden et al. 1996; 

Waltz, Natkin et al. 1997). 

O mecanismo de migração dos gliomas sugere uma função crítica das MMPs na 

degradação da matriz extracelular associada com proliferação tumoral, invasividade 

e angiogênese, devido à liberação da forma ativa do VEGF, considerado o principal 

fator promotor da angiogênese (Kessenbrock, Plaks et al. 2010). Interações entre a 

enzima uroquinase ativadora do plasminogênio (uPA) e o receptor uPAR3 são 

críticos para ativação das proteases que degradam a matriz extracelular, 

aumentando a metástase (Bjorklund e Koivunen 2005) e a invasividade dos gliomas 

malignos (Kin, Chintala et al. 2000). uPAR pode também ativar as vias de 

sinalização mitogênica (MAPK) e algumas funções autócrinas, parácrinas e de 

indução da neovascularização funcionando como receptor para fatores de 

crescimento. Dados experimentais mostraram que células HEp3 deficientes em 

uPAR permanecem em estado de dormência por até 5 meses com inibição da 

proliferação, migração, mitogenicidade e indução de neovascularização devido a 

menor adesão à fibronectina (Krishnamoorthy, Darnay et al. 2001). 
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1.4 Monoterpeno Álcool Perílico: 

Monoterpenos são hidrocarbonetos formados pela junção de 2 isoprenos 

encontrados nos óleos essenciais de plantas e vegetais. Apresentam propriedades 

antimitóticas, anti-inflamatórias e antitumorais atuando tanto na prevenção, quanto 

nas terapias contra o câncer (Gould 1997). Os monoterpenos também apresentam 

atividade citotóxica, pois atuam na regressão de tumores mamários, prostáticos, 

pancreáticos, hepáticos e de cólon (Balassiano 2002). Os monoterpenos, limoneno e 

álcool perílico (POH), inibem a isoprenilação de proteínas, uma etapa crítica no 

processo de proliferação celular, e também podem modificar a função de certas 

proteínas e a expressão de genes in vivo. Um exemplo é o aumento dos níveis de 

TGF-β, citocina muito importante para inibir o crescimento tumoral e a diferenciação 

das células tumorais (Gould 1997). 

Figura 5: Esquema da função e regulação do uPAR. 
No sistema de ativação do plasminogênio, plasmina age sobre pró-uPA ativando em uPA que ativa a 
conversão de mais plasminogênio em plasmina. Além de ativar pró-uPA, a plasmina participa da ativação 
de MMPs e de fatores de crescimento. Como consequência da atividade proteolítica de uPA, ocorre a 
clivagem do receptor (uPAR) entre os domínios D1 e D2, liberando um peptídeo com atividade 
quimiotática. Fonte (Smith e Marshall 2010). 
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A proteína Ras, cuja função é induzir a expressão da proteína antiapoptótica 

MDM2, aparece na forma oncogênica na maioria dos tumores (Ries, Biederer et al. 

2000). Ras só apresenta atividade quando há a inserção de uma cauda lipídica 

formada de isoprenos (reação de isoprenilação) que auxilia em sua ancoragem na 

membrana celular (Rowinsky, Windle et al. 1999). Tanto o limoneno quanto o POH 

atuam inibindo a isoprenilação da Ras e várias vias de sinalização (Crowell, Ren et 

al. 1994; Holstein e Hohl 2003). POH apresenta atividade pró-apoptótica  

aumentando a atividade da caspase-3 e reduzindo a sinalização mediada pela Akt 

(Loutrari, Hatziapostolou et al. 2004). POH também exerce função anti-angiogênica 

em linhagens tumorais inibindo a proliferação e diferenciação das células endoteliais 

em capilares com redução dos níveis de VEGF e aumento de angiopoetina-2. 

Alguns mecanismos já foram propostos para explicar a inibição da angiogênese pelo 

POH. Como existem evidências de que a família de GTPases Rho participa na 

modulação das células endoteliais durante a neovascularização, um dos 

mecanismos propostos seria a inibição da isoprenilação desta família de proteínas 

nas células endoteliais (Hohl e Lewis 1995; Stayrook, McKinzie et al. 1998; Holstein 

e Hohl 2003). Em estudos clínicos, pacientes com glioma maligno respondedores ao 

tratamento com POH, pela via inalatória, apresentaram efeito significativo na 

redução do edema peritumoral, diminuição dos níveis de marcadores inflamatórios, 

redução da angiogênese, maior sobrevida e menor morbidade, caracterizando assim 

os efeitos antitumorais in vivo do POH (Da Fonseca 2009). 

 

Figura 6: Estrutura dos monoterpenos álcool perílico e limoneno. 
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2 OBJETIVOS: 

2.1 Objetivo geral: 

Analisar marcadores plasmáticos de neuroinflamação no sangue de pacientes 

com tumor cerebral. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

• Determinar a atividade de metaloproteases MMP-2, MMP-9 nos pacientes 

com glioma recidivo e comparar com indivíduos saudáveis (sem processo 

inflamatório). 

• Determinar os níveis da uroquinase uPAR nos pacientes com glioma recidivo 

e comparar com indivíduos saudáveis (sem processo inflamatório). 

• Analisar o efeito anti-inflamatório do monoterpeno álcool perílico nas amostras 

dos pacientes com maior sobrevida. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS: 

3.1 SELEÇÃO DE PACIENTES: 

A coorte incluiu 120 pacientes com glioma maligno recidivo com idade 

superior a 18 anos, índice Karnofsky  70% incluídos no Estudo Fase I/II sob 

tratamento com álcool perílico pela via intranasal, e como controle pareado 30 

indivíduos saudáveis (sem processo inflamatório) doadores do banco de sangue do 

HEMONIT (HUAP-UFF).. Todos assinaram consentimento de doação de material e 

participação no projeto aprovado pelo CONEP e Comitê de ética da UFF. O material 

biológico dos pacientes foi armazenado a -20 oC. Todos os pacientes, o familiar 

direto responsável e o oncologista clínico assistindo o paciente assinaram o termo 

de consentimento livre esclarecido. O trabalho segue as normas da Convenção de 

Helsinque para estudo clínico. 

 

3.2 Processamento do Material Biológico: 

As amostras de sangue venoso foram coletadas em tubos contendo gel-soro 

para a obtenção do soro, centrifugadas a 250 X g por 10 minutos e o soro aliquotado 

em microtubos estéreis e mantidos a -20ºC até o momento do uso. 

 

3.3 Análise dos Marcadores de Inflamação: 

3.3.1 Zimografia: 

Foi utilizado o protocolo descrito por Heussen e Dowdle (1980). A técnica 

baseia-se na corrida eletroforética, renaturação e incubação do gel de poliacrilamida, 

coloração e plastificação do gel. Análise dos resultados foi feita por densitometria. A 

corrida eletroforética foi realizada em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato 

de sódio (SDS) (Sigma Chem. Co, USA).  

A eletroforese tem como princípio a separação das moléculas por massa 

molecular, gelatinases A (MMP-2) com peso molecular de ~72 kDa e gelatinase B 

(MMP-9) com ~92 kDa. Para uma melhor resolução das bandas, utilizou-se um 

sistema descontínuo em que há diferentes concentrações de poliacrilamida e 

diferentes faixas de pH. O gel de entrada apresenta menor pH (na faixa de 6,8) e 
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uma concentração de 4% de bis-acrilamida. Já o gel de separação possui 7,5% de 

bis-acrilamida e pH na faixa de 8,8 além da adição do substrato: 0,2% de gelatina do 

tipo A de pele suína (Sigma Chem Co, USA). 

A polimerização do gel se deu através da adição de persulfato de amônio 

(APS) e do catalisador da reação (TEMED) (Sigma Chem. Co., USA). Ambos os géis 

foram preparados em suporte para encaixe de placas e pentes com uma espessura 

fixa de 0,75 mm. Após o preparo do gel, foi feita a diluição das amostras de soro 

(1:200) em tampão não-redutor (2X) de amostra (Tris-HCl 0,5M pH 6,8; glicerol; 10% 

SDS; 0,2% solução de azul de bromofenol). Após a diluição, adicionou-se ao gel 20 

µL do soro diluído. O gel foi então transferido para a cuba de eletroforese (Bio-Rad, 

USA) contendo tampão tris-glicina de corrida 1X (Tris-base; glicina; SDS) e 

submetido a uma voltagem constante de 97 volts a 8oC até que o tampão de 

amostra percorresse toda a extensão do gel (tempo médio da corrida de 120 

minutos). Ao término da corrida, o gel sofreu o processo de 2 lavagens de 15 

minutos em tampão de renaturação (2,5% Triton X 100) sob agitação constante, 

para a total remoção do SDS. Em seguida, o gel foi mantido durante 16 horas em 

tampão de incubação (10 mM tampão Tris-HCl, pH 7,5; 5 mM CaCl2; 1 µM ZnCl2) 

sem agitação a 37ºC para que a enzima pudesse exercer sua atividade degradando 

o substrato (gelatina) presente no gel de separação. Após a incubação o gel foi 

corado pela solução de Coomassie Blue G250 por 30 minutos sob agitação, e em 

seguida, mantido durante 16 horas à temperatura ambiente, sem agitação. Seguido 

ao processo de coloração, o gel foi descorado por solução descorante (50% 

metanol, 10% ácido acético e 40% q.s.p de água) sob agitação até que se 

evidenciassem as bandas claras, indicando a atividade da enzima. Posteriormente, 

seguiu-se o processo de plastificação, quando o gel é colocado entre folhas de papel 

celofane para ser fotografado com conversão das cores do gel, para melhor análise 

densitométrica semi-quantitativa com o programa de analise de imagem (Scion 

Image, NIH, Bethesda, Maryland, USA). 

 



34 

 

3.3.2 ELISA para uPAR: 

A determinação sérica do receptor da uroquinase seguiu o protocolo de Elisa 

quantitativo descrito pelo fabricante (Human uPAR DuoSet, R&D Systems, USA). Os 

resultados expressos em pg/mL foram calculados a partir de uma curva-padrão 

obtida por calibradores. 

Após a reconstituição dos anticorpos e do padrão utilizados no ensaio, 

recobriu-se a placa de Elisa (96 poços) com o anticorpo de captura na concentração 

4,0g/mL por poço, solubilizado em PBS 1X pH 7,4 seguido de incubação por 18 

horas. Em seguida, a placa foi lavada 3 (três) vezes com tampão de lavagem 

vertendo-a posteriormente em papel absorvente. Adicionou-se o diluente para o 

bloqueio de ligações inespecíficas, incubando durante 60 min à temperatura 

ambiente, seguido de nova lavagem com o tampão adequado no final deste período. 

Após a lavagem, realizou-se a incubação com as amostras dos pacientes e o 

padrão, ambos previamente diluídos em tampão diluente.As amostras foram 

utilizadas na diluição ótima 1:5 previamente determinada e aplicadas em um volume 

de 100 L/poço. Todos os experimentos foram feitos em duplicata e os resultados 

representam a média dos valores obtidos. O padrão de uPAR humana foi utilizado 

seguindo as informações do fabricante, realizando-se uma curva de calibração com 

diluições seriadas nos valores de 2000pg/mL, 1000pg/mL, 500pg/mL, 250 pg/mL, 

125 pg/mL, 62,5 pg/mL, 31,25 pg/mL. 

O tempo de incubação desta etapa foi de 2 (duas) horas à temperatura 

ambiente. Ao final deste período, novamente foi realizada a lavagem da placa com 

tampão de lavagem por 3 (três) vezes vertendo-a posteriormente em papel 

absorvente. Seguindo o procedimento, realizou-se a incubação com a solução de 

anticorpo de detecção, 100 L/poço, na concentração recomendada pelo fabricante 

de 200ng/mL diluída na solução diluente, durante 2 horas à temperatura ambiente. 

Findado esse período de incubação, novamente procedeu-se a lavagem como nas 

etapas anteriores. Neste momento realizou-se a incubação com o conjugado 

estreptavidina-peroxidase (HRP) (Human uPAR DuoSet, R&D Systems, USA) com 

diluição de 1:200 durante 20 minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, 

seguido da lavagem da placa. Em seguida procedeu-se a revelação da placa à 

temperatura ambiente, com a adição de tretrametilbenzidina (TMB) (Sigma Chem. 
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Co, USA) em cada poço, deixando por no máximo 20 minutos, quando acrescentou-

se solução de ácido sulfúrico 4N parando a reação de revelação. Na etapa final, 

obteve-se os valores das concentrações de uPAR nas amostras em pg/mL 

utilizando-se espectrofotômetro de placa (Thermo Plate, USA) com filtro principal de 

450nm e um de correção de 540nm ou 570nm. 

 

3.4 Análise Estatística: 

A análise estatística foi feita utilizando-se teste-t não paramétrico no programa 

estatístico GraphPad Prism 5.0, utilizando-se um nível de significância de 5% ( = 

0,05) para determinar diferenças entre os grupos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

4.1 Níveis dos marcadores da neuroinflamação: 

As metaloproteases participam não somente na remoção mecânica das 

proteínas estruturais na matriz extracelular, mas também são capazes de regular 

o crescimento celular, apoptose, angiogênese, invasividade, metástase e 

resposta imune pela clivagem / ativação de precursores de fator de crescimento, 

moléculas de adesão celular e geração de moléculas bioativas. No presente 

estudo foi observado que a atividade de MMP-9 e MMP-2 apresentaram-se mais 

elevados nos controles (MMP-9 = 135,5 ± 103,8; MMP-2 = 83,33 ± 39,73; p < 

0,02) que nos pacientes com glioma maligno (GM) (MMP-9 = 88,81 ± 96,67; 

MMP-2 = 39,35 ± 28,31; p < 0,0001). Porém, a relação MMP-9/MMP-2 mostrou 

ser mais elevada nos pacientes com GM (2,6) que nos controles (1,7) (p < 0.002) 

(Figura 7), indicando a presença de um processo inflamatório, porque a atividade 

de MMP-9 foram mais elevados em relação a MMP-2. 

Apesar da MMP-2 participar do reparo tecidual, já é bem descrito que ambas 

gelatinases estão relacionadas com o aumento da malignidade dos gliomas 

(Rooprai, Rucklidge et al. 2000; Park, Park et al. 2006). Em alguns estudos já foi 

observado que a MMP-2 está relacionada com o processo de invasão dos 

gliomas, inclusive quando as células são submetidas à radiação ionizante (Park, 

Park et al. 2006). Outros estudos mostraram que a MT1-MMP também está 

relacionada com o aumento dos níveis de MMP-2, sendo que o aumento da MT1-

MMP é estimulado pelo EGF que relaciona com o aumento da atividade 

angiogênica (Van Meter, Broaddus et al. 2004). MMP-9 é responsável pela 

clivagem e ativação do VEGF, TGF-β e FGF-2, que são fatores de crescimento 

importantes para a proliferação e migração das células endoteliais que participam 

da angiogênese e do crescimento tumoral (Bergers, Brekken et al. 2000; Yu e 

Stamenkovic 2000; Du, Lu et al. 2008; Ardi, Van den Steen et al. 2009). Estes 

dados estão de acordo com o resultado observado nos pacientes com GM, 

indicando aumento na atividade MMP-9 e também de fatores pró-angiogênicos 

VEGF e IL-8 (dados não apresentados). Dados da literatura mostram que na 

recidiva dos meningiomas, a MMP-9 está associada com o aumento do potencial 
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invasivo das células tumorais em direção ao parênquima cerebral (Barresi, 

Vitarelli et al. 2011). 

 

Figura 7: Dosagem da atividade de MMP-9, MMP-2 e a relação MMP-9/MMP-2. 
Medida da atividade no soro dos pacientes, comparando-se os controles (n = 30) e gliomas (n = 120). 
A razão MMP-9/MMP2 foi feita através da média aritmética das razões MMP-9/MMP-2 dos pacientes. 
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Leucócitos que aderem ao endotélio dos vasos sanguíneos e extravasam nos 

tecidos tem uma grande quantidade de grânulos de gelatinase pró-MMP-9 num 

complexo com integrina αMβ2 que são transportados e secretados para espaço 

extracelular após a ativação por quimiocinas. Em contraste, as células aderentes 

não contêm grânulos de armazenamento de gelatinases e dependem da secreção 

direta das enzimas recém sintetizadas. Seria interessante estabelecer uma 

associação entre os níveis de MMP-9 e a produção da quimiocina CXCL12, porém 

em dados preliminares do laboratório, e não incluídos neste trabalho, foi observado 

níveis mais elevados da quimiocina CCL2 envolvida na migração de leucócitos 

inflamatórios nos pacientes com GM que não responderam ao tratamento com POH. 

Além disso, dados recentes mostraram que células de glioblastoma com alto grau de 

proliferação e invasividade expressam hemocinina humana-1 (hHK-1) que, via 

receptor neurocinina 1 (NK1R), aumenta tanto MMP-2 ativa, quanto a expressão de 

MMP-2 e MT1-MMP, ambos responsáveis pela invasividade. De fato, anticorpo anti-

MMP foi capaz de inibir, in vitro, a migração de células de glioma humano (Mou, 

Kang et al. 2013). 

Nas células tumorais e endoteliais ativadas do microambiente tumoral, as 

gelatinases são secretadas em vesículas de transporte específico em complexo com 

integrinas que são necessárias para ativação da MMP-9 além de componentes do 

sistema de ativação do plasminogênio. A ativação de pró-MMP por plasmina é uma 

importante via in vivo para renovação da matriz extracelular. Plasmina é formada a 

partir do plasminogênio após a interação do plasminogênio com fibrina e uPA, e com 

o receptor específico uPAR na superfície celular. Ambos, plasminogênio e uPA, são 

complexos associados à membrana celular, e portanto determinam ativação 

localizada do zimogênio pró-MMP e remodelação da matriz extracelular (Amalinei, 

Caruntu et al. 2007). Interessante ressaltar que uPAR regula a secreção de MMP-9. 

A análise sérica de uPAR mostrou níveis mais elevados nos pacientes com 

glioma (3.574 ± 2.335 pg/mL) que nos controles (686,6 ± 244,8 pg/mL) (p < 0,001) 

(Figura 8) estando relacionado com a alta taxa de agressividade e invasão dos 

gliomas. Já foi mostrado em diversas linhagens de gliomas, que o aumento dos 

níveis de uPAR está relacionado com o aumento da invasividade (Yamamoto, 

Sawaya et al. 1994). Ao se analisar os níveis séricos de uPAR pode-se inferir como 
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está a atividade e a produção de uPA. Tanto uPA quanto uPAR estão associados 

com uma maior agressividade do tumor e baixa sobrevida dos pacientes devido ao 

aumento da recidiva (Crippa 2007). A dosagem dos níveis séricos de uPAR pode ser 

usado como um marcador de prognóstico como indicativo de metástase para os 

linfonodos nos casos de câncer de mama (Soydinc, Duranyildiz et al. 2012). 

As gelatinases, além de participarem na tumorigênese, podem também 

regular negativamente a resposta imunológica. MMP-9 cliva o receptor de 

interleucina-1 e ativa TGF-β cuja função é suprimir os linfócitos T na resposta contra 

tumores; enquanto a MMP-2 degrada quimiocinas e inibe a resposta inflamatória in 

vivo (Bjorklund e Koivunen 2005). A ativação das pró-MMPs depende da ação da 

plasmina, uma serino-protease que também existe na forma latente inativa como 

plasminogênio. A conversão de plasminogênio em plasmina depende da uroquinase 

(uPA) e de um outro sistema de serino-proteases, a tecidual (t-PA). 

 

 

 

Figura 8: Dosagem sérica dos níveis de uPAR comparando com controles. 
Foram incluídos controles (n = 30) e pacientes com glioma (n= 120). 
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Ao gruparmos os gliomas pelo grau de malignidade, sendo o glioblastoma 

multiforme o mais agressivo, e comparar a relação MMP-9/MMP-2 observamos que 

não houve uma diferença estatística significativa entre os gliomas, mas quando 

comparados com o controle, pode-se perceber que houve uma pequena diferença 

nas relações MMP-9/MMP-2. O resultado foi o esperado, pois quanto maior a 

malignidade do glioma, maior deve ser esta relação (Figura 9). 
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Figura 9: Comparação da relação MMP-9/MMP-2 entre o controle e pacientes com diferentes graus 
de malignidade dos gliomas. 
GBM: n = 104; Astro: n = 44; Oligo: n = 32. 

Ao agruparmos os gliomas em seus diferentes graus de malignidade para a 

comparação dos níveis de uPAR, (Figura 10) não se observou diferença significativa 

entre os graus de glioma. Contudo, os níveis no GBM foram um pouco mais baixos 

que nos demais gliomas e astrocitomas com maior atividade de uPA. Estes dados 

estão de acordo com a literatura que mostrou que os níveis de uPAR são mais 

elevados nos astrocitomas malignos e GBM que nos gliomas de baixo grau 

(Yamamoto, Sawaya et al. 1994; Gladson, Pijuan-Thompson et al. 1995; Mohanam, 

Gladson et al. 1999). Entretanto, no astrocitoma pode-se observar que 2 pacientes 

obtiveram os níveis de uPAR baixos, isso se deve ao efeito pró-zona, em que a 

presença de muitos antígenos inibe a reação. Assim, é necessário repetir o ensaio 

destes 2 pacientes. 
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Figura 10: Comparação dos níveis de uPAR entre o controle e pacientes com diferentes graus de 
malignidade. 
Abreviações: GBM: Glioblastoma Multiforme; Astro: Astrocitoma; Oligo: Oligodendroglioma. 

 

4.2 Efeito do álcool perílico sobre os gliomas: 

Dando prosseguimento à análise dos resultados, analisou-se o efeito do POH 

sobre os níveis de MMPs e de uPAR. Para tal os pacientes com duas ou mais 

amostras foram analisados de acordo com o grau de malignidade do tumor. A 1ª 

amostra foi coletada antes do início do tratamento com POH (entrada no projeto) e 

as demais amostras a cada 3 meses, desde o início do tratamento. Com relação às 

MMPs, pudemos observar que a relação MMP-9 / MMP-2 diminuiu na 2ª amostra 

(GBM = 1,86; astrocitoma =1,72; oligodendroglioma = 2,38) quando comparada com 

a 1ª (GBM = 2,09; astrocitoma = 2,08; oligodendroglioma = 2,63) (Figura 11). Essa 

redução foi devida provavelmente à ação anti-inflamatória e antitumoral do 

monoterpeno álcool perílico (Gould 1997). Além da atividade anti-inflamatória do 

POH, já é bem mostrado na literatura que o monoterpeno apresenta atividade anti-

angiogênica (Loutrari, Hatziapostolou et al. 2004). Dados preliminares do grupo 

mostraram a eficácia do POH como sendo uma molécula anti-angiogênica (dados 

não mostrados). 
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Figura 11: Dosagem da atividade das MMPs através da MMP-9/MMP-2 em diferentes amostras de 
pacientes com gliomas. 
1ª amostra coletada no início do tratamento com POH e a 2ª amostra coletada 3 meses após. GBM: 
n= 4; Astrocitoma: n = 4; Oligodendroglioma: n = 5. 
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Com relação aos níveis de uPAR, pode-se observar que nos GBMs e nos 

oligodendrogliomas alguns pacientes aumentaram os níveis de uPAR e outros 

reduziram seus níveis. Em relação ao astrocitoma, todos os pacientes com 2 

amostras aumentaram os níveis de uPAR na segunda amostra (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12: Dosagem sérica dos níveis de uPAR no pacientes com diferentes graus de malignidade. 
1ª amostra coletada no início do tratamento com POH e a 2ª amostra coletada 3 meses após. 

 

Ainda com relação ao efeito do POH sobre os gliomas, analisaram-se 

separadamente os pacientes que apresentavam mais de uma amostra (Figura 13). 

No paciente #73, diagnosticado com GBM mostrou que no início do tratamento, a 

relação MMP-9/MMP-2 era menor que na 2ª amostra (Início: 1,17; #73a: 1,73). 

Porém, com a continuidade do tratamento, esses níveis diminuíram (#73b: 1,18 e 

#73c: 0,32). O aumento apresentado na 2ª amostra (#73a) pode ser explicado 

porque a atividade anti-inflamatória do POH não é imediata, pois, com o decorrer do 

tratamento, os níveis reduziram, como era o esperado (Gould 1997). 

No paciente #86, também diagnosticado com GBM houve redução da relação 

MMP-9/MMP-2 (Início: 1,16; #86a: 0,68 e #86b: 0,52), como esperado. Entretanto, a 

amostra #86c apresentou um aumento significativo da relação (1,53) atribuída à 

recidiva, o que levou ao aumento da secreção das MMPs e de fatores indutores de 

MMPs (Biswas, Zhang et al. 1995; Guo, Zucker et al. 1997; Agrawal e Yong 2011). 

O paciente #105, diagnosticado com GBM, apresentou uma oscilação na 

relação MMP-9/MMP-2. Por ser o paciente que se encontra há mais tempo no 
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projeto, foi possível um acompanhamento mais minucioso. Como observado no 

paciente #73, a resposta ao tratamento com POH no paciente #105, também não foi 

imediata, havendo um aumento significativo (Início: 1,12; #105a: 1,70 e #105b: 

5,16). A partir da amostra #105c seus níveis começaram a reduzir (#105c: 4,59; 

#105d: 0,77 e #105e: 0,97) como era esperado, indicando a redução do processo 

inflamatório. O aumento encontrado na amostra #105f (3,62) coincidiu com o 

momento de recidiva do paciente, em que foi acompanhado pelo crescimento da 

massa tumoral, observada na tomografia (dados não mostrados) e que teve como 

consequência o aumento dos marcadores da inflamação (Biswas, Zhang et al. 1995; 

Guo, Zucker et al. 1997; Agrawal e Yong 2011). Nos momentos seguintes, pode-se 

notar, novamente, a redução dos níveis de MMPs (#105g: 1,14 e #105h: 1,63).  

Nos pacientes #153 (astrocitoma anaplásico) e #155 (oligodendroglioma) a 

resposta ao tratamento foi parecida, com aumento dos níveis de MMPs seguido de 

redução na atividade / razão (#153: Início: 1,20; #153a: 1,68 e #153b: 0,86; #155: 

Início: 0,85; #155a: 2,02 e #155b: 0,41). 

MMP-2 e MMP-9 desempenham importante papel durante o surgimento do 

processo neoplásico - etapa da tumorigênese - devido à clivagem de colágeno IV e 

LN5 pelas MMPs com exposição de sítios crípticos que ativam a produção de fatores 

indutores da proliferação celular, migração e angiogênese no microambiente tumoral 

(Bourboulia e Stetler-Stevenson 2010). A MMP-2 ou gelatinase A com 72-kDa é 

secretada constitutivamente pelas células endoteliais e estromais estando muito 

relacionada com o remodelamento da matriz extracelular, porque degrada colágeno 

IV e FN (Amalinei, Caruntu et al. 2007). A ativação da MMP-2 é pericelular com 

formação do complexo MT1-MMP – MMP-2 – TIMP-2. Em tumores invasivos, já se 

observou que tanto as MMPs quanto as integrinas estão expressas em altos níveis. 

A interação de MMP-2 com a integrina αvβ3 na superfície dos vasos sanguíneos leva 

ao aumento da degradação de colágeno permitindo a invasão celular (Bourboulia e 

Stetler-Stevenson 2010). 
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Figura 13: Efeito do POH na atividade de MMPs ao longo do tempo. 
Pacientes #73 e #86 diagnosticados com GBM; pacientes #105 e #153 diagnosticados com 
astrocitoma anaplásico e paciente #155 diagnosticado com oligodendroglioma. 
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MMP-9 ou gelatinase B com 92-kDa é secretada por células inflamatórias 

estimuladas por fatores de crescimento, citocinas e por outros sinais estimulatórios. 

A ativação na expressão e produção de MMP-9 por citocinas e fatores de 

crescimento ocorre pela via da MAPK que inclui a ERK-1/-2, JNK/SAPK -1/-2 e 

proteína p38. Sua ativação se dá por várias vias, mas a principal delas é pela via da 

plasmina. Pró-MMP-3 é ativada pela plasmina após sua interação com uPA, que 

então ativa MMP-9 clivando as ligações Glu40–Met41 e Arg87-Phe88. A ativação da 

MMP-9 pela plasmina pode ocorrer diretamente, porém, apresenta uma menor 

eficiência (Bjorklund e Koivunen 2005). Além de atuar na degradação da MEC, a 

MMP-9 também induz angiogênese porque cliva a forma inativa de VEGF para sua 

forma ativa (Bergers, Brekken et al. 2000; Ebrahem, Chaurasia et al. 2010; Barresi, 

Vitarelli et al. 2011). Essa liberação de VEGF ativo pode ocorrer pela interação da 

MMP-9 com a lipocalina NGAL que é uma gelatinase presente nos grânulos dos 

neutrófilos (Barresi, Tuccari et al. 2010). As gelatinases podem clivar também fator 

plaquetário-4 (PF-4), monocina induzida por INF-γ (MIG) e fator derivado de células 

estromais (SDF-1) que irão contribuir para amplificar a angiogênese (Bjorklund e 

Koivunen 2005). A gelatinase NGAL é uma proteína com 25-kDa estocada nos 

grânulos dos neutrófilos que mobiliza e transporta partículas de ferro (Fe) após a 

interação com receptores de membrana específicos (24p3 - megalina), exercendo 

efeito bacteriostático, reduzindo Fe livre no plasma, mas ativando genes 

respondedores ao Fe que controlam proliferação e diferenciação celular (Yang et al., 

2002, Baresi et al., 2010). A depleção de Fe causa parada no ciclo celular e induz 

apoptose enquanto a sobrecarga de Fe intracelular causa lesão no DNA e ativa a 

tumorigênese. O aumento de MMP-9 em pacientes com glioma de alto grau, 

observado neste estudo, está associado ao aumento da neo-angiogênese, uma 

etapa obrigatória na degradação proteolítica da matriz extracelular, importante na 

migração e invasão das células endoteliais para formação da pseudopaliçada. MMP-

9 é um indutor da angiogênese porque cliva e libera a forma ativa do VEGF (Barresi 

et al., 2011). 

Em relação aos níveis de uPAR, após a administração do POH, também 

analisou-se separadamente os mesmos pacientes que apresentavam mais de uma 

amostra (Figura 14). Os pacientes #73 e #153 apresentaram redução dos níveis 
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séricos de uPAR (#73: Início: 3.333,3 pg/mL; #73a: 3.940,0 pg/mL; #73b: 3.236,7 

pg/mL e #73c: 2.640,0 pg/mL; #153: Início: 6.207,1 pg/mL, #153a: 8.332,1 pg/mL e 

#153b: 4.192,9 pg/mL). 

Em relação aos pacientes #86 e #155, ao longo do tempo com o uso do POH, 

os níveis de uPAR aumentaram (#86: Início: 841,7 pg/mL; #86a: 1.033,3 pg/mL e 

#86b: 2.441,7 pg/mL; #155: Início: 9.639,3 pg/mL; #155a: 4.771,4 pg/mL; #155b: 

6.535,7 pg/mL e #155c: 9.178,6 pg/mL). Esses resultados podem ser explicados 

pelo fato do tumor apresentar característica mais inflamatória que angiogênica 

observada pela redução da relação MMP-9/MMP-2 (Figura 13). Apesar de MMP-9 

ser ativada pela plasmina, porém com menor eficiência (Bjorklund e Koivunen 2005) 

ela também está relacionada com a ativação do VEGF (Bergers, Brekken et al. 

2000; Barresi, Vitarelli et al. 2011). POH mostrou-se bastante eficiente na redução 

dos níveis de VEGF e aumento da angiopoietina-2 (Ang-2), um conhecido inibidor da 

angiogênese (Loutrari, Hatziapostolou et al. 2004). No caso dos pacientes #86 e 

#155, a reduzida angiogênese pode ser explicada, pela intensa liberação e ativação 

de fatores inibidores da angiogênese, como a tunstatina, angiostatina e endostatina 

durante a degradação da matriz extracelular (Egeblad e Werb 2002; Bjorklund e 

Koivunen 2005) predominando a inflamação sobre o efeito angiogênico durante o 

desenvolvimento do tumor. 

Células de glioma têm a capacidade de infiltrar o tecido cerebral circundante 

num processo que requer a remodelação tecidual, ou seja, degradação proteolítica e 

reestruturação do parênquima cerebral para invasividade das células tumorais. As 

células tumorais produzem MMPs como enzimas latentes que sofrem clivagem 

proteolítica do domínio amino-terminal durante ativação. As células gliomatosas 

apresentam alteração nos mecanismos moleculares de controle do ciclo celular e 

dos sinais envolvidos na migração celular. A integração de múltiplos sinais 

intrínsecos e extrínsecos secretados pelas células tumorais e do microambiente 

tumoral incluindo fatores de crescimento, componentes da matriz extracelular e 

proteases determinam o comportamento biológico do tumor, incluindo invasividade, 

proliferação e morte celular. 
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Figura 14: Efeito do POH nos níveis de uPAR ao longo do tempo. 
Pacientes #73 e #86 diagnosticados com GBM; paciente #153 diagnosticado com astrocitoma 
anaplásico e paciente #155 diagnosticado com oligodendroglioma. 

 
Neste trabalho verificamos que o uso do monoterpeno POH foi eficiente na 

redução dos níveis de marcadores inflamatórios (MMPs) e angiogênicos (dados não 

mostrados). A análise das MMPs mostrou-se eficiente como sendo um marcador de 

progressão tumoral. Com relação ao uPAR foi observado uma variabilidade atribuída 

em parte ao fato dos gliomas serem tumores muito heterogêneos no que concerne a 

sua topografia (lobar ou profunda) determinando características mais inflamatória e 

angiogênica na região lobar (temporal, frontal, parietal) mas não na região profunda 

(gânglios da base). Neste contexto, é importante fazer-se uma associação entre a 

produção de MMPs e uPAR com a topografia. Trabalhos prévios do grupo 



49 

 

mostraram que pacientes com tumor localizado na região profunda, respondem 

melhor ao tratamento e apresentam sobrevida maior (da Fonseca 2011). É 

importante fazer a correlação dos níveis de uPAR e MMPs com a topografia do 

tumor, a produção de quimiocinas e resistência a quimioterápicos (e.g. 

temozolomida) com a resposta ao tratamento com POH e sobrevida dos pacientes 

com glioma. 
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5 CONCLUSÃO: 

• Não se observou diferença estatística entre os tipos de glioma em relação aos 

níveis de uPAR e atividade das gelatinases evidenciada na relação MMP-

9/MMP-2, Porém, foi observada diferença significativa entre os controles e os 

graus de malignidade. 

• A análise sérica da atividade das MMPs mostrou ser mais elevada nos 

pacientes com glioma que nos controles (p < 0,002). 

• A análise sérica da uroquinase uPAR mostrou que seus níveis são mais 

elevados nos pacientes com gliomas que nos controles (p < 0,001). 

• Nos pacientes que fizeram uso contínuo do POH, pode-se observar que eles 

não mostraram uma redução imediata, tendo a relação MMP-9/MMP-2 

diminuída a partir da terceira amostra. 

• Com relação aos níveis de uPAR, nos pacientes que fizeram uso contínuo do 

POH pela via intranasal, houve variação entre os pacientes dependendo do 

tipo de tumor.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

• A análise dos níveis séricos da uPAR e da atividade das MMP-2 e MMP-9 

mostrou que esses parâmetros de análise podem ser utilizados como 

marcadores pro-inflamatórios e pró-angiogênicos associados com a 

progressão do tumoral. 

• Pacientes com maior sobrevida e boa resposta ao tratamento com POH, um 

monoterpeno com atividade anti-angiogênica e anti-inflamatória, 

apresentaram redução das MMPs e uPAR. A análise sequencial após 

tratamento mostrou redução discreta na atividade gelatinase (razão MMP-

9/MMP-2) e uPAR nos pacientes bons respondedores com glioblastoma e 

oligodendroglioma, mas não com astrocitoma anaplásico. 

• Como os gliomas apresentam-se sendo extremamente heterogêneos, durante 

análise dos marcadores, deve-se levar em consideração a característica do 

tumor. Faz-se necessário reconhecer se o tumor é mais angiogênico ou mais 

inflamatório, e a sua localização (profunda ou lobar) para que se possa ter o 

direcionamento adequado do tratamento. 
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