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Sinopse
Glioblastoma multiforme (GBM) é o tumor cerebral primário
com maior grau de malignidade. A proliferação celular incontrolada, migração, angiogênese e ausência de apoptose, estão
entre os processos biológicos que conferem um comportamento
agressivo e dificuldade de tratamento a esses tumores. Como
resultado dos conhecimentos recentes em genômica, biologia
molecular e análise da expressão gênica, agora, é geralmente
aceito que os GBM resultam de acúmulos de alterações genéticas. Pesquisas correntes pretendem elucidar a associação
causal entre as diversas alterações genéticas e a formação e
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progressão desses tumores. O prognóstico para pacientes portadores de GBM não tem melhorado nas últimas duas décadas
apesar dos avanços das técnicas neurocirúrgicas, radioterapia
e quimioterapia, enfatizando a necessidade de pesquisas para
novas estratégias terapêuticas. O álcool perílico (AP) é um
monoterpeno com ação quimioterapêutica e quimiopreventiva
comprovada em tumores induzidos em animais e atualmente
está em fase I e fase II de ensaios clínicos.
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Abstract
Molecular biology of gliomas: therapeutic perspective of
monoterpene perillyl alcohol
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most frequent
intracranial malignant tumor. Uncontrolled cellular
proliferation, invasion, angiogenesis and lack of apoptosis
are among the biologic processes that render these tumors
both aggressive and difficult to treat. As a result of recent
advances in genomics, molecular biology and gene expression
analysis, it is now generally accepted that glioblastomas result
from stepwise accumulation of genetics alterations. Several
genetic abnormalities have been described and current
research is aimed at elucidating their causal association with
formation and progression of GBM. The prognosis for patients
with malignant gliomas has not significantly changed in the
last two decades, despite the advances in surgery, radiation
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therapy and chemotherapy, with emphasys on the growing
need for novel approaches to glioma therapy. Perillyl alcohol
(POH), a naturally occurring monoterpene that has shown to
possess chemotherapeutic as well as chemopreventive activity
in animal tumor model, is being currently used in Phase I and
Phase II clinical trials.
Keywords
Glioblastoma multiforme, perillyl alcohol, treatment.

Introdução
No encéfalo humano adulto, as principais populações celulares
presentes são: os neurônios, as células gliais (astrócitos, oligodendrócitos, células ependimárias), as células endoteliais da
microvasculatura cerebral e a pequena população de células-tronco e/ou progenitoras. As células-tronco originam-se na zona ventricular encefálica fetal, como células precursoras dos neurônios e
de todas as células gliais. As células-tronco e/ou progenitoras, ao
serem induzidas a sofrer proliferação inapropriada, originam tumores
com características heterogêneas55. O processo de proliferação
anormal deve-se principalmente a alterações no controle da
expressão de genes promotores do crescimento, como os
protoncogenes e os genes supressores tumorais3. As mutações
que ocorrem nos protoncogenes e genes supressores tumorais
participam na iniciação dos processos neoplásicos, enquanto
mutações posteriores tornam os tumores progressivamente mais
anaplásicos e com maior grau de malignidade75. As alterações que
afetam os genes que controlam o ciclo celular estão implicadas na
iniciação dos tumores do sistema nervoso central (SNC) de origem
glial e em sua progressão para os gliomas de alto grau51. Entre os
astrocitomas, os glioblastomas multiformes (GBM) são os mais
comuns e de maior agressividade, permanecendo como um desafio para a neurooncologia devido à sua propensão para invasão e
proliferação. Nossos conhecimentos da tumorigênese dos gliomas
têm avançado na última década, devido à identificação de
importantes mecanismos da biologia molecular desses tumores.

Classificação dos astrocitomas
Os tumores astrocíticos são divididos em duas grandes classes,
com base em seu potencial de invasividade e progressão para
formas mais malignas. A primeira classe consiste de astrocitomas
difusos que são caracterizados por uma grande capacidade de
invasão, infiltração difusa com potencial de progressão tumoral70.
Esses tumores são classificados de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) como astrocitoma (grau II), astrocitoma
anaplásico (grau III) e glioblastoma multiforme (grau IV)40. Os
critérios para separação entre os graus II e III incluem aumento da
celularidade e atipia celular, sendo os de grau IV caracterizados
pelo aumento da celularidade, proliferação endotelial e necrose18.
A segunda classe é composta de tumores que têm um potencial
mais limitado de invasão, comportamento menos agressivo e uma
capacidade diminuída para transformação maligna. Estes incluem

astrocitoma pilocítico juvenil (OMS grau I), o xantoastrocitoma
pleomórfico e astrocitoma subependimário de células gigantes40.
O sistema de Saint Anne-Mayo fornece uma classificação dos
astrocitomas com uma perspectiva de estabelecer prognóstico.
Esse sistema é baseado na presença ou ausência de quatro
critérios: 1) atipia nuclear, 2) mitose, 3) proliferação endotelial, 4)
necrose. A classificação tumoral é determinada pelo número
desses critérios: grau I, 0 critério; grau II, 1 critério; grau III, 2
critérios; grau IV, 3 ou 4 critérios. A média de sobrevida dada por
esta classificação é: menor que 1 ano para o grau IV, 1,6 anos para
o grau III, 4 anos para o grau II e média de 8 anos para o grau I17.
Os critérios usados nas classificações dos gliomas são baseados em estudos histopatológicos. Porém, nos últimos dez anos,
os avanços na biologia molecular, com descrição mais precisa
das anomalias dos cromossomos e mutações genéticas, têm
procurado fornecer um sistema de classificação mais detalhado,
baseado, nas alterações genéticas desses tumores.

Instabilidade cromossomial nos gliomas
Estudo realizado na última década74 sugere que a instabilidade
cromossomial promove mudanças genéticas secundárias, facilitando a carcinogênese. O encurtamento progressivo dos telômeros, que ocorre normalmente no processo de divisão das células
humanas, ativa as vias de supressão tumoral, promovendo o
envelhecimento e inibindo a oncogênese. A reativação da telomerase, ao estabilizar as terminações teloméricas, permite o crescimento tumoral continuado. O desenvolvimento de muitos tipos
de câncer é diretamente atribuído às mutações genéticas, incluindo perda da função dos genes supressores tumorais e mutação nos protoncogenes. Outros estudos14,15 evidenciam que a
progressão dos astrocitomas de baixo grau para GBM envolve
uma perda progressiva de genes responsáveis pelo controle da
proliferação celular, apoptose e migração celular. O estudo das
amplificações ou deleções de diferentes cromossomos tem aumentado o nosso entendimento dos genes envolvidos na tumorigênese dos gliomas. As alterações genéticas mais freqüentemente descritas nos astrocitomas são: mutação do gene supressor
TP5342, perda de heterozigosidade no cromossomo 17p27, 10q73,
9p34, amplificação e superexpressão do gene MDM257 e amplificação dos oncogenes N-myc, c-myc, N-ras, K-ras, e fator de
crescimento derivado de plaquetas A (PDGRF-A)13.
Nos astrocitomas de baixo grau, foram observadas regiões
cromossômicas onde são encontradas perdas de alelos: as
mais freqüentes incluem 13q 17p e 22q41. Pouco é conhecido
sobre a relação entre estas alterações genéticas e a resistência
destes tumores à radioterapia e à quimioterapia. Os astrocitomas anaplásicos também apresentam perda dos alelos nas
regiões 13q, 17p e 22p e amplificação da região 12q, e locus de
perda de alelos em 9p77.
Estudos em biologia molecular da tumorigênese dos GBM
mostram um número maior de anomalias genéticas. Citogeneticamente, esses tumores apresentam perdas nas porções dos
cromossomos 1, 6, 9, 10, 13, 17, 22 e Y, com amplificação de
material nos cromossomos 7, 12 e 1914,36. Um número relevante
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de genes envolvidos foram identificados e incluem: receptores
do fator de crescimento epidérmico (EGFR), componentes da
maquinaria do ciclo celular (Rb, cdk4 e p16) e reguladores de
apoptose (p53, MDM2, ARF e PTEN)42.

Glioblastoma multiforme
A incidência dos GBM é de 12% a 15% dentre as neoplasias
intracranianas e de 2% dentre todos os tumores46. Em sua maioria, os GBM são intraparenquimatosos com o epicentro na substância branca, porém, alguns são superficiais e mantêm contato
com as leptomeninges e a dura-máter. Como esses neoplasmas
são ricos em colágeno, muitas vezes são interpretados através
da análise dos exames neurorradiológicos como carcinoma metas-

tático ou lesão extra-axial, como por exemplo, meningioma. Apesar
da curta duração da sintomatologia, os glioblastomas podem ser
surpreendentemente grandes quando do início dos sintomas,
inclusive ocupando uma extensa área do parênquima cerebral39.
Macroscopicamente, os glioblastomas são tumores pobremente
delineados, com a superfície exibindo coloração variável e a
periferia da massa tumoral apresentando coloração acinzentada,
com áreas amareladas de necrose, pontilhadas com pequenas
áreas vermelho-acinzentadas, características de focos hemorrágicos. A necrose central, que pode ocupar mais de 90% da
massa do tumor, está circundada por uma zona hipercelular, sendo
esta considerada uma característica importante na diferenciação
entre GBM e astrocitomas de baixo grau. Ainda não está claro se
o aparecimento da necrose é um epifenômeno ou o resultado de
eventos moleculares intrínsecos39.

Perda de heterozigosidade (LOH)

FIGURA 1

Gráfico baseado em figura do artigo: Recent advances in the molecular genetics of primary gliomas.
KITANGE GJ et al. Current Opinion in Oncology, 15: 197-203, 2003.
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De acordo com evidências biológicas e clínicas, os GBM classificam-se em dois subtipos: a) GBM primários ou “de novo”,
que acometem pessoas com idade média de 55 anos, que apresentam história clínica de curta duração, usualmente menor que
seis meses, sem evidência clínica ou histopatológica de lesão
maligna precursora; b) GBM secundários, que se originam de
astrocitomas difusos de baixo grau ou astrocitomas anaplásicos,
sendo provavelmente os responsáveis pela maioria dos glioblastomas. Este subtipo apresenta longo tempo de evolução clínica,
com tempo médio de quatro anos, e acometem preferencialmente adultos jovens, com idade média de 40 anos76. A diferença
na apresentação clínica sugere que GBM primários e secundários têm tumorigênese diferente. Esta hipótese baseia-se em
observações dos diferentes espectros de alterações genéticas
encontradas tanto nos GBM secundários como nos astrocitomas
de baixo grau e astrocitomas anaplásicos. Um resumo das diferenças genéticas entre GBM primário e GBM secundário é
mostrado na Figura 1.

Biologia molecular da migração de GBM
A invasão tumoral e a metástase via vasos sangüíneos e linfáticos são considerados os principais marcos de malignidade e
um dos maiores impedimentos para a cura do câncer. A ocorrência de metástase depende da neoangiogênese e invasão tumoral da membrana basal (BM) e da matriz extracelular (ECM).
Embora a disseminação infiltrativa seja uma característica comum
de todos os tumores astrocíticos, os GBM são particularmente
notórios pela rápida invasão de estruturas cerebrais adjacentes19.
A morbidade e mortalidade são proporcionais à sua capacidade
de migração e infiltração dos tecidos adjacentes, o que torna
inútil o esforço de ressecção total desse tumor. As células tumorais infiltrativas, satélites perineuronais, acompanham-se de edema, o que facilita o processo invasivo, podendo estender-se através do corpo caloso para os hemisférios cerebrais, criando a
imagem de lesão simétrica bilateral, “glioma em asa de borboleta”.
Esta rápida disseminação pode ser observada na cápsula interna,
fórnix, comissura anterior e radiação óptica. Tais estruturas podem
tornar-se alargadas e distorcidas, geralmente permitindo a formação de novas massas tumorais em áreas de projeção opostas,
sugerindo imagens neurorradiológicas de glioblastoma multifocal11. Apesar do rápido crescimento infiltrativo, os GBM tendem
a não invadir o espaço subaracnóide e raramente produzem
metástases através da via do trânsito liquórico52. A extensão
para os espaços perivasculares é um outro modo de infiltração,
mas a invasão da luz dos vasos parece não ocorrer6, e a disseminação hematogênica para tecido extraneural é muito rara em
pacientes que não tenham sido submetidos à intervenção
cirúrgica prévia32,33,54, assim como a invasão da dura-máter, seios
venosos e dos ossos também é excepcional1.
A invasão tumoral consiste de etapas que incluem a interação
das células tumorais com a matriz extracelular, a destruição hidrolítica da matriz pela liberação de enzimas proteolíticas e a subseqüente migração das células tumorais através da área destruída19.

Portanto, é importante um melhor entendimento dos mecanismos
celulares e moleculares envolvidos nesses processos para o
desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. As metaloproteases (MMPs), as serina-cisteína proteases, as heparanases
e os ativadores do plasminogênio contribuem para a sustentação
do crescimento tumoral, clivando domínios específicos de fatores
de crescimento ancorados na membrana plasmática e liberando
peptídeos que são mitogênicos para as células tumorais e endoteliais20. As células tumorais proliferam e metastatizam independentemente da influência do microambiente. O potencial metastático
de uma célula tumoral está relacionado com a ativação de certos
oncogenes (H-ras, c-erbB1 e c-erbB2) que parecem ativar a
produção de MMPs e fatores angiogênicos20.

Angiogênese
O crescimento e a progressão dos gliomas malignos estão
intimamente associados à angiogênese, um processo que
envolve a produção do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). A expressão de RNA mensageiro para diferentes
formas de VEGF em fragmentos cirúrgicos de astrocitomas
humanos mostra que, independentemente do grau do tumor,
todos os astrocitomas expressam a variante VEGFb, que é
deficiente nos exons 5 e 6 e resistente à hipóxia e ao tratamento
com imunossupressores como a dexametasona. Estes achados
sugerem um papel importante para VEGFb como co-fator na
indução de angiogênese28. O GBM é um tumor caracterizado
histologicamente por intensa angiogênese e geralmente não
apresenta mutações no oncogene ras, embora a maior expressão
dos receptores tirosina-quinase (Tkr) determine o aumento da
sua sinalização e da secreção de VEGF71. Dados recentes21 mostram também que a expressão do fator de permeabilidade vascular
(VPF) e de endotelina (ET-1) parecem influenciar a angiogênese
e o desenvolvimento do edema peritumoral dos astrocitomas,
provavelmente devido à potente atividade mitogênica, antiapoptótica e de ativação das vias da proteína quinase C (PKC).

EGFR
O EGFR é uma glicoproteína no domínio da membrana citoplasmática que se une ao fator de crescimento epidérmico (EGF).
A ativação do EGFR estimula a ativação da fosfolipase C-γ
(PCL-γ), da proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) e
da proteína ras GTPase (GAP), com o efeito conseqüente de
aumentar a síntese de DNA e a divisão celular69. Após a ativação
do EGFR, o complexo receptor/ligante é endocitado e degradado dentro dos lisossomas ou reciclado para a membrana plasmática. Este mecanismo regula a transdução do sinal. A amplificação do gene EGFR ocorre em 40% a 50% dos GBM primários, mas raramente é encontrada nos GBM secundários64. É
importante enfatizar que, além do papel na formação dos gliomas,
o EGFR regula diversos processos celulares que podem estar
associados com o fenótipo dos gliomas de alto grau37. Conseqüentemente, o EGFR é considerado um importante alvo
terapêutico para os pacientes com GBM.
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P53
A proteína multifuncional p53 é produto do gene TP53, que
está envolvida no processo do crescimento celular, regula o
ciclo celular na fase G1, induz apoptose quando está ativada e
atua na ativação e supressão da transcrição gênica, monitorando
a resposta celular quando o DNA se encontra lesado43. Essa
proteína é um supressor tumoral que detém a divisão celular até
ser corrigido o reparo no DNA, assegurando a estabilidade, ou
leva à morte por apoptose quando o dano no DNA é muito
grave. Portanto, a perda da função da p53 permite a continuação
da proliferação celular62.
A supressão e/ou mutação do gene TP53 são observadas em
aproximadamente 45% dos casos de astrocitomas difusos de
todos os graus, sugerindo que a inativação do TP53 é um evento
precoce e importante na formação dos astrocitomas48. A presença
de GBM com alterações genéticas distintas tem sido postulada
com base nas diferentes combinações de mutações no gene TP53,
na perda de caráter heterozigótico (LOH) no cromossomo 17 e na
ativação ou amplificação da região 17p do cromossomo do EGFR27.
Estudos42 demonstram que a progressão tumoral dos GBM se
inicia com a mutação da p53 em astrocitomas de baixo grau, perda
do cromossomo 10 e amplificação do EGFR. Estes achados sugerem que GBM são tumores heterogêneos que podem nascer de
múltiplas mutações genéticas, tendo bases biológicas para
comportamentos diferentes.

Monoterpeno álcool perílico
Em contraste ao mecanismo de ação das drogas quimioterápicas em uso corrente, os compostos naturais atuam inibindo a
proliferação das células transformadas, normalizando a atividade dos sinais envolvidos no crescimento celular, tais como:
instabilidade genética, expressão anormal de genes, transdução
anormal de sinal, comunicação intercelular anormal e angiogênese, sem destruir as propriedades estruturais das células
normais. A nova geração de drogas com menor grau de toxicidade e maior poder de ação em nível molecular, que não causem danos ao DNA mas inibam a transdução do sinal com a
conseqüente inibição da expressão gênica, tem mostrado efeitos
quimioterápicos em experimentos in vitro e in vivo. Os terpenos
são exemplo de compostos naturais com propriedades antimitóticas de grande interesse na atualidade. Terpenos são hidrocarbonetos de origem natural produzidos a partir de unidades
isoprênicas e que são classificados em monoterpenos (10 átomos
de carbono), sesquiterpenos (15 átomos de carbono), triterpenos
(30 átomos de carbono) e tetraterpenos (40 átomos de carbono).
Os monoterpenos são encontrados principalmente nos óleos
essenciais de frutas e vegetais e representam uma nova classe
de agentes terapêuticos com atividade citotóxica por causarem
a regressão de tumores mamários, pancreáticos, hepáticos, de
cólon e prostáticos3. O limoneno, um terpeno monocíclico predominante no óleo essencial da casca da laranja, foi o primeiro
terpeno estudado que apresentou propriedades quimiopreventivas e quimioterapêuticas no modelo de carcinogênese

química experimental, sendo capaz de causar a inibição do
crescimento de carcinoma mamário em ratos22,23,30. A atividade
antitumoral do limoneno pode ser em parte devido à sua capacidade de inibir a isoprenilação pós-translacional de proteínas
G, como a proteína Ras16. A Ras, que tem importante papel na
transdução do sinal, é encontrada em sua forma oncogênica em
30% a 40% das neoplasias, com maior freqüência nos pacientes
com tumores pancreáticos e nos pacientes com câncer de cólon8.
O mecanismo de sinalização das vias de ativação mitogênica
é iniciado quando um fator de crescimento se associa a um
receptor de superfície, como o receptor proteína tirosina-quinase (PTK), promovendo hidrólise de GTP em GDP, liberando
fosfato e estimulando a junção da Ras com a membrana plasmática da célula. Esta associação impulsiona a ativação da cascata
das quinases: serina-treonina quinase (Raf), quinases ativadas
por mitógeno (MEK) e MAP quinases, promovendo fosforilação
dos fatores de transcrição e modulando a expressão de uma
extensa série de genes envolvidos no crescimento e na sobrevida da célula. As mutações ou alterações na expressão de
cada molécula dessa via levam a uma ativação desordenada,
influenciando diretamente a iniciação e a progressão do processo
neoplásico53. A proteína Ras também funciona como iniciadora
de outras reações em cadeia para transdução do sinal, incluindo
a ativação das proteínas cinases fosfatidilinositol (PI cinase) e
proteína quinase C (PKC). A Ras também induz a expressão do
gene MDM2, cuja proteína atua inibindo a atividade supressora
tumoral da proteína p53, reduzindo assim a capacidade da
proteína p53 de induzir apoptose nas células tumorais58. Como
a proteína Ras está excessivamente ativada em um grande
número de neoplasias, a inibição da sua ação é agora considerada uma importante meta na pesquisa para o tratamento do
câncer. É importante salientar que a proteína Ras, quando produzida como resultado da expressão do gene ras, não é funcional.
Ela se torna funcional quando sua cauda lipídica formada de
isoprenos é adicionada, auxiliando na sua ancoragem. Essa
reação, chamada de isoprenilação e catalizada pela enzima
hidroximetilglutaril-coenzima A redutase (HMGR), é uma
modificação pós-transducional60.
Isoprenilação é a formação de compostos isoprenóides a partir de unidades isoprênicas básicas combinadas como elos de
uma corrente. Isoprenóides são compostos que são produzidos
em células de animais e vegetais. O mecanismo da isoprenilação
é catalizado pela enzima HMGR, e sua ação é regulada através
de dois mecanismos de controle negativo: o do colesterol e dos
monoterpenos. Estas substâncias também inibem a enzima
farnesiltransferase (FTPase), importante no mecanismo de
junção da extremidade dos lipídios com as proteínas lamininas,
que são proteínas farnesiladas com propriedades funcionais
muito importantes na divisão celular e que se encontram na
camada interna da membrana nuclear.
A regressão tumoral induzida pelo tratamento com monoterpenos foi acompanhada pelo aumento na expressão de determinados genes, como receptor de manosil-6-fosfato (M6P), receptor para fator de crescimento tipo insulina (IGF- II) e fator de
transformação do crescimento (TGF-β). Inclusive, o aumento do
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RNA mensageiro para M6P na regressão dos tumores tratados é
um marcador importante no controle da progressão de tumores
de mama em roedores e humanos. Os mecanismos de ação do
M6P na redução do crescimento tumoral devem-se à degradação
de IGF II, que é um potente mitógeno para células do câncer de
mama, e também na ativação da forma latente secretada de TGFβ. A adição de 2% de monoterpeno na dieta de ratos com tumores
de fígado aumentou o nível de RNA mensageiro para os
receptores TGF-β tipo I, II e III65. Embora o limoneno apresente
comprovada propriedade antimitótica nos modelos animais, é
necessária uma quantidade muito grande dessa substância para
a obtenção de resultados satisfatórios em seres humanos portadores de neoplasias. Diversas pesquisas estão em desenvolvimento objetivando a produção de análogos sintéticos mais
potentes para utilização em ensaios clínicos.
O álcool perílico (AP), também chamado p-meta-1,7-dieno-6-ol
ou 4-isopropenilciclo-hexenecarbinol é um monoterpeno encontrado nos óleos essenciais de lavanda, hortelã, sálvia, cerejas, limão,
bergamota selvagem, gengibre e sementes de aipo. Esse composto
derivado do limoneno, quando é utilizado na dieta a 2% p/v, mostrou-se muito mais potente na inibição seletiva da isoprenilação da
proteína Ras e também na regressão de tumores induzidos em
camundongos. No modelo de tumor de pulmão induzido por
carcinogênese química, o AP inibiu a proliferação celular e induziu
apoptose em células tumorais61. Estudos em animais mostraram
que o AP é um poderoso agente quimioterápico na regressão de
tumores de mama29, pancreáticos67, hepáticos49, prostáticos35 e
agente quimiopreventivo nos tumores de cólon56, melanomas30 e
neuroblastomas66. Experimentos in vitro em cultura de células de
origem epitelial neoplásica mostraram que o AP aumenta a expressão do gene pró-apoptótico Bak68.
Estudo29 mostra que a regressão completa de tumores mamários induzidos em ratos pelo carcinógeno DMBA foi obtida
na terceira semana de tratamento com AP a 2% (p/v) na dieta.
Neste trabalho29, o AP a 0,5% p/v; 1% p/v; 1,5% p/v e 2% p/v
na dieta foi iniciado quando os tumores mamários alcançaram
10 mm de diâmetro, mostrando regressão parcial do tumor com
tratamento do AP a 1% na dieta p/v e regressão tumoral completa na concentração de 2% na dieta p/v. Resultados semelhantes49 foram obtidos com tumores de fígado induzidos em
ratos com carcinógeno dietil-nitrosoamino (DEN) e dieta com
AP a 2% na dieta p/v. Os animais do grupo tratado exibiram
redução dez vezes maior do volume tumoral em comparação
aos animais do grupo-controle. Contudo, também foi observada perda de 10% do peso corporal nos animais tratados,
fato atribuído à diminuição da gordura corporal.
Embora nenhum efeito tóxico tenha ocorrido na concentração
de AP a 2% na dieta p/v, a concentração de 2,5% na dieta p/v
causou perda de peso em ratos, o que pode ser devido à aversão
inicial à alimentação. A concentração de AP a 2% na dieta p/v em
murinos equivale a 24 gramas ao dia em seres humanos adultos.
Os efeitos do AP nos níveis plasmáticos da citocina IL-2 sugerem
que o AP também possa ser utilizado como agente quimioterápico
adequado no tratamento das doenças de origem linfohematopoiética, como linfoma de Hodgkin, leucemias de células

T em adulto e linfoma cutâneo de células T. Neste contexto, existe
a evidência de que a administração in vitro de ácido perílico, um
metabólito do AP nas concentrações 1 mM, 2 mM e 3 mM em
culturas de células de linfoma T e melanoma B16, causou
diminuição marcante dose-dependente, 25%, 45% e 60%,
respectivamente, no nível e na atividade da MAP quinase63.
Ensaios clínicos preliminares fase I2,50,59 em seres humanos foram realizados para determinar a toxicidade do AP: a terapêutica foi
instituída por via oral, e as dosagens variaram de 4.800 mg/m2 a
11.200 mg/m2 por dia, sendo a dose máxima tolerada estabelecida
em 8.400 mg/m2. Os efeitos colaterais significativos – diarréia,
náuseas e cansaço – somente foram observados quando doses de
8.500 mg/m2 foram administradas. O estudo concluiu que os sintomas gastrintestinais foram subjetivos porque houve variabilidade
de queixas entre os pacientes.
Ensaios clínicos fase II47 estão em andamento em pacientes
com tumores de ovário, de pulmão, colorretal e de próstata refratários à terapêutica hormonal. Os efeitos do AP estão sendo
estudados entre a dosagem mínima de 4.800 mg/m2 ao dia e
máxima de 6.400 mg/m2 ao dia.

Discussão
Os gliomas de alto grau ainda representam um grande desafio
aos clínicos e pesquisadores. Apesar dos conceitos básicos adquiridos em extenso trabalho de pesquisa em laboratório e da sua
aplicação no tratamento de pacientes portadores dessas doenças,
a morbidade e mortalidade ainda são muito altas. A forma de
tratamento-padrão disponível até o momento para o GBM deve ser
a ressecção cirúrgica mais ampla possível e a radioterapia. Pacientes
jovens e em bom estado neurológico devem ser submetidos à
quimioterapia adjuvante com BCNU. Porém, estas estratégias têm
proporcionado resultados modestos, devido à intensa capacidade
proliferativa, invasividade e heterogeneidade da biologia do GBM6.
Os grandes avanços na biologia molecular, celular e genômica têm
trazido contribuições muito importantes em neuroncologia,
propiciando não somente um melhor entendimento da patogênese
dos tumores cerebrais mas, inclusive, permitindo o desenvolvimento
de estratégias moleculares bastante específicas no tratamento de
pacientes portadores destas neoplasias.
Embora a amplificação e sinalização dos receptores tirosinaquinase (Tkr) contribuam para patogênese dos astrocitomas,
podem, contudo, servir como alvo para o desenvolvimento de
estratégias de intervenção terapêutica12. Estudo recente mostra
que o tratamento in vitro de células de gliomas com lovastatina,
uma droga inibidora da enzima HMG-CoA redutase usada rotineiramente para tratar pacientes com hipercolesterolemia causou apoptose da célula tumoral10. O mecanismo provável de
ação dessa droga está associado à inibição da isoprenilação de
vários membros da superfamília das proteínas Ras, determinando
a redução da proliferação celular.
A invasão tumoral e a metástase via vasos sanguíneos e linfáticos são considerados os principais marcos de malignidade e também um dos maiores impedimentos para a cura do câncer. Portanto,
é importante um melhor entendimento dos mecanismos celulares e
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moleculares envolvidos nesses processos para o desenvolvimento
de estratégias terapêuticas mais eficazes. A ocorrência de metástase
depende da neo-angiogênese e da invasão tumoral na BM e na
ECM. As MMPs, as serina-cisteína proteases, as heparanases e
os ativadores do plasminogênio contribuem para sustentação do
crescimento tumoral, clivando domínios específicos de fatores de
crescimento ancorados na membrana plasmática e liberando
peptídeos que são mitogênicos para as células tumorais e endoteliais20. O potencial metastático de uma célula tumoral está relacionado com ativação de certos oncogenes (H-ras, c-erbB1 e c-erbB2)
que parecem ativar a produção de MMPs e fatores angiogênicos.
Estudo do nosso grupo mostrou que o AP inibe a migração de
linhagem celular (C6) de GBM3.
As drogas quimioterápicas correntes e a radioterapia têm
como mecanismo de ação a lesão do DNA. Isso significa que as
células normais são danificadas tanto quanto as células neoplásicas. A pesquisa em neuroncologia tem unificado o conceito
de que as anormalidades genéticas guiam a procura para novas
abordagens terapêuticas. Os genes e as proteínas que participam
na conversão das células normais para malignas atuam também
no processo em que convertem sinais da matriz extracelular
para o meio intracelular que culminam com a divisão e crescimento. O que torna os monoterpenos atrativos como agentes
antineoplásicos é a sua atuação na inibição da isoprenilação
pós-transducional da Ras, assim interrompendo a transdução
do sinal que promove o crescimento desordenado das células
transformadas, causando apoptose nessas células e poupando
as células saudáveis8. A Ras, uma das famílias de genes que
geralmente apresentam mutação pontual nos tumores humanos,
é constituída por três genes funcionais: H-ras, K-ras e N-ras,
que codificam proteínas semelhantes. A semelhança estrutural
e funcional das proteínas Ras com as proteínas G que controlam
a ativação da enzima adenilciclase indica que as proteínas p21 e
Ras participam na transdução do sinal de fatores de crescimento envolvidos na diferenciação celular. Além disso, mutação nos oncogenes ras causa a perda do controle do processo
de ativação celular, determinando um crescimento autônomo e
desordenado9. A inibição da ação da Ras também é importante
porque, via estimulação da transdução do sinal pela cascata da
MAP quinase, a Ras induz a expressão do gene MDM2, cuja
proteína inibe a atividade da proteína p53. Portanto, a atividade
da Ras reduz a propriedade da p53 em induzir apoptose nas
células cancerosas.
Nossos estudos3,24,25 mostraram que o AP causa inibição da
síntese de proteínas, inibição da migração celular e alteração da
morfologia celular em células de glioblastoma murino (C6).
Trabalhos mais recentes, utilizando linhagens de GBM humanas
(U87 e A172) e células de GBM ex-vivo, mostram que o AP inibe
a viabilidade dessas células, causando sua morte por apoptose.

Conclusões
Os efeitos terapêuticos obtidos com o tratamento in vitro e in
vivo com o AP em diversos tumores induzidos mostram que esta
substância produz apoptose em células transformadas, poupando

as células saudáveis. Os ensaios clínicos fase I e fase II, em pacientes
portadores de tumores de cólon, próstata, mama e pulmão, refratários aos tratamentos correntes, mostram que o AP é um agente
quimioterápico de baixa toxicidade. Os efeitos dessa substância
em nossos estudos mostram que o AP atua inibindo a proliferação,
viabilidade, síntese de proteínas, migração e induz apoptose em
linhagens celulares de GBM e células de GBM ex-vivo. Estes
resultados, aliados aos efeitos já observados em outros tipos de
tumores, são bastante encorajadores quanto ao uso do AP em
futuros ensaios clínicos fase I/fase II em pacientes com glioblastoma multiforme recidivante.
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