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RESUMO 

O envelhecimento da pele é influenciado tanto por efeitos do tempo, relacionados a fatores 

genéticos (envelhecimento intrínseco) quanto por fatores ambientais (envelhecimento 

extrínseco), que agem de forma independente e simultânea, a partir de diferentes elementos 

que irão afetar a estrutura da pele. A radiação UV, principal fator do envelhecimento 

extrínseco, aumenta a expressão de metaloproteinases de matriz (MMP) na pele humana 

por meio da indução e ativação do fator AP-1, que regula a transcrição de MMP, enzimas 

responsáveis pela degradação dos componentes da matriz extracelular (MEC), colágeno e 

elastina, e que estão envolvidas em processos fisiológicos essenciais e patológicos. O 

colesterol, lipídeo de maior importância na composição da pele humana, também é 

componente essencial de diversos processos fisiológicos. A quantidade de colesterol 

intracelular regula a fosforilação de proteínas quinases ERK e JNK, participando 

fundamentalmente na indução da expressão de MMP. Ciclodextrinas são compostos 

amplamente utilizados em diferentes setores industriais, tais como farmacêuticos, 

cosméticos, têxteis e alimentícios, para modificar as características físico-químicas e 

biológicas de substâncias, formando complexos de inclusão, usados para melhorar a 

solubilidade, estabilidade, biodisponibilidade de compostos, entre outras utilidades. Este 

estudo apresenta uma revisão narrativa da literatura sobre a influência das ciclodextrinas 

na expressão de MMP. Diversos estudos demonstraram que a depleção do colesterol 

celular por metil-β-ciclodextrina in vitro pode levar à ativação de vias de sinalização 

celular, promovendo a produção e ativação exacerbada de MMP, através da 

hiperfosforilação de ERK. Entre as MMP investigadas, estão as MMP-1, MMP-2 e MMP-

9 que são proteinases envolvidas na degradação dos componentes da matriz extracelular, 

colágeno e elastina, e que, por isso, estão diretamente envolvidas no envelhecimento 

cutâneo. Assim, a inclusão de ativos cosméticos antienvelhecimento em ciclodextrinas, 

excipiente tradicionalmente considerado inerte, deve ser melhor investigada para que não 

se cause um efeito inverso ao que se pretende obter quando do desenvolvimento de 

formulações que utilizam ativos que previnem o envelhecimento cutâneo. 

Palavras-chave: envelhecimento da pele, β-ciclodextrina, MMP, ERK, JNK, colesterol.  
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ABSTRACT 

Skin aging is influenced by chronological effects related to genetic factors (intrinsic aging) 

as well as by environmental factors (extrinsic aging), which act independently and 

simultaneously from different elements that will affect the structure of the skin. UV 

radiation is the main factor of extrinsic aging and increases the expression of matrix 

metalloproteinases (MMP) in human skin by means of induction and activation of the AP-

1 factor, which regulates the transcription of MMP. MMP are enzymes responsible for 

degradation of extracellular matrix (ECM) components, collagen and elastin, and are also 

involved in essential physiological and pathological processes. Cholesterol, lipid of greater 

importance in the composition of human skin is also an essential component of many 

physiological processes. The amount of intracellular cholesterol regulates phosphorylation 

of protein kinases ERK and JNK, fundamentally participating in induction of MMP 

expression. Cyclodextrins are widely used compounds in different industrial sectors such 

as pharmaceutical, cosmetic, textiles and food, to modify physical-chemical and biological 

characteristic of substances, producing inclusion complexes used to improve solubility, 

stability and bioavailability of the compounds, among other functions. This study presents 

a review of the literature about the influence of cyclodextrins on MMP expression. Several 

studies have shown that in vitro cellular cholesterol depletion by methyl-β-cyclodextrin 

can lead to cell signaling pathway activation promoting an increase of the production and 

activation of MMP by hyperphosphorylation of ERK. Amongst the investigated MMP, 

there are MMP-1, MMP-2 and MMP-9, that are proteinases involved in degradation of 

extracellular matrix components, collagen and elastin, and thus are directly involved in 

skin aging. Therefore, the inclusion of active anti-aging cosmetic ingredients in 

cyclodextrins, excipient traditionally considered inert, should be better investigated so it 

could not cause the opposite effect to what is sought when developing formulations using 

actives that prevent skin aging. 

Keywords: skin aging, β-cyclodextrin, MMP, ERK, JNK, cholesterol.   
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1. INTRODUÇÃO 

Assuntos relacionados ao envelhecimento vêm ganhando cada vez mais destaque 

em diferentes campos. Isso se deve ao aumento da expectativa de vida, com consequente 

aumento da população em idade avançada, fazendo com que cresça também o número de 

indivíduos preocupados com a aparência e saúde (VIEIRA et al., 2011). 

O envelhecimento da pele é influenciado tanto por efeitos do tempo, relacionados a 

fatores genéticos (envelhecimento intrínseco) quanto por fatores ambientais 

(envelhecimento extrínseco), que agem de forma independente e simultânea, a partir de 

diferentes elementos que irão afetar a estrutura da pele (VIEIRA et al., 2011). Algumas 

substâncias também podem modificar a pele, como por exemplo, alguns medicamentos, 

particularmente fármacos hipocolesterolêmicos que podem induzir descamação (RAMOS-

E-SILVA et al., 2013).  

A radiação ultravioleta (UV), principal fator do envelhecimento extrínseco, 

aumenta a expressão de metaloproteinases de matriz (MMP) na pele humana por meio da 

indução e ativação do fator AP-1 (proteína ativadora 1), que regula a transcrição de MMP 

(QUAN et al., 2009). MMP são uma família de enzimas degeneradoras de matriz e 

algumas delas têm como principal função a degradação de proteínas da matriz extracelular 

(MEC), colágeno e outras estruturas fibrilares, estando, portanto, envolvidas em vários 

processos fisiológicos e patológicos, incluindo o envelhecimento da pele (KAMMEYER; 

LUITEN, 2015). 

O colesterol é o lipídeo de maior importância na composição da pele humana, tendo 

sua biossíntese intimamente relacionada à função de barreira cutânea. Participa 

essencialmente do crescimento e diferenciação celular, da composição da membrana 

celular e transdução de sinal. Além disso, a quantidade de colesterol intracelular regula a 
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fosforilação de proteínas quinases ERK (quinase regulada por sinal extracelular) e JNK 

(quinase c-Jun N-terminal), participando fundamentalmente na indução da expressão de 

MMP (KIM et al., 2010a). 

Trabalhos já publicados demonstraram que a depleção de colesterol por β-

ciclodextrinas (β-CD) aumenta a expressão e induz a ativação de MMP em células 

humanas. Tais achados permitem levantar a questão de qual a contribuição das 

ciclodextrinas, adjuvante amplamente utilizado em vários setores, particularmente nas 

indústrias farmacêutica e cosmética, no processo de envelhecimento da pele por indução da 

expressão de MMP através da depleção do colesterol. Diante disso, abriu-se a 

possibilidade de se realizar uma revisão da literatura sobre a influência das ciclodextrinas 

na expressão de MMP e ampliar a discussão sobre este assunto. 
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2. OBJETIVO 

Este trabalho teve por objetivo revisar a literatura a fim de apresentar uma 

atualização sobre a influência das ciclodextrinas na expressão ou atividade de 

metaloproteinases de matriz na pele. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de estudo. 

A metodologia adotada neste estudo foi a revisão bibliográfica narrativa, que 

consiste no levantamento de publicações existentes sobre um determinado assunto sem 

aplicação de critérios sistemáticos para a busca e análise crítica da literatura. Este tipo de 

revisão permite, pela análise das produções anteriormente publicadas, identificar temáticas 

e tendências, apontar perspectivas e consolidar o conhecimento em uma área específica 

(ROCHA, 1999; CORDEIRO et al., 2007; ELIAS et al., 2012; VOSGERAU; 

ROMANOWSKI, 2014).  

3.2. Levantamento dos dados 

As bases de dados de literatura técnico-científica ScienceDirect e PubMed foram 

utilizadas como instrumento para coleta de dados, utilizando-se palavras-chave em 

associações, tais como “MMP” or “metalloproteinases” and “skin aging”; “MMP” or 

“metalloproteinases” and “cyclodextrin”; “MMP” or “metalloproteinases” and “ERK” and 

“JNK”; “MMP” or “metalloproteinases” and “oxidative stress” and “skin aging”; 

“cyclodextrin” and “MMP” or “metalloproteinases” and “ERK” and “JNK”; “cholesterol” 

and “cyclodextrin”. 

3.3. Seleção dos artigos 

Foram utilizados livros e artigos científicos da literatura referente ao tema de 

estudo publicada entre o período de 1996 a 2016, indexada nas bases de dados usadas para 

o levantamento.  A seleção dos artigos selecionados a partir do resultado da busca do 
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assunto de interesse foi subjetiva, sem aplicação de critérios rígidos de inclusão ou 

exclusão de estudos, e totalizou 2 livros e 40 artigos. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1. Ciclodextrinas 

Ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos com seis, sete ou oito unidades de 

glicopiranose (α-ciclodextrina, β-ciclodextrina e γ-ciclodextrina, respectivamente) obtidos 

a partir da degradação de amido pela ciclodextrina glicosiltransferase (CGTase), enzima 

naturalmente excretada por bactérias do gênero Bacillus (LOFTSSON; BREWSTER, 

1996; DEL VALLE, 2004; KURKOV; LOFTSSON, 2013).  

Devido à falta de rotação livre em torno das ligações glicosídicas e da conformação 

em cadeia das unidades de glicose, as ciclodextrinas apresentam uma forma estrutural de 

cone truncado oco (Figura 1), possuindo o exterior hidrofílico com uma cavidade central 

hidrofóbica (LOFTSSON; DUCHENE, 2007; MIRANDA et al., 2011). Tais características 

conferem a estas moléculas a capacidade de solubilizar-se em meio aquoso e permite que 

elas sejam usadas para encapsular moléculas hidrofóbicas em sua cavidade, com o intuito 

de aumentar a solubilidade destas (TSAI et al., 2010). 

 

Figura 1. Estrutura química (a) e forma de cone truncado (b) da molécula de β-

ciclodextrina. 

Extraído de LOFTSSON e BREWSTER (1996) (apud JAMBHEKAR; BREEN, 2016a). 

 

 

(a) (b

)
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A propriedade mais importante das ciclodextrinas é a habilidade de modificar as 

características físico-químicas e biológicas de substâncias, formando os chamados 

complexos de inclusão, ao acomodar moléculas em sua cavidade (MIRANDA et al., 2011). 

A baixa toxicidade em seres humanos e o relativo baixo custo fazem destes derivados do 

amido uma ferramenta útil na resolução de problemas relacionados à estabilidade de 

moléculas (VARCA et al., 2010) em produtos usados no dia-a-dia, como alimentos, 

cosméticos e produtos de higiene pessoal, têxteis e medicamentos (KURKOV; 

LOFTSSON, 2013). 

Na indústria farmacêutica, as ciclodextrinas têm sido usadas para melhorar a 

solubilidade, estabilidade, biodisponibilidade e ainda mascarar odores e sabores 

desagradáveis de medicamentos (CUNHA-FILHO; SÁ-BARRETO, 2007).  

Atualmente, existem no mercado em torno de 40 medicamentos destinados a 

diferentes vias de administração, comercializados mundialmente, contendo ciclodextrinas 

em suas formulações. A Tabela 1 apresenta medicamentos disponíveis contendo 

ciclodextrinas, suas aplicações e fabricantes. 
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Tabela 1. Medicamentos contendo ciclodextrina comercializados mundialmente (continua) 
  

Fármaco 
Nome 

comercial 

Forma 

farmacêutica 
Fabricante/país Referências 

α
-C

D
1

 

PGE1 
Prostavasin, 

Edex/Viridal 
Solução parenteral UCB/Belgium 

(a); <http://www.ucb.com/our-products/product-

finder/europe> Acesso em Jul./2016.  

3-metoxi Limaprost Opalmon Comprimido Ono/Japão 
(a); 

<https://www.ono.co.jp/eng/about/our_products.html>  

Acesso em Jul./2016. 

Cefotiam-hexatil Pansporin T Comprimido TakedaJapão (b) 

β
-C

D
2
 

Benoxato Ulgut, Lonmiel Cápsula Teikoku/Japão (a); (b); (c) 

Cefalosporina Meiact Comprimido Meiji Seika/Japão 
(a); (c); 

<http://www.meiji.com/global/products/lineup/ethical-

pharmaceuticals> Acesso em Jul./2016. 

Clordiazepóxido Tranxilium Comprimido Sanofi-Aventis/Suíça 
(a); (c); 

<https://mein.sanofi.de/produkte/Tranxilium> 

Acesso em Jul./2016. 

Dexametasona Glymesason Creme Fujinaga/Japão 
(a); (b); <http://www.fujinaga-pharm.co.jp/medical/p 

roducts.html> Acesso em Jul./2016. 

Difenidramina Stada-Travel Comprimido Stada/Alemanha (a) 

Iodine Mena-Gargle Solução tópica Kyushin/Japão (a); (c) 

Nicotina Nicorette Goma de mascar GSK/EUA 
(a); <https://www.nicorette.com/> Acesso em 

Jul./2016. 

Nimesulida Nimedex Comprimido; sachê Novartis/Itália (a); (c) 

Nitroglicerina Nitropen 
Comprimido 

sublingual 
Nippon Kayaku/Japão (a); (c) 

Omeprazol Omebeta Comprimido Betapharm/Alemanha 
(a); (b); 

<http://www.betapharm.de/arzneimittel/unsere-

produkte.html> Acesso em Jul./2016. 

PGE2 Prostrarmon E 
Comprimido 

sublingual 
Ono/Japão (a); (c) 

 Piroxicam Brexin, Cicladol Comprimido Chiesi/Itália 
(a); (b); (c); 

<http://www.chiesi.com.br/default.asp?p=linhas> 

Acesso em Jul./2016. 
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Tabela 1. Medicamentos contendo ciclodextrina comercializados mundialmente (conclusão). 
 Fármaco 

Nome 

comercial 

Forma 

farmacêutica 
Fabricante/país Referências 

β
-C

D
2
 

Ácido tiaprofênico Surgamyl Comprimido Roussel-Maestrelli/Itália (a); (c) 

Óleo de alho Xund, Tegra Drágea Biopharm/Alemanha (a) 

Cetirizina Cetirizin 
Comprimido 

mastigável 

Losan Pharma/ 

Alemanha 
(a) 

Dextrometorfano Rynathisol Solução oral Synthelabo/França (a) 

H
P

-β
-C

D
3

 Indometacina Indocid Solução oftálmica Aspen Pharma/Suiça 
(a); 

<http://aspenpharma.com.br/site/conteudo/produtos.ph

p> Acesso em Jul./2016. 

Itraconazol Sporanox 
Solução oral, 

parenteral 
Janssen/Bélgica 

(a); (b); <http://www.janssen.com/belgium/products> 

Acesso em Jul./2016. 

Mitomicina Mitozytrex Solução parenteral 
Novartis/Suiça, 

SuperGen/EUA 
(a); (b); (c) 

R
M

-β
-C

D
4
 

Cloranfenicol Clorocil Solução oftálmica Oftalder/Portugal 
(a); (c); <http://edol.pt/produtos/medicamentos-

sujeitos-a-receita-medica/clorocil/> Acesso em 

Jul./2016 

17β-estradiol Aerodiol Spray nasal Servier/França (a); (b) 

S
B

E
-β

-C
D

5
 

Voriconazol Vfend Solução parenteral Pfizer/Europa, EUA 
(a); (b); (c); 

<http://www.pfizer.com/products?letter=V> Acesso 

em Jul./2016. 

Ziprasidona Zeldox, Geodon Solução parenteral Pfizer/Europa, EUA 
(a); (b); (c); 

<http://www.pfizer.com/products?letter=G> Acesso 

em Jul./2016. 

H
P

-γ
-C

D
6

 

Diclofenaco sódico Voltaren Solução oftálmica Novartis/Suiça 
(a); (b); (c); 

<https://portal.novartis.com.br/medicamentos-

voltaren> Acesso em Jul./2016. 

Tc-99m Teboroxima Cardiotec Solução parenteral Bracco/EUA (a); (c) 

Legenda: 1. α-ciclodextrina; 2. β-ciclodextrina; 3. Hidroxipropil-β-ciclodextrina; 4. Metil-β-ciclodextrina randomizada; 5. Sulfobutileter-β-ciclodextrina; 6. Hidroxipropil-

γ-ciclodextrina. Extraído de: (a) Cunha-Filho e Sá-Barreto (2007); (b) Jambhekar e Breen (2016); (c) Miranda et al. (2011). 
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As principais contribuições das ciclodextrinas no setor cosmético são, além de 

aumentar a solubilidade de moléculas lipofílicas em água, estabilização da formulação, 

evitando que haja decomposição, oxidação, hidrólise ou perda por evaporação, controle de 

odor, melhoria do processo de conversão de uma matéria-prima líquida para o estado 

sólido, liberação controlada de componentes ativos, inibição de interações entre os 

componentes da formulação, prevenção da irritação da pele e controle da absorção de 

substâncias pela pele (DEL VALLE, 2004; NUMANOĞLU et al., 2007; SHARMA; 

BALDI, 2014). Uma vez que preparações destinadas à pele consistem, muitas vezes, em 

misturas complexas, o formulador deve estar atento à capacidade das ciclodextrinas de não 

só modificarem características da formulação, mas também da possibilidade de interação 

dessas moléculas com os componentes da mistura e a possibilidade de causar problemas de 

estabilidade físico-químicos (BOCHOT; PIEL, 2011).  

Uma lista de cosméticos, encontrados no mercado, incluindo produtos 

antienvelhecimento e de proteção solar contendo ciclodextrinas em sua composição, é 

apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Cosméticos contendo ciclodextrina disponíveis no mercado. 

Nome 

comercial 

Substância 

ativa 
CD Indicação Fabricante/País 

Lipo CD-E Tocoferol CD Antienvelhecimento 
Lipo Chemicals, 

Inc./EUA 

Lipo CD- 

OMC 

Etilhexil 

metoxicinamato 
CD Protetor solar 

Lipo Chemicals, 

Inc./EUA 

Biolin Sebo 

Care Impure 

Skin Cream 

- CD 
Produto para pele 

acneica 
Ganassini/Itália 

Eurecin Vital 

Retinol 
Vitamina A CD Antienvelhecimento Beiersdorf/Alemanha 

Self-Action 

Super Tan for 

the Face 

Di-

hidroxiacetona 
CD Autobronzeador Estèe Lauder/EUA 

Klorane Extra 

Gentle Dry 

Shampoo 

- CD Xampu seco 

Klorane, Pierre Fabre 

Dermo 

Cosmetique/França 

Lipo CD-SA Ácido salicílico HPβCD Ceratolítico 
Lipo Chemicals, 

Inc./EUA 

Lipo CD-TC Triclosan HPβCD Antimicrobiano 
Lipo Chemicals, 

Inc./EUA 

Novo Flex Vitaminas A e E HPβCD Antienvelhecimento 
Revlon/América do 

Sul 

Cellutex L-Carnitina β-CD Creme anticelulite 
Regina Neu 

Cosmetic/Alemanha 

Mirakelle Vitamina A β-CD Antienvelhecimento 
Vor Laboratories, 

Inc./Suécia 

Gesichts tonic - β-CD - 
AnnaMaria 

Borlind/Alemanha 
Legenda: CD, ciclodextrina; HPβCD, Hidroxipropil-β-ciclodextrina; β-CD, β-ciclodextrina. 

Extraído e adaptado de TARIMCI (2011). 

A complexação de fragrâncias com ciclodextrinas em preparações cosméticas 

aumenta a solubilidade e reduz a volatilização e oxidação de tais componentes, produzindo 

fragrâncias de longa duração (NUMANOĞLU et al., 2007). O uso de complexos de 

inclusão em cremes dentais favorece o aumento da disponibilidade do antimicrobiano 

triclosan em produtos à base de sílica. Outros exemplos são a complexação de 

componentes ativos com ciclodextrinas em emulsões autobronzeadoras para impedir a 

rápida degradação dos componentes da formulação e evitar a coloração alaranjada 
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provocada por produtos de reação da di-hidroxiacetona (DEL VALLE, 2004), e em loções 

de proteção solar para promover a fotoestabilidade das substâncias inclusas, evitando a 

fotólise dos agentes de proteção solar (SCALIA; TURSILLI; IANNUCCELLI, 2007).  

Ciclodextrinas são amplamente utilizadas também em outros produtos de cuidados 

pessoais e de higiene pessoal. Elas são usadas para o controle de odor em produtos como 

fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico e desodorantes (DEL VALLE, 

2004; SHARMA; BALDI, 2014).  

4.1.1. β-ciclodextrinas 

β-ciclodextrinas (β-CD) são ciclodextrinas formadas por 7 unidades de 

glicopiranose. A afinidade da molécula por classes específicas de compostos e o tamanho 

da cavidade hidrofóbica são definidos pelo grau de polimerização.  β-CD apresentam alta 

afinidade por colesterol e extraem o colesterol de eritrócitos e membranas celulares de 

forma eficiente, sendo necessárias duas moléculas de β-CD para abrigar uma molécula de 

colesterol. A Figura 2 esquematiza o mecanismo de remoção de colesterol de regiões da 

membrana celular por β-CD. Modificações hidrofílicas são necessárias para aprimorar a 

solubilidade de β-CD em água, para que elas possam ser usadas como carreadoras de 

diferentes substâncias. Derivados da β-CD podem ser metilados, 2-hidroxipropilados, 

podem estar na forma de sulfobutileter ou ramificados. Destes derivados, metil-β-

ciclodextrina (M-β-CD) e 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina (2-HP-β-CD) são os mais usados 

em biologia celular como agente depletor de colesterol (ZIDOVETZKI; LEVITAN, 2007). 
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Figura 2. Esquema da depleção de colesterol em membranas lipídicas por M-β-CD.  
Os cilindros representam a M-β-CD, esfingomielina está representada pelos fosfolipídeos de 

cabeça colorida em preto e lipídeos de cabeça em círculo aberto representam outros fosfolipídeos. 

M-β-CD se aproxima das membranas e captura colesterol tanto das regiões de jangada lipídica (1) 

quanto do restante da membrana (2). O mecanismo de captura parece envolver uma flutuação de 

membrana induzida por projeção parcial de moléculas de colesterol para a fase aquosa. Exposições 

longas e concentrações maiores de M-β-CD podem levar à redistribuição do colesterol entre as 

diferentes regiões lipídicas (3,4). Extraído e adaptado de ZIDOVETZKI e LEVITAN (2007). 

 

4.2. Estrutura da pele e envelhecimento 

A pele humana é formada por diferentes camadas teciduais (Figura 3). A epiderme, 

camada mais externa da pele, tem função de proteção contra influências ambientais. Várias 

camadas constituem a epiderme, desde o estrato córneo até a camada de células basais, que 

estão continuamente sendo regeneradas. Abaixo da epiderme se encontra a derme, cuja 

matriz extracelular é constituída de colágeno, glicosaminoglicanos e elastina. Esta camada 

contém vasos sanguíneos, nervos, folículos capilares, glândulas sudoríparas e sebáceas e é 

onde acontece a síntese de colágeno e elastina. A camada subcutânea, ou hipoderme, é 

formada por tecido adiposo, funcionando como barreira térmica (AMMALA, 2013). 
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Figura 3. Figura 3. Esquema de corte transversal da pele humana. 

Extraído e adaptado de ABPI (2007). 

 

O envelhecimento da pele humana é o resultado da passagem do tempo e de 

influências ambientais. No envelhecimento intrínseco, poucas mudanças clínicas e 

histológicas são produzidas na pele, que se mostra lisa e apenas um pouco enrugada até a 

velhice. Nota-se atrofia da MEC dérmica e redução dos componentes estruturais colágeno 

e elastina. Na epiderme parece haver proliferação normal de queratinócitos, mas o tecido 

se mostra atrofiado com retração das cristas epiteliais. Este tipo de envelhecimento cutâneo 

é um processo progressivo, cumulativo e degradativo que acontece de forma lenta e 

espontânea, afetando principalmente as fibras elásticas (SÁRDY, 2009). 

Ao contrário dos efeitos lentos observados no envelhecimento cronológico, no 

envelhecimento extrínseco o processo pode ser enzimaticamente acelerado pela ação das 

proteinases e alterações que levariam décadas para serem observadas passam a acontecer 

em horas. Em ambos os tipos de envelhecimento são observados níveis e atividade 

aumentados de MMP cutâneas. Entretanto, a pele afetada por radiação UV apresenta 

elevada expressão de MMP, apresentando mudanças estruturais significativas. Conforme o 

envelhecimento progride na derme, o colágeno é degradado por MMP, o que pode ser visto 
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através da manifestação de rugas finas e densas e da diminuição da elasticidade da pele 

(SÁRDY, 2009; LEE; JEONG; JANG, 2014). 

A principal fonte de radiação UV a que a pele humana está exposta é a radiação 

solar, que leva o tecido a danos foto-oxidativos constantemente induzidos por espécies 

reativas de oxigênio (ROS) (LEE; JEONG; JANG, 2014). 

4.3. ROS na transcrição de MMP 

ROS são moléculas muito reativas envolvidas em processos fisiológicos, tais como 

sinalização celular, suporte ao sistema imune e na homeostase de oxigênio. Além disso, 

essas moléculas têm papel significativo no dano de moléculas importantes, participando do 

processo de envelhecimento e da carcinogênese. A produção de ROS pode ser estimulada 

por irradiação UV, exposição ao calor ou degranulação de células do sistema imune, e tem 

como consequência a alteração da homeostase de oxigênio, fazendo com que o ambiente 

celular se torne oxidativamente estressado. A MEC dérmica que contém estruturas 

responsáveis por manter a força, elasticidade e hidratação da pele, como colágeno, elastina 

e glicosaminoglicanos, também pode ser afetada por ROS, por meio dos produtos da 

oxidação de DNA, lipídeos e proteínas. Estes produtos, ou até mesmo ROS diretamente, 

irão ativar uma cascata de quinases intracelulares, (MAPK: ERK, JNK, p38) (Figura 3). De 

forma subsequente, são formados fatores de transcrição complexos, AP-1 (formado por 

fatores de transcrição c-Jun e c-Fos e outros fatores de transcrição) e NF-κΒ (fator de 

transcrição nuclear kappa B) que regulam a transcrição de MMP, também responsáveis 

pela degradação da matriz dérmica. AP-1 e NF-κΒ também controlam a transcrição do 

inibidor tecidual de MMP (TIMP). O equilíbrio entre a expressão de MMP e TIMP 

determina o grau de degeneração do tecido (KAMMEYER; LUITEN, 2015). 
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Figura 4. Papel das ROS na expressão de MMP e no envelhecimento da pele.  
ROS são produzidas por atividade mitocondrial, radiação UV, efeitos tóxicos e inflamação. Elas 

podem promover a produção e ativação de MMP em queratinócitos, fibroblastos e neutrófilos, 

através da ativação da via MAPK. Adicionalmente, a ativação de AP1 reduz a produção de pró-

colágeno tipo I e III. Extraído e adaptado de SÁRDY (2009). 

 

4.4. Participação de MMP e MT-MMP no envelhecimento da pele e câncer 

As MMP formam uma família de endopeptidases zinco-dependentes, em que 24 

delas estão presentes em humanos (MORO; MAUCH; ZIGRINO, 2014). A expressão 

dessas enzimas é regulada sobretudo a nível transcricional por fatores de crescimento, 

citocinas e quimiocinas e sua atividade consiste principalmente na degradação de proteínas 

da MEC através da clivagem de ligações peptídicas (CLARK et al., 2008).  

Originalmente, as MMP foram classificadas de acordo com sua especificidade aos 

componentes da MEC. Atualmente, sua classificação também considera as características 
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estruturais, de mecanismo de ativação e localização celular dessas enzimas. De acordo com 

a organização de seus domínios, as MMP são classificadas em quatro grupos: arquétipos, 

incluindo colagenases e estromelisinas; matrilisinas; gelatinases; e pró-convertases. Neste 

último grupo estão enzimas secretadas ou ligadas à membrana celular via 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) ou segmentos transmembrana tipo I ou II (CLARK et al., 

2008; LÓPEZ-OTÍN; PALAVALLI; SAMUELS, 2009).  

As metaloproteinases de matriz tipo membrana (MT-MMP) formam um subgrupo 

da família das MMP, 6 delas presentes em humanos. Destas, MT4-MMP e MT6-MMP 

estão ancoradas à membrana plasmática através de uma âncora GPI, enquanto as outras 

estão atadas por um domínio transmembrana. Quanto aos substratos destas enzimas, MT1-

MMP apresenta a mais ampla especificidade, especialmente por componentes da MEC, 

como o colágeno, principal componente estrutural e de barreira da matriz tecidual. MT1-

MMP, MT2-MMP e MT3-MMP são colagenases, degradam fibrina e promovem a invasão 

celular em matrizes de fibrina. As outras MT-MMP não estão envolvidas na degradação do 

colágeno fibrilar (ITOH, 2015). 

Além da degradação de proteínas da MEC, as enzimas da família das MMP 

exercem muitas outras funções, estando evolvidas em muitos processos fisiológicos 

essenciais, tais como angiogênese, crescimento celular, motilidade celular, 

desenvolvimento ósseo, cicatrização e efeitos no sistema imunológico (CLARK et al., 

2008; FANJUL-FERNÁNDEZ et al., 2010).  

Dessa forma, MMP exercem várias funções influenciando o comportamento da 

célula, sobrevivência e morte celular. No câncer, as MMP contribuem em todos os estádios 

da progressão tumoral, tendo como alvo fatores de crescimento e seus receptores, 

citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão (LÓPEZ-OTÍN; PALAVALLI; SAMUELS, 

2009). 
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Particularmente, quatro membros da família das MMP, colagenase (MMP-1), 

gelatinase de 72 kDa (MMP-2), gelatinase de 92 kDa (MMP-9) e estromelisina (MMP-3), 

são responsáveis pela degradação da matriz da pele. Juntas, elas podem degradar o 

colágeno e outros componentes elásticos da pele, sendo que somente MMP-1 consegue 

degradar o colágeno intacto, enquanto as outras MMP quebram os fragmentos do colágeno 

já degradado (KAMMEYER; LUITEN, 2015). Gelatinases (MMP-2 e MMP-9) 

potencialmente degradam a rede de fibra elástica. Enquanto MMP-9 apresenta a maior 

atividade elastolítica e de degradação da fibrilina, MMP-2 mostra maior especificidade por 

colágeno tipo III e participa da degradação de componentes da lâmina basal. A expressão 

basal das MMP é normalmente baixa na pele normal, estando aumentada 

significativamente na presença de radiação UV. A irradiação UV aumenta a atividade de 

MMP na pele humana e isto está associado a importante degradação de fibras de colágeno, 

sendo, portanto, fator importante do envelhecimento extrínseco (JENKINS, 2002). 

Dessa forma, as MMP estão fortemente envolvidas na preservação da pele durante 

o remodelamento natural da matriz dérmica, equilibrado entre síntese e degradação dos 

componentes desta. Mudanças na deposição e degradação da pele durante o 

envelhecimento do tecido, geralmente levam à malignidade (REED et al., 2000). Células 

tumorais promovem a expressão de MMP que, sendo componentes principais da 

degradação da membrana basal e da MEC, participam essencialmente da cascata 

metastática (TSUBAKI et al., 2012; YANG et al., 2016). Já foi observado o envolvimento 

das MMP em processos de invasão e metástase no melanoma, no osteosarcoma no 

carcinoma epidermóide e em carcinomas de estômago, esôfago, oral, de endométrio e de 

laringe. A capacidade de metástase das células é determinada pelo equilíbrio entre a 

expressão de MMP e TIMP pelas células tumorais (HOFMANN et al., 2000; PEREIRA et 
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al., 2006; LUKASZEWICZ-ZAJĄC; MROCZKO; SZMITKOWSKI, 2011; TSUBAKI et 

al., 2012; MORO; MAUCH; ZIGRINO, 2014). 

4.5. Depleção do colesterol celular por ciclodextrinas e seus efeitos na 

expressão de MMP  

O colesterol é componente essencial nas células de mamíferos. Nas membranas, ele 

está associado a fosfolipídeos para evitar exposição à água. A depleção ou manipulação 

deste lipídeo é frequentemente usada em estudos de vários processos em que este 

componente está envolvido, tais como sinalização celular, fluidez de membrana, ordenação 

de lipídeos, tráfego de membrana e permeabilidade de membrana. Diferentes métodos são 

utilizados para alcançar a depleção do colesterol celular, entre eles o mais rotineiro é a 

depleção aguda por M-β-CD, através da incorporação da molécula do lipídeo em sua 

cavidade central, formando um complexo 2:1 com o colesterol (MAHAMMAD; 

PARMRYD, 2015). 

Os cavéolos, localizados na membrana plasmática de todos os tipos celulares, 

desenvolvem importante papel na organização espacial da transdução de sinal na superfície 

celular, processo no qual o colesterol é de grande importância. A depleção do colesterol 

caveolar pode, portanto, afetar a ativação das vias de sinalização celular (WANG et al., 

2003), dado que nos cavéolos é onde acontece a convergência de diversas vias de 

sinalização celular e sendo que uma delas liga vários receptores tirosina quinase às MAPK 

(proteínas quinases ativadas por mitógenos) (FURUCHI; ANDERSON, 1998). A ativação 

da via de MAPK leva à produção e ativação de MMP, conforme apresentado na seção 4.3.  

Vários estudos se propuseram a investigar os efeitos da depleção do colesterol por 

ciclodextrinas. Em um dos primeiros estudos, em meados de 1998, fibroblastos foram 

incubados na presença de 2-HP-β-CD para avaliar os efeitos da depleção do colesterol na 



20 

 

ativação de MAPK. Como resultado, foi observado que a ciclodextrina causou depleção do 

colesterol de maneira geral na membrana plasmática das células, provocando a ruptura da 

organização molecular do complexo de sinalização MAPK, podendo ser notada a 

hiperfosforilação de ERK por MEK (quinase ativadora das MAPK) (FURUCHI; 

ANDERSON, 1998). O colesterol também mostrou importância crítica na ativação de vias 

de sinalização de linfócitos T, em estudo que induziu a depleção de colesterol por 

concentrações crescentes de M-β-CD em células Jukart. O tratamento com M-β-CD em 

linfócitos T resultou em estímulo de cascatas de sinalização iniciadas por ligação a 

receptores de células T (TCR), tais como fosforilação de tirosina e via Ras-ERK 

(KABOURIDIS et al., 2000).  

Desde então, outros estudos utilizaram M-β-CD como agente depletor de colesterol 

a fim de verificar a participação do colesterol na ativação de diferentes vias de sinalização 

celular. Em estudo de 2002, Chen e Resh investigaram a habilidade de proteínas Raf 

(quinase específica para Ser/Thr) modificadas em iniciar a sinalização das MAPK. 

Fibroblastos transfectados com Raf modificadas foram tratados com M-β-CD por 1 h, 

objetivando examinar o potencial de jangadas lipídicas na ativação de ERK. Como 

resultado, foi observado um aumento de 10 vezes nos níveis de ERK fosforilada, e os 

autores concluíram que essa ativação acontecia através de um mecanismo 

fosfotidilinositol-3-quinase (PI3K)-dependente. Outro experimento mostrou que a 

depleção de colesterol por M-β-CD em fibroblastos resultou na ativação de EGFR 

(receptor do fator de crescimento epidérmico) endógeno, evidenciada pelo aumento da 

fosforilação de tirosina e ativação de ERK (CHEN; RESH, 2002).  

Constam ainda na literatura, pesquisas sobre o efeito das ciclodextrinas na 

expressão de MMP, enzimas responsáveis pela degradação de proteínas da MEC, e que 

têm sua expressão regulada por MAPK. Em publicação de 2004, células HT1080 
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(fibrossarcoma) foram tratadas com diferentes concentrações de M-β-CD para avaliar a 

capacidade do colesterol de controlar a ativação de MMP-2. A ativação de MMP-2 se 

mostrou dose-dependente da adição de M-β-CD, através do aumento da disponibilidade de 

MT1-MMP mediado pela depleção do colesterol (ATKINSON et al., 2004). A expressão 

de MMP-9 também foi avaliada através do tratamento de células HaCaT (queratinócitos) 

com diferentes doses de M-β-CD. A depleção de colesterol por M-β-CD aumentou de 

forma dose-dependente os níveis de MMP-9 nas células HaCaT, expressão esta que foi 

revertida pela repleção do colesterol nas células analisadas (KIM et al., 2007). Em 2010, 

foi publicado estudo de investigação também acerca dos efeitos do colesterol na ativação 

de MMP-2, enzima envolvida no envelhecimento da pele, em fibroblastos. Foi encontrado 

que a ativação de MMP-2 se mostrou dose-dependente da depleção de colesterol por M-β-

CD, assim como a expressão de seu inibidor, TIMP-2, através da hiperfosforilação de ERK 

e JNK nos fibroblastos da derme humana (KIM et al., 2010b). Um estudo do mesmo autor, 

publicado no mesmo ano, desta vez com o propósito de investigar a expressão de MMP-1 

nos fibroblastos dérmicos, mostrou que a expressão de mRNA do gene da MMP-1 e da 

proteína diminuíram significantemente, de forma dose-dependente, após tratamento das 

células com colesterol. Já a adição de M-β-CD às células cultivadas aumentou a expressão 

de mRNA do gene MMP-1 e da proteína através da fosforilação de ERK e JNK e 

aumentou a atividade de ligação do fator de transcrição AP-1 (KIM et al., 2010a). Em 

estudo mais recente, foi observado que o tratamento de células de gioblastoma humano 

com M-β-CD promoveu a fosforilação de ERK de forma dose-dependente. A ativação de 

MT1-MMP e MMP-2 também foram investigadas, sendo verificada a ativação de MT1-

MMP de maneira dose-dependente e o acúmulo de MMP-2 promovidos pela depleção do 

colesterol (ZOU et al., 2014).  
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5. CONCLUSÃO 

Tendo em vista o que foi exposto neste trabalho, a inclusão de ativos cosméticos 

antienvelhecimento em ciclodextrinas deveria ser feita com cautela, para que não se cause, 

pela utilização de um excipiente tradicionalmente considerado inerte, um efeito inverso ao 

que se pretende obter quando do desenvolvimento de formulações que utilizam ativos que 

previnem o envelhecimento cutâneo.  

Novos estudos envolvendo complexos de inclusão, formados por ciclodextrinas 

abrigando substâncias ativas, com o propósito de avaliar o potencial de depleção do 

colesterol celular destes complexos, poderiam ajudar a esclarecer se as ciclodextrinas 

apresentam a mesma influência sobre a expressão de MMP quando carregadas com 

substâncias ativas e incorporadas em diferentes formulações.  
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