
A via ciclooxigenase no metabolismo do 
ácido araquidônico

Os produtos do metabolismo do ácido ara-
quidônico compõem um conjunto de media-
dores que modulam a resposta inflamatória e 
imunológica, tais mediadores que são decor-
rentes da oxidação do ácido araquidônico e 
gerados  pela ação da enzima fosfolipase A2 
sobre fosfolipídios da membrana celular. 

Sabe-se que a oxidação do ácido araqui-
dônico pode ser realizada por duas vias en-

zimáticas: ciclooxigenase (também conheci-
da como PGH sintetase) e a lipooxigenase. A 
ação do sistema enzimático da ciclooxigena-
se sobre os fosfolipídios de membrana con-
verte o ácido araquidônico em uma prosta-
glandina endoperóxida estável (PGG2) que é 
subsequentemente reduzida para PGH2. Esta 
então pode ser usada como um substrato 
para sintetizar várias prostaglandinas, como 
a PGE2, PGD2 e PGF2a, podendo também ser 
convertida em prostaciclina (PGI2) ou trom-
boxano (TXA2) (Calderón, 2005; Wang et al., 
2006; Szweda et al., 2020) (Figura 1).

Figura 1 - Esquema do metabolismo do ácido 
araquidônico pela via da ciclooxigenase. Fonte: 
Adaptado de Calderón (2005).

Sabe-se que há pelo menos dois tipos de ci-
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clooxigenases que exercem no organismo di-
ferentes funções fisiológicas: ciclooxigenase-1 
(COX-1) e ciclooxigenase-2 (COX-2) (Wang et 
al., 2006; Szweda et al., 2020) tais enzimas que 
são constituídas por aproximadamente 600 
aminoácidos e suas estruturas se assemelham 
em cerca de 60% (Jones & Budsberg, 2000). 

A COX-1 (constituinte) é uma enzima que pre-
cisa estar disponível e funcional no organismo, 
sendo expressa em vários tecidos, além de 
estar envolvida na produção de prostaglandi-
nas que modulam as funções fisiológicas em 
diversos órgãos, incluindo os rins (atuando na 
manutenção do aporte sanguíneo no tecido 
renal, evitando quadros de isquemia), trato 
gastrintestinal (preservando a integridade do 
estômago pela produção de PGs gastropro-
tetoras que impedem a isquemia dos vasos 
gástricos) e células como as plaquetas (esti-
mulando a geração de TxA2 pró agregatórios) 
(WANG et al., 2006). 

Em contraste, a COX-2 é indetectável na 
maioria dos tecidos, mas pode ser expressa 
em resposta a certos estímulos tais como pre-
sença de citocinas (interleucina-1 e fator de 
necrose tumoral), fatores de crescimento (fa-
tor de crescimento epidermal – EGF e fator de 
crescimento de fibroblastos - FGF), lipopolis-
sacarídeo bacteriano e oncogenes  (Brunelle 
et al., 2006; Szweda et al., 2020).

No presente contexto, é importante citar que 
a COX-2 foi primeiramente descrita como sen-
do induzida por um oncogene viral (Xie et al., 
1992). Smith et al. (1998) demonstraram que a 
formação da COX-2 pode ser induzida por 
uma variedade de fatores de crescimento, re-
levando a ação desta enzima no processo de 
crescimento celular e carcinogênese. Desde 

então, progressos foram feitos na tentativa 
de compreender a biologia das ciclooxigena-
ses, seu papel nas doenças inflamatórias e no 
crescimento celular (Millanta et al., 2006). 

Ciclooxigenase-2 (COX-2) no desenvolvi-
mento do câncer

Nas últimas duas décadas, numerosos estu-
dos clínicos, experimentais e epidemiológicos 
têm ligado o desenvolvimento e progressão 
das neoplasias com a presença da COX-2 nas 
células tumorais (Beam et al., 2003), sendo que 
a correlação entre COX-2 e o câncer emergiu 
em meados dos anos 90, a partir de diversos 
estudos que estabeleceram o uso crônico de 
anti-inflamatórios não esteroidais e a diminui-
ção da incidência do carcinoma de cólon (Ba-
khle, 2001).

A proposta que a COX-2 está correlacionada 
ao desenvolvimento do câncer oferece uma 
nova abordagem para aumentar os conhe-
cimentos sobre as neoplasias, cujos mecanis-
mos associados à promoção tumoral, como 
aumento da angiogênese, inibição da apop-
tose, modulação da resposta imune, maior 
capacidade de invasão e metástase, têm sido 
propostos baseados em estudos experimen-
tais, visando explicar as consequências da su-
per expressão de COX-2 (Figura 2) (Millanta et 
al., 2006).

Sabe-se que a COX-2 está envolvida com 
a transformação celular (Davies, 1995), sen-
do que sua expressão se encontra aumenta-
da em vários tipos de câncer (Brunelle et al., 
2006). 
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Em uma grande variedade de modelos ani-
mais com câncer de cólon observou-se signi-
ficativa redução tumoral após o emprego de 
anti-inflamatórios (Knottenbelt et al., 2006), 
sendo que para  determinar o mecanismo en-
volvido a partir destas observações, os experi-
mentos de Dubois et al. (1996) encontraram em 
pessoas e animais elevada expressão para a 
COX-2 nos tumores de cólon e reto, enquanto 
que áreas normais de mucosa intestinal pos-
suíam baixas ou nenhuma expressão para a 
COX-2. Estas descobertas lideram a hipóte-
se que a COX-2 pode estar envolvida na de-
terminação do crescimento e progressão do 
câncer de cólon. 

O papel da COX-2 no desenvolvimento das 
neoplasias intestinais também foi comprovado 
por meio de evidências genéticas, onde Oshi-
ma et al. (1996) avaliaram em ratos a ausência 
da expressão para a COX-2, determinando o 
quanto esta enzima contribui para a formação 
dos adenomas intestinais. A partir dos resul-
tados, foi observado que quando o gene da 
COX-2 é deletado do cromossomo, estes ani-
mais não apresentavam predisposição gené-

tica para a formação de pólipos, bem como o 
desenvolvimento tumoral foi significativamen-
te reduzido quando comparado com ratos do 
grupo controle; comprovando desta forma o 
papel da COX-2 na iniciação da neoplasia. 

Em humanos, a alta expressão de COX-2 foi 
observada em 40% dos casos de carcinoma 
de cólon (Jãnne e Mayer, 2000), bem como 
outros carcinomas também apresentaram ex-
pressão de COX-2, dentre eles o carcinoma 
pancreático (Tucker et al., 1999), carcinoma 
de células escamosas de cabeça e pescoço 
(Chan et al., 1999) e adenocarcinoma de pul-
mão (Hida et al., 1998). No caso de carcinomas 
de mama, observou-se que ambos os tipos de 
COX são expressos (Hwang et al., 1998) e estão 
associados ao desenvolvimento de metásta-
se pulmonar e a possibilidade de aquisição de 
um fenótipo invasivo (Hida et al., 1998).

Nos animais, a expressão de COX-2 foi de-
monstrada em casos de tumores melanocíti-
cos (Pires et al., 2010), tumores mamários ca-
ninos (de MSCH et al., 2009; Dias Pereira et al., 
2009), carcinoma de células escamosas orais 
em felinos (Hayes et al., 2006; Bardagi et al., 
2012), carcinoma ovárico canino e humano 
(Borzacchiello et al., 2007), carcinoma prostá-
tico canino (Sorenmo et al., 2004) e carcinoma 
de células de transição, atualmente denomi-
nado carcinoma urotelial invasivo (Bommer et 
al., 2012; Fullkerson e Knapp, 2015; Szweda et 
al., 2020).

Nas neoplasias mamárias em cadelas o nú-
mero de células marcadas pela COX-2 variou 
de acordo com a classificação histopatoló-
gica (P<0,001). Observou-se baixa expressão 
para a COX-2 nas células dos adenomas. No 
entanto, verificou-se elevada imunorreativi-
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Figura 2 - Mecanismos associados a progressão 
tumoral em virtude da expressão da ciclooxigena-
se-2.



dade nos casos de carcinomas e nas metás-
tases pulmonares (de Nardi, 2004).

A expressão desta enzima em casos de car-
cinoma com prognóstico bom foi de 41,6%, no 
entanto, elevada imunomarcação para a ci-
clooxigenase-2 foi observada nos carcinomas 
com prognóstico ruim (60,8%), carcinomas pri-
mários metastáticos (70%) e nas metástases 
pulmonares (68%).

Bakhle (2001) sugeriu a ação da ciclooxi-
genase-2 em lesões de pele pré-cancerosas 
como na ceratose actínica. Sabe-se também 
que a irradiação de raios ultravioleta – tipo B 
(UVB) em ceratinócitos humanos induz a super 
expressão de COX-2, sugerindo o envolvimen-
to desta enzima no desenvolvimento do tu-
mor de pele depois de prolongada exposição 
solar. Experimentalmente o uso de inibidores 
específicos para COX-2 tem se mostrado qui-
miopreventivo no desenvolvimento de tumores 
de pele (carcinoma de células escamosas) em 
camundongos irradiados com raios ultraviole-
tas.
Brunelle et al. (2006) demonstraram, em tra-

balhos com culturas celulares, que a expres-
são para a COX-2 contribui significativamente 
no potencial carcinogênico das células epi-
teliais pela elevação da resistência aos sinais 
de apoptose. Estudos sugerem que a ciclo-
-oxigenase-2 inibe a apoptose por indução 
da expressão do Bcl proto-oncogene (Bcl-2) 
e esta ação anti-apoptótica pode prolongar 
a sobrevivência de células anormais, permi-
tindo assim maior tempo para o acúmulo de 
mutações genéticas, resultando em transfor-
mações neoplásicas, de modo que resultados 
apresentados em estudos mostram que inibi-
dores de COX-2 levam a redução da expres-
são de Bcl-2 e da indução a apoptose (Wang 

& Dubois, 2004). 

Muitas neoplasias são associadas com a 
supressão da resposta do sistema imune por 
elevados níveis de PGE2, estas, que são for-
madas pela atividade da COX-2, tal enzima 
que quando expressada, também resultará 
na supressão da proliferação de linfócitos B e 
T, na redução da produção de linfocinas e da 
formação de células Natural Killer (NK). Além 
disto, a inibição na liberação de interleucina-1 
pode resultar na produção de células T não 
responsivas, contribuindo para promoção do 
tumor (Wang et al., 2006).

Outro papel vital da ciclooxigenase-2 é na 
regulação da angiogênese associada com a 
proliferação das células neoplásicas, cujo au-
mento na expressão de COX-2 está relaciona-
do à produção do fator de crescimento endo-
telial (VEGF), determinando a habilidade para 
estimular o desenvolvimento de células endo-
teliais e promover a angiogênese. A maioria 
dos tumores sólidos necessita de novos vasos 
sanguíneos para prover os nutrientes necessá-
rios para garantir seu crescimento e sobrevi-
vência (Figura 3). A provisão deste novo aporte 
sanguíneo – a angiogênese – é também cru-
cial para determinar a ocorrência de metás-
tases (Figura 4) (Knottenbelt et al., 2006). A 
partir disto, os inibidores para a COX-2 podem 
bloquear o crescimento dos vasos sanguíneos 
relacionados com o desenvolvimento tumoral 
(Wolfesberger et al., 2006). 
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Figura 3 - Papel da COX-2 na estimulação do 
VEGF e na proliferação vascular (angiogênese). 
Fonte: https://images.app.goo.gl/KsQCMmwsP-
n4EkXks9

Figura 4 - Neoangiogênese facilitando a progres-
são tumoral, processo esse que é estimulado pela 
atuação da COX-2. Fonte: https://cursosexten-
sao.usp.br/course/view.php?id=378 

Sabe-se que existe uma correlação positiva 
entre a expressão da COX-2 e a capacidade 
de invasão tecidual pelas células tumorais, de 
forma que a super expressão de COX-2 nas 
células de alguns tipos de câncer está asso-
ciada com o aumento da expressão de me-
taloproteinases que possibilita o rompimento 
das barreiras teciduais por sua capacidade 
de lisar colágeno tipo IV (presente na mem-
brana basal) e colágenos tipos I, II e III, além de 
gelatinases, resultando em células com maior 
potencial metastático e capacidade de inva-

são (Knottenbelt et al., 2006). Tal afirmação foi 
comprovada no estudo de Mullins et al. (2004), 
cujos tumores que expressaram maior quanti-
dade de COX-2 apresentaram comportamen-
to mais agressivo e pior prognóstico quando 
comparado com os tumores que expressaram 
menor quantidade ou não expressaram tal 
enzima. 

Diante das informações discutidas acima, 
estudos com a utilização de anti-inflamatórios 
não esteróides (AINEs) para casos de neopla-
sias passaram a ser conduzidos, assim como 
no trabalho de Giovannucci et al. (1995) em 
que o uso de AINEs reduziu a mortalidade em 
40 a 50% no carcinoma colorretal em huma-
nos em comparação com pacientes que não 
foram tratados com AINEs, sendo portanto, os 
inibidores preferenciais da COX-2 indicados 
como parte dos protocolos quimio-preventi-
vos para estas neoplasias (Subbaramaiah et 
al., 1996). 

Trabalhos na literatura oncológica humana 
e veterinária têm documentado a ação qui-
miopreventiva e antitumoral dos inibidores de 
COX-2 contra algumas neoplasias, especial-
mente os carcinomas. Essas pesquisas com-
provam o papel da COX-2 na patogênese 
do câncer e assim sugerem que sua inibição 
programada, com o uso de anti-inflamatórios 
inibidores preferenciais de COX-2, pode ser 
efetiva na quimioprevenção e no tratamento 
do câncer.

Meloxicam no tratamento do câncer

Fármacos inibidores de COX-2 foram dese-
nhados para prevenir úlceras pépticas, san-
gramento gastrointestinal e/ou úlceras gas-
tro-duodenais perfurantes que estão associa-
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das ao uso prolongado de AINEs (Bjorkman, 
1998), sendo que um dos mais utilizados é o 
Meloxicam, ativo derivado do ácido enolítico 
e caracterizado por ser um inibidor preferen-
cial da COX-2 (Patrignani et al., 1997; Kato et 
al., 2001). 

Tanto na medicina humana como na medi-
cina veterinária, estudos in vitro e in vivo de-
monstraram que o uso de meloxicam inibe a 
proliferação célular de diferentes linhagens de 
células tumorais que expressam altos níveis de 
COX-2. Assim como no estudo de Bommer et 
al. (2012) onde observou-se que o uso prolon-
gado de meloxicam em gatos com carcinoma 
urotelial invasivo, promoveu um maior contro-
le da doença, oferecendo cuidados paliativos 
em longo prazo.

 Em outro estudo, foi descrito que camundon-
gos com xenoenxerto de carcinoma do cólon 
humano, apresentaram redução em 51% no ta-
manho tumoral após 4 semanas de tratamen-
to com meloxicam (Goldman et al., 1998). Hus-
sey e Tisdale (2000) observaram que o uso de 
meloxicam resultou na inibição do crescimento 
de adenocarcinoma de cólon MAC-13 e MAC-
16 implantados em ratos, ambos tipos neoplá-
sicos refratários aos tratamentos citotóxicos 
convencionais, além de observarem redução 
de caquexia nos animais em ambos os grupos. 

Um estudo in vitro comparando os efeitos do 
piroxicam e do meloxicam nas linhagem ce-
lulares caninas, descobriu que ambos os me-
dicamentos inibem as isoenzimas COX e são 
dose dependentes, no entanto, foi demons-
trado que o uso de meloxicam por ser inibidor 
preferencial de COX-2 apresentou menor nú-
mero de efeitos colaterais, como úlceras gás-
tricas e danos renais (Knottenbelt et al., 2006). 

Outro achado importante deste estudo foi que 
ambos os fármacos têm efeitos anti-prolifera-
tivos e pró-apoptose. 

Inúmeros estudos que avaliaram a ação do 
meloxicam no tratamento de neoplasias com-
provaram sua eficácia contra carcinoma he-
pato-celular (Li et al., 2006), carcinoma ova-
riano (Xin et al., 2007), carcinoma prostático 
(Montejo et al., 2010), gliomas (Bijnsdorp et al., 
2007) e carcinoma urotelial músculo invasivo e 
não invasivo (Arantes-Rodrigues et al., 2013). 
Um estudo avaliando a expressão de COX -2 
em tumores mamários felinos sugeriu o impor-
tante papel da inibição da COX-2, tanto no 
tratamento como na prevenção desses tu-
mores pelas propriedades anti-angiogênicas 
(Millanta et al., 2006). 

Borrego et al., (2009) avaliaram a eficácia do 
uso de meloxicam em combinação com a qui-
mioterapia antineoplásica e cirurgia, cujos re-
sultados mostraram que o uso deste ativo não 
causou nefrotoxicidade nos pacientes trata-
dos, sendo seguro quando associado ao tra-
tamento convencional contra o câncer. 

Assim sendo, sugere-se que o meloxicam seja 
empregado no tratamento de neoplasias em 
cães e gatos, especialmente nos carcinomas, 
em virtude da elevada expressão de COX-2, 
geralmente, presente nesses tumores. O me-
loxicam também é uma opção de tratamento 
adjuvante nos casos de carcinomas inflama-
tórios que são vistos no parênquima mamário, 
carcinomas de células de transição (carcino-
ma urotelial) que ocorrem na bexiga e carci-
nomas de células escamosas (espinocelular) 
cutâneo. 

Quando possível, o meloxicam deve ser ad-
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ministrado no pós-operatório, após a remoção 
da neoplasia, podendo também em alguns 
casos ser associado ao tratamento quimio-
terápico antineoplásico. Recomenda-se que 
o uso do meloxicam seja diário, por um perío-
do superior a três meses, pois desta maneira 
o bloqueio da atividade da COX-2 na pro-
gressão do câncer se mostrará mais efetivo.  
As doses recomendadas para os animais de 
companhia, visando inibir a ação da COX-2 e 
sua relação com o câncer, são: em cães - 0,1 a 
0,05 mg/kg/SID/VO e em gatos – 0,05 a 0,025 
mg/kg/SID/VO.
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