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RESUMO 

 

Souza, FC. Eicosanoides como novos alvos terapêuticos no tratamento de glioblastoma 
humano. [Tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

O Glioblastoma (GBM) é um astrocitoma grau IV, representando o glioma de maior 
malignidade e o tumor cerebral primário mais frequente em humanos. A terapia indicada 
para o GBM é a ressecção cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, todas com baixíssima 
eficiência devido a agressividade e as características do GBM. Consequentemente, a 
sobrevida dos pacientes indicados aos tratamentos convencionais é pouco mais de um ano. 
A inflamação é, sabidamente, uma das características que participa de modo decisivo do 
desenvolvimento tumoral, incluindo do GBM, e as relações entre mediadores inflamatórios e 
câncer são alvos de pesquisa nos últimos anos. Diversos estudos apontam um papel da via 
dos eicosanoides na modulação de processos patológicos envolvidos na inflamação e no 
câncer. Os eicosanoides são mediadores lipídicos bioativos, envolvidos em diversos 
processos fisiológicos e patológicos, em especial os associados à resposta inflamatória. As 
principais vias de produção de eicosanoides (ciclooxigenases, lipoxigenases, e citocromo 
P450), assim como seus produtos, são frequentemente alterados em diversos tipos de 
tumor, associados ao crescimento e a progressão tumoral. Contudo, o perfil dessas vias é 
consideravelmente pouco compreendido em GBM. O objetivo deste estudo foi analisar in 
vitro o perfil e o papel das três vias de eicosanoides e seus produtos (eicosanoides ou não) 
nas linhagens de GBM (U251-MG, U87-MG, A172, T98G e U138-MG), modulando a 
atividade de enzimas chaves com drogas especificas para, então, analisar parâmetros de 
proliferação, migração e morte celular. Nossos resultados mostram, em todas as linhagens 
analisadas, um perfil heterogêneo das enzimas e receptores chaves das três vias. O perfil 
lipídico evidencia a produção de 13-HODE, produto de 15-lipoxigenase-1 em todas as 
linhagens, bem como ausência de leucotrienos e 5-HETE do eixo de 5-lipoxigenase. Os 
inibidores farmacológicos para 15-LOX e 12-LOX/15-LOX foram capazes de reduzir o 
crescimento, modular o ciclo celular e a migração celular das linhagens U251-MG, U87-MG 
e A172. O mesmo é visto com a inibição de mPGES-1. A inibição de 5-LOX por outro lado 
não afetou nenhum parâmetro nas mesmas linhagens. Todos os resultados apontam, 
portanto, para um papel do eixo de 15-LOX e COX no crescimento e na migração das 
células de GBM humano.  
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Abstract 

 

Souza, FC. Eicosanoids as new therapeutic targets in the treatment of human glioblastoma 
[Ph.D Thesis (Cell and Tissue Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Glioblastoma (GBM) is a grade IV astrocytoma, the most malignant and the most frequent 
primary brain tumour in humans. Standard therapies for treating GBM are surgical resection, 
chemotherapy and radiotherapy, all with low efficiency due to GBM aggressiveness and 
characteristics. Therefore, patient survival after conventional treatments is about one year. 
Inflammation is one of the main characteristics that plays a decisive role in tumour 
development, including in GBM. The relationships between inflammatory mediators and 
cancer have been the subject of research in recent years. Several studies point to the 
eicosanoid pathways as modulators of pathological processes between inflammation and 
cancer. Eicosanoids are bioactive lipid mediators, involved in various physiological and 
pathological processes, especially those associated with the inflammatory response. The 
major eicosanoid pathways (cyclooxygenases, lipoxygenases, and cytochrome P450) as well 
as their products, are frequently altered in several tumours, associated with tumour growth 
and progression. However, the profile of these pathways is poorly understood in GBM. The 
objective of this study was to analyse, in vitro, the profile and role of eicosanoid pathways 
and their products (eicosanoids or not) in GBM cell lines (U251-MG, U87-MG, A172, T98G 
and U138-MG), modulating the key enzymes with inhibitors, analysing proliferation, migration 
and cell death. Our results show, in all analysed cell lines, a heterogeneous profile for the 
key enzymes and receptors of the three pathways. The lipid profile shows the production of 
13-HODE, a product of 15-lipoxygenase-1, as well the absence of leukotrienes and 5-HETE 
of the 5-lipoxygenase axis. The pharmacological inhibitors for 15-LOX and 12-LOX / 15-LOX 
led to changes in cell cycle, reduced growth, reduced migration of U251-MG, U87-MG and 
A172 cell lines. The same was seen with the inhibition of mPGES-1. Inhibition of 5-LOX, on 
the other hand, did not affect any of these parameters in the same cell lines. All results, 
therefore, point to an important role of 15-LOX and COX pathways in the growth and 
migration of human GBM cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

Câncer é uma doença multigênica (multifatorial), caracterizada pelo 

acúmulo de alterações que conferem às células um conjunto de características 

e vantagens típicas a todos os tipos de célula tumoral. Hanahan e Weinberg 

(2000) agruparam as características frequentemente observadas na maioria 

dos tumores em seis principais grupos de características: (i) auto-suficiência 

em sinais de crescimento, (ii) ausência de resposta a sinais anti-proliferativos, 

evasão da apoptose, (iii) potencial de replicação ilimitado, (iv) angiogênese, (v) 

invasão tecidual e (vi) metástase. Em Hanahan e Weinberg (2011), esse 

conjunto de características é revisto para a proposição de quatro novos grupos 

de características: (i) desregulação do metabolismo energético celular, (ii) 

evasão do sistema imune, (iii) instabilidade genética e (iv) inflamação 

associada ao desenvolvimento do tumor.  Tais características são governadas 

por uma grande gama de possíveis alterações genéticas, que desregulam os 

processos normais da célula e conferem as características de uma doença 

extremamente heterogênea, multifatorial, com grande complexidade etiológica 

(Olsen, Overvad, 1993). 

Em consequência, câncer é um grande problema de saúde pública, e 

uma das maiores causas de mortalidade em todo mundo. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), apenas em 2012 foram registrados 14 

milhões de novos casos em todo o mundo (Ferlay et al. 2013). 

1.1 Tumores do SNC 

De acordo com o INCA, dentre todos os tumores humanos, os tumores 

de Sistema Nervoso possuem uma incidência média de 2-3%. Para o ano de 

2016 no Brasil, estimam-se 5.440 casos novos de tumores do Sistema Nervoso 

Central (SNC) em homens e 4.830 em mulheres. Esses valores correspondem 

a um risco estimado de 5,50 casos novos a cada 100 mil homens e 4,68 para 

cada 100 mil mulheres (Figura 01). 
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Próstata 28,60%

Estômago 11,20%

Traqueia, Brônquio e Pulmão 7,90%

Cólon e Reto 5,10%

Bexiga 4,30%

Leucemias 3,60%

Cavidade Oral 3,40%

Laringe 2,90%

Linfoma não Hodgkin 2,70%

Sistema Nervoso Central 2,70%

Colo do Útero 23,10%

Mama Feminina 21,20%

Cólon e Reto 5,60%

Estômago 5,60%

Traqueia, Brônquio e Pulmão 4,80%

Glândula Tireoide 3,20%

Leucemias 2,90%

Ovário 2,90%

Corpo do Útero 2,70%

Sistema Nervoso Central 2,20%

Incidência Homens

Incidência Mulheres

 

Figura 01 –  Estimativa de tumores para 2016 segundo INCA (Exceto tumores de pele-não 
melanoma). 

 

Apesar da baixa incidência, a contabilização de tumores do sistema 

nervoso central vem crescendo anualmente. Embora esse aumento seja em 

grande parte atribuído aos avanços tecnológicos no diagnóstico por imagem e 

ao consequente aumento no número de tumores diagnosticados, o crescimento 

da incidência ainda reflete, em números, a importância epidemiológica dos 

tumores de SNC (Schwartzbaum et al., 2005) 



 
 

A OMS, em sua classificação recente de 2016, divide os tumores que 

acometem o SNC em grandes grupos, de acordo com sua origem, 

características fenotípicas e histopatológicas: 1 – Tumores   astrocíticos e 

oligodendrogliais; 2 – Tumores ependimais; 3 – Outros gliomas, incluindo 

glioma angiocêntrico e glioma cordoide do terceiro ventrículo; 4 – Tumores do 

plexo coroide; 5 – Tumores neuronais e neuronais-gliais mistos; 6 – Tumores 

da região pineal; 7 – Tumores embrionários, incluindo meduloblastomas; 8 – 

Tumores dos nervos cranianos e paraespinhais; 9 – Meningiomas; 10 – 

Tumores mesenquimais não-meningiais; 11 – Tumores melanocíticos; 12 – 

Linfomas; 13 – Tumores histiocíticos; 14 – Tumores de células germinativas; 15 

– Tumores da região selar; 16 – Metastáticos (Louis et al., 2016).  

Cada um desses grandes grupos possui subdivisões, classificadas em 

graus de malignidade que vão de I até IV. Até 2007, a classificação em grandes 

grupos e em graus de malignidade levava em consideração características 

histológicas e as células de origem, agrupando os tumores de acordo com a 

morfologia em grupos distintos, independentemente da similaridade ou 

distinção clínica entre eles (Louis et al., 2007).  A classificação proposta em 

2016 reorganizou os tumores de SNC para que, além da histologia, 

considerem-se parâmetros moleculares de diagnóstico e mutações/deleções 

comuns, formulando-se um novo agrupamento das subdivisões baseado em 

marcadores moleculares (Louis et al., 2016; Banan et al., 2017). A tabela 01 

mostra os principais tumores originados no SNC, acompanhado do grau de 

malignidade. 

Dentre todas as neoplasias que acometem o SNC, aproximadamente 

30% são originárias de células da glia ou suas progenitoras (Adamson et al., 

2011). Contudo, entre todas as neoplasias malignas do SNC, os tumores de 

células da glia correspondem a 80% (Schwartzbaum et al., 2006). Estes 

tumores são coletivamente denominados gliomas, e formam um grupo de 

características histológicas variadas, com múltiplos graus de malignidade e 

grande relevância clínica.   



 
 

  

Tabela 01 –   Classificação dos tumores do Sistema Nervoso Central com seu grau de 
malignidade de I a IV, com parâmetros moleculares. Adaptado e traduzido da 
classificação da OMS – 2016.  

Classificação dos principais tumores de Sistema Nervoso Central - 2016  

Tumores astrocíticos e oligodendrogliais 
difusos 

 Tumor glioneuronal formador de roseta I 

Astrocitoma difuso, IDH-mutante II Neurocitoma central II 

Astrocitoma Anaplásico, IDH-mutante III Neurocitoma extraventricular II 

Glioblastoma, IDH-selvagem IV Liponeurocitoma cerebelar II 

Glioblastoma, IDH-mutante IV Tumores da região pineal  

Glioma difuso da linha média, H3 k27M-
mutante 

IV Pineocitoma I 

Oligodendroglioma, IDH-mutante e 1p/19q 
deletado 

II 
Tumores do parênquima pineal de 
diferenciação intermediária 

II ou III 

Oligodendroglioma anaplásico, IDH-mutante e 
1p/19q deletado 

III Pineoblastoma IV 

Outros tumores astrocíticos  Tumor papilar da região pineal II ou III 

Astrocitoma pilocítico I Tumor embrionário  

Astrocitoma subependimário de células 
gigantes 

I Meduloblastoma (Todos os subtipos) IV 

Xantoastrocitoma pleomórfico II 
Tumores embrionários com rosetas em 
multicamadas, C19MC-alterado 

IV 

Xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico III Meduloepitelioma IV 

Tumores ependimais  Tumor embrionário do SNC, NOS IV 

Subependimoma I Tumor teratóide/rabdóide atípico IV 

Ependimoma mixopapilar I 
Tumor embrionário do SNC com 
características rabdóides 

IV 

Ependimoma, fusão RELA -positiva II ou III Tumores dos nervos cranianos e 
paraespinhais 

 

Ependimoma anaplásico III Schwannoma I 

Outros Gliomas  Neurofibroma I 

Glioma angiocêntrico I Perineurioma I 

Glioma cordóide do terceiro ventrículo II 
Tumor maligno de bainha de nervo 
periférico (TMBNP) 

II, III ou IV 

Tumores do plexo coroide  Meningiomas  

Papiloma do plexo coroide I Meningioma I 

Papiloma do plexo coroide atípico II Meningioma atípico II 

Carcinoma do plexo coroide III Meningioma anaplásico maligno III 

Tumores neuronais e neuronais-gliais 
mistos 

 Tumores mesenquimais não-
meningiais 

 

Tumor neuroepitelial disembrioplásico I 
Tumor fibroso solitário / 
Hemangiopericitoma 

I, II ou III 

Gangliocitoma I Hemangioblastoma I 

Ganglioglioma I Tumores da região selar  

Ganglioglioma anaplásico III Craniofaringioma I 

Gangliocitoma displásico do cerebelo 
(Lhermitte-Duclos) 

I Tumor de células granulares I 

Astrocitoma e ganglioglioma desmoplásico 
infantil 

I Pituicitoma I 

Tumor glioneuronal papilar I Oncocitoma de células fusiformes I 



 
 

Os gliomas são classificados por suas características histológicas, de 

acordo com as células de origem em astrocitoma (diferenciados de astrócitos), 

oligodendrogliomas (diferenciados de oligodendrócitos) e ependimomas 

(diferenciados de células ependimárias). Os astrocitomas correspondem a 60-

70% de todos os gliomas, e a maior parte dos astrocitomas é classificada pela 

OMS no grupo dos tumores astrocíticos difusos (Ostrom et al., 2014; Perry, 

Wesseling, 2016). 

Os gliomas difusos, sejam astrocíticos ou oligodendrogliais, 

caracterizam-se pelo crescimento difuso e altamente invasivo em relação ao 

parênquima do SNC, formando agregados de células neoplásicas ao redor de 

neurônios e vasos sanguíneos (Peiffer, Kleihues, 1999; Perry, Wesseling, 

2016). Os astrocitomas difusos são classificados por sua malignidade como 

grau II (Astrocitoma difuso), grau III (Astrocitoma anaplásico) e, por fim, grau IV 

(Glioblastoma). Os tumores de grau I (Astrocitomas pilocíticos) são lesões com 

baixo potencial proliferativo e bordas delimitadas, sem potencial infiltrativo do 

parênquima adjacente, não sendo considerados como astrocitoma difuso 

(Loius et al., 2007; Louis et al., 2016). 

1.2 Glioblastoma 

Os astrocitomas difusos de grau IV recebem a denominação de 

glioblastoma, ou GBM. São os gliomas de maior malignidade, com incidência 

de aproximadamente 50% entre todos os astrocitomas, representando o tumor 

cerebral primário mais frequente em humanos. (Thakkar et al., 2014, Morgan et 

al., 2015). O GBM é caracterizado pelo crescimento difuso e infiltrativo, alta 

celularidade e capacidade mitótica, necrose, alta proliferação microvascular, 

com visualização radiológica semelhante às metástases no cérebro e com 

características de uma lesão inflamatórias (Barnard et al., 1987). Outra 

característica do glioblastoma é sua alta heterogeneidade histológica e 

citológica, que justifica seu nome original como glioblastoma “multiforme”. Esta 

heterogeneidade é também observada em suas características moleculares 

(Sottoriva et al., 2013; Patel et al., 2014). Embora o GBM ocorra 

predominantemente no cérebro, é possível, ademais, seu desenvolvimento no 

tronco encefálico, no cerebelo e na medula espinhal (Davis, 2016).  



 
 

O GBM também pode ser classificado baseando-se em sua origem e 

progressão, em GBM primário ou GBM secundário. Os GBM primários, ou de 

novo, desenvolvem-se sem a existência de uma lesão precursora, não 

possuindo, portanto, um histórico de progressão a partir de lesões de baixo 

grau. A grande maioria (~90%) dos GBMs são primários, em pacientes na 

média dos 60 anos e com péssimo prognóstico (Ohgaki, Kleihues, 2007; Wilson 

et al., 2014). Os GBMs secundários, por sua vez, apresentam evidências de 

progressão a partir de lesões de menor grau, como o astrocitoma difuso ou o 

astrocitoma anaplásico, com um histórico clinico de até 10 anos. 

Correspondem a aproximadamente 5% do total de GBMs, com incidência maior 

em pacientes mais jovens (~45 anos) em comparação com o GBM primário 

(Ohgaki et al., 2004; Ohgaki et al., 2007). 

Apesar das diferenças em sua origem e desenvolvimento, GBMs 

primários e secundários são histologicamente indistinguíveis. Diferenças 

moleculares, contudo, são bem descritas na literatura. Com o aumento dos 

dados e da compreensão sobre as alterações moleculares comuns em gliomas, 

com as informações do TCGA (Atlas Genômico do Câncer) foi possível definir 

subtipos moleculares de GBM e de gliomas de baixo grau nos últimos anos. 

Foram identificados 4 subgrupos de GBM: proneural, neural, clássico e 

mesenquimal (Verhaak et al., 2010). 

 As informações moleculares ajudaram a definir o agrupamento proposto 

pela OMS em 2016, baseado nas condições dos genes IDH 1 e IDH 2. GBMs 

secundários são, em sua maioria, do subtipo proneural, enquanto que os GBMs 

primários podem pertencer a qualquer um dos subtipos. Os tumores proneurais 

são caracterizados por possuírem mutação em um dos genes IDH, com mais 

frequência o IDH 1. Como consequência, de 70-80% dos GBMs secundários, 

gliomas de grau II e grau III, apresentam mutação em IDH1 e/ou IDH2. A 

caracterização molecular como GBM IDH-selvagem ou GBM IDH-mutado 

serve, portanto, como indicador de prognóstico do GBM (Figura 02) 

(Noushmehr et al., 2010; Verhaak et al., 2010; Louis et al., 2016; Ohba et al., 

2016). 



 
 

 

Figura 02 –   Modelo das alterações moleculares na progressão do GBM pela via de novo 
(primária) e via progressiva (secundária), conforme proposto por Ohgaki et al. 
(2007) e adaptado com a inclusão do papel das mutações de IDH 1 e IDH2 no 
desenvolvimento do GBM conforme revisado por Cohen et al. (2013) e Ohba et 
al. (2016). 

A terapia indicada após o diagnóstico do GBM é a ressecção cirúrgica, 

quimioterapia (temozolamida) e radioterapia. Devido a localização delicada e o 

grande poder de invasão do parênquima cerebral, a delimitação anatômica e 

remoção completa da massa tumoral são muito difíceis, acarretando em uma 

alta taxa de recidiva após a cirurgia.  A eficiência de quimioterápicos e da 

radioterapia é sabidamente limitada no tratamento do GBM, graças à presença 

da barreira hematoencefálica e da heterogeneidade da massa tumoral. 

(Schneider et al., 2010; Vauleon E, 2010). Como consequência, uma vez 

confirmado o diagnóstico de GBM primário ou secundário, a sobrevida dos 

pacientes indicados aos tratamentos convencionais é pouco mais de um ano, 

geralmente com redução na qualidade de vida devido a intervenção cirúrgica e 

aos efeitos da quimio/radioterapia.  (Schwartzbaum et al., 2006; Ostrom et al., 

2014). Com um péssimo prognóstico e tratamento pouco eficaz, muitos 

esforços são direcionados para pesquisa de tratamentos mais eficientes, 



 
 

visando a utilização de drogas que atinjam novos alvos moleculares e que 

constituam uma alternativa de tratamento ou um tratamento adjuvante à luta 

contra o câncer (Maher, 2001).   

1.3 Eicosanoides 

Os eicosanoides são moléculas bioativas de 20 carbonos, derivadas do 

metabolismo de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa – 

Polyunsaturated fatty acids, PUFAs –, com papel de modular diversos 

processos fisiológicos e patológicos, em especial os associados à resposta 

inflamatória. Muitos eicosanoides são também associados à regulação de 

processos como proliferação celular, adesão e migração, angiogênese e 

permeabilidade vascular. Regulando estes processos, os eicosanoides 

desempenham um papel importante em várias doenças, incluindo na 

transformação e crescimento tumoral (Nathoo, 2004; Wang, Dubois, 2010). O 

PUFA predominantemente metabolizado pela via dos eicosanoides é o ácido 

araquidônico (AA, 20:4), mas outros, como o ácido eicosapentaenoico (EPA, 

20:5) e o ácido dihomo-gama-linolênico (DHGLA, 20:3) servem de substrato 

para a síntese de diversas famílias de eicosanoides (Wang, Dubois, 2010). O 

EPA, após enlogação é convertido em ácido docosapentaenóico (DPA, 22:5), 

que sofre elongação e desaturação para Ácido tetracosapentaenoico (TPA 

24:6). O TPA então, sofre β-oxidação no peroxissomo para formar ácido 

docosahexaenóico (DHA, 22:6). Os produtos de metabolismo do DHA são 

ácidos graxos oxigenados denominados docosanoides, diferenciados dos 

eicosanoides por possuírem 22 carbonos (Dennis et al., 2015). 

A biossíntese de eicosanoides ocorre, resumidamente, em três etapas 

gerais (Figura 03): 1 – Formação de ácido araquidônico (AA), ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e outros a partir da subsequente dessaturação e 

alongamento dos PUFAs essenciais ácido α-linolênico (ALA, 18:3, Ω- 3) e ácido 

linoleico (LA, 18:2, Ω-6). Os PUFAs são predominantemente mantidos na forma 

esterificada nos fosfolipídios de membranas, onde sua disponibilidade como 

substrato para síntese de eicosanoides é dramaticamente baixa; 2 – Liberação 

de PUFAs dos fosfolipídios da membrana plasmática com a quebra da ligação 

éster, pela ação hidrolítica das enzimas fosfolipases (majoritariamente 



 
 

fosfolipase A2), disponibilizando AA e EPA livres não esterificados; 3 – 

Metabolização de PUFAs livres em eicosanoides biologicamente ativos, pelas 

vias enzimáticas das ciclooxigenases (COX), lipoxigenases (LOX) e do 

citocromo p450 (CYP450). (Le Faouder et al., 2013; Li et al., 2013; Szefel et al., 

2015) 

Por se tratarem de ácidos graxos essenciais, a obtenção de LA e ALA se 

dá exclusivamente através da dieta. De modo semelhante, AA, EPA e DHA são 

obtidos através da dieta ou como produtos do metabolismo de LA e ALA. A 

taxa de conversão de AA, DHA, e EPA a partir de seus precursores é 

relativamente lenta, e o LA e o ALA não utilizados desse modo são 

metabolizados na via de β-oxidação (Gibellini et al., 2010; Szefel et al., 2015). 

A obtenção direta de AA, DHA e EPA (ou outros precursores que não LA e 

ALA) a partir da dieta também modula suas disponibilidades como substratos 

para síntese de eicosanoides (Wang et al., 2014).  

Diversos estudos mostram que o aumento da ingestão de Ω-6 ou Ω-3 

altera a disponibilidade de AA (Ω-6) ou EPA e DHA (Ω-3) para síntese de seus 

metabólitos. Modular a disponibilidade de EPA/DHA versus AA leva à 

consequente alteração no perfil de produção e eicosanoides. Os eicosanoides 

produtos do metabolismo de AA são majoritariamente associados a um efeito 

pró-inflamatório, enquanto os produtos de EPA/DHA são associados a 

resolução da inflamação (Capdevila, Falck, 2002).  

Como já apontado previamente, o AA é o PUFA majoritariamente 

utilizado para a síntese de eicosanoides. Uma das justificativas para tal 

apontada na literatura é a composição da “dieta ocidental”, rica em ácidos 

graxos Ω-6. (Capdevila et al., 2002; Fisher et al., 2014). O aumento na ingestão 

de EPA e DHA é associado a modulação da resposta inflamatória e na 

prevenção de diversas doenças, entre elas, o câncer (Ferguson et al., 2007; 

Russo, 2009; Wang et al., 2010; Fischer et al., 2014;)  

 



 
 

 

Figura 03 –   Esquema simplificado da biossíntese de eicosanoides e docosanoides a partir 
da conversão de ácidos graxos essenciais, em três etapas (destacadas nos 
quadros no fundo do esquema). Linhas tracejadas representam enzimas e 
atividade enzimática. Os metabólitos intermediários produtos de enlogases e 
desaturases foram intencionalmente omitidos.  Adaptado de Das (2004) e 
Szefel et al., (2015) 



 
 

1.3.1 Via das Lipoxigenases 

As lipoxigenases compõem uma família de enzimas que catalisam a 

dioxigenação de PUFAs (majoritariamente o ácido araquidônico) como parte da 

síntese de eicosanoides. As enzimas chaves da via das lipoxigenases são: 5-

Lipoxigenase, 12-Lipoxigenase, 15-Lipoxigenase-1 e 15-Lipoxigenase-2. Todas 

são classificadas e recebem seus nomes baseados na posição do carbono na 

cadeia do AA onde realizam a oxigenação e formação de um radical 

hidroperóxido. Deste modo, o metabolismo do AA pela ação de lipoxigenases 

resulta na formação de um ácido hidroperoxi-eicosatetraenóico (HpETE), com 

pouca atividade biológica conhecida na literatura. O principal papel conhecido 

dos HpETEs é, portanto, que sejam precursores para a síntese dos 

eicosanoides biologicamente ativos, com produtos distintos para cada eixo da 

via (5-LOX, 12-LOX ou 15-LOX1/2) 

 

Figura 04 –   Metabolismo do AA pela via das lipoxigenases. Síntese de leucotrienos, 
HETES e 13-HODE. Enzimas representadas com linha tracejada. 

 



 
 

1.3.1.1 Cascata de 5-Lipoxigenase 

O eixo mais caracterizado da via das lipoxigenases é o da enzima 5-

lipoxigenase (5-LOX). A cascata de 5-LOX começa com a inserção de oxigênio 

molecular e formação de um hidroperóxido no carbono 5 da cadeia do ácido 

araquidônico, resultando na molécula 5-HpETE (Ácido 5(S)-hidroperoxi-

eicosatetraenóico) (Smith, Murphy, 2002). Essa atividade de 5-LOX é 

dependente da interação com a proteína de membrana FLAP (proteína 

ativadora de 5-lipoxigenase), sem a qual a interação do ácido araquidônico 

com a 5-LOX e a síntese de 5-HpETE não ocorre (Evans, 2008). 

Posteriormente, uma reação de desidratação da 5-HpETE, também catalisada 

pela 5-LOX, resulta na formação do leucotrieno A4 (LTA4), um leucotrieno sem 

atividade biológica que servirá como precursor dos leucotrienos biologicamente 

ativos. Sua conversão pela enzima LTA4 hidrolase (LTA4H) resulta na síntese 

de leucotrieno B4 (LTB4) enquanto a enzima LTC4 sintase sintetiza leucotrieno 

C4 (LTC4). O LTC4, por sua vez, é precursor dos outros membros da família de 

cisteinil-leucotrieno, LTD4 e LTE4. O composto 5-HpETE é também precursor 

de 5-HETE (Ácido 5-(S)-Hidroxi-6-trans,8,11,14-Cis-Eicosatetraenóico) (Wang, 

Dubois, 2010; Burnett et al., 2012).  

A expressão de 5-LOX e a síntese de seus produtos são normalmente 

baixas ou ausentes em tecidos normais, sendo expressa em respostas a 

condições patológicas em células derivadas da medula óssea, como 

granulócitos, macrófagos, e linfócitos B. (Radmark, Samuelsson, 2007). Os 

leucotrienos sintetizados pela via possuem um papel importante no processo 

inflamatório associado a inúmeras doenças, tais como asma alérgica, 

dermatites, rinite, artrite, aterosclerose, isquemias e no choque séptico (Chari 

et al., 2001; Peters-Golden et al., 2006; Mathis et al., 2007; Back et al., 2009; 

Hallstrand et al., 2010).  

A relevância do LTB4 nessas patologias deve-se a seu papel como um 

dos mais potentes quimiotáticos conhecidos, atuando na adesão de neutrófilos 

às células endoteliais, aumentando sua migração para sítios de injúria, 

induzindo sua degranulação e modulando a produção de citocinas e 

moduladores da dor (Henderson et al., 1994). Todas estas atividades são 



 
 

desencadeadas pela ligação de LTB4 a seus receptores específicos acoplados 

à proteína G: BLT1 e BLT2 (Serhana et al., 2000). Os cisteinil leucotrienos 

LTC4 e LTD4 induzem vasoconstrição, secreção de muco e aumento de 

permeabilidade vascular ao interagir com seus receptores específicos, 

CYSLTR1 e CYSLTR2, nas membranas das células endoteliais e de músculo 

liso (Peters-Golden, Henderson, 2007). 

Os mecanismos que controlam a ativação de 5-LOX foram mostrados 

pela primeira vez por Lepley et al. (1996), que identificaram a presença de 5-

LOX fosforilada em neutrófilos ativados, correlacionando a atividade de 5-LOX 

à sua fosforilação. 

 A regulação da atividade enzimática de 5-LOX envolve sua interação 

com FLAP e a translocação de 5-LOX pelos compartimentos celulares. A 

presença de PUFAs (particularmente AA) leva a fosforilação de 5-LOX nos 

resíduos Ser271, Ser663 e Ser523 pela atividade das quinases MAPKAP2 

(Ser271), ERK2 (Ser663) e PKA (Ser523). Após esse estímulo, 5-LOX é 

translocada para o envelope nuclear. A proteína de membrana FLAP é 

encontrada no envelope nuclear, e apresenta afinidade por AA. Os 

mecanismos exatos que regulam a relação entre FLAP e 5-LOX ainda não são 

completamente compreendidos, mas, uma vez que 5-LOX é ativada e está 

presente no envelope nuclear, FLAP atua como apresentadora de substrato, 

disponibilizando o AA captado para a atividade de 5-LOX (Werz et al., 2000; 

Werz et al., 2002; Werz et al., 2002; Luo et al., 2004).  

O outro eicosanoide produto dessa cascata, 5-HETE, apresenta efeitos 

semelhantes aos leucotrienos em neutrófilos e outros leucócitos, modulando 

adesão, migração, degranulação. Contudo, pouco se sabe sobre seus 

receptores específicos (Powell et al., 2015). Diversos trabalhos de Powell et al. 

detalham um outro papel de 5-HETE como substrato da enzima 5-HEDH (5-

Hidrozieicosanoide desidrogenase), resultando na síntese do eicosanoide não 

clássico Ácido 5-oxo-eicosatetraenoico (5-oxoETE), com um efeito muito mais 

potente sobre neutrófilos em comparação a 5-HETE (Powell et al., 1992; Powell 

et al., 1993; Powell et al., 2015) 



 
 

1.3.1.2 Cascata de 12-Lipoxigenase 

Outra enzima responsável pelo metabolismo do AA na via das 

lipoxigenases é a 12-Lipoxigenase (12-LOX ou 12-lipoxigenase tipo 

plaquetário). A inserção do grupo hidroperóxido por 12-LOX ocorre no carbono 

12 do AA, culminando na síntese de 12-HpETE (Ácido 12-Hidroxiperoxi-

5,8,10,14-Eicosatetraenóico). De modo semelhante a 5-HpETE, o 12-HpETE 

apresenta pouca atividade biológica descrita na literatura, e o principal papel 

que lhe é atribuído é como precursor da síntese do eicosanoide 12-HETE após 

sofrer redução.   

O nome 12-lipoxigenase tipo plaquetário deve-se à detecção da síntese 

de 12-HETE em plaquetas em meados da década de 70, e posteriormente 

caracterizado como um fator de retração endotelial secretado por macrófagos 

(Goetzl et al. 1980). A enzima 12-LOX é expressa em tipos celulares como 

músculo liso, queratinócitos, células endoteliais, macrófagos e células 

plaquetárias. 

Mesmo após décadas de pesquisas, os papéis de 12-LOX e 12-HETE 

não são tão descritos e estabelecidos quanto o da cascata de 5-LOX. (Porro et 

al., 2014). Entre os trabalhos na literatura, o papel fisiológico de 12-HETE é 

associado à permeabilização da circulação linfática, modulação das células do 

músculo liso e regulação da retração de células endoteliais, estimulando a 

contração ou o relaxamento de vasos (Miller et al., 2003; Coffey et al., 2004). 

Adicionalmente, por atuar na agregação plaquetária, 12-HETE por vezes 

demonstra tanto um papel pró-trombótico quanto antitrombótico (Aharony et al., 

1982; Takenaga et al., 1986; Sekiya et al., 1991). Interessantemente, diversos 

trabalhos associam 12-HETE à modulação de outras vias de eicosanoides, 

influenciando na liberação de AA dos fosfolipídios de membrana indiretamente 

pela alteração dos níveis de Ca2+ e da atividade de PLA2 (Aharony et al., 1982; 

Chang et al., 1985; Coulon et al., 2003). 

 Semelhantemente a outros HETEs, a atividade de 12-HETE é 

desencadeada pelo seu reconhecimento por receptores específicos na 

membrana plasmática. A caracterização de receptores envolvidos na detecção 

de 12-HETE é consideravelmente reduzida comparada à caracterização dos 



 
 

receptores de leucotrienos. Contudo, recentemente um receptor específico 

acoplado à proteína G foi identificado – GPR31 – agora denominado 12-HETE 

Receptor (12-HETER) (Guo et al., 2011). O reconhecimento de 12-HETE por 

seu receptor leva à ativação da Proteína quinase C (PKC), ativando o eixo de 

sinalização PKC ERK 1/2 e modulando a proliferação celular (Szekeres et al., 

2000).  

A função de 12-HETE como modulador da permeabilidade vascular 

revela um consequente impacto de sua função em patologias, incluindo o 

câncer. A liberação de 12-HETE leva à redução da atividade das proteínas de 

adesão E-caderina e induz a migração de células endoteliais dos vasos 

linfáticos, culminando na permeabilização dos vasos linfáticos (Vonach et al., 

2011). O mesmo processo é responsável pelo aumento da permeabilidade da 

barreira vascular em células endoteliais (Rigby et al., 2015). De fato, 12-HETE 

atua como um potente indutor e um fator fundamental para a migração de 

neutrófilos através da barreira endotelial, papel que exerce modulando vias de 

sinalização de RHOA e a expressão de moléculas de adesão (Wculek, 

Malanchi, 2015; Nguyen et al., 2016). 

Esse papel na permeabilização vascular é associado como responsável 

por facilitar a transmigração de células tumorais pela parede de vasos e facilitar 

o processo de metástase, relacionando 12-HETE ao processo de metástase 

em diversos tumores humanos, como mama, cólon e pulmão (Uchide et al., 

2007; Klampfl et al., 2012, Senfter et al., 2015). A secreção de 12-HETE é, 

portanto, associada a um pior prognostico, e correlacionada à metástase em 

linfonodos e em órgãos distantes (Kerjaschki et al., 2011) 

 

 

 

 



 
 

1.3.1.3 Cascata de 15-Lipoxigenase-1 e 15-Lipoxigenase-2 

As 15-lipoxigenases compõem uma subfamília dentro das lipoxigenases, 

composta por duas enzimas distintas, com propriedades particulares quando 

comparadas às outras lipoxigenases. 

A 15-Lipoxigenase-1 (15-LOX-1, 15-Lipoxigenase tipo 1, também 

chamada de 15-LOX tipo-reticulócito), inicialmente identificada em reticulócitos 

de coelho, tem sido caracterizada na literatura em relação às suas 

propriedades enzimáticas e diferentes afinidades por substratos (KUHN et al., 

2002). É principalmente expressa em eosinófilos, reticulócitos e no epitélio do 

trato respiratório. Seu nome, como em todas as lipoxigenases, deve-se a 

inserção de oxigênio molecular para formação de um radical hidroperóxido no 

carbono 15 do AA, sintetizando de 15-HpETE (ácido 15(S)-hidroperoxi-

eicosatetraenóico) que posteriormente será reduzido para 15-HETE (ácido 

15(S)-hidrozxi-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenóico. Além de 15-HETE, a 15-LOX-

1 apresenta capacidade de inserir oxigênio molecular no carbono 12 do AA, 

sintetizando   12-HpETE e 12-HETE. (Smith, Murphy, 2002; Haeggström, Funk, 

2011).  

Apesar da capacidade de metabolizar AA, o principal substrato da 15-

LOX-1 é o ácido linoleico (LA). A inserção do radical hidroperóxido no carbono 

13 do LA resulta na formação de 13-HpODE, posteriormente reduzido para 13-

HODE (Ácido 13-hidroxioctadecadienóico). A inserção no carbono 9 leva a 

síntese de 9-HpODE e 9-HODE. Ambos os HODEs são ácidos graxos 

monohidroxidos de 18 carbonos, não classificado como eicosanoide (Conrad, 

1999). O principal produto do metabolismo de PUFAs sintetizado por 15-LOX-1 

é o 13-HODE, sendo 9-HODE, 15-HETE (e mais ainda o 12-HETE), menos 

significativos. Além dessas atividades, a 15-LOX-1 está envolvida na síntese de 

mediadores envolvidos na resolução da inflamação, com potente efeito anti-

inflamatório: lipoxinas (a partir do AA), resolvinas da série E (a partir do 

metabolismo de EPA) e 17-HDHA (ácido 17-hidroxi-docosahexaenoico) 

precursor das resolvinas da série D (a partir do metabolismo de DHA) (Brash et 

al., 1997; Serhan et al., 2005; Serhan et al., 2007; Comba et al., 2011).  



 
 

A 15-LOX-2 por outro lado realiza a formação de 15-HETE a partir do AA 

como seu substrato principal, interagindo muito pouco com o ácido linoleico 

(Brash, 1997).  

A atividade da cascata de 15-LOX pode ser estimulada por interleucinas 

pró ou anti-inflamatórias, correlacionando ambas 15-LOX1 e 15-LOX-2 à 

regulação de muitos processos patológicos associados à inflamações crônicas, 

como asma, aterosclerose, falha do miocárdio, resistência à insulina em 

adipócitos e câncer (Wittwer, Hersberger, 2007; Andersson et al., 2008; 

Chakrabarti et al., 2009). 

Devido à possíveis relações entre 15-LOX-1 e seus múltiplos substratos, 

e a variabilidade de seus produtos, a atividade de 15-LOX-1 é descrita e 

estudada em diversos processos patológicos. Consistente com sua preferência 

por metabolizar LA em HODEs, além do metabolismo de EPA e DHA, muitos 

estudos correlacionam a atividade de 15-LOX-1 a um efeito protetor em 

modelos de doenças inflamatórias. A deleção de 15-LOX-1 é descrita como 

causa da exarcebação do quadro inflamatório em aterosclerose, 

encefalomielite alérgica, neovascularização inflamatória, asma e osteoartrite 

(Serhan et al., 2003; Emerson et al., 2004; Merched et al., 2008; Habouri et al., 

2017;). 

O efeito fisiológico de 15-HETE na literatura tem sido descrito como um 

potente indutor da angiogênese. Zhang et al. (2005) constataram que a 

migração e formação de tubos de células endoteliais in vitro, assim como a 

angiogênese in vivo após estimulo com 15-HETE é dependente da ativação da 

via PI3K-AKT-mTOR, revelando indícios de quais mecanismos estão 

envolvidos nos efeitos de 15-HETE. Contudo, os mecanismos envolvidos nessa 

resposta pró-angiogênese não estão completamente elucidados.  

Wang et al., 2016 demonstraram o papel funcional da cascata de 15-

LOX e da produção 15-HETE como indutor da angiogênese em camundongos 

pós acidente vascular encefálico, atuando diretamente sobre a migração e 

proliferação de células endoteliais. Esses dados confirmaram resultados de 

trabalhos anteriores disponíveis na literatura, mostrando altos níveis de 15-

HETE induzidos pela hipóxia pós isquemia no tecido nervoso (Hayashi et al., 



 
 

2003; Jiang et al., 2005; Slevin et al., 2006). Outros trabalhos mostram 15-

HETE também relacionado a angiogênese em tecido adiposo e no estroma 

pulmonar como resposta à hipóxia (Cao et al., 2007; Zhu et al., 2010; Ma et al., 

2011; Liu et al., 2012) 

1.3.2 Via das Ciclooxigenases  

As ciclooxigenases (COX) ou prostaglandina-endoperóxido sintase 

(PTGS-1) ou prostaglandina G/H sintetase são uma família de enzimas com 

papel chave na via das ciclooxigenases, responsáveis por converter o AA em 

eicosanoides da classe dos prostanóides: prostaglandinas (PGs), tromboxanos 

(TXs) (Wang, Dubois, 2010). 

A família das ciclooxigenases é formada por três enzimas distintas: 

ciclooxigenase-1 (COX-1), ciclooxigenase-2 (COX-2) e ciclooxigenase-3 (COX-

3), que juntas compõem a via mais caracterizada de eicosanoides. 

A primeira menção a prostaglandinas na literatura foi por von Euler 1936, 

que identificou no fluido seminal humano substâncias “ácidas lipossolúveis com 

capacidade de induzir contração em células de músculo liso, regulando a 

pressão arterial. O nome prostaglandina deve-se à sua identificação no fluido 

seminal, e refere-se à interpretação destes compostos lipídicos como 

substancias originários da próstata. Quarenta anos depois, a enzima COX-1 foi 

isolada em 1976 por Hemler e Lands a partir da vesícula seminal de ovelhas. 

COX-1 é uma isoforma constitutivamente expressa na maioria dos 

tecidos corporais, responsável pela produção de prostaglandinas para 

regulação de funções fisiológicas no sistema reprodutor, no sistema nervoso, 

no vaso constrição, dilatação e agregação plaquetária (regulando a 

homeostasia do sistema cardiocirculatório e renal) e atuando na proteção da 

mucosa gastrointestinal (Harris et al., 1994; Botting et al., 2005).  

A COX-2 é considerada a isoforma induzível da via de COX, induzida 

por estímulos pró-inflamatórios. Sua expressão é encontrada baixa na maior 

parte dos tecidos, e o aumento de sua atividade é correlacionado ao pico dos 

níveis de prostanoides em quadros inflamatórios (Botting et al., 2005). A COX-3 

é uma isoforma recentemente identificada e menos caracterizada que suas 



 
 

contrapartes, expressa pelo splicing alternativo do gene de COX-1. Sua 

atividade é pouco implicada às funções fisiológicas atribuídas a COX-1 ou a 

COX-2 (Botting et al., 2003; Wang et al., 2006; Wang et al., 2010). 

As enzimas COX apresentam duas atividades enzimáticas distintas, 

complementares para a síntese de prostanoides. Primeiro, sua atividade como 

oxigenase metaboliza o AA para formar PGG2 (prostaglandina G2), que é 

rapidamente convertida para PGH2 pela adição de um radical hidroperóxido, 

também por ação de COX. (Smith et al., 2002) 

A PGH2 é um composto instável, e uma vez sintetizada serve de 

precursor para a síntese de diferentes prostaglandinas pela ação de sintases 

de prostaglandina especificas. 

 

Figura 05 –   Metabolismo do AA pela via das ciclooxigenases. Diferentes sintases de 
prostaglandina e a síntese de sua prostaglandina especifica. Enzimas 
representadas com linha tracejada. 

 



 
 

1.3.2.1 mPGES-1 e Prostaglandina E2 

Pela atividade das sintases específicas, o metabolismo de AA pela via 

de COX resulta na síntese de prostaglandinas, eicosanoides com 20 carbonos, 

formando uma cadeia linear e um anel de 5 carbonos. Uma vez sintetizadas, 

prostaglandinas como PGE2, PGF2α, PGD2 e PGI2 são então secretadas para o 

meio extracelular por proteínas de membrana da família das proteínas de 

resistência à múltiplas drogas (MDRs) (Reid et al., 2003). No meio extracelular 

realizam seu papel de sinalização por via autócrina ou parácrina, através do 

seu reconhecimento por receptores acoplados à proteína G específicos na 

membrana plasmática, responsáveis pela sinalização dos efeitos biológicos das 

prostaglandinas. Cada prostaglandina tem seu conjunto de receptores 

específicos de membrana (Narumiya et al., 2001; Smith et al., 2002) 

Dentre as prostaglandinas, PGE2 é o produto mais abundante do 

metabolismo do AA por ciclooxigenases. Durante as fases iniciais da resposta 

inflamatória, PGE2 atua como vasodilatador, facilitando a chegada de 

neutrófilos, outros leucócitos, macrófagos e mastócitos aos sítios de injuria e 

infecção. Como facilitador da migração de células do sistema imunológico, 

PGE2 é também associado à resposta imune humoral. Outro efeito de PGE2 é 

estimular nervos sensoriais, aumentando a sensibilidade à dor. (Wallace et al., 

2001; Kojuma et al., 2008; Hara et al., 2010). O papel de PGE2 é associado na 

literatura ao quadro inflamatório de diversas patologias, como artrite 

reumatoide, osteoartrite, resposta alérgica, inflamação pós injúria tecidual e 

câncer (McCoy et al., 2002; Wendell et al., 2014; Peinhaupt et al., 2017).  

 A etapa final da via de COX, responsável pela síntese é PGE2, é a 

conversão de PGH pelas sintases de prostaglandina E2 (PGES). Três 

isoformas de PGES são conhecidas. Uma citosólica, denominada cPGES, 

constitutivamente expressa na maior parte dos tecidos e associada 

principalmente ao papel de COX-1 em suas funções fisiológicas. As outras 

duas são encontradas na fração microssomal, recebendo os nomes de 

mPGES-1 e mPGES-2. Semelhante a cPGES, a mPGES-2 é constitutiva, 

presente na maior parte dos tecidos, associada a atividade constitutiva de 

COX-1 (Murakami et al., 2003). A mPGES-1, por outro lado, tem expressão 



 
 

induzida por citocinas e fatores de crescimento, associada a atividade induzível 

e específica de COX-2 em resposta a estímulo em diversos quadros 

patológicos (Murakami et al., 2003; Gudis et al., 2005. Gudis et al., 2007).  

Dada a relevância clínica da via de COX, o uso de drogas capazes de 

interferir na produção de PGE2 é uma estratégia recorrente no tratamento da 

inflamação. Os anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) compõem uma classe 

de fármacos amplamente comercializados, que interferem com a atividade de 

COX-1 e/ou COX-2, reduzindo quadros inflamatórios, febre e dor 

principalmente pela redução dos níveis de PGE2 (Bally et al., 2017). Contudo, o 

uso prolongado da maioria dos AINEs apresenta efeitos colaterais em 

decorrência da inibição de ambas COX-1 e COX-2, interferindo em suas 

funções fisiológicas na manutenção da homeostase tecidual. Os efeitos 

colaterais incluem úlceras e sangramento gastrointestinal, hipertensão e edema 

renal (Johnson et al., 1994; Traversa et al., 1995).  

Bally et al. (2017), em uma recente meta análise computacional com 

446 763 indivíduos concluiu que o uso contínuo de AINEs por tempo 

prolongado, particularmente em idosos, esta correlacionado ao aumento do 

risco de infarto do miocárdio. 

Os efeitos deletérios do uso prolongado de AINEs são associados a 

inibição de COX-1, constitutivamente expressa nos tecidos mais afetados 

(Smith et al., 2001). Os efeitos anti-inflamatórios que justificam o uso de AINES 

são associados à inibição da COX-2 induzida nos locais de injúria. O 

desenvolvimento e uso de inibidores específicos para COX-2, como o AINE 

celocoxib, mostrou-se capaz de induzir o efeito anti-inflamatório dos AINEs 

inespecíficos, mas com uma redução nos efeitos colaterais. (Marnett et al., 

1999; Patrono et al., 2001). Outra estratégia para contornar os efeitos 

deletérios da inibição de COX, é o uso de inibidores específicos para PGESs, 

em particular mPGES-1 dada a sua associação com COX-2. O uso de 

inibidores de mPGES-1 leva à redução nos níveis de PGE2 sem comprometer a 

síntese de outros produtos da via de COX e com ainda menos efeitos colaterais 

quando comparado com o uso de inibidores de COX-2 (Wang et al., 2008)  



 
 

1.3.3 Via do Citocromo P450 

As enzimas do Citocromo P450 compõem uma grande família, com um 

grande número de isoformas já descritas, divididas em dois grupos distintos: Ω-

hidroxilases e epoxigenases. 

As Ω-hidroxilases metabolizam o AA para produção de HETEs. As 

principais famílias de Ω-hidroxilases são a CYP4A e a CYP4F, sendo a CYP4A 

responsável pela maior parte da produção de 20-HETE (ácido 20-Hidroxi-

5,8,11,14-eicosatetraenóico), que, por sua vez, é o principal produto das Ω-

hidroxilases (Yu et al., 2011). Entre as funções de 20-HETE pode-se destacar a 

ação no estímulo da proliferação de células epiteliais, células mesangiais, 

fibroblasto, músculo liso da parede dos vasos, além de importante mediador do 

fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). Um dos efeitos mais bem 

descritos de 20-HETE é seu papel como vasoconstritor, inibindo canais de 

potássio sensíveis a cálcio, regulando a pressão arterial e induzindo quadros 

de hipertensão em modelo animal (Rahman et al.,1997; Stec et al., 1997; 

Powell et al., 1998)  

Estudos recentes relatam a ação de 20-HETE no crescimento celular e 

desenvolvimento de tumores. Isso aponta para um possível efeito promotor de 

tumores por parte de CYP4A e/ou CYP4F (Alexanian et al., 2012).  

As epoxigenases são representadas principalmente pela CYP2C e 

CYP2J, responsáveis por metabolizar o AA para produção de ácido 

epoxieicosatetraenóico (EETs), que podem ainda ser metabolizado para ácidos 

hidroxieicosatetraenoicos (HETEs). (Panigrahy et al., 2010). Os principais EETs 

produtos do metabolismo por epoxigenases são 5,6-EET; 8,9-EET; 11,12-EET; 

e 14,15-EET. As enzimas epoxigenases são encontradas expressas em células 

diversas como endoteliais, células de músculo liso associado a vasos, 

astrócitos e cardiomiócitos. Os efeitos EETs são amplamente descritos em 

células endoteliais e na musculatura lisa, atuando no sistema vascular 

regulando a pressão e o fluxo arterial de modo semelhante a 20-HETE. No 

entanto, EETs atuam como potentes vasodilatadores, influenciando na 

contração de células de musculo liso também ao modular a atividade de canais 

de K+ sensíveis a Ca+. Adicionalmente, EETs são mediadores da resposta 



 
 

proliferativa induzida por EGF, influenciando na proliferação de células 

endoteliais e atuando como fatores angiogênicos pela ativação da via de PKC e 

vias de MAPK. (Chen et al., 1999; Xu et al., 2011) 

 

Figura 06 –   Metabolismo do AA pela via do CYP450. Enzimas representadas com linha 
tracejada. 

1.4 Eicosanoides e câncer 

Conforme revisado por Hanahan e Weinberg (2011), a inflamação 

associada ao desenvolvimento do câncer é considerada uma das vantagens 

adquiridas pela célula tumoral, conferindo vantagem proliferativa e de 

sobrevivência. A inflamação participa de modo decisivo de diferentes etapas do 

desenvolvimento tumoral: no início, na promoção, na invasão e na metástase 

(Coussens et al., 2002). As relações entre mediadores envolvidos na resposta 

inflamatória do câncer são alvos de pesquisa nos últimos anos, caracterizando 

o perfil de vias de sinalização envolvidas com a inflamação, a partir da célula 

tumoral ou das células não cancerosas no estroma tumoral.  

O metabolismo de PUFAs, majoritariamente do AA, tem um papel crucial 

como mediadores da resposta inflamatória. O uso prolongado de inibidores de 

COX, como AINEs, está relacionado com a redução no desenvolvimento de 

tumores, incluindo gastrointestinal, mama, cólon, próstata e pulmão (Harris et 

al., 2009; Wang, Dubois, 2010; Cao Y. Et al., 2016).  



 
 

Entre os prostanoides, PGE2 é a prostaglandina mais abundante, 

associada ao pior prognostico da doença. A via de COX é a mais estudada 

dentre as vias de eicosanoides, e a expressão elevada de COX-1, e 

principalmente COX-2, é observada em diversos tumores humanos como 

pulmão, ovário, pâncreas, mama, próstata e esôfago (Rigas et al., 1993; Wang 

et al., 2004; Hambek et al., 2007) As enzimas PGESs, (particularmente 

mPGES1) são encontradas alteradas em diversos tumores humanos, e o uso 

de inibidores específicos para mPGES-1 é uma estratégia para redução dos 

níveis de PGE2, sem os efeitos colaterais do uso prolongado de AINEs 

(Rådmark, Samuelsson, 2010).  

Recentemente, Gomes e Colquhoun (2012) em um trabalho realizado 

com a linhagem de GBM humano T98-G, confirmaram a relevância da via de 

COX em glioblastoma. A inibição da atividade de COX com o anti-inflamatório 

Ibuprofeno (um AINE) levou a uma redução na proliferação celular, redução da 

migração e aumento da indução de apoptose. Estes efeitos foram revertidos 

pela adição de exógena de PGE2, indicando que os resultados observados são 

decorrentes da alteração dos níveis de PGE2. 

De modo semelhante a via de COX, as lipoxigenases também são 

implicadas ao desenvolvimento de tumores, de acordo com aa literatura.  

A expressão da 5-LOX e 12-LOX tipo plaquetário, e a síntese de seus 

produtos é normalmente baixa ou ausente em tecidos normais, sendo expressa 

apenas em condições patológicas. Ambos são encontrados constitutivamente 

ativos em diversos tipos de tumor, como colo, próstata, mama e pulmão. (Gao 

et al., 1995, Nie et al., 1998; Jiang et al., 2003; Chen et al., 2004). Como 

consequência da superexpressão de 5-LOX, a superprodução de LTB4, assim 

como dos cisteinil-leucotrieno LTC4, LTD4 e LTE4, é encontrada em diversos 

tipos de tumor, fato que se correlaciona à superexpressão de seus receptores 

(CYSLTR1 e CYSLTR2) também em células tumorais (Hennig et al., 2002; Ohd 

et al., 2003; Capra, 2004; Matsuyama et al., 2007).  

A produção de 12-HETE, tanto pela atividade de 12-LOX quanto de 15-

LOX-1, é encontrada em tumores, estimulando a migração e a invasão 

(Kerjaschki et al., 2011). A expressão de 12-LOX propriamente dita é 



 
 

encontrada elevada em diversos tipos de tumor, como colo, próstata, mama e 

pulmão, sendo associada ao aumento da proliferação e da progressão tumoral 

e a um pior prognóstico. (Gao et al., 1995, Nie et al., 1998; Jiang et al., 2003). 

O papel da cascata de 15-LOX em câncer é alvo de discussão na 

literatura. 15-LOX-1 apresenta expressão reduzida ou ausente em diversos 

tumores humanos. A redução nos níveis de 13-HODE em decorrência da baixa 

atividade de 15-LOX-1 é associada com pior prognostico, colaborando com a 

progressão tumoral em tumores de pulmão, colorretal e mama. Alguns 

trabalhos na literatura, contudo, apresentam dados contrários em outros tipos 

de tumores humanos, atribuindo a 13-HODE um papel pró-tumoral. (Nixon et 

al., 2004; Jiang et al., 2006; Hennig et al., 2007; Yuan et al., 2010). 

De todas as vias de eicosanoides, a via do CYP450 é a menos descrita 

e caracterizada em câncer. Os HETEs e EETS derivados do metabolismo do 

AA, em particular por seu papel na proliferação celular e como indutores da 

angiogênese apresentam potencial tumorigênico e metastático. O uso de 

inibidores farmacológicos de CYP2J2 apresenta potencial anti-tumoral in vivo e 

in vitro, pela redução na produção de EETs pela célula tumoral (Chen et al., 

2009). Guo et al. (2008), induziram a expressão de CYP4A1 na linhagem de 

GBM humano, U251-MG, mostrando um aumento na proliferação celular e 

aumento da produção de 20-HETE. O tratamento exógeno com 20-HETE na 

concentração de 10 µM da mesma linhagem levou ao mesmo resultado. 

Parte da dificuldade de se obter informações sobre a via do CYP450 em 

tumores é a grande quantidade de enzimas que formam as famílias Ω-

hidroxilases e epoxigenases, dificultando a comparação entre dados da 

expressão de múltiplas isoformas. Contudo, diversos trabalhos mostram o 

aumento na expressão de enzimas de ambas as famílias em pacientes com 

tumores de mama, colorretal e osteosarcoma, definindo um perfil claro de 

associação entre a ativação da via do CYP450 e um pior prognóstico (Dhaini et 

al., 2003; Kumarakulasingham et al., 2005; Downie et al., 2005; Murray et al., 

2010).  

  



 
 

6 CONCLUSÃO 

Os dados apresentados neste trabalho mostram, através do uso de 

inibidores de lipoxigenases e mPGES-1, e da confirmação do perfil lipídico 

obtido por LC-ESI/MSMS, a importância da biossíntese de eicosanoides na 

migração, proliferação e morte das linhagens de GBM humano U251-MG, U87-

MG e A172. 

i) A quantificação de mRNAs por PCR em tempo real, nas linhagens 

U251-MG, U87-MG, U138-MG, T98G e A172, revela perfis 

heterogêneos dos principais componentes envolvidos na biossíntese e 

sinalização por eicosanoides: 5-LOX; 12-LOX; 15-LOX-1; 15-LOX-2; 

FLAP; LTA4H; LTC4S; CYP4A11, BLT1; BLT2; CYSLTR1; CYSLTR2, 

PPAR alfa; PPAR Beta/delta; PPAR gama. 

ii) O perfil heterogêneo na produção de RvD2, RvD1, LXA4, RvE1, LTD4, 

LTE4, LTB4, 15-HEPE, 8-HEPE, 12-HEPE, 9-HEPE, 5-HEPE, 13-

HODE, 9-HODE, 15-HETE, 17-HDHA, 11-HETE, 8-HETE, 12-HETE, 9-

HETE, 5-HETE) nas linhagens U251-MG, U87-MG, U138-MG, T98G e 

A172, revelado por LC-ESI/MSMS, complementa os dados obtidos por 

PCR em tempo real, apontando quais as vias de biossíntese são 

potencialmente relevantes nas diferentes linhagens de GBM humano. 

iii) A ausência de efeito significativo com a inibição farmacológica do eixo 

de 5-LOX nas linhagens U251-MG, U87-MG e A172, em conjunto com 

os perfis por PCR em tempo real e LC-ESI/MSMS, mostram que, in 

vitro, nas condições analisadas, a biossíntese e sinalização autócrina 

de leucotrienos e 5-HETE não é relevante para o comportamento das 

linhagens de GBM humano. 

iv) Os inibidores farmacológicos do eixo de 15-LOX (Luteolin e NDGA) 

levaram à uma redução no número de células e uma redução na 

migração celular nas linhagens U251-MG, U87-MG e A172. Os 

resultados por citometria de fluxo apontam para alterações nas fases 

do ciclo celular, parada do ciclo celular em G2/M, e ausência de morte 

celular por apoptose.  



 
 

v) Conclui-se que o metabolismo de LA e o eixo de 15-LOX 

desempenham um papel importante nas células de GBM in vitro, com 

base nos resultados dos tratamentos de Luteolin e NDGA, bem como 

nos elevados níveis de 13-HODE em todas as linhagens de GBM 

analisadas. A presença de 13-HODE aponta para a atividade de 15-

LOX-1 nesse contexto. 

vi) Os inibidores farmacológicos de mPGES-1 (CAY10678 e CAY10526), 

levaram a uma redução no número de células e uma redução na 

migração celular após os tratamentos nas linhagens U251-MG, U87-

MG e A172. Nas linhagens U87-MG e A172, os tratamentos levaram a 

um aumento da apoptose. Esses dados apontam para a relevância de 

PGE2, concluindo-se que a inibição farmacológica de mPGES-1 foi 

capaz de reduzir o crescimento e a migração celular, além de induzir a 

morte celular nas linhagens analisadas. 

 

Com base nos resultados conclui-se, portanto, que o eixo das 15-

lipoxigenases (notavelmente 15-LOX-1) é de particular interesse em células de 

GBM humano.  Os níveis elevados de 13-HODE e os resultados obtidos com 

inibidores farmacológicos de 15-LOXs, destacam o eixo como um potencial 

alvo terapêutico, bem como um interessante alvo de estudos. De modo geral, a 

atividade autócrina do eixo de 5-LOX não é relevante, in vitro, nas células de 

GBM humano. Contudo, com base no perfil de mRNA dos receptores de 

leucotrienos, juntamente com os dados na literatura sobre 5-LOX no 

microambiente tumoral, sugere-se aqui que a sinalização parácrina do eixo de 

5-LOX apresenta-se como um potencial alvo para estudos futuros em GBM 

humano. Por fim, os tratamentos com os inibidores de mPGES-1 mostram que 

a modulação da via de PGE2 downstream a COX é capaz de afetar a 

proliferação, migração e morte celular em células tumorais de GBM humano.  



 
 

*De acordo com: 
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