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RESUMO 

Os adenomas da hipófise produzem múltiplos factores de crescimento que, em conjunto, 

estimulam o crescimento das células tumorais da hipófise. A proliferação celular associa-

se, in vitro, a um aumento da expressão do principal factor angiogénico, o VEGF-A. 

Embora a combinação da estimulação do crescimento e da angiogénese devessem indicar 

uma progressão rápida dos adenomas da hipófise, a maioria dos tipos de tumores 

hipofisários expande-se de forma extremamente lenta in vivo, indicando a presença de 

factores e mecanismos inibidores extra e intra-tumorais que contra-balançam os sinais 

estimuladores. 

Até agora, pouco se conhece sobre os mecanismos moleculares que integram os sinais 

estimuladores e inibidores nas células tumorais da hipófise. As células MtT-S expressam 

os dois receptores PDGF (α e β) e o SSTR2, que aparentemente estão envolvidos no 

controlo da sinalização da via PI3K nas linhas celulares das células tumorais da hipófise, 

surgindo assim como um bom modelo para o estudo da integração dos sinais 

estimuladores (PDGF) e inibidores (octreotídeo) no crescimento e na produção do VEGF-

A, através da via PI3K. 

No presente trabalho demonstrou-se que o PDGF-AB estimulou de forma significativa a 

proliferação das células MtT-S e, surpreendentemente, o octreotídeo não teve qualquer 

efeito nestas células em concentrações baixas, tendo mesmo estimulado o crescimento 

celular em doses elevadas. Verificou-se também que, apesar de ambos - PDGF e 

octreotídeo - estimularem a proliferação das células MtT-S, o uso combinado destas 

substâncias inibiu reciprocamente a sua acção na proliferação celular. 

Foi ainda demonstrado que a estimulação das células MtT-S com PDGF-AB provocou 

um grande aumento da secreção basal de VEGF-A, dependente da dose. A indução da 
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produção de VEGF-A pelo PDGF-AB foi bloqueada pelo octreotídeo de forma 

dependente da dose, enquanto que a libertação basal de VEGF-A não foi afectada. A 

fosforilação dos componentes chave da via PI3K - tais como PDK-1, Akt e mTOR - 

induzida pelo PDGF-AB, foi inibida na presença de octreotídeo, o que apoia o 

envolvimento desta via de sinalização tanto na estimulação como na inibição da 

libertação do VEGF-A. A secreção do VEGF-A induzida pelo PDGF-AB foi também 

inibida pelos inibidores do mTOR, a rapamicina e o RAD001. O inibidor da PI3K, o 

LY294002, outro supressor desta via de sinalização, reduziu também de forma 

dependente da dose a produção do VEGF-A. 

No seu conjunto, os resultados apresentados neste trabalho indicam, de forma bastante 

evidente, que as células MtT-S podem representar um bom modelo para o estudo dos 

mecanismos responsáveis pela resistência à acção inibidora do octreotídeo no 

crescimento celular. Além disso, foi demonstrada pela primeira vez a existência de uma 

via pela qual, provavelmente, a somatostatina e os seus análogos actuam como factores 

anti-angiogénicos nos adenomas da hipófise, nomeadamente através da supressão da 

produção do VEGF-A induzida pelo PDGF. Os inibidores da via PI3K-mTOR, que 

parece ser a via major na libertação de VEGF-A induzida pelo PDGF, também 

suprimiram a produção deste factor angiogénico. Apesar destes resultados necessitarem 

de ser confirmados em adenomas da hipófise humanos, os inibidores da via PI3K-mTOR 

podem representar uma alternativa e uma nova arma farmacológica para o tratamento dos 

adenomas da hipófise. 
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INTEGRATION OF STIMULATORY AND INHIBITORY SIGNALS IN 

PITUITARY TUMOUR CELLS THROUGH THE PI3K PATHWAY  

Tânia Cristina Antunes Colaço 

ABSTRACT 

Pituitary adenomas produce multiple growth factors, which in concert strongly stimulate 

pituitary tumour cell growth. Cell proliferation is associated in vitro with increased 

expression of the main angiogenic factor, VEGF-A. Although the combined stimulation 

of growth and angiogenesis would indicate a rapid progression of pituitary adenomas, 

most pituitary tumour types expand extremely slowly in vivo, suggesting the presence of 

extra- and intra-tumoural inhibitory factors and mechanisms, which counteract the 

stimulatory signals.  

So far, little is known about the mechanisms that integrate stimulatory and inhibitory 

signals in pituitary tumour cells at molecular level. MtT-S cells express the two PDGF 

receptors (α and β) and the SSTR2, that apparently are involved in pituitary tumour cell 

lines PI3K signalling control, thus emerging as a good model to study the integration of 

stimulatory (PDGF) and inhibitory (octreotide) signals in growth and VEGF-A 

production, through the PI3K pathway.  

In the present work it was demonstrated that PDGF-AB significantly stimulated MtT-S 

proliferation and, surprisingly, octreotide had no effect on MtT-S at low concentrations 

and even stimulated cell growth at high dosages. It was also verified that, although both 

PDGF-AB and octreotide stimulated the proliferation of MtT-S cells, the combined 

application of these substances inhibited the action of each other on cellular proliferation.  

In addition it was shown that PDGF-AB stimulation of MtT-S cells resulted in a strong 

dose-dependent enhancement of basal VEGF-A secretion. The induction of VEGF-A 

production by PDGF-AB was dose-dependently blocked by octreotide whereas the basal 

VEGF-A release was not affected. The PDGF-AB-induced phosphorylation of key 

components of the PI3K pathway such as PDK-1, Akt and mTOR was inhibited in the 
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presence of octreotide, strongly supporting the involvement of this signal pathway in both 

stimulation and inhibition of VEGF-A release. The PDGF-AB-induced VEGF-A 

secretion was also suppressed by the mTOR inhibitors rapamycine and RAD001. The 

PI3K inhibitor LY294002, another suppressor of this pathway, also dose-dependently 

reduced the production of VEGF-A. 

Taken together, the results presented in this study strongly suggest that MtT-S cells might 

represent a good model for studying mechanisms responsible for the resistance to the 

growth inhibitory action of octreotide. Moreover, it was shown for the first time a way 

through which somatostatin and its analogues probably act as anti-angiogenic factors in 

pituitary adenomas, namely by suppressing the PDGF-induced production of the most 

important angiogenic factor, VEGF-A. Inhibitors of the PI3K-mTOR pathway, which 

seems to be the major pathway involved in PDGF-stimulated VEGF-A release, also 

suppressed the production of this angiogenic factor. Although the present findings need to 

be confirmed in human pituitary adenomas, PI3K-mTOR pathway inhibitors may provide 

an alternative and a new pharmacological tool for the treatment of pituitary adenomas. 

 


