
Papel do Imatinib na Angiogénese de Cancro da Mama Hormono-dependente 

 

Em estudos anteriores decobrimos que a progesterona é capaz de induzir a expressão do factor  

de crescimento A derivado das plaquetas (PDGF-A) em células humanas de cancro da mama (células 

MCF7). Sabendo que o PDGF tem um papel relevante na angiogénese, e que o imatinib tem como alvo o 

receptor de tirosina-cinase do PDGF (PDGFR), o objectivo do presente trabalho foi examinar o efeito do 

imatinib em células MCF7, células de músculo liso de aorta humana (HAoSMC) e células endoteliais de  

veia umbilical humana (HUVEC) tratadas com progesterona. A expressão do PDGFR-α fosforilado 

(activado) foi detectada em células MCF7 e HAoSMC, e, de forma muito ténue, em HUVEC. Os efeitos do 

imatinib no crescimento celular, apoptose e migração foram então analisados. Nas células MCF7 o 

imatinib inibiu efectivamente a formação de colónias e a viabilidade celular, avaliada por MTT.  A 

corroborar estes resultados foram também encontrados aumentos significativos na percentagem de 

células apoptóticas após incubação, das células MCF7, com imatinib. Surpreendentemente, estes efeitos 

inibitórios foram todos aumentados pela presença de progesterona. Os ensaios de migração celular em 

células MCF7 também mostraram uma redução na capacidade de migração após tratamento com 

imatinib. Em concordância com a falta de PDGFR-α activo, o imatinib não foi capaz de prevenir o 

crescimento, sobrevivência e migração das HUVEC. Em contraste, a viabilidade e proliferação das 

HAoSMC, avaliadas por MTT e BrdU respectivamente, foram inibidas pelo imatinib. Foi ainda 

encontrado um aumento significativo na percentagem de células HAoSMC apoptóticas após incubação 

com imatinib. Os ensaios de migração celular mostraram também uma redução na capacidade 

migratória após tratamento com o fármaco.  

Todos estes resultados revelam que o imatinib é capaz de afectar a sobrevivência, crescimento 

e migração de células MCF7 e HAoSMC. Além disso, a incubação com progesterona parece sustentar a 

actividade do PDGFR-α, promovendo, nestas células, a acção inibitória do imatinib. Assim, este estudo 

indica que o imatinib pode ser um bom agente terapêutico em cancro da mama hormono-dependente 

e, possivelmente, contra outras patologias vasculoproliferativas, como a ateroesclerose, em que 

também existe um crescimento anormal de células do musculo liso. 
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