
“Potenciais biomarcadores preditivos da resposta a terapias anti-RTKs 

em gliomas: estudo in vitro e in vivo.” 

 

Sumário 

Os gliomas malignos estão entre os tumores humanos mais letais. A 

sobrevivência média de um doente diagnosticado com glioblastoma, o subtipo 

mais frequente e maligno de gliomas, é de aproximadamente 16 meses não 

obstante os consideráveis progressos em termos de cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia. É urgente explorar os mecanismos moleculares subjacentes ao 

seu desenvolvimento, de forma a identificar e desenvolver novas e mais 

eficazes estratégias terapêuticas. Nos últimos anos assistimos a um aumento 

significativo na compreensão da biologia molecular destes tumores, o que tem 

permitido a identificação de novos e promissores alvos terapêuticos. 

Os receptores de tirosina cinase (RTKs) são proteínas membranares que 

regulam uma ampla variedade de processos celulares tão diversos como a 

proliferação, apoptose e migração celular. Por conseguinte, a desregulação de 

RTKs devido à sobre-expressão, mutações ou mecanismos de amplificação 

génica tem sido relacionada com o desenvolvimento e a progressão tumoral. A 

importante função das RTKs nos processos oncogénicos abriu o caminho para 

o desenvolvimento de terapias dirigidas, constituindo uma nova era de 

abordagens terapêuticas. Vários grupos, incluindo o nosso, têm demonstrado 

que alterações em RTKs, como PDGFRA, KIT e VEGFR2 desempenham um 

papel fundamental na gliomagénese. Sendo assim, estes RTKs, constituem 

promissores alvos terapêuticos moleculares em tumores cerebrais. 

Vários ensaios clínicos estão presentemente a decorrer, com o intuito de 

determinar a eficácia de fármacos anti-PDGFRA, KIT e VEGFR2 (ex: imatinib, 

sunitinib e cediranib) em gliomas. Apesar de alguns resultados prometedores 

observados, tem sido descrita resistência ao tratamento, sendo ainda 

desconhecidos os mecanismos moleculares subjacentes à resposta a 

inibidores de RTKs em gliomas. Noutros tipos tumorais, sabe-se que alterações 

genéticas específicas nas RTKs podem ser preditivas de resposta a este tipo 

de terapias. Está também descrito que, alterações nas vias de sinalização 

intracelulares, tais como a via das MAP (mitogen-activated protein) cinases, 

podem modular a resposta aos inibidores anti-RTKs. Em gliomas, a via das 



MAPK está frequentemente activada através de alterações moleculares dos 

genes NF1,BRAF e WNK2. Apesar desta desregulação, o papel destas 

alterações na resposta a terapias dirigidas contra RTKs nunca foi avaliado em 

gliomas.  

No presente projecto, pretendemos determinar os alvos moleculares dos 

fármacos imatinib, sunitinib e cediranib, actualmente em ensaios clínicos em 

doentes com gliomas. Desejamos ainda, compreender se alterações 

moleculares nas RTKs e em membros da via das MAPK - nomeadamente NF1, 

BRAF e WNK2 - podem modificar a resposta destes tumores a terapias 

moleculares dirigidas. Para este propósito, iremos rastrear um painel de 16 

linhas celulares de gliomas e complementar os estudos celulares “in vitro” com 

modelos de tumorigénese “in vivo”, usando a membrana cório-alantóide do ovo 

de galinha (CAM) e xenografo em ratinhos atímicos. 

A principal aspiração deste projecto reside no aumento das probabilidades de 

transição bem sucedida e eficiente entre o desenvolvimento de fármacos e o 

seu uso na prática clínica. A incorporação de biomarcadores cientificamente 

validados em ensaios clínicos racionalmente concebidos, é uma das permissas 

para alcançar este objectivo.  

 


