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STADIUL CUNOAŞTERII
Glioblastomul este cea mai agresivă tumoră malignă primară la adult, cu o rată de
supraviețuire foarte scăzută și un prognostic limitat, în ciuda numeroaselor progrese
diagnostice și terapeutice. De-a lungul ultimelor decenii au fost înregistrate eforturi în
înțelegerea biologiei complexe a acestor tumori, punându-se accent pe detectarea unor noi
biomarkeri ce ar putea permite detectarea precoce și dezvoltarea unor strategii terapeutice.
Noi metode de tratament a glioblastomului sunt investigate în prezent, în cercetarea
medicală. Din cauza capacității mari de a invada țesuturile învecinate, terapiile adjuvante
sunt recomandate în glioamele maligne. Studii recente sugerează că amprenta genetică a
fiecărui pacient va permite terapii moleculare personalizate, mai eficaciente.
Cele mai frecvente alterări genetice în gliomul malign sunt reprezentate de mutații ale
EGFR. O altă abordare terapeutică nouă este antiangiogeneza. Alți receptori utilizați curent
ca ținte terapeutice în glioblastom sunt VEGFR și PDGFR. Studii recente au sugerat că
ELTD1, receptor implicat in procesul de angiogeneză, are un rol important în progresia și
dezvoltarea glioblastomului multiform.
CONTRIBUŢII PERSONALE
În cadrul acestui studiu am considerat necesară evidenţierea unor biomarkeri mult
mai specifici pentru gliomul malign, care ar putea face diagnosticarea şi eventualele opţiuni
terapeutice mult mai uşoare. Simultan am încercat blocarea unor receptori tirozinkinazici prin
terapie ţintită molecular cât şi silenţierea unor proteine receptori, pe care noi le-am considerat
mult mai specifice pentru gliomul malign.
Studiul a atins următoarele obiective:
Obiectivul 1 - Studiul distribuției tumorilor în corelație cu tipul histologic, vârsta,
sexul, mediul de provenienţă urban-rural și distribuţia geografică pe regiuni
În România nu există la această oră studii statistice disponibile care să înregistreze
incidenţa tumorilor cerebrale, de aceea studiul nostru își propune să determine distribuția
tumorilor cerebrale pe perioada 2006-2012, corelând vârsta și sexul, utilizând datele din
registrul de tumori al Spitalul Bagdasar Arseni din București, Departamentul de
Neurochirurgie, pentru 262 de pacienți care au fost incluşi într-o Bancă de Tumori Cerebrale
(BTB).
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Obiectivul 2 - Studiul ratei de supraviețuire a pacienților cu gliom malign
recurent în urma tratamentului imunoterapeutic cu celule dendritice, comparativ cu
tratamentul combinat cu bevacizumab şi irinotecan
Tratamentul standard pentru gliomul malign recurent constă din bevacizumab plus
irinotecan. Vaccinarea cu celule dendritice s-a raportat în literatura de specialitate a fi o
terapie inovativă, alternativă mai eficientă pentru tratamentul de gliom malign recurent. În
cadrul acestui studiu, am considerat necesară comparaţia statistică a ratei de supraviețuire
în urma celor două tipuri de tratament, fundamental diferite în ceea ce priveşte abordarea
terapeutică.
Obiectivul 3 – Studiul efectului inhibării receptorilor tirozinkinazici asupra
viabilității celulelor de GB in vitro
Modul fiziologic de acţiune al receptorilor tirozinkinazici este de a regla proliferarea
celulară. Aceste proteine receptori și căile lor de semnalizare intracelulare sunt frecvent
alterate genetic sau epigenetic în celulele canceroase, astfel conferă un avantaj de
proliferare celulelor tumorale. Alături de VEGFR și PDGFR studiile recente sugerează că
receptorul ELTD1 este, de asemenea, implicat în angiogeneza tumorală. Inhibitorii
tirozinkinazici au fost intens studiaţi de-a lungul ultimilor ani, ca o terapie ţintită moleculară de
nișă, în tratamentul tumorilor cerebrale.
Scopul acestui obiectiv este de a analiza rolul receptorilor tirozinkinazici ca ținte
terapeutice în terapia gliomului de grad înalt.
Obiectivul 4 – Evaluarea acţiunii sinergice de tip doză - răspuns in vitro a
agentului chimic TMZ şi a inhibitorului AG556
Administrarea terapiei combinate în tumorile cerebrale este o practică medicală
standard, cu rezultate promițătoare. Agentul de alchilare TMZ este utilizat pentru tratamentul
tumorilor cerebrale de grad mic și înalt. Se știe însă că glioblastomul este remarcabil de
rezistent la tratamentul cu TMZ, mai multe molecule din familia receptorilor tirozinkinazici
fiind suspectate că ar interfera cu acțiunea sa. Aceasta sugerează că abordările combinate
care implică TMZ și inactivarea RTKs ar putea constitui o posibilă direcție terapeutică viitoare
pentru această boală malignă. Ȋn cadrul acestui studiu, ne-am propus să evaluăm efectele
tratamentului TMZ în asociere cu AG556, un inhibitor al activității EGFR, asupra celulelor de
glioblastom.
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MATERIAL ŞI METODĂ. Capitolul prezintă materialele utilizate în cercetare și
provenienţele lor. Astfel, se face referire la mediul de cultură celulară, la kitul de determinare
a creşterii celulare MTT, la serul fetal bovin (FBS), la antibiotice, tripsina, tamponul fosfat
salin (PBS) utilizate. De asemenea, s-au utilizat inhibitorii SU1498, AG1433, AG556 și
agentul TMZ.
Pentru implementarea Obiectivului nr. 1 s-a apelat la date din registrul de tumori al
Spitalului Bagdasar Arseni din București, Departamentul de Neurochirurgie. Indicatorii
urmăriţi au fost ratele de incidență pentru principalele tumori cerebrale pentru perioada de 5
ani și relația lor cu vârsta și sexul.
Pentru implementarea Obiectivului nr. 2 s-a avut în vedere un studiu epidemiologic
utilizat pentru a evalua în mod sistematic studiile de cercetare anterioare într-un domeniu
specific, care furnizează o estimare mai precisă a efectului tratamentului sau a factorului de
risc pentru o anumită afecțiune, comparativ cu studiile individuale.
Pentru implementarea Obiectivului nr. 3 am utilizat linia celulară de glioblastom GB8B
sub acțiunea AG1433 și SU1498, linia GB1B sub acțiunea AG556 și TMZ.
Pentru implementarea Obiectivului nr. 4 în scopul stabilirii acțiunii sinergice a
combinației AG556 + TMZ am utilizat linia celulară GB1B.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
- Studiu de metaanaliză
După prelucrarea datelor din literatura de specialitate pe baza criteriilor de eligibilitate
au rămas 7 studii care au descris pacienții care au primit bevacizumab plus irinotecan și 7
studii care au descris pacienții care au primit imunoterapie cu celule dendritice. Un total de
381 de pacienți au fost incluși în studiul nostru sistematic cu 302 (79.26%) dintre aceștia
primind bevacizumab plus irinotecan și 79 (20,74%) fiind vaccinatți cu celule dendritice.
Studiul a inclus 243 bărbați și 138 femei.
În ceea ce privește rezultatul tratamentului, valoarea medie raportată a MoS a fost de
7,5 (95% CI 4.84-10.16) luni pentru pacienții care au primit bevacizumab și irinotecan. Pentru
pacienții care au primit vaccin cu celule dendritice, valoarea medie raportată a MoS a fost de
17,9 (95% CI; 11.34-24.46) luni. În comparație, studiile folosind bevacizumab și irinotecan au
raportat un beneficiu în supraviețuire de -0.02 ± 2,00, în timp ce creşterea medie a
supraviețuirii a fost de -0.01 ± 4,54 pentru grupul în care s-a folosit imunoterapie cu celule
dendritice. În general, am observat că, în comparație cu protocolul bazat pe bevacizumab și
irinotecan, vaccinarea cu celule dendritice nu are un efect statistic semnificativ asupra OS (P
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= 0,535) și nu îmbunătățește statistic creșterea supravieţuirii ponderate (P = 0,620) pentru
pacienții cu glioame maligne.
- Efectul inactivării PDGFR asupra culturilor celulare de glioblastom
Pentru a analiza efectul inhibării PDGFR am utilizat o linie celulare de glioblastom
(GB8B). Celulele tumorale GB8B au fost expuse la AG1433 utilizând concentrații de
medicament de 0,1, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 100 μM. Efectul inhibitorului privind viabilitatea
celulară a fost investigat la 72 ore.
Tratamentul cu AG1433 a produs 15% citotoxicitate în rândul celulelor GB8B,
începând cu concentrația de 1 μM. Concentraţiile de 5, 10 și 20 μM AG1433 au produs
moartea a aproximativ 25% din celule. Concentrațiile mai mari de AG1433 (50 și 60 μM) a
indus moartea a peste 40% din celule și concentraţia maximă de 100 μM cu AG1433 a indus
moartea a peste 50% din celulele GB8B.

Efectul inhibării PDGFR acupra celulelor de glioblastom GB8B

- Efectul inactivării VEGFR asupra culturilor celulare de glioblastom
Pentru a analiza efectul inhibării VEGFR am utilizat o linie celulară de glioblastom
(GB8B). Celulele tumorale GB8B au fost expuse la SU1498 utilizând concentrații de 0,1, 1, 5,
10, 20, 30, 50, 60, 100 μM. Efectul inhibitorului privind viabilitatea celulară a fost investigat
după 72 de ore.
Rezultatele arată că tratamentul cu 0,1 μM SU1498 a indus citotoxicitate celulară de
10%. Concentrațiile de SU1498 de 1-20 μM au determinat o scădere a viabilității de 15-20%,
tratamentul cu 30 și 40 μM SU1498 a scăzut viabilitatea celulară cu 29%, iar dozele de 60 și
100 μM SU1498 au provocat moartea celulară a 60% din celulele tumorale, după 72 de ore
după tratament.
6

Efectul inhibării VEGFR acupra celulelor de glioblastom GB8B

- Efectul subexprimării ELTD1
Blocarea funcției receptorului ELTD1 afectează apariţia de noi vase de sânge și
dezvoltarea lor, reducând creșterea tumorii și îmbunătățind supraviețuirea. Inhibarea funcției
receptorului ELTD1 în celulele de glioblastom GB8B a fost facută prin transfectare cu siRNA.
Celulele au fost transfectate cu siRNA-ELTD1 (25 și 50 nM) şi incubate pentru 24, 48 și 72
ore. S-a înregistrat o scădere semnificativă a supraviețuirii celulare după 72 ore de tratament
pentru ambele doze. Silenţierea ELTD1 cu 25 nM siARN a indus moartea a aproximativ 25%
din celule la 24 și 48 de ore, iar 25 nM siRNA-ELTD1 au indus moartea a 50% din celule la
72 ore. 50 nM de siRNA ELTD1 au avut o citotoxicitate de 40% la 24 și 48 de ore și au
determinat moartea a 60% din celule la 72 ore.

Efectul de inhibare a ELTD1 prin siARN asupra viabilității celulelor de glioblastom in vitro
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- Efectul inhibării EGFR asupra celulelor de gliom malign
Studiul actual a investigat efectele inactivării EGFR asupra viabilită
viabilității celulelor
tumorale cerebrale GB1B. Celulele au fost supuse inhibării specifice EGFR cu AG556 (1, 5 și
10 μM) timp de 24 ore și apoi agentul a fost îndepărtat prin spălare și celulele au fost mai
apoi incubate în mod continuu până la 15 zile. AG556 a inhibat creșterea
creșterea celulară într-o
într
manieră dependentă de timp și de doză. În linia GB1B de glioblastom, 1 μM de AG556 a
determinat o scădere a raportului de viabilitate celulară cu aproximativ 1 în ziua 6; 3 în ziua 8
și peste 5 în zilele 12, 13, 14 și 15 comparativ cu celulele netratate.

Tratamentul cu 1 μM AG556
- Tratamentul

cu TMZ

Am analizat efectul TMZ asupra celulelor tumor
tumorale
ale de glioblastom (linia GB1B).
Celulele tumorale GB1B au fost tratate cu 1 μM sau 5 μM de TMZ timp de 24 de ore.
Tratamentul cu 1 μM TMZ a indus inhibarea semnificativ
semnificativă
ă (P ≤ 0,05) a viabilităţii celulare în
cultura GB1B începând din ziua a cincea și crescând
când odată cu trecerea timpului. Rata de
viabilitate a GB1B a scăzut cu aproximativ 1 la cinci și șapte zile după tratamentul cu 1 μM
TMZ, cu 3 la opt și nouă zile, cu aproximativ 4 la unsprezece și douăsprezece zile și cu circa
6 la treisprezece, paisprezece
ece și șaptesprezece zile, comparativ cu celulele netratate.
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- Tratamentul combinat AG556+TMZ
In cadrul studiului au fost evaluate efectele interacțiunii dintre combinațiile terapeutice
dintre A556 și TMZ, utilizând modelul multiplicativ, astfel:


efect aditiv se produce când I1,2 = I1 + I2;



efect sinergic se produce când I1,2 > I1 + I2;



efect antagonist se produce când I1,2 < I1 + I2;

În urma evaluării interacțiunii dintre cele două molecule

am constatat că în linia

celulară GB1B, nici una dintre combinații nu a produs un efect terapeutic sinergic,

în

comparație cu abordarea terapeutică unică. Astfel, rezultatele noastre arată că în linia de
celule GB1B, 17(20.24%) din tratamentele combinate au produs un efect aditiv, în timp ce 67
(79.76%) dintre acestea au avut un rezultat subaditiv.
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CONCLUZII
1. Vârsta pacienţilor este un factor important în incidenţa tumorilor cerebrale, numărul cel
mai mare de cazuri înregistrându-se la grupa de vârstă 55-65 ani, succedată de grupa de
vârstă 45-55 de ani.
2. În studiul pe care l-am realizat am remarcat o tendinţă de apariţie a tumorilor cerebrale la
vârste mai mici decât cele raportate în literatură.
3. Gliosarcomul, meningiosarcomul şi meduloblastomul au fost mai frecvente la bărbați.
4. Schwanomul şi meningiomul au fost mai frecvente la femei.
5. Astrocitomul, hemangioblastomul, hemangiopericitomul şi neurocitomul au fost egal
distribuite pe sexe.
6. În comparație cu tratamentul cu bevacizumab + irinotecan, tratamentul cu celule
dendritice nu a arătat un beneficiu semnificativ în supraviețuirea pacienților cu gliom
malign recurent.
7. Analiza viabilității celulare obţinută în urma inactivării receptorilor membranari PDGFR,
VEGFR și EGFR, utilizând compuşii cu moleculă mică AG1433, SU1498 şi AG556, arată
o citotoxicitate moderată în celulele de GB.
8. Blocarea expresiei ELTD1 în celulele de glioblastom prin utilizarea siRNA s-a dovedit a fi
mai eficientă decât inhibarea funcției PDGFR, VEGFR sau EGFR prin utilizarea
compuşilor cu moleculă mică.
9. În urma tratamentului combinat dintre AG556 și TMZ aproximativ 20% din combinaţii au
produs un efect aditiv, în timp ce 80% dintre acestea au rezultat într-un efect subaditiv.
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