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TUMORILE CEREBRALE. GENERALITĂȚI

Tumorile cerebrale reprezintă cele mai grave forme tumorale, ținând cont de faptul
că sunt mase de celule maligne care afectează sistemele vitale în reglarea balanței
neurologice (1). Tumorile cerebrale pot fi primare, clasificate în funcție de tipul de celulă
care le-a generat și secundare – metastazele cerebrale – care au punct de plecare alt proces
neoplazic din organism (2).
Glioamele reprezintă cele mai frecvente tipuri tumorale ale sistemului nervos
central, totalizând un procent de aproximativ 80% din tumorile cerebrale primare. Aceste
tipuri de tumori se pot dezvolta la orice vârstă, având un vârf al incidenței în decadele 5-6.
Tumorile gliale sunt caracterizate de o mare eterogenitate intratumorală, potențial mare
proliferativ și recurență tumorală (1). Din aceste motive, în ciuda ultimelor modalități
terapeutice dezvoltate, rata medie de supraviețuire este mai mică de 15 luni (3).
Studierea caracteristicilor histologice ale glioamelor este crucială în identificarea
mecanismelor moleculare care stau la baza limitărilor actuale ale terapiei și ale rezistenței
glioamelor la chimioterapie citostatică și radioterapie.

GLIOBLASTOMUL
Glioblastomul, cea mai agresivă, invazivă și nediferențiată tumoră cerebrală,
prezintă un prognostic sumbru, cu o rată medie de supraviețuire de 14,6 luni (4), în ciuda
protocoalelor terapeutice moderne multimodale.
2.1. Eterogenitatea și recurența tumorală (subtipuri: clasic, proneural, neural și
mezenchimal). Glioblastomul este recunoscut pentru imensa lui eterogenitate în ceea ce
privește căile de semnalizare, situl tumoral, fenotipul și compoziția sa genetică,
epigenetică și moleculară.
2.2.2 Factorii genetici și moleculari în glioblastom
2.2.21. Receptorul factorului de creștere epitelial (EGFR)
Studiile de specialitate din ultima decadă au demonstrat faptul că în cazul GBM
peste 50% prezintă variante mutante ale EGFR, cea mai frecventă mutație fiind
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reprezentată de amplificarea EGFR (aproximativ 40% din GB cu amplificarea EGFR sunt
EGF mutante) (3).
2.2.2.2. PDGFR
În cazul GBM, s-a constatat faptul că supraexpresia PDGFR este prezentă într-un
procent de 23%, având repercusiuni nefavorabile asupra prognosticului și supraviețuirii
pacienților la care era prezentă și mutația IDH1.
2.2.2.3. PTEN
În 40% din cazurile de GBM s-a constatat o diminuare timpurie a expresiei PTEN
(5-7), iar în 50-70% din cazurile de GB secundar și în 50-90% din GB primare s-a
constatat pierderea heterozigoției cromozomului 10. În plus, s-a demonstrat că PTEN
joacă un rol important în neurogeneză și gliogeneză (8-9).
2.2.2.4. MGMT
În cazul GBM, metilarea genei MGMT determină o creștere a sensibilității celulelor
tumorale la acțiunea agenților alchilanți precum TMZ. În glioamele de grad mic, rolul și
impactul clinic al statusului de metilare al MGMT rămâne în dezbatere științifică.
2.2.2.5. IDH1/2
Studii recente au relevat faptul că cea mai frecventă mutație în glioame este IDH1
R132H (10). De asemenea, s-au constatat mutații IDH în 80-90% din cazurile de glioame
de grad II și III (10, 11).
2.2.2.6. β-ARESTINA
Un studiu recent in vitro efectuat pe culturi celulare tumorale de GBM a arătat o
creștere a sensibilității acestora la TMZ prin activarea genei β-arr1 (12). Activitatea βarestinei a fost asociată cu diferite tipuri de cancere, inclusiv GBM. Informațiile privind
rolul exact al β-arestinei în gliomageneză, proliferare și răspuns terapeutic sunt însă încă
insuficiente.
2.2.3. Terapia pacienților cu GBM
GBM rămâne și în prezent o provocare terapeutică în ciuda abordărilor multimodale
și interdisciplinare. Provocările actuale în instituirea unui protocol terapeutic eficient
constă în caracterul eterogen complex și în localizarea leziunilor tumorale (13).
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Metodele terapeutice clasice ramân: terapia chirurgicală, chimioterapia și
radioterapia. Noua generație a modalităților terapeutice cuprinde terapia țintită molecular,
imunoterapia, terapia virală, terapia adoptivă, vaccinarea cu celule dendritice și terapia
genetică.
CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
3.1. IPOTEZA DE LUCRU ȘI OBIECTIVELE GENERALE
OBIECTIVUL NR. 1
Investigarea meta-analitică a efectului terapiei virale în comparație cu terapia imună
cu celule dendritice, în cazul pacienţilor diagnosticaţi cu glioame maligne.
OBIECTIVUL NR. 2
În acest studiu am analizat potențialul țintirii EGFR asupra viabilitaţii celulelor de
gliom malign.
OBIECTIVUL NR. 3
Studiul influenței transfecţiei cu β-arestină-1 asupra proliferării celulare şi a
răspunsului la tratamentul cu temozolomidă ȋn celulele de gliom malign.
3.2. REZULTATE ȘI DISCUȚII
3.2.1. Investigarea meta-analitică a efectului vaccinării cu celule dendritice și a
terapiei virale în cazul pacienţilor diagnosticaţi cu glioame maligne.
3.2.1.1. Meta-analiza OS și PFS în cazul vaccinării cu celule dendritice
Analiza noastră sistematică a vaccinării cu celule dendritice a integrat 9 studii de
specialitate. În aceste studii au fost incluși 357 de pacienți, din care 104 pacienți s-au aflat
în grupurile experimentale, iar 253 de pacienți în grupul de control . Din aceștia, 207
pacienți au fost nou-diagnosticați cu HGG (70 pacienți în grupul experimental și 137 în
grupul de control al studiului) și 150 de pacienți au fost diagnosticați cu recidivă tumorală
în cadrul HGG (34 de pacienți în grupul experimental și 116 în grupul de control). În ceea
ce privește terapia combinată cu vaccinarea cu celule dendritice, a fost raportată o
îmbunătățire a PFS (HR 0,49), însă cu CI 95% de 0,21-1,16. Din punct de vedere statistic,
rezultatele obținute cu terapia prin vaccinarea cu celule dendritice a pacienților cu HGG
nu a fost semnificativă (p=0,10).
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3.2.1.2. Meta-analiza OS și PFS în cadrul terapiei virale
În cele 4 studii cuprinse în analiza sistematică a terapiei virale am identificat 642 de
pacienți nou-diagnosticați cu HGG, grupul experimental a cuprins 237 de pacienți, iar
grupul de control a cuprins 405 pacienți. În total, în metaanaliza OS au fost incluse 4
studii, iar în metaanaliza PFS au fost incluse 3 studii. În trei studii am observat un progres
al OS, cel mai notabil fiind raportat de Wheeler et al (14) (HR 0,72, 95% CI: 0,54-0,97),
pe când un studiu condus de Rainov (15) a raportat un beneficiu pentru pacienții aflați în
grupul de control (HR 1.08, 95% CI: 0,81-1,46).
3.2.2. Efectul inactivării EGFR asupra viabilității celulelor de gliom malign
3.2.2.1. Tendința de creștere a celulelor netratate de gliom de grad înalt
În studiul de față am analizat proliferarea liniei celulare 11 HGG pe parcursul a 7
zile.

Fig. 1. Curba de creștere a celulelor de gliom de grad înalt
3.2.2.2. Efectul inactivării EGFR asupra celulelor de gliom de grad înalt
În cadrul acestui studiu am ales să investigăm efectul AG556 asupra liniei celulare
11 HGG pentru a putea formula o concluzie asupra citotoxicității acestui agent. Celulele
de gliom malign de grad înalt au fost expuse unor diferite concentrații de AG556: 10 µM,
20 µM și 30 µM. Ratele de proliferare celulară au fost calculate la 3 și 7 zile. Linia
celulară 11 HGG a prezentat următoarele particularități în ceea ce privește citotoxicitatea
agentului inhibitor utilizat: cel mai însemnat efect citotoxic s-a înregistrat în cazul creșterii
concentrației de inhibitor la 30 µM, constatându-se o reducere a numărului de celule
maligne supraviețuitoare cu aproximativ 17% la 3 zile de tratament (Fig. 2). Această
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valoare s-a menținut constantă și nu s-au înregistrat creșteri semnificative ale procentajului
citotoxicității induse la 7 zile de tratament cu AG 556 (Fig. 3).
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Fig. 2, 3. Efectul inhibitorului AG 556 asupra inactivării EGFR în linia celulară 11
HGG la 3, respectiv 7 zile de tratament
3.3. Studiul influenței transfecţiei cu β-arestină 1 asupra proliferării celulelor şi
a răspunsului la tratamentul cu temozolomidă ȋn celulele de gliom malign
3.3.1. Efectul tratamentului cu TMZ asupra celulelor de gliom malign
Experimentul nostru a urmărit, în primă fază, testarea efectului citotoxic al agentului
alchilant TMZ asupra a două linii celulare de gliom malign: 18 HGG și U-343MGa.
Ulterior tratării liniilor celulare cu diferite concentrații ale agentului alchilant (200 µM,
250 µM și 300 µM), am urmărit scăderea proliferării celulare la 24h, 48h și 72h.
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Fig. 4, 5, 6. Efectul tratamentului cu TMZ la 24, 48, 72 h în linia celulară U-343MGa
Astfel, la 24 de ore de tratament cu TMZ s-a constatat în linia celulară U-343MGa o
scădere a viabilității celulare expuse la o concentrație de 200 µM de 17,32%. La
concentrația de 250 µM s-a identificat un procent de 17,88% celule neviabile, iar la
concentrația maximă de 300 µM s-a observat cea mai crescută citotoxicitate de 20,17%.
(Fig. 4). În ceea ce privește rezultatele tratamentului cu TMZ la 48 de ore, a fost
înregistrată o creștere importantă a efectului citotoxic asupra liniei celulare U-343MGa,
astfel (Fig. 5): la concentrația de 300 µM s-a observat cel mai important efect citotoxic,
însumând un procent de 45,3%. La 72 de ore de la inițierea tratamentului liniei celulare U343MGa cu TMZ, citotoxicitatea celulelor tumorale a fost redusă în comparație cu
tratamentul la 48 de ore (Fig. 6):
În ceea ce privește cea de-a doua linie celulară, linia 18 HGG, tratată cu aceleași
concentrații de agent alchilant timp de 24, 48, respectiv 72 de ore, s-au înregistrat valori
similare cu cele din linia U-343MGa (Fig. 7, 8, 9).
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Fig. 7, 8, 9. Efectul tratamentului cu TMZ la 24, 48, 72 h în linia celulară 18 HGG
3.3.2. Studiul influenței transfecției cu β-arestină asupra răspunsului la
tratamentul cu TMZ a liniei celulare U-343MGa
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Fig. 10, 11, 12. Influența transfecției cu β-arestină asupra răspunsului la tratamentul
cu TMZ a liniei celulare U-343MGa la 24, 48 și 72 h de tratament
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La 24 de ore de tratament, transfecția cu β-arr1 a contracarat cu aproximativ 4%
efectul tratamentului cu 200 µM TMZ, însă acest rezultat

nu poate fi considerat

semnificativ din punct de vedere statistic (p>0.05) (Fig. 10).
Rezultatele obținute au arătat că la 48 de ore de la transfecția cu β-arr1 proliferarea
liniei celulare U-343MGa a înregistrat o creștere semnificativă, cu un procent de 26% în
comparație cu grupul celular de control (p≤0.05) (Fig. 11). La 72 de ore de la inițierea
tratamentului cu TMZ în concentrație maximă, de 300 µM, transfecția cu β-arr1 nu a
prevenit citotoxicitatea (p≥0.05) (Fig. 12).
3.3.3. Studiul influenței transfecției cu β-arestină asupra răspunsului la
tratamentul cu TMZ a liniei celulare 18 HGG
Transfecția cu β-arr1 a determinat scăderea viabilității celulare în linia celulară 18
HGG
și a prezentat o influență moderată asupra efectului citotoxic al tratamentului cu
temozolomidă
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Fig. 13, 14, 15. Influența transfecției cu β-arestină asupra răspunsului la tratamentul
cu TMZ a liniei celulare 18 HGG la 24, 48 si 72 h de tratament
8

4. CONCLUZII
Analiza noastră a demonstrat faptul că abordarea terapeutică bazată pe vaccinarea cu
celule dendritice prezintă o îmbunătățire a supraviețuirii generale a pacienților cu glioame
de grad înalt nou-diagnosticate (HR=0.65) și recurente (HR=0.63) și a supraviețuirii fără
progresie a bolii (HR=0.49) în comparație cu terapia virală.
În cadrul experimentului nostru, inactivarea EGFR cu ajutorul agentului citotoxic
AG556 a determinat o scădere a proliferării celulare proporțională cu doza de inhibitor.
Acest efect a fost observat la 3 zile de tratament, viabilitatea celulară fiind independentă
de pelungirea tratamentului la 7 zile.
Transfecția cu β-arr1 a determinat o creștere a proliferării celulare în linia celulară
U343 MGa și a contracarat efectul citotoxic al temozolomidei.
Transfecția cu β-arr1 a determinat scăderea viabilității celulare în linia celulară 18
HGG
și a prezentat o influență moderată asupra efectului citotoxic al tratamentului cu
temozolomidă.
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