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STADIUL CUNOAŞTERII
Pentru creșterea eficacității tratamentului chimioterapeutic, pe baza asocierii de compuși
citostatici, un rol important îl are experimentul medicament / celule tumorale, în condiţii stricte de
laborator. Estimarea unor rapoarte de tip doză – efect la acțiunea unui medicament oncologic pe
celulele tumorale conduce la concluzii pertinente în stabilirea unei medicații optime specifice actului
chimioterapeutic. Este importantă identificarea unei asocieri optime de agenţi citotoxici, pe baza unor
experimente pe linii de celule tumorale prin aplicarea principiilor cineticii celulare.
In studiul actual, modelarea matematică și analiza acțiunii unor compuși citotoxici asupra
celulelor tumorale cerebrale in vitro pune accentul pe:
- poziţionarea unor modele analitice ce descriu evoluţia ratei de proliferare (PR) respectiv a
timpului de dublare (DT) în procesul de proliferare celulară tumorală; Studiile de specialitate
subliniază că expunerea celulelor tumorale la un medicament citostatic ar trebui să fie efectuată în faza
de creştere exponenţială, (cererea nu este îndeplinită în totalitate în practica medicală);
- poziţionarea unui model analitic în cuantificarea acţiunii sinergice a două sau mai multe
substanţe citotoxice pe celule tumorale. Este importantă stabilirea de modele matematice ce descriu
acţiunea de tip doză - răspuns a unei asocieri de două sau mai multe substanţe citotoxice pe celule
tumorale, in vitro. În analiza teoretică a acţiunii sinergice este importantă identificarea şi utilizarea
indicatorului de combinaţie (CI).
- rolul utilitarului MATLAB cu extensia Simulink în construcţia de modele de simulare
numerică.
CONTRIBUŢII PERSONALE (STUDIUL EXPERIMENTAL)
Studiul a atins următoarele obiective:
- Obiectivul nr. 1 - Studiul PR respectiv a DT pe liniile celulare de GB şi simularea numerică pe
modele matematice ce descriu evoluţia acestor parametrii în procesul de proliferare celulară.
Simularea numerică pe modele matematice ce descriu evoluţia PR respectiv a DT în procesul de
proliferare celulară, pe liniile celulare GB3B, GB4B, GB5B, GB9B şi GB10B constituie un avantaj
important în stabilirea unei scheme de tratament pe baza unui medicament citostatic. Modelul de
simulare numerică generează grafice specifice şi oferă acces la seturi de date cu semnificație statistică.
- Obiectivul nr. 2 - Investigarea acţiunii individuale a inhibitorilor tirozinkinazici (SU 1498, AG
1433, Imatinib (IMT)) şi a agentului alchilant Temozolomida (TMZ) asupra celulelor de GB in vitro
printr-un model de simulare numerică. Linia celulară pe care s-a studiat acţiunea individuală a
inhibitorilor tirozinkinazici și a TMZ este GB10B.
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Experimentul biomedical ce reflectă evoluția dinamică a fracției celulare tumorale în funcție de
raportul D/IC50 ( doza unui compus citotoxic / doza care produce efectul median pe celule de GB),
poate conduce la elaborarea unui model matematic, pe baza funcției de transfer.
- Obiectivul nr. 3 – Evaluarea acţiunii sinergice in vitro a combinatiei dintre TMZ şi IMT cu
stabilirea unui optim de dozare (OP) al medicamentelor pe baza unui model de simulare numerică.
Combinaţia celor doi agenţi terapeutici (TMZ + IMT) poate permite utilizarea de doze mai mici
din substanţele respective, care să inducă un efect citotoxic cumulat asupra celulelor tumorale.
Construcţia unui model de simulare numerică permite evaluarea acţiunii sinergice a acestor
compuși pe baza raportulului D/IC50 cu determinarea unui OP al medicamentelor.
Obiectivele menționate anterior au fost atinse pe baza modelelor de simulare numerică construite
cu utilitarul specializat MATLAB cu extensia Simulink.
- Obiectivul nr. 4 – Studiu de metaanaliză privind câștigul de supraviețuire al pacienților cu
gliom malign recurent în urma tratamentului imunoterapeutic cu celule dendritice, comparativ cu
tratamentul combinat cu bevacizumab şi irinotecan.
S-a efectuat o analiză a datelor publicate pe PubMed, Cochrane Library, Web of Science,
ScienceDirect şi EMBASE în scopul de a identifica studii cu pacienți care au primit bevacizumab plus
irinotecan sau terapie cu celule dendritice pentru glioame maligne recurente.
MATERIALE ŞI METODE prezintă materialele utilizate în cercetare și provenienţele lor
pentru implementarea Obiectivelor 1, 2, 3. 4. 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 SU 1498, AG 1433, IMT și
agentul alchilant TMZ.
Pentru implementarea Obiectivului nr. 1 au fost utilizate liniile celulare derivate din GB: GB3B,
GB4B, GB5B, GB9B și GB10B. Linia celulară GB10B a fost utilizată pentru implementarea
Obiectivului nr. 2 şi Obiectivului nr. 3.
În acest capitol se prezintă:
- Construcţia de modele matematice ce descriu evoluţia PR și DT în procesul de proliferare
celulară tumorală;
- Construcţia modelului matematic pe baza funcţiei de transfer specific acţiunii de tip doză –
răspuns a unui compus citotoxic pe celule tumorale in vitro;
- Construcţia modelului matematic pe baza funcţiei de transfer specific acţiunii de tip doză –
răspuns a două substanțe citotoxice pe celule tumorale in vitro;
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- Metodele de cercetare, Criteriile de eligibilitate, Prelucrarea statistică aplicate în studiul de
metaanaliză ce evaluează pacienții cu gliom malign recurent supuși unui tratament cu agenți citotoxici
comparativ cu pacienții supuși tratamentului imunoterapeutic cu celule dendritice.
REZULTATE ȘI DISCUȚII
- Evoluţia PR şi a DT pe liniile GB pe baza modelului de simulare MS: DT / PR
Modelul matematic ce descrie DT pe baza a n perechi de date, (t1, N1); (t2, N2), …, (tn, Nn) este
n 1

n 1

i 1

i 1

dat de relația: DT   DTi ( N i 1  N i ) /  ( N i 1  N i ) . Modelul matematic ce descrie PR pe baza a n

 n1
  n1

perechi de date, (t1, N1); (t2, N2), …, (tn, Nn) este: PR  ln 2   ( N i 1  N i ) /  DTi ( N i 1  N i )
 i 1
  i 1

Modelul de simulare numerică MS: DT/PR are la bază modelul matematic ce descrie DT şi
modelul matematic ce descrie PR. MS: DT/PR conține: blocuri Math Function; blocuri de operaţii
aritmetice; blocul Scope DT(N/N1); blocul Scope PR(N/N1), etc.. Simulările numerice s-au efectuat pe
un PC tip ACER Aspire S3 dotat cu un processor Intel Core i3, 1,8 GHz.
Pentru liniile celulare GB3B, GB4B, GB5B, GB9B și GB10B au fost calculate valorile medii
pentru DT şi PR determinate pe baza modelului de simulare MS: DT / PR respectiv pe baza
algoritmului online: http://www.doubling-time.com.
Determinarea valorilor DT mediu respectiv PR medie este importantă pentru implementarea unei
scheme de tratament care are la bază acţiunea unui medicament citostatic: DTGB9B= 2.281< DTGB3B=
2.3953< DTGB4B= 2.4820< DTGB5B= 2.6993 < DTGB10B = 3.573. Celulele aparținând liniei GB9B
proliferează cu un DT de 2.281 zile; celulele GB10B proliferează cu un DT de 3.573 zile; celulele
GB3B proliferează cu un DT de 2.3953 zile; celulele GB4B proliferează cu un DT de 2.482 zile;
celulele aparținând liniei GB5B proliferează cu un DT de 2.6993 zile. DT determinat pentru celulele
GB10B este cu 21 ore mai mare decât DT determinat pentru celulele GB5B, cu 26.1 ore mai mare
decât DT determinat pentru celulele GB4B, cu 28.3 ore mai mare decât DT determinat pentru celulele
GB3B și cu 31 ore mai mare decât DT determinat pentru celulele GB9B.
Studiul evidenţiază valorile medii a PR pentru liniile celulare GB3B, GB4B, GB5B, GB9B și
GB10B.
Valori mici pentru DT respectiv valori mari pentru PR indică o activitate proliferativă celulară
intensă. Valorii medii pentru DT respectiv pentru PR indică o activitate proliferativă celulară
moderată. Valori mari pentru DT respectiv valori mici pentru PR indică o activitate proliferativă
celulară redusă.
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Metoda de determinare a DT respectiv a PR pe baza modelului de simulare MS: DT / PR este
rapidă şi nu necesită o tehnică de laborator complexă. Această metodă implică o tehnică de calcul pe
PC ce dispune de resurse hard medii şi soft specializat în simulări numerice pe bază de modele
matematice. Metoda se adresează investigațiilor biomedicale ce monitorizează cinetica celulară.
- Investigarea acţiunii individuale de tip doză – răspuns in vitro a unor compuși citotoxici
asupra GB10B pe baza modelului de simulare MS: fn(D/IC50)
Acţiunea de tip doză – răspuns, fn(D/IC50), a unor substanţe citotoxice pe o linie celulară
tumorală

poate

fi

descrisă

pe

baza

modelului

matematic

reformulat

în

câmp

real:

W 
1


f n  L1 K 1  K 2  
 L1  K 2   cu argumentul (D/IC50-D0/IC50), (D ≥ Do)).

W  s  1
s



Pe baza MATLAB Simulink a fost construit modelul de simulare numerică MS: fn(D/IC50).
Acţiunea de tip doză – răspuns a SU 1498, AG 1433, IMT şi a agentului alchilant TMZ pe GB10B
poate fi simulată numeric cu MS: fn(D/IC50), cu implementarea Obiectivului nr. 2. Simulările
numerice s-au efectuat pe un PC tip ACER Aspire S3.
Un exemplu semnificativ de aplicare a modelului de simulare MS: fn(D/ IC50) este acţiunea de
tip doză – răspuns a IMT pe linia celulară GB10B. Valorile principale rezultate în urma simulării pe
MS: fn(D/ IC50) sunt prezentate în Tabelele de mai jos.
Tabel. Valorile de tip D–fn rezultate prin simulare numerică pe MS; D/ IC50 € [0.7, 1.5]
MS: fn(D/ IC50)
Valorile tip D – fn
(D/ IC50)
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
0.826
(D)IMT (μM)*
8.48
9.69
10.9
12.11 13.32
14.53
15.74
10
(fn) IMT
66.88
60.58
54.98
50
45.56
41.63
38.12
59.06
* valorile comune procesului de simulare / experiment sunt subliniate
Tabel. Valorile de tip D–fn rezultate prin simulare numerică pe MS; D/ IC50 € [1.6, 2.4]
MS: fn(D/ IC50)
Valorile tip D – fn
(D/ IC50)
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
1.652
(D)IMT (μM)*
19.38
20.59
21.8
23.01 24.22
25.43
26.64
20
(fn) IMT
29.78
27.59
25.64
23.91 22.37
21
19.78
28.61
* valorile comune procesului de simulare / experiment sunt subliniate

1.4
16.96
35.01

1.5
18.16
32.24

2.3
27.85
18.7

2.4
29.06
17.73

Seria de valori ale fn generată de simularea numerică pe modelul MS: fn(D/IC50) este relativ
diferită faţă de seria de valori ale fn rezultată pe baza experimentului de tip doză – răspuns, in vitro, a
substanței citotoxice asupra celulelor GB10B. Această observație impune necesitatea validării
modelului de simulare numerică MS: fn(D/IC50) pe baza distribuţiei reziduurilor, (erorilor) şi pe baza
corelaţiei între seriile de date.
- Investigarea acţiunii sinergice de tip doză - răspuns in vitro a TMZ în asociere cu IMT pe
GB10B pe baza modelului de simulare numerică MSS: fn(D/IC50).
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Investigarea acţiunii de tip doză – răspuns a asocierii TMZ și IMT pe GB10B cu implementarea
Obiectivului nr. 3, se poate realiza pe modelul de simulare numerică MSS: fn(D/IC50) construit cu
softul specializat MATLAB Simulink.
Modelul de simulare MSS:fn(D/IC50) furnizează datele semnificative pentru procesul de
simulare numerică specific acţiunii sinergice a TMZ + IMT pe celulele tumorale derivate din linia
GB10B. Valorile rezultate sunt prezentate în Tabelul de mai jos.
Tabel. Valorile de tip D-fn rezultate prin simulare numerică pe MSS; D/ IC50 € [1; 1.9]
MSS: fn(D/ IC50)
Valorile tip Dfn
(D/ IC50)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1
1.608
(D)IMT (μM)
13.32 14.53 15.74 16.95 18.16 19.38 19.48
12.11
(D)TMZ (μM)
155.7 169.9 184.1 198.2 212.4 226.5 227.7
141.58
(fn) IMT
0.456 0.416 0.381 0.35
0.322 0.298 0.296
0.5
(fn) TMZ
0.445 0.398 0.358 0.322 0.292 0.266 0.264
0.5
(fn) C
0.384 0.295 0.226 0.174 0.133 0.102 0.1
0.5

1.7
20.59
240.7
0.276
0.243
0.078

1.8
21.8
254.8
0.256
0.223
0.06

1.9
23.01
269
0.239
0.207
0.046

Studiul confirmă, pe baza modelului MSS: fn(D/IC50), prin valorile CI, tipul de acţiune
sinergică. În cazul efectului sinergic CI are valorile CI = 0.94; 0.83; 0.64, (CI < 1) pentru valori ale fn
= 0.12; 0.11; 0.1. Se consideră că (fn = 0.1, CI=0.64) indică un puternic sinergism pentru TMZ + IMT
pe linia GB10B.
Utilizarea MSS: fn(D/IC50) permite reducerea dozei de medicament prin acţiunea sinergică a
două medicamente pe o linie de celule tumorale. Se cunoaşte că o substanţă devine toxică pentru
organism dacă se depăşeşte doza critică specifică acesteia. Pentru că (D*)IMT << (D)IMT respectiv
(D*)TMZ << (D)TMZ există o probabilitate relativ mare de inducere a unor efecte toxice mult diminuate
în organism şi deci reacţii adverse cu o incidenţă redusă la acţiunea sinergică a TMZ în asociere cu
inhibitorul IMT.
Se cunoaşte că tratamentul standard în cancerul avansat este dat de terapia asociată a mai multor
medicamente citotoxice din clase diferite. Importantă este determinarea optimului de dozare al
medicamentelor, optim ce are la bază fie practica medicală fie algoritmi de calcul furnizaţi de clinici
medicale de specialitate.
Concluziile reflectă importanţa ce trebuie acordată pe de o parte determinării valorilor de dozare
ale medicamentelor ce induc efectul median (IC50) iar pe de altă parte reflectă necesitatea construcţiei
de modele de simulare numerică de tip MSS: fn(D/IC50), care permit stabilirea unei scheme de
tratament cu identificarea unui optim calculat de dozare.
- Analiza câștigului de supraviețuire a pacienților cu gliom malign recurent în urma
tratamentului imunoterapeutic cu celule dendritice comparativ cu tratamentul combinat cu
bevacizumab şi irinotecan. Studiu de metaanaliză.
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Referitor la pacienții cu GBM supuși tratamentului cu bevacizumab plus irinotecan s-au
identificat șapte studii clinice. Numărul de pacienți total a fost 302 cu vârste cuprinse între 18 și 79 ani.
În urma tratamentului valorile mOS s-au încadrat între 7 și 16.25 luni. Valorile mOS prezisă s-au
încadrat între 4.44 și 13.74 luni.
În cazul paciențiilor cu GBM supuși imunoterapiei cu celule dendritice s-au identificat șapte
studii clinice. Numărul de pacienți total a fost 80 cu vârste cuprinse între 24 și 74 ani. În urma
tratamentului valorile mOS s-au încadrat între 7.5 și 34 luni. Valorile mOS prezisă s-au încadrat între
11.39 și 35.12 luni.

CONCLUZII.
Studiul 1. Construcția modelului de simulare numerică MS: DT / PR pe baza softului
specializat MATLAB cu extensia Simulink permite simularea evoluţiei a PR şi a DT pe liniile de
celule tumorale GB3B, GB4B, GB5B, GB9B, GB10B derivate din GB.
Stabilirea seturilor de valori specifice DT şi a PR care să aparţină fazei de creştere exponenţială
celulară este importantă în stabilirea unei scheme de tratament ce permite testarea sensibilităţii
tumorilor in vitro la diferiţi compuși citostatici.
Studiul 2; 3; 4. Acţiunea de tip doză – răspuns in vitro a unui compus citotoxic asupra celulelor
de GB se poate studia pe un model de simulare numerică construit cu softul specializat MATLAB
Simulink.
Modelul de simulare MS: fn(D/IC50) permite simularea numerică a evoluţiei fn la acţiunea de tip
doză – răspuns la mai multe concentrații de SU 1498, AG 1433, IMT și TMZ asupra liniei celulare
GB10B.
Modelul MS: fn(D/IC50) permite generarea de grafice fn(D/IC50) și afișarea de date numerice în
funcţie de raportul D/IC50 în cazul inhibitorilor SU 1498, AG 1433, IMT sau în cazul agentului
alchilant TMZ prin intermediul blocurilor specializate Scope fn(D/IC50), Dy:fn, Dy:D/IC50.
Studiul 5. Acţiunea sinergică de tip doză – răspuns in vitro a combinaţiei a două medicamente
TMZ + IMT se poate studia pe baza modelului de simulare numerică MSS: fn(D/IC50) construit cu
utilitarul MATLAB Simulink.
Modelul MSS: fn(D/IC50) devine un instrument de lucru în laborator ce permite generarea de
grafice specifice fn în funcţie de raportul D/IC50 specific agentului alchilant TMZ, inhibitorului IMT,
respectiv asocierii TMZ + IMT. MSS: fn(D/IC50) permite determinarea indicatorului CI.
Formula analitică a CI conduce la observaţia că există o acţiune sinergică pentru un agent i dacă
doza (Di)*, care în combinaţie induce în sistem valoarea fn, este cel mult jumătate din doza (Di) care
individual induce în sistem aceeaşi valoare a fn.
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În cazul modelului matematic utilizat, trebuie acordată importanţă pe de o parte determinării
valorilor de doze de compuși citotoxici ce induc efectul median de tipul (IC50) și pe de altă parte
necesității construcţiei de modele de simulare numerică de tip MSS: fn(D/IC50), modele ce permit
stabilirea unei scheme de tratament de tip doză – răspuns pe baza identificării prin simulare a unui
optim calculat de dozare OP[D/IC50; (fn)m].
Studiul 6. Studiul de mataanaliză a permis formularea concluziei: la pacienții cu glioame
maligne recurente, tratamentul imunoterapeutic cu celule dendritice nu are un efect semnificativ diferit
în comparație cu tratamentul combinat dintre bevacizumab și irinotecan, demonstrând încă o dată că
tratamentul combinat este eficient pentru pacienții cu boli maligne.
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