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STADIUL CUNOAŞTERII
Ȋn ciuda progresului remarcabil observat în terapia altor forme de cancer, tratamentul în
glioblastomul malign nu a reuşit să aducă o îmbunătăŃire semnificativă în ceea ce priveşte
supravieŃuirea şi calitatea vieŃii pacienŃilor care suferă de această neoplazie. Elaborarea de noi
terapii bazate pe modele preclinice cât şi asocierea terapiilor acestor noi cu terapii mai vechi,
consacrate în tratamentul gliomului malign, sunt esenŃiale pentru dezvoltarea de noi protocoale
terapeutice.
Ȋn cadrul studiului nostru, am pus accentul pe următoarele puncte:
-determinarea efectului citotoxic al transfecŃiei cu plasmid β-arrestină 1 şi 2 asupra culturilor
celulare de gliom malign;
-determinarea efectului citotoxic al transfecŃiei cu siRNA ELTD1 asupra culturilor celulare de
gliom malign;
-analiza sistematică a efectului pe care tratamentul imunoterapic bazat pe celule dendritice
îl are comparativ cu protocolul terapeutic bazat pe agentul chimioterapic Irinotecan alături de
terapia Ńintită molecular cu bevacizumab.
CONTRIBUłII PERSONALE (STUDIU EXPERIMENTAL)
Studiul nostru a atins următoarele obiective:
OBIECTIVUL NR.1. Compararea efectului tratamentului bazat pe combinaŃia terapeutică
dintre bevacizumab şi irinotecan şi terapia imună cu celule dendritice în cazul pacienŃilor
diagnosticaŃi cu glioame maligne.
Ȋn cadrul studiului nostru am efectuat o analiză sistematică a studiilor din literatura de
specialitate pentru pacienŃii care au primit bevacizumab şi irinotecan sau vaccinare cu
celule dendritice. Rezultatele au fost comparate prin prisma supravieŃuirii medii, a
beneficiului de supravieŃuire căt şi al beneficiului de supravieŃuire ponderat.
OBIECTIVUL NR. 2 Evaluarea efectului transfecŃiei cu β-arrestină 1 asupra proliferării şi
tratamentului cu temozolomidă ȋn liniile celulare de gliom malign.
Ȋn cadrul studiului nostru am transfectat două culturi de glioame maligne U 343 MGa şi CL
2:6 cu plasmid β-arrestină 1, pentru a observa cum supraexpresia β-arrestinei 1

influenŃează atât proliferarea celulelor tumorale cât şi modul în care celulele de gliom
malign răspund expunerii la agentul alchilant temozolomidă.
OBIECTIVUL NR. 3 Evaluarea efectului transfecŃiei cu β-arrestină 2 asupra proliferării şi
tratamentului cu temozolomidă ȋn liniile celulare de gliom malign.
Ȋn cadrul studiului nostru am transfectat două culturi de glioame maligne U 343MGa şi CL
2:6 cu plasmid β-arrestină 2, pentru a vedea cum supraexpresia β-arrestinei 2 influenŃează
atât proliferarea celulelor tumorale cât şi modul în care celulele de gliom malign răspund la
tratamentul cu temozolomidă.
OBIECTIVUL NR. 4 Evaluarea efectului trasfecŃiei cu siRNA ELTD1 asupra proliferării în
liniile celulare de gliom malign.
Ȋn cadrul studiului nostru am transfectat două linii de glioame maligne GB5B şi GB8B cu
siRNA ELTD1 pentru a observa cum inactivarea genei ELTD1 influenŃează proliferarea
celulelor tumorale.

REZULTATE ŞI DISCUłII
Ȋn cadrul studiului nostru, am comparat efectele tratamentelului chimioterapic cu irinotecan
alături de cel Ńintit molecular cu bevacizumab cu terapia imună cu celule dendritice în cazul
pacienŃilor cu glioame maligne de grad înalt. Un număr total de 381 de pacienŃi din 14
trialuri clinice diferite au fost incluşi în studiul nostru. 302 pacienŃi au primit irinotecan plus
bevacizumab în timp ce doar 79 dintre aceştia au fost vaccinaŃi cu celule dendritice.
Conform rezultatelor obŃinute din prelucrarea datelor publicate în literature de specialitate,
imunoterapia bazată pe vaccinarea cu celule dendritice nu a adus beneficii semnificative
pentru pacienŃii din grupul care a fost vaccinat cu celule dendritice. Ȋn timp ce
supravieŃuirea medie a fost semnificativ mai ridicată în cazul bolnavilor care au primit
imunoterapie, acest aspect nu s-a reflecat în beneficiul de supravieŃuire calculat de noi
pentru toŃi pacienŃii. Din totalul de 7 trialuri clinice care au abordat tratamentul cu celule
dendritice, doar două studii au înregistrat un beneficiu de supravieŃuire pozitiv, arătând
astfel că această opŃiune este similară altor variante de tratament paleativ în glioamele
maligne de grad înalt.

Ȋn ceea ce priveşte transfecŃia cu plasmid β-arestină, în cadrul experimentului nostru am
demonstrat că supraexpresia genei β-arr 1 sporeşte rezistenŃa la tratamentul cu TMZ în
două culturi de glioame maligne (U 343 MGa and Cl 2:6). Trebuie menŃionat că efectul a
fost mai pronunŃat în cazul liniei Cl 2:6. O explicaŃie ar fi diferenŃele fenotipice acumulate de
cele două linii de celule imortalizate de-a lungul nenumăratelor pasaje suferite. Ȋn cadrul
experimentului nostru, am analizat şi maniera în care supraexpresia β-arr 2 influenŃează
răspunsul la tratamentul cu TMZ. Ȋn ambele linii celulare, supraexpresia β-arr 2 a influenŃat
răspunsul la tratamentul exclusiv pentru doza maximă admisă în experimentul nostru, de
300 µM TMZ, crescând sensibilitatea celulelor transfectate la tratamentul cu agentul
alchilant. Pentru restul dozelor din experimentul nostru, transfecŃia cu β-arr 2 a produs
efecte contradictorii sau nu a influenŃat deloc răspunsul la expunerea la TMZ. De
asemenea, transfecŃia cu β-arr 2 nu a influenŃat semnificativ proliferarea celulelor care nu
au fost tratate cu TMZ. Aceste rezultate arată că acŃiunea β-arr 2 este foarte puŃin
înŃeleasă, ea fiind simultan considerată ca supresoare cât şi potenŃatoare pentru diferite
tipuri de cancer, subliniind existenŃa unor mecanisme încă necunoscute care guvernează
activitatea acestei gene.
Ȋn studiul nostru, liniile celulare GB5B si GB8B a fost transfectate cu siRNA anti-ELTD1 şi
au demonstrat o citotoxicitate neobişnuit de mare. Aceste rezultate crează un număr
extraordinar de mare de posibilităŃi în tratamentul glioamelor maligne, prin prisma asocierii
cu terapii mai vechi sau mai noi care, individual, nu au prezentat eficienŃa dorită. Astfel,
asocierea cu siRNA anti-ELTD1 a acestor tratamente ar putea dovedi, în viitor, un efect
sinergic cu beneficii reale pentru pacienŃii care suferă de acest cancer incurabil.

CONCLUZII
STUDIUL NR.1 Analiza sistematică a efectului tratamentului cu bevacizumab alături de
irinotecan comparativ cu imunoterapia bazată pe vaccinarea cu celule dendritice.
Studiul nostru a demonstrat că abordarea terapeutică bazată pe vaccinarea cu celule
dendritice nu a fost superioară combinaŃiei terapeutice dintre irinotecan şi bevacizumab nici
în termeni de supravieŃuire medie (P=0.535) şi nici în ceea ce priveşte beneficiul de

supravieŃuire ponderată (P=0.620) pentru pacienŃii diagnosticaŃi cu glioame maligne de
grad înalt recurente.
STUDIUL NR.2 Efectul transfecŃiei cu plasmid β-arrestină 1 în culturile de celule U-343
MGa şi CL 2:6, asupra proliferării şi răspunsului la tratament.
Ȋn cadrul experimentului nostru s-a observat că transfecŃia cu plasmid β-arrestină 1 a
determinat o intesificare a proliferării celulelor din liniile celulare U-343 MGa şi CL 2:6. De
asemenea, s-a observat că transfecŃia cu β-arrestină 1 contracarează efectul citotoxic al
agentului alchilant temozolomidă. Efectul transfecŃiei cu β-arrestină 1 a fost mai pronunŃat
în cadrul culturii celulare CL 2:6 decât U-343 MGa.
STUDIUL NR.3 Efectul transfecŃiei cu plasmid β-arrestină 2 în culturile de celule U-343
MGa şi CL 2:6, asupra proliferării şi răspunsului la tratament.
Ȋn cadrul experimentului nostru, transfecŃia cu plasmid β-arrestină 2 a produs efecte
contradictorii asupra proliferării şi răspunsului la tratament. Ȋn cazul celulelor care nu au
fost expuse la TMZ, transfecŃia cu β-arr 2 a produs atât o scădere cât şi o creştere a
proliferării comparativ cu celulele netransfectate, pentru liniile celulare U-343 MGa şi CL
2:6. Ȋn ceea ce priveşte răspunsul la tratamentul cu TMZ, s-a observat un efect constant de
sporire al citotoxicităŃii exclusiv pentru doza de 300 µM, restul dozelor producând fie
sporirea sau scăderea citotoxicităŃii fie neavând niciun efect semnificativ statistic. Pentru
elaborarea unor concluzii definitive asupra rolului pe care nivelul β-arrestina 2 îl are asupra
proliferării şi răspunsului la tratament, sunt necesare studii aprofundate asupra modului în
care aceasta interacŃionează cu diferite mecanisme intrinseci ale glioamelor maligne.
STUDIUL NR.4 Efectul transfecŃiei cu siRNA ELTD1 în culturile de celule GB5B şi GB8B.
TransfecŃia cu siRNA ELTD1 a produs o scădere a proliferării în ambele linii direct
proporŃională cu doza de siRNA folosită şi timpul de expunere. Astfel, la 72h, doza de 50
nM siRNA ELTD1 a înjumătăŃit capacitatea de proliferarea a celulelor de GBM din liniile
GB5B şi GB8B. Acest efect citotoxic pronunŃat prezintă un potenŃial deosebit, putând fi
asociat altor abordări terapeutice în speranŃa producerii unui efect cumulativ sinergic
superior altor tratamente folosite în monoterapie.
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