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16.00-16.10 Roberto Pugliese
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Podobnosti med nišami matičnih celic v glioblastomu in kostnem mozgu; žarek
upanja za nove strategije zdravljenja
11.30-11.50 Massimo Nabissi
Integrativno zdravljenje glioblastomov: predklinična študija
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Napredne tehnike radioterapije za ponovno obsevanje možganov: izkušnje
inštituta CRO Aviano

Nevrokirurško zdravljenje gliomov

Tilen Žele, Andrej Porčnik, Roman Bošnjak
Mauro Arcicasa, L. Vinante

Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000
Ljubljana

CRO AVIANO (PN) ITALY

Uvod
Glede na to, da optimalno zdravljenje po ponovitvi možganskega tumorja ni
standardizirano, mora biti izbira najboljše terapije individualizirana. Ponovno obsevanje
(RE-RT) predstavlja eno izmed možnosti, vendar zahteva napredne tehnike radioterapije, s
katerimi je mogoče zmanjšati dovajanje doze v zdravo tkivo. Poročamo o desetletju
izkušenj na inštitutu Aviano (CRO) Cancer Center.
Gradivo in metode
41 bolnikov je bilo zdravljenih z RE-RT zaradi ponovitve možganskega tumorja. V 6
primerih so bile histologije gliomi II. stopnje, v 12 primerih gliomi III. stopnje in v 23
primerih glioblastomi. Povprečna starost ob ponovitvi je bila 51 let, povprečni čas med
prvo radioterapijo in RE-RT je bil 32 mesecev. Odmerek obsevanja prvega zdravljenja je
bil 54-60Gy, odmerek RE-RT je znašal 30-60Gy, 1.8-2Gy na frakcijo. Vsi bolniki so bili
zdravljeni z volumetrično modulirano ločno terapijo (VMAT) ali tomoterapijo. Periodično
spremljanje se je izvedlo preko obiskov klinike, MRI in nevrokognitivnih testov. Toksičnost
je bila ocenjena s pomočjo lestvice CTCAE V.4.0.
Rezultati
Kumulativni odmerek doze prve RT in RE-RT je znašal 84-120Gy (višje od dozne omejitve za
možganski predel). Z uporabo VMAT oz. tomoterapije je bila dosežena skladnost
visokodoznega območja s tarčnim volumnom in s tem izogib zdravim tkivom. Vsi bolniki so
opravili RE-RT brez akutne ali pozne toksičnosti stopnje ≥3. Primerov optične
nevrotoksičnosti, retinopatije ali radiacijske možganske nekroze nismo zaznali.
Nevrokognitivni testi so pokazali stabilen ali rahel upad kognitivnih funkcij.
Zaključki
Tveganja za toksičnost onemogoča uporabo RE-RT pri vseh bolnikih. Z naprednimi RT
tehnikami (VMAT ali tomoterapijo) smo se kar najbolj izognili zdravim tkivom in tako
preprečili hudo toksičnost. V prihodnosti bo protonska terapija povečala sposobnost
izogibanja zdravim tkivom in bo uporabna za ponovno obsevanje možganov. Protonska
terapija predstavlja najbolj napredno radioterapevtsko tehnologijo, vendar zahteva visoka
finančna sredstva in strokovno znanje. CRO Aviano investira v tovrstno novo opremo, ki bi
jo lahko ponudili bolnikom v medregionalnem kontekstu.

Gliomi predstavljajo približno 30% vseh možganskih tumorjev in približno 80% vseh malignih
možganskih tumorjev. Ločimo nizko maligne gliome (ang. low grade glioma – LGG) in
maligne gliome. Primarno zdravljenje je kirurško. Cilj operativnega zdravljenja je
maksimalna varna resekcija – čim radikalnejša odstranitev tumorja brez povzročitve
nevrološke okvare ali funkcionalne prizadetosti pri pacientu. Predoperativno načrtovanje
operativnega posega obsega pridobitev in analizo predoperativnih morfološki in
funkcionalnih slikovnih preiskav, določitev ciljev operacije, načrtovanje operativnega
pristopa ter obsega resekcije. V večini primerov se kirurški poseg opravi v splošni
anesteziji. V primerih, ko je tumor lokaliziran v bližini ali infiltrira primarna govorna (i.e.
elokventna) področja pa se poseg opravi v regionalni anesteziji (poseg pri budnemu
pacientu). Za natančno intraoperativno lokalizacijo tumorja se pri posegu uporablja
brezokvirna nevronavigacija. Slednja na predoperativnih slikah v realnem času prikazuje
položaj kiruškega inštrumenta ali indikatorske sonde. Poškodbi elokventnih regij (primarna
motorična, senzorična, vidna skorja,...) ob resekciji se izognemo potem, ko smo jih
intraoperativno identificirali z uporabo različnih elektrofizioloških metod. Med posegom pri
budnem pacientu se med operacijo s pacientom pogovarja preiskovalec, ki zaznava
morebitne motnje govora. Bolnik med stimulacijo kortikalne površine z bipolarno elektrodo
poimenuje predmete na slikah ali pa ponavlja besede. Ob stimulaciji govornih področij se
bolnikov govor spremeni ali pa utihne. Odstranjevanje tumorja nato poteka z bipolarno
koagulacijo in kontrolirano aspiracijo (CUSA) tako, da se elokventnim področjem možganov
izognemo in jih ne poškodujemo. Za intraoperativni prikaz tumorskega tkiva se pri malignih
gliomih uporabi fluorescenčno barvilo 5-aminolevulinic acid (5-ALA), ki se po zaužitju
kopiči v tumorskih celicah in povzroči njihovo fluorescenco pod ustrezno svetlobo. Pri
posegu se nato odstrani čimvečji del tumorja, glede na njegove morfološke robove in
funkcionalne robove okolne možganovine. Obseg kirurške resekcije gliomov pomembno
vpliva na čas preživetja pacientov in na čas do prve ponovitve bolezni.
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Dinamično izražanje 11 miRNA v 83 zaporednih primarnih (novo odkritih) in
rekurentnih glioblastomih: korelacija z zdravljenjem, časom do ponovitve,
celokupnim preživetjem in metilacijskim statusom MGMT

Nova odkritja na področju molekularne genetike difuznih gliomov

Jernej Mlakar
Boštjan Matos, Emanuela Boštjančič, Alenka Matjašic, Mara Popović, Damjan Glavač

Inštitut za Patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Medicinska fakulteta Ljubljana

Ozadje: Glioblastom (GBM) je najpogostejši in najbolj maligen podtip glioma. Med
številnimi genetskimi spremembami prispevajo miRNA k patogenezi GBM, študije pa kažejo
tudi na ponovitev GBM in njihovo odpornost na zdravljenje. Na podlagi obstoječih
publikacij smo izbrali 11 miRNA in analizirali njihovo izražanje v GBM. Postavili smo
hipotezo, da so izbrani miRNA diferenčno izraženi in vključeni v rekurentne GBM, ki kažejo
značilne razlike v izražanju glede na oblike zdravljenja, ter da so povezani z določenimi
značilnostmi bolnikov in tumorjev.
Bolniki in metode: Uporabili smo vzorce tkiva, vklopljene v parafin, pridobljene iz
primarnih in rekurentnih tumorjev skupno 83 bolnikov s primarnimi GBM. Za analizo
izražanja z metodo qPCR smo izbrali 11 miRNA (miR-7, miR-9, miR-15b, miR-21, miR-26b,
miR-124a, miR-199a, let-7a, let-7b, let-7d in let-7f). Pri bolnikih, ki so prejemali
kemoterapevtsko zdravljenje s temozolamidom (TMZ), smo opredelili metilacijski status
O6-metilgvanin DNA metil transferaze (MGMT) z uporabo metil specifične PCR.
Rezultati: Pri rekurentnih tumorjih je bila v primerjavi s primarnimi značilna sprememba v
izražanju miR-7, miR-9, miR-21, miR-26b, mirR-124a, miR-199a in let7f. Po primerjavi obeh
možnosti zdravljenja je bilo v rekurentnih tumorjih značilno spremenjeno izražanje miR15b, let-7d in let-7f. Opazili smo tudi razliko v preživetju brez napredovanja bolezni med
bolniki, ki so prejeli radioterapijo in tistimi, ki so prejeli radioterapijo in kemoterapijo, ter
daljši čas preživetja pri bolnikih, ki so prejeli kemoterapijo po drugi operaciji v primerjavi
z nezdravljenimi bolniki. Pri miR-26b je bila zaznana korelacija s preživetjem brez
napredovanja, pri let-7f pa s celokupnim preživetjem. V izražanju med tumorji z in brez
metiliranega MGMT ni bilo zaznanih razlik.
Zaključki: Podatki kažejo, da analizirane miRNA prispevajo tako h patogenezi primarnih
GBM kot tudi k napredovanju in ponovitvi tumorja. Zdi se, da je izražanje določenih miRNA
odvisno od oblike prejetega zdravljenja, zaradi česar lahko služijo kot dodatni biomarker
za napoved tumorske ponovitve in potencialno napovedo nastanek odpornosti na
zdravljenje.
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Nova Klasifikacija tumorjev centralnega živčnega sistema, ki jo je Svetovna zdravstvena
organizacija izdala leta 2016, vsebuje tako morfološko kot molekularno klasifikacijo
možganskih tumorjev. Ena od najpomembnejših novosti je bila razdelitev difuznih gliomov
v skupino z mutacijo IDH in skupino brez mutacije IDH. Skupina z mutacijo ima veliko
boljšo prognozo kot tista brez mutacije. Vendar ostaja prognoza glioblastomov slaba, ne
glede na uvrstitev v IDH mutirano skupino ali skupino IDH divjega tipa. Gliomi z mutacijo
IDH naj bi imeli relativno uniformno patogenezo, medtem, ko je patogeneza gliomov IDH
divjega tipa bolj pestra. Poleg omenjene novosti, so oligodendrogliomi na novo definirani
kot gliomi, ki imajo mutacijo IDH in ob tem kodelecijo ročice 1p in ročice 19q. Še vedno
ostaja nekaj nejasnosti v klasifikaciji difuznih in anaplastičnih astrocitomov IDH divjega
tipa, ki ostajajo kot dovoljena entiteta, vendar z nerazjasnjenim statusom. Kot velika
novost se je uveljavila nova entiteta difuznega glioma mediane črte, najpogosteje v ponsu,
za katero so ugotovili, da nosi histonsko mutacijo H3 K27. Slednja je pogoj za postavitev
tovrstne diagnoze.
Od publikacije nove klasifikacije pred tremi leti se je na področju nevropatologije
možganskih tumorjev zgodilo veliko novega. Novosti so se pojavile v veliki meri na račun
metod za določanje metilacijskega statusa v celotnem genomu tumorjev. Pojavilo se je še
več novih entitet. Glioblastomi so razdeljeni v več različnih skupin, vsaka s svojim naborom
tipičnih rekurentnih mutacij. Delno je bil pojasnjen tudi status difuznih astrocitnih
tumorjev IDH divjega tipa. Nenazadnje, delno je pojasnjen tudi status difuznih gliomov
otrok, ki so, kot kaže, etiopatogenetsko precej drugačni od gliomov odraslih, in v novi
klasifikaciji WHO niso bili dobro opredeljeni. Tudi ti so bili razvrščeni v več skupin, kjer
ima vsaka svoj nabor tipičnih genetskih sprememb.
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Podobnosti med nišami matičnih celic v glioblastomu in kostnem mozgu; žarek
upanja za nove strategije zdravljenja

Integrativno zdravljenje glioblastomov: predklinična študija

Massimo Nabissi, Oliviero Marinelli, Beatrice Pantolini
1

1,2

2

3

Cornelis J. F. van Noorden , Vashendriya V.V. Hira , Barbara Breznik , Miloš Vittori ,
Annique Loncq de Jong1, Jernej Mlakar4, Roelof-Jan Oostra1, Mohammed Khurshed1, Remco
J. Molenaar1, Tamara Lah2

1

Oddelek za klinično biologijo in klinično onkologijo, Onkološki center Amsterdam,
Amsterdam UMC, Amsterdam, Nizozemska; 2 Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo
raka, Nationalni Inštitut za biologijo, Ljubljana, Slovenija; 3 Biotehnična fakulteta,
Oddelek za biologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija; 4 Inštitut za Patologijo, Medicinska
fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Glioblastom je najbolj agresivna oblika primarnega možganskega tumorja. Matične celice
glioblastoma (GSC), ki se delijo počasi in so odporne na zdravljenje, se nahajajo v zaščitnih
periarteriolarnih nišah in so odgovorne za ponovitev glioblastomov. Pred nedavnim smo
predstavili podobnosti med nišami GCS in nišami hematopoetskih matičnih celic (HSC) v
kostnem mozgu. Celice akutne mieloidne levkemije (AML) ugrabijo niše HSC in se
pretvorijo v levkemične matične celice (LSC), ki so odporne na zdravljenje. Trenutne
klinične študije se osredotočajo na odstranjevanje LSC iz niš HSC z namenom diferenciacije
in sensitizacije na kemoterapijo. V tej študiji smo se podrobneje posvetili tem
podobnostim v sklopu imunohistokemijskih analiz 17 biomarkerjev v parafinskih sekcijah
človeškega glioblastoma in človeškega kostnega mozga. Ugotovili smo, da se vseh 17
biomarkerjev izraža tako v hipoksičnih periarteriolarnih nišah HSC v kostnem mozgu kot
tudi v hipoksičnih periarteriolarnih nišah GSC v glioblastomu. Naši izsledki kažejo, da se
niše GSC v glioblastomu formirajo kot kopija niš HSC v kostnem mozgu. Te podobnosti med
nišami HSC in nišami GSC podajajo teoretično osnovo za razvoj novih strategij, s katerimi
bi GSC prisilili, da zapustijo svoje niše na podoben način kot pri AML, ter tako sprožili
diferenciacijo in proliferacijo GSC in jih naredili bolj občutljive na zdravljenje
glioblastoma.
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Fakulteta za Farmacijo, Univerza Camerino

Glioblastom (GBM) je ena najbolj agresivnih oblik malignega raka, pri katerem je dolžina
preživetja v povprečju leto dni, ne glede na to, da je multimodalno zdravljenje, ki
vključuje operacijo, obsevanje ter hkratno in adjuvantno kemoterapijo s temozolomidom
(TMZ), povprečno preživetje podaljšalo za nekaj mesecev. Zaradi šibke učinkovitosti
klasičnih oblik kemoterapije in tarčnih zdravil se je povečalo zanimanje za uporabo manj
toksičnih učinkovin. Zanimivo je, da so številne naravne spojine, kot so rastlinski
kanabidoidi, izkazale protitumorske in pro-apoptotične učinke pri celičnih linijah GBM,
odpornih na TMZ, prav tako pa tudi pokazale sinergistične učinke s TMZ. Kombiniranje TMZ
z učinkovinami nižje stopnje toksičnosti ima torej potencialno korist, kanabinoidi pa imajo
lahko sinergistični učinek s TMZ. V prispevku bodo predstavljeni preliminarni podatki,
povezani s kombiniranim učinkom CBD z drugimi molekulami nizke toksičnosti pri celičnih
linijah GBM.
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Sekvencioranje RNA za teranostiko metastatskih, primarnih in ponavljajočih se
možganskih tumorjev

Večciljno napovedovanje in njegova uporaba v medicini

Sašo Džeroski
1,2,3

1,2,3

1,

1,2
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, Andrew Garazha , Alexander Glusker , Daria
Allina1,4, Alexey Moiseev1,2, Maria Suntsova1,2, Ella Kim5, Nurshat Gaifullin6, Victor
Tkachev1, Nicolas Borisov1,2, Alf Giese7
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Na podlagi analize izražanja genov smo razvili molekularno vodeno orodje za
individualizirano izbiro kemoterapevtikov pri rekurentnih glioblastomih (GBM) in drugih
možganskih tumorjih. V obdobju med 2016 in 2018 smo zbrali biopsije primarnih in
rekurentnih tumorjev GBM. Z uporabo biopsijskih materialov smo določili primarne celične
linije matičnih celic in preučili profile sekvencioniranja RNA. Analizirali smo 128 vzorcev
tkiva in 42 kultur matičnih celic skupno 44 tumorjev GBM, namreč 23 primarnih, 19
rekurentnih in 2 sekundarno rekurentna primera GBM. Večina primerov je bila večkrat
vzorčena. Z uporabo analitične platforme Oncobox smo nato primerjali rezultate primarnih
in rekurentnih GBM z namenom preučitve aktivacije molekularnih poti in diferencialne
razvrstitve tarčnih zdravil. Identificirali smo podpis genskega izražanja rekurentnih GBM, ki
ustreza zdravljenju s temozolomidom (TMZ) in radioterapijo. Naša analiza je pokazala
znižanje rekurentnega GBM več molekularnih poti s križnim povezovanjem poteka
celičnega cikla in popravljanja poškodb DNA. Modelirana učinkovitost TMZ je bila
statistično značilno nižja pri rekurentnih GBM tako v vzorcih tkiv kot tudi v kulturah
matičnih celic. Rezultati učinkovitosti za TMZ in primarne tumorje, izpeljani s pomočjo
platforme Oncobox, so bili značilno povezani s preživetjem brez napredovanja bolezni
(HR=0.29, 95% CI: 0.088-0.96, p=0.043). Klinično uporabnost platforme Oncobox za
možganske tumorje se preučuje v prospektivni klinični raziskavi. V marcu 2019 smo zbrali
podatke o kliničnem odzivu 5 bolnikov na prvo linijo zdravljenja s TMZ in radioterapijo. V
skladu s priporočili Oncobox je bila dvema bolnikoma predpisana druga linija zdravljenja.
Oncobox platforma je pravilno predvidela 6/7 rezultatov zdravljenja petih bolnikov z GBM.
Učinkovitost standardnih načinov zdravljenja možganskih tumorjev je močno omejena.
Zaključimo lahko, da so potrebne nadaljnje prospektivne klinične raziskave, zato si
prizadevamo za sodelovanje pri vzpostavljanju multicentričnih raziskav, ki se bodo
posvečale sistemom drugega mnenja pri zdravljenju rekurentnih GBM, vključno z “offlabel“ oz. eksperimentalnimi terapevtiki za bolnike z napredovalo obliko bolezni.
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Vse pogosteje moramo za učenje o napovednih modelih uporabljati obsežne oz.
kompleksne podatke, ki lahko sestojijo iz velikega števila primerov in vhodno/izhodnih
dimenzij. Kadar je potrebna napoved več kot ene ciljne spremenljivke, govorimo o
večciljnem napovedovanju. Težave napovednih modelov so lahko zapletene tudi v drugih
pogledih, saj lahko ti vključujejo podatke v mreži ali nepopolno/delno označene podatke,
kot na primer v delno nadzorovanem učenju. V predstavitvi se bom najprej posvetil
različnim nalogam večciljnega napovedovanja, kot so večciljna klasifikacija in regresija,
njihovi hierarhični opredelitvi ter različicam bolj zapletenih nalog (npr. delno nadzorovani
večciljni regresiji ter hierarhični klasifikaciji z več oznakami na podlagi mreže). V
nadaljevanju bom predstavil metode reševanja teh nalog, predvsem drevesa za napovedno
razvrščanje in njihove ansamble. Zaključil bom s predstavitvijo primerov uporabe
večciljnega napovedovanja v medicini. Pri teh sem bom osredotočil na zanimive skupine
bolnikov s podobnimi kliničnimi značilnostmi ter na iskanje biomarkerjev teh značilnosti,
prav tako pa tudi na iskanje biomarkerjev za kombinacije kliničnih značilnosti.
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Peptid NFL-TBS.40-63 cilja in ubije matične celice človeškega glioblastoma, pri
čemer cilja tudi nanokapsule

Uporabnost GliotrackTM platforme tekočinske biopsije pri gliomih

Joel Eyer

Vineet Datta

INSERM

Datar Cancer Genetics Limited

Glioblastom je najpogostejša in najbolj agresivna oblika možganskega tumorja.
Glioblastomske matične celice, imenovane tudi tumor inicirajoče celice oz. celice, ki
sprožijo nastanek tumorja (ang. brain tumour-initiating cells - BTICs), so odgovorne za
iniciacijo tumorja, njegovo progresijo in ponovitev zaradi njihove visoke odpornosti na
obstoječe zdravljenje. Ciljanje teh rakastih matičnih celic predstavlja ključni izziv za
razvoj novih strategij zdravljenja.

Tumorji centralnega živčnega sistema (CNS) predstavljajo približno 3% vseh malignih
obolenj. Kljub relativni redkosti imajo v primerjavi z drugimi malignimi obolenji velik vpliv
na neznmožnosti prilagojena življenjska leta. Glioblastome delimo na primarne in
sekundarne. Primarni glioblastomi so novotvorbe, ki predstavljajo 90% vseh glioblastomov
in so bolj agresivni od sekundarnih ter se pogosteje pojavljajo pri starejših. Primarni
glioblastomi so skoraj vedno IDH divjega tipa, z značilno amplifikacijo EGFR in
prekomernim izražanjem MDM2, mutacijo PTEN in/ali izgubo heterozigotnosti kromosoma
10p.

V preteklih študijah smo pokazali, da peptid NFL-TBS.40-63, ki ustreza mestu vezave na
tubulin na nevrofilamentih, cija in zmanjšuje in vitro ter in vivo viabilnost glioblastomskih
celic, ne da bi prizadel zdrave celice (1). Tokrat je naš cilj oceniti učinek tega peptida na
tumor inicirajoče celice (BTIC), izolirane iz tkiva bolnikov z glioblastomom.
Z uporabo pretočne citometrije in imunokemije smo pokazali, da peptid masovno cilja na
BTIC, zavira njihovo proliferacijo in sproži njihovo smrt preko spremembe njihove
mikrotubulske mreže. Peptid prav tako izzove povečanje njihove adhezije in zmanjšanje
njihove samoobnovitvene sposobnosti. Lipidni nanodelci, funkcionalizirani s tem peptiom,
kažejo na masiven in selektiven vstop v BTIC. Mehanizem vstopa peptida samega ali
funkcionaliziranih nanokapsul se ni spremenil niti po znižanju koncentracije ATP niti pri
4°C, kar kaže na vstop, neodvisen od energije in temperature, ki je značilen za mehanizem
neposredne translokacije.
Rezultati kažejo, da peptid NFL-TBS.40-63 predstavlja specifično zdravilo za zdravljenje
glioblastomov s ciljanjem in uničenjem tako celic glioblastoma kot tudi BTIC za
preprečevanje ponovitev. Peptid prav tako omogoča ciljanje lipidnih nanokapsul v BTIC.

Biopsija tumorjev CNS predstavlja pomembna tveganja, saj lahko privede do nevroloških
deficitov in celo življenjske nevarnosti. Longitudinalno spremljanje preko večjega števila
biopsij zato pri malignih obolenjih CNS ni viabilno, kar omejuje možnost spremljanja
odziva na zdravljenje, ocenjevanja klonalne evolucije za opredelitev pridobljenih
mehanizmov odpornosti na zdravljenje in razločevanja ponavljanja tumorjev od
psevdoprogresije.
Pri CNS se odziv na zdravljenje spremlja predvsem z nevrološkim slikanjem. Zahvaljujoč
neinvazivni metodi vzorčenja odpira tekočinska biopsija številne možnosti pri klinični
obravnavi GBM: možnost longitudinalnega spremljanja in odziva na zdravljenje. Pripomore
tudi k obravnavi tumorske heterogenosti, saj se pri tekočinski biopsiji nukleinske kisline
izločajo iz vseh področij tumorja. Gliomi v obtok izločajo medcelične komponente.
Biomarkerji, pridobljeni iz tumorjev, vključujejo cirkulirajoče glialne celice (CGCs),
zunajcelične vezikle (npr. eksosome) in brezcelične nukleinske kisline, ki se kopičijo v
plazmi, serumu in/ali cerebrospinalni tekočini (CSF). Cirkulirajoča brezcelična tumorska
DNA (ctDNA) so delci DNA, ki jih izločajo umirajoče tumorske celice.
Ugotovili smo korelacijo med prisotnostjo ctDNA in celokupno tumorsko obremenitvijo in
aktivnostjo bolezni. Prisotnost edinstvenih molekularnih struktur lahko pomaga razlikovati
med malignimi/ne-malignimi motnjami in določiti morfološki tip maligne novotvorbe.
Podobno kot nemaligne tudi viabilne tumorske celice izločajo zunajcelične vezikle
(eksosome), ki vsebujejo tumorsko mRNA, miRNA in druge nukleinske kisline in proteine. Ti
cirkulirajoči biomarkerji so uporabni kot dostopni diagnostični, prognostični in/ali
napovedni biomarkerji za obravnavo bolnikov. S predstavljenim pristopom se lahko
izognemo težavam, povezanim s tumorsko heterogenostjo in napakam pri vzorčenju med
postavljanjem diagnoze.
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Ali lahko napredno iskanje biomarkerjev tumorskih matičnih celic pripelje do
učinkovite genske oziroma imunoterapije?
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Mlakar3, Marija Vidmar Skoblar4
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Glioblastom (GBM), gliom napredovale stopnje IV, je najbolj agresivna in trenutno
neozdravljiva oblika možganskih tumorjev. Vzrok za slabo prognozo je v prisotnosti
glioblastomskih matičnih celic, ki so po navidez uspešnem operativnem posegu odporne na
kemo- in radio-terapijo. S pristopom obratne proteomike, ki temelji na indukciji in uporabi
rekombinantno proizvedenih hipervariabilnih domen kamelidnih težkoverižnih protiteles
(imenovanih nanotelesa), smo lahko iz celic / tkivnih pripravkov glioblastoma odkrili in
pridobili panel 9 beljakovinskih biooznačevalcev, bolj ali manj specifičnih za matične
celice glioblastoma. Z obsežno bioinformatsko analizo in nato z eksperimentalno
potrditvijo sta bila v panel dodana še dva membransko specifična biooznačevalca. Prednost
zgoraj omenjenega pristopa na osnovi nanoteles je, da poleg identificiranih
biooznačevalcev dobimo tudi njim specifična nanotelesa, ki so orodje za nadaljnje
raziskovanje in razvoj ustreznih diagnostičnih in terapevtskih postopkov. Izjemno majhna
(12-15 kDa; 2,5x4 nm) in robustna nanotelesa so primerna za razvoj ciljanih (tarčnih)
terapevtskih pristopov. Naše raziskave so pokazale, da imajo izrazit citotoksičen in
antiproliferativen učinek na matične celice GBM kot tudi na diferencirane celice
glioblastoma. Trenutna študija se osredotoča na dva celično-notranja beljakovinska
biooznačevalca, TUFM in NUCL, katerih specifični nanotelesi v poskusih in vitro uspešno
dostavljamo v celice glioblastomskih celičnih linij in dosežemo do 80% zmanjšanje
viabilnosti omenjenih celic. Nanotelesa lahko dostavljamo v nativni obliki, vendar prvi
poskusi kažejo tudi na možnost bolj specifične dostave z uporabo arheosomov (specifičnih
liposomov) in zunajceličnih veziklov, eksosomov. Poleg tega preučujemo tudi dostavo v
obliki genetske informacije, vključene v ekspresijski plazmid pod nadzorom možgansko
specifičnega inducibilnega promotorja, kar bi bila osnova za razvoj ustreznega postopka
genskega zdravljenja. V zvezi z membransko specifičnimi biomarkerji je bil izbran FREM2
in predmet preučevanja je sedaj ustrezajoče nanotelo kot vodilne molekule pri
lipoproteinski / vezikularni dostavi, vzporedno pa začenjamo tudi študijo T-celičnega
inženiringa za razvoj imunoterapije glioblastoma.
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Raziskave za učinkovitejše personalizirano zdravljenje glioblastomov
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Glioblastom je najpogostejši in najbolj agresiven možganski tumor pri človeku, ki je
večinoma posledica terapevtsko odpornih glioblastomskih matičnih celic (GSC) ter
heterogenosti med tumorji in v posameznema tumorju, slednje kot posledica infiltracije
stromalnih celic. Možgansko mikrookolje poleg endotelijskih celic sestavljajo tudi
mezenhimske matične celice (MSC) in imunske celice v različnih stopnjah diferenciacije,
vključno z monociti. Novi celični modeli, kot so GSC tumorosfere, ki posnemajo delovanje
GSC in vivo, se razvijajo predvsem za študije novih označevalcev ter testiranje novih
terapevtikov. Vzpostavili smo biobanko GSC sferoidov, izoliranih iz tumorjev bolnikov
(PDS), na katerih je mogoče in vitro preizkusiti učinkovitost zdravil za posameznega
bolnika, kar vodi k bolj individualiziranemu zdravljenju. Med temi celičnimi modeli smo
proučili tri potencialne nove tarče zdravljenja za bolšje razumevanje dolovanja
glioblastoma: transmembranski protein tetraspanin CD9, kemokin CCL5 in njegov receptor
CCR5 ter in vitro interakcije med GSC in MSC celicami.
Tetraspanin CD9 je vključen v različne celične aktivnosti, vključno z invazijo tumorskih
celic, apoptozo in odpornostjo na kemoterapijo. CD9 je selektivno izražen v GSC in ne v
normalnih neuralnih matičnih celicah (NSC), in je zato odlična tarča za ciljano zdravljenje
glioblastoma. Ugotovili smo, da je gen CD9 višje izražen v glioblastomskih vzorcih
mezenhimskega podtipa v primerjavi z vzorci ne-rakavega možganskega tkiva ter gliomi
nižje stopnje. GSC celice, kjer je CD9 gen utišan, so manj invazivne v možganih rib zebric.
Kemokin CCL5 / RANTES je vsestranski vnetni mediator, ki večinoma, vendar ne izključno
deluje preko receptorja CCR5 in s tem spodbuja celične in medcelične interakcije v
tumorju in njegovem mikrookolju. CCL5 / CCR5 signalna pot je obetavna tarča terapije, saj
se z malignostjo njegova izraženost v gliomu povečuje. Poleg tega se v posrednih kulturah
GB in MSC celic, kjer MSC izražajo in izločajo CCL5, zviša invazija GB celic, ki jo zavira
dodani sintetični CCR5 antagonist Maraviroc®.
Mezenhimske matične celice, ki prodirajo v tumor, se nahajajo tudi v glioblastomskih nišah
matičnih celic in različno vplivajo na podtipe glioblastomskih celic in morebiti tudi na
fenotip GSC celic. Medsebojne vplive delovanje MSC in GSC celic, proučujemo tako in vitro
kot in vivo z uporabo zarodkov rib zebric. To je pomembno za morebitno uporabo MSC celic
kot vektorjev za prenos terapevtikov do GSC celic za njihovo uničenje.
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Novi celični modeli in metode strojnega učenja za pristop precizne medicine pri
zdravljenju gliomov

Elettra: Poročilo o napredku v zvezi z morebitnimi proteinskimi tarčami za
zdravljenje glioblastoma

Paola Storici, Silvia Onesti

Daniela Cesselli

Laboratorij za strukturalno biologijo – Elettra Sincrotrone Trst
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Cilj translacijske medicine je prenesti napredek temeljnih znanstvenih raziskav v
opredelitev inovativnih pristopov k diagnostiki in zdravljenju bolezni. S tem ciljem smo se
posvetili uporabi odraslih matičnih celic, izoliranih iz človeških gliomov, v smislu pristopa
precizne medicine za prepoznavo novih prognostičnih in napovednih dejavnikov odziva na
zdravljenje in oblikovanja novih strategij zdravljenja gliomov. V sodelovanju z
nevrokirurgijo je bilo dokazano, da v gliomih obstajajo ne le matične celice, ki imajo
sposobnost sprožiti tumor (GSC), ampak tudi populacija matičnih celic, ki nima značilnih
tumorskih genetskih mutacij, ima pa sposobnost podpiranja same rasti tumorja. Te celice,
imenovane GASC (z gliomi povezane matične celice), lahko s sproščanjem nanoveziklov oz.
eksosomov povečajo biološko agresivnost celic, ki sprožijo gliome. Pomembno se je
zavedati, da in vitro značilnosti teh GASC celic omogočajo formulacijo prognostičnega
rezultata, ki je najmočnejši napovedovalec celokupnega preživetja in preživetja brez
bolezni pri bolnikih z LGG in presega vrednost trenutno uporabljanih prognostičnih
faktorjev.
Rezultati podpirajo raziskave na bolniku temelječega celičnega pristopa kot metode za:
1. identifikacijo novih prognostičnih in napovednih faktorjev odziva na zdravljenje za
podporo kliničnemu osebju pri terapevtskih odločitvah pri zdravljenju gliomov nizkih in
visokih stopenj malignosti.
2. oblikovanje novih terapevtskih strategij ciljanja na stromo tumorja in migracijsko
sposobnost celice.
Preučili smo tudi potencial uporabe algoritmov umetne inteligence za določitev
multiparametrične prognostične stratifikacije bolnikov z gliomom II. stopnje. Uporaba
odločitvenih dreves je omogočila predvsem: 1. identifikacijo prognostičnih dejavnikov; 2.
določitev mejnih vrednosti za različne parametre; 3. določitev hierarhije, ki naj se
uporablja. Študija omogoča stratifikacijo bolnikov na osnovi različnih kombinacij kliničnih,
molekularnih in slikovnih podatkov z uporabo nadzorovane neparametrične metode učenja.
Po potrditvi v neodvisnih študijah bi lahko ponudila način uporabe algoritmov strojnega
učenja za spodbujanje pristopov precizne medicine v onkologiji. Algoritem, opredeljen za
gliome nizke stopnje malignosti, je preprost in enostaven za uporabo in temelji na splošno
dostopnih parametrih ter bi bil lahko uporaben za identifikacijo razredov bolnikov, ki bi
jim koristili različni pristopi zdravljenja in spremljanja.
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Laboratorij Elettra Structural Biology Laboratory se osredotoča na molekularne in
strukturne vidike proteinov, ki se pri raku deregulirajo in predstavljajo potencialne tarče
pri protitumorskem zdravljenju. V okviru projekta TRANS-GLIOMA preučujemo nekatere
proteine, ki sprožajo celične procese, ki podpirajo razvoj in napredovanje glioblastoma.
Natančneje nas zanimajo proteini, ki sodelujejo pri odzivu na poškodbe DNA in aktivacijsko
pot avtofagije. V prispevku bomo predstavili najnovejše podatke o biokemijski in strukturni
karakterizaciji proteinov, pomembnih za razumevanje teh mehanizmov, za katere je
dokazano, da so pri možganskih tumorjih prekomerno izraženi.
Številne helikaze, vključene v proces popravljanja DNA in stabilnost genoma, imajo
pomembno vlogo pri razvoju in napredovanju gliomov in glioblastomov. Med njimi so bili
zaznani visoki nivoji RecQ4 v celicah bolnikov z glioblastomom, prehodno izbitje RecQ4pa
je imelo pomemben vpliv na tvorbo tumorske sfere. Izkazalo se je tudi, da je v razvoj
gliomov in glioblastomov vpletena železo-žveplasta gručna helikaza RTEL1. Predstavili
bomo naš napredek pri biokemični in strukturni karakterizaciji obeh helikaz ter razpravljali
o njuni vlogi morebitnih tarč za zdravljenje.
Avtofagija povzroča degradacijo in recikliranje poškodovane celične vsebine in je nujna za
ohranjanje energetike celice ne le pri stradanju ampak tudi za vzdrževanje celične
homeostaze. Avtofagija je dokazano vključena v preživetje in napredovanje tumorjev.
Predstavili bomo tekoče dejavnosti na področju karakterizacije kinaznega kompleksa ULK1,
ki sproži aktivacijo avtofagične kaskade, in deubikvitinaze Usp1, ki domnevno sodeluje pri
modulaciji ULK1. Oba sta pri glioblastomu prekomerno izražena in predstavljata tarči za
zdravljenje. Poročali bomo o našem napredku pri razumevanju strukturnih/funkcijskih
vidikov, ki lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju njunih molekularnih mehanizmov
ter potencialne korelacije v avtofagiji.
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Cirkulirajoči biomarkerji glioblastomov: Napredek in perspektive

Biobanka GLIOMA: enotna platforma, namenjena kliničnemu osebju in
raziskovalcem glioblastomov

Aline S. C. Fabricio, Massimo Gion
Regionalni center za biomarkerje, Oddelek za klinično patologijo, Podjetje ULSS 3
Serenissima, Benetke (VE), Italija

Matjaž Hren, Jasna Lalić, Blaž Nemec, Saša Trkov
BioSistemika d.o.o.

Agresivnost in kompleksnost glioblastomov narekujeta potrebo po razvoju neinvazivnih
biomarkerjev za zgodnjo diagnozo bolezni in napoved odziva na njihovo zdravljenje. Kljub
obsežnim raziskavam, posvečenim razvoju učinkovitega biomarkerja za odkrivanje in
prognozo glioblastomov, je le nekaj strategij obrodilo obetavne rezultate. Večji napredek
je bil dosežen na področju tkivnih biomarkerjev, ki jih pridobimo z biopsijo. Kljub temu pa
je opaziti pomanjkanje terapevtskih orodij in biomarkerjev za spremljanje progresije in
odziva bolezni. Cirkulirajoči biomarkerji predstavljajo potencialno pomembno orodje za
zgodnjo diagnozo in spremljanje bolezni. Pravzaprav ima razpoložljivost minimalno
invazivnega orodja, s katerim bi lahko in situ ocenili aktivnost in molekularni fenotip
tumorja, potencial znatno izboljšati oskrbo bolnika. V predstavitvi bomo povzeli
najnovejša dognanja, povezana s cirkulirajočimi biomarkerji v glioblastomih, s čimer bomo
ponudili vpogled v njihovo uporabo kot biomarkerjev pri neinvazivni diagnostiki in
optimizaciji izbire zdravljenja in spremljanja bolnikov. Poleg tega se bomo posvetili tudi
možnostim premagovanja metodoloških izzivov pri uvedbi cirkulirajočih biomarkerjev v
glioblastomih in s tem podali smernice za prihodnje raziskave.

Sodelovanje je bilo ključnega pomena vse od začetka znanosti. V primeru
interdisciplinarnih projektov pa sodelovanje pogosto postane večji izziv, saj postanejo
razlike v besedišču, izrazih, v samem znanstvenem področju, v vrstah podatkov, ki se
generirajo in v načinih, kako se podatki shranjujejo in obdelujejo, zelo očitne. Vendar pa
so prednosti interdisciplinarnega sodelovanja jasne. Na primeru digitalne GLIOMA biobanke
želimo predstaviti prednosti tovrstne platforme, ki povezuje strokovnjake iz klinik z
raziskovalci na univerzah in raziskovalnih inštitutih, ki skupaj sodelujejo v biomedicinskih
raziskavah raka možganov (glioblastoma). Platforma bo na enem mestu združevala
pomembne klinične, diagnostične in raziskovalne podatke o bioloških vzorcih pacientov z
glioblastomo. Poglavitni cilj platforme je zagotavljanje povezav med podatki, njihova
anotacija ter zagotavljanje njihove dostopnosti strokovnjakom iz klinik ter raziskovalcem
na nadzorovan način. Tako želimo pospešiti pretok kliničnih informacij od klinikov do
raziskovalcev, saj so izjemnega pomena za raziskovanje in seveda po obratni poti
zagotoviti pretok iszsledkov raziskav nazaj klinikom.
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Pacientov vidik in preprosta zamisel

POSTERJI

Roberto Pugliese

Molekularna karakterizacija glioblastomov in gliomskih matičnih celic (GSC) z
uporabo tarčnega NGS panela

Elettra Sincrotrone Trst S.C.p.A.

Včasih je upoštevanje pacientovega vidika bistvenega pomena.
Prispevek nam poda zgodovinski pregled glioblastoma, opiše vlogo in vsebino spletnega
mesta glioblasoma.it ter nekaj s tem povezanih pobud. Na koncu je predstavljena tudi
zamisel o svetovalcu, ki temelji na zadnjih razvojnih smernicah s področja umetne
inteligence.
Funkcija svetovalca, zasnovana ravno na izkušnjah z uporabo umetne inteligence, bo v
veliko pomoč vsem tistim, ki se bodo morali v prihodnje spopasti z visokostopenjskim
gliomom.

Michela Bulfoni1, Enrico Pegolo1, Federica Caponnetto1, Ivana Manini1, Irene Giulia Rolle1,
Anna Bartolini1, Tamara Ius2, Miran Skrap2, Carla di Loreto1, Antonio Paolo Beltrami1,
Daniela Cesselli1
1
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UVOD: Povprečna dolžina preživetja, značilna za glioblastom (GBM), je 14-16 mesecev
(Gilbert M. Clin. Oncol. 2013). Potreba po novih učinkovitih terapijah raziskovalce
spodbuja k boljši molekularni karakterizaciji tumorjev ter k razvoju modelov gliomskih
matičnih celic (GSC), ki se jim pripisuje odgovornost za razvoj, progresijo, ponovitev
glioblastomov in odpornost na zdravljenje (Manini I. Int. J Mol Sci. 2018). Področji
sekvencioniranja nove generacije (NGS) in analize izražanja genov sta opredelili štiri
različne molekularne podtipe GBM: pronevralnega, nevralnega, mezenhimskega in
klasičnega (Verhaak R. G. Cancer Cell 2010). Cilj študije je bila optimizacija NGS panela za
molekularno karakterizacijo glioblastomov in GSC z namenom izboljšanja prognostične
stratifikacije bolnikov in identifikacije novih terapevtskih tarč.
METODE: Izdelani NSG panel (Qiagen) cilja na 170 mest mutacij v 25 genih in variacije
števila kopij (CNV) 7 genov za klasifikacijo glioblastomov v štiri molekularne razrede.
Sekvencioniranje je bilo izvedeno na platformi Illumina Miseq, identifikacija variant in
interpretacija podatkov pa sta se izvedli s pomočjo programske opreme CLS in QCI-I
(Qiagen). Analizirali smo 32 tkiv pacientov z glioblastomom in 10 GSC linij.
REZULTATI: Genomske variante so bile identificirane pri srednji globini 1000X. Z
integracijo točkovnih mutacij in CNV smo glioblastome klasificirali na: klasične (47%),
nevralne (12,5%) in pronevralne (9,4%). Mezenhimski glioblastomi niso bili identificirani.
Preostali GBM so kazali težko določljive genomske spremembe. Najpogostejše točkovne
mutacije so bile ugotovljene na promotorju hTERT, EGFR, ATRX, CDKN2A, PIK3CA, TP53 in
IDH1, medtem ko so bili CNV ugotovljeni na EGFR, CDKN2A/B, PTEN, ATRX, TP53, ATM,
CDK4/6 in FGFR3. Glede na molekularne profile GSC so bile poudarjene nekatere skladnosti
z izvornim tkivom, v nekaterih primerih pa so se pojavile nove mutacije, ki bi jih veljalo
podrobneje preučiti.
ZAKLJUČKI: Panel NGS, ki je bil oblikovan za molekularno karakterizacijo tako
glioblastomskega tkiva kot tudi GSC, ponuja možnost pridobivanja novih informacij, ki bi
jih bilo potrebno posredovati kliničnemu osebju, da bi lahko bolje prilagodili klinično
obravnavo bolnikov, obolelih za glioblastomom.
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Ocena eksosomalnih poti kot ključnih dejavnikov pri navzkrižnem
komuniciranju v tumorskem mikrookolju

Primerjava različnih metod za osamitev eksosomov iz plazme pri obolelih za
rakom

Federica Caponnetto

Edoardo Peroni1, Federica Caponnetto2, Anna Contato3, Daniela Cesselli2, Massimo Gion3,
Aline S.C. Fabricio3

Medicinska fakulteta, Univerza v Vidmu, Videm, Italija
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Obkrožajoče mikrookolje podpira glioblastomske celice s pomočjo različnih molekul, kot so
eksosomi, ki so novi, biološko aktivni nanodelci s sposobnostjo vplivanja na prejemniške
celice. Prav zaradi tega razloga predstavljajo zdravila, ki učinkujejo z eksosomalnimi
potmi, z namenom prekinitve obstoječega komuniciranja med tumorjem in njegovim
mikrookoljem, potencialno nov terapevtski pristop.
Glede na to, da obstaja več opredeljenih prevzemnih poti, so bila preskušena zlasti
zdravila, ki vplivajo na endocitozo, makropinocitozo (monenzin in klorokvin) in fagocitozo
(citohalazin D), odvisne od klatrina (klorpromazin) in transporta lipidov (filipin III).
Eksosomi, ki so izolirani iz na gliome vezanih izvornih celic (GASC) in izvirajo iz tumorskega
mikrookolja, se osamijo s pomočjo polimerske precipitacije (ExoQuick TC).
Zatem ko so bili eksosomi pravilno opredeljeni preko pretočne citometrije, analize sestave
BCA in sledilne analize nanodelcev (NTA), so bile nadalje opravljene analize prevzema pri
u87, ki so bili 24 ur predhodno zdravljeni z omenjenimi zdravili. V končni fazi je bil učinek
tovrstne inhibicije eksosomskih poti preskušen s pomočjo analize gibljivosti pri celicah u87.
Na podlagi dobljenih podatkov se sklepa, da klorpromazin, klorokvin in filipin III znatno
preprečujejo eksosomalne poti pri u87. Ta pojav je povezan s pomembnim zmanjšanjem
gibljivosti u87. Inhibicija eksosomalnega prevzema je lahko ključnega pomena pri
določanju in prekinitvi tumorsko pogojenega delovanja, ki poteka v mikrookolju.
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Ozadje: Možnost proučevanja eksosomov kot zgodnjih, napovednih in prognostičnih
biomarkerjev glioblastoma iz tekoče biopsije bi pomenila dragoceno alternativo biopsiji
tkiv. Osamitev eksosomov iz telesnih tekočin dejansko predstavlja obetavno in minimalno
invazivno alternativo kirurškim biopsijam za odkrivanje biomarkerjev. Vendar pa je
osamitev eksosomov iz seruma ali plazme še posebej težavna in je v fazi proučevanja
zaradi majhne razpoložljive količine, visoke viskoznosti, skupne osamitve kompleksnega
asortimana ne-vezikularnih kontaminantnih beljakovin (predvsem lipoproteinov in
albuminov) in drugih delcev.
Cilj: primerjava štirih različnih metod proučevanja eksosomov glede na učinkovitost
osamitve eksosomov in čistost osamljenih eksosomov.
Metode: Ovrednotene so bile naslednje metode: ultracentrifugiranje (UC, Beckman
Coulter, Indianapolis, ZDA); precipitacija ExoQuick (System Biosciences, Kalifornija, ZDA);
SEC v kombinaciji s precipitacijo Exo-Spin (Cell Guidance System, ZK) in stolpci qEV-IZON
SEC (Izon Science Ltd, Nova Zelandija). Pripravili so dve vzorčni skupini: 1 skupino plazme,
zbrane s strani zdravih pacientov in 1 skupino plazme, zbrane pri pacientih, ki obolevajo za
rakom prostate, iz biobanke CRIBT. Iz obeh skupinskih sklopov je bilo izvlečenih 15 delcev
eksosomov (3 delci na vsako od 4 proučevanih metod + 1 dodatni delec po metodi Izon
SEC), kar skupno znaša 30 delcev eksosomov. Lastnosti teh delcev so bile opredeljene s
tehniko NTA in na njih so bile določene skupne koncentracije beljakovin in albuminov.
Rezultati: Vse štiri testne metode so omogočile osamitev eksosomov z različno
učinkovitostjo in stopnjo beljakovinskih kontaminantov. Exospin in Exoquick sta metodi, ki
zagotavljata največjo obnovo delcev, pa tudi najvišjo onesnaženost z albuminom. Večja
učinkovitost glede čistosti eksosomov (ocenjena kot delci/µg beljakovin in kot
koncentracija albumina) je bila dosežena z metodo Izon SEC.
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Visoka raven izražanja FREM2 gena in proteina korelira z boljšim preživetjem
pacientom z glioblastomom IDH-divjega tipa

Semaphorin7A na eksosomih: promigratoren signal v gliomskem mikrookolju

Ivana Manini
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Difuzni gliomi 4. stopnje oziroma glioblastomi so najbolj pogosti maligni možganski
tumorji. Trenutno zdravljenje, ki obsega kirurško odstranitev tumorja kateri sledita
obsevanje in kemoterapija ni zadostno, da bi podaljšalo preživetja bolnikov (običajno 12
do 18 mesecev po diagnozi). Kljub obsežnim raziskavam se povprečna življenjska doba
bolnikov ni znatno spremenila oziroma izboljšala v zadnjem desetletju. V prejšnji raziskavi
smo identificirali gena FREM2 in SPRY1, ki se diferenčno izražata v glioblastomskih celičnih
linijah v primerjavi z nemalignimi astrociti. Poleg tega se proteina FREM2 in SPRY1
specifično izražata na površini glioblastomskih celic. V trenutni študiji smo z uporabo
človeških tkivnih vzorcev raziskali vlogo genov FREM2 in SPRY1 ter njihovih proteinov v
patologiji glioblastoma. Z namenom, da bi zaznali spremembe na različnih molekularnih
ravneh, smo uporabili proteomske in transkriptomske pristope ter bioinformatska orodja.
Pokazali smo povečano izražanje FREM2 proteina v glioblastomskih tkivih v primerjavi z
referenčnimi tkivi. Na transkriptomski ravni se tako FREM2 kot SPRY1 povišano izražata v
gliomih različne stopnje v primerjavi z nemalignim možganskim tkivom. Raziskavo smo
razširili z analizo podatkov bolnikov z glioblastomom iz podatkovne baze projekta The
Cancer Genome Atlas. Pokazali smo, da se FREM2 in SPRY1 gena bolj izražata v
glioblastomskih tkivih v primerjavi z gliomi nižje stopnje in referenčnimi vzorci. Poleg tega
smo opazili, da je pri pacientih obolelih z IDH-mutiranimi gliomi nižje stopnje nizka raven
izražanja FREM2 gena povezana z napredovanjem bolezni. Z multivariantno analizo smo
pokazali pozitivno korelacijo med FREM2 in boljšim preživetjem pacientov z glioblastomom
IDH-divjega tipa. V raziskavi smo pokazali, da ima FREM2 pomembno vlogo v malignem
napredovanju glioblastoma in zato menimo, da je vredno natančneje raziskati njegovo
vpletenost v patologiji glioblastoma.
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Splošno dejstvo je, da večformen glioblastom vsebuje subpopulacijo samoobnovitvenih in
visoko tumorotvornih izvornih celic (gliomske izvorne celice, GSC). GSC so prisotne v
posebnih nišah, v katerih prejemajo dražljaje za vzdrževanje in zaščito ter komunicirajo s
sestavinami obkrožajočega mikrookolja. Celice GSC preoblikujejo mikrookolje in
vzpostavljajo navzkrižno komuniciranje, da se s tem ohranja in pripomore k napredovanju
bolezni. Vse večje število dokazov poudarja, da so eksosomi med najpomembnejšimi
povezovalci omenjenega navzkrižnega komuniciranja, ki skrbijo za prenos kompleksnih
snovi (RNA, mikroRNA, proteini in lipidi). Uspelo nam je oblikovati in vitro model, ki
posnema GBM mikrookolje, ki sestoji iz GSC in z gliomom povezanih izvornih celic (GASC).
GASC in vivo ne vsebujejo tumorotvornih lastnosti in ne kažejo genetskih aberacij
tumorskega izvora. So zelo vzdržljive proti biološki agresivnosti tumorskih celic, in vitro,
preko sproščanja eksosomov.
Da bi dobili vpogled v molekularno izmenjavo sporočil med GASC in GSC, smo izvedli opisno
proteomsko analizo GASC-eksosomov in smo med drugim določili Semaphorin7A (SEMA7A).
SEMA7A je bil opisan kot ključen promigratoren dejavnik v fizioloških in patoloških
okoliščinah, zato smo postavili hipotezo, da lahko uravnava migratorne lastnosti GSC.
Prispevek opisuje, da je SEMA7A izpostavljen na površini in pošilja signale celicam GSC
preko integrina β1. Ta interakcija aktivira žarišče adhezijske kinaze v celicah GSC in
poveča njihovo gibljivost pri obravnavanem in vitro modelu. Na osnovi naših ugotovitev se
SEMA7A-β1-integrin priporoča kot nov ciljni element, ki lahko onemogoči komuniciranje
med GSC in podpornim mikrookoljem.
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CCL5 / CCR5 signalna os je pomembna pri invaziji glioblastoma v mikrookolje

Ciljanje matičnih celic glioblastoma z anti-TUFM nanotelesom

Metka Novak1, Miha Koprivnikar Krajnc1, Barbara Hrastar1, Barbara Breznik1, Bernarda
Majc1, Vashendriya V.V. Hira1,2, Mateja Mlinar1, Ana Rotter1,3, Andrej Porčnik4, Roman
Bošnjak4, Jernej Mlakar5, Tamara T Lah1
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Kemokin CCL5 / RANTES je vsestranski vnetni mediator, ki večinoma deluje, vendar ne
izključno preko receptorja CCR5 in s tem spodbuja znotrajcelične in medcelične
interakcije v tumorju in njegovem mikrookolju. Mikrookolje glioblastoma (GB) je
sestavljeno iz diferenciranih rakavih celic, glioblastomskih matičnih celic (GSC),
mezenhimskih matičnih celic (MSC) in infiltracijskih imunskih celic. Pri glioblastomu CCL5 /
CCR5 signalna os vključuje predvsem signalizacijo preko kinaze PI3K / Akt, ki vpliva na
celično invazijo. Visoko izražanje CCL5 je povezano z bolj agresivno podvrsto
mezenhimskega glioblastoma in vpliva na krajše preživetje bolnikov z glioblastomom. CCL5
pa vpliva tudi na medsebojno delovanje rakavih in stromalnih celic, še posebej med
imunomodulatornimi celicami.
Lokalizacijo izražanja CCL5 in CCR5 smo določili v GB vzorcih tumorskega tkiva,
diferenciranih celicah GB in GSC linijah, vzpostavljenih iz svežih vzorcev tumorjev
bolnikov. Z uporabo imunohistokemije smo ugotovili, da MSC izražajo CCL5 in da se CCR5
izraža v makrofagih in diferenciranih celicah GB, ne pa v astrocitih. Gena CCL5 in CCR5 sta
visoko izražena v tumorskih tkivih GB v primerjavi z vzorci glioma nizke stopnje in nerakavim možganskim tkivom. Antagonist CCR5 receptorja, Maraviroc (MVR), na proliferacijo
diferenciranih celic GB ne vpliva, inhibira pa invazijo CCR5 pozitivnih GB celic v smeri MSC
celic, ki izločajo in izražajo CCL5. CCL5 /CCR5 signalna os tako predstavljata obetavno
tarčo pri zdravljenju GB.
Ključne besede: CCL5, glioblastom, mezenhimske matične celice, invazija
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Glioblastom (GB) je najpogostejši primarni maligni tumor možganov. Kljub novim
kombinacijam pred-operativnih in med-operativnih slikanj možganov ter radikalnim
operacijam z nedavnim napredkom radioterapije in kemoterapije, ostaja prognoza
bolnikov še vedno slaba. Za bolj učinkovito terapijo GB je potrebna nemotena dostava
zdravil celicam GB, kar bi lahko dosegli s proteomskim pristopom, ki temelji na variabilnih
fragmentih kameljih težko verižnih protiteles, tako imenovanih nanotelesih. V naši
raziskavi smo identificirali in določili funkcijo novega tarčnega antigena glioblastomskih
matičnih celic (GSC), medtem ko smo iskali antigene z zmanjšano ekspresijo v normalnih
nevronskih matičnih celicah (NSC). Mitohondrijski translacijsko-elongacijski dejavnik
(TUFM) smo določili s pomočjo masne spektrometrije kot tarčni antigen GSC specifičnega
nanotelesa anti-TUFM. Ugotovili smo, da se TUFM diferencialno prekomerno izraža v
različnih celičnih linijah GB (GSC, U87MG in U251MG) in GB tkivu na proteomski in
transkriptomski ravni v primerjavi z njegovim izražanjem v nevronskih matičnih celicah in
normalnem možganskem tkivu. Nato smo uporabili in silico tridimenzionalno (3D)
modeliranje, kjer smo izvajali razmeroma dolge simulacije molekularne dinamike, ki so
pokazale stabilno interakcijo humanega antigena TUFM z anti-TUFM nanotelesom. Z
imunocitokemijo smo opredelili specifičnost anti-TUFM nanotelesa v GSC in GB celičnih
linijah (U251MG in U87MG) ter pokazali, da se signali anti-TUFM nanotelesa prekrivajo s
komercialnimi anti-TUFM protitelesi. Poleg tega je anti-TUFM nanotelo imelo izrazit
zaviralni učinek na rast matičnih celic GB, kjer se je preživetje GSC zmanjšalo na 34,7% po
24 h 100 µg / mL zdravljenja z anti-TUFM nanotelesom. Z vnosom samega anti-TUFM
nanotelesa v GB celice smo uspeli doseči njegovo vezavo na TUFM antigen in s tem dosegli
zavirajoč, potencialno terapevtski učinek, kar bi lahko v prihodnje pripomoglo k razvoju
specifičnega pristopa za zdravljenje glioblastoma.

29

Morfološke značilnosti pasjih gliomov visoke stopnje malignosti

Izolacija celic človeškega glioblastoma
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Domači psi, oboleli za spontanimi gliomi visoke stopnje malignosti, nam nudijo edinstveno
možnost preučevanja naravno prisotnih bolezni pri sesalcih višjega reda, katerih možgani
se po velikosti in kompleksnosti le zmerno razlikujejo od človeških. Glede na to, da ti psi
živijo v neposredni fizični bližini svojih lastnikov, so pogosto izpostavljeni številnim istim
dejavnikom v zaprtih prostorih in na prostem.
Študije poročajo o pogostosti primarnih možganskih tumorjev od 20 na 100,000 (0.02%) na
leto v populaciji psov v Združenem kraljestvu do 1,9% v populaciji 6,175 psov, raztelešenih
v sklopu večletne monocentrične študije, izvedene v Združenih državah, pri čemer je v 70%
primerov šlo za gliom.
V pričujoči študiji smo pridobili klinične podatke in nevropatološka poročila desetletne
evidence pasjih gliomov visokih stopenj malignosti Oddelka za veterino Univerze v Pisi
(Department of Verterinary Science of the University of Pisa) od 2009 do 2018. Med tumorji
51 obolelih psov je bilo 13 glioblastomov, 2 gliosarkoma, 16 gliomatoz možganov in 20
anaplastičnih oligodendrogliomov. Povprečna starost je bila 7.8 let, razmerje stopnje
pojavnosti pa je bilo 1.55 za moški/ženski spol. Nadpovprečno so bile zastopane
borahicefalične pasme psov, kot so bokserji in buldogi. Lokalizacija tumorjev je bila
večinoma supratentorialno (34/51), v 5 primerih pa v hrbtenjači. Za pasje tumorje visoke
stopnje malignosti je bila značilna difuzna in invazivna rast, visoko pleomorfne populacije
celic, visoka mitotska aktivnost, območja nekroze, obdana s psevdo-palisadirajočimi
celicami, in tortuzna do glomerulna perfiferna neovaskularizacija.
Psi na splošno, nekatere pasme pa nesorazmerno, zbolijo za gliomi, ki so po splošnem in
histopatološkem izgledu zelo podobni človeškim. Ustrezno preučevanje pasjih gliomov
visoke stopnje malignosti bi lahko služilo kot dragocen živalski model, ki bi ponudil
obetavne uvide za tovrstna človeška obolenja.
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Za preučevanje mehanizmov nevrotravme in nevrodegeneracije so zelo zanimivi in vitro
sistemi kultur organov z živimi nevralnimi celicami. Pri tem se raziskave še posebej
osredotočajo na glioblastomske celice. Vzpostavili smo razmeroma hiter in enostaven
protokol za izolacijo teh celic iz biopsij možganskega tkiva z visokim izkoristkom in nizkim
tveganjem kontaminacije. Celice človeškega GBM se lahko pridobijo po operacijah
možganskih tumorjev. V sterilnih pogojih smo pridobili med operacijo odstranjene delce
viabilnega tkiva. Tkivo je bilo razrezano, zmleto in presejano skozi sistem sit. Po
zaporednem centrifugiranju in ločevanju smo pridobili sediment in zasejali celice v
sediment, dopolnjen s posebnimi gojišči (DMEM Advanced) z visoko vsebnostjo hranil (FBS)
in antibiotikov (streptomicin, penicilin). Po opravljeni karakterizaciji je sledila podizolacija celic. V primernem okolju so izolirane celice ohranile viabilnost in hitro
proliferirale. Pritrjevanje je bilo opaženo po 10 urah, proliferacija pa po 4 dneh. Čas do
konfluence je bil približno 3 tedne. Po preteku tega časa smo v kulturi opazovali celično
proliferacijo, apoptozo in celično senescenco. Celice so bile stabilne. V standardnih
pogojih kulture je bila opažena proliferacija celic in gručenje. Viabilnost celic je bila 80%.
Razpoložljivost tovrstnih sistemov bo nudila možnost preučevanja lastnosti in biokemijskih
vidikov celic ter uporabe potencialnih terapevtikov za zdravljenje patoloških motenj
znotraj dobro kontroliranega okolja.
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Nanotelesi anti-TUFM (Nb225) in anti-vimentin (Nb79) imata citotoksičen in
proti-migracijski učinek na glioblastomske celice

Vpliv kanabinoidov THC in CBD na možganski tumor glioblastom z različno
izraženimi kanabinoidnimi receptorji CB1 in CB2
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Glioblastom je eden izmed najbolj smrtonosnih rakov. Glavni vzrok za neuspešnost terapije
je ponovitev bolezni. En izmed najbolj pomembnih razlogov, ki pripomorejo k visoki
smrtnosti, je prisotnost glioblastomskih matičnih celic. Te so odporne na kemo- in
radioterapijo ter lahko tvorijo nov tumor znotraj možganov. Predlagan način za ciljanje
glioblastomskih matičnih celic je aplikacija nanoteles, ki so del težkoverižnih protiteles, ki
prepoznajo antigen. Omenjena protitelesa proizvajajo le nekatere živali, med drugim
kamele, alpake in morski psi. Nanotelesa odlikujejo topnost v vodi in visoka stabilnost. V
naši študiji smo določili vpliv dveh nanoteles, anti-TUFM (Nb225) in anti-vimentin (Nb79)
na preživetje in migracijo glioblastomskih celic. Najprej smo določili vpliv temozolomida in
nanoteles na glioblastomske matične celice (NCH), glioblastomske zrele celice (251MG in
U87MG) in astrocite kot kontrolo. Končne časovne točke so bile 24 h, 48 h in 72 h. Rezultati
so pokazali, da ima temozolomid le majhen vpliv na glioblastomske celice in nobenega na
astrocite. Obe nanotelesi, Nb225 in Nb79, nista pokazali vpliva na astrocite. Po drugi strani
pa sta zmanjšali preživetje glioblastomskih matičnih celic za 15-30 %. V drugem koraku
smo določili vpliv dveh odmerkov temozolomida in nanoteles. Celice smo naprej 72 h
tretirali s temozolomidom oz. nanotelesi in nato dodali drugi odmerek in ponovno
inkubirali 72 h. Dva odmerka temozolomida nista imela nobenega vpliva na preživetje NCH
in astrocitov. Dva odmerka Nb225 pa sta po drugi strani zmanjšala preživetje NCH644 za
približno 80 %. Na koncu smo preverili tudi vpliv nanoteles na migracijo celic. Rezultati so
pokazali, da je Nb79 popolnoma inhibiral migracijo U87MG. Vsi zbrani rezultati nakazujejo,
da je Nb225 možno sredstvo za ciljanje glioblastomskih matičnih celic in Nb79 sredstvo za
zmanjševanje migracije glioblastomskih celic.
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Možganski tumor glioblastom (GB) je neozdravljiva bolezen z le kratkim preživetjem po
diagnozi. Standardni načini zdravljenja so kirurška odstranitev, obsevanje in nekateri
kemostatiki, kar pa bolnika zaščiti le pred zgodnjo ponovitvijo tumorja, ki je povprečno
poldrugo leto. Ena od potencialnih novih terapij je uporaba oziroma so-uporaba različnih
vrst kanabinoidov (npr. tetrahidrokanabinol-THC, kanabidiol-CBD). Iz objavljenih študij je
razvidno, da te substance spodbujajo apoptozo ter zavirajo angiogenezo in invazijo
glioblastomskih celic, najverjetneje po vezavi na celične membranske receptorje. Zato
smo v tej študiji določili vpliv čistih kanabinoidov THC in CBD, na viabilnost celic GB v 2D
kulturah ter matičnih celic GB v 3D kulturah in primarnih kulturah celic bolnikov. Z
imunocitokemijo in imunohistokemijo smo pokazali, da različne linije GB izražajo
receptorje CB1 in CB2, oba se izražata tudi v normalnih astrocitih. V kulturah GB matičnih
celic smo visoke vsebnosti CB1 in CB2 proteinov potrdili tudi z imunofluorescenco.
Viabilnost GB celic ob dodatku kanabinoidov THC in CBD se je opazno zmanjšala. Ker je GB
heterogen tumor je možno, da se tumorji bolnikov razlikujejo tudi v vsebnosti
kanabinoidnih receptorjev. V kolikor ti sovpadajo z odzivnostjo bolnikovih celic na
odgovarjajoče kanabinoide, bi lahko bolj informirano pristopili k personalizirani uporabi v
kliničnem zdravljenju, ki bi bilo prirejeno izražanju kanabinoidnih receptorjev.
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