
GLIOBLASTOMUL- MODEL MICROFLUIDIC CEREBRAL PENTRU STUDIEREA ACȚIUNII 
SUBSTANȚELOR ANTINEOPLAZICE ȘI MONITORIZAREA DIGITALĂ A ACESTUIA 

      Glioblastomul este cea mai frecventă tumoră cerebrală malignă ce prezintă anumite 
caracteristici histopatologice precum necroza și proliferarea endotelială (1). Acest tip de 
tumoră provine din celule stem (celule progenitoare), iar aproximativ 90% sunt tumori de tip 
wild type pentru izocitrat dehidrogenază (IDH) (2). Glioblastoamele sunt de două tipuri: 
primare și secundare, și diferă din punct de vedere histologic prin profilurile lor genetice și 
epigenetice. Astfel, la glioblastomul secundar apar mutațiile IDH1, care sunt absente la cel 
primar, iar această modificare genetică este un marker molecular de diagnostic (3). 

      Ca și tratament se folosesc: intervenția chirurgicală, radioterapia și chimioterapia, dar în 
unele situații ce țin de localizarea tumorii, intervenția chirurgicală nu se poate realiza (4). În 
ciuda disponibilității terapiilor farmacologice care au rolul de a combate glioblastomul, 
prognosticul rămâne aproape universal fatal pentru pacienți, iar supraviețuirea medie globală 
este de 14 până la 20 de luni, în prezent neexistând terapii eficiente pentru acesta (5). 

      Principalul obstacol care trebuie trecut de moleculele antineoplazice administrate 
împotriva glioamelor maligne este bariera hematoencefalică (BHE). Aceasta reprezintă o 
barieră fizică formată din celule endoteliale specializate care sunt interconectate prin joncțiuni 
strânse multiproteice formate din claudine (claudin -1, -3 și -5), ocludine și molecule de 
adeziune joncțională (6). În strânsă asociere cu aceste celule endoteliale există astrocite, 
pericite și terminații neuronale, care, împreună formează unitatea neurovasculară cu rol în 
menținerea homeostaziei biochimice și fizice în creierul sănătos (7). Această barieră permite 
trecerea moleculelor mici ( <500 Da și <400 nm ) și lipofile care difuzează pasiv, iar alte 
molecule o traversează prin pinocitoză, transcitoză mediată de receptor sau purtător și 
mecanisme de proteină-purtător (8). 

      Integritatea barierei hematoencefalice și echilibrul homeostatic sunt susținute de 
transportorii care leagă ATP, cum ar fi MDR1, glicoproteina P și numeroase alte proteine 
rezistente la medicamente. Acești transportori mediază activ efluxul xenobioticelor din 
parenchimul creierului (5). 

      În vederea îmbunătățirii abordărilor terapeutice farmacologice există o preocupare intensă 
pentru dezvoltarea unor sisteme inteligente de drug delivery care livrează medicamente într-
un mod controlat și țintit (9). Pentru a studia aceste sisteme de drug delivery cu potențial de 
penetrare a BHE este nevoie de reconstituirea in vitro a condițiilor și a micromediului fiziologic 
și tumoral in vivo. Acest lucru este posibil prin dezvoltarea unor sisteme de culturi 
tridimensionale (3D) ce mimează BHE și fluxul sangvin prin modelarea unui sistem microfluidic 
perfuzat care permite simularea unei microvasculaturi endoteliale formată din celule 
endoteliale microvasculare și a unui micro-țesut neuronal format din celule stem diferențiate. 

      În vederea unei bune modelări a acestui micromediu cerebral trebuie să fie luate în 
cosiderare anumite proprități de natură fizică precum forțele de forfecare, forțele de 
compresiune, rigiditatea substratului și contactul celulă-celulă. În modelele microfluidice 
Brain-on-a-chip (BoC) forțele de forfecare exercitate asupra celulelor endoteliale 
microvasculare ale creierului au rol în reglarea aderențelor și a proteinelor de joncțiune 
strânsă și modularea expresiei markerilor BHE. Rigiditatea substratului are un rol important în 
integritatea joncțiunii strânse și în adoptarea morfologiei tipice a astrocitelor și neuronilor. 
Contactul celulă-celulă are și el un rol crucial asupra BHE, fapt demonstrat de mai multe studii 



științifice care au arătat că o co-cultură a celulelor endoteliale microvasculare ale creierului cu 
astrocitele și pericitele poate crește rezistența electrică trans-endotelială (10, 11). 

      Crearea unui sistem microfluidic, ca model al micromediului cerebral, ar fi foarte utilă în 
evidențierea modului de comportare al celulelor sub acțiunea substanțelor antineoplazice. 
Mai mult, acest model ar putea servi și pentru studierea penetrabilității medicamentelor prin 
BHE, ceea ce nu poate fi realizat folosind modele convenționale de cultură. 

      Dezvoltarea unui sistem microfluidic de tipul Brain-on-a-chip în care micromediul cerebral 
este recreat împreună cu microvasculatura endotelială, micro-țesutul nervos format din 
pericite, astrocite și microglii, BHE și celule modificate (celule de glioblastom) ar putea servi 
ca sursa de date imagistice pentru un soft de analiză și predicție antrenat prin algoritmi de 
inteligență artificială (IA). Monitorizarea sistemului microfluidic perfuzat cu ajutorul unor 
echipamente de live imaging ar putea furniza o serie de date imagistice și numerice ce ar putea 
fi ulterior analizate și interpretate printr-o aplicație IA care ar putea oferi predicții cu privire la 
comportamentul celulelor, eficacitatea tratamentului, etc. 

      În concluzie, modelarea in vitro a micromediului cerebral ar putea aborda cu succes 
problema penetrabilității BHE de către compușii antineoplazici și astfel, ar putea avea un 
impact major predicția răspunsului la terapie sau chiar în descoperirea unor tratamente 
eficiente împotriva glioblastomului. 
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