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INTRODUCERE
Cancerul de sân triplu negativ (TNBC) este o patologie eterogenă și, în același
timp, are un comportament agresiv și prognostic nefavorabil. Opțiunile de tratament
pentru femeile diagnosticate cu TNBC sunt restricționate din cauza absenței unei ținte
terapeutice. În consecință, acestea sunt tratate cu chimioterapie standard, cum ar fi
compuși de tip taxani sau antracicline. Un procent important din aceste cazuri dezvoltă
rezistență în timpul tratamentului sau sunt intrinsec mai puțin sensibile la terapia
convențională.
Având în vedere complexitatea și eterogenitatea TNBC, dezvoltarea modelelor
preclinice și interpretarea clinică a modificărilor transcriptomice și genomice în
cazurile TNBC este de cea mai mare importanță și duce la identificarea unei noi opțiuni
terapeutice pentru tratamentul TNBC, permițând în același timp identificarea unor noi
variante terapeutice.
Eșecul tratamentului este atribuit în mare măsură rezistenței intrinseci
dobândite care limitează eficacitatea terapiilor actuale. Mai multe caracteristici ale
TNBC au fost identificate anterior ca factori cheie de conducere care duc la
chimioterapie. Depășirea rezistenței la terapie poate fi prevenită prin aplicarea unui
tratament combinat, testat în modele de studiu inovatoare care imită complexitatea
TNBC. Scopul acestui studiu a fost de a aduna mai multe aspecte inovatoare în
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managementul TNBC. Acesta reunește studii complexe bazate pe culturi celulare,
împreună cu teste moleculare pentru evaluarea efectului Doxorubicinei sau terapia
multițintă. În acest studiu, abordările moderne sunt utilizate în combinație, cum ar fi
microarray și secvențierea de generație următoare, qRT-PCR, susținute de analize
complexe bioinformatice.
Studiile noastre s-au concentrat pe complexitatea TNBC prin angajarea unei
serii de evenimente ulterioare care pot fi realizate cu ajutorul diferitelor concepte și
analize de biologie moleculară, fiind orientate în această nouă direcție de terapii
multițintă.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII
Cancerul este o cauză majoră de deces și o limită semnificativă a creșterii
speranței de viață în fiecare națiune a lumii. Cancerul este a doua cauză principală de
morbiditate și deces în Europa, cu estimări care depășesc 4.5 milioane de cazuri noi,
peste 2 milioane de decese și aproximativ 13 milioane de cazuri predominante.
GLOBOCAN a estimat 2.3 milioane de cazuri noi în 2020 pentru cancerul mamar la
femei, reprezentând 11.7% din toate cazurile de cancer și a cincea cauză principală a
mortalității cauzate de cancer la nivel mondial din cauza celor 685.000 de decese. În
țările occidentale, incidența TNBC a fost constatată la 12.2%-13% din totalul
cancerelor de sân, având o prevalență mai mare în populația afro-americană (22.5%23.7%). Aproximativ 46% dintre pacientele cu TNBC vor dezvolta metastaze
îndepărtate datorită faptului că TNBC este foarte invaziv. Rata mortalității pacientelor
cu TNBC în termen de 3 luni de la recurență a fost de 75%.
Pacientele cu TNBC se confruntă, în general, cu efecte secundare moderate până
la severe, legate de dezvoltarea rezistenței dobândite la agenții chimioterapeutici (care
este un răspuns mai adaptiv la prezența medicamentelor) datorită tratamentului
continuu. Obiectivele chimioterapiei neoadjuvante constau în îmbunătățirea
probabilității de conservare a sânilor după intervenția chirurgicală, precum și în luarea
în considerare a răspunsului la terapia sistemică. Cea mai recentă abordare terapeutică
țintită în TNBC implică agenți care vizează amplificarea HER2 (Trastuzumab,
Pertuzumab, Lapatinib și Neratinib) și inhibitori ai ARP (Olaparib și Talazoparib)
pentru cazurile de TNBC mutante BRCA1/2 sau inhibitori PI3K pentru cele care redau
mutația PIK3CA.
Unul dintre mecanismele majore implicate în chemorezistență a fost observat a
fi mediat de transportatorii(ABC) de tip ATP-binding cassette. Astfel, ABC generează
un eflux ATP-dependent de diferite medicamente pe membranele celulare. Mecanismul
de rezistență la medicamente prin supraexprimarea transportorilor ABC este
interconectat cu calea “hedgehog” prin reglarea caracteristicilor celulelor stem.
Abordările terapeutice pentru înțelegerea mecanismelor legate de rezistență sunt
vitale și trebuie implementate în practica clinică. Mecanismul de rezistență la
medicamente este similar cu procesele evolutive, mai ales în microbi și celulele
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canceroase. Acestea includ modificări ale efluxului medicamentului, îmbunătățirea
reparării AND-ului afectat, evadarea din apoptoză, evaziunea sistemului imunitar,
mutația țintelor medicamentului, metabolismele diferențiale și modificările
epigenetice.
Ideea de a combina diferiți agenți terapeutici pentru a potența răspunsul la
tratament a fost aplicată de zeci de ani. Acest lucru poate fi deosebit de benefic în
TNBC, în cazul în care medicina personalizată care vizează molecule de semnalizare
este imposibil de gestionat. S-a demonstrat că un cocktail de două sau mai multe
medicamente cu diferite mecanisme de acțiune poate fi mai eficient și poate preveni
reapariția bolii. Nanoparticulele conjugate de siRNA pot livra siRNA la țesuturile dorite
într-un mod avantajos deoarece permit evitarea sistemului imunitar intuitiv. Se poate
livra un număr mare de siARN-uri per eveniment de absorbție.

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Prezenta teză este împărțită în trei studii principale, iar obiectivele specifice
sunt: • identificarea modificărilor care apar în morfologia moleculară a celor două linii
celulare rezistente la medicamente, MDA-MB-231 și Hs578T, prin expunerea pe
termen lung la Doxorubicină; • caracterizarea modificărilor genomice și
transcriptomice post-terapie cu TGFβ1 siRNA în combinație cu Doxorubicină în TNBC;
• determinarea efectelor anti-proliferative ale TGFβ1 siRNA în combinație cu
Doxorubicina în TNBC.
Studiul 1 – Efectele celulare ale expunerii la doze multiple de Doxorubicină
în celulele tumorale de sân triplu negativ
Cercetarea noastră s-a axat pe dezvoltarea a două linii celulare TNBC rezistente
la Doxorubicină, care au fost expuse la o doză scăzută de Doxorubicină. Modificările
celulare și morfologice au fost investigate ca efect al expunerilor multiple la doze mici.
Conform rezultatelor MTT, a fost selectată o concentrație de 50 nM de Doxorubicină
pentru a investiga în continuare procesele celulare și moleculare după 12, respectiv 24
pasaje. Experimentele in vitro au fost efectuate pe două linii celulare TNBC, celule
Hs578T și, respectiv, celule MDA-MB-231. Testul MTT a fost utilizat ca test toxicologic
standard, combinat cu evaluarea modificărilor care au avut loc în filamentele
citoscheletului, utilizând microscopia confocală. Platforma de secvențiere de ultimă
generație a fost utilizată pentru a identifica semnătura specifică a mutațiilor în ambele
linii celulare TNBC post-terapie, necesară pentru a oferi o înțelegere cuprinzătoare a
modului de contracarare a mecanismelor de rezistență la medicamente în patologia
selectată. Doxorubicina a fost comandată de la Sigma-Aldrich. Reactivii pentru culturi
celulare au fost obținuți de la GIBCO.
Doxorubicina este unul dintre cele mai eficiente și active medicamente chimio
utilizate în cazul cancerului de sân precoce sau avansat. Acest medicament este
cunoscut pentru activarea mecanismelor de rezistență la medicamente prin activarea
proceselor biologice importante, mecanisme care nu sunt complet elucidate.
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Valorile IC50 superioare demonstrează în mod clar că, deși stabilirea liniilor
celulare rezistente la Doxorubicină este laborioasă, acest model in vitro va fi utilizat
pentru elaborarea de noi strategii terapeutice în TNBC și pentru o mai bună înțelegere
a mecanismului complex legat de rezistența la medicamente, precum și cum să
combatem această problemă. Stabilirea acestor modele in vitro poate fi utilizată pentru
screening-ul noilor medicamente (monoterapie sau terapie combinată), pentru a
combate mecanismele identificate în contextul clinic.
Studiul 2 – Celulele tumorale de sân triplu negativ rezistente la
Doxorubicină: Multiple modificări genomice și transcriptomice
Deoarece rezistența la medicamente este un fenomen multifactorial, analiza
genomică și transcriptomică a celulelor rezistente la medicamente poate oferi dovezi
despre noi gene candidate care ar putea promova dezvoltarea rezistenței.
În studiul de față, modificările specifice au fost investigate pe două linii celulare
TNBC (Hs578T și MDA-MB-231) după o expunere îndelungată la o soluție 50 nM de
Doxorubicină. La pasajul 12 și 24, ambele linii celulare au fost recuperate și investigate
pentru semnătura specifică care apare la nivel celular și molecular. Platformele NGS și
microarray au fost utilizate pentru a identifica transcrierile specifice modificate în
liniile celulare rezistente. Folosind instrumente bioanformatice, au fost identificate noi
transcrieri și căi de semnalizare. În acest sens, au fost identificate genele care aparțin
familiei ABC-Transporter. Conform acestor gene de rezistență la medicamente, au fost
create rețele noi folosind software-uri specifice. Rezultatele obținute au fost validate
prin qRT-PCR și ELISA și s-a observat că genele selectate implicate în rezistența la
medicamente au prezentat un profil de expresie ridicat. Putem presupune că
mecanismele de rezistență la medicamente au fost activate post-terapie.
Probele au fost tratate cu AMPure XP (Bechman Coulter) și măsurate cu ajutorul
fluorometrului Qubit 2.0 și a kitului de ADN Qubit HS. Procesul de secvențiere a fost
efectuat folosind ehipamentul Ion Torrent PGM și datele au fost analizate folosind
software-ul Torrent suit 5.6 și Ion Reporter 5.6. Valorile rezultate au fost filtrate
respectând condițiile: valoarea p ≤ 0.05, acoperire ≥500. Toți reactivii au fost furnizați
de Thermo Scientific.
Studiul nostru a arătat că sunt implicate modificări multiple în rezistența
dobândită a celulelor TNBC, inclusiv susceptibilitatea redusă la apoptoză ca urmare a
mutației TP53 suplimentare, în paralel cu activarea unui număr important de gene de
rezistență la medicamente, care pot fi utilizate ca markeri de prognostic.
Pe parcursul studiului nostru, în care am detectat căi funcționale implicate în
mecanismul de rezistență la medicamente și, de asemenea, am explorat
chemorezistența din TNBC, am încercat să găsim o soluție împotriva acestui proces
pentru a ajuta pacientele cu prognostic îmbunătățit.
S-a tras un semnal de alarmă asupra efectului negativ al Doxorubicinei, un
medicament implicat în tratamentul cancerului, subliniind în același timp răspunsul
celular la acesta și prezența genelor mutate. Cu ajutorul instrumentelor moderne de
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bioinformatică au fost prezentate nivelurile de expresie a genelor modificate și a
diferitelor forme de mutație, fiind considerat un început esențial pentru alte
experimente care pot studia modul în care organismul reacționează la medicamente în
cazul unor boli similare.
Studiul 3 - Implicarea tratamentului combinat al TGFβ1 siRNA și
Doxorubicin în celulele tumorale de sân triplu negativ
TGFβ1( Transforming growth factor-β1) s-a dovedit a fi un element cheie în
dezvoltarea și funcționarea normală a glandei mamare, de asemenea, a fost legată de
dezvoltarea și progresia tumorilor mamare. S-a demonstrat că TGFβ1 are o funcție
dublă, agent oncogenic și supresor tumoral în cancerul de sân. Nivelurile de TGFβ1 pot
fi utilizate eficient de ARN de interferență (RNI) și un set de 20-25 nucleotide sub
forma unui ARN dublu-catenar, al cărui scop este distrugerea unei gene țintă, bazată pe
complementaritatea genei țintă.
TNBC este o patologie agresivă care necesită mai multe investigații pentru a
stabili o terapie eficientă. Se știe că terapia combinată ar putea îmbunătăți rezultatele
și ar putea extinde rata de supraviețuire a pacientelor cu TNBC. În TNBC, mecanismele
de rezistență la medicamente sunt actori critici care trebuie luați în considerare.
Terapia siRNA poate completa chimioterapia, prin suprimarea specifică a
genelor specifice care provoacă rezistență, rezultând un efect antiproliferativ
îmbunătățit. Astfel, s-a observat că terapia combinată prezintă rezultate bune în
inhibarea rezistenței la medicamente.
Rapoarte recente sugerează că TGFβ1 este supraexprimat în TNBC și are un rol
important în reglementarea mecanismelor de rezistență la medicamente. Pentru a
depăși recent procesele legate de rezistența la medicamente, s-a arătat că terapia
combinată prezintă rezultate semnificative în diferite patologii, inclusiv TNBC. Scopul
acestui studiu a fost investigarea efectelor anti-proliferative ale terapiei combinate
TGFβ1 siRNA și Doxorubicină folosind două linii celulare TNBC, MDA-MB-231 și
Hs578T. Această investigație ne ajută să înțelegem căile de semnalizare oncogene prin
mecanismul complex al acestora în celulele TNBC. Astfel, s-a observat că activarea
apoptozei în liniile celulare TNBC a fost corelată cu terapia combinată dintre TGFβ1
siRNA cu Doxorubicină.
Datele privind pacientele cu TNBC au fost obținute de pe platforma TCGA (The
Cancer Genome Atlas), utilizând instrumentul XENA Browser. Software-ul GeneSpring
GX de la Agilent Technologies a fost utilizat pentru exprimarea genelor, utilizând fold
change (FC) > 1.5 și o valoare p 0.05 și apoi au fost selectate genele asociate TGFβ
pentru TNBC.
Experimentul a fost realizat pe două linii celulare TNBC, Hs578T și MDA-MB231, linii ce au fost achiziționate de la American Type Culture Collection (ATCC).
Transfecția a fost efectuată cu o soluție 50 nM siRNA TGFβ1 (Ambion) și siPORT NeoFX
Transfecției Agent (Life Technologies), utilizat pentru livrarea siRNA. Transfecția a
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fost, de asemenea, efectuată în prezența/absența unei singure doze de 5 μm de
Doxorubicină, în conformitate cu protocolul de fabricație.
În concluzie, am încercat să evidențiem importanța TGFβ1 siRNA în combinație
cu Doxorubicină pe liniile celulare TNBC. S-a arătat că, prin atenuarea TGFβ1,
procesele apoptozei au fost stimulate într-una din liniile celulare TNBC, Hs578T, prin
TP53 și căi legate de ciclul celular, având capacitatea de a potența efectele
Doxorubicinei. Folosind analiza bioinformatică, s-a observat activarea unor gene de
rezistență la medicamente (ABCB1 și Il-6). Este foarte important să oferim o înțelegere
corespunzătoare în contracararea mecanismelor de rezistență la medicamente din
liniile celulare TNBC. Astfel, prin investigarea Il- 6 în liniile celulare TNBC, s-a dezvăluit
implicarea sa în reglementarea rezistenței medicamentului la terapia propusă. În plus,
este necesară o înțelegere aprofundată a căilor compensatorii pentru a fi definite ca o
prioritate în dezvoltarea medicamentelor TNBC. Ar trebui urmărite interferența
directă cu funcțiile ABCB1, Il-1 sau o altă semnalizare oncogenică. De asemenea, ar
trebui evaluată întreaga modificare la nivel transcriptomic, și nu numai, un panou
genetic specific pentru cancerul de sân.
Concluzii generale şi noutatea tezei
Datele noastre experimentale arată că:
• Prin expunerea liniilor celulare TNBC la doze multiple de Doxorubicină, liniile
celulare TNBC rezistente la medicamente sunt dezvoltate de condiții in vitro.
• Liniile celulare TNBC rezistente la medicamente sunt investigate prin utilizarea
diferitelor teste funcționale pentru a observa fenotipul și răspunsul la terapie.
• Au fost investigate procese celulare și moleculare pentru a identifica genele cheie
implicate în rezistența la medicamente, pentru a identifica semnătura comună dintre
ambele linii celulare TNBC stabilite ca modele pentru prognosticul clinic.
• Liniile celulare TNBC dezvoltate rezistente la medicamente sunt modele relevante
pentru studierea mai multor mecanisme în biologia cancerului, precum și pentru
achiziționarea fenotipului de rezistență de către celulele canceroase.
• Prin aceste linii celulare TNBC rezistente la medicamente, putem identifica o nouă
combinație terapeutică pentru a împiedica activarea mecanismelor de rezistență.
• Prin suprapunerea genei up-regulate obținute prin platforma microarray din baza de
date NCBI, cu genele rezistente la medicamente, a fost identificat un panou de 15 gene
cu semnături comune de rezistență pentru liniile celulare MDA-MB-231 și Hs578T, ca
biomarkeri pentru evaluarea răspunsului la Doxorubicină.
• Terapia combinată, TGFβ1 în combinație cu Doxorubicină, prezintă efecte proapoptotice și antiproliferative, iar exprimarea excesivă a diferitelor gene implicate în
procesele biologice (apoptoză, creștere tumorală, proliferare și metastaze) sunt
responsabile pentru rezistența la terapie. Aceste date au demonstrat că TGFβ1 a fost
un regulator semnificativ al evoluției celulare în TNBC. Astfel, combinația de
Doxorubicină cu TGFβ1 siRNA poate fi considerată pentru teste preclinice
suplimentare ca o strategie potențială pentru tratamentul TNBC, luând în considerare

Multitargeted therapy in triple negative breast cancer using small molecules with RNA interference

9

molecule mici suplimentare care vizează genele rezistenței la medicamente activate,
chiar și în cazul scenariilor de tratament combinat.
Studiul nostru dezvăluie noi perspective asupra mecanismelor moleculare
asociate cu rezistența la tratament a medicamentului în liniile celulare TNBC.
Semnătura rezistenței la medicamente poate fi investigată în continuare ca biomarkeri
pentru răspunsul la terapie, îmbunătățind tratamentul TNBC. Un element inovator al
acestei teze este reprezentat de caracterizarea modelelor de cultură celulară 2D
utilizate pentru evaluarea mecanismelor de rezistență la medicamente, dezvoltarea de
noi metode utilizate pentru combaterea acestui mecanism prin utilizarea diferitelor
scenarii de terapie combinată. Utilizarea siRNA și a moleculelor mici în terapia liniilor
celulare TNBC, a prezentat rezultate importante prin procese apoptotice inhibate și
creșterea tumorilor, precum și gene relevante implicate în mecanismele de rezistență
la medicamente.
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INTRODUCTION
Triple negative breast cancer (TNBC) is a heterogeneous pathology, and at the
same time has an aggressive behavior and unfavorable prognostic. Treatment options
for women diagnosed with TNBC are restricted due to the absence of a therapeutic
target. Consequently, they are treated with standard chemotherapy such as taxanes or
anthracyclines. An important percent of these cases develop resistance during
treatment or are intrinsically less susceptible to conventional therapy.
Given the complexity and heterogeneity of TNBC, the development of preclinical
models and clinical interpretation of the transcriptomic and genomic alterations in
TNBC cases is of the utmost importance, and lead to the identification of new
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therapeutic option for the TNBC treatment, while permitting the identification of novel
therapeutic targets.
Treatment failure is largely attributed to the intrinsic acquired resistance that
limits the efficacy of current therapies. Several characteristics of TNBC have been
previously identified as key driving factors that lead to chemoresistance. Overcoming
resistance to therapy can be prevented by applying a combined treatment, tested in
innovative study models that mimic the complexity of TNBC. The purpose of this study
was to gather several innovative aspects in TNBC management. It brings together
complex cell-culture based studies along with molecular tests for evaluating the effect
of Doxorubicin or the multi targeted therapy. In this study, modern approaches are
used in conjunction, like microarray and next generation sequencing, qRT-PCR,
sustained by complex bioinformatics analyses.
Our studies focus on the complexity of TNBC by employing a series of
subsequent events that can be achieved with the help of various molecular biology
concepts and assays, being oriented in this new direction of multitargeted therapies.

STATE OF THE ART
Cancer is a major cause of death and a significant boundary to expanding life
expectancy in each nation of the world. Cancer is the second leading cause of morbidity
and death in Europe, with estimates exceeding 4.5 million new cases, over 2 million
deaths, and about 13 million prevalent cases. GLOBOCAN estimated 2.3 million new
cases in 2020 for female breast cancer, representing 11.7% of all cancer cases and the
fifth leading cause of cancer mortality worldwide due the 685,000 deaths. In western
countries, TNBC incidence was found at 12.2%-13% of all breast cancers, having a
higher prevalence in African-American population (22.5%-23.7%). Approximately
46% of TNBC patients will develop distant metastases due the fact that TNBC is highly
invasive. The mortality rate of TNBC patients within 3 months after recurrence was
found as high as 75%.
TNBC patients are generally confronted with moderate to severe side effects,
related to developing acquired resistance to the chemotherapeutic agents (which is a
more adaptive response to the presence of drugs) due to continued treatment. The
objectives of neoadjuvant chemotherapy consist of improving the likelihood of breastconserving surgery, as well as considering response to systemic therapy. The latest
targeting therapeutic approach in TNBC implies agents targeting HER2 amplification
(Trastuzumab, Pertuzumab, Lapatinib, and Neratinib), and PARP inhibitors (Olaparib
and Talazoparib) for BRCA1/2 mutated TNBC cases, or PI3K inhibitors for those
rendering PIK3CA mutation.
One of the major mechanisms involved in chemoresistance was observed to be
mediated by ATP-binding cassette (ABC) transporters. Thus, ABC generate an ATPdependent efflux of different drugs across cellular membranes. Drug resistance
mechanism via overexpression of ABC transporters is interconnected with hedgehog

Multitargeted therapy in triple negative breast cancer using small molecules with RNA interference

5

pathway by the regulation of stem cell features. Therapeutic approaches to understand
the mechanisms related to resistance are vital, and need to be implemented in clinical
practice. The drug resistance mechanism is similar in the evolutionary processes,
mostly in microbes and cancer cells. These include alterations of the drug efflux,
increase in DNA damage repair, escape from apoptosis, immune system evasion,
mutation of the drug targets, differential metabolisms, and epigenetic alterations.
The idea of combining different therapeutic agents to potentiate the treatment
response has been applied for decades. This may be especially beneficial in TNBC,
where personalized medicine targeting signaling molecules is unmanageable. It was
demonstrated that a cocktail of two or more drugs with different mechanisms of action
can be more efficient and is able to prevent disease recurrence. siRNA
conjugated nanoparticles can deliver siRNA to desired tissues in an advantageous way
because they permit the avoidance of the intuitive immune system, and the great
number of siRNAs that can be delivered per uptake event.

PERSONAL CONTRIBUTION
The present thesis is divided in three main studies, and the specific objectives
are: • the identification of alterations which occur in the molecular morphology of the
two developed drug resistant cell lines, MDA-MB-231 and Hs578T, by long term
exposure to Doxorubicin; • the characterisation of genomic and transcriptomic
alterations post-therapy with TGFβ1 siRNA in combination with Doxorubicin in TNBC;
• determination of the anti-proliferative effects of TGFβ1 siRNA in combination with
Doxorubicin in TNBC.
Study 1 - Cellular effects of multiple dose exposure to Doxorubicin in triple
negative breast cancer cells
Our research was focused on the development of two Doxorubicin-resistant
TNBC cell lines which were exposed to a low dose of Doxorubicin. The cellular and
morphological alterations were investigated as effect of multiple low dose exposures.
According to MTT results, a concentration of 50 nM Doxorubicin was selected to
further investigate the cellular and molecular processes after 12, respectively 24
passages. The in vitro experiments were performed on two TNBC cell lines, Hs578T
cells and MDA-MB-231 cells, respectively. MTT assay was used as a standard
toxicological test, combined with the assessment of modifications occured in the
cytoskeleton filaments using confocal microscopy. Next-generation sequencing
platform was used to identify the specific mutation signature in both TNBC cell lines
post-therapy, needed to provide a comprehensive understanding about how to
counteract drug resistance mechanisms in the selected pathology.
Doxorubicin was obtained from Sigma-Aldrich. Cell culture reagents were
obtained from GIBCO.
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Doxorubicin is one of the most effective and active chemotherapy drugs used in
the case of early or advanced breast cancer. This drug it is known to activate drug
resistance mechanisms by activating important biological processes, mechanisms
which are not completely elucidated.
The higher IC50 values demonstrate clearly that the even though the
establishment of Doxorubicin resistant cell lines is laborious, this in vitro model will be
used for developing novel therapeutic strategies in TNBC and for a better
understanding of the complex mechanism’s related to drug resistance and how to
combat this problem. The establishment of these in vitro models can be used for
screening new drugs (monotherapy or combined therapy), in order to combat the
mechanisms found in the clinical context.
Study 2 - Triple negative breast cancer cells resistant to Doxorubicin:
multiple genomic and transcriptomic alteration
Since drug-resistance is a multi-factorial phenomenon, genomic&transcriptomic
analysis of drug resistant cells may offer evidence about new candidate genes that
might promote to the development of resistance.
In the present study, the specific alterations were investigated on two TNBC cell
lines (Hs578T and MDA-MB-231) after a long exposure to 50 nM Doxorubicin. At
passage 12 and 24, both cell lines were recovered and investigated for specific
signature which occurs at cellular and molecular level. NGS and microarray platforms
were used to identify specific transcripts altered in resistant cell lines. Using
bioinformatic tools, new transcripts and signaling pathways were identified. In this
regard, genes that belong to the ABC-transporter family were identify. According to
these drug resistance genes, new networks were created using specific softwares. The
obtained results, were validated through qRT-PCR and ELISA and it was observed that
the selected genes involved in drug resistance exhibited an elevated expression profile.
We can assume that drug resistance mechanisms were activated post-therapy.
The samples were cleaned with the AMpure XP Beads (Bechman Coulter) and
measured using the fluorometer Qubit 2.0 and the Qubit HS DNA kit. The sequencing
process was performed using the Ion Torrent PGM Machine and the data were
analyzed using the Torrent Suit 5.6 and Ion Reporter 5.6 software for data trimming,
alignment and variant calling. The variations resulted were filtered respecting the
conditions: p value ≤ 0.05, coverage ≥500. All the reagents were provided by Thermo
Scientific.
Our study revealed that multiple changes are involved in acquired resistance of
TNBC cells including reduced susceptibility to apoptosis as consequence of the
presented additional TP53 mutation in parallel with the activation of an important
number of drug resistance gene, that can be used as prognostic markers.
Throughout our presented study in which we detected functional pathways
involved in drug resistance mechanism and also explored the chemoresistance in
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TNBC, we tried to find a solution against this process in order to help the patients with
improved prognostics.
We threw light on the negative effect of Doxorubicin, a medicine involved in
cancer treatment, underlining at the same time the cellular response to it and the
presence of mutated genes. With the help of modern bioinformatics tools there were
featured the levels of expression of altered genes and different mutation forms, being
considered an essential start for other experiments that may study how the organism
reacts to drugs in case of similar diseases.
Study 3 - Implication of combined treatment of TGFβ1 siRNA and
Doxorubicin in triple negative breast cancer cells
Transforming growth factor-β1 (TGFβ1) was proved to be a key element in
normal mammary gland development and function, also was related to the
development and progression of breast tumors. TGFβ1 has been demonstrated to have
a dual function, oncogenic and tumor supressor role in breast cancer. The levels of
TGFβ1 can be efficiently used by RNA interference (RNAi) and a set of 20-25
nucleotides under the form of a double-stranded RNA, the aim of which is the
destruction of a target gene, based on complementarity of the target gene.
TNBC is an aggressive pathology which requires more investigation in order to
establish an effective therapy. It is known that combined therapy might improve the
outcomes and extend the survival rate of the TNBC patients. In TNBC, drug resistance
mechanisms are critical players which should be taken into consideration.
siRNA therapy can complement the chemotherapy, by targeted suppression of
specific genes that cause resistance, resulting in an enhanced antiproliferative effect.
Thus, was observed that combined therapy presents good results in drug-resistance
inhibition.
Recent reports suggest that TGFβ1 is overexpressed in TNBC and has an
important role in regulation of the drug resistance mechanisms.
In order to overcome processes related to drug resistance, recently, was showed
that combined therapy exhibits significant results in different pathology, including
TNBC. The aim of this study was to investigate the anti-proliferative effects of the
combined therapy TGFβ1 siRNA and Doxorubicin using two TNBC cell lines, MDA-MB231 and Hs578T. This investigation helps us to understand the oncogenic signalling
pathways with their complex mechanism in TNBC cells. Thus, was observed that the
activation of apoptosis in TNBC cell lines was corelated with the combined therapy
between TGFβ1 siRNA with Doxorubicin.
The data on TNBC patients were obtained from the TCGA platform (The Cancer
Genome Atlas) using the XENA Browser tool. The GeneSpring GX software from Agilent
Technologies was used for gene expression, using a fold change (FC) > 1.5 and a
p value of < 0.05, and then altered TGFβ-related genes for TNBC were selected.
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The experiment was performed on two TNBC cell lines, Hs578T and MDA-MB231, which were purchased from the American Type Culture Collection (ATCC).
Transfection was performed with 50 nM siRNA TGFβ1 (Ambion) and siPORT
NeoFX Transfection Agent (Life Technologies), used for siRNA delivery. Transfection
was also performed in the presence/absence of a single dose of 5 μM of Doxorubicin
according to the manufacture’s protocol.
In conclusion, we tried to highlights the importance of TGFβ1 siRNA in
combination with Doxorubicin on TNBC cell lines. It has been showed that, through
silencing TGFβ1, apoptosis processes were stimulated in one of the TNBC cell line,
Hs578T, by TP53 and cell cycle related pathways, having the capacity to potentiate the
effects of Doxorubicin. Using bioinformatic analysis, the activation of some drug
resistance genes (ABCB1 and IL-6) was observed. It is very important to provide a
comprehensive understanding in order to counteract the drug resistance mechanisms
in TNBC cell lines. Thus, through the investigation of IL-6 in TNBC cell lines, it was
revealed its implication in the regulation of drug resistance to the proposed therapy.
Moreover, thorough understanding of the compensatory pathways is needed to be
defined as a priority in TNBC drug development. Direct interference with the functions
of ABCB1, IL-6 or another oncogenic signaling should be pursued. Also, the whole
alteration at transcriptomic level should be assessed, and not only a specific gene panel
for breast cancer.
General conclusions and novelty
Our experimental data reveal that:
• Through the exposure of TNBC cell lines to multiple doses of Doxorubicin, drugresistant TNBC cell lines are developed by in vitro conditions.
• Drug-resistant TNBC cell lines are investigated by using different functional assays
in order to observe the phenotype and response to therapy.
• Through these studies, cellular and molecular processes were investigated in order
to identify key genes involved in drug resistance, to identify the common signature
between the both TNBC cell lines established used as models for clinical prognosis.
• The developed drug-resistant TNBC cell lines are relevant models to study multiple
mechanisms in cancer biology, as well as the acquiring of the resistance phenotype by
the cancer cells.
• By these drug-resistant TNBC cell lines, we can identify new therapeutic
combination in order to hinder the activation of the drug-resistance mechanisms.
• By overlapping the upregulated gene obtained by microarray platform through the
NCBI database, with the drug resistance genes, a panel of 15 genes were identified as
common resistance signatures for MDA-MB-231 and Hs578T cell lines as biomarkers
to assess the response to Doxorubicin.
• The combined therapy, TGFβ1 in combination with Doxorubicin, exhibits proapoptotic and antiproliferative effects, and the overexpression of various genes
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involved in biological processes (apoptosis, tumor growth, proliferation, and
metastasis) are responsible for resistance to therapy. These data demonstrated that
TGFβ1 was a significant regulator of cell fate in TNBC. Thus, the combination of
Doxorubicin with TGFβ1 siRNA, can be considered for further preclinical tests as a
potential strategy for the treatment of TNBC, considering additional small molecules
targeting the activated drug resistance genes, even in the case of the combined
treatment scenarios.
Our study reveals new insights into molecular mechanisms associated with drug
resistance to therapy in TNBC cell lines. The drug resistance signature can be further
investigated as biomarkers for response to therapy, improving the TNBC treatment. An
innovative element of this thesis is represented by the characterization of 2D cell
culture models used to evaluate drug resistance mechanisms, the development of new
methods used to combat this mechanism by using different scenarios of combined
therapy. The use of siRNA and small molecules in TNBC cell lines therapy, exhibited
important outcomes by inhibited apoptotic processes and tumor growth, and relevant
genes involved in drug-resistance mechanisms.
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