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Fotodynamická terapie (PDT) pfiedstavuje prozatím alternativní, ale rychle se vyvíjející prostfiedek pro terapii rÛzn˘ch typÛ

nádorÛ. V̆ hodou je absence dlouhotrvajících vedlej‰ích úãinkÛ a moÏnost opakování procedury bez kumulativní toxicity. Prin-

cipem je aplikace fotosenzitivní látky a následné ozáfiení nádoru svûtlem o vhodné vlnové délce, podmínkou je tedy dostupnost

nádoru pro zdroj svûtla.

V̆ bûr fotosenzitivní látky je pro úãinnost PDT zásadní. V ideálním pfiípadû by mûl takov˘ fotosenzibilizátor b˘t jednoduch˘,

ve tmû netoxick˘, stabilní, lehce aplikovateln˘ a o známé chemické struktufie, jeÏ má vysoce úãinnou selektivitu k nádorov˘m

buÀkám a rezistenci vÛãi tkáním obklopujícím tento nádor. Dále by mûl silnû absorbovat (ostré maximum) v ãásti optického spekt-

ra (600–1 100 nm), kde svûtlo optimálnû proniká Ïivou tkání a kde energie fotonÛ je je‰tû dostateãnû vysoká k produkci single-

tového kyslíku, kter˘ je pro indukci oxidativního stresu a následné bunûãné smrti u ozáfiené tkánû nezbytn˘. Podle struktury lze

tyto látky rozdûlit na odvozené od porfyrinu, odvozené od chlorofylu (chloriny, purpuriny) a barviva (ftalocyanin, rhodamin)

(Oleinick et al., 2002). Pouze látky první skupiny jsou v souãasné dobû v rÛzn˘ch fázích klinick˘ch zkou‰ek pro nádory rozliã-

ného pÛvodu (Ïaludku, tlustého stfieva, hlavy a krku, moãového mûch˘fie, prsu, mozku, kÛÏe, gynekologick˘ch malignit) (Huang,

2005).

V poslední dobû se do popfiedí zájmu dostává, jako klinicky potencionálnû vyuÏitelná látka, hypericin. Jde o pfiírodní foto-

senzibilizátor, kter˘ je pfiítomen v rostlinách rodu Hypericum, jehoÏ nejbûÏnûj‰ím zástupcem je Hypericum perforatum (Tfieza-

lka teãkovaná). Hypericin vykazuje silnou fluorescenci, jeho absorpãní maximum je kolem 600 nm, má fotosenzibilizaãní vlast-

nosti spojené s tvorbou velkého mnoÏství singletového kyslíku a nízkou toxicitu za tmy (Agos-

tinis et al., 2002). Má tedy v‰echny vlastnosti nezbytné pro klinické vyuÏití s PDT.

V na‰í in vitro studii jsme srovnávali úãinek PDT s hypericinem u dvou stabilních lid-

sk˘ch epiteliálních bunûãn˘ch linií tlustého stfieva – linie HT-29 odvozené od adenokarci-

nomu tlustého stfieva a linie FHC získané ze stfieva 13-ti t˘denního plodu. Hypericin (100,

250 nebo 500 nM) jsme k buÀkám pfiidávali 16 hodin pfied ozáfiením svûtelnou dávkou

2.7 J/cm2. Následnû jsme mûfiili cytotoxicitu, indukci bunûãné smrti a bunûãn˘ cyklus (8, 24

a 48 hodin po ozáfiení), mitochondriální potenciál (3 hodiny po ozáfiení) a produkci reaktiv-

ních kyslíkov˘ch radikálÛ (ROS) pfiímo bûhem ozafiování (tedy v prÛbûhu aktivace hyperi-

cinu) a po ozáfiení (15-60 min.). Dále nás zajímala intenzita inkorporace hypericinu do bunûk

(0.5-24 hodin po pfiidání).

Vzhledem k tomu, Ïe zdravá tkáÀ by mûla b˘t více rezistentní k úãinkÛm PDT neÏ tkáÀ

nádorová (Braichotte et al., 1995), pfiedpokládali jsme zv˘‰enou cytotoxicitu PDT s hyperi-

cinem u bunûk nádorov˘ch (linie HT-29) ve srovnání s buÀkami normálními (linie FHC). Tato pÛvodní hypotéza se nám potvr-

dila, jelikoÏ buÀky HT-29 vykazovaly 48 hodin po PDT s hypericinem (250 nM) pfieÏití okolo 25%, zatímco buÀky FHC kolem
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Fig. 1: 
Indukce bunûãné smrti (apoptóza, nekróza, sekundární nekró-

za) po PDT s hypericinem (100, 250 a 500 nM) u bunûk FHC

a HT-29 detekovaná 8, 24 a 48 hodin po ozáfiení; 

* P<0.05, 

** P<0.01 

*** P<0.001 mezi bunûãn˘mi liniemi.

Fig. 2:
(A) Inkorporace hypericinu do bunûk FHC a HT-29 0.5,

1, 3, 8, 16 a 24 hodin po pfiidání; 

(B) produkce ROS buÀkami FHC a HT-29 bûhem aktiva-

ce hypericinu osvícením; 

(C) mnoÏství ROS v FHC a HT-29 buÀkách 30 minut po

osvícení.



XXXII .  BRNùNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY  •  XXI I .  KONFERENCE PRO NELÉKA¤SKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

E X P E R I M E N T Á L N Í  O N K O L O G I E

75% (Fig. 1). Navíc u nádorov˘ch bunûk do‰lo také ke statisticky v˘znamnûj‰ímu poklesu membránového potenciálu mito-

chondriií neÏ u bunûk normálních, coÏ naznaãuje, Ïe u nich dochází k indukci programované bunûãné smrti.

JelikoÏ principem úãinku PDT je vyvolání oxidativního stresu u cílov˘ch bunûk, zajímala nás dále inkorporace hypericinu do

bunûk a vnitrobunûãná produkce reaktivních kyslíkov˘ch ãástic (ROS). Na‰e v˘sledky pfiekvapivû ukázaly, Ïe normální bunûã-

ná linie FHC je schopna inkorporovat hypericin silnûji neÏ nádorová linie HT-29 (Fig. 2A), a také Ïe u normálních bunûk dochá-

zí v prvních minutách po PDT k vy‰‰í produkci ROS (Fig. 2B). Av‰ak po del‰ím ãase od ozáfiení je jiÏ produkce ROS vy‰‰í v buÀ-

kách nádorov˘ch (Fig. 2C), coÏ odpovídá pÛvodní hypotéze. Nenádorové buÀky mají pravdûpodobnû silnûj‰í vnitrobunûãné anti-

oxidaãní systémy, díky kter˘m se vyrovnají s oxidativním stresem navozen˘m po PDT mnohem lépe neÏ buÀky nádorové, u kter˘ch

mohou b˘t tyto systémy poru‰eny.

Z na‰ich v˘sledkÛ lze usuzovat, Ïe PDT s hypericinem by mohla b˘t efektivní formou terapie nádorÛ tlustého stfieva pomûr-

nû ‰etrnou k okolní zdravé tkáni.

PouÏitá literatura

1. Agostinis P., Vantieghem A., Merlevede W. and de Witte P. A. (2002). Hypericin in cancer treatment: more light on the

way. Int J Biochem Cell Biol 34, 221-241.

2. Braichotte D. R., Wagnieres G. A., Bays R., Monnier P. and van den Bergh H. E. (1995). Clinical pharmacokinetic studi-

es of photofrin by fluorescence spectroscopy in the oral cavity, the esophagus, and the bronchi. Cancer 75, 2768-2778.

3. Huang Z. (2005) A review of progress in clinical photodynamic therapy. Technol Cancer Res Treat 4, 283-293.

4. Oleinick N.L., Morris R.L. and Belichenko I. The role of apoptosis in response to photodynamic therapy: what, where,

why, and how. Photochem Photobiol Sci 1 (2002), 1-21

Tato práce vznikla za podpory grantÛ GAâR ã. 524/07/1178, IGA AV âR ã. 1QS500040507, VEGA-1/0240/08 M· SR
a SAV a Interního grantového systému UPJ· Ko‰ice ã. VVGS/UPJ·/55/07-08.


