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ABSTRACT 

 

Photodynamic therapy (PDT) is a therapeutical approach for the treatment of malignant as 

well as non-malignant disorders based on administration of nontoxic/weakly toxic 

photosensitive compound and its activation with light.  

Hypericin, one of the promising photosensitizers, is known to induce apoptosis with high 

efficiency in various cell line models. However, here we report the prevalence of necrosis in 

colon adenocarcinoma HT-29 cells exposed to an extensive range of PDT doses evoked by 

variations in two variables – hypericin concentration and light dose. Necrosis was the 

principal mode of cell death despite different PDT doses and the absence of anti-apoptotic 

Bcl-2 expression. It is likely that the mutation in p53 plays a crucial role in cell death 

signaling in HT-29. Data indicating proliferation shiftings in HT29 cells, incidence of cell 

death (apoptosis, necrosis and secondary necrosis) and comparison of cytotoxicity and 

caspase-3 activity of HT29 with HeLa cells are presented. 
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ÚVOD 

 

Fotodynamická terapia (PDT) je novým a veľmi sľubným, multifaktoriálnym  prístupom 

aplikovateľným nielen v nádorovej terapii. Spĺňa základné teoretické požiadavky pre úspešnú 

nádorovú terapiu – selektívna deštrukcia nádorového tkaniva a minimálna toxicita voči 

zdravému tkanivu [1]. Pomerne slabá penetrancia viditeľného svetla čiastočne obmedzuje 

použitie tejto terapie predovšetkým pri liečbe povrchových malignít [2]. Výsledok PDT závisí 

od viacerých faktorov ako sú vlastnosti použitého fotosenzitizátora, jeho koncentrácia, 

inkubačný čas, vlnová dĺžka a intenzita svetelného zdroja ako aj histologický pôvod nádoru 

a jeho prekrvenie a tým aj parciálny tlak kyslíka v tkanive [3]. Z tohto dôvodu typ bunkovej 

smrti vyvolaný fotocytotoxickým zásahom hypericínu závisí od mnohých faktorov a ich 

kombinácií. 

Aplikácia PDT vyvoláva sekvenciu fotochemických reakcií, ktorých produktmi sú toxické 

kyslíkové radikály (ROS), predovšetkým však singletový kyslík (1O2), vyvolávajúce 

oxidatívne poškodenie a smrť cieľových buniek [4]. PDT je modulárny systém, ktorého 

účinok závisí od vhodnej kombinácie fotosenzitívnej látky a jej koncentrácie, vlnovej dĺžky 

svetelného žiarenia, jej dávky a intenzity, rovnako, ako aj na type tkaniva a obsahu kyslíka v 

ňom [3]. 

Hypericín je fotosenzitívna látka charakteristická vysokou efektivitou pri tvorbe singletového 

kyslíka [5] ku ktorého indukcii dochádza po ožiarení svetlom v oblasti ~600 nm a nízkou 

alebo žiadnou toxicitou v tme [6] [7]. Spektrálna charakteristika hypericínu umožňuje jeho 

aplikáciu v terapii nádorov s hĺbkou do 1 cm [8]. Aktivovaný hypericín je schopný napríklad 

inhibovať proteín kinázu C a rôzne MAP kinázy [9], indukovať peroxidáciu membránových 

lipidov [10], zvýšiť aktivitu superoxid dismutázy a znížiť koncentráciu glutatiónu [11] 

a poškodiť funkciu mitochondrií [12]. 

Zablokovanie bunkového cyklu v G2/M fáze, pozorované aj na našom modeli 

adenocarcinómu hrubého čreva HT29, vysvetľujú Vantieghem a kol. [13] ako dôsledok 

poškodenia mikrotubulov, ktoré sa spája s fosforyláciou Bcl-2 vyvolanou aktiváciou CDK-

1/cyklín B1 komplexu po slabšom zásahu PDT. Tí istí autori zároveň pozorovali, že táto 

fosforylácia Bcl-2 sa spája s oneskorením nástupu apoptózy v bunkách zablokovaných v G-

2/M fáze bunkového cyklu aj keď iný autori zistili, že zablokovanie mitózy naopak stimuluje 

proces apoptózy [14].  

Hypericín sa po vstupe do bunky najčastejšie koncentruje do membránového systému 

endoplazmatického retikula a v Golgiho aparátu ale nie do mitochondrií [3]. Z tohto dôvodu 
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by mal indukovať apoptózu v menšej miere [15]. Napriek tomu sú rýchla strata 

mitochondriálneho potenciálu, následné uvolnenie cytochrómu c a aktivácia kaspázy 3 

charakteristickými sprievodnými javmi aplikácie PDT s týmto fotosenzitizátorom. Avšak 

uvolnenie cytochrómu c, aktivácia kaspázy 3 a samotný proces apoptózy môže byť potlačený 

v bunkách s vysokou expresiou Bcl-2 [11] [16]. 

Aby sme priblížili úlohu Bcl-2 v signálnych dráhach regulujúcich proces apoptózy po 

fotocytotoxickom zásahu hypericínu in vitro, zvolili sme ako modelovú líniu adenocarcinóm 

hrubého čreva HT29, ktorý je charakteristický mutáciou p53 a nedetekovateľnou hladinou 

Bcl-2. Keďže je PDT variabilný systém ovplyvnený viacerými faktormi, zvolili sme na 

vytvorenie systému viacerých dávok PDT dve premenné – koncentráciu hypericínu a dávku 

svetla. Fotocytotoxicitu PDT a aktiváciu apoptózy v bunkách HT29 sme porovnali s 

HeLa bunkami. Výsledky nášho experimentu naznačujú, že Bcl-2 nezohráva v regulácii 

apoptózy v bunkách HT29 kľúčovú úlohu. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Bunkové línie: Bunky HT29 a HeLa boli inkubované v kultivačnom médiu (RPMI 1640 

obohatené o 10% FBS), pri teplote 37°C a v atmosfére 5% CO2. Pre účely MTT testu boli 

bunky nasadené na 96-jamkové kultivačné platničky v počte 2.104 buniek na jamku alebo na 

60 mm Petriho misky (pre meranie aktivity kaspázy 3, Western blot a morfologickú analýzu 

bunkovej smrti) v počte 5.105 buniek na platničku, kultivované 24 hodín v kultivačnom médiu 

a následne ďalších 16 hodín v kultivačnom médiu obsahujúcom hypericín. Po inkubácii 

buniek s hypericínom boli bunky umiestnené na difúzne sklo ožarovacieho zariadenia 

a ožiarené svetlom dávkou 4.4, 6 a 10 J/cm2. Po ožiarení boli bunky ďalej inkubované 

v uvedených podmienkach až do času analýzy. 

MTT proliferačný test: 8, 24 a 48 hodín po aktivácii hypericínu sme k bunkám pridali 3-[4,5-

dimetyltiazolyl]-2,5-difenyltetrazolium bromid (MTT) žltej farby, ktorý živé bunky 

metabolizujú na kryštalický formazan zafarbený do fialova. Po štvorhodinovej inkubácii sme 

pridali 10% sodium dodecyl sulfát, na zastavenie metabolizácie MTT a zároveň rozpustenie 

vzniknutých kryštálov formazanu. Absorbancia rozpusteného formazanu  bola meraná 

nasledujúci deň na multifunkčnom meracom zariadení FluoStar Optima (BMG LABTECH 

GmbH, Nemecko) pri vlnovej dĺžke 585nm a výsledky vyhodnotené ako percento 

proliferujúcich/prežívajúcich buniek ku kontrole. 

Ožarovacie zariadenie: je tvorené deviatimi L18W/30 (Osram, Nemecko) žiarivkami, s 



 256 

maximom emisie v oblasti 530-620 nm. Maximum absorbancie hypericínu je 590-600 nm. 

Príkon žiariča bol nastavený na 4,4mW.cm-2.s-1. Jednotlivé svetelné dávky boli dosiahnuté 

rôznymi časmi žiarenia. Aby teplota povrchu difúzneho skla nepresiahla teplotu 37°C, 

zariadenie je vybavené niekoľkými ventilátormi. 

Cytokinetická analýza: Absolútny počet plávajúcich a adherentných buniek bol stanovený 

počítaním v Bürkerovej komôrke alebo pomocou zariadenia Coulter Counter (Model ZF, 

Coulter Electronics Ltd, Luton, BEDS., UK). 

Morfologická analýza bunkovej smrti fluorescenčnou mikroskopiou: Adherentné aj plávajúce 

bunku boli spojené dohromady, opláchnuté v Hankovom balancovanom médiu (HBSS) 

(SIGMA, St. Louis, MO, USA) a následne ofarbené pomocou Hoechst 33342 (2µg/ml; 30 

min) and propídium iodidom (25 µg/ml; posledných 5 min) pri izbovej teplote a v tme. Po 

ofarbení boli bunky opláchnuté a resuspendované v 100 µl HBSS. Natívne preparáty boli 

vyhodnotené na fluorescenčnom mikroskope (Nikon Eclipse 400, Nikon Instech Co., Ltd., 

Kawasaki, Japan) ako živé, apoptotické, sekundárne apoptotické a mŕtve bunky na základe 

morfológie jadra (apoptotické a sekundárne apoptotické s fragmentovaným jadrom voči 

živým a mŕtvym bunkám s kompaktným jadrom) a schopnosti živých buniek vylučovať 

z cytoplazmy propídium iodid (živé a apoptotické voči mŕtvym a sekundárne nekrotickým 

bunkám). 

Western blot analýza: Bunky boli zoškrabané a lyzované v Laemmliho pufri [17]. Množstvo 

proteínov bolo stanovené pomocou DC protein assay kitu (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

Hercules, CA, USA) a rovnaké množstvo (10 µg) bolo nanesené na SDS-PAGE. Proteíny 

rozdelené na gély boli preblotované na PVDF membránu (Millipore, Bedford, MA, USA) a tá 

bola okamžite zablokovaná v 5% roztoku mlieka. Po zablokovaní bola membrána inkubovaná 

2 hod pri izbovej teplote s primárnou protilátkou (mouse monoclonal anti-Bcl-2, 1:1000, sc-

509, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA; mouse anti-β-actin, 1:6000, A5441, 

SIGMA; mouse monoclonal anti-p53 (DO-1) [18]). Po opláchnutí boli membrány ďalšiu 

hodinu inkubované so sekundárnymi protilátkami asociovanými s chrenovou peroxidázou  

(antimouse IgG, 1:6000, Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK). Po ďalšom 

opláchnutí boli výsledky analýzy vyzualizované pomocou chemiluminiscenčného ECL1 kitu 

(Amersham Biosciences) na röntgenové filmy Agfa (AGFA, Gevaert N.V., Belgium). 

Ekvivalentné nanesenie proteínov bolo skontrolované detekciou hladiny β-aktínu a farbením 

membrán amidoblackom. 

Aktivita kaspázy 3: Bunky boli zoškrabané a lyzované 20 min na ľade v lyzačnom pufri (50 

mM HEPES, 5 mM CHAPS, 5 mM DTT). Ekvivalentné množstvo proteínov bolo inkubované 



 257 

1 hod so substrátom pre kaspázu 3 (Ac-AGVA-AMC, 50 mM, SIGMA). Fluorescencia 

vzniknutého produktu bola meraná prístrojom BMG FLUOstar Optima (BMG 

Labtechnologies GmbH, Offenburg, Germany). 

 

VÝSLEDKY 

 

Porovnanie fotocytotoxického účinku hypericínu pri troch rôznych dávkach svetla na bunky 

HT29 a HeLa pomocou MTT testu ukázali len prechodnú rezistenciu línie HT29, pretože 

jediné signifikantné rozdiely boli pozorované 8 hod po PDT (Obr. 1 A-C). Výsledky na 24. 

a 48. hodinu neboli signifikantné a preto nie sú prezentované.  

Výsledky analýzy aktivity kaspázy 3 pri troch rôznych dávkach (4.4, 6 or 10 J/cm2)  a troch 

časových intervaloch (8, 24 a 48 hod) (Obr. 2 A-C) poukazujú na výrazný rozdiel medzi 

oboma testovanými líniami. Zatiaľ čo v HeLa bunkách sa aktivita objavuje už na ôsmu 

hodinu po PDT a maximum dosahuje na dvadsiatu štvrtú, v bunkách HT29 je aktivita mierne 

zvýšená na dvadsiatu štvrtú a štyridsiatu ôsmu hodinu a to len v slabších kombináciách 

hypericínu a dávky svetelného žiarenia. Tieto výsledky korelujú aj s morfologickou analýzou 

(Obr. 3), kde apoptóza, aj keď zvýšená, nie je dominantnou formou bunkovej smrti. Naopak 

nekróza dominuje ako pri nízkych (4.4 J/cm2) (Obr. 3A) tak aj pri vysokých dávkach PDT (10 

J/cm2) (Obr. 3C). Zaujímavé je aj správanie sa populácií v čase. Pri dávke 6 J/cm2 (Obr. 3B), 

ako je možno vidieť aj na základe celkovej celularity (Obr. 4), dochádza v porovnaní 

s dvadsiatou štvrtou hodinou k zníženiu celkového výskytu bunkovej smrti a zvýšeniu 

celkovej celularity na štyridsiatu ôsmu hodinu. Naopak je tomu pri dávke 10 J/cm2 (Obr. 3C), 

kde incidencia nekrózy na štyridsiatu ôsmu hodinu dosahuje až takmer 40% a klesá aj celková 

celularita (Obr. 4). 

Výsledky celkovej celularity (Obr. 4) naznačujú, že v zvolenom intervale koncentrácií 

hypericínu dochádza v prípade dávok 4.4 a 6 J/cm2 len k prechodnému pozastaveniu 

proliferácie buniek na dvadsiatu štvrtú hodinu. Jedine v prípade dávky 10 J/cm2 účinok PDT 

pretrváva aj na štyridsiatu ôsmu hodinu.  

Western blot analýza (Obr. 5) expresie Bcl-2 potvrdila neprítomnosť tohto proteínu [19] 

v bunkách HT29. Expresia mutantnej p53 v  HT29 bola výrazná v porovnaní s HeLa bunkami 

no jej hladina nereagovala na PDT ako tomu bolo u HeLa buniek. 
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Obrázok 1 Porovnanie fotocytotoxicity hypericínu na bunkách HT29 a HeLa 8 hod po PDT. Obe línie boli 

inkubované s hypericínom v koncentračnom intervale 1-400 nM a ožiarené svetlom s dávkou 4.4 (A), 6 (B) 

a 10 (C) J/cm2. Štatistická významnosť porovnania HT29 a HeLa je vyjadrená ako p<0.05 (*) a p<0.001 

(**). 

 
Obrázok 2Porovnanie aktivity kaspázy 3 na bunkách HT29 a HeLa 8 (A), 24 (B) a 48 (C) hod po PDT. 

Obe línie boli inkubované s hypericínom v koncentračnom intervale 60-200 nM a ožiarené svetlom s 

dávkou 4.4, 6 a 10 J/cm2. Štatistická významnosť porovnania HT29 a HeLa je vyjadrená ako p<0.05 (*) a 

p<0.001 (**). 



 259 

 
Obrázok 3 Účinok dávok svetelného žiarenia 4.4 (A), 6 (B) a 10 (C) J/cm2 na distribúciu živých, 

apoptotických, sekundárne apoptotických a nekrotických buniek HT29 v populácii plávajúcich aj 

adherentných buniek spolu. Štatistická významnosť je vyjadrená ako p<0.05 (*) a p<0.001 (**) pri 

porovnaní experimentálnych skupín k neovplyvnenej kontrole. 

 

 
Obrázok 4 Účinok troch rôznych dávok svetla (4.4, 6 a 10 J/cm2) a koncentrácií hypericínu v intervale 60-

200 nM na celkovú populáciu zloženú z plávajúcich a adherentných buniek HT29. Štatistická významnosť 

je vyjadrená ako p<0.05 (*) a p<0.001 (**) pri porovnaní experimentálnych skupín k neovplyvnenej 
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kontrole, p<0.05 (••••) a p<0.001 (••••••••) pri porovnaní ostatných časových intervalov k 8 hod po PDT a 

nakoniec p<0.05 (x) a p<0.001 (xx) pri porovnaní ostatných časových intervalov k 24 hod po PDT 

 

 
Obrázok 5 Western blot analýza expresie p53 a Bcl-2 24 hod po PDT v bunkách HT29 a HeLa 

neovplyvnených alebo inkubovaných so 150 nM hypericínom a ožiarených dávkou 4.4 J/cm2.  

Rovnomerné nanesenie proteínov v jednotlivých skupinách je detekované hladinou β-aktínu. 

 

DISKUSIA 

 

Z literatúry je známe, že nízke dávky PDT indukujú preferenčne apoptózu, zatiaľ čo vysoké 

dávky naopak nekrózu [20] [21]. Avšak v našom experimentálnom modeli využívajúcom 

bunkovú líniu HT29 s charakteristickými vlastnosťami ako nedetekovateľná hladina Bcl-2 

[19] (dokázaná aj v našom laboratóriu; pozri Obr. 5) a expresia mutantnej p53 [22] vyvolávali 

nekrózu ako dominantnú formu bunkovej smrti nízke aj vysoké dávky PDT. V zhode s týmto 

pozorovaním sú aj výsledky analýzy aktivity kaspázy 3, kde jej aktivita bola zjavne nižšia 

v bunkách HT29 než v HeLa a to aj napriek tomu, že celková fotocytotoxicita bola 

s výnimkou ôsmej hodiny po PDT zhodná. Naznačuje to, že aj keď citlivosť týchto dvoch 

bunkových línií je podobná, forma bunkovej smrti ktorú vyvoláva PDT s hypericínom je 

odlišná.  

Vo viacerých prácach bolo dokázané, že PDT s hypericínom vyvoláva blok v G2/M fáze 

bunkového cyklu v rôznych bunkových líniách [23] a ako príčina sa uvádza poškodenie 

mikrotubulov [20]. V HeLa bunkách sa spája tento blok s fosforyláciou Bcl-2 [13]. 

Bcl-2 je známa ako „inhibítor apoptózy“ [24], pretože zvýšená expresia jednotlivých členov 

skupiny anti-apoptotických Bcl-2 proteínov vyvoláva rezistenciu na apoptózu vyvolanú 

prostredníctvom PDT s hypericínom a prevracia rovnováhu smerom k nekróze [25]. Avšak 

naše výsledky naznačujú, že potlačenie expresie Bcl-2 v bunkách HT29 nie je spojené so 

senzitivitou týchto buniek voči apoptóze vyvolanej PDT. 
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Jedna z úloh p53 ako transkripčného faktora regulujúceho apoptózu v bunke je aj represia 

anti-apoptotických proteínov, vrátane Bcl-2 [26]. Mutácia p53 v HT29 sa spája s nadmernou 

expresiou spôsobenou pravdepodobne stabilnejšou formou proteínu [27] a okrem toho bolo 

dokázané, že aj táto mutovaná forma dokáže aktivovať transkripciu umelo vytvorených 

rekombinantných molekúl DNA obsahujúcich sekvencie rozpoznávané proteínom p53 [28]. 

Zaujímavé je aj zvýšenie expresie Bcl-2 na detekovateľnú hladinu v PDT rezistentných 

variantoch HT29 sprevádzané znížením expresie mutantnej p53 [29]. Všetky tieto poznatky 

naznačujú, že mutovaná forma p53 v bunkách HT29 si pravdepodobne zachováva časť 

svojich pôvodných funkcií. 

Výsledky nedávnych štúdií poukázali na skutočnosť, že aj nekróza môže byť za určitých 

podmienok kontrolovanou formou bunkovej smrti [30]. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že 

samotný toxický účinok PDT trvá len počas procesu žiarenia a naše pozorovanie zvýšenej 

nekrózy 48 hod po PDT so 100 a 200 nM  hypericínom ožiareným dávkou 10 J/cm2, môžeme 

predpokladať, že nekróza v bunkách HT29 vystavených fotocytotoxickému účinku hypericínu 

nadobúda charakter kontrolovanej formy bunkovej smrti. 

Na základe našich výsledkov a výsledkov známych o bunkovej línii HT29 s inými 

fotosenzitizátormi môžeme predpokladať, že mutovaný proteín p53 zohráva dôležitú úlohu vo 

fotosenzitivite buniek HT29 na PDT s hypericínom i keď rovnováha bunkovej smrti je 

naklonená k nekróze. 

Aj keď sa pre aplikáciu PDT pri liečbe neoplázií in situ odporúča využívať postupy a svetelné 

zdroje s nižším príkonom, ktoré nespôsobia príliš rýchle vyčerpanie kyslíka v bunke 

a vyvolávajú predovšetkým apoptózu, nekróza sprevádzaná zápalovou reakciou je naopak 

odporúčaná pre liečbu nádorov ktoré zasahujú do okolitého tkaniva, mimo ožarovanú plochu 

[15]. Z týchto dôvodov vyšší výskyt nekrózy pozorovaný aj po aplikácii PDT s hypericínom 

v in vivo experimentoch [31] by nemal predstavovať vážny problém pre aplikáciu PDT 

s hypericínom pri liečbe nádorov správajúcich sa podobne ako bunky HT29. 
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