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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. The phototoxicity of PDT depends on 

generation of superoxide radicals (Type-I reaction), which in turn might form peroxide and 

hydroxyl radicals, and production of singlet oxygen (1O2) (Type-II reaction) after irradiation 

with light of appropriate wavelength which properly overlaps the photosensitizer’s absorbing 

spectra. Oxidative damage in the cell induced by reactive oxygen species (ROS) depends on 

the intracellular localization and affects different cell organelles.  

In our study, effectiveness of PDT with hypericin in differentiated versus undifferentiated 

HT29 cells in the relation to differentiation status has been evaluated. 

Keywords: Photodynamic therapy, hypericin, HT29, differentiation, sodium butyrate 

 

ÚVOD 

 

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

aplikovateľným nielen v nádorovej terapii. Aplikácia PDT vyvoláva sekvenciu 

fotochemických reakcií, ktorých produktmi sú toxické kyslíkové radikály (ROS), 
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predovšetkým však singletový kyslík (1O2), vyvolávajúce oxidatívne poškodenie a smrť 

cieľových buniek [1]. 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 [2]. 

Hypericín je fotosenzitívna látka charakteristická vysokou efektivitou pri tvorbe singletového 

kyslíka [3] ku ktorého indukcii dochádza po ožiarení svetlom v oblasti ~600 nm a nízkou 

alebo žiadnou toxicitou v tme [4] [5]. Produkcia ROS však v bunkách vystavených PDT 

vyvoláva okrem iného aj aktiváciu p38 MAP kinázy (p38 MAPK) a tým spúšťa kaskádu 

procesov chrániacich bunku pre ich účinkami a odďaľujúcimi bunkovú smrť. Do širokej škály 

proteínov indukovaných prostredníctvom p38 MAPK patrí aj cyklooxygenáza-2 (COX-2). 

Indukcia metabolizácie kyseliny arachidonovej týmto enzýmom zvyšuje produkciu širokej 

škály eikozanoidov, ktorých účinok negatívne ovplyvňuje výsledok PDT. Vo viacerých 

experimentoch s použitím rôznych fotosenzitizátorov a rôznych viac či menej špecifických 

COX-2 inhibítorov sa podarilo preukázať vplyv inhibície tejto dráhy na proliferáciu buniek 

ovplyvnených PDT aj keď tento účinok nebol v niektorých prípadoch závislý od koncentrácie 

inhibítora. Okrem toho niektoré z použitých inhibítorov sú známe schopnosťou ovplyvňovať 

proliferáciu nádorových buniek nezávisle od inhibície COX-2. Rofecoxib, ako špecifický 

COX-2 inhibítor bez známych sprievodných účinkov, ktoré by ovplyvňovali prežívanie 

nádorových buniek, bol zvolený ako modelová molekula na pre stanovenie významu inhibície 

COX-2 v prípade adenocarcinómu hrubého čreva HT29. 

Pomocou MTT testu sme zistili, že inhibícia COX-2 nevyvolala posilnenie účinku PDT 

s hypericínom ani napriek tomu, že došlo ako k zvýšeniu jej expresie (RQ RT-PCR) tak aj jej 

aktivity (stanovenie substrátovou reakciou). 

 

MATERIÁL A METODIKA 

 

Bunková línia: Bunky HT29 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 alebo 60 mm Petriho misky v počte 5.103 alebo 5.105 

buniek na jamku (platničku), kultivované 24 hodín v kultivačnom médiu. Na indukciu 

diferenciácie boli bunky inkubované 72 hod s 1, 2.5 a 5 mM butyrátom sodným (NaBt). Na 

posledných 16 hodín bol do kultivačného média pridaný hypericín. Po ukončení 16 hod 

inkubácie buniek s hypericínom a zároveň 72 hod inkubácie s NaBt boli bunky umiestnené na 

difúzne sklo ožarovacieho zariadenia a ožiarené svetlom dávkou 4 J/cm2. Po ožiarení boli 
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bunky ďalej inkubované v uvedených podmienkach až do času analýzy. 

MTT proliferačný test: 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 

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. 

Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy 

Aktivita alkalickej fosfatázy bola stanovená pomocou ELISA kitu (A3469, Sigma) podľa 

protokolu výrobcu. Výsledky analýzy boli merané pomocou prístroja FluoStar Optima (BMG 

LABTECH). 

 

VÝSLEDKY 

 

Výsledky MTT testu ukázali (Obr. 2 a 3), že efektivita PDT sa neprekrýva s maximálnym 

inhibičným účinkom samotného butyráty sodného (NaBt). Predpokladali sme, že toto 

pozorovanie súvisí s diferenciačným stavom buniek a preto sme vybrali aktivitu alkalickej 

fosfatázy (Obr. 1) ako diferenciačný marker. Ukázalo sa, že výsledky pozorované pomocou 

MTT testu súhlasia s hypotézou a PDT s hypericínom dosahuje najvyššiu efektivitu 

v skupinách, ktoré na základe aktivity alkalickej fosfatázy dosahujú najvyššiu mieru 

diferenciácie. 
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Obrázok 1: Aktivita alkalickej fosfatázy v závislosti od koncentrácie butyrátu sodného (NaBt) a času (24, 

48, 72 hod) od jeho podania. Najvyššia aktivita bola pozorovaná v skupine ovplyvnenej 2.5 mM NaBt a to 

48 a 72 hod po podaní.  

 
Obrázok 2: MTT test v závislosti od koncentrácie hypericínu (1-150 nM) a NaBt (0, 1, 2.5, 5 mM) 24 hod 

po PDT. Najvyššiu efektivitu dosahuje PDT s hypericínom v prípade skupín ovplyvnených 2.5 mM NaBt. 
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Obrázok 3: MTT test v závislosti od koncentrácie hypericínu (1-150 nM) a NaBt (0, 1, 2.5, 5 mM) 48 hod 

po PDT. Najvyššiu efektivitu dosahuje PDT s hypericínom v prípade skupín ovplyvnených 2.5 mM NaBt. 

 

DISKUSIA 

 

Bunky adenokarcinómu hrubého čreva HT29 sú vhodným modelom pre in vitro indukciu 

diferenciácie. Za normálnych kultivačných podmienok vykazujú nediferencovaný fenotyp ale 

pod vplyvom rôznych induktorov diferenciácie (napr. butyrát sodný) nadobúdajú fenotyp 

podobný enterocytom. [6]. Butyrát je štvoruhlíková mastná kyselina vznikajúca napríklad aj 

v hrubom čreve anaeróbnou bakteriálnou fermentáciou vlákniny [7], ktorá inhibuje 

proliferáciu, stimuluje apoptózu nádorových buniek v in vitro ako aj in vivo podmienkach [8] 

a prejavuje sa napríklad zvýšením aktivity alkalickej fosfatázy. [6] 

V našom experimentálnom modeli sme dokázali, že diferencované bunky HT29 sú citlivejšie 

voči fotocytotoxickému účinku hypericínu, nie však v závislosti od koncentrácie induktora ale 

od diferenciačného statusu charakterizovaného aktivitou alkalickej fosfatázy. 
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