
 271 

INHIBÍCIA COX-2 NEOVPLYV ŇUJE TERAPEUTICKÝ VÝSLEDOK 

FOTODYNAMICKEJ TERAPIE S HYPERICÍNOM NAPRIEK JEJ 

ZVÝŠENEJ AKTIVITE A EXPRESII 

 

INHIBITION OF COX-2 DOES NOT AFFECT THERAPEUTICAL RESULT 

OF PHOTODYNAMIC THERAPY WITH HYPERICIN DESPITE OF ITS 

INCREASED ACTIVITY AND EXPRESSION 

 

Jaromír Mikeš, Ján Kleban, Lucia Kulíková, Veronika Sačková, Peter Fedoročko 

 

Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita P.J. Šafárika 

v Košiciach, Moyzesova 11, 040 01 Košice 

e-mail: jaromirmikes@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

 

A photodynamic therapy (PDT) is a very promising, flexible and multifarious 

therapeutical approach for the treatment of malignant as well as non-malignant disorders. It is 

beholden on a nature of a photosensitive compound, its concentration and an incubation time, 

on a wavelength of light radiation, a fluence rate and a light dose as well as on a histological 

origin of the tissue and an oxygen pressure in it. Although PDT is of use in clinical practice, 

new promising photosensitive compounds with advantageous attributes are discovered 

continuously. 

PDT with hypericin, one of promising photosensitizers, activates p38 MAPK signalling 

pathway which induces expression of COX-2 and thereby increases concentration of its main 

product PGE2. Elevated activity of COX-2 as such is considered as contradictory to 

photocytotoxic effect of PDT with hypericin which should negatively influence an efficacy of 

PDT.  

In our experiment, effect of rofecoxib, a specific COX-2 inhibitor, as a post-treatment after 

PDT with hypericin in HeLa and HT29 cells have been evaluated. 24 as well as 48 hour 

treatment with 1muM rofecoxib applied immediately after PDT did not induce significant 

decrease in cell proliferation, surprisingly. Purpose of failure to increase efficacy of PDT 
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might be an activation of anti-apoptotic signalling pathways. Levels of Bcl-2 family proteins, 

especially Mcl-1 (HT29 and HeLa) and Bcl-2 (not expressed in HT29) have been evaluated.  

Considering our results, we can predict, that activity of COX-2 and its inhibition does not play 

crucial task in PDT experiments in vitro however its importance manifests in vivo as it affects 

angiogenesis of tumor. 
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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), 

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 idnukcii 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 [6]. 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 [7]. Okrem toho niektoré z použitých inhibítorov sú známe schopnosťou 

ovplyvňovať proliferáciu nádorových buniek nezávisle od inhibície COX-2 [8]. 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 
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aktivity (stanovenie substrátovou reakciou). 

 

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 alebo 60 mm Petriho misky v počte 

2.104 alebo 5.105 buniek na jamku (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 J/cm2. Po ožiarení boli 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. 

RQ-RT-PCR analýza: Kvantitatívna analýza  pomocou real-time polymerázovej reťazovej 

reakcie bola vykonaná na prístroji iCycler iQ (Bio-Rad). Sekvencie použitých forward/reverse 

primerov pre detekciu expresie COX-2 boli nasledujúce; 

TTCAAATGAGATTGTGGGAAAATTGCT/ AGATCATCTCTGCCTGAGTATCTT. 

Amplifikácia a detekcia vznikajúceho produktu prebehla v 25µl iQ SYBRGreen 

Supermixu (Bio-Rad). Na konci analýzy bola čistota vzniknutého produktu kontrolovaná 

pomocou analýzy krivky topenia. Ako normalizačný gén bol použitý β-aktín. 

Fluoremetrické stanovenie cyclooxygenázovej aktivity: Stanovenie aktivity cyclooxygenáz je 

založené na premene bezfarebnej minimálne fluorescenčnej látke Amplex Red (Molecular 
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Probes, Eugene, Oregon, USA) na silne fluorescenčnú látku resorufin v silne oxidačnom 

prostredí vyvolanom prídavkom kyseliny arachidonovej k proteínovým lyzátom buniek. 

Fluorescencia bola meraná pomocou prístroja BMG FLUOstar Optima (BMG LABTECH 

GmbH, Germany) pri λEx=544 nm, λEm=590 nm a výsledky boli vyhodnotené ako percento 

neovplyvnenej kontroly. 

 

VÝSLEDKY 

 

Pomocou MTT testu sme dokázali, že inhibícia COX-2 1 µM rofecoxibom nevyvolala 

zvýšenie účinnosti PDT s hypericínom nie len v bunkách HT29 (Obr. 1) ale ani v bunkách 

HeLa (Obr. 2).  Na základe týchto výsledkov sme sa rozhodli skontrolovať expresiu COX-2 

na úrovni mRNA ako aj na úrovni jej aktivity. Ukázalo sa, že hypericín už po ôsmych 

hodinách indukuje cyclooxygenázovú aktivitu (Obr. 3), ktorá pretrváva aj na dvadsiatu štvrtú 

hodinu. Keďže je známe, že COX-1 izoforma sa exprimuje konštitutívne a nie je 

indukovateľná, zmena tejto aktivity odráža zmeny v expresii indukovateľnej izoformy COX-

2. Tieto poznatky potvrdzuje a zmena expresie na úrovni mRNA (Obr. 4). 

 
Obrázok 1:MTT test na bunkách adenokarcinómu hrubého čreva HT29 v závislosti od koncentrácie 

hypericínu (10-200 nM) a rofecoxibu (1 µM) 48 hod po PDT. Ani v jednom prípade nedochádza k 

signifikantnej zmene. 
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Obrázok 2: MTT test na bunkách adenokarcinómu krčka maternice HeLa v závislosti od koncentrácie 

hypericínu (10-200 nM) a rofecoxibu (1 µM) 48 hod po PDT. Ani v jednom prípade nedochádza k 

signifikantnej zmene. 

 
Obrázok 3: Stanovenie cyclooxygenázovej aktivity v bunkách HT29 a HeLa. PDT výrazne indukuje 

aktivitu cyclooxygenáz v bunkách HT29 a to už na ôsmu hodinu po aktivácii hypericínu. Odpoveď HeLa 

buniek je síce menej výrazná no i tak významná. Inkubácia buniek so samotným rofecoxibom 

neovplyvnila aktivitu.  
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Obrázok 4: Stanovenie expresie COX-2 pomocou real-time RT-PCR 16 hod po PDT. Podobne ako pri 

stanovení cyclooxygenázovej aktivity aj tu dochádza k najmohutnejšiemu nárastu v bunkách HT29 po 

aktivácii hypericínu a HeLa. PDT výrazne indukuje aktivitu cyclooxygenáz v bunkách HT29 a to už na 

ôsmu hodinu po aktivácii hypericínu. Odpoveď HeLa buniek je síce menej výrazná no i tak významná. 

Inkubácia buniek so samotným rofecoxibom neovplyvnila aktivitu.  

 

DISKUSIA 

 

Napriek zvýšenej expresii COX-2, ktorú sme dokázali ako na úrovni mRNA, tak aj zvýšením 

jej aktivity sa ukazuje, že modulácia aktivity COX-2 neovplyvňuje proliferáciu buniek 

zasiahnutých fotocytotoxickým účinkom PDT s hypericínom v in vitro podmienkach.  

Vo viacerých experimentoch bolo síce sledované zvýšenie efektivity PDT po aplikácia NS-

398 ako in vitro tak aj v in vivo experimentoch [7] avšak iný autori poukázali aj na 

skutočnosť že nie len NS-398 ale aj iné COX-2 inhibítory (napr. nabumetone) [9] ovplyvňujú 

proliferáciu buniek aj mechanizmami nezávislými od inhibície COX-2. V iných prípadoch 

dokonca NS-398 vyvoláva vo vývine T-lymfocytov defekty nezávislé od COX-2 inhibície či 

hladiny PGE2 [10], alebo inhiboval (na rozdiel od SC58125) tvorbu lipidových teliesok 

v leukocytoch a to aj v prípade COX-2 deficientných myší [11]. 

V našom experimente sme zvolili ako inhibítor COX-2 rofecoxib (komerčne známy ako 

VIOXX), ktorý je charakteristický tým, že na rozdiel od iných špecifických COX-2 
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inhibítorov (napr. celecoxib) neovplyvňuje proliferáciu buniek ani neindukuje apoptózu ako 

v ľudských vaskulárnych bunkách [12], tak ani v prípade buniek HT29 [8]. 

Yamazaki et al [8] poukázali na schopnosť viacerých COX-2 špecifických inhibítorov 

(celecoxib, NS-398 a nimesulid) inhibovať proliferáciu a v prípade celecoxibu dokonca aj 

indukovať apoptózu v bunkách HT29 i keď iné inhibítory tejto skupiny (rofecoxib, 

meloxicam, etodolac) neovplyvnili tieto parametre a to aj napriek tomu že všetky inhibovali 

produkciu PGE2.  

Tieto výsledky spolu s našimi naznačujú, že v mnohých experimentoch, v ktorých bol 

pozorovaný pokles proliferácie nádorových buniek alebo dokonca indukcia apoptózy po 

inhibícii COX-2 v in vitro podmienkach boli tieto efekty aspoň čiastočne vyvolané COX-2 

nezávislými účinkami použitých inhibítorov.  

Aj keď sú síce známe práce, v ktorých sa opisuje inhibičný účinok rofecoxibu v in vitro 

podmienkach [13] [14], spektrum použitých koncentrácií je posunuté do oblasti v ktorej 

inhibuje už aj COX-1 a je preto pravdepodobné, že účinok je v týchto prípadoch založený 

predovšetkým na tomto efekte. 

Výsledky nášho experimentu naznačujú, že samotná inhibícia COX-2 v in vitro podmienkach 

neovplyvňuje proliferáciu nádorových buniek HT29 ani HeLa. Avšak vzhľadom 

k významným účinkom inhibície tejto dráhy na angiogenézu v in vivo podmienkach [15] 

aplikácia nestráca svoj význam. 
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