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ABSTRACT 

 

The present study demonstrates the in vitro effect of hypericin-mediated 

photodynamic therapy with fractionated light delivery. Cells were photosensitized with 

unequal light fractions separated by dark intervals (1h, 6 h). The changes in survival, 

apoptosis and cell cycle were compared on HT-29 cells irradiated with a single light dose (12 

J/cm2) to the fractionated light delivery (1+11 J/cm2) 24 h and 48 h after photodynamic 

treatment. It was found that a fractionated light regime with a longer dark period resulted in 

a decrease of hypericin photocytotoxicity. Cell survival was higher after light sensitization 

with a 6 h dark interval. DNA fragmentation occurred after a single light dose application, but 

in contrast no apoptotic DNA formation was detected with a 6 h dark pause. After 

fractionation the percentage of cells in G1 phase of the cell cycle was increased, while the 

proportion of cells in the G2 phase decreased as compared to a single light dose application i. 

e. both percentage of cells in G1 and G2 phase of cell cycle were near control levels. We 

presume that the longer dark interval after the irradiation of cells by first light dose makes 

them to resistant to the effect of the second illumination. These findings confirm that the light 

application scheme together with other photodynamic protocol components is crucial for the 

photocytotoxicity of hypericin.  

Key words: photodynamic treatment, hypericin, fractionated light regime, cytotoxic effect, 

single light dose, fractionated light dose  
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ÚVOD 

 

Fotodynamická terapia (PDT) je metóda používaná na liečbu rakoviny a je založená na 

svetelnej aktivácii fotosenzitívnej látky prednostne lokalizovanej v nádorovom tkanive 

s následnou produkciou reaktívnych skupín kyslíka, ktoré spôsobujú fotochemicky vyvolanú 

bunkovú smrť (1). Frakcionácia svetla je relatívne nový prístup vo svetelnej distribúcii na 

zvýšenie účinku deštrukcie nádoru v PDT, pri ktorej je fotosenzitizér aktivovaný svetlom 

v niekoľkých dávkach s periódami tmy medzi nimi (2, 3, 4).  

Množstvo štúdií na zvieratách preukázalo zlepšenie odpovede na systémovú kyselina 

ALA svetelnú frakcionáciu s krátkymi (3, 5, 6) alebo dlhými intervalmi (7). V roku 1998 bol 

v štúdii Mullera a kol. popísaný zlepšený fotodynamický efekt usmrtenia nádorových buniek 

s využitím frakcionovaného laserového svetla (8).  

Schéma pokusu s frakcionovanou celkovou dávkou svetla 100 J/cm2, ktorá bola 

rozdelená na dve rovnaké svetelné frakcie oddelené 2 h intervalom tmy, značne zvýšila 

účinnosť ALA-PDT (9). Predpokladalo sa, že prerušenie svetelnej dávky na určitý čas umožní 

reoxygenáciu ovplyvneného miesta, v ktorom sa zvýši tvorba singletového kyslíka a tak sa 

zlepší efekt PDT (5, 10). Rozdelením svetelnej dávky sa dosiahol malý alebo žiadny efekt vo 

fotodynamickej terapii mTHPC na normálnom a transplantovanom nádore hrubého čreva 

potkanov (11). Vplyv modulácie distribúcie laserového svetla na účinnosť fotodynamickej 

terapie mamárneho tumoru R3230AC sa preukázal ako veľmi významný. Bolo pozorované 

signifikantné spomalenie rastu tumorov (od počiatočného do dvojnásobného objemu) 

vystavených periodickej svetelnej aktivácii (100 mW/cm2/0,25 h, 1-hodinový interval tmy, 

100 mW/cm2/0,25 h, s celkovým svetelným tokom 180 J/cm2) v porovnaní s neovplyvnenými 

kontrolami alebo nádormi, ktoré boli aktivované kontinuálnym svetlom s rovnakou celkovou 

dávkou. Ďalšie pokusy s periodickou svetelnou aktiváciou pozostávali z 3, 6 a 24 h intervalov 

tmy, ale oddialenie rastu nádoru nebolo významnejšie ako dosiahlo kontinuálne osvetlenie 

s rovnakou svetelnou dávkou. Gibson a kol. (1990) tiež pozorovali signifikantne významný 

spomalený rast nádorov vystavených dávke 50 mW/cm2/2 h kontinuálne v porovnaní 

s kontrolami alebo nádormi ovplyvnených rovnakou dávkou, ale po 100 alebo 200 mW/cm2. 

Tieto pokusy poukazujú na to, že účinnosť fotodynamickej terapie môže byť významne 

zvýšená modifikáciami v distribúcii použitého svetla. 

Efekt PDT vyžaduje optimalizáciu svetelného režimu, ktorý sa môže líšiť v závislosti 

od štruktúry tumoru (vaskularizácia) a typu fotosenzitívnej látky (4). Fotodynamická terapia 

s ALA je v klinickej PDT neúspešná (12). 
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V in vitro štúdii na bunkách HEC1-B, ktoré boli po inkubácii s hypericínom (16h, 0,15 

µM) vystavené dávke 2 J/cm2 a následne svetelnej dávke, ktorá normálne indukuje apoptózu 5 

J/cm2, sa mení expresia génov pre proteíny zahrnutých do regulácie apoptózy, stresovej 

odpovede a bunkového cyklu. Tieto zmeny zohrávajú významnú úlohu v bunkovej 

fototolerancii (13). Paba a kol. (2001) získali podobné výsledky s bunkami nádorovej línie 

U937 s použitím rovnakej fotosenzitívnej látky, ale s vyššími dávkmi. V jednej z in vitro 

štúdií pozorovali, že bunky U937 predikubované 18 hodín s 0,2 µM hypericínom a ožiarené 

laserom (599 nm) s dávkou 2,5 J/cm2 (príkon 12 W/cm2) sa stali necitlivými na vyššie 

svetelné dávky. Pre-senzitizácia buniek preukázala rezistenciu na svetelné dávky, ktoré 

normálne determinujú masívnu bunkovú apoptózu v experimentálnej fotodynamickej terapii.  

 V experimentálnom protokole s frakcionáciou celkovej svetelnej dávky sa objavuje 

možný problém súvisiaci so zmenami koncentrácie fotosenzitizéra v cieľovej bunke. Počas 

intervalu tmy je možná difúzia hypericínu do média, čím sa jeho množstvo v bunke môže 

zredukovať a jeho obsah môže byť pri druhej dávke svetla znížený. Štúdiom kinetiky 

hypericínu v preinkubovaných U937 buniek sa zistilo, že po 3 h sa zachováva až 90% a po 24 

h viac ako 60% z pôvodného množstva hypericínu nachádzajúceho sa v bunke. Dôvod, prečo 

sa zachováva po takom dlhom čase dostatočná koncentrácia hypericínu v bunkách je 

pravdepodobne dôsledkom nepolárnych vlastností, ktoré predurčujú jeho lokalizáciu 

v špecifických bunkových štruktúrach (14).  

 Na stres vyvolaný ožiarením reagujú bunky produkciou HSP, čo vedie k tolerancii na 

stres, ktorý by inak spôsobil bunkovú smrť (15). HSP zohrávajú úlohu v mechanizmoch 

rezistencie (16). Nádorové bunky v in vitro a v in vivo experimentoch preukázali po svetelnej 

aktivácii produkciu proteínov tepelného šoku vo zvýšených množstvách (17). Fotoaktivácia 

hypericínu stimulovala syntézu HSP70 v závislosti od dávky (13). Podľa iných autorov je 

však produkcia HSP70 spájaná s toleranciou na teplo a jeho indukcia nie je vyvolaná 

účinkom PDT (18, 19). Podobnou rodinou stresom indukovaných proteínov sú glukózou 

regulované proteíny , ktoré môžu byť produkované aj v odpovedi na PDT a ich prítomnosť 

môže úzko korelovať s rezistenciou na PDT (20). Fotodynamická terapia s frakcionovanou 

dávkou svetla vedie k zníženej produkcii reaktívnych skupín kyslíka a k zníženiu cytotoxicity 

in vitro pomocou regenerácie glutatiónu (21). Aj napriek týmto poznatkom, presný 

mechanizmus fototolerancie zatiaľ nie je objasnený. 
V tejto práci sme sa zamerali na in vitro efekt fotodynamickej terapie s hypericínom 

s frakcionovaným svetelným režimom. Porovnali sme cytotoxický účinok hypericínu na 



 289 

prežívanie, apoptózu a bunkový cyklus nádorových buniek HT-29 aktivovaného jednoduchou 

a frakcionovanou svetelnou dávkou.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Bunková kultúra. Ľudská  adherentná nádorová bunková línia adenokarcinómu hrubého čreva 

HT-29 (ATCC, Rockville, MD) bola kultivovaná v médiu RPMI-1640 obohatenom 10% 

fetálnym teľacím sérom (FCS) inaktivovaným teplom (56oC, 30 min) a antibiotikami 

(penicilín 100 U/ml, streptomycín 100 µg/ml a amfotericín 25 µg/ml; Invitrogen Co, 

Carlsbad, CA). Pre stanovenie prežívania, 2x104 buniek/jamku sme nasadili do 96-jamkových 

platničiek a pre vyhodnotenie obsahu hypericínu, viability, celularity, apoptózy a bunkového 

cyklu, 6x105 buniek/jamku sme nasadili do 6-jamkových platničiek. Bunky boli inkubované 

pri teplote 37oC v atmosfére s 5% CO2 a chránené pred svetlom po pridaní hypericínu.. 

Svetelná aktivácia hypericínu. V experimente sme použili ako fotosenzitizér hypericín (7,14 – 

dión – 1,3,4,6,8,13 – hexahydroxy - 10,11 – dimetyl – fenantrol [1,10,9,8 – opgra] perylen) 

s Mr = 504,45, (AppliChem, Darmstadt, Nemecko). Po 16 h inkubácii s hypericínom boli 

bunky v médiu bez hypericínu osvetlené umiestnením platničiek na umelú platňu difúzera 

pozostávajúceho z deviatich lámp L18W/30 (Osram, Berlín, Nemecko) s maximom emisie 

medzi 530 – 620 nm (absorpčné maximum hypericínu je 595 nm). Na povrchu difúzera bol 

príkon 4,4 mW/cm2/s a teplota nepresiahla 37oC. Dávky svetla (12 J/cm2, 11 J/cm2, 1 J/ cm2) 

boli dosiahnuté rôznymi časmi pri konštantnom príkone prístroja. 

Stanovenie viability a celularity. Viabilitu a celularitu buniek sme stanovovali mikroskopicky 

24 h a 48 h po fotoaktivácii hypericínu. Viabilitu buniek sme stanovili vitálnym farbením 

buniek eozínom (0,15%). Percento živých (nezafarbených) buniek sme vyjadrili z celkového 

počtu spočítaných buniek ako percento viability. Celularitu (počet buniek na mikroliter) sme 

počítali klasickým spôsobom pomocou Bürkerovej komôrky. 

Detekcia bunkovej proliferácie a analýza cytotoxicity hypericínu kolorimetricky MTT testom. 

MTT [3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyl tetrazólium bromid] (Sigma Chemicals Co., St. 

Louis, MO) test bol uskutočnený podľa Mossmana (1983) (22). Množstvo premeneného 

farbiva bolo kvantifikované meraním absorbancie pri 584 nm (FLUOstar Optima, BMG 

Labtechnologies GmbH, Offenburg, Nemecko) a vyjadrené ako percento množstva 

premeneného farbiva z kontronej skupiny. 

Detekcia fragmentácie genómovej DNA počas apoptózy. Na izoláciu DNA bolo použitých 

106-107 buniek, ktoré boli inkubované v studenom lyzačnom pufri (10 mM TRIS pH 7.5; 1 
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mM EDTA pH 8; 0.2% Triton X-100) 30 min. na ľade. Potom bola pridaná RNáza A (10 

mg/ml) a proteináza K (25 mg/ml, Amresco Inc., Solon, OH). Inkubácia prebiehala 30 min. 

pri 37°C. DNA bola precipitovaná izopropanolom a 5 M NaCl pri -20°C cez noc, 

centrifugovaná a resuspendovaná v TE pufri (10 mM TRIS pH 7.5; 1 mM EDTA pH 8). DNA 

bola analyzovaná elektroforeticky na 1% TBA agarózovom géle s etídium bromidom (25µg) 

a vizualizovaná UV svetlom. 

Flowcytometrická analýza bunkového cyklu. Pre určenie obsahu DNA boli zozbierané bunky 

premyté v PBS a fixované 70% etanolom vychladeným na teplotu –20ºC. Fixované bunky 

boli centrifugované, premyté v PBS a farbené farbiacim roztokom (5mg/ml propidium jodid, 

10 mg/ml RNAza A a 10 % Triton X-100 v PBS). Vzorky boli držané v tmavých 

podmienkach 30 min. a merané na flowcyometri (FACS Calibur, Becton Dickinson, San 

Diego, CA, USA). Pre každú vzorku, bolo hodnotených 15 000 buniek a rýchlosť toku vzorky 

počas analýz nepresiahla 200-300 buniek za sekundu. Získané údaje boli analyzované 

s využitím Cell Quest Pro softvéra. Bunky charakterizované nižšou fluorescenciou ako G1 

maximum, boli považované za apoptické bunky (sub-G1 populácia). 

Morfologická detekcia apoptózy fluorescenčnou mikroskopiou. Adherentné a plávajúce bunky 

boli farbené spoločne s Hoechst 33342/propidium jodid viabilným farbením. Natívne 

preparáty boli vyhodnocované fluorescenčným mikroskopom (Nikon, Eclipse 400, Japan) ako 

percento apoptických buniek z celkového množstva minimálne 300 buniek. 

Fluorescencia hypericínu. Obsah intracelulárneho hypericínu bol kvantifikovaný meraním 

fluorescencie na prístroji FLUOstar Optima pred prvou a druhou svetelnou aktiváciou a bol 

vyjadrený ako percento fluorescencie v čase 0 (pred ilumináciou).  

Štatistické spracovanie výsledkov. Údaje boli spracované programom EXCEL a 

GraphPadPrism (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA) a štatisticky analyzované 

s použitím tzv. One - way ANOVA testom (na úpravu hladiny štatistickej významnosti sa 

použil Tukey viacnásobný porovnávací test). 

 

VÝSLEDKY 

 

Výsledky našej práce prezentované v tabuľke č. 1 poukazujú na rozdielny cytotoxický 

efekt hypericínu (MTT test) fotodynamickej liečby s použitím rôznych schém svetelnej 

aktivácie a na dôležitosť intervalu tmy medzi frakciami svetelnej dávky. Na základe skríningu 

sme v nasledujúcich experimentoch porovnávali cytotoxický efekt hypericínu na viabilitu, 



 291 

celularitu, prežívanie, apoptózu a bukový cyklus buniek HT-29 osvetlených jednoduchou (12 

J/cm2)  a frakcionovanou svetelnou dávkou (1+11 J/cm2) s 1 h alebo 6 h intervalom tmy. 

 

Tabuľka č. 1 Cytotoxicita hypericínu po rôznych schémach svetelnej aktivácie. 

 

 

MTT-test 

Prežívanie buniek HT-29 v tme 

V prežívaní buniek HT-29 v tme nebola pozorovaná štatistická významnosť. 

Jednoduchá dávka (12 J/cm2) vs kontrola. Všetky testované koncentrácie hypericínu na 

bunkách HT-29 redukovali prežívanie na 85-55 % z kontrolných buniek (Graf č. 1a, 1b).  

Frakcionácia svetelnej dávky (1+11 J/cm2) vs kontrola. Prežívanie buniek, ktoré boli 

druhýkrát osvetlené po 1 h intervale tmy pokleslo približne o 15-45% v porovnaní 

s kontrolnými bunkami. Fotoaktivovaný hypericín dvoma nerovnakými frakciami celkovej 

svetelnej dávky so 6 h intervalom tmy spôsobil iba malý pokles v prežívaní buniek po 24 h 

(Graf č. 1a, 1b). 

Frakcionácia svetelnej dávky (1+11 J/cm2) vs jednoduchá dávka (12 J/cm2). Prežívanie 

buniek bolo o 15-25% vyššie v skupine buniek s hypericínom osvetlených  1+11 J/cm2 a 6 h 

intervalom tmy v porovnaní s bunkami osvetlených jednoduchou svetelnou dávkou. Druhá 

svetelná dávka po 1 h intervale tmy, vyvolala podobný efekt ako iluminácia jednoduchou 

dávkou, kde bol pozorovaný 15-45% pokles v porovnaní s kontrolnými bunkami (Graf č. 1a, 

1b). 
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Graf č. 1. Prežívanie buniek HT-29 24 h (a) a 48 h (b) po fotoaktivácii hypericínu jednoduchou a 
frakcionovanou dávkou svetla. Výsledky sú uvedené ako priemerná hodnota ± SEM zo štyroch nezávislých 
experimentov. Jednoduchá svetelná dávka vs kontrola (°), frakcionovaná svetelná dávka vs kontrola (+) 
a frakcionovaná svetelná dávka vs jednoduchá svetelná dávka (*) boli štatisticky porovnávané (+ alebo ° alebo * 
P<0.05, +++ alebo °°° alebo *** P<0.001).   
(C) kontrola, (S) jednoduchá svetelná dávka, (F) frakcionovaná svetelná dávka. 
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Stanovenie apoptózy 

 

Frakcionácia svetelnej dávky (1+11 J/cm2) vs jednoduchá dávka (12 J/cm2). Jednoduchá 

iluminácia a frakcionácia svetelnej dávky s intervalom tmy 1 h medzi svieteniami indukovali 

apoptickú fragmentáciu DNA v skupinách buniek s hypericínom (6x10-8 M). Tvorba 

apoptických DNA fragmentov nebola nájdená v bunkách s frakcionovanou ilumináciou so 6 h 

intervalom tmy medzi dvoma svetelnými dávkami (Graf č. 2a). Rovnaký apoptický efekt bol 

potvrdený ďalšími dvoma metódami – morfologickou analýzou a stanovením sub-G1 

populácie (Graf č. 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2. Stanovenie apoptózy v bunkách HT-29 24 h po fotoaktivácii hypericínu jednoduchou a 

frakcionovanou svetelnou  dávkou.  (a) 1 – kontrola,  2 – jednoduchá svetelná dávka,  3 – 6x10-8 M/F/1h,  

4 - 6x10-8 M/F/6h, 5 – 1 kb DNA ladder (Amresco Inc., Solon, Ohio, USA); (b) Výsledky sú ± SEM 

zo štyroch nezávislých experimentov. Jednoduchá svetelná dávka vs kontrola (°), frakcionovaná svetelná 

dávka vs kontrola (+) a frakcionovaná svetelná dávka vs jednoduchá svetelná dávka (*) boli štatisticky 

porovnávané (++ alebo °° alebo **  P<0.01, +++ alebo °°° alebo *** P<0.001). 

(C) kontrola, (S) jednoduchá svetelná dávka, (F) frakcionovaná svetelná dávka 
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Analýza bunkového cyklu 

 

Jednoduchá dávka (12 J/cm2) vs kontrola. Zmeny v G1 fáze bunkového cyklu neboli 

signifikantné 24 h po PDT (údaje neuvádzané). Percento buniek v G2 fáze bunkového cyklu 

signifikantne vzrástlo v skupine buniek inkubovaných s 6x10-8 M hypericínom. Súčasne, 

percento buniek v G1 fáze pokleslo v skupine buniek s rovnakou koncentráciou hypericínu 

(Graf č. 3a, 3b, 4).  

Frakcionácia svetelnej dávky (1+11 J/cm2) vs kontrola. Zmeny v bunkovom cykle po 

svetelnej frakcionácii s intervalom tmy 1 h pred druhou svetelnou dávkou boli odlišné 

v porovnaní s kontrolými bunkami, keď vzrástol podiel buniek v G2 fáze a poklesol v G1 fáze 

bunkového cyklu. Interval tmy 6 h medzi svetelnými frakciami nespôsobil zmeny (Graf  č. 3a, 

3b, 4).  

Frakcionácia svetelnej dávky (1+11 J/cm2) vs jednoduchá dávka (12 J/cm2). Efekt 1 h 

pauzy v svetelnej distribúcii bol takmer rovnaký, ako efekt jednoduchej svetelnej dávky. 

Iluminácia buniek 1+11 J/cm2 so pauzou tmy 6 h spôsobila signifikantné zníženie percenta 

buniek v G2 fáze bunkového cyklu (na úroveň kontroly) a nárast percenta buniek v G1 fáze  

v porovnaní s bunkami s fotoaktivovaným hypericínom jednoduchou ilumináciou  (na úroveň 

kontroly) (Graf č. 3a, 3b, 4). 

 

Fluorescencia hypericínu 

 

Meranie obsahu intracelulárneho hypericínu potvrdilo, že fluorescencia hypericínu zostávala 

nezmenená pred druhou svetelnou dávkou (Graf č. 5.), preto pokles fotocytotoxicity 

hypericínu po frakcionovanej svetelnej dávke s intervalom tmy 6 h, nie je výsledkom 

svetelnej inaktivácie hypericínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3. Podiel buniek HT-29  v G2 fáze 24 h (a) 48 h (b) po fotoaktivácii hypericínu jednoduchou 

a frakcionovanou svetelnou dávkou.  

Výsledky sú ± SEM z dvoch nezávislých experimentov. Jednoduchá svetelná dávka vs kontrola (°), 

frakcionovaná svetelná dávka vs kontrola (+) a frakcionovaná svetelná dávka vs jednoduchá svetelná 

dávka (*) boli štatisticky porovnávané (+ alebo * P<0.05, ++ alebo °° P<0.01, °°° alebo ***   P<0.001). 
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Graf č. 4. Podiel buniek HT-29 v G1 fáze 48 h po fotoaktivácii hypericínu jednoduchou a 

frakcionovanou svetelnou dávkou. 

Výsledky sú ± SEM z dvoch nezávislých experimentov. Jednoduchá svetelná dávka vs kontrola (°), 

frakcionovaná svetelná dávka vs kontrola (+) a frakcionovaná svetelná dávka vs jednoduchá svetelná 

dávka (*) boli štatisticky porovnávané (++ alebo °° alebo **  P<0.01). 

(C) kontrola, (S) jednoduchá svetelná dávka, (F) frakcionovaná svetelná dávka 

Graf č. 5. Fluorescencia hypericínu pred ilumináciou s dávkou 1 J/cm2 a 11 J/cm2. 

Výsledky sú ± SEM z dvoch nezávislých experimentov vyjadrené ako percento fluorescencie v čase 

0. (0) pred ilumináciou prvou svetelnou dávkou; (6) 6 h po iluminácii prvou svetelnou dávkou a pred 

druhou dávkou svetla. 
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DISKUSIA 

 

 Použitie frakcionovanej svetelnej aktivácie fotosenzitívnych látok je relatívne nový 

spôsob aplikácie svetla vo fotodynamickej terapii. Porovnávanie kontinuálneho 

a frakcionovaného svetelného režimu prinieslo protichodné výsledky (3, 9, 11, 12). Efekt 

frakcionovanej a jednoduchej svetelnej dávky na množstvo tkanivového kyslíka je rozdielny 

(23). Je pravdepodobné, že zvýšená účinnosť svetelnej frakcionácie je spojená 

s reoxygenáciou miesta fotoaktivácie počas periódy tmy medzi dvoma frakciami svetla a tento 

efekt je tiež závislý na načasovaní tmavej fázy (5, 6, 10, 12). Zvýšená účinnosť frakcionácie 

v PDT môže byť dosiahnutá znížením rýchlosti spotreby kyslíka. Pri nižších svetelných 

dávkach nie je rýchlosť spotreby kyslíka dostatočná na zlepšenie účinku frakcionácie (11). Je 

ťažké porovnávať jednotlivé štúdie, pretože boli použité rozdielne zvieracie modely, dávky 

fotosenzitívnj látky a spôsoby svietenia. 

 In vivo a in vitro efekt frakcionácie sú navzájom neporovnateľné. Na rozdiel od in vivo 

prác, kde sa prejavil zvýšený alebo žiadny efekt frakcionácie, in vitro bola pozorovaná 

fotorezistencia/ fototolerancia (14, 18) alebo znížená produkcia reaktívnych kyslíkových 

skupín a znížená cytotoxicyta tvorbou glutatiónu (21). Výsledky pokusov poukazujú na 

rozdielny cytotoxický účinok PDT po rôznych schémach svetelnej aktivácie a na dôležitosť 

intervalu tmy medzi frakciami svetla. Porovnaním účinku hypericínu na prežívanie, apoptózu 

a bunkový cyklus nádorových buniek po jednoduchej (12 J/cm2) a frakcionovanej (1+11 

J/cm2) dávke svetla sme zistili, že došlo k zmenám vo všetkých sledovaných parametroch 

v prípade, že frakcie svetla boli oddelené dlhším intervalom tmy (6 h). Kým frakcionácia 

s krátkymi intervalmi tmy vyvolala rovnaký cytotoxický efekt ako jednoduchá dávka, po 6h 

intervale tmy medzi frakciami sa prejavil opačný efekt. Nárast metabolickej aktivity 

a zväčšenie podielu buniek v G1 fáze bunkového cyklu naznačujú zachovanie proliferačnej 

aktivity a mitochondriálnej aktivity. Percento buniek v G2 fáze bunkového cyklu bolo na 

úrovni kontrolnej skupiny. Signifikantná zmena bola pozorovaná v prežívaní buniek 

inkubovaných so 6x10-8 M hypericínom 48 h po fotoaktivácii, ktoré v porovnaní s kontrolou 

pokleslo. Keďže fluorescencia hypericínu zostala nezmenená pred druhou fotoaktiváciou, 

znížená fotocytotoxicita po frakcionácii svetelnej dávky nie je výsledkom fotodegradácie 

alebo straty fotosenzitizéra z buniek po prvej dávke. Naše výsledky poukazujú na to, že 

aktivácia buniek prvou svetelnou dávkou a 6 h tmavou pauzou pravdepodobne spôsobila 

rezistenciu buniek na cytotoxický efekt druhej svetelnej dávky (11 J/cm2). Pozorovania 
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poklesu cytotoxicity súhlasia s vyššie uvedenými výsledkami z in vitro štúdií, ale použitie 

rozdielnych bunkových línií a fotodynamického protokolu znemožňujú ich porovnanie. 

 Zatiaľ nebol mechanizmus fototolerancie objasnený. Existuje hypotéza, podľa ktorej 

je prvá dávka svetla natoľko nízka, že nevyvoláva ireverzibilné zmeny v bunkách a aktivácia 

druhou dávkou po tmavej fáze vyvoláva rezistenciu buniek na možný cytotoxický efekt 

hypericínu po aplikácii druhej dávky svetla.  
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