
WYNIKI
1) Wszystkie traktowane komórki wykazywały wewnątrzkomórkową fluorescencję 

hiperycyny: komórki A375 znacznie wyższą niż 501 mel i UCT Mel-1.
Dlatego hiperycyna była skutecznie wchłaniana przez komórki czerniaka po 4 

godzinach ekspozycji.

2) Hiperycyna jest częściowo współlokalizowana z retikulum endoplazmatycznym i 

mitochondriami komórek czerniaka. Częściową kolokalizację hiperycyny z dojrzałymi 

melanosomami stwierdzono w komórkach 501mel i UCT Mel-1, kolokalizacja nie była 
widoczna w komórkach A375. Hiperycyna nie lokalizowała się z jądrami w żadnej z 

badanych komórek czerniaka

3) wykazano utratę integralności błony komórkowej, ale zmiany w 

przepuszczalności błony komórkowej były zależne od linii komórkowej i od punktu 

czasowego
4) zidentyfikowano 4 różne populacje komórek: żywa, wczesna apoptotyczna, wczesna 

nekrotyczna i późnej apoptotyczna / martwicza. Wielkość żywych populacji 

poszczególnych linii komórkowych wyraźnie sugerują, że komórki UCT Mel-1 są 

bardziej odporne na hiperycynę-PDT niż komórki A375 lub 501mel.

MATERIAŁY
➢ Hodowla 3 linii komórkowych:

1) Komórki czerniaka A375 (bez barwnika)
2) Komórki 501mel (bez barwnika)

3) Komórki czerniaka UCT Mel-1 (z barwnikiem)

4) Nieczerniakowa linia komórkowa raka piersi MCF7 jako kontrola 

negatywna (nietraktowane hiperycyną)

➢ Hypericin-PDT

TERAPIA FOTODYNAMICZNA W NOWOTWORACH

Z WYKORZYSTANIEM ST. JOHN’S WORT

(HYPERICUM PERFORATUM)

Terapia fotodynamiczna (PDT, ang. photodynamic therapy)

jest to forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne

związki światłoczułe, które po ekspozycji na światło o określonej

długości fali, katalizują powstanie tlenu singletowego i

innych reaktywnych form tlenu (rodników), które działają

toksycznie na komórki nowotworowe i inne chore komórki. [1]
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Mechanizmy odpowiedzi czerniaka na hiperycynę-PDT [3]

Rysunek: Izabela Rudy  

Rysunek 1. Schematyczna ilustracja zasady działania terapii 

fotodynamicznej (źródło:
http://www.czytelniamedyczna.pl/794,fototerapia-jako-alternatywna-
metoda-leczenia-nowotworow.html).

Jednym z najsilniejszych naturalnych fotouczulaczy wykorzystywanych w terapii

fotodynamicznej jest hiperycyna, która znajduje się w roślinach Hypericum

perforatum, powszechnie znanych jako ziele dziurawca.

Hiperycyna jest potencjalnym klinicznym środkiem przeciwnowotworowym,

ponieważ wiele badań wykazało jej silne działanie przeciwnowotworowe in vivo i in

vitro po napromieniowaniu. Ten fotouczulacz może wywoływać zarówno apoptozę,

jak i martwicę w zależności od stężenia i dawki światła. [2]

Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem hiperycyny może hamować proliferację

różnych komórek nowotworowych, w tym:

pęcherza okrężnicy piersi

szyjki macicy glejaka białaczki

wątroby czerniaka chłoniaka

raka płuc trzustki nerki

guza przysadki mózgowej tarczycy jajnika [1]

Zachorowalność na czerniaka skóry rośnie, obecnie wynosi 132 000 przypadków każdego 

roku na całym świecie.

Klinicznie złotym standardem pozostaje wczesne wykrywanie, resekcja chirurgiczna, po 

której jest chemioterapia lub radioterapia. Niestety, tradycyjna chemioterapia i radioterapia 

również wywołują oporność. 
Hiperycyna jest cząsteczką, która może hamować angiogenezę i rozwój dalszych 
przerzutów poprzez wpływ na kilka kluczowych szlaków wewnątrzkomórkowych.

.

WNIOSKI
1) Hiperycyna była pobierana przez wszystkie komórki czerniaka użyte w tym badaniu i 

częściowo kolokalizowana w siateczce endoplazmatycznej (ER), mitochondriach, 

lizosomach i melanosomach, ale nie w jądrze

2) Leczenie hiperycyną aktywowaną światłem zmniejszyło rozmiar komórek czerniaka do 
około jednej trzeciej wielkości komórek kontrolnych we wszystkich badanych liniach 

komórkowych czerniaka we wszystkich punktach czasowych

3) komórki czerniaka umierały w wyniku specyficznych mechanizmów obejmujących 

eksternalizację fosfatydyloseryny (PS) i utratę integralności błony komórkowej po leczeniu 

hiperycyną-PDT, a ta indukcja śmierci była zależna od typu komórek czerniaka i czasu
4) Hypericin-PDT indukował ekspresję białek apoptotycznych (śmierci komórkowej), kaspazę 3 

(CASP3), kaspazę 8 (CASP8), czynnik indukujący apoptozę (AIF) i polimerazę poli (ADP-

rybozy) 1 (PARP1)

5) Hypericin-PDT zwiększył ziarnistość / pigmentację komórek w porównaniu z kontrolą we 

wszystkich punktach czasowych po traktowaniu hiperycyną aktywowaną światłem
6) Wykazano, że hiperycyna-PDT jest skuteczna w zabijaniu komórek czerniaka bez pigmentu 

(A375 i 501mel) i pigmentowych (UCT Mel-1) [3]

✓ skuteczna, alternatywna metodą leczenia onkologicznego

✓ wybiórcze niszczenie komórek nowotworowych z jednoczesnym oszczędzaniem 

okolicznych zdrowych tkanek

✓ silne działanie Hiperycyny przeciwnowotworowe in vivo i in vitro po 

napromieniowaniu

✓ mutacje powodujące nowotwory oporne na chemioterapię i radiooporność nie 

wpływają nadmiernie na wrażliwość na PDT ze względu na jej unikalne 
mechanizmy cytotoksyczności, co podkreśla potencjał tego leczenia czerniaka

WPROWADZENIE

HIPERYCYNA JAKO FOTOUCZULACZ 

W TERAPII FOTODYNAMICZNEJ (HYP-PDT) 

PRZECIWNOWOTWOROWEJ

METODY
Jako skuteczną dawkę zastosowano 3 µM hiperycynę 

aktywowaną światłem zmniejszającą żywotność komórek 
czerniaka do 50% lub mniej niż w grupie kontrolnej. 

Hiperycynę aktywowano światłem o dawce 1 J/cm2 UVA  

przez 6 minut i 10 sekund.

Komórki czerniaka wystawiono na 4 godziny hiperycyny w 

pożywce, a następnie aktywowano światłem. Po takiej 
ekspozycji w różnych punktach czasowych pobierano komórki 

do różnych analiz:

➢ Test tyrozynazy

➢ Test wychwytu hiperycyny

➢ Konfokalna mikroskopia fluorescencyjna
➢ Mikroskopia z oświetleniem strukturalnym o super 

rozdzielczości (SR-SIM)

➢ Cytometria przepływowa LSRII

➢ Western blotting
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