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Ogólna budowa nowotworu

https://drjockers.com

= CSC (Nowotworowe Komórki Macierzyste)
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Krążące komórki nowotworowe – CTC (Circulating Tumor Cells)
CTC- 1100/ml

Agresywna morfologia- komorki w czasie podzialow z podwojnymi jadrami, zaburzonym stosunkiem cytoplazmy do 
jadra badz obecnoscia tzw. „cap“ typowego dla  komorek epitelialnych

Salinomycyna

Zdjecia Dr Monika Pizon Transfusion Center Bayreuth 



CSC (Cancer Stem Cells) – nowotworowe komórki 
macierzyste 

Salinomycyna

 Niewielka populacja w guzie: 0,1 - kilka procent samoodnawiających się komórek: 
nieskończony potencjał proliferacyjny

 Zwiększona odporność na leki, promieniowanie, stres komórkowy.

 Tumorogenne: dają początek innym typom komórek w nowotworze

 Związane są z przerzutami i nawrotami (przerzuty i nawroty są przyczyną ponad 90% 
wszystkich zgonów z powodu nowotworów)

 Strategie eliminacji CSCs są pilnym tematem w badaniach nad terapią nowotworów 

EpCAM

EpCAM

CD 24

CD 44

merge

merge

ALDH1-control ALDH1-test

Zdjecia Dr Monika Pizon Transfusion Center Bayreuth 



Model teorii powstawania CSC (Cancer Stem Cells)

Tylko CSCs są zdolne do tworzenia i podtrzymywania nowotworu oraz są oporne na konwencjonalne terapie. 
CSCs są generowane z prawidłowych komórek macierzystych lub komórek prekursorowych/progenitorowych, 
w których dochodzi do mutacji epigenetycznych

http://dx.doi.org/ 10.1002/sctm.17-0138
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Salinomycyna

 W trakcie realizacji programu badań przesiewowych nad nowymi antybiotykami na 
początku lat siedemdziesiątych, Miyazaki i współpracownicy z działu naukowego firmy 
Kaken Chemicals Co., Ltd., Tokio, Japonia wyizolowali nową substancję biologicznie czynną 
szczepu Streptomyces albus nr 80614 którą nazwano Salinomycyną

 Organizm został wykryty i wyizolowany z próbki gleby pobranej w z próbki gleby pobranej 
w mieście Fuji, prefektura Shizuoka, Japonia

doi: 10.7164/antibiotics.27.814. 

Salinomycyna



Salinomycyna

doi: 10.7164/antibiotics.27.814. 
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Salinomycyna – działanie pozaonkologiczne

 Bakterie Gram (+) - Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus 
flavus, Sarcina lutea, Mycobacterium spp., some filamentous fungi, 
Plasmodium falciparum

 SARS-Cov2

 Przeciwpasożytnicze – Eimeria spp.

 Hamuje zwłóknienie mięśnia sercowego

 Przeciwgrzybicze

Salinomycyna

doi: 10.7164/antibiotics.27.814. 



Salinomycyna – mechanizm działania (1)

 Salinomycyna wykazuje działanie cytotoksyczne w komórkach nowotworowych i mitochondriach 
tych komórek poprzez zaburzenie przezbłonowej równowagi jonów sodu i potasu 

 Szybki odpływ K+ przez błonę komórkową i błonę mitochondrialną prowadzi do apoptozy 
komórek

Bioorg Med Chem Lett 2012; 22: 7146–7150.
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Salinomycyna – mechanizm działania (2)

Bioorg Med Chem Lett 2012; 22: 7146–7150
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Mechanizmy śmierci komórek (1)

Salinomycyna

Apoptoza - proces zaprogramowanej i podlegającej kontroli śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym (widoczne jest 
obkurczanie się komórki z rozmieszczonymi  ciałami  apoptotycznymi, które zawierają organelle komórkowe)

Nekroza - rozpulchnione mitochondria i organelle komórkowe z powodu wzrostu przepuszczalności błony komórkowej dla 
niewielkich naładowanych cząsteczek

Autofagia - powstawanie dużych wakuoli autofagicznych w cytoplazmie i polega na kontrolowanym rozkładzie przez komórkę 
cząsteczek chemicznych, fragmentów komórki i organelli komórkowych

DOI: 10.1002/tcr.201600121



Mechanizmy śmierci komórek (2)

Salinomycyna

https://www.researchgate.net/publication/266608689 The Role of BNIP3 in Proliferation and Hypoxia-Induced Autophagy 
Implications for Cancer Therapy



Salinomycyna a oporność wielolekowa (MDR - 
multidrug resistance)

Salinomycyna

doi:10.1038/gt.2014.97

Salinomycyna hamowała P-gp (rodzaj transportera ABC), który ulega nadekspresji 
w większości nowotworów i bierze udział w usuwaniu leków chemioterapeutycznych z komórek 
nowotworowych



Salinomycyna - angiogeneza

Salinomycyna

Salinomycyna hamuje progresję raka piersi poprzez redukcję wpływu HIF-1α/VEGF na angiogenezę 
nowotworową

HIF-1α – Hypoxia-Inducible Factor-1 – czynnik indukowany hipoksją, VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor -  naczyniowo-
śródbłonkowy czynnik wzrostu

https://doi.org/10.1016/j.bcp.2019.04.026



Salinomycyna - angiogeneza
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Salinomycyna hamuje progresję raka piersi poprzez redukcję wpływu HIF-1α/VEGF na angiogenezę 
nowotworową

HIF-1α – Hypoxia-Inducible Factor-1 – czynnik indukowany hipoksją, VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor -  naczyniowo-
śródbłonkowy czynnik wzrostu



Salinomycyna - angiogeneza

Salinomycyna

https://doi.org/10.1016/j.bcp.2019.04.026

Salinomycyna hamuje progresję raka piersi poprzez redukcję wpływu HIF-1α/VEGF na angiogenezę 
nowotworową

HIF-1α – Hypoxia-Inducible Factor-1 – czynnik indukowany hipoksją, VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor -  naczyniowo-
śródbłonkowy czynnik wzrostu



Salinomycyna – mechanizm działania – przykładowe 
publikacje 

Salinomycyna

DOI: 10.1177/1010428317695035
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Przemiana - EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal 
Transition) – Przemiana 
Nabłonkowo-Mezenchymalna

Mezenchyma – tkanka łączna 
zarodkowa

Salinomycyna

Arch. Pharm. Res. (2021) 44:281–292 



Przemiana - EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna Salinomycyna

Cytokine & Growth Factor Reviews 36 (2017) 67–77



Przemiana EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna Salinomycyna

M. Angela Nieto; Instituto de Neurociencias, Spain

Komórki nabłonkowe Komórki mezenchymalne



Przemiana EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo - Mezenchymalna, ECM - macierz 
zewnątrzkomórkowa, CAFs - fibroblasy związane z nowotworem 
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Cytokine & Growth Factor Reviews 36 (2017) 67–77
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Przemiana EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna
Salinomycyna

Cytokine & Growth Factor Reviews 36 (2017) 67–77



Salinomycyna wpływ na przemianę EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna

Salinomycyna

doi:10.1038/cr.2009.5. 

TGF-β1 (Transormujący czynnik wzrostu) odgrywa ważną rolę w EMT. Dodanie TGF-β1 do komórek nabłonkowych w hodowli 
jest bardzo dobrą metodą wywoływania procesu EMT. Badanie przeprowadzono na linii komórkowej MCF-7 ludzkiego raka 
piersi. W pracy wykazano, że Salinomycyna cofa procesy inwazji i przerzutowania wywołane przez TGF-β1, jak również była w 
stanie zahamować indukowane przez TGF-β1 przejście fenotypowe EMT oraz aktywację kluczowych cząsteczek sygnałowych 
(Smad)



Salinomycyna wpływ na przemianę EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna
Salinomycyna

doi:10.1038/cr.2009.5. 



Salinomycyna wpływ na przemianę EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna

Salinomycyna

 Salinomycyna może silnie hamować migrację komórek nowotworowych 
niezależnie od indukowania śmierci komórek 

 Ponadto, po raz pierwszy wykazano, że Salinomycyna zmniejsza przerzuty in vivo, 
co wzmacnia jej rolę jako obiecującej terapii przeciwnowotworowej



Salinomycyna wpływ na przemianę EMT

EMT (Epithelial-to-Mesenchymal Transition) – Przemiana Nabłonkowo-Mezenchymalna

Salinomycyna

 Linia komórkowa ludzkiego raka piersi - MDA-MB-436

 Zahamowanie ruchliwości komórek MDA-MB-436 po podaniu Salinomycyny. Czas 
obserwacji 72h

http://www.molecular-cancer.com/content/13/1/16



Salinomycyna wpływ na przemianę EMT
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 Linia komórkowa ludzkiego raka piersi - MDA-MB-436

 Zahamowanie ruchliwości komórek MDA-MB-436 po podaniu Salinomycyny. Czas obserwacji 72h

http://www.molecular-cancer.com/content/13/1/16
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Salinomycyna – a chemioterapia

Salinomycyna

„Salinomycyna zmniejsza oporność na doksorubicynę komórek raka 
wątrobowokomórkowego (HCC) poprzez hamowanie kompleksu β-katenina/TCF 
aktywując FOXO3a”



Salinomycyna + chemioterapia

SalinomycynaSalinomycyna zwiększa skuteczność doksorubicyny w komórkach HCC u myszy nagich

DOI: 10.18632/oncotarget.3585



Salinomycyna + chemioterapia

Salinomycyna

doi: 10.3389/fonc.2021.654428



Salinomycyna + HER2, receptory estrogenowe

Salinomycyna

doi: 10.3389/fonc.2021.654428



Salinomycyna + przykładowe 
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Salinomycyna + Resveratrol

Salinomycyna

Komórki potrójnie ujemnego raka piersi – ocena odpowiedzi na terapię 
Salinomycyna  + Resveratrol (in vitro + in vivo – model zwierzęcy)



Salinomycyna (SAL) + Resveratrol (RSVL)

Salinomycyna

G. Rai et al. Biomedicine & Pharmacotherapy 89 (2017) 1142–1151

Mean Survival Time – Średni czas przeżycia

 SAL w połączeniu z RSVL znacząco zmniejszyła objętość guza z wydłużeniem 
średniego czasu przeżycia (MST – Mean Survival Time)

 Obserwacje in vivo wykazały lepszą skuteczność terapeutyczną połączenia SAL + RSVL

 Wydłużenie czasu przeżycia u zwierząt jest dobrze znaną metodą oceny potencjału 
przeciwnowotworowego badanych substancji



Salinomycyna

Cells 2019, 8, 478

 PDK - kinaza dehydrogenazy 
pirogronianowej 

 PDH - dehydrogenaza 
pirogronianowa

Salinomycyna (SAL) + Kw. dichlorooctowy (DCA)



Kw. dichlorooctowy (DCA) – glejak (GBM IV)

Salinomycyna

Cells 2019, 8, 478

Monoterapia DCA p.o



Salinomycyna (SAL) + Kw. dichlorooctowy (DCA)

Salinomycyna

DOI:10.1038/s41598-018-35815-4

Cytotoksyczne działanie na komórki raka jelita grubego DCA i Salinomycyny (SAL)
w monoterapii i w terapii skojarzonej
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CSC – nowotworowe komórki macierzyste 

Salinomycyna

 Niewielka populacja w guzie: 0,1 - kilka procent samoodnawiających się komórek: 
nieskończony potencjał proliferacyjny

 Zwiększona odporność na leki, promieniowanie, stres komórkowy.

 Tumorogenne: dają początek innym typom komórek w nowotworze

 Związane są z przerzutami i nawrotami (przerzuty i nawroty są przyczyną ponad 90% 
wszystkich zgonów z powodu nowotworów)

 Strategie eliminacji CSCs są pilnym tematem badań nad terapią nowotworów 
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Zdjęcia M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSC – nowotworowe komórki macierzyste 

Salinomycyna

EpCAM

EpCAM

CD 24

CD 44

merge

merge

ALDH1-control ALDH1-test

W badaniu obejmującym 16 000 związków chemicznych pod kątem skuteczności 
w selektywnej terapii macierzystych komórek raka piersi (CSC), Gupta i wsp. (2009) uznali 
Salinomycynę jako nowy środek przeciwnowotworowy, ponieważ posiada ona ponad 100-
krotnie większą siłę działania niż paklitaksel (na CSC), powszechnie stosowany lek w terapii 
raka piersi. 

Zdjęcia M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



Chorioallantoic Membrane (CAM) as an in vivo Model

Salinomycyna

Zdjecia Dr Monika Pizon Transfusion Center Bayreuth 



Salinomycyna - angiogeneza

Salinomycyna

https://doi.org/10.1016/j.bcp.2019.04.026

Salinomycyna hamuje progresję raka piersi poprzez redukcję wpływu HIF-1α/VEGF na angiogenezę 
nowotworową

HIF-1α – Hypoxia-Inducible Factor-1 – czynnik indukowany hipoksją, VEGF – Vascular Endothelial Growth Factor -  naczyniowo-
śródbłonkowy czynnik wzrostu



Salinomycyna

Porównanie badań chemiowrażliwości CTCs i sfer (CSC) 
u pacjentów z guzami litymi

maintrac + semtrac



t=0.5h t=3h t=6h t=9h

control 

cyclophos-
phamide

5-fluorouracil

paclitaxel

docetaxel

t=0.5h t=3h t=6h t=9h

carboplati
n

epirubicin

curcumin

salinomycin

salinomycin

Salinomycyna

Porównanie badań chemiowrażliwości sfer (CSC) u 
pacjentów z guzami litymi 

semtracM.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T0 – 5-Fu

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T1 – 3 h po 5-Fu

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T2 – 6 h po 5-Fu
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M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T3 – 9 h po 5-Fu

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T0 – Docetaxel

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T1 – 3 h po Docetaxelu

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T2 – 6 h po Docetaxelu

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T3 – 9 h po Docetaxelu

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T0 - Salinomycyna

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T1 – 3 h po Salinomycynie

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T2 – 6 h po Salinomycynie

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSCs – T3 – 9 h po Salinomycynie

Salinomycyna

M.Pizon, Transfusion Center Bayreuth



CSC – Salinomycyna (przykłady publikacji) 

Salinomycyna

doi:10.1155/2012/950658



CSC – Salinomycyna (przykłady publikacji) 

Salinomycyna

doi:10.1155/2012/950658



Salinomycyna – działanie na CTC 
i CSC (maintrac i semtrac)
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CTC – ocena chemiowrażliwości vs inne substancje 
pochodzenia naturalnego

CETC – Circulating Tumors Cells – Krążące Komórki Nowotworowe 

maintrac

Salinomycyna



CTC – Salinomycyna – ocena chemiowrażliwości

CETC – Circulating Tumors Cells – Krążące Komórki Nowotworowe 

maintrac
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CTC – Salinomycyna – ocena chemiowrażliwości

CETC – Circulating Tumors Cells – Krążące Komórki Nowotworowe 
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CTC – Salinomycyna – ocena chemiowrażliwości

maintrac
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CSC – Salinomycyna x 4/4 tyg.

Rak szyjki macicy – FIGO IA, G1/G2 Salinomycyna

maintrac + semtrac



CSC – Salinomycyna x 4/4 tyg.

Rak piersi - pT2 pN1 M0 G3, ER: 0/8, PR: 0/8, Her2/neu: 2+, Ki67: 90% Salinomycyna

maintrac + semtrac



CSC – Salinomycyna x 4/4 tyg.

maintrac + semtrac

SalinomycynaRak jelita grubego – pT3 pN2b M0



Salinomycyna – pozostałe 
informacje
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Salinomycyna – leczenie wznowy (prof. Naujokat C.)

Potrójnie ujemny rak piersi – (a) przed, (b) – 12 x Salinomycyna co 2 
dzień = PR Salinomycyna

doi:10.1155/2012/950658



Salinomycyna – publikacja ASCO - 2017

Salinomycyna

PubMed – Salinomycin + cancer  424 badania (08.05.2022



Salinomycyna

CSC w raku piersi – Dr Monika Pizon

Cancers, 2022;14;1476.

Ilość krążących nowotworowych komórek macierzystych w zależności od statusu 
HER2 i Ki67



Salinomycyna

CSC w raku piersi – Dr Monika Pizon

Ilość krążących nowotworowych komórek macierzystych (CSC) w zależności od 
statusu stopnia złośliwości histologicznej - G

Cancers, 2022;14;1476.



Dziękuję za uwagę

Salinomycyna

www.drszalus.pl
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