
Tytuł  pracy:  „Połączenie  salinomycyny  i  radioterapii  skutecznie  eliminuje
komórki raka płaskonabłonkowego głowy i szyi - badanie in vitro”

Numeracja rycin zgodna z artykułem oryginalnym. 

Tłumaczenie z nieznacznymi modyfikacjami na potrzeby czytelnika N. Szaluś

Wprowadzanie

Każdego roku, 5% wszystkich nowo zdiagnozowanych nowotworów złośliwych w USA,
stanowią  raki  płaskonabłonkowe  głowy  i  szyi  (HNSCCs  -  head  and  neck  squamous  cell
carcinomas) (1).  Ponadto,  w momencie rozpoznania,  większość pacjentów ma miejscowo
zaawansowane  stadium  choroby  (2).  Tym  samym,  od  lat  70  ogólny  wskaźnik  5-letniego
przeżycia  nie  uległ  znaczącej  poprawie  i  wynosi  obecnie  około  60%  (3).  W  przypadku
nieresekcyjnego HNSCC, skojarzona chemioradioterapia jest najczęściej stosowaną terapią
(4). Cytostatyk cisplatyna została wprowadzona jako lek uwrażliwiający na promieniowanie
w 1979  roku  (5)  i  obecnie  jest  najczęściej  stosowanym  tego  typu  lekiem w połączniu  z
radioterapią  w  HNSCC.  Inny  dawny  środek  chemioterapeutyczny,  mitomycyna  C,  była
również  stosowana  z  radioterapią  przez  ponad  40  lat  (6).  Zarówno  cisplatyna,  jak  
i mitomycyna C wpływają na efekt napromieniania, głównie poprzez zatrzymanie komórek
nowotworowych  w  fazie  G2  (faza  podziału  komórki)  (7).  Po  wprowadzeniu  intensywnie
modulowanej radioterapii  (IMRT),  znacznie poprawiła się  skuteczność leczenia HNSCC jak
również uległa zmniejszeniu zachorowalność związana z radioterapią (8). Jednakże, nawrót
lokoregionalny i przerzuty odległe nadal występują u 40-60% chorych leczonych pierwotnie
skojarzoną chemioradioterapią (9). Istnieje więc potrzeba nowych strategii terapeutycznych
aby zmaksymalizować efekty radioterapii, nie zwiększając jej efektów ubocznych.

Salinomycyna jest monokarboksylowym polieterowym antybiotykiem wyizolowanym
z bakterii Streptomyces albus (10). Głównie jest stosowana w weterynarynarii np. u drobiu
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celem eliminacji  pasożytów kokcydialnych (11).  Jednak w ostatniej dekadzie, coraz więcej
dowodów wskazuje na rolę salinomycyny jako potencjalnego leku przeciwnowotworowego
(12).  Spośród  ogromnej  ilości  -  16  000  związków,  salinomycyna  została  uznana  za
najskuteczniejszy środek w eliminowaniu nowotworowych komórek macierzystych  (CSCs –
Cancer  Stem  Cells) i  udowodniono,  że  jest  ponad  100-krotnie  bardziej  skuteczna  niż
chemioterapeutyk  paklitaksel  (13).  Nowotworowe  komórki  macierzyste  (CSCs),  których
markery  komórkowe zidentyfikowano również  w kilku  liniach komórkowych HNSCC (14),
zostały wskazane jako możliwa przyczyna niepowodzenia konwencjonalnych metod leczenia.
(15,16),  co  czyni,  z  tego  względu,  salinomycynę  interesującym  kandydatem  jako  lek
przeciwnowotworowy. W warunkach in vitro, zaobserwowano, że salinomycyna skutecznie
eliminuje  komórki  nowotworowe  płuc  (17),  piersi  (18),  żołądka  (19)  oraz  komórki
nowotworowe pochodzenia hematogennego (20). Scherzed i wsp. (21) w badaniu in vitro,
stwierdzili również hamujący wpływ salinomycyny na linie komórkowe HNSCC. W modelach
zwierzęcych  (in  vivo),  zaobserwowano  że  salinomycyna  hamuje  proliferację  komórek
nowotworowych i wzrost guza raka wątrobowokomórkowego (22) i raka nosogardła (23).
Mechanizmy  leżące  u  podstaw  działania  przeciwnowotworowego  salinomycyny,  które
zostały opisane, obejmują: wzrost apoptozy związany z nagromadzeniem reaktywnych form
tlenu (ROS) (24), hamowanie sygnalizacji Wnt/β-katenina (20), hamowanie szlaku Akt/NF-κB
(25) oraz wzrost aktywności receptora śmierci-5 (26). 

Oprócz  właściwości  antytumorogennych  (przeciwnowotworowych)  salinomycyny,
wykazano,  że  skuteczniejszy  efekt  eliminacji  nowotworów  występuje  w  przypadku
połączenia salinomycyny z lekami cytostatycznymi takimi jak cisplatyna (27), paklitaksel (28),
gemcytabina  (29)  i  doksorubicyną  (30).  Zaobserwowano  również,  że  salinomycyna  może
przełamywać  lekooporność  w  komórkach  nowotworowych,  zwłaszcza  w  odniesieniu  do
cisplatyny (26,31,32).

Innym  istotnym  działaniem  salinomycyny  jest  udział  w  zahamowanie  podziału
komórkowego w fazie G2 oraz powodowanie uszkodzeń DNA w komórkach nowotworowych
(18,33).  Jest  to  potencjalny  wskaźnik  wykorzystania  salinomycyny  jako  czynnika
uwrażliwiającego  na  radioterapię.  Dla  linii  komórkowej  raka  piersi,  właściwości
radiouwrażliwiające  salinomycyny  zostały  już  opisane  (33).  W przeciwieństwie  do innych
badań,  wykazano  również  zatrzymanie  przez  salinomycynę  cyklu  komórkowego  w  fazie
G0/G1  (26,34).  Jednak  w  przypadku  HNSCC  dane  dotyczące  radiouwrażliwiania
indukowanego salinomycyną są skąpe.

Rosnącą  rolę  w  progresji  nowotworów  odgrywa  interleukina-8  (IL-8).  Jest  ona
związana  z  progresją  nowotworów  i  angiogenezą  (powstawaniem  nowych  naczyń),  a  jej
zwiększona  ekspresja  niekorzystnie  wpływa  na  przeżycie  pacjentów  (35,36).  Ponadto,
wcześniejsze  badania  wykazały  korelację  pomiędzy  działaniem  przeciwnowotworowym
różnych substancji, takich jak simwastatyna i celekoksyb, a zmniejszeniem wydzielania IL-8
przez  poddanie  ich  działaniu  komórki  nowotworowe  (37).  Dlatego  w  obecnym  badaniu
zdecydowaliśmy się włączyć do analizy wydzielanie IL-8.
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Celem  pracy  (badanie  in  vitro)  była  ocena  wpływu  kombinacji  radioterapii  
i salinomycyny na linię komórkową HNSCC.

Materiał i metody

Radioterapia hodowli komórkowych. Aby zbadać wpływ radioterapii na komórki HLaC-7824,
napromieniono je dawką 5 Gy (2 Gy/min), 24 godz. od rozpoczęcia ich hodowli. Zastosowano
akcelerator liniowy 6 MV (Siemens, USA).

Ekspozycja  na  salinomycynę  i  promieniowanie.  Komórki  HLaC-78  poddawano  działaniu
salinomycyny w dawce 5 μM/ml (Sigma-Aldrich, USA), promieniowanie w dawce 5 Gy lub
kombinacji  (salinomycyna  +  radioterapia).  W  grupie  terapii  skojarzonej  (salinomycyna  +
radioterapia)  -  w  pierwszym  etapie  (przed  radioterapią)  przeprowadzono  8  godzinną
inkubację  komórek  z  samą  salinomycyną.  Analizę  przeprowadzono  po  24  godzinach
inkubacji.

Pozostałe elementy wchodzące w materiały i metody zawarte są  w pracy oryginalnej i ze względu na dostosowanie do
czytelnika nie zostały tłumaczone.

Wyniki

Test MTT jest obecnie najczęściej stosowany do oceny działania cytotoksycznego preparatów 
i  zalecany  jako  referencyjny  przez  międzynarodowe  organizacje  normotwórcze.  Test  MTT  jest
stosowany do pomiaru aktywności metabolicznej komórek jako wskaźnik ich żywotności, proliferacji i
cytotoksyczności.

MTT assay. Test MTT wykazał znaczące zmniejszenie żywotności komórek nowotworowych 
w trakcie leczenia samą salinomycyną (P<0,05) i samą radioterapią (P<0,05), jak również w
przypadku terapii skojarzonej (P<0,05). Leczenie skojarzone (salinomycyna + radioterapia)
nie  wykazało  przewagi  w skuteczności  redukcji  żywotności  komórek  nowotworowych  
w  porównaniu  z  samą  salinomycyną  (P>0,05),  ale  było  znaczące  wyższe  
w porównaniu z samą radioterapią (P<0,05) (ryc. 2).
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Rycina  nr  2.  MTT  assay.  Leczenie  salinomycyną,  radioterapią  i  terapią  skojarzoną  zmniejszyło  żywotność  komórek
nowotworowych  w porównaniu  z  grupą  kontrolną.  (P<0,05 każda).  Terapia  łączona  była  bardziej  skuteczna  niż  sama
radioterapia (P<0,005), ale nie skuteczniejsza w porównaniu z samą salinomycyną (P>0,05).

Colony formation assay (Test tworzenia kolonii). Salinomycyna i radioterapia, jak również ich
połączenie powodowało znaczące zmniejszenie ilości kolonii  komórek nowotworowych po
14 dniach od terapii (P=0,0001 dla wszystkich). Terapia łączona okazała się również istotnie
skuteczniejsza niż salinomycyna (P=0,0001) lub samo promieniowanie (P=0,0039) (Ryc. 3).

Rycina 3. Test tworzenia kolonii. W porównaniu z grupą kontrolną wszystkie trzy grupy terapeutyczne wykazywały redukcje
tworzenia  kolonii  komórek  nowotworowych  (każda  P<0,05,  oznaczone  3  gwiazdkami).  Pomimo,  że  promieniowanie
(radioterapia)  było  bardziej  skuteczne  niż  salinomycyna  (P<0,05),  to  terapia  skojarzona  redukowała  tworzenie  kolonii
znacząco bardziej niż sama salinomycyna lub sama radioterapia (P<0,05 dla obu); *P<0,05.

Liczba  komórek.  Po  4  dniach  hodowli,  przy  podawaniu  salinomycyny  (P=0,0001)  lub
zastosowaniu  radioterapii  (P=0,0001),  nastąpiła  znacząco  wolniejsza  proliferacja  komórek
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nowotworowych.  Jednak  po  zastosowaniu  terapii  skojarzonej  (salinomycyna  +
radioterapia) , efekt ten był znacząco lepszy (P = 0,0001). Rycina nr 4.

Rycina nr 4. Liczenie komórek. W ciągu czterech dni, sama salinomycyna oraz sama radioterapia, jak również kombinacja
obu tych metod znacząco zmniejszyły proliferację komórek nowotworowych (P<0,05 dla każdego).

IL-8  ELISA.  Sama  salinomycyna  i  sama  radioterapia,  jak  również  terapia  skojarzona
(salinomycyna  +  radioterapia) zmniejszyła  ilość  wydzielanej  IL-8  przez  komórki
nowotworowe (odpowiednio P=0,0001, P=0,0004 i P=0,0001). Terapia samą salinomycyną
była pod tym względem istotnie skuteczniejsza niż sama radioterapia (P=0 0001). Terapia
skojarzona  (radioterpia  + salinomycyna) okazała się redukować IL-8 skuteczniej  niż sama
radioterapia (P=0,0001) (Ryc. 10).
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Rycina 10. IL-8 ELISA. We wszystkich 3 grupach terapeutycznych zaobserwowano spadek ilości IL-8 (P<0,05, oznaczone 3
gwiazdkami).  Podczas  gdy  salinomycyna  okazała  się  bardziej  skuteczna  niż  radioterapia  (P<0,05),  terapia  skojarzona
prowadziła  do znacząco niższych poziomów IL-8 niż  salinomycyna lub radioterapia  jako monoterapie  (P<0,05 dla obu).
*P<0,05; IL-8, interleukina-8.

Dyskusja

Celem  pracy  było  zbadanie  wpływu,  w  warunkach  in  vitro,  terapii  skojarzonej
(salinomycyny + radioterapia) na linię komórkową HNSCC. Chociaż w ostatnich dekadach
dokonano wielu postępów w zakresie terapii HNSCC, wskaźniki przeżycia całkowitego nadal
są niezadowalające (3).  Nabycie oporności komórek nowotworowych na radioterapię (39)
lub chemioterapię (40) odgrywa w tym względzie kluczową rolę. W ciągu ostatniej dekady
immunoterapia  stała  się  ważnym  elementem terapii  nowotworów (41,42).  W przypadku
HNSCC, immunoterapia jest dopiero u w trakcie wprowadzania (korzyści z jej zastosowania
uzyskuje 15 -20% pacjentów – przypis  N.  Szaluś),  a  jej  wyniki  nie dorównują wynikom z
terapii czerniaków czy nowotworów hematologicznych (43). Czy jest to spowodowane tym,
że HNSCC nie jest wysoce immunogenny w porównaniu z innymi jednostkami, pozostaje do
zweryfikowania (44).

W  ostatnim  czasie  istnienie  CSCs  (Cancer  Stem  Cells  –  nowotworowe  komórki
macierzyste) jako  subpopulacji  komórek  nowotworowych  znalazło  szeroki  konsensus
(45,46). CSCs zostały zaobserwowane w wielu nowotworach złośliwych (14,47) i zostały już,
w badaniach klinicznych, uznane za możliwy czynnik niepowodzenia leczenia tych chorób
(48,49).  Stwierdzono,  że  posiadają  one  liczne  wewnętrzne  mechanizmy  oporności  na
konwencjonalne  chemioterapeutyki,  jak  również  na  nowe,  celowane  leki  onkologiczne.
Wśród  tych  mechanizmów  należy  wymienić  m.in.  aktywację  sygnalizacji  Wnt/β-katenina
(50),  ekspresję transporterów wielolekowych z rodziny (ABC -  ATP-binding cassette)  (52),
aktywację  szlaków  sygnałowych  Hedgehog  i  Notch  (53)  oraz  zmiany  metaboliczne  
z preferencją dla hipoksji (54). Wykazano również, iż posiadają one i promują oporność na
radioterapię  (55),  prawdopodobnie  poprzez  indukowaną  promieniowaniem  konwersję
komórek nowotworowych w CSCs (56).  Stwierdzono również,  że  kilka  linii  komórkowych
HNSCC  posiada  markery  komórek  macierzystych,  np.  CD44  (14).  Dlatego  też  istnieje
zapotrzebowanie  na  leki  ukierunkowane  zarówno  na  CSCs,  jak  i  na  zwykłe  komórki
nowotworowe.

Salinomycyna, stosowana jest jako weterynaryjny lek przeciwbakteryjny od ponad 40
lat, a po raz pierwszy w 2009 roku, została uznana za skuteczny środek przeciwko CSC (13).
Udowodniono,  że  zastosowanie  salinomycyny  nie  tylko  eliminowało  CSCs  w  różnych
tkankach  nowotworowych  (57,58),  ale  również  może  skutecznie  zabijać  zwykłe  komórki
nowotworowe  (59).  Należały  do  nich  ludzkie  komórki  nowotworowe  wykazujące  różne
mechanizmy oporności na leki i apoptozę (59), jak również oporność wielolekową z udziałem
transportera  ABC  (60).  Ponadto,  leczenie  salinomycyną  zapobiegało  oporności  komórek
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nowotworowych  na  radioterapię  (33).  Z  tego  względu,  salinomycyna  jest  głównym
przedmiotem zainteresowania jako substancja zapobiegająca oporności na radioterapie lub
leki przeciwnowotworowe. 

W obecnym badaniu, salinomycyna, jak również sama radioterapia wykazały znaczące
zmniejszenie żywotności i proliferacji (namnażanie) komórek nowotworowych. Podczas gdy
radioterapia okazała się bardziej skuteczna w „długoczasowym” teście tworzenia kolonii, to
w teście „krótkoczasowym”, takim jak MTT i teście liczenia komórek, salinomycyna wykazała
większą  redukcję  żywotności  i  proliferacji  komórek  nowotworowych.  Potwierdziło  to
wcześniejsze  dane  Wu  i  wsp.  (23)  stwierdzające  wpływ  salinomycyny  na  zróżnicowane
komórki  HNSCC   jak  również  na  CSCs.  Połączenie  salinomycyny  i  radioterapii  wykazało
znacząco  lepsze  wyniki  niż  każda  terapia  osobno  (co  już  wcześniej  zaobserwowano  w
przypadku linii  komórkowej raka krtani) (61,62). Liczenie komórek i test tworzenia kolonii
komórek nowotworowych wskazały (ponadto) przedłużone w czasie działanie salinomycyny,
po jej jednorazowym zastosowaniu. 

W  obecnym  badaniu,  salinomycyna  spowodowała  głównie  nekrozę  komórek
nowotworowych, a nie apoptozę (przewaga nekrozy nie osiągnęła istotności statystycznej).
W  większości  badań  zwiększenie  apoptozy  komórek  nowotworowych  spowodowane
salinomycyną uzyskano poprzez tzw.  mitochondrialną ścieżkę apoptozy  (mito + chondrial
pathway  of  apoptosis)  (24)  lub  generowanie  reaktywnych  form  tlenu  (ROS)  (63).
Nieapoptotyczną śmierć komórek obserwowano rzadko (64). 

Ponieważ salinomycyna zakłóca przezbłonowy potencjał  K+ i  pobudza wypływ K+  
z  mitochondriów  i  cytoplazmy,  może  to  być  kolejny  potencjalny  mechanizm
cytotoksyczności,  co mogłoby być wyjaśnieniem wysokiej  wydajności  w teście MTT assay
(65). Większość mechanizmów apoptotycznych i nieapoptotycznych, w których pośredniczy
salinomycyna,  pozostaje  nieznana  i  wydaje  się,  że  istnieje  duża  rozbieżność  pomiędzy
różnymi  tkankami  nowotworowymi  (12).  Analiza  cyklu  komórkowego  pokazała,  że
promieniowanie  (jak  się  spodziewano)  spowodowało  zatrzymanie  cyklu  podziałowego
komórki  nowotwoworwej  w fazie  G2.  Salinomycyna,  z  drugiej  strony,  wykazała  głębokie
zatrzymanie komórek nowotworowych w fazie G0/G1.

W  literaturze  istnieją  rozbieżne  wyniki  dotyczące  wpływu  salinomycyny  na  cykl
podziałowy  komórki  nowotworowej.  W  niektórych  badaniach  odnotowano  zatrzymanie
podziału komórkowego w fazie G2, a w szczególności w tych komórkach nowotworowych, w
których zaobserwowano „radiouczulający” wpływ salinomycyny na napromienianie (33, 62).
Inne  badania  wykazały  zatrzymanie  cyklu  podziałowego  w  fazie  G0/G1  (34)  lub  nawet
zapobieganie zatrzymaniu w fazie G2 (64). Aby być kandydatem jako „radiouczulacz”, taki jak
cisplatyna,  zatrzymanie  w  fazie  G2  byłoby  bardzo  cenne.  W  związku  z  tym,  dla  linii
komórkowej  użytej  w  obecnym  badaniu  nie  można  było  wykazać  zatrzymania  cyklu
komórkowego  w fazie  G2,  co  czyniło  salinomycynę  jako  klasyczny  „radiouczulacz”,  mało
prawdopodobnym.  Niemniej  jednak,  jednoczesne  zatrzymanie  w  fazie  G0/G1  przez
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salinomycynę i w fazie G2 przez radioterapię może być korzystnym efektem dodatkowym w
terapii nowotworów.

Badanie  migracji  komórek  nowotworowych  (scratch  migration  assay)  wykazało
podobne zahamowanie ich ruchliwości przez samą salinomycynę jak i samą radioterapię. W
terapii skojarzonej (radioterapia + salinomycyna), jednakże, oceniona po 48 h powierzchnia
wolna od komórek nowotworowych była  znacząco wyższa  niż  w przypadku terapii  samą
salinomycyna i samą radioterapią. Informacje na temat wpływu salinomycyny na ruchliwość
komórek  nowotworowych  w  literaturze  są  jednak  skąpe.  Natomiast  w  przypadku
mezenchymalnych  komórek  macierzystych  (MSC),  zahamowanie  zdolności  migracyjnych
przez salinomycynę zostało już wykazane (66). Sun et al (67) opisali zmniejszenie ruchliwości
komórek macierzystych raka wątroby poprzez zwiększenie ich sztywności i wzrost tworzenia
F-aktyny  poprzez  ścieżkę  sygnalizacyjną  FAK-ERK1/2,  w  której  pośredniczy  salinomycyna.
Kopp  i  wsp.  (68)  wykazali  zmniejszenie  migracji,  a  tym  samym  redukcję  przerzutów  za
pomocą salinomycyny dla linii  komórkowych raka piersi  i  płuc.  Dlatego też salinomycyna
wydawała się mieć dodatkowy wpływ na zdolności migracyjne komórek nowotworowych.

W obecnym badaniu do analizy włączona również została interleukina-8 (IL-8).  IL-8
(jedna  z  chemokin  z  rodziny  ELR+  CXC)  jest  silnym  czynnikiem  proangiogennym,  a  jej
ekspresja jest związana z powstawaniem nowych naczyń, progresją nowotworu jak również z
czasem przeżycia   pacjentów z chorobami nowotworowymi (35,36).  W przypadku innych
substancji takich jak simwastatyna czy celekoksyb, które były badane pod kątem właściwości
antynowotworowych, wykazano, że pod ich wpływem nastąpił spadek wydzielania IL-8 (37).
W przypadku salinomycyny tylko jedno badanie odnosiło się do IL-8, opisując zwiększoną jej
sekrecję (IL-8) w czasie terapii  ludzkiej błony śluzowej nosa i limfocytów krwi obwodowej
(69). W obecnym badaniu, w porównaniu z radioterapią stwierdzono znaczące zmniejszenie
wydzielania IL-8 po leczeniu salinomycyną. Efekt dodatkowy zaobserwowano przy połączeniu
salinomycyny  z  radioterapią.  Ponieważ  IL-8  jest  ważnym  czynnikiem  w  angiogenezie
(powstawanie nowych naczyń) i progresji nowotworów, więc może ona być brana (IL-8) jako
kolejny  czynnik  w  mechanizmie  odpowiadającym  za  przeciwnowotworowe  działanie
salinomycyny.  Podczas  gdy  spadek  IL-8  można  częściowo  przypisać  równoczesnemu
spadkowi liczby komórek w odpowiednich grupach, to wielkość redukcji IL-8 nie może być
całkowicie  wyjaśniona  i  dlatego  sugeruje  się  dodatkowy  mechanizm  jej  obniżenia
bezpośrednio  zależny od salinomycyny.

Podsumowując,  salinomycyna  i  radioterapia  skutecznie  eliminowały  komórki
HNSCC in vitro, przy czym kombinacja salinomycyna + radioterapia jest bardziej efektywna
niż każda terapii  stosowana samodzielnie.  Mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska
obejmują  zmniejszenie  żywotności  i  proliferacji  komórek,  zmniejszenie  ruchliwości
komórek nowotworowych i ich migrację, zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G0/G1
oraz  zmniejszenie  wydzielania  IL-8.  Chociaż  salinomycyna  może  nie  jest  klasycznym
„radiouczulaczem”,  to  wiele  różnych  mechanizmów  przez  które  wpływa  na  komórki
nowotworowe, a w szczególności CSCs. Powyższe dane uzasadniają wykonywanie dalszych
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badań  nad  możliwą  rolą  salinomycyny  jako  dodatkowej  terapii  medycznej  w  leczeniu
nowotworów.

Piśmiennictwo w pracy oryginalnej
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