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Wykaz skrótów 

UVB  promieniowanie ultrafioletowe B (ultraviolet B) 

VDR  receptor witaminy D (vitamin D receptor) 

7DHC 7-dehydrocholesterol  

VDRE element odpowiedzi witaminy D (vitamin D response element)  

VDBP białko wiążące witaminę D (vitamin D binding protein) 

UVR  promieniowanie ultrafioletowe (ultraviolet Radiation) 

PTH  parathormon 

RGP  faza wzrostu radialnego (radial growth phase) 

MDR  fenotyp oporności wielolekowej (multidrug resistance) 

CM czerniak skóry (cutaneous melanoma) 

UM  czerniak błony naczyniowej oka (uveal melanoma)  

TGFβ  transformujący czynnik wzrostu  (transforming growth factor ) 

LET  liniowy transfer energii (linear energy transfer) 

IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej Państwowej Akademii Nauk 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) 

FBS  cielęca surowica płodowa (fetal bovine serum) 

PBS  sól fizjologiczna buforowana fosforanem (Phosphate-buffered saline)  

CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats  

gr  tempo wzrostu (growth rate) 

SF  frakcja przeżycia (survival fraction) 

IR  promieniowanie jonizujące 

LQ  model liniowo-kwadratowy 

DSB  uszkodzenia dwuniciowe DNA (double-strand breaks) 

SSB  jednoniciowe uszkodzenia DNA (single-strand breaks) 

MTSH multi target – single hit 

SD  odchylenie standardowe (standard deviation) 

MTS test cytotoksyczności 

DMBA 7,12-dimetylobenzantracene  

2MbisP 2-metyleno-19-nor-(20S) 1α-hydroksybishomopregnakalcyferol  

RB  glejak siatkówki 

NB  nerwiak zarodkowy 

EGF  epidermalny czynnik wzrostu (epidermal growth factor) 
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FGF  czynnik wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor) 

BSA  albumina surowicy bydlęcej (bovine serum albumin)  
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1. Wstęp 

1.1. Witamina D3 

1.1.1. Podstawowe informacje 

Witamina D, której w naturze występują dwie formy: D2 pochodzącej z diety 

 i D3 pochodzącej głównie z fototransformacji w skórze, jest prohormonem ważnym  

dla zdrowia człowieka. Tradycyjnie najbardziej biologicznie aktywną formą  

jest 1α,25-dihydroksywitamina D (1α,25(OH)2D), która powstaje przez hydroksylację  

25-hydroksywitaminy D (25(OH)D). Jest ważna nie tylko dla regulacji metabolizmu 

wapnia i fosforu, ale ma również wpływ plejotropow, np. reguluje ona układ 

odpornościowy i ma właściwości przeciwnowotworowe. Główną formą witaminy D 

występującą w krwioobiegu jest 25(OH)D. Ze względu na jej stosunkowo długi okres 

półtrwania i znacznie wyższe stężenie w porównaniu do 1α,25(OH)2D to właśnie poziom 

25(OH)D mierzy się w celu oceny ilości witaminy D w organizmie1. 

 

Rys.1.1. Struktury chemiczne witaminy D3 oraz D22. 

1.1.2. Metabolizm, aktywacja i inaktywacja 

Jak wspomniano istnieją dwie główne formy witaminy D, witamina D2 (ergokalcyferol)  

i witamina D3 (cholekalcyferol) (Rys.1.1). Witamina D2 jest produktem 

fototransformacji ergosterolu przez promieniowanie ultrafioletowego B (UVB)  

w roślinach, drożdżach i grzybach, może być spożywana w diecie zawierającej pokarm 

pochodzenia roślinnego, np. grzyby. Natomiast tylko niewielka część krążącej witaminy 

D3 pochodzi z diety (np. w pożywieniu z pokarmów pochodzenia zwierzęcego, takich 
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jak olej z wątroby dorsza)3. Witamina D3 powstaje w skórze dzięki działaniu 

promieniowania UVB na 7-dehydrocholesterol (7DHC), w dwuetapowym procesie,  

w którym pierścień B jest zerwany promieniowaniem UVB (280-320 nm)4. Zarówno 

intensywność UVB, jak i poziom pigmentacji skóry wpływają na szybkość produkcji 

witaminy D3 (rys.1.2.). Melanina zawarta w skórze blokuje UVB, ograniczając  

w ten sposób produkcję D3, podobnie jak odzież i filtry przeciwsłoneczne. Natężenie 

UVB docierające do Ziemi zmienia się w zależności od pory roku i szerokości 

geograficznej, więc im dalej od równika, tym dłuższy czas ekspozycji słonecznej  

jest potrzebny by wytworzyć dzienną dawkę witaminy D31,3. Witamina D2 różni  

się od D3 podwójnym wiązaniem między C22 i C23 oraz grupą metylową przy C24  

w łańcuchu bocznym (rys.1.1). Te różnice w łańcuchu bocznym obniżają  

jej powinowactwo do białka wiążącego witaminę D, powodując szybsze wydalenie  

z układu krążenia, ograniczając jej konwersję do 25-hydroksywitaminy D 5–8. Dlatego,  

o ile nie jest podawana codziennie, suplementacja D2 nie powoduje tak wysokiego 

poziomu 25OHD we krwi, jak porównywalne ilości D3 9. Z drugiej strony, 1,25(OH)2D2 

i 1,25(OH)2D3 mają podobne powinowactwo do receptora witaminy D (Vitamin D 

Receptor-VDR)8. 

Wątroba i nerki są głównymi narządami, w których zachodzi dwuetapowa aktywacja 

witaminy D3. W wątrobie, witamina D jest metabolizowana przez 25-hydroksylazę 

witaminy D (CYP2R1 i CYP27A1) do 25(OH)D (kalcidiolu), która jest główną formą 

witaminy D w surowicy. 25(OH)D jest dalej metabolizowana przez 25(OH)D  

1α-hydroksylazę (CYP27B1) głównie w kanaliku proksymalnym nerki  

do 1α,25-dihydroksywitaminy D (1α,25(OH)2D, kalcytriolu), który jest najbardziej 

biologicznie aktywną formą witaminy D. Kalcytriol po związaniu z białkiem wiążącym 

witaminę D (Vitamin D binding protein - VDBP) jest dostarczany do docelowych tkanek, 

takich jak jelito, kości i nerki, gdzie witamina D reguluje odpowiednio absorpcję, 

mobilizację, i wchłanianie zwrotne wapnia oraz fosforanu. Po wytworzeniu kalcidiolu  

i kalcytriolu ich stężenie w krwioobiegu jest ściśle regulowane przez 25(OH)D  

24-hydroksylazę (CYP24A1). Jest to podstawowy enzym dezaktywujący witaminę D, 

katalizujący hydroksylację przy C-24 i C-23 zarówno kalcydiolu jak i kalcytriolu  

z dalszym skróceniem łańcucha bocznego 10–13. 
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Rys.1.2. Działanie promieniowania słonecznego w skórze. UVB jest niezbędny  

do tworzenia witaminy D, która po aktywacji enzymami CYP może osłabiać 

karcynogenezę, progresję nowotworu i wzrost guza. Jednak może promować mutacje  

w melanocytach, które prowadzą do nowotworowych transformacji.14 

W tkankach docelowych kalcytriol wiąże się z receptorem witaminy D (Vitamin D 

receptor – VDR), członkiem rodziny receptorów jądrowych z aktywowanymi ligandem 

czynnikami transkrypcyjnymi, który indukuje zarówno genomową, jak i nie-genomową 

regulację dalszych szlaków witaminy D obejmujących różnorodne funkcje biologiczne.  

W cytoplazmie, po związaniu 1,25(OH)2D3, VDR heterodimeryzuje z receptorem kwasu 

retinowego X i ulega translokacji do jądra komórkowego. Kompleks ten rekrutuje 

cząsteczki aktywujące i wiąże się z elementami odpowiedzi witaminy D (VDRE – 

vitamin D response element) zlokalizowanymi w promotorze genów odpowiadających  

na witaminę D15,16. 

VDR jest obecny w prawie wszystkich tkankach i komórkach, w tym w skórze. Jedna  

z pierwszych publikacji opisujących obecność VDR poza organami zaangażowanymi  

w homeostazę fosforanu wapnia (jelita, nerki i tkanki kostne) i wykazująca właściwości 

przeciwnowotworowe to praca Colston i in. 17 pokazująca ekspresję receptora w liniach 

komórkowych skóry i w czerniaku. Kolejne eksperymenty z użyciem linii komórkowych 



 10 

ludzkiego czerniaka potwierdziły, że VDR jest obecny w komórkach melanoma, chociaż 

poziom jego ekspresji był heterogenny pomiędzy różnymi liniami komórkowymi.18,19 

Najsilniejszą ekspresję VDR obserwowano w skórze prawidłowej. Natomiast  

wraz ze zwiększeniem występowania melanotycznych zmian w skórze ekspresja VDR 

maleje: skóra normalna> znamiona melanocytowe> czerniak > przerzuty (rys.1.3.). 

Ekspresja receptora witaminy D w skórze wokół znamion i czerniaka była również 

znacznie zmniejszona w porównaniu do skóry prawidłowej. Limfocyty naciekające guz  

i węzły limfatyczne utrzymują wysoki poziom receptora witaminy D. Występuje również 

ujemna korelacja pomiędzy progresją nowotworu a ekspresją receptora witaminy D  

z wyraźnym obniżeniem immunoreaktywności w jądrach komórek czerniaka, natomiast 

przerzuty czerniaka wykazują najniższą ekspresję receptora witaminy D w cytoplazmie. 

Ponadto, brak ekspresji receptora w pierwotnych czerniakach i przerzutach był związany 

z krótszym przeżyciem pacjentów. Ekspresja receptora jest mniejsza  

w upigmentowanych komórkach czerniaka w porównaniu do komórek amelanotycznych 

lub słabo upigmentowanych. Zmiany w ekspresji receptora witaminy D mogą służyć jako 

ważne zmienne dla diagnozy, przewidywania klinicznego wyniku lub jako wskazówka  

dla nowej terapii czerniaków opartych na stosowaniu witaminy D lub jej pochodnych 18. 

 

Rys.1.3. Ekspresja receptora witaminy D maleje wraz ze „wzrostem” złośliwości 

nowotworu skóry20.  
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Najbardziej znaną funkcją witaminy D3 jest regulacja homeostazy fosforanu wapnia 

skierowana na jelita, nerki i komórki kostne 1,21. Jednak ostatnie badania wykazały,  

że wiele innych komórek i narządów jest podatnych na plejotropowe działania 

bioregulacyjne 1,25(OH)2D3, które różnią się od działania kalcemicznego1,21–23.  

W ten sposób witamina D3 działa jako immunomodulator, który wzmacnia natywną 

aktywność immunologiczną, hamując lokalne i ogólnoustrojowe reakcje prozapalne. 

1,25(OH)2D3 może również służyć jako przeciwutleniacz, wpływa na szlaki i procesy 

niezbędne do utrzymania integralności komórek, hamuje wzrost oraz indukuje 

różnicowanie hodowanych normalnych, i złośliwych komórek przez zatrzymanie cyklu 

komórkowego w G0/G1 i /lub fazy G2/M 1,21–24. Może również hamować wzrost różnych 

nowotworów in vivo, co udokumentowano w badaniach na modelach zwierzęcych,  

a także w analizach epidemiologicznych (np. rak prostaty lub rak jelita grubego) 18,25,26. 

W skórze 1,25(OH)2D3 odgrywa ważną rolę w regulacji funkcji bariery naskórka  

oraz w regulowaniu wzrostu i cyklu mieszków włosowych, a także ma działanie 

przeciwnowotworowe, antyproliferacyjne i przeciwzapalne. Ostatnio potwierdzono,  

że może on hamować śmierć komórek skóry i uszkodzenie DNA wywołane ekspozycją 

na UVR. Ze względu na toksyczne działanie kalcemiczne, farmakologiczne zastosowanie 

1,25(OH)2D3 jest ograniczone 27. 

Podobne właściwości antyproliferacyjne i różnicujące są prezentowane przez nowe 

hydroksypochodne witaminy D3, powstałe w alternatywnym ciągu metabolicznym 

inicjowanym przez enzym P450scc (CYP11A1)4,28,29. CYP11A1 katalizuje 

hydroksylację cholesterolu w C-22 i C-20, a następnie rozszczepienie wiązania między 

C-20 i C-22 w celu wytworzenia pregnenolonu, wspólnego prekursora hormonów 

steroidowych30. Enzym P450scc okazał się również nowym enzymem metabolizującym 

witaminę D przez odkrycie jego ekspresji w tkankach obwodowych, takich jak przewód 

pokarmowy, układ nerwowy lub skórę, oraz że witamina D jest alternatywnym 

substratem dla cholesterolu 31,32. Główne metabolity witaminy D, które powstają  

w wyniku pojedynczej hydroksylacji przez CYP11A1 to: 20(OH)D3, 22(OH)D3  

i 17(OH)D3. Są one dalej hydroksylowane przez CYP11A1 w celu wytworzenia 

20,23(OH)2D3, 20,22(OH)2D3, 17,20(OH)2D3 i 17,20,23(OH)3D3. Co więcej, główny 

produkt tego szlaku, 20(OH)D3, może również służyć jako substrat dla CYP27A1  

i CYP24A1, CYP27A1 przeprowadza hydroksylację w C-25 lub C-26, a CYP24A1 



 12 

przyłącza grupę -OH w C-24 lub C- 25. Te produkty można dalej hydroksylować przy C-

1α przez CYP27B1 wytwarzając odpowiednie metabolity trihydroksywitaminy D,  

z wyjątkiem 17,20,23(OH)3D3, który jest końcowym metabolitem witaminy D3 

wytwarzanym przez szlak metaboliczny napędzany przez CYP11A1. W sumie 

oszacowano, że ten alternatywny szlak metaboliczny może wytworzyć więcej niż 21 

hydroksymetabolitów witaminy D 14. 

  

Rys.1.4. Główna ścieżka metabolizmu witaminy D333. 

 

 

Rys.1.5. Pokrewne drogi metabolizmu witaminy D331.  
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Produkty CYP11A1, takie jak 20(OH)D i jego hydroksymetabolity, indukują 

zahamowanie proliferacji, różnicowanie i przeciwzapalne funkcje w komórkach skóry 

porównywalne lub lepsze niż kalcytriolu14,20. Co więcej, metabolity te wzmacniają 

mechanizmy obronne przed uszkodzeniem DNA indukowanym promieniowaniem UVB 

i stresem oksydacyjnym oraz, co ważne, indukują właściwości przeciwnowotworowe  

w sposób zależny od linii komórkowej (nie na każdą linię komórkową działa tak samo  

to samo stężenie związków witaminy D3)32,34. Co ciekawe, wykazano, że produkty 

CYP11A1, takie jak 20(OH)D3 i 20,23(OH)2D3, działają jako częściowi lub stronni 

agoniści VDR35. Te metabolity w stężeniach farmakologicznych nie wywołują efektów 

kalcemicznych ani ekspresji CYP24A1 w stężeniach farmakologicznych, które aktywują 

VDR, co zwykle można zaobserwować w odpowiedzi na leczenie kalcytriolem35. 

Ekspresja enzymu inaktywującego witaminę D, CYP24A1, jest jednym z obiektów 

transkrypcji kompleksu kalcytriolu-VDR-RXR. Region promotorowy CYP24A1 zawiera 

dwa VDRE w przybliżeniu 150 i 250 pz powyżej miejsca startu transkrypcji, co napędza 

silną indukcję CYP24A1 przez kalcytriol. Ponadto 1,25(OH)2D3 może również 

indukować ekspresję CYP24A1. Tak więc poziomy kalcidiolu i kalcytriolu  

są regulowane za pomocą ekspresji CYP24A1 w nerce. Ponadto kalcytriol hamuje także 

transkrypcję CYP27B1 w nerkach poprzez złożone mechanizmy obejmujące 

epigenetyczne modyfikacje regionu promotora11,12,31,36. 

Oprócz regulacji ujemnego sprzężenia zwrotnego przez kalcytriol, metabolizm witaminy 

D jest również regulowany przez dwa hormony: parathormon (PTH) i czynnik wzrostu 

fibroblastów-23 (FGF-23), które odgrywają główną rolę w utrzymaniu homeostazy 

wapniowej i fosforanowej. PTH jest wydzielany przez gruczoł przytarczycy  

w odpowiedzi na poziom wapnia w surowicy krwi, co wykrywane jest przez wrażliwe  

na wapń receptory (CaSR), które występują na powierzchni komórek przytarczycowych. 

PTH stymuluje ekspresję CYP27B1 w nerce przez mechanizmy obejmujące zwiększoną 

transkrypcję zależną od cAMP lub zwiększoną regulację transkrypcji zależnej  

od receptora NR4A2, prowadząc do zwiększenia produkcji kalcytriolu27. Chociaż 

zwiększone stężenie kalcytriolu może indukować własną degradację przez indukcję 

ekspresji CYP24A1 za pomocą stężenia zwrotnego, PTH może podtrzymywać poziomy 

kalcytriolu przez indukowanie degradacji mRNA CYP24A1 przez aktywację szlaku 

cAMP-PKA w nerce35. 
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1.2. Czerniak 

1.2.1. Czerniak skóry 

Ludzka skóra, w ciągu dnia, jest narażona na promieniowanie elektromagnetyczne  

o długości fali promieniowania słonecznego, w tym na światło widzialne (λ> 400 nm), 

UVA (λ = 320-400 nm) i UVB (λ = 280-320 nm)37. W zależności od dawki, 

promieniowanie słoneczne może być cytotoksyczne, mutagenne oraz indukować wiele 

uszkodzeń na poziomie międzykomórkowym, komórkowym, i tkankowym, co prowadzi 

do różnych patologii skóry, w tym, ale nie wyłącznie, nowotworów skóry38,39. 

W celu ochrony przeciwko szkodliwym promieniowaniem UVR, naskórek posiada 

zdolność wytwarzania melaniny przez melanocyty. Pigment melanina chroni komórki 

naskórka przed promieniowaniem UVR poprzez wiele mechanizmów40,41. Ponadto,  

ze względu na swoje biofizyczne i chemiczne właściwości, podczas szkodliwego 

działania promieni słonecznych, melanina może utrzymać homeostazę komórkową  

i naskórkową, podczas gdy związki pośrednie melanogenezy mogą współtworzyć lokalną 

aktywność metaboliczną i immunologiczną42,43. Te właściwości potwierdzają hipotezę,  

że melanocyty mogą działać jako komórki regulatorowe naskórka38,44. 

Czerniak jest nowotworem złośliwym pochodzącym z melanocytów (komórki 

dendrytyczne pochodzące z grzebienia nerwowego i zdolne do syntezy melaniny),  

które znajdują się w skórze lub rzadziej w naczyniówce. Pochodzenie komórkowe  

obu rodzajów czerniaka (skórnego lub błony naczyniowej) wydaje się być takie samo,  

ale w przypadku czerniaka skóry melanocyty migrują do nabłonka, podczas  

gdy w przypadku czerniaka błony naczyniowej migrują do tkanek mezodermalnych45–48. 

Na całym świecie około 232 100 (1,7%) przypadków wszystkich nowo rozpoznanych 

pierwotnych nowotworów złośliwych (z wyłączeniem nieczerniakowego nowotworu 

skóry) to przypadki czerniaka skóry, a około 55 500 zgonów rocznie spowodowanych 

nowotworem (0,7% wszystkich zgonów z powodu nowotworów) jest z powodu czerniaka 

skóry. Częstość występowania i śmiertelność skórnego czerniaka różnią się znacznie  

w zależności od kraju. Najwyższe odnotowania na całym świecie należą do populacji  

o jasnej karnacji z Australii i Nowej Zelandii, gdzie osiągnęły rozmiary epidemii 

(mężczyźni: 50 przypadków/100 000 mieszkańców/rok, kobiety: 37/100 000).  Częstość 

występowania czerniaka skóry wzrosła od początku lat 70. XX w., głównie w populacji 
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o jasnej karnacji49. Wczesna diagnoza i leczenie są kluczem do zminimalizowania 

zachorowalności i śmiertelności. 

Osoby z fenotypem skóry pomiędzy I a III50 są najbardziej narażeni na chorobotwórcze 

działanie promieni słonecznych, a jasny kolor skóry, rude włosy i niebieskie oczy  

są specyficznymi czynnikami ryzyka dla onkogennego działania światła słonecznego. 

Światło ultrafioletowe bierze udział w powstawaniu kilku rodzajów czerniaka skóry51. 

Sugerowano, że czerniaki mogą być wywołane intensywną i przerywaną ekspozycją  

na światło słoneczne, które nie pozostawiają melanocytom czasu na syntezę melaniny, 

aby chronić je przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV), wytwarzając mutacje  

w DNA. Chociaż istnieją dowody, które potwierdzają tę hipotezę w czerniaku skóry, 

dowody dotyczące czerniaka błony naczyniowej oka są niewystarczające i sprzeczne52. 

Czerniak skóry zasługuje na odpowiednią uwagę, a wczesna i precyzyjna diagnoza  

oraz odpowiednie chirurgiczne usunięcie guza, jest ważne dla leczenia czerniaka in situ 

lub inwazyjnego nowotworu w fazie wzrostu radialnego (RGP). Patolog odgrywa 

kluczową rolę w tym procesie, zapewniając odpowiednią diagnozę popartą 

synoptycznym raportowaniem niezbędnych czynników prognostycznych, a także 

wykonując pomocnicze badania dotyczące terapii lub prognozowania rokowania. Istnieją 

również dowody mówiące, że rozwój czerniaka może być ułatwiony przez niedobór 

witaminy D i/lub defekty w funkcjonowaniu receptora witaminy D (VDR).  

W szczególności polimorfizmy VDR są związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 

czerniaka. Ponadto, poziomy 25(OH)D3 w surowicy zmniejszają się wraz z postępem 

przerzutowego czerniaka18,36. 

Podczas embriogenezy, melanocyty pochodzące z grzebienia nerwowego migrują  

do naskórka i mieszków włosowych, aby pozostać w podstawowej warstwie naskórka.  

Melanocyty, które są rozmieszczone wzdłuż warstwy podstawowej, posiadają wypustki 

dendrytyczne, które transportują melanosomy do sąsiadujących keratynocytów. Zmiany 

skórne (zarówno wrodzone, jak i nabyte) składają się z komórek znamionowych, 

będącymi melanocytami, które utraciły procesy dendrytyczne i zazwyczaj proliferują 

klonalnie, tworząc gniazda komórek. Wśród zmian skórnych częściej spotykany  

jest uszkodzony nabłonek, który z biegiem czasu przechodzi do podwyższonej zmiany 

(złożonej)41,53.  
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W odpowiedzi na promieniowanie ultrafioletowe (UV), keratynocyty wydzielają 

czynniki, regulujące przeżywalność melanocytów, różnicowanie, proliferację  

i ruchliwość, stymulując melanocyty do produkcji melaniny, która działa jako 

fotoprotektor. W związku z tym melanocyty odgrywają kluczową rolę w ochronie naszej 

skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania UV oraz w zapobieganiu 

nowotworom skóry. W konsekwencji ludzie pozbawieni funkcjonalnych melanocytów  

w zaburzeniach pigmentowych, takich jak bielactwo i albinizm, są nadwrażliwi  

na promieniowanie UV. Mimo właściwości protekcyjnych melanocyty  

są też prekursorami czerniaka, najbardziej śmiercionośnej postaci nowotworu skóry54,55. 

Nowotwory skóry są trzecią najczęstszą chorobą nowotworową u ludzi, a jej globalne 

występowanie wzrasta w alarmującym tempie, przy czym podstawowymi postaciami  

są rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy i czerniak. Szacuje się, że każdego 

roku na świecie występuje około 2-3 milionów przypadków raka skóry i choć czerniak 

stanowi jedynie około 132 000 z nich (Światowa Organizacja Zdrowia),  

jest to najniebezpieczniejsza forma, będąca przyczyną większości zgonów 

spowodowanych rakiem skóry. Wczesna diagnoza czerniaka jest bardzo ważna.  

Jednak czerniak złośliwy, dający przerzuty, jest w dużej mierze oporny na istniejące  

od kilku lat temu terapie i miał bardzo złe rokowanie, z medianą przeżywalności  

6 miesięcy i 5-letnim czasem przeżycia wynoszącym mniej niż 5%56, dlatego pilnie 

potrzebne są nowe strategie leczenia takie jak immunoterapie. 

Mutacje genów, które regulują wzrost krytyczny, wytwarzanie autokrynnych czynników 

wzrostu i utrata receptorów adhezji, wszystko to przyczynia się do zaburzenia 

wewnątrzkomórkowej sygnalizacji w melanocytach, pozwalając im na uniknięcie  

ich ścisłej regulacji przez keratynocyty. W konsekwencji melanocyty mogą  

się dzielić i rozprzestrzeniać, prowadząc do powstania zmian skórnych lub znamion 

pigmentowych. Proliferacja melanocytów może być ograniczona do naskórka, skóry 

właściwej lub nachodzących na siebie obu warstw. Zmiany skórne mogą być generalnie 

łagodne, ale mogą przekształcić się one w czerniaka w fazie radialnej (RGP)56,57. 

Wyróżnia się pięć etapów ewolucji czerniaka: stadium 0 to in situ (śródnabłonkowy) 

czerniak, etapy I i II są zlokalizowaną inwazyjną chorobą skórną, stadium III obejmuje 

przerzuty do węzłów chłonnych, a stadium IV jest chorobą z przerzutami do odległych 

narządów58. 
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Objawy czerniaka obejmują nowe plamy na skórze lub zmiany w rozmiarze, kształcie  

lub kolorze istniejącego pieprzyka. Metoda ABCDE może pomóc w ustaleniu,  

czy nienaturalny wzrost skóry może być czerniakiem: 

A. Asymetria: Pieprzyk ma nieregularny kształt 

B. (Border) Granica: Krawędź nie jest gładka, ale nieregularna lub karbowana. 

C. (Color) Kolor: pieprzyk ma nierówne cieniowanie lub ciemne plamy. 

D. (Diameter) Średnica: plamka jest większa niż gumka do ołówka. 

E. Ewolucja lub elewacja: Miejsce zmienia się pod względem wielkości, kształtu  

lub tekstury59. 

Badania kliniczne dotyczące pacjentów z czerniakiem wykazały, że witamina D odgrywa 

ważną rolę w osłabianiu rozwoju czerniaka i progresji nowotworu. Kilka badań 

wykazuje, że niedobór 25(OH)D3 w surowicy występuje u pacjentów z czerniakiem,  

i że istnieje ujemna korelacja między stężeniami 25(OH)D w surowicy a markerami 

prognostycznymi czerniaka, takimi jak grubość guza60–62, owrzodzenie, częstość mitozy 

i typ histologiczny63,64. W związku z tym niższy poziom 25(OH)D3 oznacza gorsze 

rokowanie w czerniaku60–62,65. Niedawno opublikowane dane wskazują również,  

że pacjenci z czerniakiem powstającym w miejscach narażonych na działanie promieni 

słonecznych mają niższy poziom 25(OH)D66. Niektóre z tych badań pokazują,  

że stężenie 25(OH)D3/D2 w momencie rozpoznania jest ważne dla rokowania  

u pacjentów z czerniakiem61,63,64. Inni autorzy sugerowali, że zmiany w stężeniu 

25(OH)D3 po rozpoznaniu podczas obserwacji są ważne i mogą być markerem 

prognostycznym67, lub że zarówno początkowe stężenie 25(OH)D3, jak i jego zmiany  

w czasie obserwacji są prognostykiem dla chorych na czerniaka65. Poziom 25(OH)D  

w surowicy może również wpływać na zależność między polimorfizmami nukleotydu 

VDR a prognozą u pacjenta z czerniakiem, wyższe stężenie kalcydiolu wiązało  

się z lepszym rokowaniem pacjenta61. Badanie to częściowo wyjaśniło również pewne 

niespójności w raportach dotyczących polimorfizmów VDR oraz ryzyka występowania 

czerniaka20,68. 

1.2.2. Czerniak gałki ocznej 

Czerniak błony naczyniowej jest najczęstszym pierwotnym guzem wewnątrzgałkowym  

u dorosłych, z częstością roczną wynoszącą 6,3 na milion wśród białych populacji, 

 0,9 wśród osób chorujących na cukrzycę i 0,24 wśród populacji o ciemnej karnacji69. 
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Powstaje z neuroektodermalnych melanocytów, które podczas embriogenezy 

przemieszczają się do tęczówki, spojówki oraz naczyniówki. Około 90% czerniaków 

błony naczyniowej powstaje w naczyniówce, 7% w ciele rzęskowym i 3% w tęczówce70. 

Czerniak naczyniówki występuje najczęściej w starszej grupie wiekowej, populacji  

o jasnej skórze, włosach i oczach, z progresywnie rosnącą częstością występowania, która 

osiąga szczyt w wieku 70 lat52. Najczęściej zgłaszanymi objawami związanymi  

z czerniakiem naczyniówki są: niewyraźne widzenie, wady pola widzenia, fotopsja, 

podrażnienie i ból71. Rozpoznanie czerniaka tęczówki ustala się najczęściej przez badanie 

okulistyczne, w tym biomikroskopię lampą szczelinową, oftalmoskopię pośrednią  

i pomocnicze testy diagnostyczne, takie jak ultrasonografia, angiografia fluoresceinowa 

i optyczna tomografia koherencyjna72. Obraz kliniczny zależy od wielkości  

i umiejscowienia zmiany. Rozpoznanie kliniczne może być wykonane za pomocą 

ultrasonografii73. Tomografia komputerowa lub badanie za pomocą rezonansu 

magnetycznego są przydatne do udokumentowania możliwego powiększenia 

pozagałkowego i są używane do planowania radioterapii. Pacjenci mogą zostać 

zdiagnozowani po wystąpieniu objawów niewyraźnego widzenia lub podczas 

rutynowego badania wzroku u pacjentów bezobjawowych. Większość pacjentów  

z objawami to mężczyźni; rozmiar guza w momencie rozpoznania jest większy  

u mężczyzn niż u kobiet 74,75. 

Czerniak błony naczyniowej to zwykle lecz nie zawsze upigmentowana, masa guzkowa  

w dnie oka, we wczesnych stadiach wzrasta w kierunku przestrzeni szklistej,  

z grzybowym lub wielopłatkowym kształtem i często powiązanym odwarstwieniem 

siatkówki w zaawansowanych stadiach; i może naciekać struktury pozagałkowe  

przez kanały emisyjne np. nerw wzrokowy76. 

Czerniak błony naczyniowej oka charakteryzuje się konstytutywną chemioopornością. 

Odporność chemiczna czerniaka błony naczyniowej wynika między innymi z typowego 

fenotypu oporności wielolekowej (MDR), który wiąże się z nadekspresją białek 

błonowych, które aktywnie usuwają leki przeciwnowotworowe z komórki. Typowa MDR 

jest szczególnie złożona w tym guzie, ponieważ jednocześnie wytwarzanych jest kilka 

białek związanych z opornością na cytostatyki. Negatywne znaczenie prognostyczne 

nadekspresji glikoproteiny P, głównego przedstawiciela typowych białek związanych  

z MDR, wykazano w czerniaku naczyniowym. Atypowy fenotyp MDR, który odnosi  
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się do innych mechanizmów chemiooporności, takich jak oporność na apoptozę, również 

przyczynia się do chemiooporności czerniaka tęczówki52,77. 

Pierwotne czerniaki błony naczyniowej łączą się w dwie odrębne klasy molekularne 

oparte na profilu ekspresji genów na podstawie mikromacierzy. Geny odróżniające klasę 

1 (niskiej złośliwości) od klasy 2 (o wysokim stopniu złośliwości). Ta klasyfikacja 

molekularna silnie przewiduje śmierć w przypadku przerzutu i przewyższa inne kliniczne 

i patologiczne wskaźniki prognostyczne. Guzy klasy 1 wiążą się z doskonałym 

rokowaniem, podczas gdy guzy klasy 2 są związane ze śmiercią przerzutową78,79. 

Kilka czynników wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia czerniaka tęczówki. 

Wrodzona melanocytoza oczna i okulodermalna (znamię Oty), i znamiona naczyniówki  

są czynnikami zwiększającymi ryzyko występowania czerniaka błony naczyniowej. 

Ryzyko rozwoju czerniaka tęczówki ze znamienia Oty wynosi 1 na 400 osób80. 

Nowotwory naczyniowe są dość częste u osób z fenotypem skóry od I do III, z częstością 

występowania między 5% a 8%, ale wykazują one niską częstość zmiany złośliwej, tylko 

w 1 na 8845 przypadków81. Weis i współ. wykazali związek między innymi czynnikami, 

takimi jak jasny kolor oczu, jasny kolor skóry i niezdolność do opalania  

się a zwiększonym ryzykiem występowania czerniaka błony naczyniowej82. Nietypowe 

cechy znamion skórnych, pieprzyki, piegi i znamiona źrenic mogą być również związane 

z większym ryzykiem rozwoju czerniaka naczyniówki72,83.  

Wśród małych czerniaków naczyniówki (o grubości ≤ 3 mm) o rozrośniętej konfiguracji 

wzrostu (grubość / zasada ≤ 20%) jest wyższe ryzyko przerzutów niż wśród małych 

nierozproszonych guzów (grubość / podstawa> 20%). Czynniki przewidujące przerzuty  

z rozlanego czerniaka obejmują większy wymiar podstawy guza i płaską konfigurację 

guza84. 

Umiejscowienie ciała rzęskowego, nadmierny rozrost, wiek pacjenta, obecność płynu 

podsiatkówkowego lub krwotok śródgałkowy oraz obecność brunatnego guza są również 

związane ze zwiększonym ryzykiem przerzutów85. 

Leczenie czerniaka tęczówki zależy głównie od miejsca, wielkości i lokalnego 

rozszerzenia guza. Rozpoznanie kliniczne czerniaka tęczówki jest wystarczające  

do leczenia i nie jest wymagana weryfikacja histopatologiczna86. 
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W przeszłości jedynym leczeniem czerniaka błony naczyniowej oka było usunięcie gałki 

ocznej. Obecnie enukleacja została zastąpiona przez radioterapię jako standard opieki  

nad pacjentami z czerniakiem tęczówki, oferując pacjentom zachowanie nienaruszonego  

oka i, w wielu przypadkach, zachowanie funkcji wzrokowej. Usunięcie gałki ocznej  

jest zwykle wskazane w przypadku guzów z naciekiem pozagałkowym i rozległą 

irysokularyzacją tęczówki lub w przypadku guzów obejmujących więcej  

niż 30% objętości oka. Inne metody leczenia, takie jak miejscowa resekcja i termoterapia 

transpupilacyjna, w wybranych przypadkach, są stosowane w kilku ośrodkach87. 

Wprowadzenie brachyterapii stanowiło istotny postęp w leczeniu czerniaka błony 

naczyniowej oka, a obecnie najczęściej stosowanymi metodami terapeutycznymi  

są brachyterapia lub napromienianie wiązką protonów w przypadku większych guzów. 

Promieniowanie jonizujące uszkadza DNA nowotworowych komórek, najczęściej 

poprzez powodowanie pęknięć dwuniciowych DNA, które mogą być błędnie naprawione 

i zaburzać integralność chromosomu. Skutki tego uszkodzenia uwidaczniają się podczas 

mitozy, w którym to momencie komórki nie mogą się prawidłowo dzielić.  

Inne konsekwencje napromieniowania obejmują zmiany czynników wzrostu i szlaków 

transdukcji sygnału, apoptozę i regulację cyklu komórkowego. Może nastąpić również 

uszkodzenie wzrostu/budowy naczyń krwionośnych otaczających guz88–90. 

1.2.3. Podobieństwa i różnice między czerniakiem skóry a czerniakiem 

błony naczyniowej 

W naskórku melanocyty przenoszą melanosomy zawierające melaninę do sąsiednich 

keratynocytów, aby zapewnić jednorodną pigmentację i zapewnić skuteczną ochronę 

skóry przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego (UVR) 

pochodzącego ze światła słonecznego91. 

W oku melanocyty można znaleźć w spojówce, niezrogowaciałym nabłonku,  

który pokrywa przednią część twardówki i wewnętrznej powierzchni powiek,  

oraz we wszystkich obszarach błony naczyniowej: tęczówce, ciele rzęskowym,  

i naczyniówce. Ilość i jakość pigmentu melaniny w tęczówce determinuje kolor oczu. 

Jednak w przeciwieństwie do skóry, kolor tęczówki pozostaje stabilny po ekspozycji  

na światło słoneczne. Ponadto uważa się, że obecność melaniny w melanocytach błony 

naczyniowej przyczynia się do ochrony gałki ocznej przed chorobami, które mogą 
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powodować ślepotę, w tym związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej i czerniaka 

błony naczyniowej92. Jednak sposób, w jaki melanina pośredniczy w tej ochronie, 

pozostaje w większości nieznany. Również rola promieniowania UV, które jest często 

wskazywane jako czynnik ryzyka czerniaka skóry, nadal nie jest pewna w przypadku 

czerniaka błony naczyniowej. 

Czerniak skóry (CM – cutaneous melanoma) i oczu wykazuje zauważalne różnice 

dotyczące częstości występowania, wzoru przerzutów, modalności leczenia i leżących  

u podstaw mutacji genetycznych. Czerniak błony naczyniowej (UM – uveal melanoma) 

w 90% przypadków przerzutuje do wątroby, gdzie rzadko występują przerzuty czerniaka 

skóry. Natomiast komórki CM rozprzestrzeniają się do skóry lub węzłów chłonnych  

i podobnie jak UM do płuc, mózgu i kości93,94. 

Zmiany w szlakach molekularnych odpowiedzialnych za patogenezę czerniaka skóry  

i błony naczyniowej również są odmienne76. Aktywacja szlaku MAPK jest częstym 

zjawiskiem zarówno w przypadku czerniaka skóry, jak i czerniaka oka95 jednak,  

w przeciwieństwie do czerniaka skóry, czerniakowi naczyniówki brakuje mutacji  

w BRAF lub NRAS96 lub KIT97 sugerując, że alternatywne zmiany molekularne  

są zaangażowane w ich patogenezę. 

Chociaż oba pochodzą z grzebienia nerwowego, można stwierdzić znaczące różnice 

między melanocytami skóry i naczyniówki. Czerniak skóry pochodzi z melanocytów,  

które migrują do nabłonka98, podczas gdy czerniak błony naczyniowej wywodzi  

się z melanocytów, które migrują głęboko do tkanek mezodermalnych99. 

1.3. Witamina D3 a nowotwory 

Badania populacyjne, które rozpoczęły się w 1980 roku, gdy Garland i Garland, 

sugerowali, że niewystarczająca ilość witaminy D w surowicy zwiększa ryzyko  

i częstotliwość występowania nowotworów u ludzi i skraca ich życie100. Wyniki badań 

epidemiologicznych zostały poparte raportami z badań na zwierzętach wykazującymi 

zwiększone ryzyko zachorowania na raka u zwierząt101 z niedoborem VDR  

oraz zmniejszoną zachorowalnością na nowotwory i zahamowaniem wzrostu guza 

podczas leczenia witaminą D102,103. Ponadto, komórki złośliwe, w tym czerniak, 

wykazują ekspresję VDR i odpowiadają na plejotropową aktywność 1,25(OH)2D317,104. 
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Aktywne postacie witaminy D3 mogą zwiększać aktywność dysmutazy ponadtlenkowej  

(SOD) 1 i 2, zwiększać ekspresję genu GADD45 (Growth Arrest and DNA Damage), 

p53, wszystko w celu ochrony przed uszkodzeniami DNA powstałymi na skutek 

utlenienia105. Ponadto, 1,25(OH)2D3, działając poprzez VDR, hamuje proliferację 

komórek zarówno prawidłowych, jak i złośliwych. Podobnie, nowo odkryte pochodne 

witaminy D, takie jak 20(OH)D3, 20(OH)D2, 1,20(OH)2D3 i 20,23(OH)2D3 (fig.1.5) 

wykazują właściwości antyproliferacyjne, w których pośredniczy VDR, porównywalne  

z właściwościami 1,25(OH)2D3, a jednocześnie wykazują mniejsze skutki 

kalcemiczne106,107.  

1,25(OH)2D3 jest ważny zarówno we wczesnym jak i późnym stadium rozwoju 

nowotworu i progresji regulowanej przez ekspresję TGFβ. Niektórzy autorzy 

zaproponowali, że poprzez zwiększenie ekspresji TGFβ, aktywne formy witaminy D3 

zwiększają hamowanie wzrostu108,109. Z drugiej strony, 1,25(OH)2D3 łagodzi inwazję  

i migrację indukowaną przez TGF-β1/β2, oprócz hamowania przejścia nabłonkowo-

mezenchymalnego (EMT) i hamowania sekrecji MMP-2 i MMP-9110. Te mechanizmy  

i zwiększona ekspresja E-kadheryny, białka różnicującego nabłonek oraz, u którego 

odkryto właściwości tłumiące inwazyjny fenotyp komórek rakowych111,112,  

przez witaminę D, są w stanie zmniejszyć potencjał przerzutowy komórek 

nowotworowych traktowanych 1,25(OH)2D3113,114. 

1.3.1. Witamina D3 a czerniak 

Jak wspomniano wcześniej istnieją poszlaki, że niedobór witaminy D oraz defekty VDR 

mają wpływ na rozwój/powstanie czerniaka. Co ważne, wykazano ujemną korelację 

pomiędzy progresją czerniaka i ekspresją VDR18. Ponadto, brak lub mała ekspresja VDR  

w pierwotnych czerniakach i przerzutach była związana z krótszym całkowitym czasem 

życia pacjentów. Podobne obserwacje dotyczyły CYP27B1, przy czym ekspresja  

była znacząco niższa w czerniakach w fazie wzrostu pionowego i w czerniakach 

przerzutowych w porównaniu ze znamionami melanocytowymi i czerniakiem w fazie 

wzrostu radialnego. Ponadto stwierdzono odwrotną korelację między ekspresją 

CYP27B1 i Ki-67 (markerem komórkowej proliferacji). Co więcej, ekspresja CYP27B1 

była zmniejszona w pierwotnych czerniakach, które rozwinęły przerzuty w porównaniu 

z czerniakami nieprzerzutującymi. Co istotne, brak lub niska ekspresja CYP27B1  

była związana z krótszym czasem przeżycia i czasem wolnego od choroby18,115. 
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1.3.1.1. Badania in vitro 

Odkryto szlak metabolizmu witaminy D zapoczątkowany przez CYP11A1,  

który wytwarza nowe analogi, w tym 20-hydroksywitaminę D3/2 (20(OH)D3/2). 

Wykazują one aktywność przeciwnowotworową in vitro oraz są nietoksyczne  

i niekalcemiczne in vivo. Przetestowano aktywność in vitro głównego produktu tego 

szlaku, 20(OH)D3/2 i jego metabolitów, i odkryto, że wykazują one aktywność 

antyproliferacyjną wobec hodowanych komórek czerniaka, działając przez VDR. 

20(OH)D3/2 i 20,23(OH)2D3 są również nietoksyczne in vivo w farmakologicznie 

istotnych dawkach i są wytwarzane in vivo, można je zatem zdefiniować jako produkty 

endogenne. Te nowe secosteroidy wykazują siłę biologiczną równą lub wyższą mocy 

1,25(OH)2D3, z właściwościami antyproliferacyjnymi, przeciwzapalnymi  

na naskórkowych keratynocytach, melanocytach, komórkach czerniaka i fibroblastach 

skórnych34,115,116. 

W 2011 Słomiński et al117 wykazali, że 20-hydroksywitamina D2 (20(OH)D2) hamuje 

syntezę DNA w naskórkowych keratynocytach i melanocytach (obydwa rodzaje komórek 

zostały pobrane od pacjentów) oraz w komórkach czerniaka (ludzkich SK Mel-188  

oraz chomicznych AbC1) w sposób zależny od dawki i czasu. To hamowanie jest zależne  

od rodzaju komórek, przy czym keratynocyty i komórki czerniaka są bardziej wrażliwe  

niż normalne melanocyty. Aktywność antyproliferacyjna 20(OH)D2 jest podobna  

do aktywności 1,25(OH)2D3 i nowo syntetyzowanej 1,20(OH)2D2, ale znacznie wyższa  

niż 25(OH)D3. W keratynocytach 20(OH)D2 hamuje ekspresję cyklin i stymuluje 

ekspresję białka involukryny. Ponadto stymuluje ekspresję CYP24, jednak w znacznie 

mniejszym stopniu niż w przypadku 1,25(OH)2D3 lub 25(OH)D3. Nie wykryto konwersji 

20(OH)D2 do 1,20(OH)2D2 w keratynocytach HaCaT. Fenotypowe działanie 20(OH)D2 

zachodzi poprzez interakcję z receptorem witaminy D, co udokumentowano przez 

osłabienie proliferacji komórek po wyciszeniu VDR, przez wzmocnienie efektu 

hamującego poprzez stabilną nadekspresję VDR i przez wykazanie, że 20(OH)D2 

indukuje zależną od czasu translokację VDR z cytoplazmy do jądra w stopniu 

porównywalnym z działaniem 1,25(OH)2D3117. 
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1.3.1.2. Badania in vivo 

Wykazano, że aktywne formy witaminy D, w tym kalcytriol (1,25(OH)2D3)  

i jego pochodne, wykazują aktywność przeciwnowotworową z hamowaniem wzrostu 

czerniaka. Niestety, hiperkalcemiczne działanie wysokiego poziomu 1,25(OH)2D3 

uniemożliwia stosowanie dawek skutecznych w zahamowaniu wzrostu nowotworu.  

Jego prekursor, witamina D3, był z powodzeniem stosowany w wysokich dawkach  

(50 000 jednostek na tydzień lub 10 000 jednostek na dzień) w leczeniu uzupełniającym  

w chorobach autoimmunizacyjnych. Tak więc niekalcemiczne związki witaminy D3/2 

można by potencjalnie stosować w leczeniu czerniaka przy stosunkowo wysokich 

dawkach, pod warunkiem, że pacjenci są monitorowani pod kątem zmian stężenia wapnia  

w surowicy, aby zapobiec hiperkalcemii118. 

Badania Eisman w1987 roku119 pokazały, że farmakologiczne dawki 1,25(OH)2D3 mogą 

być tolerowane w obecności diety o niskiej zawartości wapnia oraz mogą hamować 

wzrost guzów w modelu ludzkich heteroprzeszczepów in vivo u myszy. Był to pierwszy 

raport o hamowaniu wzrostu guzów litych pochodzących z ludzkich komórek 

nowotworowych in vivo przez 1,25(OH)2D3, który wspierał hipotetyczny potencjał tego 

hormonu w leczeniu nowotworów119. 

W odniesieniu do leczenia czerniaka lub profilaktyki choroby przerzutowej po usunięciu 

guza pierwotnego, wysokie dawki witaminy D mogłyby być stosowane doustnie  

lub pozajelitowo. Witamina D mogłaby być włączona w dowolny sposób terapeutyczny 

jako adiuwant, ponieważ pacjenci z czerniakiem pozostają pod ścisłym nadzorem lekarza, 

który mógłby identyfikować wczesne objawy toksyczności. Może to być ekonomiczny 

środek potencjalnie zwiększający skuteczność terapeutyczną leków 

przeciwnowotworowych, które są stosowane w pierwszej kolejności. Ponieważ 

optymalna terapia czerniaka stanowi wyzwanie, testowanie nowych, naturalnie 

otrzymanych, aktywnych form witaminy D, samodzielnie lub w połączeniu z użyciem 

odpowiednich modeli terapeutycznych, może stanowić początek nowej, niedrogiej  

i mniej toksycznej terapii. Tak więc, podczas gdy UVB ma rakotwórczy wpływ i może 

powodować powstawanie czerniaka, produkty jego aktywności mogą być stosowane  

w zapobieganiu lub leczeniu tej wyniszczającej choroby20. 
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1.4. Terapia protonowa 

1.4.1. Podstawowe informacje 

Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny jest radioterapia 

konformalna. Celem radioterapii czerniaka błony naczyniowej wiązką protonową  

jest wyeliminowanie nowotworu przy jednoczesnym zachowaniu sprawności oka. 

Podobnie jak w przypadku innych promieni jonizujących, protony uszkadzają komórki 

poprzez pęknięcia nici DNA, dzięki czemu komórki nowotworowe tracą zdolność 

rozmnażania, a więc wchodzą w proces starzenia się lub ulegają apoptozie. Uszkodzenia 

tkanek są największe w punkcie, w którym protony mają największą energię, tak zwany 

"pik Bragga" jonizacji, ze względną oszczędnością zdrowych tkanek zarówno 

proksymalnych, jak i dystalnych względem guza. Ponadto, wiązka może  

być skolimowana, zmniejszając w ten sposób uszkodzenia boczne struktur sąsiednich, 

takich jak nerw wzrokowy. Poprzez poszerzenie piku Bragga, dzięki zastosowaniu 

wiązek o różnej energii uzyskuje się superpozycję wielu pików Bragga, co pozwala  

na objęcie promieniowaniem całego guza bez uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających 

nowotwór89,120.  

Liniowy transfer energii (LET) jest definiowany jako utrata energii przez cząstkę  

na jednostkę długości drogi, przebytej przez cząstkę. W radioterapii protonowej stosuje 

się protony o energii od 60 do 250 MeV. Protony mają stosunkowo niski LET  

na początku wiązki.  
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Rys.1.6. Względna dawka promieniowania dla protonów i fotonów121. 

1.4.2. Zastosowanie 

Pierwszy raz zastosowanie protonów jako alternatywnej terapii w leczeniu nowotworów 

zaproponował Robert Wilson w 1946 roku122. Natomiast pierwsi pacjenci zostali poddani 

leczeniu w latach 50tych dwudziestego wieku w Laboratorium Lawrence Berkleya  

na Uniwersytecie Kalifornisjkim (gdzie, w 1930 roku, powstał pierwszy cyklotron)123.   

Wiązka protonowa posiada cechy fizyczne, które są podstawą do jej klinicznego 

zastosowania. Nowotwory o niskiej promienioczułości, które wymagają wysokiej dawki 

promieniowania, a są zlokalizowane w pobliżu szczególnie wrażliwych narządów,  

np. struniaki i chrzęstniakomięsaki, czerniaki naczyniówki, oponiaki lub nowotwory 

wieku dziecięcego, są dobrymi przykładami do zastosowania protonoterapii. Potencjalnie 

terapia protonowa może zatem prowadzić do zmniejszenia działań niepożądanych  

i/lub zwiększenia miejscowej kontroli nowotworu, bez towarzyszącego wzrostu 

uszkodzenia prawidłowych tkanek / narządów124,125. 

1.4.2.1. W Polsce 

Jedynym ośrodkiem terapii protonowej w Polsce jest Centrum Cyklotronowe  

w Bronowicach, w Krakowie. Pierwszym cyklotronem zbudowanym przez Instytut 

Fizyki Jądrowej PAN, a uruchomionym w 2009 roku, był cyklotron izochroniczny  
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AIC-144. Wytwarzana w nim wiązka protonowa o energii 60MeV pozwalała  

na napromienienie guzów wewnątrz gałki ocznej. Pierwsze zabiegi napromieniania 

czerniaka oka we współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie, Instytutem Fizyki Jądrowej (IFJ) PAN, i Centrum 

Onkologii w Krakowie, zostały przeprowadzone w 2011 roku. Używając cyklotronu 

AIC-144 do końca 2015 roku przeprowadzono terapię protonową nowotworów gałki 

ocznej u 128 pacjentów. Od 2016 roku terapia protonowa odbywa się przy użyciu nowego 

cyklotronu izochronicznego Proteus C-235, który również został zbudowany  

przy współpracy z IFJ PAN. Wykorzystywana jest w nim wiązka o energii 70 – 230 

MeV121,126. 

1.4.2.2. Na Świecie 

Na Świecie jest ponad 100 ośrodków wykorzystujących terapię protonową. Ponad 

dwadzieścia ośrodków istnieje w Stanach Zjednoczonych oraz 9 nowych jest w budowie, 

w tym również w Birmingham, w stanie Alabama. Na całym świecie ponad 140 000 

pacjentów zostało poddanych terapii protonowej127. Pierwszym ośrodkiem stosującym 

terapię protonową w Europie był Instytut Gustaf Werner w Uppsali w Szwecji w 1957 

roku. W 2019 roku istnieje wiele ośrodków posiadających nie tylko gantry służące  

do terapii nowotworów zlokalizowanych w gałce ocznej, ale również umiejscowionych 

głębiej w organizmie lub w narządach charakteryzujących się dużą 

ruchliwością/mobilnością, np. nowotwory płuc. W ciągu ostatnich 10-15 lat terapia 

protonowa stała się łatwiej dostępna w głównych ośrodkach onkologicznych.  

Coraz powszechniej występujące nowotwory, w tym nowotwory głowy i szyi, 

nowotwory przewodu pokarmowego oraz raka piersi są poddawane terapii protonowej. 
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Rys.1.7. Liczba pacjentów korzystająca z terapii protonowej na przestrzeni lat 2007-

2017127. 

Chociaż nadal istnieje niewiele danych opublikowanych na podstawie różnorodnych 

badań klinicznych, skuteczność terapii wiązką protonów, bezpieczeństwo i wykonalność  

nie są już kwestionowane. Ponad 100 programów badań klinicznych obecnie rekrutuje 

pacjentów122. Jednak terapia protonowa nadal jest nową technologią, która wymaga 

danych prospektywnych w celu zidentyfikowania najbardziej odpowiedniej podgrupy 

pacjentów w obrębie określonej jednostki chorobowej, dla której terapia protonowa 

będzie najbardziej wartościowa i doprowadzi do klinicznie znaczących różnic  

w korzystaniu z fotonów128.  
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2. Założenia i cele pracy 

 Możliwość wykorzystania witaminy D w leczeniu czerniaków skóry została 

udokumentowana, natomiast ciągle otwartym problemem jest leczenie czerniaków błony 

naczyniowej oka, które stanowią odrębny biologicznie i genetycznie typ nowotworu. 

Głównym celem tej pracy jest przedstawienie doświadczeń wykonanych  

na [1] komórkach czerniaków w hodowli in vitro, [2] preparatach ludzkich czerniaków 

błony naczyniowej, które pokazują możliwości wykorzystania witaminy D również  

w skojarzonym leczeniu czerniaków gałki ocznej. Problem ten zanalizowano poprzez 

przygotowanie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy wspomaganie związkami witaminy D3 terapii wiązką protonów uczula komórki 

czerniaka skóry, podobnie jak opisano to w przypadku komórek czerniaków skóry  

po ich traktowaniu promieniowaniem rentgenowskim? 

2. Czy czerniak błony naczyniowej jest zdolny do ekspresji receptora witaminy D? 

3. Jaki wpływ na charakterystykę komórki czerniaka skóry ma ekspresja receptora 

witaminy D3? 

4. Czy związki witaminy D3 wywierają antyproliferacyjny wpływ na wybrane linie 

komórkowe czerniaka naczyniówki?  
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3. Materiały i metody 

3.1. Materiały 

3.1.1. Odczynniki 

 

Nazwa odczynnika Firma 

 

Miejsce pochodzenia 

Dulbecco's Modified 

Eagle Medium (DMEM) 

Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 

RPMI Medium 
Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 

Ham’s F-10 Medium 
Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 

Serum (surowica) 

płodowe cieląt (FBS - 

fetal bovine serum) 

Gibco - Thermofisher 

Scientific 

Waltham, MA, USA 

Surowica płodowa cieląt 

traktowana węglem 

aktywnym (cFBS – 

charcoled fetal bovine 

serum) 

Gibco - Thermofisher 

Scientific 

Waltham, MA, USA 

Sól fizjologiczna 

buforowana fosforanem 

(PBS - Phosphate-

buffered saline) 

Przygotowana w 

laboratorium 

 

Trypsyna/EDTA 
Gibco - Thermofisher 

Scientific 

Waltham, MA, USA 

Epidermalny czynnik 

wzrostu (EGF – 

epidermal growth factor) 

Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 

Podstawowy czynnik 

wzrostu fibroblastów 

Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 
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(FGF – fibroblast 

growth factor) 

Insulina ludzka 
Gibco - Thermofisher 

Scientific 

Waltham, MA, USA 

B27 – czynnik wzrostu 

komórek systemu 

nerwowego, wspomaga 

formowanie sferoidów 

linii komórkowych 

Gibco - Thermofisher 

Scientific 

Waltham, MA, USA 

Antybiotyki (Mix 

zawierający 

streptomecynę oraz 

penicylinę) 

Gibco - Thermofisher 

Scientific 

Waltham, MA, USA 

Albumina surowicy 

bydlęcej (BSA - Bovine 

serum albumin) 

Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 

Odczynnik MTS Promega Madison, WI, USA 

Fiolet krystaliczny 
Millipore Sigma 

(Sigma-Aldrich) 

Burlington, Ma, USA 

Alkohol etylowy oraz 

metylowy 
Fisher Scientific Hampton, NH, USA 

Lentivirus infection kit 

Applied Biological 

Materials (abm) 

Vancouver, Kanada 

 

Przeciwciała 

 

Santa Cruz 

Biotechnology 

Dallas, TX, USA 

Tab.1.1. Użyte odczynniki 
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3.1.2. Linie komórkowe 

3.1.2.1. Eksperymenty prowadzone w Zakładzie Biofizyki, Wydziału 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie 

 SkMel-188 - linia ciągła ludzkiego czerniaka (otrzymana od Dr Chakraborty  

z Uniwersytetu Yale). Linia ta była hodowana w medium Ham’s F-10 z 10% 

surowicą FBS, oraz 1% antybiotyków (Sigma). 

 BHM Ma (Bomirski Hamster melanoma) - upigmentowana linia chomiczego 

czerniaka, która została wyprowadzona przez dr Andrzeja Bomirskiego  

w Gdańsku z spontanicznego czerniaka chomika w 1959 roku. Linia hodowana  

w medium RPMI z dodatkiem 10% surowicy bydlęcej oraz 1% antybiotyków. 

Otrzymana bezpośrednio od dr Bomirskiego. 

 BHM Ab - nieupigmentowana linia chomiczego czeniaka, powstała w wyniku 

spontanicznej zmiany linii BHM Ma. Linia hodowana w medium DMEM z 10% 

surowicą. Otrzymana bezpośrednio od dr Bomirskiego. 

3.1.2.2. Eksperymenty przeprowadzone w laboratorium Profesora 

Słomińskiego, Wydział Dermatologii Uniwersytetu Alabama  

w Birmingham, USA 

 WM164 - linia ludzkiego czerniaka (zakupiona w Wistar Institute przez prof. 

Andrzeja Słomińskiego). Linia hodowana w DMEM z 10% surowicą,  

1% antybiotyków oraz insuliną 5µg/ml. Linia została zainfekowana lentiwirusem 

w celu wyciszenia ekspresji genu receptora witaminy D (WM164 VDR-),  

jako kontrola użyta została ta sama linia zainfekowana „pustym” lentiwirusem, 

który nie zmienił genomu komórki (WM164 scramble). 

 Mel270 - linia ludzkiego czerniaka naczyniówki, wyprowadzona z guza 

pierwotnego. Linia hodowana w medium RPMI z 10% surowicą  

oraz 1% antybiotyków. Otrzymana z Laboratorium Pani prof. Martiny Jager,  

z Laiden w Holandii. 

 92.1 - linia ludzkiego czerniaka naczyniówki wyprowadzona z guza pierwotnego. 

Linia hodowana w medium RPMI z 10% surowicą oraz 1% antybiotyków. 

Otrzymana z Laboratorium Pani prof. Martiny Jager, z Laiden w Holandii. 
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3.1.3. Materiał pobrany od pacjentów 

W badaniu wzięło udział 31 dorosłych pacjentów, u których z powodu czerniaka błony 

naczyniowej zostały wyłuszczone gałki oczne w latach 2013–2014 w Klinice Okulistyki  

i Onkologii Oka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

Dla wszystkich pacjentów wyłuszczenie było jedynym sposobem leczenia dotkniętego 

chorobą oka, bez wcześniejszych lokalnych lub systemowych terapii. Grupa badana 

obejmowała 19 kobiet (61,30%) i 12 (38,70%) mężczyzny w wieku od 39 do 83 lat (średni 

wiek: 62,9, SD = 10,8). Zbadano tkanki wyłuszczonej gałki ocznej, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na warstwę pożywki, tj. warstwę naczyniówki i na guz pierwotny - 

czerniak pochodzący z komórek pigmentowych (melanocytów) tej części oka. Choroba 

dotykała częściej lewego oka (22 przypadki; 71,00%) niż prawego (9 przypadków; 

29,00%). 

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej z 1975 r. 

(Zmienionej w 2008 r.), A niniejsze opracowanie zostało zatwierdzone przez Komisję  

ds. Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (nr 1072.6120.34.2017, 20 czerwca 

2017 r.). Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wyraziła zgodę  

na przeprowadzenie tego badania, zrezygnowała z wymogu uzyskania świadomej zgody 

Pacjenta na te badania. 

3.1.4. Związki witaminy D3 

Linie komórkowe SKMel 188, BHM Ma oraz BHM Ab były inkubowane z kalcytriolem 

(1,25(OH)2D3) oraz kalcydiolem (25(OH)D3) zakupionymi w Millipore Sigma (dawna 

Sigma Aldrich). Natomiast linie komórkowe WM164, Mel270 oraz 92.1  

były inkubowane ze związkami witaminy D: 1,25(OH)2D3 i 25(OH)D3 zakupionymi  

w Sigma oraz 1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3 otrzymanymi od dr Roberta C. Tuckey  

z University of Western Australia, z którym Profesor Słomiński współpracuje. Związki 

20(OH)D3 i 20,23(OH)2D3 były wytworzone przez enzymatyczną hydroksylację 

witaminy D3 katalizowaną przez CYP11A1, podczas gdy 1,20(OH)2D3 otrzymano 

poprzez katalizowaną przez CYP11A1-hydroksylację 1(OH)D3. Komórki inkubowane  

z związkami witaminy D3 były hodowane w medium z surowicą traktowaną węglem 

aktywnym, dzięki czemu FBS nie zawiera hormonów w tym również analogów witaminy 

D. 
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3.1.5. Terapia protonowa 

Napromieniowanie przeprowadzono w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii 

Nauk (IFJ PAN) w Krakowie, wykorzystując cyklotron Proteus C-235 wytwarzający 

wiązkę protonową. Wiązka protonowa o pierwotnej energii 230 MeV, a po degradacji  

do 70 MeV, została dostarczona do sali zabiegowej za pomocą linii poziomej o małym 

polu. Do utworzenia pola napromieniania zastosowano pasywną technikę rozpraszania  

i obrotowy modulator energii129. 

3.2. Metody 

3.2.1. Hodowla komórek 

Komórki były hodowane w butelkach plastikowych o powierzchni 75 cm2 z filtrem  

w inkubatorze, w którym temperatura wynosiła 37°C zawierającym 5% CO2. Komórki 

były pasażowane przy użyciu roztworu PBS oraz trypsyny/EDTA, gdy konfluencja 

wynosiła 80%. 

3.2.2. Napromienianie wiązką protonów 

Wybrane linie komórkowe: SKMel-188, BHM Ma oraz BHM Ab zostały inkubowane  

24 godziny przed napromienianiem w medium z 1,25(OH)2D3 lub 25(OH)D3  

w odpowiednich stężeniach: 0, 10-8 lub 10-7 M. Następnie zawiesinę komórek  

w buforze fosforanowym (PBS) w stężeniu 1 x 106 komórek/ml transportowano na lodzie 

pomiędzy obiektami, w tym również nietraktowaną (nienapromieniowaną) kontrolę. 

W celu napromieniowania komórek zastosowano 40-milimetrową, w pełni zmodulowaną 

wiązkę protonową o energii 61 MeV, poszerzonego piku Bragga (Spread-Out Bragg Peak 

- SOBP) o zakresie 31,5 mm i modulacji 31,5 mm (mierzonym w wodzie). Dawkę 1, 3 

lub 5 Gy przy dawkach odpowiednio 1 Gy/min, 2 Gy/min i 6,6 Gy/min dostarczono  

do próbek. Średnia dawka LETd obliczona na głębokości 15,8 mm w SOBP,  

która w środku pozycji pojemnika na komórki wynosiła 2,8 keV /µm. Dozymetrię 

przeprowadzono zgodnie z zaleceniami protokołu IAEA TRS-398. Zastosowano komorę 

jonizacyjną z aktywną objętością 0,125 cm3 posiadającą klasę referencyjną PTW 

Elektrometr Webline UNIDOS skalibrowaną w IFJ PAN ze źródłem promieniowania 

60Co. Podczas napromieniowania zastosowano dedykowany fantom PMMA z uchwytem 

do pojemnika Eppendorf. Komórki napromieniano w probówkach Eppendorfa 
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umieszczonych w fantomie, ortogonalnie w kierunku wiązki protonowej. Komórki 

przeniesiono do pożywki hodowlanej i umieszczono w 1x105 komórek/ml  

w 24-dołkowych płytkach. Co 24 godziny przez 5 dni komórki z 6 dołków usunięto  

i liczono za pomocą hemocytometru. Doświadczenie powtórzono 3 razy dla każdej 

testowanej linii komórkowej129. 

3.2.3. Formowanie sferoidów  

Pożywka, w której były hodowane komórki tworzące sferoidy zawierała 20ng/ml 

epidermalnego czynnika wzrostu, 10ng/ml podstawowego czynnika wzrostu 

fibroblastów, 5µg/ml insuliny oraz 0,4% surowicy bydlęcej. Komórki w stężeniu 5 x 103 

/ml zostały dodane do medium i inkubowane z czynnikiem B27 w stężeniu 1:50. Komórki 

zostały wysiane na 96-dołkową płytkę ultra low attachment (Costar®) 200µl/dołek.  

Dołki na krawędzi płytki zostały wypełnione PBS’em w celu zapewnienia odpowiedniej 

wilgotności wewnątrz płytki. Po tygodniu inkubacji powstałe sferoidy zostały zliczone 

manualnie oraz przy pomocy programu Gen 5.3. w kompaktowym automatycznym 

mikroskopie z wielofunkcyjnym czytnikiem „Cytation5 machine” (BioTek). 

3.2.4. Tworzenie kolonii  

Komórki wysiane w ilości 3x103/dołek w medium hodowlanym wraz z wybranymi 

związkami witaminy D3 (1,25(OH)2D3, 25(OH)D3, 1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3)  

w stężeniach 10-10 – 10-7M na 12-dołkową płytkę. Po trzech dniach zmieniono medium, 

natomiast po 7 dniach od wysiania komórki zostały wybarwione za pomocą fioletu 

krystalicznego a następnie ilość utworzonych kolonii została poddana analizie  

przy użyciu oprogramowania Gen 5.3. 

3.2.5. Migracja 

3.2.5.1. Zarastanie rysy 

Wybrane linie komórkowe zostały wysiane w ilości 2x104 w 70µl w 3 specjalne 

sylikonowe studzienki (ibidi®) przymocowane do dołków w 24-dołkowej płytce.  

Tak samo jak w przypadku migracji przez pory wybrane linie komórkowe zostały 

inkubowane w pożywce bez dodatku surowicy. Przy 95% konfluencji studzienki zostały 

zdjęte dzięki czemu w każdym dołku powstały dwie rysy, każda o szerokości 5µm.  

Po powstaniu rys komórki zostały inkubowane z wybranymi związkami witaminy D3  
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w stężeniu 10-7M lub etanolem jako kontrolą. Płytka została umieszczona w czytniku 

Cytation 5 w temperaturze 37°C i 5% CO2 gdzie zostały wykonane zdjęcia każdego  

z dołków co godzinę przez 72 godziny. Analiza migracji została przeprowadzona  

za pomocą programu Gen 5.3 

3.2.6. Proliferacja 

3.2.6.1. Test cytotoksyczności - MTS 

Wybrane linie komórkowe w ilości 0,5 x 103/ dołek zostały wysiane w 96-dołkowej 

płytce. Inkubowane przez 24, 48 lub 72 godziny z wybranymi związkami witaminy D3 

w stężeniach 10-10 – 10-7M. Następnie dodano związek MTS 10µl/dołek i po 3 godzinach 

inkubacji wykonano pomiar absorbancji za pomocą czytnika płytek Cytation 5  

przy długości fali 490nm. Absorbancja była analizowana za pomocą programu Gen 5.3. 

3.2.6.2. Liczenie komórek 

W zależności od linii komórkowej komórki zostały wysiane na płytki 24-dołkowe  

w stężeniu 1x104 i liczone codziennie przy pomocy komory hemocytometrycznej. 

Komórki zostały przemyte roztworem PBS a następnie inkubowane z 100µl trypsyny  

w inkubatorze przez około 5 minut. Następnie by zatrzymać trypsynizację komórek 

dodano 400 lub 900µl (w zależności od ilości komórek) medium z 10% FBS. Pobrano 

10µl roztworu z komórkami do hemocytometru Bürkera i liczono komórki  

pod mikroskopem. 

3.2.7. Metoda CRISPR/Cas  

Metoda inżynierii genetycznej CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats) została przeprowadzona na linii komórkowej WM164. Metoda 

została użyta w celu zmiany genomu komórkowego, aby wyciszyć ekspresję genu VDR. 

24 godziny przed zainfekowaniem komórki zostały wysiane na płytkę 24-dołkową. 

Następnie zmieniono medium na medium z Polibrenem (8µg/ml) w celu ustabilizowania 

zainfekowania lentiwirusem i inkubowano przez następne 48 godzin. Komórki 

zainfekowane lentiwirusem są odporne na działanie antybiotyku purymycyny.  

Po inkubacji wirusem zmieniono medium na pożywkę z dodatkiem antybiotyku  

w celu selekcji komórek zainfekowanych. Po integracji DNA lentiwirusa z genomem 

komórki, będzie ona transkrybować geny wirusa z własnymi130,131. 
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3.2.8. Western Blot 

Komórki hodowano na 100 mm płytkach Petriego i traktowano indywidualnie witaminą 

D3 i pochodnymi hydroksylowymi lumisterolu w stężeniu 100 nM. Komórki przemyto 

lodowatym PBS zmieszanym z inhibitorami fosfatazy i usunięto z szalki przez 

zdrapywanie. Osady komórkowe przeniesiono do eppendorfów i odwirowano przy 2000 

x g przez 5 min. Następnie zawieszono w 200 ul 1X buforu hipotonicznego  

(Active motif, CA, USA) i inkubowano na lodzie przez 15 minut. Mieszaniny lizatu 

odwirowano przy 14 000 x g przez 30 sekund w 4 ° C i zebrano supernatant jako frakcję 

cytozolową. Następnie zawieszono w 50 µl kompletnego buforu do lizy zawierającego 

2,5 µl detergentu do rozpuszczania błon. Mieszaniny inkubowano na lodzie przez  

30 minut. Mieszaniny wirowano przy 14 000 x g przez 10 minut i supernatant zebrano 

jako frakcję jądrową. Stężenie białka we frakcjach cytozolowych i jądrowych zmierzono 

metodą Bradforda (Bio-Rad, USA). 

Białka rozdzielono w żelu Mini-PROTEAN® TGX ™ (BioRad, Hercules, CA)  

i przeniesiono na membranę PVDF. Błony blokowano 5% odtłuszczonym mlekiem  

(sól buforowa Tris zawierająca 0,1% (obj./obj.) Tween 20 i 5% odtłuszczonego mleka) 

przez 1 godzinę, a następnie inkubowano przez noc w 4°C z pierwszorzędowym 

monoklonalnym anty-mysim przeciwciałem (1:200), Santa Cruz Biotechnology; 

rozcieńczenie 1:500) w 5% chudym mleku. Po trzech płukaniach z TBST  

(sól fizjologiczna buforu Tris zawierająca 0,1% (obj./obj.) Tween 20) przez 10 minut 

każde, błony inkubowano przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej z przeciwciałami 

drugorzędowymi m-IgGκ BP-HRP rekombinowanym mysim białkiem wiążącym lekki 

łańcuch IgGκ, sprzężonym z peroksydazą chrzanową w TBST (1:5000). Immuno-

reaktywność wykrywano stosując zestaw Bio-Rad ECL Kit Supersignal West Pico 

Chemiluminescent Substrate (Pierce).  

3.2.9. Immunochemia tkanek  

W badaniu wykorzystano pobrane od pacjentów utrwalone formaliną, zatopione  

w parafinie skrawki. Ekspresję VDR badano wykorzystując barwienie 

immunohistochemiczne za pomocą przeciwciał monoklonalnych (klon 97A, Abcam, 

Cambridge, MA, klon 124, Dako, Glostrup, Dania) zgodnie ze standardowymi 

protokołami stosowanymi w naszych laboratoriach. Po odzyskaniu antygenu uzyskanego 

przez ogrzewanie mikrofalowe w Tris / EDTA (pH 9,0), użyto blokującej surowicy 
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(Vector Laboratories Inc, Burlingame, CA) i inkubowano ze szczurzym przeciwciałem 

monoklonalnym (klon 9A7; Abcam Inc) w rozcieńczeniu 1:75 w roztworze soli 

buforowanym Tris (TBS) z 0,5% albuminą surowicy bydlęcej przez noc  

w 4°C. W kontroli negatywnej pominięto pierwszorzędowe przeciwciało. Następnie 

dodano drugorzędowe przeciwciało przeciwszczurze przez 30 minut (Vector 

Laboratories Inc, Burlingame, CA), a następnie inkubowano z odczynnikiem Vectastain 

ABC-AP przez 30 minut i wykrywano odpowiedzi immunologicznej  

z użyciem substratu fosfatazy alkalicznej (Vector Laboratories Inc). Aktywność 

endogennej fosfatazy alkalicznej blokowano roztworem lewamizolu zgodnie  

z protokołem wytwarzania (Vector Laboratories Inc). Skrawki zostały zaklejone 

używając medium Faramount (Dako, Glostrup, Dania). 

 

3.2.10. Matematyczna analiza danych 

Dane z liczenia komórek po napromienianiu wiązką protonów zastosowano do określenia 

szybkości wzrostu komórek, czasów podwojenia i frakcji, które przeżyły. Ponieważ 

komórki w większości grup doświadczalnych wykazywały wzrost logistyczny, 

pierwszym krokiem było ustalenie czasu trwania fazy wzrostu wykładniczego (96 h). 

Następnie tempo wzrostu (growth rate - gr) 

Nt = N0e
gr·t 

I czas podwojenia (tdoubling time): 

tdoubling time=
ln(2)

𝑔𝑟
 

gdzie obliczane przez dopasowanie funkcji wykładniczej, przy użyciu nieliniowej metody 

najmniejszych kwadratów. Dodatkowo, opóźnienie czasowe dla napromieniowanych 

grup obliczono jak opisano wcześniej132. Wartości te zostały użyte do obliczenia frakcji 

przeżycia: 

SF=2
−

𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦

𝑡𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑚𝑒 

Ustalenie związku między fizycznymi warunkami napromieniowania i jego skutkami 

biologicznymi jest punktem wyjścia dla każdego eksperymentu radiobiologicznego. 



 39 

Takie zależności są znane jako krzywe przeżycia i przedstawione jako zależność 

prawdopodobieństwa przeżycia komórek (Surviving Fractions - SF) od dawki 

pochłoniętego promieniowania (Gy). Wiele teoretycznych modeli zabijania komórek 

indukowanych promieniowaniem jonizującym zostało zaproponowanych i opisanych  

w literaturze, ale ponieważ podstawowe mechanizmy prowadzące do śmiertelnych 

uszkodzeń komórek nie są dobrze poznane, modele mają charakter półempiryczny  

i wykazują wiele ograniczeń133. Nasze eksperymentalne krzywe przeżycia 

przeanalizowano w ramach dwóch klasycznych modeli opisujących odpowiedź populacji 

komórek na promieniowanie jonizujące (IR). Modele mają kilka podstawowych założeń: 

inaktywacja komórek jest traktowana jako proces wieloetapowy, komórki są zabijane 

przez absorpcję takiej objętości energii, która jest czuła dla komórki, a zdarzenia 

śmiertelne wywołane promieniowaniem mają rozkład Poissona. Pierwszy to „model 

molekularny”, powszechnie znany jako model liniowo-kwadratowy (LQ), który opisuje 

wykres logarytmiczny SF zależny od dawki, gdzie D jest dawką pochłoniętą: 

SF(D)=𝑒−(𝐷+𝐷
2) 

Wyznaczone eksperymentalnie parametry α i β są interpretowane jako współczynniki 

anihilacji komórek przez mechanizm pojedynczego i podwójnego trafienia. Interpretacja 

molekularna modelu LQ opiera się na następujących założeniach: DNA jest celem 

krytycznym, promieniowanie powoduje pęknięcie nici DNA, uszkodzone wiązania w nici 

DNA można naprawić, a krytyczne uszkodzenie prowadzące do śmierci komórki jest 

pęknięciem dwuniciowym (DSB), powodując nieodwracalne zmiany. Część liniowa (α) 

reprezentuje śmiertelną zmianę spowodowaną bezpośrednią indukcją DSB (jedno 

uderzenie wiązki), a człon kwadratowy (β) jest wynikiem dwóch pojedynczych pęknięć 

nici (SSB), które można naprawić (sub-letalne uszkodzenia). 

Drugim modelem wykorzystywanym do analizy naszych krzywych przeżycia jest model 

multi target - single hit (MTSH): 

SF(D)=1 − (1 − 𝑒
−

𝐷

𝐷0)𝑛 

D0=1/k oznacza dawkę przeżycia 1/e w liniowej części wykresu, gdzie k - stała 

inaktywacji dla każdego celu (lub średnia dawka śmiertelna), n - krotność celu, liczba 

celów na komórkę, która musi być inaktywowana w celu śmierci komórki. Krzywe 
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przeżywalności promieniowania przedstawiono jako logarytmiczno-liniowe wykresy, 

odpowiednio, frakcji przeżycia i dawki; frakcja przeżycia jest nakreślana wzdłuż osi 

pionowej (znormalizowana do jedności, gdy D = 0), dawka promieniowania  

jest nakreślana wzdłuż osi poziomej.  

Oba modele dopasowano w zależności od dawki frakcji przeżycia, stosując nieliniową 

metodę najmniejszych kwadratów. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą 

wewnętrznych skryptów Matlab (2014b, MathWorks, Natick, MA, USA). Optymalizację 

procedur dopasowania (zarówno dla krzywych wzrostu, jak i przeżycia) przeprowadzono, 

aż średnie R-kwadrat ze wszystkich krzywych było wyższe niż 0,9. Oprócz wartości 

parametrów obliczono ich błędy standardowe i wykorzystano je do obliczenia średniej 

ważonej i jej błędu w grupach doświadczalnych129. 

3.2.11. Analiza statystyczna 

3.2.11.1. Analiza dla napromienienia komórek czerniaka inkubowanych 

z pochodnymi witaminy D3 

Wyniki przedstawiono jako średnią ważoną i średni błąd ważony. Wszystkie analizy 

przeprowadzono za pomocą oprogramowania STATISTICA 13 (Stat-Soft Inc., Tulsa, 

OK, USA), stosując wagi obliczone podczas procedury dopasowania. Dla każdego 

parametru test normalności Shapiro-Wilka i test Levene'a zastosowano do określenia 

rozkładu normalnego i równości wariancji, odpowiednio. W zależności od danych 

przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, a następnie test HSD  

post-hoc Tukeya lub test Kruskala-Wallisa H, a następnie test Dunna. Wartości  

p mniejsze niż 0,05 uznano za istotne statystycznie129 

3.2.11.2. Analiza dla ekspresji receptora witaminy D w skrawkach 

czerniaka błony naczyniowej, pobranych od pacjentów 

Rozkład zmiennych jakościowych opisano liczbami bezwzględnymi w poszczególnych 

kategoriach (n) i ich procentowym rozkładem w tej zmiennej (%). Średnie wartości 

zmiennych o rozkładzie normalnym zostały opisane za pomocą wartości średniej  

i odchylenia standardowego (SD). Zgodność rozkładu danej zmiennej z rozkładem 

normalnym oceniano za pomocą testu Shapiro-Wilka, a także oceniano wizualnie  

za pomocą analizy histogramu. Zależności między poszczególnymi zmiennymi 
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przedstawiono jako wykresy rozrzutu z dodaną lokalnie wygładzoną krzywą niską, 

oszacowaną przy użyciu algorytmu Epanechnikowa. 

Porównanie średnich wartości zmiennych z rozkładem normalnym w dwóch grupach 

niepowiązanych przeprowadzono za pomocą testu t-Studenta dla niezależnych grup, 

podczas gdy w więcej niż dwóch niepowiązanych grupach - z analizą wariancji ANOVA. 

Porównanie średnich wartości zmiennych z rozkładem różniącym się znacznie  

od normalnych w dwóch niepowiązanych grupach przeprowadzono za pomocą testu 

Manna-Whitneya, podczas gdy w więcej niż dwóch niepowiązanych grupach za pomocą 

testu Kruskala-Wallisa. Porównanie średnich wartości zmiennych z rozkładami znacznie 

różniącymi się od normalnych w dwóch niepowiązanych grupach przeprowadzono  

za pomocą testu Wilcoxona dla zmiennych pokrewnych mierzonych w skali interwałowej 

lub porządkowej. Efekty o wartości p<0,05* uznano za istotne statystycznie. 

3.2.11.3. Analiza wpływu ekspresji receptora witaminy D  

na charakterystykę linii komórkowej WM164 oraz wpływu 

związków witaminy D3 na linie czerniaka naczyniówki 

Wyniki przedstawiono jako średnią ważoną i średni błąd ważony. Obliczenia istotności 

statystycznej przeprowadzonych badań zostały wykonane w programach: GraphPad 

Prism 4. W zależności od danych przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji 

ANOVA lub testu t studenta. Porównanie średnich wartości zmiennych z rozkładem 

różniącym się znacznie od normalnych w dwóch niepowiązanych grupach 

przeprowadzono za pomocą testu Manna-Whitneya, podczas gdy w więcej niż dwóch 

niepowiązanych grupach za pomocą testu Kruskala-Wallisa. Wartości oznaczono  

p<0,05 *, p<0,01 **, p<0,001 ***, p<0,0001 ****. 
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4. Wyniki 

4.1. Napromienienie komórek czerniaka inkubowanych ze związkami  

witaminy D3 

Opisane w tym podrozdziale badania wykonano w celu sprawdzenia czy wybrane związki 

witaminy D3 (1,25(OH)2D3, 25(OH)D3) mają właściwości radiouczulające względem 

promieniowania protonowego. Linie SkMel-188, BHM Ma i BHM Ab były inkubowane 

ze związkami witaminy D3 (w stężeniach 10-8 lub 10-7M) na 24 godziny przed 

napromienieniem (dawki 1, 3 lub 5 Gy). 

Przeanalizowano procent komórek w dwóch ostatnich dniach liczenia od momentu 

napromieniania, gdzie 100% to wysiana ilość komórek. Do analizy statystycznej 

istotności użyto testu jednoczynnikowej ANOVY w porównaniu do kontroli – komórek 

nie inkubowanych ze związkami witaminy D3. Poniżej przedstawiono zestawienie  

dla kalcytriolu i kalcydiolu, oraz osobno dzień czwarty dla każdej linii komórkowej.  

4.1.1. Tempo wzrostu komórek czerniaka po inkubacji z pochodnymi 

witaminy D3 

Po 24 godzinnej inkubacji z kalcytriolem lub kalcydiolem wybrane linie komórkowe 

zostały napromienione dawkami protonów odpowiednio: 0, 1, 3, 5Gy. Po napromienieniu 

komórki były liczone codziennie przez 4 dni. Grupę kontrolną stanowiła grupa 

nienapromieniona. Poniżej przedstawiono obliczone tempo wzrostu komórek 
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Fig.4.1. Wpływ kalcytriolu (1,25(OH)2D3) i kalcydiolu (25(OH)D3) na tempo 

proliferacji ludzkich komórek czerniaka SKMel-188 i chomiczych BHM Ma, i BHM Ab. 

Szybkość wzrostu obliczono z wykładniczego dopasowania do liczby komórek, zliczanej 

co 24 godziny przez 4 dni w hodowli. p <0,05* względem kontroli129, n=6. 

1,25(OH)2D3 (kalcytriol) i 25(OH)D3 (kalcydiol) zmieniły tempo wzrostu komórek 

czerniaka w hodowli (Figura 4.1). W przypadku kalcytriolu, tylko ludzkie komórki 

czerniaka (SKMEL-188) wykazywały znaczący spadek tempa wzrostu, po traktowaniu 

witaminą D3 w stężeniu 10-8 M. Komórki czerniaka chomiczego (BHM Ma) i (BHM Ab) 

nie wykazały znaczących zmian w tempie proliferacji. Z kolei kalcydiol w stężeniu  

10-7 M nieznacznie, ale istotnie statystycznie, znacząco stymulował proliferację komórek 

SKMEL-188, przy czym zarówno komórki czerniaka chomiczego BHM Ma, jak i BHM 

Ab wykazywały hamowanie proliferacji po inkubacji w stężeniach związków witaminy 

D3 wynoszących 10-8 lub 10-7M. 

Należy w tym miejscy zaznaczyć, że występowały istotne różnice w podstawowych 

szybkościach wzrostu między badanymi liniami komórkowymi czerniaków. Obie linie 

czerniaka chomiczego (BHM Ma, BHM Ab) wykazywały podobne współczynniki 
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proliferacji (około 0,09/godz.), podczas gdy komórki ludzkiego czerniaka (SKMel-188) 

dzieliły się prawie dwa razy wolniej.  

Różnice we wzroście między komórkami czerniaków mogą być jednym z czynników 

wpływających na odpowiedź na metabolity witaminy D3. 

4.1.2. Wrażliwość komórek czerniaka na napromienianie wiązką protonów 

Zanalizowano frakcję przeżycia dla wybranych komórek czerniaka względem 

promieniowania protonowego. Wyniki przedstawiono poniżej. 

 

Fig.4.2. Wrażliwość na promieniowanie wiązką protonów komórek czerniaka SKMel-

188, BHM Ma i BHM Ab. Frakcję przeżycia określono na podstawie modelu opisanego 

przez Buch132, na podstawie danych eksperymentalnych z liczby komórek, zliczanych  

co 24 godziny przez 4 dni w hodowli po napromieniowaniu129, n=6. 

Komórki badanych linii czerniaka wykazały różną wrażliwość na napromienianie wiązką 

protonów (Figura 4.2), z najwyższym poziomem zabijania obserwowanym w komórkach 

BHM Ab. Komórki BHM Ma i SKMEL-188 wykazały podobny przebieg krzywych 

przeżycia. Podobne różnice w odpowiedzi na promieniowanie między komórkami BHM 
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Ma i BHM Ab odnotowano w przypadku ich traktowania promieniami X, gdzie komórki 

upigmentowane były 2,4 razy bardziej oporne na promieniowanie  

niż nieupigmentowane134. W przypadku napromieniania wiązką protonów cecha  

ta jest mniej wyraźna, ale nadal widoczna i dla Do wynosi 1,56. 
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4.1.3. Wpływ kalcytriolu i kalcydiolu na radioczułość komórek czerniaka 

względem promieniowania protonowego 

 

Fig.4.3. Wpływ kalcytriolu (1,25(OH)2D3) i kalcydiolu (25(OH)D3) na odpowiedź 

komórkową na napromienianie wiązką protonów ludzkich komórek czerniaka  

SKMel-188 oraz komórek czerniaka chomiczego BHM Ma i BHM Ab. Frakcję, która 

przeżyła, określono na podstawie modelu opisanego przez Buch132, na podstawie danych 
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doświadczalnych z liczby komórek, zliczanych co 24h przez 4 dni w hodowli po 

napromieniowaniu. p <0,05* względem kontroli129, n=6. 

Zmiany zarówno frakcji przeżycia, jak i krzywej przeżycia można rozróżnić po wstępnym 

traktowaniu obydwoma metabolitami witaminy D3 (Figura 4.3). Najbardziej znaczące 

efekty obserwuje się dla obu pochodnych witaminy D3 w liniach czerniaka chomika,  

ze słabszym wpływem na linię ludzką. Ponadto wyższe dawki 25(OH)D3 powodują  

w komórkach BHM Ma spłaszczenie krzywej przeżycia w obszarze wyższych dawek  

(3-5 Gy). 
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Fig.4.4. Współczynniki α (górny panel) i β (dolny panel) z modelu liniowo-

kwadratowego obliczonego dla komórek wstępnie traktowanych kalcytriolem 

(1,25(OH)2D3) lub kalcydiolem (25(OH)D3) i napromieniowanych wiązką protonową. 

Frakcję przeżycia określono na podstawie modelu opisanego przez Buch132,  



 49 

na podstawie danych eksperymentalnych z liczby komórek SKMel-188, BHM Ma i BHM 

Ab, zliczanych co 24 godziny przez 4 dni w hodowli po napromieniowaniu. p <0,05* 

względem kontroli129, n=6. 

Zmiany opisane powyżej (Figura 4.4) są zgodne z danymi z dopasowanych modeli 

przeżycia. Wykazano, że parametry α i β z modelu liniowo-kwadratowego (model LQ) 

określają skuteczność dla niskich i wysokich dawek promieniowania135. Zależny  

od dawki spadek frakcji przeżycia komórek traktowanych witaminą D3 dla dawki 

promieniowania równej 1 Gy, widocznej na krzywej przeżycia, jest reprezentowany  

przez wzrost wartości parametru α (Figura 4.4, górny panel). W przypadku kalcytriolu 

nie wykryto istotnej zmiany α w dawce 10-8 M dla komórek SKMEL-188 i BHM Ma.  

Na krzywych przeżycia stężenie to powodowało nieznacznie ochronny efekt dla komórek 

nowotworowych, przy czym frakcja przeżycia była wyższa niż kontrolna, ale efekt  

nie był statystycznie istotny. Najbardziej skuteczna dawka wynosiła 10-7 M. Kalcydiol 

ma wyraźny, zależny od dawki wpływ na wrażliwość na promieniowanie badanych linii 

komórkowych czerniaka, przy czym najwyższe stężenie jest najbardziej skuteczne. 

Wzrost parametru β, wskazujący na wyższą skuteczność wysokich dawek 

promieniowania, występuje tylko w przypadku wstępnego traktowania kalcytriolem: 

dawka 10-8 M w komórkach BHM Ma i BHM Ab (Figura 4.4, dolny panel). Ta sama 

dawka prowadzi do zauważalnego zmniejszenia frakcji przeżycia na krzywych przeżycia. 
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Fig.4.5. Współczynniki n (górny panel) i D0 (dolny panel) obliczone na podstawie modelu 

"wielu tarcz" obliczonego dla komórek czerniaków wstępnie traktowanych kalcytriolem 



 51 

lub kalcydiolem, i napromienianych wiązką protonów. Frakcję przeżycia określono  

na podstawie modelu opisanego przez Buch132, w oparciu o dane eksperymentalne  

z liczby komórek SKMel-188, BHM Ma i BHM Ab, zliczane co 24 godziny przez 4 dni 

w hodowli po napromieniowaniu. p <0,05* względem kontroli129, n=6. 

Wyniki otrzymane z dopasowania krzywych przeżywalności do drugiego modelu („wielu 

tarcz”), są zgodne z danymi z modelu LQ. Zmiany w obliczonych parametrach n i D0 

pokazano na figurze 4.5. Parametr n, wskazujący wymaganą liczbę trafień dla śmierci 

komórki i będący wrażliwy na skuteczność niskich dawek promieniowania, wykazuje 

przeciwny trend do parametru α z modelu LQ. Wzrost α idzie w parze ze spadkiem n,  

co jest zgodne z metabolizmem witamin D3 komórek uczulanych na niskie dawki 

promieniowania wiązki protonów. Drugi parametr, średnia dawka śmiertelna D0, opisuje 

średni efekt promieniowania, bez rozróżnienia między niskimi i wysokimi dawkami133. 

Tylko kilka grup komórek charakteryzowało się spadkiem tego parametru w porównaniu 

z kontrolą, co stanowi proces uwrażliwienia na promieniowanie przez testowane analogi 

witaminy D3. Wśród nich były grupy traktowane kalcytriolem w stężeniu 10-7 M. 

Uzyskano najlepsze efekty zwiększenia skuteczności niskich dawek promieniowania. 

Wskazuje to, że największy wpływ analogów witaminy D3 na uśrednione efekty wiąże 

się z odpowiedzią na niskie dawki promieniowania protonowego, a co za tym idzie 

wskazuje na udział procesów naprawy uszkodzeń popromiennych. 

4.2. Ekspresja receptora witaminy D w skrawkach czerniaka błony 

naczyniowej, pobranych od pacjentów 

Postanowiono sprawdzić czy ludzki czerniak błony naczyniowej jest zdolny do ekspresji 

receptora witaminy D. W badaniu użyto skrawków z wyłuszczonych gałek ocznych 

pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej. 
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Fig.4.6. Ekspresja receptora witaminy D (A- VDRn-jądrowy receptor witaminy D,  

B- VDRa – komórkowy receptor witaminy D) w ludzkim czerniaku błony naczyniowej 

oka. Porównano czerniaki amelanotyczne, średnio oraz wysoce upigmentowane. 

Najwyższa ekspresja VDR jest zauważalna w najmniej upigmentowanych tkankach. 

p<0,05 *, p<0,01 **, p<0,001 ***, n=31. Wyniki zostały przedstawione w pracy 

przesłanej do Scientific Reports136 

Stopień pigmentacji guza (tj. głównie-amelanotyczny, średnio zabarwiony i silnie 

pigmentowany, tj. ciemnobrązowy) został oceniony przez 2 okulistów pracujących 

niezależnie, podczas procedury enukleacji (po resekcji, w celu pobrania próbki do badań)  

i / lub podczas oceny oftalmoskopowej lub na podstawie oceny zdjęcia dna oka pacjenta. 

Dodatkowo, w celu dalszej analizy, oszacowano procentową zawartość melaniny  

we wszystkich próbach histopatologicznych, rozróżniając 3 grupy w zależności  

od poziomu melaniny: 0-10 (głównie amelanotyczny), 11-50 (średnio zabarwiony) i 51 -

100 (z silną pigmentacją). We wszystkich przypadkach nakładała się ocena kliniczna  

i ocena histopatologiczna. W analizowanych nowotworach stwierdzono 8 typów głównie 

amelanotycznych (25,80%), 13 średnio-pigmentowych (41,90%) i 10 typów o silnej 

pigmentacji (32,30%). 

Podobnie jak w komórkach czerniaka skóry, metodą barwienia 

immunohistochemicznego VDR stwierdzono występowanie VDR w czerniaku błony 

naczyniowej zarówno w jądrach komórkowych (VDRn), jak i w cytoplazmie (VDRc). 

Obecność jądrowego receptora witaminy D (VDRn) obserwowano we wszystkich typach 

tkanki błony naczyniowej dorosłych pacjentów. VDRn był obecny zarówno  

w komórkach nowotworowych (czerniak błony naczyniowej, 100%), jak i w komórkach 
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nienowotworowych, takich jak normalne melanocyty (melanocyty błony naczyniowej, 

96,77%) i innych normalnych komórkach otaczających tkankę łączną (fibroblasty, 

70,97%) Różnica w liczbie ocenianych receptorów między tkanką prawidłową a tkanką 

nowotworową była statystycznie istotna. W komórkach nowotworowych poziom VDRn 

był znacząco niższy (test rangowanych par Wilcoxona, p <0,001). 

 

Fig.4.7. Porównanie ekspresji jądrowego receptora witaminy D3, barwionego 

immunohistochemicznie, ze stopniem upigmentowania (ilości melaniny) w tkankach 

czerniaka błony naczyniowej. Wyniki zostały przedstawione w pracy przesłanej  

do Scientific Reports136 

Analiza VDRn, VDRc i komórkowych VDR (VDRa = VDRn + VDRc) barwienia 

immunohistochemicznego i stopnia pigmentacji melaniny w komórkach czerniaka oka 

wykazały ujemną korelację badanych parametrów. Porównanie średnich wartości 

zmiennych z rozkładem normalnym w dwóch niespokrewnionych grupach wykonano 

testem t-Studenta dla niezależnych grup, natomiast w więcej niż dwóch niepowiązanych 

grupach - analizą wariancji ANOVA.  
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4.3. Wpływ ekspresji receptora witaminy D na charakterystykę linii 

komórkowej czerniaka WM164 

W 2010 roku dr Brożyna18 wraz ze współautorami pokazała, że ze wzrostem złośliwości 

nowotworu zmniejsza się ekspresja receptora witaminy D u pacjentów z czerniakiem 

skóry. Chcieliśmy pokazać, w warunkach in vitro, jak zmienia się charakter komórki  

wraz z utratą VDR.  

4.3.1. Wyciszenie genu receptora witaminy D 

Wybrano linię ludzkiego nowotworu skóry WM164 i poddano transfekcji przy użyciu 

lentiwirusa jak opisano wcześniej (rozdział 3.2.7). Aby potwierdzić brak ekspresji 

receptora witaminy D użyto metody Western Blot do wykrycia białka VDR jako kontroli 

użyto białka β-aktyny. 

 

Rys. 4.1. A) Konstrukcja generowanego sgRNA i sekwencji docelowej dla wyciszenia 

VDR. B) Western Blot potwierdzający wyciszenia ekspresji VDR. 

Ekspresja receptora witaminy D została sprawdzona dla linii typu scramble oraz VDR- 

przed wykonaniem eksperymentów oraz co 4 miesiące od wyciszenia ekspresji by mieć 

pewność, że VDR nie jest wytwarzany w jednym z typów linii WM164. 

4.3.2. Morfologia 

Podczas obserwacji mikroskopowej komórek zauważono zmiany morfologiczne  

w komórkach linii WM164 VDR- w porównaniu do kontroli.  Komórki te były większe  

oraz posiadały dłuższe wypustki.  
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Fot.4.1. Zdjęcia linii komórkowej WM164 typu scramble (A) i VDR- (B). Zrobione 

mikroskopem optycznym 40x, w jasnym polu. 

Podczas pierwszych pasaży komórek zauważono również szybszy wzrost komórek 

niezawierających receptora witaminy D w porównaniu do kontroli. Postanowiono 

przeprowadzić badania proliferacji obydwu typów linii WM164. 

4.3.3. Proliferacja 

4.3.3.1. Zliczenie komórek komorą hemocytometryczną 

Komórki zostały wysiane w ilości 1x104 na dołek w pięciu 12-dołkowych płytkach. 

Komórki były liczone codziennie przez pięć kolejnych dni przy użyciu hemocytometru 

Bürkera pod mikroskopem (fig.4.8). 

Wyniki i analiza statystyczna zostały wykonane przy użyciu programu GraphPad  

Prism 4. Do analizy statystycznej użyto dwuczynnikowej Anovy, p<0,05 *, p<0,01 **, 

p<0,001 ***.  
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Fig.4.8. Liczba komórek [%] zliczona przez 5 dni, od wysiania, za pomocą 

hemocytometru Bürkera. p<0,05 *, p<0,01 **, p<0,001 ***. Proliferacja komórek  

z wyciszoną ekspresją receptora witaminy D jest statystycznie znacznie szybsza  

niż kontroli, n=6. 

4.3.3.2. Pomiar zajętej przestrzeni przez komórki 

Komórki zostały wysiane w ilości 1x104 na dołek na 12-dołkowej płytce. Przy użyciu 

programu Gen5.3 obliczono obszar, który zajmowały komórki w dołku. 
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Fig.4.9. Średnia wartość powierzchni zajętej przez komórki zliczona w czytniku Cytation 

5 przy użyciu programu Gen5.3. Anova p<0,05 *, p<0,001 ***, n=6. 
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Metody codziennego liczenia komórek przy użyciu komory hemocytometrycznej 

(fig.4.8) oraz codzienne pomiary zajętej przestrzeni przez komórki w czytniku Cytation 

5 Bio-tek (fig.4.9) potwierdziły, że wyciszenie receptora witaminy D w komórkach 

ludzkiego czerniaka skóry powoduje przyspieszenie ich tempa namnażania. W piątym 

dniu ilość komórek z wyciszonym VDR była prawie dwa razy większa niż kontroli. 

4.3.3.3. Metoda MTS 

Postanowiono sprawdzić antyproliferacyjny efekt związków witaminy D3. Wysiano 

1x103 komórek na dołek w 12-dołkowej płytce. Komórki inkubowano przez 48 godzin.  
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Fig.4.10.Wykonano MTS po 24 godzinnej inkubacji ze związkami witaminy D3  
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dla komórek typu: WM164 scramble i VDR-. p<0.05 *, p<0.01 **, jedno-czynnikowa 

ANOVA test, n=4. 

Witamina D3 i jej pochodne mają hamujący wpływ na proliferację linii komórkowej typu 

scramble natomiast nie mają istotnego wpływu na linię z wyciszonym genem receptora 

witaminy D.  

4.3.4. Tworzenie kolonii  

Po porównaniu proliferacji komórek postanowiono sprawdzić zdolność linii 

komórkowych do tworzenia kolonii. Komórki wysiano w 6-dołkowych płytkach  

i inkubowano przez 14 dni. Porównano ilość tworzonych kolonii (fig.4.11)  

oraz powierzchnię zajętą przez utworzone kolonie (fig.4.12). Analiza została wykonana 

w czytniku Cytation 5 BioTek. 

 

Fig.4.11. Liczba kolonii utworzonych po 14 dniach inkubacji komórek WM164 typu 

VDR- oraz scramble. Nie odnotowano istotności statystycznej, n=6. 
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Fig.4.12. Zajęta powierzchnia [%] przez kolonie utworzone po 14 dniach inkubacji 

komórek WM164 typu VDR- oraz scramble. P<0.01 **, jedno-czynnikowa ANOVA, 

n=6. 

Linia W164 typu VDR- utworzyła więcej kolonii niż kontrola typu scramble.  

Jest to najbardziej widoczne w porównaniu zajętej powierzchni przez utworzone kolonie 

(fig.4.12), linia z wyciszoną ekspresją VDR zajęła o 40% więcej powierzchni. 

Postanowiono sprawdzić wpływ wybranych związków witaminy D3 na tworzenie kolonii 

przez WM164 scramble (fig.4.13) oraz VDR- (fig.4.14). Przy wysianiu 300 komórek  

na dołek i w czasie 7 dniowej inkubacji linia z wyciszonym receptorem witaminy D 

tworzyła o 39% więcej kolonii niż linia kontrolna. Postanowiono sprawdzić zdolność 

tworzenia kolonii pod wpływem pochodnych witaminy D3 w stężeniu 10-7 – 10-10M. 
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Fig.4.13. Liczba kolonii [%] linii komórkowej typu Scramble po 7 dniach inkubacji  

ze związkami witaminy D3, w stężeniach 10-10-10-7M. p<0,05 *, p<0,01**, p<0,001 ***, 

n=6. 

Biologicznie aktywna witamina D3 oraz jej pochodne mają negatywny wpływ  

na formowanie kolonii w linii WM164 typu Scramble. Największy wpływ ma pochodna 

1,20(OH)2D3. 
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Fig.4.14. Liczba kolonii [%] linii komórkowej typu VDR- po 7 dniach inkubacji  

ze związkami witaminy D3, w stężeniach 10-10-10-7M. p<0,05 *, p<0,01**, p<0,001 

***, n=6. 

Obydwa związki witaminy D3 mają hamujący wpływ na formowanie kolonii przez linię 

typu VDR- (fig.4.14). Wpływ hamujący jest mniejszy niż w przypadku linii typu 

scramble (fig.4.13). 

4.3.5. Tworzenie sferoidów 

Pierwszym etapem było wyznaczenie liczby komórek potrzebnej do tworzenia około 50 

sferoidów podczas 7 dniowej inkubacji. Wysiano komórki w ilości: 10000, 8000, 5000, 

4000, 2000, 1000, 500, 250, 125.  
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Fig.4.15. Liczba komórek potrzebna do sformowania sferoidów po 7 dniach inkubacji.  

T-test p<0,05 *, p<0,01**, p<0,001 ***, n=6. 

Liczba komórek potrzebna do formowania sferoidów dla WM164 VDR- to tysiąc 

komórek natomiast dla linii typu scramble jest to aż dziesięć razy więcej. Istotność 

statystyczna została sprawdzona przy użyciu t-testu.  

4.3.6. Migracja 

4.3.6.1. Zarastanie rysy 

Porównano powierzchnię zarastania rysy po 70 godzinach inkubacji  

ze związkami witaminy D3: 1,25(OH)2D3, 25(OH)D3, 1,20(OH)2D3, 20(OH)D3  

w stężeniu 10-7M. Dla linii typu scramble (fig.4.16 – 4.20) oraz typu VDR- (fig.4.21 – 

4.25). 
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Fig.4.16. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu scramble  

ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. Grupa 

kontrolna z etanolem „zarosła” 75% rysy, natomiast grupy inkubowane z wybranymi 

związkami witaminy D3 nie pokryły nawet 50%. Najsilniejszy wpływ na migrację 

komórek miała biologicznie aktywna witamina D3. Słupki błędów zostały przedstawione 

na wykresach poniżej. 

Poniżej przedstawiono (fig. 4.17 – 4.20) pojedynczo wyniki z wykresu 4.16, każdy użyty 

związek witaminy D3 w porównaniu do kontroli z etanolem. 
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Fig.4.17. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu scramble  

z 1,25(OH)2D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. P<0,05 *, p<0,01 **,  

p<0,001 ***, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 75% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 1,25(OH)2D3 zdążyła pokryć rysę 

tylko w 40%. 

 

Fig.4.18. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu scramble  

z 25(OH)D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. P<0,05 *, p<0,01 **,  

p<0,001 ***, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 75% po 70 godzinach 
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natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 25(OH)D3 zdążyła pokryć rysę tylko 

w 45%. 

 

 

Fig.4.19. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu scramble  

z 1,20(OH)2D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. p<0,05 *, p<0,01 **,  

p<0,001 ***, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 75% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 1,20(OH)2D3 zdążyła pokryć rysę 

tylko w 40%. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

EtOH

1,20(OH)2D3

*

*

*

GODZINY

P
O

K
R

Y
C

IE
 R

Y
S

Y
 [

%
]

10 20 30 40 50 60 70 80

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

EtOH

20(OH)D3

GODZINY

P
O

K
R

Y
C

IE
 R

Y
S

Y
 [

%
]



 66 

Fig.4.20. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu scramble  

z 20(OH)D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. p<0,05 *, p<0,01 **, 

 p<0,001 ***, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 75% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 25(OH)D3 zdążyła pokryć rysę tylko 

w 50%. 

Pokrycie rysy dla linii typu VDR-: 

 

Fig.4.21. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu VDR-  

ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. Słupki błędów 

zostały przedstawione na wykresach poniżej. 

Poniżej przedstawiono (fig. 4.22 – 4.25) pojedynczo wyniki z wykresu 4.21, każdy użyty 

związek witaminy D3 w porównaniu do kontroli z etanolem. 
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Fig.4.22. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu VDR-  

z 1,25(OH)2D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. Nie odnotowano istotności 

statystycznej, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 90% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 1,25(OH)2D3 zdążyła pokryć rysę 

tylko w 65%. 

 

Fig.4.23. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu VDR-  

z 25(OH)D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. Nie odnotowano istotności 

statystycznej, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 90% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 25(OH)D3 zdążyła pokryć rysę tylko 

w 70%. 
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Fig.4.24. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu VDR-  

z 1,20(OH)2D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. Nie odnotowano istotności 

statystycznej, n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 90% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 1,20(OH)2D3 zdążyła pokryć rysę 

tylko w 70%. 

 

Fig.4.25. Pokrycie rysy po 70 godzinach inkubacji komórek WM164 typu VDR-  

z 20(OH)D3 w stężeniu 10-7M oraz etanolem jako kontroli. Nie odnotowano istotności 

statystycznej n=8. Grupa inkubowana z etanolem pokryła rysę w 90% po 70 godzinach 

natomiast w tym samym czasie grupa inkubowana z 25(OH)D3 zdążyła pokryć rysę tylko 

w 50%. 
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Po 70 godzinach inkubacji z etanolem linia komórkowa typu VDR- (fig.4.21) pokryła 

90% rysy, inkubacja ze związkami witaminy D3 miała niewielki wpływ na szybkość 

zarastania rysy, nie był on statystycznie istotny. Natomiast linia typu scramble (fig.4.16) 

pokryła tylko 75% rysy, a inkubacja ze związkami witaminy D3 znacznie zmniejszyła 

tempo zarastania rysy, w szczególności 1,25(OH)2D3 (fig.4.17) oraz 25(OH)D3 

(fig.4.18). 

Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych testów możemy stwierdzić,  

że brak ekspresji receptora witaminy D może wpływać na zmianę charakterystyki danej 

linii komórkowej. Wybrana linia ludzkiego czerniaka skóry po wyciszeniu VDR stała  

się „bardziej agresywna”. Mniejsza liczba komórek była potrzeba do stworzenia około 

50 sferoidów (fig.4.15), gdy kontrola potrzebowała około 10 razy większej liczby 

wysianych komórek.  Również tempo proliferacji oraz pokrycia rysy było większe  

niż w przypadku kontroli. VDR może być supresorem komórek nowotworowych, 

natomiast związki 1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3 wydają się mieć najsilniejsze działanie 

antynowotworowe względem WM164, również bez ekspresji VDR co może sugerować 

o innej ścieżce działania tych pochodnych w komórkach. 

4.4. Wpływ związków witaminy D3 na linie czerniaka naczyniówki 

Terapia protonowa jest często używana w leczeniu czerniaka błony naczyniowej. 

Ponieważ w rozdziale 4.1 pokazano, że związki witaminy D3 mogą mieć wpływ 

radiouczulający względem promieniowania protonowego, postanowiono sprawdzić  

czy wybrane związki witaminy D3 mają przeciwnowotworowy wpływ na wybrane linie 

ludzkiego czerniaka błony naczyniowej. 

4.4.1. Ekspresja VDR w badanych liniach czerniaka naczyniówki 

Ponieważ wiadomo, że witamina D3 ma antyproliferacyjny wpływ na linie czerniaka 

skórnego postanowiono sprawdzić jej wpływ na linie czerniaka naczyniówki. W tym celu 

wybrano linie Mel270 i 92.1 opisane powyżej (w rozdziale Materiały i Metody). 

Sprawdzono wpływ witaminy D3 i jej pochodnych na właściwości proliferacyjne, 

formowanie sferoidów oraz tworzenie kolonii. 

Została sprawdzona ekspresja VDR w wybranych liniach komórkowych (fot.4.2). 
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Fot.4.2. Ekspresja receptora witaminy D w wybranych liniach czerniaka błony 

naczyniowej. 

4.4.2. Linia Mel270 

4.4.2.1. Test cytotoksyczności - MTS 

Sprawdzono wpływ witaminy D3 oraz jej związków na proliferację komórek ludzkiego 

czerniaka naczyniówki. W tym celu wykorzystano test żywotności komórek - MTS  

z inkubacją przez 48 i 72 godziny. Wyniki przedstawiono poniżej. 

 

Fig.4.26. Linia komórkowa Mel270 inkubowana przez 48 godzin ze związkami witaminy 

D3. Test MTS. Absorbancja mierzona przy długości wiązki 490nm. Jedno-czynnikowa 

ANOVA, p<0,05 *, p<0,01 **, p<0,001 ***, n=6. 
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Biologicznie aktywna witamina D3 nie ma wpływu na proliferację linii Mel270.   

Jest to związek często używany jako pozytywna kontrola podczas sprawdzania wpływu 

nowych pochodnych. Natomiast pochodne: 1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3 wykazują 

hamujące działanie na proliferację. Zahamowanie proliferacji było statystycznie istotne. 

4.4.2.2. Formowanie sferoidów 

Metoda ta pozwala sprawdzić wpływ związków na formowanie nowotworów. Dla danej 

linii komórkowej liczba komórek wysianych na dołek wynosiła 1x104. Postanowiono 

sprawdzić wpływ związków witaminy D3, w stężeniu 10-7 M, na formowanie sferoidów: 

ich liczbę (fig.4.27) oraz ich rozmiar (fig.4.28 oraz fot.4.3). 

 

Fig.4.27. Różnica w liczbie sferoidów uformowanych przez linię komórkową Mel270 

podczas inkubacji z witaminą D3 i jej pochodnymi w stężeniu 10-7M przez 7 dni.  

Nie otrzymano istotności statystycznej, n=6. 

Wykazano, że wybrane związki witaminy D3 nie miały istotnego wpływu na ilość 

formowanych sferoidów. Co może świadczyć, że nie mają wpływu na formowanie guzów 

linii Mel270. 
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Fig.4.28. Różnica w rozmiarze sferoidów uformowanych przez linię komórkową Mel270 

podczas inkubacji z witaminą D3 i jej pochodnymi przez 7 dni. Nie otrzymano istotności 

statystycznej, n=6. 

Nie wykazano również wpływu związków witaminy D3 na rozmiar tworzonych 

sferoidów (fig.4.28 oraz fot.4.3). Co również może świadczyć o tym, że pochodne 

witaminy D3 nie mają wpływu na formowanie nowotworowych guzów danej linii 

komórkowej. Analiza statystyczna została opracowana przy użyciu t-testu  

oraz 1-czynnikowej ANOVA. 

 

Fot.4.3. Sferoidy linii komórkowej Mel270; inkubowane: A - etanol jako kontrolą,  

B - 1,25(OH)2D3, C - 25(OH)D3, D - 1,20(OH)2D3, E - 20(OH)D3 w stężeniu 10-7M. 
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4.4.2.3. Tworzenie kolonii 

Metoda ta pozwala sprawdzić zdolność komórek do tworzenia kolonii oraz czy dany 

związek ma wpływ (hamujący lub stymulujący) na charakterystykę komórek. Dla danej 

linii komórkowej wysiano 100 komórek na dołek. Postanowiono sprawdzić wpływ 

związków witaminy D3, w stężeniu 10-7 M, na tworzenie kolonii przez linię komórkową 

Mel270. Porównano ilość kolonii większych niż 100 (fig.4.29), 200 (fig.4.30)  

oraz 500m (fig.4.31). 

 

Fig.4.29. Liczba kolonii utworzonych przez komórki linii Mel270, większych niż 100µm 

inkubowanych ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M. Nie otrzymano istotności 

statystycznej, n=4. 
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Fig.4.30. Liczba kolonii utworzonych przez komórki linii Mel270, większych niż 200µm 

inkubowanych ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M. Nie otrzymano istotności 

statystycznej, n=4. 

 

Fig.4.31. Liczba kolonii utworzonych przez komórki linii Mel270, większych niż 500µm 

inkubowanych ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M. Nie otrzymano istotności 

statystycznej, n=4. 

Po 7 dniach inkubacji ze związkami witaminy D3 o stężeniu 10-7M różnica w ilości 

powstałych kolonii nie była statystycznie istotna. Co za tym idzie możemy stwierdzić,  

że użyte związki witaminy D3 nie miały wpływu na formowanie kolonii przez daną linię 

komórkową. 
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4.4.3. Linia 92.1. 

4.4.3.1. MTS 

Podobnie jak dla linii Mel270 (rozdział 4.4.2) sprawdzono wpływ związków witaminy 

D3, w stężeniu 10-7 M, na proliferację komórek ludzkiego czerniaka naczyniówki linii 

92.1. W tym celu wykorzystano test MTS z inkubacją przez 48 i 72 godziny. Wyniki 

przedstawiono poniżej. 

 

 

Fig.4.32. Linia komórkowa 92.1. inkubowana przez 48 godzin ze związkami witaminy 

D3. Test MTS. Absorbancja mierzona przy długości wiązki 490nm. Nie otrzymano 

istotności statystycznej, n=6. 

Biologicznie aktywna witamina D3 oraz jej pochodne nie wykazały istotnego wpływu  

na proliferację komórek linii 92.1 po 24 godzinnej inkubacji.  

4.4.3.2. Formowanie sferoidów 

Metoda ta pozwala sprawdzić wpływ związków na formowanie nowotworów. Podobnie 

jak w przypadku linii Mel270 (rozdział 4.4.2.2) dla linii komórkowej 92.1 liczba komórek 

wysianych na dołek wynosiła 1x104. Sprawdzono wpływ wybranych związków witaminy 

D3 na ilość (fig.4.33) oraz rozmiar (fig.4.34 oraz fot.4.4) formowanych sferoidów. 
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Fig.4.33. Różnica w liczbie sferoidów uformowanych przez linię komórkową 92.1. 

podczas 7 dniowej inkubacji z witaminą D3 i jej pochodnymi w stężeniu 10-7M. T-test 

p<0,05 *, p<0,01 **, p<0,001 ***, n=6. 

 

Fig.4.34. Różnica w rozmiarze sferoidów uformowanych przez linię komórkową 92.1 

podczas inkubacji z witaminą D3 i jej pochodnymi przez 7 dni. T-test p<0,05 *,  

p<0,01 **, p<0,001 ***, n=6. 
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Fot.4.4. Sferoidy linii komórkowej 92.1; inkubowane: A - etanol jako kontrolą,  

B - 1,25(OH)2D3, C - 25(OH)D3, D - 1,20(OH)2D3, E - 20(OH)D3 w stężeniu 10-7M. 

Związki witaminy D3 mogą stymulować tworzenie sferoidów przez linię ludzkiego 

czerniaka błony naczyniowej linii 92.1. Jednak nie mają istotnego wpływu na proliferację 

danej linii komórkowej.   

4.4.3.3. Tworzenie kolonii 

Jak opisano wcześniej (rozdział 4.4.2.3) metoda ta pozwala sprawdzić zdolność komórek 

do tworzenia kolonii. Dla badanej linii komórkowej wysiano 100 komórek na dołek. 

Postanowiono sprawdzić wpływ związków witaminy D3 na tworzenie kolonii przez linię 

komórkową 92.1. Porównano ilość kolonii większych niż 100 (fig.4.35), 200 (fig.4.36) 

oraz 500m (fig.4.37). 
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Fig.4.35. Liczba kolonii utworzonych przez komórki linii 92.1, większych niż 100µm 

inkubowanych ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M. Nie otrzymano istotności 

statystycznej, n=4. 

 

Fig.4.36. Liczba kolonii utworzonych przez komórki linii 92.1, większych niż 200µm 

inkubowanych ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M. Nie otrzymano istotności 

statystycznej, n=4. 
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Fig.4.37. Liczba kolonii utworzonych przez komórki linii 92.1, większych niż 500µm 

inkubowanych ze związkami witaminy D3 w stężeniu 10-7M. Nie wykazano istotności 

statystycznej, n=4. 

Po 7 dniach inkubacji ze związkami witaminy D3 o stężeniu 10-7M różnica w ilości 

powstałych kolonii nie była statystycznie istotna. Analiza statystyczna została 

przeprowadzona z użyciem jedno-czynnikowej ANOVA. Można założyć, że związki 

witaminy D3 nie mają wpływu na formowanie kolonii przez linię 92.1. 

Analizując wyniki inkubacji związków witaminy D3 z wybranymi liniami komórkowymi 

ludzkiego czerniaka błony naczyniowej zauważono jedynie wpływ podczas testu MTS 

linii Mel270 inkubowanej ze związkami 1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3, które mogą 

korzystać nie tylko z VDR jako jedynej drogi transportu do komórki.  

Wymagane są kolejne podstawowe badania na innych liniach ludzkiego czerniaka błony 

naczyniowej by potwierdzić powyższe badania. 
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5. Dyskusja 

5.1. Witamina D3 ma wpływ radiouczulający, zależny od linii komórkowej oraz 

od dawki protonów 

Pomimo ogromnego rozwoju nauk medycznych nadal poszukiwana jest skuteczna 

metoda leczenia czerniaka gałki ocznej. W ostatnich 10 latach liczba pacjentów 

leczonych terapią z użyciem wiązki protonowej wzrosła ponad dwukrotnie (rys.1.7 strona 

16). Jednak nadal enukleacja jest stosowana w wielu przypadkach. Celem tej pracy było 

między innymi sprawdzenie czy terapia łącząca wiązkę protonową oraz witaminę D3 

może okazać się odpowiednią metodą w walce z tym nowotworem. 

Aktualne raporty przedkliniczne i kliniczne pokazują, że witamina D3 ma ogólne 

właściwości przeciwnowotworowe137–139. Odkrycie to znajduje również potwierdzenie  

w silnej korelacji pomiędzy zwiększonym stężeniem 25(OH)D3 w surowicy  

i zmniejszoną częstością występowania nowotworów piersi140,141, okrężnicy142, płuc143 

 i czerniaka20,144 oraz anty-proliferacyjne i pro-różnicujące działanie witaminy D3  

i jej analogów w kierunku wielu linii komórek nowotworowych145,146. Co ciekawe,  

nie wszystkie linie komórek nowotworowych reagują na witaminę D3147,148, również 

niektóre linie czerniaka149, a taka reakcja może również zależeć od warunków hodowli150. 

Wykazano również, że witamina D3 wzmaga działanie leków przeciwnowotworowych, 

takich jak doksorubicyna, cisplatyna, gemcytabina lub cyklofosfamid i uwrażliwia 

komórki nowotworowe na promieniowanie jonizujące151. Postanowiono sprawdzić 

połączenie kalcytriolu lub kalcydiolu z terapią wiązką protonów. 

Wykazaliśmy zróżnicowane działanie biologicznie aktywnej formy witaminy D3 

(kalcytriolu) i jej prekursora kalcydiolu, na szybkość proliferacji (figura 4.1) trzech linii 

komórek czerniaka: ludzkich SKMEL-188 i chomiczych BHM Ma i BHM Ab.  

Tylko komórki SKMEL-188 odpowiedziały na niższe dawki 1,25(OH)2D3  

zahamowaniem tempa wzrostu, co było zgodne z innymi raportami34,116. Zaobserwowano 

hamowanie proliferacji przez kalcydiol, bez wpływu w przypadku kalcytriolu, zarówno 

w komórkach BHM Ma, jak i BHM Ab, co wymaga dalszego wyjaśnienia. Jednym  

z czynników wpływających na reakcję linii komórkowych czerniaka na witaminę D3  

jest poziom pigmentacji w komórkach152,153, który wyjaśniałby spadek ekspresji VDR  

przy jednoczesnym zmniejszeniu odpowiedzi antyproliferacyjnej do 1,25(OH)2D3  
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w ludzkim czerniaku. Możliwe jest, że podobny mechanizm może leżeć u podstaw 

oporności BHM Ma, która wytwarza pigment melaninowy, gdy hoduje się komórki  

w podłożu o niskiej zawartości tyrozyny154. Jednakże, komórki BHM Ab zostały 

wstępnie wybrane jako fenotyp amelanotyczny przez ich hodowlę w DMEM,  

inne czynniki, w tym defekt VDR lub wysoka aktywność CYP24A1, która inaktywuje 

1,25(OH)2D3, mogą być odpowiedzialne za efekty różnicowe. Należy również 

wspomnieć, że istnieją alternatywne receptory dla pochodnych witaminy D3, które mogą 

wpływać na reakcję na aktywne formy witaminy D3 (omówione 14,20). Dlatego właściwe 

zrozumienie tych zróżnicowanych efektów wymagałoby dodatkowych badań, 

obejmujących identyfikację i klonowanie receptorów jądrowych dla witaminy D  

w komórkach chomiczego czerniaka. 

Terapia protonowa jest powszechnie stosowana w leczeniu nowotworów 

zlokalizowanych w pobliżu narządów krytycznych, ze względu na korzyści 

dozymetryczne. Zgromadzone dowody sugerują, że nawet przy względnej biologicznej 

skuteczności (WSB=1.1), istnieją znaczne różnice w biologicznym oddziaływaniu tego 

promieniowania na komórki nowotworowe w porównaniu z promieniowaniem 

fotonowym155. W połączeniu radioterapii wiązką protonów z pre-traktowaniem witaminą 

D3, najważniejszymi aspektami wydają się być: wzrost tworzenia reaktywnych form 

tlenu (ROS) oraz różnice w hamowaniu cyklu komórkowego i sygnalizacji 

apoptotycznej, wszystkie związane z odpowiedzią na witaminę D3. Ogólnie, nasze 

wyniki pokazują, że witamina D3 jest potencjalnym środkiem zwiększającym wrażliwość 

na promieniowanie w przypadku stosowania wiązki protonów względem komórek 

czerniaka. Radiouczulenie komórek jest złożoną koncepcją, która ma wiele różnych 

interpretacji i jest używana do opisania różnych interakcji na poziomie biochemicznym  

i biologicznym. Zmiany w działaniu promieniowania zostały przedstawione w postaci 

krzywej opisującej frakcję przeżycia (survival fraction – SF). Przesunięcie krzywej w dół 

lub w lewo oznacza oddziaływanie radiouczulające, podczas gdy przesunięcie w górę  

lub w prawo implikuje radioprotekcyjny wpływ na traktowane komórki. Ogólnie, 

nadwrażliwość na promieniowanie jest konwencjonalnie definiowana jako zwiększona 

ilość wywołanej promieniowaniem śmierci komórek wynikająca z ekspozycji na drugi 

czynnik, po korekcie dla cytotoksyczności środka (w naszym przypadku witaminy D3, 

nietoksycznego w badanych stężeniach). Biorąc pod uwagę zmiany kształtu i wyżej 

wymienione przesunięcie krzywych można uznać, że zarówno kalcytriol, jak i kalcydiol  



 82 

są substancjami radiouczulającymi, w zakresie stosowanych stężeń. Radiouczulenie  

na promieniowanie przez witaminę D3 jest szczególnie widoczna dla niskich dawek 

promieniowania, dla których obserwujemy zmniejszenie lub eliminację piku  

na krzywej SF129. 

Efekt radiouczulania na promieniowanie jest również widoczny przy wysokich dawkach 

promieniowania, około 5 Gy. Wartości frakcji komórek, które przeżyły, są niższe  

niż analogiczne wartości krzywej SF uzyskane dla ekspozycji bez witaminy D3. Niektóre 

obserwowane zależności między dawką przeżycia, w szczególności w przypadku 

komórek BHM Ma inkubowanych z 10-7 M kalcydiolem, nie przypominają powszechnie 

spotykanych krzywych SF z ramieniem w obszarze niskiej dawki i liniowym przebiegiem  

dla zera w przypadku dużych dawek. W tym przypadku obserwujemy stopniowe 

zanikanie wpływu dawki promieniowania na liczbę zabitych komórek. Krzywa SF 

stopniowo spłaszcza się (gięcie w górę), a liczba komórek, które przeżyły, nie zmniejsza 

się wraz ze wzrostem dawki. Efekt jest przyczyną niezwykłych wartości niektórych 

współczynników charakteryzujących krzywe przeżycia takich nieklasycznych form SF, 

na przykład zbliżonych do zerowych wartości β (figura 4.4). Zjawisko (wygięcie w górę 

SF) zaobserwowano już podczas naświetlania komórek V79 He-3, ale autorzy 

zinterpretowali to jako artefakt156. Nowsze badania teoretyczne powiązały ten efekt 

głównie z procesami naprawczymi w napromieniowanych komórkach157,158. W naszej 

pracy efekt zginania w górę obserwowano tylko w obecności pochodnych witaminy D3. 

Dlatego może to być spowodowane właściwościami radioochronnymi witaminy D3. 

Trémezaygues i inni, w 2010 roku sprawdzili wpływ biologicznie aktywnej witaminy D3  

na radioczułość ludzkich keratynocytów oraz płaskonabłonkowego raka skóry SCL-1 

względem promieniowania jonizującego. Wykazali, że kalcytriol w stężeniu 10-7M 

zwiększa radioczułość komórek nowotworowych159. 

W 2008 roku Brożyna wraz ze współautorami zasugerowali również inhibicję 

melanogenezy jako ważny czynnik zwiększenia radioczułości komórek czerniaka  

na promieniowanie160. Ponieważ odpowiedź komórek czerniaka na promieniowanie  

jest heterogeniczna i uwarunkowana genetycznie, zdefiniowano ludzką linię czerniaka 

charakteryzującą się indukowalną melanogenezą, która zależy od poziomu tyrozyny  

w pożywce43. Linia ta została użyta, aby wykluczyć możliwość, że różnica  

we wrażliwości na promieniowanie jonizujące upigmentowanych i nieupigmentowanych 
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komórek wynikała z różnic genotypowych. Ich wyniki wyraźnie pokazywały,  

że komórki nieupigmentowane były znacznie bardziej wrażliwe na promienie gamma 

 niż komórki upigmentowane160. 

Jak wspomniano powyżej w 2015 roku Wasiewicz150 wraz ze współautorami pokazali,  

że wpływ biologicznie aktywnej witaminy D3, oraz jej pochodnych, na komórki zależy 

również od ich pigmentacji. Autorzy przeprowadzili badania na linii komórkowej BHM 

Ab upigmentowanej oraz nieupigmentowanej. Wykazali, że brak pigmentacji u tej linii 

komórkowej zmniejsza wpływ witaminy D3 oraz jej pochodnej, których użyliśmy  

w naszym badaniu. Mimo, że podczas przeprowadzonych badań sprawdzaliśmy poziom 

upigmentowania komórek, nasze wyniki wpływu witaminy D3 różnią  

się od przedstawionych u Wasiewicza. Powodem może być fakt, że grupa ta badała linie 

świeżo wyprowadzone z guza, natomiast badana przez nas linia była utrzymywana  

w hodowli przez długi czas. Również medium, w którym były hodowane komórki różniło 

się w obu pracach, co również mogło mieć wpływ na rozbieżność wyników. 

Podsumowując, nasze dane sugerują, że formy witaminy D3 mogą poprawić skuteczność 

terapii protonowej. Wspierają również dalsze badania in vivo nad stosowaniem witaminy 

D jako adiuwantu podczas radioterapii czerniaka161. Jednak potrzebne są dalsze badania 

sprawdzające wpływ różnych związków witaminy D3 oraz D2 na radioczułość komórek 

czerniaka względem promieniowania protonowego. Nowe terapie przeciwnowotworowe, 

które jak najmniej będą wpływały na zdrowe tkanki oraz samopoczucie pacjenta  

są bardzo poszukiwane. 

5.2. Czerniak błony naczyniowej jest zdolny do ekspresji receptora witaminy 

D3 

Jeśli witamina D3 albo jej pochodna mogą uczulać komórki nowotworowe  

na promieniowanie protonowe to możliwe jest zastosowanie ich w terapiach 

przeciwnowotworowych. W tym terapii protonowej czerniaka błony naczyniowej oka.  

Z tego powodu postanowiono zbadać ekspresję receptora witaminy D w tkankach 

czerniaków gałki ocznej. Jeśli czerniak występujący w gałce ocznej posiada ekspresję 

witaminy D to terapia łącząca witaminę D3 oraz napromienianie wiązką protonów może 

okazać się kolejnym krokiem w walce z tym nowotworem. 
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W badaniu użyto tkanki pobrane od 31 dorosłych pacjentów, u których z powodu 

czerniaka tęczówki gałki oczne zostały wyłuszczone w okresie od 2013 do 2014 roku  

w Klinice Okulistyki i Okulistycznej Onkologii Kolegium Medycznego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Dla wszystkich pacjentów wyłuszczenie było jedynym 

sposobem leczenia chorego oka, bez wcześniejszych lokalnych lub systemowych terapii. 

Badaniem objęto 19 kobiet (61,30%) i 12 (38,70%) mężczyzn w wieku od 39 do 83 lat. 

Badano tkanki wyłuszczonej gałki ocznej, zwracając szczególną uwagę na warstwę 

średnią, tj. powłokę naczyniówkową i guz pierwotny - czerniak pochodzący z komórek 

barwnikowych (melanocytów) tej części oka. Te badania dostarczyły dowodów 

świadczących o obecności VDR w tkankach pobranych od pacjentów. We wszystkich 

badanych tkankach potwierdzono obecność receptorów jądrowych dla witaminy D 

(VDRn). Ponadto w komórkach czerniaka błony naczyniowej stwierdzono obecność 

cytoplazmatycznej ekspresji VDR. Poziomy VDR były zawsze najniższe w komórkach 

czerniaka błony naczyniowej i wyższe w prawidłowych naczyniach melanocytowych  

i innych prawidłowych komórkach błony naczyniowej. 

W odniesieniu do innych nowotworów obserwowano podobne obniżenie poziomu 

powyższych markerów w porównaniu do normalnych komórek otaczających guz.  

W przypadku raka piersi, Al.-Azhri i in162. obserwowali zmniejszoną ekspresję VDR,  

która była odwrotnie skorelowana z agresywnymi cechami nowotworu, w tym z dużym 

rozmiarem guza, negatywnym wpływem na receptor hormonalny (HR) i potrójnie 

ujemnym podtypem (P <0,05)162. 

W badaniu stwierdzono odwrotną korelację między poziomem melaniny a VDR  

w czerniaku tęczówki. Ta sama korelacja była obserwowana, gdy stopień pigmentacji 

znamion był analizowany w obrazie klinicznym w porównaniu z jądrowym VDR.  

W przeważającej mierze w nowotworach amelanotycznych poziomy VDR  

był najwyższy, a następnie VDRn zmniejszał się w czerniakach o średnim zabarwieniu 

(ciemnobrązowy). Podobne wyniki zaobserwowano w badaniach czerniaka skóry,  

w których poziom VDR zmniejszył się wraz ze wzrostem zawartości melaniny  

oraz wskazywał na gorsze rokowanie pacjenta14,18. Brożyna w 2011 roku 

udokumentowała, że wraz ze zmniejszeniem ekspresji VDR, w pobranych skrawkach 

czerniaka skóry od pacjentów, wzrastała agresywność, oraz upigmentowanie nowotworu. 
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Wykazano również, że indukcja melanogenezy w ludzkich komórkach czerniaka  

SKMel-188 towarzyszy wyraźnemu zmniejszeniu ekspresji VDR i reakcji na aktywne 

formy witaminy D20,153. Co wykazała grupa Profesora Słomińskiego w 2011 oraz w 2012 

roku przeprowadzając badania na danej linii komórkowej. Sprawdzili oni, że biologicznie 

aktywna witamina D3 oraz jej niekalcemiczna pochodna ( 20(OH)D3 ) mogą mieć wpływ 

na proces melanogenezy w komórkach SKMel-188153. Oraz, że ta sama pochodna  

oraz 20,23(OH)2D3 mogą hamować proliferację tej linii34. 

Kilka doniesień wskazuje, że w czerniaku naczyniowym ryzyko przerzutów wzrasta  

wraz ze wzrostem pigmentacji nowotworu163,164. W powyższym kontekście utrata funkcji 

ochronnej witaminy D może być wtórna do zmniejszenia ekspresji VDR przez 

zwiększoną melanogenezę. Warto zauważyć, że melanogeneza może wpływać na funkcje 

biologiczne komórek czerniaka48,134,165–167 i normalnych melanocytów40,43. 

Dlatego sugerujemy, że wyższy poziom VDR w czerniaku może być związany z lepszym 

rokowaniem w tej chorobie. Potwierdzenie powyższego wzoru na większej grupie 

pacjentów z jednoczesną korelacją z wynikiem klinicznym jest wymagane, aby lepiej 

zdefiniować VDR jako czynnik prognostyczny. Otworzyłoby to drogę do stworzenia 

nowych terapii łączonych dla czerniaka błony naczyniowej, które opierałyby  

się na pochodnych witaminy D, jak wykazano w przypadku innych guzów,  

w tym czerniaka skóry. Dodatkowe otwarte pytania dotyczą tego, czy poziom VDR  

w komórkach nowotworowych może również służyć jako wiarygodny czynnik 

prognostyczny i w jaki sposób poziom VDR może wpływać na skuteczność witaminy D 

w hamowaniu wzrostu guza i jego agresywności. Należałoby przeprowadzić badania 

korelacji ekspresji receptora witaminy D w czerniaku błony naczyniowej oka a okresem 

przeżycia pacjentów. 

5.3. Wyciszenie ekspresji receptora witaminy D3 wpływa na fenotyp badanej 

linii ludzkiego czerniaka skóry 

Poprzednie wyniki pokazują, że ekspresja VDR jest związana z upigmentowaniem 

komórki. Może to sugerować, że ekspresja lub jej brak, receptora witaminy D ma wpływ  

na inwazyjność, agresywność danego nowotworu. Dlatego, aby potwierdzić te wyniki, 

postanowiliśmy wyciszyć ekspresję receptora witaminy D, w komórkach ludzkiego 
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czerniaka skóry WM164, aby sprawdzić czy brak receptora ma wpływ na charakterystykę 

danej linii. 

Nasze wyniki sugerują, że poziom ekspresji VDR ma wpływ na charakterystykę wybranej 

linii ludzkiego czerniaka skóry. Wyciszenie ekspresji receptora witaminy D w linii 

ludzkiego czerniaka skóry WM164 wpłynęło nie tylko na zmianę w morfologii komórek 

danej linii, ale również przyspieszyło tempo jej proliferacji. Linia z wyciszoną ekspresją 

VDR również potrzebowała mniejszej liczby komórek do utworzenia sferoidów 

(zdolności formowania guzów). Linia WM164 VDR- w przeprowadzonym teście rysy  

w szybszym tempie, w porównaniu do grupy kontrolnej z ekspresją VDR, pokryła pusty 

obszar, nie tylko inkubowana w samym medium, ale i również z pochodnymi witaminy 

D3. Otwiera to nowe możliwości w metodach diagnostyki i leczenia nie tylko czerniaków 

skóry, ale i również innych nowotworów. 

Zinser i in.101 podawali doustnie myszom, które nie wykazywały ekspresji VDR, 

rakotwórczy 7,12-dimetylobenzantracenem (DMBA), próbując wywołać raka piersi,  

ale ku ich zaskoczeniu 85% myszy VDR- rozwinęło guzy skóry. Kontrole nie rozwijały 

guzów. Inne grupy potwierdziły te wyniki miejscowym podawaniem DMBA / TPA168. 

Ellison i in.169 rozszerzyli te wyniki, wykazując, że wszystkie myszy pozbawione VDR 

rozwinęły guzy w odpowiedzi na promieniowanie UVR, a kilka guzów pojawiło  

się w kontrolach typu dzikiego. 

Myszy, które wykazują brak ekspresji VDR, wykazują zwiększoną proliferację i wyraźne 

nieprawidłowości w różnicowaniu komórek, zwłaszcza w późnych stadiach katagenu 

(przejściowej fazy wzrostu włosa)170. Te obserwacje in vivo w 2007 roku Oda  

wraz ze współpracownikami171 potwierdzili in vitro poprzez obniżenie ekspresji VDR  

i koaktywatora DRIP205, najbardziej związanego z działaniem VDR. Wykazali wpływ 

braku receptora  witaminy D na wzrost proliferacji, natomiast zmniejszenie różnicowania 

komórek ludzkich keratynocytów171. 

Jak wspomniano również powyżej Al.-Azhri162 wraz ze współpracownikami w 2017 roku 

potwierdzili, że ekspresja receptora witaminy D w skrawkach nowotworu piersi, 

pobranych od 1114 pacjentek, była odwrotnie proporcjonalna do agresywności guzów,  

w tym  również do wielkości guza. 
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Również wyniki Brożyny z 2011 (str. 6-7) roku potwierdzają wpływ ekspresji receptora 

witaminy D na inwazyjność komórek ludzkiego czerniaka skóry18. Większe stężenie 

VDR było widoczne w skórze prawidłowej lub w mniej inwazyjnych zmianach skórnych,  

lub znamion barwnikowych. Natomiast wraz ze zmianą nowotworową (stopniem 

zaawansowania) ekspresja receptora była malała lub wykazano jej całkowity brak,  

co również korelowało z czasem przeżycia pacjenta.  

Bikle i in.172 wykazali, że brak VDR i jego koaktywatora DRIP205 zwiększa proliferację, 

zmniejsza apoptozę i zmienia morfologię keratynocytu, z normalnej formy 

prostopadłościennej z ciasnymi połączeniami międzykomórkowymi do luźno 

zagregowanego zbioru wrzecionowatych komórek, sugerując zmianę na bardziej 

prymitywną, mniej zróżnicowaną komórkę. Utrata zróżnicowania oceniana 

morfologicznie została potwierdzona przez zmniejszoną ekspresję różnych markerów  

i funkcji zależnych od różnicowania170,171. Gdy myszy bez ekspresji VDR  

były eksponowane na UVR, wykazywały większą stymulację kancerogenezy  

niż ich rodzeństwo typu dzikiego, a proliferacja guza nadal wzrastała przez co najmniej 

48 godzin, podczas gdy proliferacja guza u dzikich myszy osiągnęła plateau po 24 

godzinach. Spowodowało to prawie 3-krotny wzrost grubości naskórka u myszy bez VDR  

w porównaniu z rodzeństwem miotu typu dzikiego o 48 godzin172.  

W 2013 roku Brożyna173 i współpracownicy wykazali, że analiza przeżycia całkowitego 

(overall survival) oraz okres wolny od choroby (disease-free survival) są krótsze  

u pacjentów z upigmentowanym czerniakiem skóry niż czerniakiem amelanotycznym173. 

A jak pokazali wcześniej, w 2011 roku18, jest korelacja pomiędzy stężeniem pigmentu  

a stężeniem VDR w komórkach czerniaka skóry. Potwierdza to założenie, że ekspresja 

receptora witaminy D w czerniaku błony naczyniowej może mieć wpływ na rokowanie 

pacjentów. 

Natomiast w 2014 roku Brożyna174 wraz ze współpracownikami zaproponowali również 

zmniejszającą się ekspresję VDR w czerniaku skóry jako marker progresji guza. 

Ekspresję analizowano immunohistochemicznie w 69 skrawkach czerniaków skóry  

w odniesieniu do czynników prognostycznych. Zauważyli, że mniej zaawansowane 

nowotwory wykazywały znacznie wyższą ekspresję VDR niż te w stadium 

zaawansowanym. Również obecności innych markerów, takich jak owrzodzenie i brak 

lub nieinwazyjny naciek limfocytów w nowotworach, towarzyszyła znacznie niższa 
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ekspresja VDR. Wysoka ekspresja VDR determinuje mniej złośliwy fenotyp  

i jest związana z lepszym rokowaniem. Utrata ekspresji VDR wpływa  

na zachowanie guza czerniaka, umożliwiając postęp choroby. Ekspresja VDR może 

również służyć jako marker prognostyczny w rutynowej ocenie histopatologicznej.  

Wpływ formy 20(OH)D3 na linię z wyciszoną ekspresją VDR, który pokazano  

w tej pracy, potwierdza, że istnieją alternatywne drogi dla pochodnych witaminy D3. 

Może mieć to wpływ na zdolność komórek do reagowania na różne formy witaminy D3 

bez aktywnego receptora witaminy D14,20. W związku z tym właściwe zrozumienie tych 

zróżnicowanych efektów wymagałoby dodatkowych badań obejmujących identyfikację  

i klonowanie receptorów jądrowych dla witaminy D3. 

Wyniki te potwierdzają wcześniejsze obserwacje pokazane przez Brożynę z lat 2011, 

2013 i 2014 (opisane powyżej). Sprawdzenie ekspresji VDR w czerniaku pacjenta może 

wspomóc rokowanie oraz wybranie najlepszej terapii.  

Natomiast potwierdzenie, że niektóre pochodne witaminy D nie potrzebują receptora 

witaminy D by mieć wpływ na komórki nowotworowe może odsłonić nową drogę  

w terapii nowotworowej. Dalsze badania nad wpływem związków 1,20(OH)2D3  

oraz 20(OH)D3 na linie nowotworowe są konieczne by potwierdzić to założenie.  

5.4. Związki witaminy D3 nie mają istotnego wpływu na komórki wybranych 

linii ludzkiego czerniaka błony naczyniowej 

Główne metody leczenia raka obejmują chirurgię, napromienianie i chemioterapię, 

zazwyczaj podawane w połączeniu w zależności od rodzaju i stadium choroby. Chociaż 

wczesne leczenie jest skuteczne w wielu nowotworach, wczesna diagnoza  

nie jest możliwa w większości przypadków, a choroba nadal pozostaje nieuleczalna 

pomimo wszystkich szczerych i racjonalnych podejść do leczenia. Co więcej, późniejsze 

efekty zabiegu i napromieniowania wraz z poważnymi działaniami niepożądanymi 

chemioterapii dodatkowo ograniczają inicjację i kontynuację terapii175. 

Szybko rosnące zrozumienie procesów biologicznych regulujących procesy rakotwórcze 

pomogło wykorzystać biologiczne zmiany charakterystyczne dla komórek 

nowotworowych i zidentyfikować nowe cele w komórkach dla leków 

przeciwnowotworowych. Niektóre z nich obejmują inhibitory metaloproteinazy 



 89 

hamujące inwazję i zapobiegające przerzutom, inhibitory angiogenezy, które zapobiegają 

powstawaniu nowych naczyń krwionośnych niezbędnych dla wzrostu guza. Również 

inhibitory transdukcji sygnału do przerwania krytycznych szlaków sygnałowych 

niezbędnych dla wzrostu i proliferacji komórek. Również dla leków, które utrzymują 

komórki nowotworowe w stadium, w którym mają niewielki potencjał proliferacyjny,  

lub zaprojektowane do hamowania rozregulowanej hiperaktywności kinazy tyrozynowej 

i środków proapoptotycznych, które mają bezpośredni śmiertelny wpływ na komórki 

nowotworowe lub wzmacniają działanie cytolityczne środków 

przeciwnowotworowych175. 

Ponieważ dla wielu nowotworów nie znaleziono dotąd skutecznej metody leczenia,  

to najlepszym krokiem, w miarę możliwości, jest podjęcie próby zapobieżenia  

ich wystąpienia lub spowolnienie ich rozwoju. Pod tym względem zmiana stylu życia 

może znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju niektórych rodzajów nowotworów.  

Co więcej, można rozważyć chemoprewencję dla całej populacji lub dla grup wysokiego 

ryzyka konkretnego nowotworu. Spożycie niektórych witamin i pochodnych  

oraz mikroskładników pokarmowych, takich jak beta-karoten, izotretynoina, kwas 

foliowy, kwas askorbinowy i alfa-tokoferol, mogą hamować rozwój raka. Trwają badania 

na dużą skalę w tym zakresie176,177. 

Nasze badania wykazują, że związki witaminy D3 mogą zwiększyć radioczułość 

komórek czerniaka skóry na promieniowanie protonowe, które jest wykorzystywane  

w terapii czerniaka błony naczyniowej129. Udowodniliśmy również, że czerniak błony 

naczyniowej oka u ludzi wykazuje ekspresję receptora witaminy D. Z tego powodu 

postanowiono sprawdzić wpływ związków witaminy D3 na wybrane linie komórek 

ludzkiego czerniaka błony naczyniowej. 

Audo178 wraz ze współautorami w 2003 roku pokazali, że analogi witaminy D3 mogą 

wpłynąć na zmniejszenie wzrostu guza ludzkiego glejaka siatkówki zaszczepionego  

u myszy bezgrasiczych poprzez zwiększenie apoptozy komórek. Linia komórek Y79, 

ludzkiego glejaka siatkówki, została wszczepiona podskórnie. Metodą TUNEL dokonano 

analizy histologicznej fragmentacji DNA do identyfikacji umierających komórek.  

Ich ilość była zwiększona w guzach leczonych analogami witaminy D w porównaniu  

z grupą kontrolną. Ten wzrost był statystycznie istotny dla kalcytriolu,  

ale nie statystycznie istotny dla 16,23(OH)2D3. Alternatywnie, stosunek proliferacji  
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do śmierci komórek był znacząco różny dla obu kalcytriolów i 16,23(OH)2D3  

w porównaniu z guzami kontrolnymi po 3 tygodniach leczenia. Komórki umierające 

zawierały pęknięcia nici DNA z wystającymi nukleotydami i zmiany jądrowe 

charakterystyczne dla apoptozy. Wykazano wzrost ilości dla p53 i p21, podczas 

barwienia immunohistopatologicznego, w obszarach związanych ze śmiercią komórek  

w próbkach traktowanych analogami witaminy D. Oznacza to, że użyte związki witaminy 

D3 nie miały wpływu na proliferację danej linii ale miały wpływ na indukcję śmierci 

apoptotycznej w komórkach Y79178. 

Albert179 i inni w 2004 roku sprawdzili wpływ pochodnej 1α(OH)D2 na wzrost guza  

u transgenicznych myszy „Tyr-Tag”. Myszy te rozwijają spontanicznie upigmentowane 

guzy gałki ocznej przy użyciu małpiego wirusa 40T. U myszy tych guz rozwija  

się w siatkówce natomiast bardzo przypomina on ludzki nowotwór czerniaka 

naczyniówki180. Myszy zostały podzielone na trzy grupy eksperymentalne,  

którym doustnie podawano witaminę D2 w dawkach: 2,5µg/kg masy ciała, 5,0 µg/kg  

lub 10 µg/kg, oraz kontrolę, która otrzymywała olej kokosowy. W grupach, którym 

podawano 5,0 µg/kg lub 10 µg/kg witaminy D2 zauważono statystycznie istotną zmianę 

rozmiaru guza. Zmiana była również widoczna u myszy, którym podano najmniejszą 

dawkę jednak różnica ta nie była statystycznie istotna. Autorzy zaproponowali 

sprawdzenie wpływu analogów witaminy D na linie ludzkiego czerniaka błony 

naczyniowej181.  

Również Albert182 z grupą badawczą w 2005 roku przeprowadził badania nad wpływem 

innego analogu witaminy D3 na zahamowanie wzrostu glejaka siatkówki (RB)  

oraz nerwiaka zarodkowego (NB). Użyto analogu 2-metyleno-19-nor-(20S)  

1α-hydroksybishomopregnakalcyferolu (2MbisP). W badaniu RB użyto modelu komórek 

ludzkiego glejaka siatkówki (Y-79) wstrzyknięto podskórnie u bezgrasiczych myszy  

oraz użyto myszy transgenicznych (hormon -luteinizujący antygenu T - LHβ-Tag) 

obydwa modele leczono podając systematycznie analog 2MbisP przez 5 tygodni.  

W badaniu NB użyto modelu myszy bezgrasiczej do której podskórnie wszczepiono 

komórki ludzkiego nerwiaka niedojrzałego (SK-N-AS), który był leczony 2MbisP  

lub przez 5 tygodni. Oceniano wielkość guza i toksyczność. Autorzy wykazali,  

że u myszy bezgrasiczych 2MbisP hamował wzrost RB i NB w porównaniu z grupą 

kontrolną. 2MbisP nie powodował hiperkalcemii ani znacznego wzrostu śmiertelności. 



 91 

Toksyczność spowodowana hiperkalcemią była głównym czynnikiem powstrzymującym 

stosowanie analogów witaminy D w badaniach klinicznych. Skuteczne nowe terapie, 

które nie są mutagenne i nietoksyczne, są bardzo potrzebne w leczeniu RB i NB. Autorzy 

zasugerowali, że pochodna witaminy D3 - 2MbisP ma potencjalną przydatność  

w leczeniu tych guzów i powinien zostać włączony do badań klinicznych182. 

W 2009 roku Kulkarni i współpracownicy również potwierdzili wpływ biologicznie 

aktywnej witaminy D3 użytej wraz z cisplatyną na zahamowanie wzrostu guzów 

wyhodowanych u myszy bezgrasiczych z linii komórkowej Y79. Wystąpiło znaczne 

zahamowanie wzrostu guza u zwierząt leczonych terapią skojarzoną kalcytriolem  

i cisplatyną w porównaniu z grupą kontrolną i samą cisplatyną. Pod względem 

toksyczności, poziom wapnia w surowicy był zwiększony, ale nie był śmiertelny  

oraz nie wykazano nefrotoksyczności w żadnej z grup183. 

Opisane powyżej eksperymenty potwierdzają antynowotworowy wpływ kalcytriolu  

oraz pochodnych witaminy D3 na nowotwór ludzkiego glejaka siatkówki co pokazano  

in vitro i in vivo. Udowodniono ten wpływ również in vivo u myszy, których nowotwór 

przypomina ludzki nowotwór błony naczyniowej. Mogło to również sugerować wpływ 

biologicznie aktywnej witaminy D3 oraz jej pochodnych na linie ludzkiego czerniaka 

błony naczyniowej. Natomiast do tej pory nikt nie opublikował wyników 

potwierdzających wpływ witaminy D3 na ludzkiego czerniaka błony naczyniowej. Nasze 

wyniki można uznać za jedyne w tej tematyce. 

Niestety nasze wyniki nie sugerują jednoznacznie, że witamina D3 lub jej pochodne mogą 

hamować proliferację komórek czerniaka błony naczyniowej. Tylko dla linii Mel270 

zauważono zmniejszoną proliferację po inkubacji z pochodnymi: 1,20(OH)2D3  

oraz 20(OH)D3. Potwierdza to, że te pochodne witaminy D mogą wykorzystywać inne 

mechanizmy niż VDR, w komórkach. Ta linie również charakteryzowała się większym 

stężeniem VDR niż linia 92.1. Niestety dla linii 92.1. nie zauważono takiego efektu 

biologicznie aktywnej witaminy D3 oraz jej pochodnych. Zauważono, że mogą  

one stymulować formowanie się sferoidów, czyli mogą stymulować wzrost guza. 

Potrzebne są dalsze badania przeprowadzone na większej liczbie różnych linii 

komórkowych z również większą liczbą analogów witaminy D3 oraz witaminy D2,  

które pozwolą odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tylko niektóre pochodne mają wpływ 

na wybrane linie komórkowe. Oraz pomogą ustalić czy biologicznie aktywna witamina 
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D3 lub jej pochodne mogą być zastosowane w terapii leczenia czerniaków występujących 

w gałce ocznej. Również podobnie jak w przypadku linii ludzkiego czerniaka skóry  

z wyciszoną ekspresją VDR, należy zbadać wpływ niekalcemicznych pochodnych 

witaminy D3 (1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3) na inne linie ludzkiego czerniaka błony 

naczyniowej.  

5.5. Podsumowanie - Witamina D3 jako czynnik wspomagający terapię 

czerniaków 

Poniżej w tabeli 5.1. przedstawiono zestawienie wyników in vitro opisanych w rozdziale 

Wyniki. 

Linia 

komórkowa 
Badanie Wynik 

SkMel-188 

Czy związki witaminy D3 mogą 

zwiększyć radioczułość względem 

promieniowania protonowego 

Kalcytriol lub kalcydiol w stężeniu 

10-7M ma właściwości 

radiouczulające dla danej linii 

komórkowej.  

BHM Ma 

Czy związki witaminy D3 mogą 

zwiększyć radioczułość względem 

promieniowania protonowego 

Kalcytriol lub kalcydiol w stężeniu 

10-7M ma właściwości 

radiouczulające dla danej linii 

komórkowej.  

BHM Ab 

Czy związki witaminy D3 mogą 

zwiększyć radioczułość względem 

promieniowania protonowego 

Kalcytriol lub kalcydiol w stężeniu 

10-8 oraz 10-7M ma właściwości 

radiouczulające dla danej linii 

komórkowej.  

WM164 
Zmiana charakterystyki po 

wyciszeniu ekspresji VDR 

Wyciszenie ekspresji VDR 

powoduje inwazyjności danej linii 

komórkowej. 

Mel270 
Wpływ wybranych związków 

witaminy D3 

Wybrane związki witaminy D3 

mogą działać 

przeciwnowotworowo na daną 

linię komórkową.  

92.1. 
Wpływ wybranych związków 

witaminy D3 

Wybrane związki witaminy D3 nie 

mają przeciwnowotworowego 

wpływu na daną linie komórkową. 

Tab.5.1. Podsumowanie wyników przeprowadzonych eksperymentów in vitro. 

W pracy sprawdzono tezę roboczą czy biologicznie aktywna witamina D3  

lub jej pochodne mają potencjał wspomagania terapii czerniaka skóry i/lub błony 
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naczyniowej oka. Opisane badania (rozdział 4.1-4.3) pokazały, że witamina D3  

oraz jej receptor (VDR) mają istotny wpływ na zachowanie komórek czerniaków skóry. 

Ekspresja VDR odgrywa ogromną rolę, może być również wykorzystana  

w celu rokowania przeżycia pacjentów oraz analizowania wyników leczenia (podrozdział 

5.2 i 5.3). Ponieważ wybrane związki witaminy D3 tj. 1,20(OH)2D3 oraz 20(OH)D3 

hamują wzrost komórek czerniaka skóry, nawet w przypadku wyciszenia ekspresji 

receptora witaminy D, oraz nie mają właściwości kalcemicznych, warto sprawdzić  

ich działanie w układzie in vivo. 

Potrzebne są dodatkowe badania w kierunku związków witaminy D3 jako czynnika 

wspomagającego terapię protonową. W rozdziale 4.1 wykazaliśmy, że związki witaminy 

D3 mogą działać uczulająco w zależności od stężenia witaminy oraz od dawki protonów. 

Niestety wyniki nie są jednoznaczne i potrzeba dalszych badań in vitro oraz in vivo, 

zmodyfikowanych i rozbudowanych, które nie tylko przedstawią mechanizm działania 

wiązki protonów, ale również wyjaśnią łączne działanie witaminy D3 i wiązki protonową. 

Wyniki dotyczące działania związków witaminy D3 na komórki ludzkich czerniaków 

błony naczyniowej nie są jednoznacznie pozytywne. W pracy sprawdzono tylko dwie 

linie w bardzo podstawowym zakresie. W przyszłości należałoby przeprowadzić kolejne 

badania na większym panelu linii ludzkiego czerniaka błony naczyniowej, ze związkami 

witaminy D, w tym również tymi, które były stosowane w badaniach nad ludzkim 

glejakiem siatkówki, tj. 2MbisP182. 

Wyniki obecnej pracy wskazują, że oddziaływanie witaminy D3 i jej pochodnych  

na komórki czerniaka jest obiecujące, i potencjalnie może być wykorzystane w praktyce.  
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6. Wnioski 

 Witamina D3, w szczególności jej biologicznie aktywna pochodna w stężeniu 10-7 – 

10-8 M, może zwiększyć radioczułość komórek chomiczego czerniaka skóry. 

Kalcytriol i kalcydiol w stężeniu 10-7M wpływa na radioczułość komórek ludzkiego 

czerniaka skóry względem promieniowania protonowego. Zalecane są dalsze 

badania. 

 Pokazano, że czerniak błony naczyniowej oka jest zdolny do ekspresji receptora 

witaminy D. Poziom ekspresji zmniejsza się w raz ze zwiększeniem złośliwości 

nowotworu. 

 Wykazano w warunkach in vitro, że brak ekspresji receptora witaminy D powoduje 

wzrost inwazyjności komórek linii ludzkiego czerniaka skóry. Co może potwierdzać 

tezę o przydatności sprawdzenia ekspresji VDR u pacjentów z nowotworem,  

gdyż może informować o rokowaniu. 

 Pomimo potwierdzenia, że wybrane linie komórkowe ludzkiego czerniaka błony 

naczyniowej oka mają zdolność ekspresji receptora witaminy D nie wykazano 

jednoznacznego wpływu związków witaminy D3 na ich proliferację, tworzenie 

kolonii czy zdolność formowania sferoidów. Jedynie związki 1,20(OH)2D3  

oraz 20(OH)D3 mają hamujący wpływ na proliferację komórek Mel270. Wybrane 

związki witaminy D3 nie wykazały hamującego wpływu na komórki linii 92.1. 

Zalecane są dalsze badania z innymi liniami czerniaka błony naczyniowej. 
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7. Streszczenie 

Witamina D3 jest nie tylko niezbędna dla gospodarki wapniowo fosforanowej.  

Ma również wpływ na proliferację i różnicowanie komórek prawidłowych  

jak i nowotworowych. Mechanizm działania witaminy D3 nie jest do końca poznany,  

ale wiadomo, że za wpływ pochodnych witaminy D3 odpowiedzialny jest jeden z rodziny 

receptorów jądrowych. Jest to receptor witaminy D3. Jego ekspresję odkryto w wielu 

prawidłowych tkankach, ale i również w komórkach nowotworów, tj. rak piersi, czerniak 

skóry. Potwierdzono, że biologicznie aktywna witamina D3 oraz jej pochodne mają 

antynowotworowy wpływ na komórki ludzkiego czerniaka skóry. Potwierdzono również 

korelację pomiędzy ekspresją receptora witaminy D a upigmentowaniem i stadium 

zaawansowania czerniaka. Jak dotąd nie było opublikowanych badań na temat wpływu 

witaminy D3 i jej pochodnych na nowotwór czerniaka błony naczyniowej oka. 

W tej pracy badałam biologicznie aktywną witaminę D3 i jej pochodne jako adiuwant  

w terapii czerniaka błony naczyniowej, w tym terapii protonowej. 

W tym celu sprawdzono biologicznie aktywną witaminę D3 oraz jej metabolit jako 

czynniki zwiększające radioczułość ludzkiego (SKMel-188) oraz chomiczego czerniaka 

skóry (BHM Ma, BHM Ab). Wybrane linie komórkowe były inkubowane z różnymi 

stężeniami 1,25(OH)2D3 oraz 25(OH)D3 (w stężeniu 0, 10-8 oraz 10-7M) na 24 godziny 

przed napromienianiem (0, 1, 3 i 5 Gy). Po napromienieniu komórki wysiewano 

 w czystym medium hodowlanym i liczono przez 4 kolejne dni. Sprawdzono również 

ekspresję receptora witaminy D w pobranych tkankach od pacjentów z czerniakiem błony 

naczyniowej. Tkanki zostały wybarwione metodami immunohistopatologicznymi  

w Zakładzie Patologii nowotworów i Patomorfologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy. Kolejnym krokiem było wyciszenie receptora witaminy D w komórkach 

ludzkiego czerniaka skóry (WM164) metodą CRISP. Przeprowadzono badania na linii  

z wyciszoną ekspresją oraz kontrolą sprawdzające wpływ na proliferację, migrację, 

zdolność do tworzenia kolonii oraz sferoidów. Ostatnim krokiem było sprawdzenie 

wpływu związków witaminy D3 (1,25(OH)2D3, 25(OH)D3, 1,20(OH)2D3 oraz 

20(OH)D3) na wybrane linie ludzkiego czerniaka błony naczyniowej (Mel270 i 92.1). 

Również przeanalizowano wpływ na proliferację i zdolność do tworzenia kolonii oraz 

sferoidów. 
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Otrzymane wyniki sugerują, że biologicznie aktywna witamina D3 oraz jej metabolit 

mogą zwiększać radioczułość komórek czerniaka skóry w zależności od podanego 

stężenia oraz dawki promieniowania. Czerniak błony naczyniowej jest zdolny  

do ekspresji receptora witaminy D. Ekspresja ta jest odwrotnie proporcjonalna  

do upiegmentowania nowotworu. Co potwierdza również wyniki otrzymane po 

wyciszeniu ekspresji VDR, w komórkach ludzkiego czerniaka skóry. Linia stała się 

bardziej agresywna. Zwiększone było tempo proliferacji, migracja oraz zdolność 

tworzenia kolonii. Niestety wyniki nie sugerują jednoznacznie, że kalcytriol i jego 

pochodne mogą zostać wykorzystane w terapii czerniaka błony naczyniowej oka. 
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8. Abstract 

Vitamin D3 is not only essential for metabolism of calcium and phosphate, it also affects  

the proliferation and differentiation of normal and malignant cells. The mechanism  

of action of vitamin D3 is not fully understood, but it is known that the nuclear vitamin 

D receptor (VDR) of the family of nuclear receptors is responsible for its effect  

of its derivatives. The VDR expression has been found not only in normal tissues but also 

in tumor cells, i.e. breast cancer, skin melanoma. It has been confirmed that biologically 

active vitamin D3 and its derivatives have an anti-cancer effect on human skin melanoma 

cells. The correlation between vitamin D receptor expression, pigmentation  

and melanoma stage was also confirmed. However, there is lack of published information 

on the influence of vitamin D3 and its derivatives on the uveal melanoma.  

In this work, I proposed that biologically active forms of vitamin D3 and its derivatives 

can act as an adjuvant in the treatment of uveal melanoma, including the proton beam 

therapy. 

For this purpose, biologically active form of vitamin D3 and its metabolite were tested  

as factors increasing the radio-sensitivity of human and hamster skin melanomas. 

Selected cell lines were incubated with various concentrations of 1.25(OH)2D3  

and 25(OH)D3 for 24 hours before irradiation, then irradiated, seeded and counted  

for subsequent days. The expression of the vitamin D receptor in collected tissues from 

patients with uveal melanoma was also tested. The tissues were stained  

by immunohistopathological methods in the Department of Tumor Pathology  

and Pathomorphology at Nicolaus Copernicus University in Bydgoszcz. We also silenced 

the vitamin D receptor in human skin melanoma cells by the CRISP method. Further 

studies were performed on the line with silenced or intact VDR (control), and cell 

proliferation, migration, colony and spheroids forming abilities were tested. The effect  

of vitamin D3 derivatives on proliferation and the ability to form colonies and spheroids 

by selected lines of human uveal melanoma was also tested.  

The results suggest that the biologically active vitamin D3 and its metabolite have  

a potential to increase the radio-sensitivity of skin melanoma cells, depending  

on the given concentration and radiation dose. The human uveal melanoma is capable  

of expressing the vitamin D receptor. This expression is inversely proportional  
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to the pigmentation of the tumor. The function of VDR as tumor suppressor is suggested 

by the results obtained after silencing the expression of this receptor in human skin 

melanoma cells. The line became more aggressive. They show more aggressive behavior, 

have increased proliferation potential, migration rate and the abilities to form colonies. 

Unfortunately, the results from the studies on established uveal melanoma lines  

on in vitro anticancer activities of calcitriol and its derivatives were negative. 
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