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1. IMI� I NAZWISKO:! Ewa K!dzierska  (nazwisko panie�skie: Pirogowicz) 

2. POSIADANE!STOPNIE!NAUKOWE!I!DYPLOMY!!

13.06.2000 � uzyskanie dyplomu uko�czenia studiów wy!szych z ocen" celuj"c"  

oraz tytu�u magistra farmacji, Akademia Medyczna (AM) w Lublinie,  

Wydzia� Farmaceutyczny. Praca magisterska �Badania aktywno$ci 

farmakologicznej karbonylowych pochodnych imidazolu� wykonana  

w Katedrze i Zak�adzie Farmakologii z Farmakodynamik"; promotor:  

dr hab. Sylwia Fidecka!

04.07.2001!!!�!!prawo wykonywania zawodu aptekarza, Lubelska Okr%gowa Izba Aptekarska 

13.12.2007 � stopie� doktora nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny (UM)  

w Lublinie, praca doktorska �Ocena aktywno$ci farmakologicznej wybranych 

karbonylowych pochodnych 1-aryloimidazoliny jako potencjalnych ligandów 

receptorów opioidowych i serotoninowych� wykonana w Katedrze i Zak�adzie 

Farmakologii z Farmakodynamik"; promotor: prof. dr hab. Sylwia Fidecka 

 

Pozosta"e posiadane dyplomy oraz #wiadectwa uko�czenia specjalistycznych szkole� 

przedstawione s% w!Za"%czniku 7.!

 

3. INFORMACJE! O! DOTYCHCZASOWYM! ZATRUDNIENIU! W! JEDNOSTKACH!

NAUKOWYCH!

!

04.05.2000!-!30.09.2002!!!!!!�   Katedra i Zak�ad Farmakologii z Farmakodynamik",  

!!!!!!!!!!!!!!!!Akademia Medyczna w Lublinie, etat in�ynieryjno-techniczny 

 

01.10.2002!-!31.01.2012!!!!!!�     Katedra i Zak�ad Farmakologii z Farmakodynamik�,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!Uniwersytet Medyczny w Lublinie, asystent,  

                 etat naukowo-dydaktyczny 

 

01.02.2012!-!do chwili obecnej - Katedra i Zak�ad Farmakologii z Farmakodynamik�,     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Uniwersytet Medyczny w Lublinie, adiunkt,  

     etat naukowo-dydaktyczny 
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4. WSKAZANIE OSI!GNI"CIA WYNIKAJ!CEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 

DNIA!14!MARCA!2003!R.!O!STOPNIACH!NAUKOWYCH!I!TYTULE!NAUKOWYM!

4.1.!Tytu� osi�gni�cia!naukowego!

Uzyskane osi�gni�cie naukowe stanowi�ce podstaw� habilitacji zosta�o przedstawione  

w monotematycznym cyklu 8 prac oryginalnych opublikowanych w latach 2015-2019 obj�tych 

wspólnym tytu�em:  

 

Udzia� uk�adu serotoninergicznego w dzia�aniu nowych zwi�zków heterocyklicznych i selenu 

w kontek!cie poszukiwania leków przeciwdepresyjnych i przeciwl"kowych     

   

!�czna warto"# wspó�czynnika oddzia�ywania Impact Factor  (IF) wybranych publikacji 

wynosi  19.582.!!�czna punktacja KBN/MNiSW wynosi 155.!

!

4.2.!Wykaz publikacji wchodz�cych w sk�ad osi�gni�cia naukowego b�d�cych!

!!!!!!!!!podstaw� habilitacji!

 

Cykl publikacji zosta� zaprezentowany w porz�dku tematycznym, niezale!nie od daty 

opublikowania. 

[H-1]!K�dzierska! E*, Orzelska J, Perkovi" I, Kne�evi" D, Fidecka S, Kaiser M, Zorc B. 

Pharmacological effects of primaquine ureas and semicarbazides on the central nervous system 

in mice and antimalarial activity in vitro. Fundam Clin Pharmacol. 2016;30(1):58-69. doi: 

10.1111/fcp.12161. 

IF!=!2,319;!MNiSW=20!

!

[H-2]! Bielenica A, K�dzierska E, Fidecka S, Ma�uszy#ska H, Miros�aw B, Kozio� AE, 

Stefa#ska J, Madeddu S, GIliberti G, Sanna G, Struga M.! Synthesis, antimicrobial and 

pharmacological evaluation of thiourea derivatives of 4H-1,2,4-triazole. Lett. Drug Design Disc. 

2015;12(4):263-276. DOI: 10.1016/j.ejmech.2007.04.010. 

IF!=!0,974;!MNiSW=15!

 

[H-3] Fiorino F, Magli E, K�dzierska E, Ciano A, Corvino A, Severino B, Perissutti E, 

Frecentese F, Di Vaio P, Saccone I, Izzo AA, Capasso R, Massarelli P, Rossi I, Orzelska-Gòrka 

J, Kotli#ska JH, Santagada V, Caliendo G. New 5-HT1A, 5HT2A and 5HT2C receptor ligands 

containing a picolinic nucleus: Synthesis, in vitro and in vivo pharmacological evaluation. 

Bioorg Med Chem. 2017;25(20):5820-5837. doi: 10.1016/j.bmc.2017.09.018.  

IF!=!2,881;!MNiSW=25. 
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[H-4]!K�dzierska E*, Fiorino F, Magli E, Poleszak E, Wla� P, Orzelska-Górka J, Knap B, 

Kotli#ska JH. New arylpiperazine derivatives with antidepressant-like activity containing 

isonicotinic and picolinic nuclei: Evidence for serotonergic system involvement. Naunyn 

Schmiedeberg�s Arch Pharmacol. 2019. doi: 10.1007/s00210-019-01620-7. 

IF!=!2,238;!MNiSW=25!

 

[H-5]!K�dzierska E*, Fiorino F, Gibu�a E, Corvino A, Giordano F, Herbet M, Dudka J, 

Poleszak E, Wla� P, Kotli#ska JH. Anxiolytic-like effects of the new arylpiperazine derivatives 

containing isonicotinic and picolinic nucleus: behavioral and biochemical studies. Fundam Clin 

Pharmacol. 2018 Dec 2. doi: 10.1111/fcp.12443. !

IF!=!2,349;!MNiSW=20!

!

[H-6]!Magli E, K�dzierska E, Kaczor AA, Severino B, Corvino A, Perissutti E, Frecentese F, 

Saccone I, Massarelli P, Gibu�a-Tar�owska E, Kotli#ska JH, Santagada V, Caliendo G, Fiorino 

F*. Synthesis, docking studies and pharmacological evaluation of 5HT2C ligands containing 

N�-cyanoisonicotinamidine or N�-cyanopicolinamidine nucleus. Archiv der Pharmazie 2019. 

DOI: 10.1002/ardp.201800373. 

IF!=!2,288;!MNiSW=20!

!

[H-7] K�dzierska E*, Dudka J, Poleszak E, Kotli#ska JH. Antidepressant and anxiolytic-like 

activity of sodium selenite after acute treatment in mice. Pharmacol Rep. 2017 Apr;69(2):276-

280. doi: 10.1016/j.pharep.2016.11.005.  

IF!=!2,787;!MNiSW=25!

!

[H-8] K�dzierska E*, D�bkowska L, Obierzy#ski P, Polakowska M, Poleszak E, Wla� P, 

Szewczyk K, Kotli#ska JH. Synergistic action of sodium selenite with some antidepressants and 

diazepam in mice. Pharmaceutics 2018;10(4):1-16. doi.org/10.3390/pharmaceutics10040270.  

IF!=!3,746;!MNiSW=5!

!

* Oznacza autora korespondencyjnego 

We wszystkich przedstawionych powy%ej publikacjach by�am autorem koncepcji bada# 

behawioralnych, w wi�kszo'ci tak%e autorem korespondencyjnym. Opis mojego 

indywidualnego wk�adu w powstanie ka%dej ze wskazanych prac, wraz z szacunkowym 

udzia�em procentowym zosta�y przedstawione w Za��czniku 7. O'wiadczenia wspó�autorów, 

okre'laj�ce indywidualny wk�ad ka%dego z nich w powstanie prac, które stanowi� podstaw� 

habilitacji, zosta�y przedstawione w Za��czniku 4. 
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4.3.!Omówienie celu naukowego prac wchodz�cych w sk�ad osi�gni�cia!

!!!!!!!!!naukowego i osi�gni�tych wyników wraz z omówieniem ich!wykorzystania!

 

Badania eksperymentalne, których wyniki zosta�y opisane w cyklu prac naukowych 

przedstawionych w pkt. 4.2. koncentrowa�y si! wokó� poszukiwania nowych zwi"zków  

o mechanizmach serotoninergicznych, które mog�yby zosta# wykorzystane  

w farmakoterapii depresji, l!ku czy schizofrenii. W dalszej cz!$ci autoreferatu  

prace te b!d" cytowane i omawiane zgodnie z zastosowan" numeracj". 

Wykonane eksperymenty mia�y charakter nowatorski i interdyscyplinarny:  

obejmuj" badania behawioralne, receptorowe i biochemiczne; zosta�y przeprowadzone  

we wspó�pracy z kilkoma jednostkami naukowymi w kraju i za granic",  

�"cz"c kompetencje ró%nych zespo�ów badawczych.  

!

4.3.1.!Wprowadzenie w tematyk� badawcz�!

Depresja, nale%"ca do grupy zaburze& afektywnych, stanowi obecnie jedn"  

z najcz!stszych chorób psychicznych, wykazuj"c ci"g�" tendencj! wzrostow". Szacuje si!,  

%e dotyka ona do 21' ludno$ci, a zgodnie z przewidywaniami (wiatowej Organizacji 

Zdrowia (World Health Organization, WHO) w 2020 roku b!dzie drug" co do cz!sto$ci po 

chorobach serca przyczyn" niepe�nosprawno$ci na $wiecie [Reddy 2010, Wittchen i wsp. 

2011; WHO 2019]. Znacz"co zaburza funkcjonowanie spo�eczne, wp�ywaj"c na wszystkie 

aspekty %ycia rodzinnego i zawodowego pacjentów [Ferrari i wsp. 2013]. Do najcz!stszych 

objawów depresyjnych nale%": obni%enie nastroju )smutek, przygn!bienie, niska samoocena), 

spowolnienie nap!du psychoruchowego )os�abienie koncentracji, spowolnienie my$lenia*, 

objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych a tak%e uczucie l!ku, a nawet urojenia 

[Mutschler i wsp. 2012]. Najwi!kszym zagro%eniem s" my$li i próby samobójcze [Nestler  

i wsp. 2002; Paez-Pareda 2005]. Prawie milion osób rocznie umiera z powodu samobójstwa, 

a 20 razy wi!cej próbuje je pope�ni# [WFMH 2012]. Dodatkowo, depresja mo%e równie% 

inicjowa# lub nasila# inne problemy zdrowotne jak zaburzenia sercowo-naczyniowe 

[Musselman i wsp. 1998, Fava i Kendler 2000; Kendler i wsp. 2009], endokrynne [Peyrot 

2003], a tak%e nowotwory [Lazure i wsp. 2009]. Ranga depresji jako problemu medycznego  

i spo�ecznego, poci"gaj"cego za sob" powa%ne skutki ekonomiczne, znacznie wzrasta  

z uwagi na jej przewlek�y przebieg )u 10-20' chorych zaburzenia utrzymuj" si! przez  

wiele lat* i ryzyko nawrotów )oceniane na 80-100%) [Nelson 2006]. Mimo ogromnego 

post!pu nauk medycznych, farmakoterapia depresji nadal nie jest w pe�ni skuteczna,  

a molekularne mechanizmy depresji nie s" w pe�ni wyja$nione. Istnieje wiele leków,  

jednak leczenie depresji jest niezmiernie trudne ze wzgl!du na du%" lekooporno$# oraz 

wyst!puj"ce liczne dzia�ania niepo%"dane [Al-Harbi 2012; Schulz i Macher 2002].  
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Ich zakres, w niektórych przypadkach, prowadzi do zaprzestania terapii przez pacjentów,  

a tym samym pogorszenia ich stanu zdrowia. Ponadto, na pojawienie si! efektów  

klinicznych potrzeba oko"o kilku tygodni, co mo#e generowa� my�li samobójcze, szczególnie 

w pierwszym okresie terapii [Schulz i Macher 2002; Nemeroff i Owens 2002, Harmer i wsp. 

2017; Loubinoux i wsp. 2012]. Dlatego wci�# istnieje potrzeba opracowywania nowych 

strategii terapeutycznych, optymalizacji i potencjalizacji leczenia przeciwdepresyjnego,  

w tym nowych, bezpieczniejszych leków przeciwdepresyjnych, dzia"aj�cych szybciej, 

bardziej skutecznie oraz wykazuj�cych mniej dzia"a' niepo#�danych i interakcji  

z lekami szeroko stosowanymi w praktyce, g"ównie internistycznej i psychiatrycznej.  

Kolejnym problemem zwi�zanym z terapi� depresji jest wspó"wyst�powanie  

l�ku. Dane literaturowe klasyfikuj� depresj� i l�k jako dwie odr�bne jednostki  

chorobowe. Wyst�powanie zaburze' l�kowych jest rzadsze w porównaniu  

z powszechnie spotykanymi przypadkami zaburze' depresyjnych. Jednak#e obecnie  

pojawiaj� si� coraz liczniejsze dowody na to, #e objawy te wspó"istniej� ze sob�,  

a nie stanowi� odr�bnych jednostek chorobowych. Osoby z depresj� cz�sto  

do�wiadczaj� objawów podobnych do zaburze' l�kowych, takich jak nerwowo��,  

dra#liwo��, problemy z zasypianiem i koncentracj�. Charakterystyczn� cech� zaburze' 

l�kowych towarzysz�cych depresji jest stale utrzymuj�ce si� uczucie niepokoju,  

 tzw. l�k wolnop"yn�cy. Ujawnia si� on zarówno w sferze ruchowej (niepokój  

ruchowy, wykonywanie obsesyjnych czynno�ci) jak i w postaci ataków paniki.  

Dodatkowo, obecno�� stanów l�kowych w przebiegu choroby depresyjnej przek"ada si�  

na silniejsze upo�ledzenie funkcji psychospo"ecznych oraz mniej optymistyczne  

rokowania w porównaniu z sam� depresj� [Stein i wsp. 1995; Keller i Hanks 1995].  

Zwi�zane jest to ze s"absz� reakcj� na leczenie oraz wi�kszym ryzykiem  

wyst�powania epizodów samobójczych [Fawcet i Barkin 1998; Pfeiffer i wsp. 2009; Arnow  

i wsp. 2007]. Liczne badania sugeruj� równie#, #e wyst�powanie zaburze' l�kowych  

u chorych na depresj� jest jednocze�nie jedn� z przyczyn lekooporno�ci [Ballenger 2000].  

Bior�c pod uwag� powy#sze fakty, niew�tpliwym atutem nowych leków przeciwdepresyjnych  

by"oby równie# dzia"anie przeciwl�kowe.  

!

Neurobiologiczne pod�o�e zaburze� depresyjnych!

Przyczyny powstawania depresji s� poznane tylko w niewielkim stopniu, poniewa#  

jej etiologia jest niezwykle z"o#ona, wieloczynnikowa, o ró#nych uwarunkowaniach 

biologicznych, psychologicznych i spo"ecznych. Na wyst�pienie tego typu zaburze' mog� 

wp"ywa� zarówno niekorzystne warunki �rodowiskowe (okres jesienno-zimowy),  

jak i spo"eczne (np. stresuj�cy tryb #ycia), zdarzenia losowe (utrata bliskiej osoby, rozwód), 

upokorzenia, pora#ki. Istniej� tak#e dane wskazuj�ce na wp"yw czynników genetycznych. 
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Wyst�powanie polimorfizmu w regionie promotorowym genu transportera serotoniny oraz 

genu receptora serotoninergicznego 5-HT1A mog� zwi�ksza� podatno�� na wyst�powanie 

depresji [Caspi i wsp. 2003; Cervilla i wsp. 2007, Pae i wsp. 2007; Albert i wsp. 2011;  

Albert i François 2010].  

Obecnie obowi�zuje kilka hipotez wyja�niaj�cych etiopatogenez� depresji,  

jednak nadal najwi�cej zwolenników maj� hipotezy Schilkrauta i Coppena. Wed�ug  

tych autorów, przyczyn� powstawania zaburze" depresyjnych jest niedobór monoamin: 

noradrenaliny (NA) [Schilkraut 1965] i serotoniny [Coppen 1967] w o�rodkowym uk!adzie 

nerwowym (OUN). Poparciem dla tych hipotez s� mechanizmy dzia!ania wielu leków 

przeciwdepresyjnych, które wi�#� si� z nasilaniem przeka$nictwa tych monoamin  

w OUN poprzez hamowanie ich transporterów (nieselektywne i selektywne inhibitory 

wychwytu zwrotnego NA i/lub 5-HT), b�d$ enzymów rozk!adaj�cych te  

neuroprzeka$niki (inhibitory monoaminooksydazy, MAO) [Kuhn i Uber 1957; Loomer  

i wsp. 1957; Suwalska i Rybakowski 1996; Stahl 2000]. 

Inne hipotezy powstawania depresji obejmuj� m. in.: a) zaburzenia regulacji hormonalnej  

(o� podwzgórze-przysadka-nadnercza), b) zaburzenia rytmów biologicznych, c) zaburzenia 

funkcji innych neuroprzeka$ników (g!ównie kwasu gamma-aminomas!owego (GABA)  

i glutaminowego) a tak#e d) wp!yw stresu oksydacyjnego oraz e) niedobory mikroelementów 

takich jak cynk, magnez czy selen i f) zmiany strukturalne w OUN [Bondy 2002; 

 Maes i wsp. 2011; M!yniec i wsp. 2015; Drevets i wsp. 2008]. Jednak mimo ponad 50 lat  

od rozpocz�cia bada" nad uk!adem serotoninergicznym ci�gle stanowi on jeden  

z podstawowych celów poszukiwa" patogenezy zaburze" afektywnych.  

 

Serotonina!

Serotonina (5-hydroksytryptamina, 5-HT) jest monoamin�, neuroprzeka$nikiem  

i neuromodulatorem o w!a�ciwo�ciach hormonu tkankowego. Wyst�puje w ca!ym  

organizmie cz!owieka, g!ównie w OUN i obwodowym uk!adzie nerwowym. Synteza 

serotoniny opiera si� na procesach hydroksylacji i dekarboksylacji tryptofanu � egzogennego 

aminokwasu dostarczanego do organizmu w diecie. Magazynowana jest w p�cherzykach 

synaptycznych zlokalizowanych w zako"czeniach neuronów serotoninergicznych,  

pod wp!ywem bod$ca uwalniania do szczeliny synaptycznej, gdzie wykazuje dzia!anie  

na swoiste receptory postsynaptyczne jak i presynaptyczne [Best i wsp. 2010].  

G!ównym produktem metabolizmu serotoniny jest kwas 5-hydroksyindoloocowy  

(5-HIAA) usuwany na zewn�trz neuronu i wydalany z moczem (Schemat 1.)  
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Schemat! 1. Synteza i metabolizm serotoniny. Opracowanie w!asne (HT � hydroksylaza tryptofanowa,  

DAA � dekarboksylaza aminokwasów aromatycznych, AD � dehydrogenaza aldehydowa, MAO � 

monoaminooksydaza). 

!

Znaczenie!serotoniny!w!organizmie!

Serotonina odgrywa istotn� rol� w funkcjonowaniu ca!ego organizmu.  

Uk!ad serotoninergiczny jest najlepiej rozbudowanym uk!adem przeka$nikowym,  

a jego neurony wychodz�ce z j�der szwu w pniu mózgu tworz� sie� neuronów wst�pujacych  

i zst�puj�cych docieraj�ch do niemal wszystkich struktur korowych i podkorowych  

oraz rdzenia kr�gowego. Przeka$nik ten pe!ni kluczow� rol� w regulacji procesów  

snu i czuwania, !aknienia, pobudzenia ruchowego, funkcji kognitywnych oraz kontroluje 

zachowania emocjonalne takie jak l�k, impulsywno�� czy agresja [Jacobs i Azmitia 1992]. 

Dlatego zmiany w uk!adzie serotoninergicznym obserwuje si� w przebiegu procesow 

patologicznych le#�cych u pod!o#a chorób psychicznych, m.in.: patologicznego l�ku,  

depresji czy schizofrenii [Stahl 1998; Hoyer i wsp. 2002; Green 2006; Jensen i wsp. 2010]. 

Serotonina nasila te# przeka$nictwo bod$ców czuciowych i bólowych oraz opó$nia  

proces starzenia si� komórek [Messing i Lytle 1977; McEntee i Crook 1991]. 

Obwodowe dzia!anie serotoniny jako autakoidu polega na regulacji perystaltyki  

jelit, ci�nienia krwi i procesów krzepni�cia. Dodatkowo, bierze tak#e udzia! w powstawaniu 

wstrz�su anafilaktycznego i reakcji alergicznej oraz w patogenezie migreny [Escribese i wsp. 

2017; Lance i wsp. 1989]. 

W literaturze naukowej panuje przekonanie, #e serotonina jest zagadk� w�ród 

neuromodulatorów gdy#: "jest zaanga�owana we wszystko, ale nie odpowiada za nic" (Müller  

i Homberg 2015]. Dlatego uwa!a si�, !e zagadk� serotoniny mo!na rozwi�za� tylko poprzez 

koncentracj� na poszczególnych podtypach receptorów 5-HT (Carhart-Harris i Nutt 2017). 
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Receptory!serotoninergiczne!

Obecnie znanych jest 7 g�ównych typów receptorów 5-HT. Sze�� z nich nale!y do 

nadrodziny receptorów sprz�!onych z bia�kiem G (G protein-coupled receptors, GPCR), 

natomiast receptor 5-HT3 ma posta� kana�u jonowego bramkowanego przeka'nikiem (receptor 

jonotropowy, sprz�!ony z kana�em jonowym) [Barnes i Sharp 1999]. Dodatkowo ka!da z klas 

podzielona jest na podklasy, co daje w sumie 15 rodzajów receptorów (Tabela 1.). Poszczególne 

typy tych receptorów ró!ni� si� umiejscowieniem w organizmie, powinowactwem do nich 5-HT 

i syntetycznych ligandów oraz mechanizmem dzia�ania i sposobem przekazywania sygna�u do 

wn�trza komórki, co warunkuje ich odmienn� rol� fizjologiczn� i efekty behawioralne.  

Spo�ród receptorów 5-HT wyst�puj�cych w OUN, dominuj�c� rol� w regulacji uk�adu 

serotoninergicznego przypisuje si� receptorom 5-HT1A i 5-HT2. 

 

Typ! Klasa! Podklasa! Dzia�anie!

Sprz !one"z"bia�kiem"G!

(GPCR)!

5-HT1 

5-HT1A, 5-HT1B, 

5-HT1D, 5-HT1E, 

5-HT1F 

Hamuj�ce 

5-HT2 

5-HT2A, 5-HT2B, 

5-HT2C 
Pobudzaj�ce 

5-HT4  Pobudzaj�ce 

5-HT5 5-HT5A, 5-HT5B Hamuj�ce 

5-HT6  Pobudzaj�ce 

5-HT7  Pobudzaj�ce 

Sprz !one"z"kana�em"jonowym"

(jonotropowe)!
5-HT3 

5-HT3A, 5-HT3B, 

5-HT3C 
Pobudzaj�ce 

 

Tabela!1. Receptory serotoninergiczne. Opracowanie na podstawie Barnes i Sharp 1999; Hoyer i wsp. 2002.  

 

Receptory!5-HT1A!

Receptory 5-HT1A nale!� do receptorów hamuj�cych aktywno"# neuronów, sprz�!onych  

z bia�kiem Gi/o (ich pobudzenie powoduje hamowanie cyklazy adenylanowej i zmniejszenie 

ilo"ci cAMP). Najwi�ksz� koncentracj� receptorów 5-HT1A w ludzkim organizmie obserwuje 

si� w limbicznych obszarach mózgu (m.in. hipokamp, cia�o migda�owate, przegroda boczna)  

i j�drach szwu. W mniejszej ilo"ci receptory te rozlokowane s� tak!e w obszarach korowych 

(szczególnie kora przedczo�owa i "ródw�chowa), wzgórzu, podwzgórzu i j�drach podstawy 

 (np. w pr�!kowiu) [Ohno 2011]. 
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Receptory 5-HT1A wyst�puj� zarówno jako presynaptyczne autoreceptory jak  

i postsynaptyczne heteroreceptory dzia!aj�c przeciwstawnie do siebie [Artigas 2013;  

Celada i wsp. 2013; Yohn i wsp. 2017]. Autoreceptory 5-HT1A zlokalizowane s� na cia!ach  

i dendrytach neuronów serotoninergicznych w obszarze j�der szwu, gdzie dzia!aj�  

hamuj�co na aktywno"# uk!adu serotoninergicznego. Ich aktywacja prowadzi do 

hiperpolaryzacji neuronów i zmniejszenia uwalniania endogennej 5-HT do przestrzeni 

synaptycznej [Innis i Aghajanian 1987; Sprouse i Aghajanian 1987]. Ten mechanizm  

ujemnego sprz�$enia zwrotnego, sprawia, $e receptory 5-HT1A dzia!aj� jak  

%zawór bezpiecze�stwa% neuronów 5-HT, przez co kontroluj� ogólny ton aktywno"ci  

(�firing�) tych neuronów [Blier i wsp. 1998; Chilmonczyk i wsp. 2015; Celada i wsp. 2013]. 

Ograniczona skuteczno"# kliniczna selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego  

serotoniny (SSRI) i ich opó'nione dzia!anie s� cz�"ciowo spowodowane tym  

mechanizmem negatywnego sprz�$enia zwrotnego [Celada i wsp. 2013]. Po d!ugotrwa!ym 

leczeniu SSRI, nast�puje obni$ona wra$liwo"# autoreceptorów 5-HT1A, co prowadzi  

do odzyskania aktywno"ci serotoninergicznej i zwi�kszenia uwalniania 5-HT [Blier  

i de Montigny 1994; Artigas i wsp. 1996; Stahl 1998]. 

Postsynaptyczne heteroreceptory 5-HT1A zlokalizowane s� g!ównie w obszarach  

korowo-limbicznych mózgu (np. hipokamp, przegrody boczne i kora mózgowa), na innych  

ni$ serotoninergiczne (np. glutaminianergicznych, GABA-ergicznych, cholinergicznych) 

neuronach [Albert i Lemonde 2004]. Ich pobudzenie prowadzi do hamowania  

tych neuronów w ró$nych regionach mózgu [Artigas 2015]. Liczne badania nad  

receptorami 5-HT1A potwierdzaj�, i$ odgrywaj� one istotn� rol� w powstawaniu  

i terapii zaburze� OUN takich jak depresja i stany l�kowe, a tak$e w mechanizmie  

dzia!ania ró$nych leków przeciwdepresyjnych [Wróbel i Marciniak 2015; Artigas 2015;  

Savitz i wsp. 2009]. Omówiona powy$ej lokalizacja i funkcja pre- i postsynaptycznych 

receptorów 5-HT1A sugeruje, $e blokada autoreceptorów mo$e zwi�ksza# transmisj� 

serotoninergiczn�. Taki mechanizm dzia!ania chroni przed ujemnym sprz�$eniem  

zwrotnym i nie ma wp!ywu na postsynaptyczne hipokampalne receptory 5-HT1A.  

Wiadomo, $e mechanizm ten w!�czony jest w dzia!anie przeciwdepresyjne substancji 

oddzia!uj�cych na receptory 5-HT1A [Kinney i wsp. 2000, Ohno 2010]. Z drugiej  

trony uwa$a si�, $e aktywacja heteroreceptorów powinna zapewnia#  

lepsze dzia!anie przeciwdepresyjne zwi�zków. Dlatego poszukiwanie nowych substancji,  

które mog!yby by# u$yteczne w leczeniu zaburze� psychicznych, powinno by# skierowane  

albo na presynaptyczne autoreceptory albo na postsynaptyczne heteroreceptory 5-HT1A. 

!

!

!
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Receptory!5-HT2!

Klasa receptorów 5-HT2 obejmuje receptory 5-HT2A, 5-HT2B i 5-HT2C, sprz�$one z bia!kiem 

Gq/11. Ich pobudzenie powoduje podwy$szenie komórkowego poziomu IP3 (trifosforanu 

inozytolu) i DAG (diacyloglicerolu). Sekwencja aminokwasowa wszystkich podtypów receptorów 

5-HT2 charakteryzuje si� wysok� homologi� (oko!o 80*), jednak ich ró$ne rozmieszczenie w 

organizmie, sugeruje ró$ne funkcje fizjologiczne. Receptory 5-HT2B rozlokowane s� g!ównie w 

tkankach obwodowych (w�troba, nerki, serce). W OUN wyst�puj� g!ównie receptory 5-HT2A  

i 5-HT2C, obecne licznie w regionach limbicznych i korowych, stanowi�c potencjalny cel 

terapeutyczny dla leków, m.in. o dzia!aniu przeciwdepresyjnym, przeciwl�kowym oraz 

przeciwpsychotycznym [Celada i wsp. 2013; Pompeiano i wsp. 1994; Millan 2005].  

 

Receptory!5-HT2A!

Receptory te s� rozpowszechnione w ca!ym OUN, a najliczniej wyst�puj� w korze, 

zarówno jako receptory postsynaptyczne, jak równie$ presynaptyczne auto- i heteroreceptory 

[Burnet i wsp. 1995; Varnas i wsp. 2004; Hannon i Hoyer 2008; Bécamel i wsp. 2017]. Poprzez 

moduluj�cy wp!yw na transmisj� 5-HT, jak równie$ innych neuroprzeka'ników [Leysen 2004], 

s� one zaanga$owane w etiopatogenez� wielu zaburze� OUN, w tym depresji i l�ku [Mestre  

i wsp. 2013]. Istnieje coraz wi�cej dowodów na to, $e antagoni"ci tych receptorów dzia!aj� 

przeciwdepresyjnie, mog� nasila# dzia!anie SSRI, a tak$e wykazuj� dzia!anie przeciwl�kowe 

[Balsara i wsp. 2005; Howland 2016; Patel i wsp. 2004; Albinsson i wsp. 1994; Marek i wsp. 

2005; Weisstaub i wsp. 2006]. Mechanizm ten (blokada receptorów 5-HT2A, podobnie jak 

blokada receptorów 5-HT2C) odpowiada równie$ za dzia!anie atypowych leków 

przeciwpsychotycznych [Meltzer 1999; Quesseveur i wsp. 2012; Celada i wsp. 2013; Kusumi  

i wsp. 2015]. 

 

Receptory!5-HT2C!

Receptory 5-HT2C nale$� do receptorów postsynaptycznych. Najliczniej w ludzkim 

organizmie zlokalizowane s� w splocie naczyniówkowym, z tego wzgl�du przypuszcza si�,  

$e ich aktywno"# mo$e mie# zwi�zek z regulacj� sk!adu i obj�to"ci� p!ynu mózgowo-

rdzeniowego. Ponadto s� szeroko rozpowszechnione w strukturach uk!adu limbicznego 

zwi�zanych z regulacj� nastroju (podwzgórze, hipokamp, cia!o migda!owate, kora nowa) oraz 

obszarach odpowiedzialnych za funkcje motoryczne organizmu, takich jak substancja czarna  

i ga!ka blada [Celada i wsp. 2004; Martin i wsp. 2014]. Receptory te uczestnicz�  

w kontrolowaniu wielu fizjologicznych i behawioralnych funkcji organizmu, m. in. regulacji 

temperatury, lokomocji, !aknienia, zachowa� seksualnych, a tak$e l�ku i zaburze� nastroju jak 

równie$ w mechanizmach dzia!ania leków stosowanych w tego typu zaburzeniach psychicznych 

[Di Giovanni 2016 i De Deurwaerdère 2016].  
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Rola receptorów 5-HT1A!i!5-HT2C w patogenezie depresji i l�ku!

W my�l hipotezy serotoninergicznej, w depresji dochodzi do dysregulacji receptorów 

serotoninergicznych. W badaniach post mortem u pacjentów z depresj! i u ofiar samobójstw 

obserowawno zmiany w ekspresji mRNA i wra"liwo�ci receptorów 5-HT1A i 5-HT2C. 

Wykazano zmniejszon! liczb# i wra"liwo�$ postsynaptycznych receptorów 5-HT1A  

a zwi#kszon! g#sto�$ receptorów 5-HT2C w obszarze przedczo%owej i skroniowej kory mózgu 

oraz nadczynno�$ autoreceptorów 5-HT1A w j!drach szwu pnia mózgu [Boldrini i wsp. 2008; 

Albert i Lemonde 2004; McAllister-Williams i wsp. 2014; Sargent i wsp. 2000; Moses-Kolko i 

wsp. 2008; Gurevich i wsp. 2002; Savitz i wsp. 2009; Niswender i wsp. 2001]. 

Podobne efekty obserwowano w modelach depresji u zwierz!t (ekspozycja na stres, model 

glikokortykosteroidowy). Wykazano �down-regulacj�� postsynaptycznych receptorów 5-HT1A 

i obni"enie st#"enia 5-HT w mózgach zwierz!t [Meijer i de Kloet 1994; Wolkowitz i wsp. 

2001]. Ponadto, u zwierz!t pozbawionych receptorów 5-HT1A (knock out), obserwowano 

zachowania prodepresyjne i prol#kowe, które nie reagowa%y na leczenie SSRI [Albert i François 

2010; Heisler i wsp. 1998; Parks i wsp. 1998]. 

W przypadku receptorów 5-HT2C efekt jest odwrotny. Stymulacja receptorów 5-HT2C,  

np. przez meta-chlorofenylpiperazyn#, (mCPP), wp%ywa negatywnie na nastrój u ludzi [Murphy 

i wsp. 1989; Gatch 2003; Millan 2006; Van Veen i wsp. 2007], a antagoni�ci receptora 5-HT2C 

wykazuj! efekty przeciwdepresyjne i nasilaj! dzia%anie przeciwdepresyjne SSRI [Redrobe  

i Bourin 1997, 1998, Cremers i wsp. 2004]. Mechanizm ten odpowiada równie" za dzia%anie 

takich leków przeciwdepresyjnych jak amitryptylina, klomipramina, trazodon, nefazodon, 

mianseryna, mirtazapina, agomelatyna [Millan i wsp. 2003; Millan 2006; Papp i wsp. 2006; 

Olié i Kasper 2007] oraz leków antypsychotycznych nowej generacji jak olanzapina, klozapina 

czy risperidon. W przypadku tych ostatnich, poza wp%ywem na regulacj# nastroju,  

blokada receptorów 5-HT2C zapobiega pozapiramidowym efektom niepo"!danym 

indukowanym przez te leki [Brea i wsp. 2002; Meltzer 1999; O�Leary i Cryan 2010;  

Hensler 2012; Di Matteo i wsp. 2002; Weiner i wsp. 2001]. Prawdopodobnie jest to zwi!zane  

z tym, i" pobudzenie receptorów 5-HT2C hamuje aktywno�$ wszystkich szlaków 

dopaminergicznych i adrenergicznych wysy%aj!cych projekcje do kory czo%owej, [Di Giovanni  

i wsp. 1999, 2006; Gobert i wsp. 2000; Millan i wsp. 2000b], struktur limbicznych i pr!"kowia 

[Gobert i wsp. 2000, De Deurwaerdère i Spampinato 2001; Di Giovanni i wsp. 2006; Alex i 

Pehek 2007], a ich blokada powoduje odhamowanie tych uk%adów i zwi#kszenie  

st#"enia dopaminy i NA. Dodatkowo, zablokowanie receptorów 5-HT2C na interneuronach  

GABA równie" zwi#ksza st#"enie tych neuroprzeka&ników [San i Arranz 2008],  

co jest dzia%aniem korzystnym w stanach depresyjnych [Di Giovanni i wsp. 2006, Millan 2006; 

Nestler i Carlezon 2006; Gobert i wsp. 2000; Millan i wsp. 2000a]. 

!
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4.3.2.! Cel! naukowy! bada� przedstawionych w pracach zg�oszonych do post�powania 

habilitacyjnego!

 

Badania przedkliniczne i kliniczne wskazuj� na receptory 5-HT1A i 5-HT2C,  

jako cel terapeutyczny w poszukiwaniu nowych, skuteczniejszych leków psychotropowych 

stosowanych w leczeniu zaburze# depresyjnych, l�kowych i schizofrenii. Wiadomo tak#e,  

#e odpowiednia regulacja receptorów 5-HT1A i 5-HT2C wi�#e si� z popraw� procesów 

poznawczych, i ograniczeniem dzia�a! niepo#�danych wyst�puj�cych po atypowych lekach 

przeciwpsychotycznych, co ma szczególne znaczenie w leczeniu schizofrenii [Ohno 2011; 

Millan 2000; Agid i wsp. 2008]. Ponadto, leki dzia�aj�ce poprzez receptory 5-HT1A posiadaj� 

lepszy profil bezpiecze!stwa, co wi�#e si� z ich funkcj� moduluj�c� aktywno�� ró#nych 

regionów mózgu zaanga#owanych w rozwój zaburze! depresyjnych i l�kowych. Tak wi�c,  

nie wywo�uj� one sedacji, zaburze! pami�ci, nie powoduj� interakcji z alkoholem  

i nie posiadaj� potencja�u uzale#niaj�cego (Taylor 1988, Artigas 2013, Nautiyal i Hen 2017). 

Przyk�adem takich leków s� azapirony, w tym buspiron (b�d�cy pochodn� arylopiperazyny, 

cz��ciowy agonista receptorów 5-HT1A) [Chessick i wsp. 2006, Akimova i wsp. 2009] oraz 

wortioksetyna i wilazodon (tak#e pochodne arylopiperazyny), nale#�ce do modulatorów 

serotoninergicznych, które wykazuj� du#e powinowactwo do transportera serotoniny  

i stymuluj� postsynaptyczne receptory 5-HT1A. Przyk�adem leku o powinowactwie  

do receptorów 5-HT2C jest agomelatyna, wp�ywaj�ca jednocze�nie na receptory  

melatoninowe MT1 i MT2 [Millan i wsp. 2003; 2005; 2011].  

Reasumuj!c,! poszukiwanie nowych leków! w"ród zwi!zków wp�ywaj!cych !

na! przeka#nictwo! serotoninergiczne, a w szczególno"ci! nowych! ligandów !

receptorów! 5-HT1A! i! 5-HT2C,! stanowi! bardzo obiecuj!cy! kierunek!!

bada� nad opracowaniem nowoczesnych i bardziej bezpiecznych leków !

psychotropowych,! które mog�yby zosta$ wykorzystane w! leczeniu! depresji i l�ku !

(równie%  w!!przebiegu!!innych!!chorób, !jak!!chocia%by!!schizofrenia).!

 

Od pocz�tku zatrudnienia w Katedrze i Zak�adzie Farmakologii z Farmakodynamik� AM  

w Lublinie, moje zainteresowania naukowe koncentrowa�y si� na poszukiwaniu zwi�zków  

o potencjalnym dzia�aniu na OUN. Substancji tych poszukiwa�am zarówno w�ród  

nowo syntezowanych zwi�zków chemicznych, jak i biopierwiastków. Badania  

te wykonywa�am we wspó�pracy z prof. Dariuszem Matosiukiem z Zak�adu Syntezy  

i Technologii Chemicznej 'rodków Leczniczych AM w Lublinie, a tak#e z dr Ew� Poleszak 

(obecnie profesor, kierownik Zak�adu Farmacji Stosowanej) z macierzystej Katedry.  

Szczególne miejsce w tych badaniach od pocz�tku zajmowa�a depresja oraz zwi�zki,  

których dzia�anie opiera�o si� na interakcji z uk�adem serotoninergicznym jak i opioidowym. 
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Wynikiem prowadzonych wówczas bada� by�a praca doktorska pt.: �Ocena aktywno!ci 

farmakologicznej wybranych karbonylowych pochodnych 1-aryloimidazoliny  

jako potencjalnych ligandów receptorów opioidowych i serotoninowych� wykonana  

pod kierunkiem dr hab. Sylwii Fideckiej oraz prace dotycz"ce dzia�ania  

farmakologicznego nowych arylowych i alkilowych pochodnych imidazolu,  

mocznika i tiomocznika, a tak#e wspó�autorstwo cyklu prac dotycz"cych dzia�ania 

przeciwdepresyjnego i przeciwl$kowego magnezu.  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych, badania te kontynuowa�am.  

Nawi"za�am now" wspó�prac$ z kilkoma jednostkami naukowymi w kraju  

(z prof. Monik" Wujec z Katedry i Zak�adu Chemii Organicznej UM w Lublinie,  

dr Mart" Strug" i dr Ann" Bielenic" z Katedry Chemii Medycznej Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego (WUM, obecnie dr hab. Marta Struga i dr hab. Anna Bielenica � 

Katedra i Zak�ad Biochemii WUM) i za granic" (z prof. Brank" Zorc z Zak�adu  

Chemii Medycznej Uniwersytetu w Zagrzebiu i prof. Ferdinando Fiorino z Zak�adu  

Farmacji Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu). Dzi$ki tej wspó�pracy w obszarze  

moich zainteresowa� naukowych znalaz�y si$ grupy nast$puj"cych zwi"zków chemicznych: 

pochodne mocznika, tiomocznika oraz pochodne arylopiperazyny.  

! Zaprojektowa�am pe�ny panel bada� behawioralnych maj�cy na celu okre�lenie 

kierunku ich dzia�ania farmakologicznego. Uzyskane wyniki bada� skierowa�y moj� 

dalsz� prac! na okre�lenie roli uk�adu serotoninergicznego w dzia�aniu 

przeciwdepresyjnym,! przeciwl!kowym i przeciwpsychotycznym nowych zwi�zków 

heterocyklicznych. Równolegle kontynuowa�am badania dotycz�ce wp�ywu 

mikroelementów na OUN. W! efekcie! tego! powsta� cykl publikacji dotycz�cy znaczenia 

serotoniny! w! patogenezie zaburze� psychicznych,! stanowi�cy podstaw! ubiegania si! !

o stopie� doktora habilitowanego.!

!

Uzyskane wyniki bada� podzieli�am na trzy cz$!ci: 

Ø pierwsz�! cz!�" stanowi" dwie prace [H-1],! [H-2]! dotycz"ce oceny aktywno!ci 

o!rodkowej nowo zsyntezowanych zwi"zków z grupy pochodnych mocznika  

i tiomocznika, z uwzgl$dnieniem ich wp�ywu na uk�ad serotoninergiczny.!!

Ø druga cz!�" obejmuje cztery prace [H-3], [H-4], [H-5],! [H-6]! oceniaj"ce 

zaanga#owanie uk�adu serotoninergicznego w dzia�anie przeciwdepresyjne  

i przeciwl$kowe wybranych zwi"zków z grupy pochodnych arylopiperazyny, a tak#e 

ich wp�yw na parametry stresu oksydacyjnego.  

Ø trzecia! cz!�", to dwie prace [H-7] i [H-8], okre!laj"ce serotoninergiczny profil 

dzia�ania przeciwdepresyjnego i przeciwl$kowego selenu stosowanego w formie 

nieorganicznego zwi"zku, seleninu sodu. 
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G�ówne cele przedstawionych powy�ej prac obejmowa�y:!

!

1.! Poszukiwanie! dzia�ania o!rodkowego! nowo zsyntezowanych zwi"zków !

z!uwzgl#dnieniem ich wp�ywu na uk�ad serotoninergiczny. 

- okre�lenie udzia u! uk adu! serotoninergicznego! w! dzia aniu! nowo! zsyntezowanych!

zwi"zków,!prace![H-1]!i![H-2]!(badania skriningowe), 

!

2.! Ocen# potencjalnego dzia�ania! przeciwdepresyjnego! i przeciwl#kowego! nowych!

zwi"zków z grupy pochodnych arylopiperazyny i ocena mechanizmów tego dzia�ania.!

A. ligandy receptorów 5-HT1A!!

- zbadanie! powinowactwa! nowych! zwi"zków! z! grupy! pochodnych! arylopiperazyny! 

do! ró#nych! podtypów! receptorów serotoninergicznych, noradrenergicznych  

i dopaminergicznych, oraz ich wst$pna! ocena farmakologiczna, praca [H-3]  

(badania receptorowe i behawioralne), 

- okre�lenie! roli! uk adu! serotoninergicznego! w! mechanizmie! dzia ania! przeciwdepresyjnego! 

i!przeciwl$kowego!wybranych!zwi"zków!z!grupy!pochodnych arylopiperazyny (4p i!3o), przy 

u#yciu!modulatorów!uk adu!serotoninergicznego,!prace![H-4] i![H-5]!(badania behawioralne), 

- okre�lenie! wp ywu! wybranych! zwi"zków! z! grupy! pochodnych arylopiperazyny  

na parametry stresu oksydacyjnego w wybranych strukturach! mózgu! myszy! 

(kora przedczo owa), praca [H-5] (badania biochemiczne), 

B. ligandy receptorów 5-HT2C!

- zbadanie! powinowactwa! nowych! zwi"zków! z! grupy! pochodnych! arylopiperazyny! 

do! ró#nych! podtypów! receptorów! serotoninergicznych,! noradrenergicznych! 

i! dopaminergicznych,! oraz! wst$pna! ocena! farmakologiczna,! praca! [H-6] (badania 

receptorowe i behawioralne, modelowanie molekularne) 

 

3.!Ocen# potencjalnego!dzia�ania!przeciwdepresyjnego!i przeciwl#kowego!nieorganicznego!

zwi"zku selenu �!seleninu!sodu!�!i!ocen#!mechanizmów tego dzia�ania.!

- zbadanie dzia ania! przeciwdepresyjnego! i! przeciwl$kowego nieorganicznej soli selenu, 

praca [H-7]!(badania behawioralne), 

- okre�lenie! roli! uk adu! serotoninergicznego! w! mechanizmie! dzia ania!przeciwdepresyjnego  

i przeciwl$kowego!selenu, praca [H-8], (badania behawioralne), 

- zbadanie interakcji selenu z lekami przeciwdepresyjnymi o! ró#nych! mechanizmach!

dzia ania:! imipraminy! (nieselektywny! inhibitor! wychwytu! zwrotnego! NA! i! 5-HT), 

fluoksetyny (SSRI), reboksetyny (selektywny inhibitor wychwytu NA, NARI) i tianeptyny 

(atypowy lek przeciwdepresyjny),  

- zbadanie interakcji selenu z klasycznym lekiem przeciwl$kowym!� diazepamem. 
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Tematyka, któr� podj��am w prezentowanych! badaniach,! ma! nie! tylko! aspekt!

poznawczy, dostarczaj�cy cennych informacji na temat mechanizmów bior�cych !

udzia�!w patogenezie zaburze! depresyjnych i l�kowych, lecz tak"e praktyczny.!!

Wyniki bada! mog� przyczyni# si� do wprowadzenia nowych leków !

do! terapii! depresji, l�ku czy! schizofrenii.! Zwi�zki te mog�yby by# stosowane 

samodzielnie! lub! jako! leki! wspomagaj�ce! podstawow� terapi�,! co pozwoli�oby 

zwi�kszy# skuteczno$# i bezpiecze!stwo leczenia oraz zmniejszy# ryzyko dzia�a! 

niepo"�danych obecnie!stosowanych leków.!

4.3.3.! Metodyka! bada! przedstawionych w pracach zg�oszonych do post�powania 

habilitacyjnego!!

Zwierz�ta do�wiadczalne:  

· mysz domowa (Mus musculus), stado Swiss, samce 

· szczur w�drowny (Rattus norvegicus), stado Wistar, samce 

Testy behawioralne: 

· test spontanicznej aktywno�ci ruchowej (aktymetry, locomotor activity test): ocena wp!ywu 

nowych zwi"zków na OUN; test ten jest uzupe!nieniem innych testów behawioralnych, 

gdy# zaburzenia ruchliwo�ci mog" rzutowa$ na zachowania zwierz"t, co mo#e wp!ywa$ na 

interpretacj� wyników [Vogel 2008]; 

· test obracaj"cego si� pr�ta (rota-rod test): ocena koordynacji zwierz"t i potencjalnego 

dzia!ania neurotoksycznego badanych zwi"zków [Gross i wsp. 1955; Vogel 2008]; 

· test komina (chimney test): rozró#nienie dzia!ania zaburzaj"cego koordynacj�, 

wynikaj"cego z wp!ywu na OUN, od dzia!ania miorelaksacyjnego na mi��nie pr"#kowane 

[Boissier i wsp. 1960, Vogel 2008]; 

· pomiar ciep!oty cia!a myszy normotermicznych (body temperature of normothermic mice): 

ocena zmian ciep!oty cia!a �wiadczy o wp!ywie zwi"zków na uk!ad serotoninergiczny [Cox 

1977; Ulugol i wsp. 1995]; 

· test potrz"sania g!ow" po podaniu 5-hydroksytryptofanu (5-HTP (head-twitch test): ocena 

wp!ywu nowych zwi"zków na receptory 5-HT2A u zwierz"t [Corne i wsp. 1963]; 

· test opadania dolnej wargi u szczurów (lower lip retraction test, LLR): ocena wp!ywu na 

postsynaptyczne receptory 5-HT1A [Tricklebank i wsp. 1984]; 

· test hiperaktywno"ci amfetaminowej (amphetamine-induced hyperactivity test): ocena 

dzia!ania przeciwpsychotycznego [Gobira i wsp. 2013; Vogel 2008]; 

· test przeci�gania (writhing test): ocena obwodowego dzia!ania antynocyceptywnego [Koster  

i wsp. 1959]; 
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· test zanurzenia ogona (tail immersion test): ocena dzia�ania antynocyceptywnego [Ben Bassat  

i wsp. 1959]; 

· test drgawek pentetrazolowych (PTZ, pentetrazole-induced seizures): ocena dzia�ania 

przeciwdrgawkowego [Rho i Sankar 1999]; 

· test pr�ta (bar test): ocena dzia�ania kataleptogennego [Hoffman i Donovan 1995]; 

· test etanolowy zaburzenia równowagi (ethanol test): ocena koordynacji ruchowej [Harada 2006]; 

· test wymuszonego p�ywania (test Porsolta, forced swim test, FST): ocena dzia�ania 

przeciwdepresyjnego [Porsolt i wsp. 1977, 1978]; 

· test zawieszenia za ogon (tail suspension test, TST): ocena dzia�ania przeciwdepresyjnego [Steru  

i wsp. 1985]; 

· test podniesionego labiryntu krzy"owego (elevated plus-maze test, EPM): ocena dzia�ania 

przeciwl!kowego [Lister 1987].  

Wszystkie eksperymenty zosta�y przeprowadzone za zgod# Lokalnej Komisji Etycznej. 

!

Badania!altywno�ci przeciwmalarycznej zwi�zków!

Aktywno$% przeciwmalaryczn# oznaczano przeciwko endoerytrocytarnym postaciom zarod&ca 

malarii (Plasmodium falciparum),!

Badania cytotoksyczno�ci zwi�zków!

Badania te przeprowadzono na komórkach linii klonalnej L-6 (pierwotna linia komórkowa 

pochodz#ca od mioblastów szkieletowych szczura) w celu wykazania dzia�ania 

cytotoksycznego badanych zwi#zków.  

Badania!przeciwdrobnoustrojowe 

W badaniach tych oceniano aktywno$% przeciwbakteryjn# badanych zwiazków (hamuj#c# 

wzrost bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych i grzybów) metod# kr#"kowo-dyfuzyjn# oraz 

aktywno$% przeciwwirusow# (wybrane wirusy RNA i DNA, w tym HIV-1). 

Badania!receptorowe!zwi�zków!

Badania receptorowe przeprowadzono na tkance mózgowej szczurów z zastosowaniem metody 

okre$lania warto$ci EC50 �in vitro� w stosunku do odpowiedniego radioligandu. Dla porównania 

okre$lono tak"e warto$ci EC50 typowych agonistów odpowiednich receptorów. 

Badania!biochemiczne!!!

W badaniach tych oceniono wp�yw nowych zwi#zków na aktywno$% peroksydazy i reduktazy 

glutationowej GPx i GR, przy u"yciu gotowych zestawów diagnostycznych (odpowiednio GPx 

(703102) i GR (703202), Cayman Chemicals, USA. 
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Substancje narz�dziowe zastosowane!do bada!:!

Modulatory uk�adu 
serotoninergicznego 

Leki 
przeciwdepresyjne 

Leki 
przeciwl!kowe 

Antagoni"ci 
receptorów 

GABAA-BDZ 

Pozosta�e 
substancje 

narz!dziowe 

5-HTP imipramina diazepam flumazenil kwas octowy 

8-OH-DPAT fluoksetyna buspiron*  PTZ 

pCPA reboksetyna   d-amfetamina 

pindolol tianeptyna   etanol 

WAY 100 635     

ketanseryna     

*posiada równie� aktywno�� przeciwdepresyjn� 

!

4.3.4.!Omówienie wyników bada�!

!

Ad! 1. Poszukiwanie aktywno!ci o!rodkowej nowo zsyntezowanych pochodnych! mocznika!!

i!tiomocznika!z!uwzgl�dnieniem ich wp�ywu na uk�ad serotoninergiczny.!

Uk!ady mocznika i/lub tiomocznika zajmuj� wa�n� pozycj" w�ród zwi�zków chemicznych 

poddawanych modyfikacjom w celu uzyskania pochodnych o jak najbardziej korzystnych 

w!a�ciwo�ciach biologicznych. W wielu o�rodkach badawczych syntezowane s� liczne arylowe  

i alkilowe pochodne tych uk!adów, które wykaza!y szerokie spektrum biologicznej aktywno�ci. 

Równie� w moim przypadku, w wyniku wspó!pracy z ww. o�rodkami, powsta!o kilka prac  

i doniesie# na temat dzia!ania farmakologicznego pochodnych mocznika i tiomocznika.  

W pracach tych wykazano, �e pochodne mocznika wyra$nie oddzia!uj� na OUN zwierz�t: 

obni�aj� spontaniczn� aktywno�� lokomotoryczn�, ciep!ot" cia!a, a tak�e ilo�� potrz�sa# g!ow�  

w te�cie indukowanym podaniem 5-HTP (behawioralny model pobudzenia receptorów 5-HT2  

u zwierz�t) oraz posiadaj� aktywno�� antynocyceptywn� [Struga i wsp. 2007; Szaco# i wsp. 

2015a,b (Za�. 7, IIA, O-8, O-16, O-17)]. Ponadto, z pi�miennictwa wynika, �e wykazuj� równie� 

aktywno�� przeciwdrgawkow� w ró�nych modelach zwierz"cych u myszy i szczurów [He i wsp. 

2012; Kashaw i wsp. 2009]. Bior�c pod uwag" te dane mo�na wnioskowa�, �e pochodne 

mocznika posiadaj� o�rodkowe dzia!anie moduluj�ce uk!ad serotoninergiczny. Z kolei pochodne 

tiomocznika maj� aktywno�� przeciwbakteryjn� [Struga i wsp. 2010; Vega-Pérez i wsp. 2012; 

Modh i wsp. 2012] przeciwwirusow� [Ranise i wsp. 2003; Karakus i wsp. 2009], 

przeciwnowotworow� [Saeed i wsp. 2010], cytotoksyczn� [Vega-Pérez i wsp. 2012; Kumbhare i 

wsp. 2012] i przeciwzapaln� [Keche i wsp. 2012; Paesano i wsp. 2005]. Istniej� równie� badania 

potwierdzaj�ce wp!yw pochodnych tiomocznika na OUN. Wykazano, �e zarówno N-arylowe jak i 

N-alkilowe podstawione posiadaj� wyra$n� aktywno�� przeciwdrgawkow� [Kaymakçioglu i wsp. 

2005; Karakus i wsp. 2009]. Wiele pochodnych tiomocznika dzia!a na uk!ad 5-HT, b"d�c 

ligandami receptorów serotoninergicznych, w tym receptorów 5-HT2 [Forbes i wsp. 1995a,b; 
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Nozulak i wsp. 1995; Fludzinski i wsp. 1986]. Wp�yw pochodnych tiomocznika na uk�ad 

serotoninergiczny potwierdzaj! tak"e nasze wcze#niejsze badania, w których u�yte zwi!zki 

zmniejsza�y ilo#$ epizodów potrz!sania g�ow!, wskazuj!c na antagonistyczne dzia�anie na 

receptory 5-HT2A. Ponadto zwi!zki te obni�a�y ciep�ot% cia�a myszy normotermicznych, co 

dodatkowo podkre#la ich serotoninergiczny charakter [Struga i wsp. 2009a,b; Stefa&ska i wsp. 

2012 (Za�. 7, IIA, O-9÷ O-11)]. Dodatkowo, 1,2,4 pochodne triazolowe tiomocznika, wykaza�y 

statystycznie istotne dzia�anie antynocyceptywne w te#cie przeci!gania. Dzia�anie 

antynocyceptywne pochodnej nr 14 by�o odwracane podaniem naloksonu, co wskazuje na 

mechanizm zwi!zany z endogennym uk�adem opioidowym [Stefa&ska i wsp. 2012 (Za�. 7, IIA,  

O-11)].  

W pracy [H-1] bada�am aktywno#$ farmakologiczn! 4 nowych pochodnych mocznika 

(zwi!zki oznaczone numerami 1,!2,!3!i!4!�!wszystkie wzory chemiczne przedstawiono w pracy), 

zawieraj!cych w swojej budowie tak�e uk�ad prymachiny. Spo#ród nich, najwi%ksz! aktywno#$ 

o#rodkow! wykaza� zwi!zek oznaczony numerem 4, który jednocze#nie charakteryzowa� si% nisk! 

toksyczno#ci! ostr! (1200 mg/kg) i niewielkim wp�ywem hamuj!cym aktywno#$ OUN. 

Przeprowadzone badania wykaza�y, �e zmniejsza� on liczb% potrz!sa& g�ow! wywo�anych 

podaniem prekursora serotoniny 5-HTP, co wskazuje na interakcj% z endogennym uk�adem 

serotoninergicznym. Dodatkowo, zwi!zek ten (4) znacz!co obni�a� ciep�ot% cia�a zwierz!t 

normotermicznych. W przypadku zwi!zków 3!i!4 wykaza�am ich dzia�anie antynocyceptywne w 

te#cie przeci!gania (zwi!zki 3,! 4) oraz w te#cie zanurzenia ogona (zwi!zek 3). Dzia�anie 

antynocyceptywne zwi!zku 3 by�o odwracane podaniem naloksonu, co wskazuje, �e 

obserwowany efekt jest zwi!zany z uk�adem opioidowym. Dodatkowo przeprowadzi�am test 

drgawek PTZ, w którym wykaza�am statystycznie istotne dzia�anie ochronne zwi!zku 4!przeciw 

drgawkom klonicznym. Zwi!zek ten chroni� tak�e przed wyst!pieniem drgawek tonicznych i 

#mierci!, jednak wyniki nie osi!gn%�y statystycznej istotno#ci. Dodatkowo, w celu wykluczenia 

wyników fa�szywie dodatnich/ujemnych oceni�am koordynacj% ruchow! oraz dzia�anie 

miorelaksacyjne badanych zwi!zków i nie zaobserwowa�am zmian w mierzonych parametrach.  

Wyniki moich bada& wykaza�y, �e zwi!zek 4 posiada wyra'ny wp�yw na OUN zwierz!t, 

wykazuje najwi%ksze powinowactwo do uk�adu serotoninergicznego, ma charakter lipofilowy  

i przenika przez barier% krew-mózg. W publikacji tej, obok wykonanych przeze mnie bada& 

aktywno#ci farmakologicznej, dokonano oceny aktywno#ci przeciwmalarycznej badanych 

zwi!zków przeciwko endoerytrocytarnym postaciom zarod'ca malarii (Plasmodium falciparum), 

które wykonano w Szwajcarskim Instytucie Zdrowia Tropikalnego i Publicznego  

(Parasite Chemotherapy, Medical Parasitology & Infection Biology, Swiss Tropical  

and Public Health Institute), wykazuj!c aktywno#$ dla zwi!zków 2! i! 4.! Zbadano  

równie� cytotoksyczno#$ nowych zwi!zków. Badane zwi!zki by�y mniej toksyczne  

wobec prawid�owych mioblastów (L6) ni� wobec endoerytrocytarnych postaci zarod'ca malarii, 
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co potwierdzi�y wysokie warto!ci wspó�czynników selektywno!ci (selectivity index), SI>4.00  

dla wszystkich zwi"zków, w tym 70.2 dla zwi"zku 4).  

W pracy [H-2] zbada�am aktywno!# farmakologiczn" pochodnych tiomocznika  

z ugrupowaniem 4H-1,2,4 triazolu. Pochodne triazolowe s" szeroko wykorzystywane  

w medycynie, m.in. jako inhibitory aromatazy w terapii nowotworów (anastrozol, rak piersi) 

[Leonetti i wsp. 2004], !rodki przeciwgrzybicze (np. flukonazol) [Manclús i wsp. 2008] czy 

triazolowe pochodne benzodiazepiny - jako leki uspokajaj"ce, nasenne, przeciwl$kowe, 

miorelaksacyjne i przeciwdrgawkowe [El Ashry i wsp. 2013]. Zbada�am wp�yw 5 wybranych 

pochodnych (zwi"zki oznaczone numerami 2,!10,!12,!18,!21) na aktywno!# OUN. Wykaza�am,  

%e badane zwi"zki nie zaburzaj" koordynacji gryzoni, nie maj" dzia�ania neurotoksycznego,  

nie zmieniaj" aktywno!ci ruchowej zwierz"t (wyj"tek zwi"zek nr 18!w wy%szej dawce obni%a� 

aktywno!# ruchow" zwierz"t). Zwi"zek nr 10 wykazywa� powi"zanie z uk�adem amin 

katecholowych oraz dzia�anie antypsychotyczne (test amfetaminowy), zwi"zek nr 21 dzia�a� 

antynocyceptywnie. Cztery sposród badanych zwi"zków (2,! 10,! 12! i! 18), istotnie redukowa�y 

reakcje potrz"sania g�ow", a dwa (18!i 21), statystycznie istotnie zmienia�y ciep�ot$ cia�a zwierz"t, 

wskazuj"c na zaanga%owanie uk�adu serotoninergicznego w ich dzia�anie. Dodatkowo wszystkie 

zwi"zki zosta�y zbadane w kierunku aktywno!ci przeciwbakteryjnej (przeciw wybranym 

bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym), przeciwgrzybiczej i przeciwwirusowej (przeciw 

wirusowi HIV-1 i innym przedstawicielom wirusów RNA i DNA). Nast$pnie, przebadano  

je tak%e na niezaka%onych liniach komórkowych, w celu ustalenia potencjalnego dzia�ania 

cytotoksycznego. Wi$kszo!# zwi"zków odznacza�a si$ dzia�aniem przeciwbakteryjnym,  

a niektóre z pochodnych wykaza�y równie% zacz"c" aktywno!# przeciwgrzybicz", porównywaln" 

do flukonazolu. Zwi"zek 13 okaza� si$ by# nieznacznie cytotoksyczny dla komórek MT-4 i  

Vero-76, a zwi"zki 6!i!12 by�y aktywne (cho# niezbyt silne), przeciw wirusowi Enterovirus genus 

(VB-5) z rodziny Picornaviridae. Cz"steczki tych zwi"zków mog" pos�u%y# do dalszych bada& 

prowadz"cych do uzyskania skutecznych leków przeciwwirusowych. Kolejnym wnioskiem 

p�yn"cym z pracy jest obserwacja, %e ró%ne po�"czenia tiomocznika i triazolu badane wcze!niej 

[Struga i wsp. 2010; Vega-Pérez i wsp. 2012; Modh i wsp. 2012; Ranise i wsp. 2003; Karakus i 

wsp. 2009; Saed i wsp. 2010; Kumbhare i wsp. 2012; Keche i wsp. 2012; Paesano i wsp. 2005] 

wykazywa�y szerok" aktywno!# biologiczn", natomiast przebadane pochodne zawieraj"ce  

rdze& 4H-1,2,4-triazolu s" pozbawione wyra'nych w�a!ciwo!ci przeciwdrobnoustrojowych  

i przeciwwirusowych. 

Podsumowuj�c wyniki przeprowadzonych bada� [H-1]! i! [H-2]! (cz��� pierwsza)!

stwierdzi!am, "e nowe! pochodne! mocznika! i! tiomocznika! wykazuj� du"�! lipofilowo��, 

przenikaj# przez barier� krew-mózg i! wykazuj% dzia�anie o�rodkowe, prawdopodobnie 

zwi%zane z wp�ywem na uk�ad serotoninergiczny.!

!
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Ad!2. Potencjalne dzia�anie przeciwdepresyjne i przeciwl�kowe nowych zwi%zków z grupy 

pochodnych!arylopiperazyny!i!ocena!mechanizmów tego dzia�ania.!

A. ligandy receptorów 5-HT1A!!

Wiele leków stosowanych w terapii zaburze� psychicznych, jest ligandami  

receptorów zwi�zanych z uk�adem monoamin, a pod wzgl�dem strukturalnym  

nale!y do pochodnych arylopiperazyny.  Pochodne te s� jedn� z najszerzej badanych klas 

ligandów receptorów serotoninergicznych (Lopez-Rodriguez i wsp. 1999; 2002). 

Modyfikacje strukturalne cz�steczki arylopiperazyny doprowadzi�y do uzyskania  

4-podstawionych pochodnych z gi�tkim ��cznikiem alifatycznym o ró!nej  

d�ugo"ci (najcz�"ciej 3-5 w�glowym) okre"lanych jako d�ugo�a#cuchowe  

arylopiperazyny (long chain arylpiperazines, LCAPs). Znaczenie poszczególnych  

cz�"ci w strukturze LCAPs w aspekcie powinowactwa do receptora 5-HT1A,  

aktywno"ci wewn�trznej i selektywno"ci ci�gle jest przedmiotem licznych bada#  

zale!no"ci struktura-aktywno"$ (structure-activity relationship, SAR).  

Wi�kszo"$ tych bada# dotyczy okre"lenia roli j�dra heterocyklicznego i podstawnika  

na rusztowaniu piperazynowym w oddzia�ywaniu ligand-receptor. Tego typu  

badania prowadzi te! grupa kierowana przez prof. Ferdinando Fiorino  

(Zak�ad Farmacji Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu, W�ochy), z któr� mam  

wspó�prac� naukow�. Badania tej grupy koncentruj� si� na syntezie i ocenie aktywno"ci 

farmakologicznej pochodnych arylopiperazyny, zawieraj�cych ugrupowanie  

N'-cyjanoizonikotynoamidynowe lub N'-cyjanopikolinamidynowe, poniewa! obecno"$  

tych struktur jest wa!nym elementem determinuj�cym powinowactwo cz�steczki  

zwi�zku do receptorów 5-HT1A i/lub 5-HT2A. Wynikiem dalszych prac zespo�u prof. 

Fiorino by�o opracowanie i zsyntezowanie grupy nowych pochodnych arylopiperazyny, 

które sta�y si� przedmiotem moich bada#.  

Zwi�zki te posiadaj� fragment piperazyno-N-alkilowy po��czony z fragmentem 

izonikotynowym lub pikolinowym, stanowi�cym ko#cow� cz�"$ LCAPs. Wszystkie 

zsyntezowane zwi�zki przetestowano in vitro pod wzgl�dem ich powinowactwa  

do receptorów serotoninergicznych 5-HT1A, 5-HT2A i 5-HT2C, %1 i %2-adrenergicznych,  

a tak!e dopaminergicznch D1 i D2. Nast�pnie wybrano 4 pochodne izonikotynowe 

(pochodne 3b,!3h,!4p,!4s) [Fiorino i wsp. 2016] i 3 pochodne pikolinowe (3j,!3k,!3o) [H-3] 

o najwy!szym powinowactwie i selektywno"ci wobec receptorów 5-HT1A,  

które przebada�am w testach in vivo (g�ównie w kierunku wp�ywu na OUN).  

Pierwsza cz�"$ eksperymentów obejmowa�a wst�pne, standardowo wykonywane 

badania, oceniaj�ce aktywno"$ lokomotoryczn�, koordynacj� ruchow� i dzia�anie 

miorelaksacyjne zwi�zków. Negatywny wynik tych bada# da� podstaw� do wykonania 

kolejnych, ukierunkowanych na ocen� aktywno"ci funkcjonalnej zwi�zków wobec 
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receptorów 5-HT1A. Do bada# wykorzystano dwa powszechnie u!ywane testy  

(pomiar ciep�oty cia�a oraz opadanie dolnej wargi u szczurów - lower lip retraction, LLR). 

Pozwalaj� one na charakterystyk� (agonista, antagonista) oddzia�ywania zwi�zku  

z pre- i postsynaptycznymi receptorami 5-HT1A. Hipotermia wywo�ywana przez  

agonistów receptorów 5-HT1A, np. zwi�zki takie jak 8-hydroksy-2-(dipropylamino)-

tetralina (8-OH-DPAT), wskazuje na aktywacj� presynaptycznych receptorów 5-HT1A 

[Goodwin i wsp. 1985; Martin i Heal 1991], natomiast opadanie dolnej wargi u szczurów  

wskazuje na aktywacj� postsynaptycznych receptorów 5-HT1A [Mokrosz i wsp. 1994; 

Forster i wsp. 1995; Berendsen i wsp. 1989, 1991; Tricklebank i wsp. 1984]. 

Spo"ród badanych zwi�zków najbardziej obiecuj�ce pod wzgl�dem profilu 

receptorowego i aktywno"ci behawioralnej okaza�y si� pochodne 4p i 3o!(Schemat 1).  

Zwi�zek 4p wykaza� wysokie powinowactwo do receptorów serotoninergicznych  

5-HT1A, przy Ki = 0,0113 nM i mniejsze powinowactwo do podtypu 5-HT2C,  

Ki = 2,19 nM, oraz nieznaczne do receptorów dopaminergicznych D1 (Ki = 127 nM), 

natomiast 3o wykaza� wysokie powinowactwo i selektywno"$ wobec receptorów 

serotoninergicznych 5-HT1A przy Ki = 0,046 nM. W badaniach behawioralnych zwi�zek !

4p obni!a� ciep�ot� cia�a myszy, wykazuj�c cechy presynaptycznego agonisty  

receptorów 5-HT1A. Natomiast substancja 3o nie mia�a wp�ywu na ciep�ot� cia�a  

zwierz�t, jednak podana ��cznie z 8-OH-DPAT, odwraca�a jego dzia�anie hipotermiczne. 

Oznacza to, !e ta substancja na"laduje dzia�anie WAY-100 635, wykazujac cechy 

presynaptycznego antagonisty receptorów 5-HT1A.  

W modelu LLR, zwi�zek! 4p by� nieaktywny, czyli nie posiada� cech agonisty  

czy antagonisty postsynaptycznych receptorów 5-HT1A. Natomiast, substancja 3o  

sama (podobnie do 8-OH-DPAT) indukowa�a LLR, a podana ��cznie z 8-OH-DPAT, 

odwraca�a jego dzia�anie (zachowuj�c si� podobnie do WAY-100 635). Oznacza to,  

!e substancja 3o posiada cechy postsynaptycznego cz�"ciowego agonisty receptorów  

5-HT1A. 
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Schemat 2. Wzory strukturalne wybranych do dalszych bada� pochodnych arylopiperazyny: 

4p: N-(3-(4-(piperonylo)piperazyn-1-ylo)propylo)izonikotynoamid  

i 3o: N-(2-(4-(pirymidyn-2)-ylo)piperazyn-1-ylo)etylo)pikolinamid. 
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Ponadto, w pracach [Fiorino i wsp. 2016 i H-3] wykazali!my, "e ugrupowanie 

piperonylu w przypadku 4p i 2-pirymidynylu w przypadku zwi#zku 3o! wp$ywaj# na 

zwi%kszenie!powinowactwa i selektywno!ci cz#steczek zwi#zków do receptorów 5-HT1A. 

Wykazanie powinowactwa badanych zwi#zków do receptorów serotoninergicznych 

uwarunkowa$o dalszy kierunek bada� behawioralnych (ocena aktywno!ci przeciwdepresyjnej  

i przeciwl%kowej). Do tego celu wykorzysta$am testy FST i EPM, powszechnie uznawane  

za podstawowe testy skriningowe do badania zachowa� depresyjnych i l%kowych.  

Wykaza$am, "e oba zwi#zki statystycznie istotnie skraca$y czas bezruchu zwierz#t w te!cie  

FST oraz wyd$u"a$y czas sp%dzany przez zwierz%ta w ramionach otwartych labiryntu,  

co!wskazuje!na!ich!potencjalne dzia�anie przeciwdepresyjne i przeciwl�kowe.!!

W pracach [H-4] i [H-5] wykona�am dodatkowe badania behawioralne, których celem by�a 

ocena dzia�ania przeciwdepresyjnego i przeciwl!kowego badanych zwi"zków oraz okre#lenie 

mechanizmów le$"cych u podstaw tego dzia�ania. W tym celu wykona�am dodatkowy test 

okre#laj"cy potencja� przeciwdepresyjny zwi"zków - test zawieszenia za ogon (TST), który 

potwierdzi� uzyskane wcze#niej wyniki. Kolejne eksperymenty zaplanowa�am w kierunku 

okre#lenia roli uk�adu serotoninergicznego w obserwowanym dzia�aniu. W tym celu 

zastosowa�am farmakologiczn" metod! obni$enia poziomu serotoniny, polegaj"c" na 

czterodniowych dootrzewnowych podaniach inhibitora hydroksylazy tryptofanowej  

(para-chlorofenyloalaniny, pCPA) [O'Leary i wsp. 2007]. Zwi"zek ten uwa$any jest za toksyn! 

neuronaln", która wyczerpuje endogenne zapasy serotoniny (Redrobe i Bourin 1998). 

Do#wiadczenie wykona�am u$ywaj"c FST i wykaza�am, $e pCPA nie posiada dzia�ania w tym 

te#cie, natomiast podany �"cznie z badanymi zwi"zami, hamuje ich przeciwdepresyjne efekty. 

Wyniki do#wiadczenia wykaza�y, $e serotonina wyst!puj"ca w fizjologicznym st!$eniu jest 

niezb!dna do wywo�ania efektu przeciwdepresyjnego przez nowe zwi"zki 4p!i!3o. Dodatkowo, 

aby okre#li% typ receptorów serotoninergicznych w�"czony w obserwowane dzia�anie 

wykona�am do#wiadczenia z u$yciem pindololu (niespecyficzny antagonista receptorów  

5-HT1A, 5-HT1B i &-adrenergicznych) i WAY 100 635 (selektywny antagonista receptorów  

5-HT1A). Wykaza�am, $e zarówno pindolol, jak i WAY 100 635 (nieaktywne w stosowanej 

dawce w FST) odwraca�y dzia�anie przeciwdepresyjne obu badanych zwi"zków. Uzyskane 

wyniki wskazuj", $e w dzia�anie tych zwi"zków, zaanga$owany jest uk�ad serotoninergiczny,  

a szczególnie podtyp receptorów 5-HT1A. Zaznaczy% nale$y, $e w przyj!tym uk�adzie 

do#wiadcze' nie obserwowano u zwierz"t zmian aktywno#ci lokomotorycznej. Wyniki te s"  

te$ zgodne z naszymi badaniami in vitro (wi"zanie do receptorów), które wykaza�y  

du$e powinowactwo tych zwi"zków do receptorów 5-HT1A [Fiorino i wsp. 2016, H-3].  

Udzia� receptorów serotoninergicznych, g�ównie 5-HT1A w dzia�aniu przeciwdepresyjnym 

nowych pochodnych z grupy arylopiperazyny wykazano równie$ w innych pracach (np. Zajdel  

i wsp. 2007; Partyka i wsp. 2015; Zagórska i wsp. 2015). 
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Przyjmuje si!, $e dzia�anie przeciwdepresyjne zwi"zków dzia�aj"cych poprzez  

uk�ad serotoninergiczny, zwi"zane jest z blokowaniem presynaptycznych i stymulacj" 

postsynaptycznych receptorów 5-HT1A. Potwierdzi�y to równie$ nasze badania. Zwi"zek 3o, 

dzia�aj"c na autoreceptory 5-HT1A, prawdopodobnie hamuje ujemne sprz!$enie zwrotne  

w neuronach serotoninergicznych, a tym samym zwi!ksza uwalnianie serotoniny, co odgrywa  

rol! w dzia�aniu przeciwdepresyjnym. Uzyskane wyniki s" zgodne z wcze#niej 

przeprowadzonymi badaniami (ciep�ota cia�a, LLR), w których zwi"zek ten zachowywa� si! jak 

presynaptyczny antagonista receptorów 5-HT1A [H-3]. Wykazano, $e pCPA nie znosi 

przeciwdepresyjnych efektów 8-OH-DPAT (agonisty receptorów 5-HT1A) w FST, w zwi"zku  

z tym, jego aktywno#% przeciwdepresyjn" przypisuje si! aktywacji postsynaptycznych 

receptorów 5-HT1A [Wieland i Lucki 1990; Luscombe i wsp. 1993, Kitamura i Nagatani 1996].  

W moich badaniach, podanie pCPA znosi�o przeciwdepresyjne dzia�anie zwi"zku 3o,  

co mo$e wskazywa%, $e stymulacja receptorów postsynaptycznych jest niewystarczaj"ca do 

wywo�ania dzia�ania przeciwdepresyjnego i wymaga równie$ wp�ywu na presynaptyczne 

receptory 5-HT1A. Obserwowane dzia�anie przciwdepresyjne zwi"zku 4p, wynika% mo$e 

zarówno z wp�ywu na receptory 5-HT1A jak i na inne podtypy receptorów serotoninergicznych. 

Badania in vitro pokaza�y, $e posiada on powinowactwo równie$ do receptorów 5-HT2C.   

W zwi"zku z tym, wykona�am do#wiadczenia pozwalaj"ce potwierdzi% udzia� tych receptorów 

w jego przeciwdepresyjnym dzia�aniu. Wykorzystuj"c FST, wykona�am badania z u$yciem 

nowych zwi"zków oraz ketanseryny (antagonista receptorów 5-HT2A/2C; Kleven i wsp. 1997). 

W przypadku zwi"zku 4p wykaza�am skrócenie czasu bezruchu u zwierz"t, po �"cznym podaniu 

z ketanseryn", co wskazuje na addytywne dzia�anie przeciwdepresyjne i sugeruje udzia� 

receptorów 5-HT2C w tych efektach. Z pi#miennictwa wynika mi!dzy innymi,  

$e antagoni#ci receptorów 5-HT2C wykazuj" silne, szybkie i d�ugotrwa�e dzia�anie 

przeciwl!kowe/przeciwdepresyjne [Di Giovanni i wsp. 2002, Harada i wsp. 2006, Jensen i wsp. 

2010]. Jednym z takich zwi"zków jest agomelatyna, b!d"ca jednocze#nie agonist"  

receptorów melatoninowych MT1 i MT2 [Millan i wsp. 2011]. Co wi!cej, wi!kszo#% leków 

przeciwpsychotycznych nowej generacji, z dodatkowym dzia�aniem przeciwdepresyjnym, 

równie$ blokuje ten typ receptorów [Van Oekelen 2003; Reynolds 2011]. 

Badania interakcji z uznanymi klinicznie lekami przeciwdepresyjnymi s" niezb!dne  

do ostatecznej oceny potencja�u przeciwdepresyjnego nowych leków [Cryan i wsp. 2005]. 

Celem �"czenia leków przeciwdepresyjnych z ró$nymi innymi lekami jest zwi!kszenie 

skuteczno#ci terapii przy minimalizacji objawów niepo$"danych. Równie$ w prezentowanych 

badaniach nast!pny etap zaprojektowa�am w celu sprawdzenia wp�ywu jednoczesnego podania 

badanych zwi"zków z imipramin" - konwencjonalnym lekiem przeciwdepresyjnym, 

stosowanym od lat w leczeniu depresji, dzia�aj"cym w oparciu o blokad! transporterów  

5-HT i NA [Carrodi i Fuxe 1968; Glowinski i Axelrod 1964]. 
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W przeprowadzonych badaniach wykaza�am addytywne dzia�anie obu nowych pochodnych 

arylopiperazyny 4p! i! 3o z imipramin�. Obie substancje, podane w dawce nie wywo�uj�cej 

aktywno�ci przeciwdepresyjnej w te�cie FST wywo�a�y efekt przeciwdepresyjny, gdy by�y 

podane ��cznie z imipramin�. Takie wyniki mog� �wiadczy! o jednokierunkowym dzia�aniu, 

pozwalaj�cym na ujawnienie si" tego efektu. Zwi�zki o tym profilu daj� nadziej" na uzyskanie 

korzystnych interakcji z powszechnie stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi. 

W pracy [H-5] postanowi�am okre�li! mechanizmy le#�ce u podstaw przeciwl"kowego 

dzia�ania zwi�zków 4p! i! 3o. Wiadomo, #e etiologia i patofizjologia zaburze$ l"kowych 

zwi�zana jest g�ównie z przeka%nictwem GABA-ergicznym (aktywno�! przeciwl"kowa 

benzodiazepin). Liczne badania wskazuj� równie# na rol" receptorów serotoninergicznych, 

szczególnie 5-HT1A w modulowaniu zachowa$ l"kowych, czego przyk�adem mog� by! 

azapirony (buspiron, gepiron, ipsapiron i tandospiron). Wywo�uj� one dzia�anie przeciwl"kowe 

poprzez stymulowanie zarówno pre- jak i postsynaptycznych receptorów 5-HT1A [Feighner  

i Boyer 1989; Kataoka i wsp. 1991; Imai i wsp. 2014]. Niektóre z nich, np. buspiron dodatkowo 

wp�ywaj� na uk�ad dopaminergiczny i adrenergiczny (blokada receptorów D3, D4, &2 oraz  

w mniejszym stopniu D2) [Hjort i Carlsson 1982; Sakaue i wsp. 2000; Kim i wsp. 2014; Gobert 

i wsp. 1999], co mo#e by! przyczyn� dzia�a$ niepo#�danych i interakcji lekowych.  

Ponadto, pe�ny efekt terapeutyczny pojawia si" po 7-14 dniach (zmiany adaptacyjne).  

W zwi�zku z tym istnieje potrzeba poszukiwania nowych leków, o bardziej selektywnym 

mechanizmie dzia�ania, wysokim powinowactwie i aktywno�ci wewn"trznej, takich jak badane 

przeze mnie zwi�zki 4p!i 3o, (wyra%nie selektywne wobec receptorów 5-HT1A, a w przypadku  

4p tak#e do receptorów 5-HT2C, bez powinowactwa do receptorów D2, &1 i &2).  

Obydwa te zwi�zki wykazuj� dzia�anie przeciwl"kowe w EPM [H-3]. Aby okre�li!  

mechanizm tego dzia�ania, poda�am je jednocze�nie z buspironem (agonista receptorów  

5-HT1A) i zaobserwowa�am synergistyczny efekt przeciwl"kowy. Nast"pnie, ich dzia�anie 

przeciwl"kowe zablokowa�am przez selektywnego antagonist" receptorów 5-HT1A  

(WAY 100 635). Uzyskane wyniki wskazuj� na potencjalny udzia� receptorów  

5-HT1A w ich dzia�aniu przeciwl"kowym.  

W zwi�zku z tym, #e uk�ad GABA-ergiczny odgrywa podstawow� rol" w generowaniu 

zachowa$ l"kowych, postanowi�am sprawdzi!, wp�yw badanych zwi�zków na aktywno�!  

tego uk�adu. Wykaza�am, #e zwi�zki 4p jak i 3o podawane w dawkach nieefektywnych!!

z diazepamem wykazywa�y synergizm dzia�ania przeciwl"kowego. Niestety, flumazenil 

(antagonista receptorów GABAA-BDZ) nie zmienia� tego efektu. Dlatego, uzyskane wyniki 

mog� sugerowa!, #e badane zwi�zki dzia�aj� przeciwl"kowo niezale#nie od uk�adu  

GABA-ergicznego. Mo#na przypuszcza!, #e w przeciwl"kowe dzia�anie zwi�zków w��czony 

jest uk�ad serotoninergiczny.  
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Badania biochemiczne 

W pracy [H-5] oceni�am równie# wp�yw badanych przeze mnie zwi�zków na procesy 

komórkowe, a dok!adnie ich dzia!anie protekcyjne przed stresem oksydacyjnym, w kontek"cie 

oceny dzia!ania przeciwl#kowego. Istnieje wiele doniesie$ wskazuj�cych na rol# stresu 

"rodowiskowego w patogenezie zaburze$ psychicznych [Dupéré i Perkins 2007; Schiavone  

i wsp. 2013; Aschbacher i wsp. 2013]. Badania wskazuj�, %e sytuacje stresowe s� czynnikiem 

prowadz�cym do zwi#kszonej produkcji reaktywnych form tlenu (reactive oxygen species, 

ROS). Nadmierna produkcja ROS prowadzi do stresu oksydacyjnego i wywo!uje uszkodzenia 

fosfolipidów neuronalnej b!ony komórkowej, co mo%e prowadzi� do jej przerwania,  

z równoczesnym uwolnieniem organelli komórkowych i neuroprzeka'ników (w tym 5-HT  

i NA) do przestrzeni pozakomórkowej. Ponadto stres oksydacyjny indukuje utlenianie bia!ek, 

DNA i uszkodzenia mitochondriów. Dlatego jedna z nowszych hipotez sugeruje,  

%e jednym z mechanizmów dzia!ania przeciwdepresyjnego i przeciwl#kowego zwi�zków  

jest ochrona przed stresem oksydacyjnym. Aktywno"� ROS w organizmie jest równowa%ona 

przez antyoksydacyjny uk!ad ochronny (antioxidant defense system, ADS), którego  

g!ównymi sk!adnikami s� przeciwutleniacze i enzymy antyoksydacyjne [Nayanatara  

i wsp. 2005; Takuma i wsp. 2004; Goudarzi i wsp. 2017; Kaeidi i wsp. 2019]. Dzi#ki ich 

dzia!aniu, produkcja ROS jest znacznie zmniejszona, a formy ju% powsta!e, s� przekszta!cane 

w O2 lub H2O. W moich badaniach oceni!am równie% wp!yw badanych zwi�zków na poziom 

enzymów antyoksydacyjnych: peroksydazy i reduktazy glutationowej (GPx i GR) w korze 

przedczo!owej stresowanych i niestresowanych zwierz�t. W grupie kontrolnej (nara%onej na 

czynnik stresowy), wykaza!am wzrost aktywno"ci obu enzymów, co "wiadczy o aktywacji 

ADS. W grupach otrzymuj�cych zwi�zki 4p lub 3o zaobserwowa!am spadek aktywno"ci GPx 

(statystycznie istotny dla 4p i nie istotny dla 3o) oraz wyra'ny, cho� nie istotny statystycznie 

spadek GR (4p,!3o), co mo%e "wiadczy� o w!a"ciwo"ciach antyoksydacyjnych zwi�zku 4p. 

 

B. ligandy receptorów 5-HT2C!!

Ciekawy profil receptorowy i wyniki bada$ farmakologicznych uzyskane dla wybranych 

zwi�zków 4p i! 3o, da!y pocz�tek syntezie kolejnych pochodnych z grupy arylopiperazyny.  

W pracy [H-6], w badaniach in vitro, nowe zwi�zki testowano pod k�tem ich powinowactwa  

do receptorów: serotoninergicznych 5-HT1A, 5-HT2A i 5-HT2C, dopaminergicznych D1 i D2 

oraz adrenergicznych *1 i *2. Zwi�zki 4a! i! 4c! wykaza!y mieszane powinowactwo do 

receptorów 5-HT1A/5-HT2C, przy Ki 21.3/11.5 nM i 23.2/6.48 nM, podczas gdy zwi�zki 8b!!

i! 8e by!y pozbawione powinowactwa do receptorów 5-HT1A, przy wysokim wi�zaniu do 

receptorów 5-HT2C (Ki równe odpowiednio 28.8 i 21.4 nM), i dodatkowo D2 ( Ki 120 dla 8b  

i 1200 dla 8e). Zwi�zki wykazuj�ce najlepsze powinowactwo i selektywno"� wzgl#dem 

receptorów 5-HT2C (oznaczone 4a,! 4c,! 8e i! 8b) przebada!am w testch in vivo, 
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zaprojektowanych do oceny zwi�zków o potencjalnym dzia�aniu przeciwpsychotycznym, 

przeciwdepresyjnym i przeciwl�kowym. Aktywno�� przeciwpsychotyczn� zwi�zków  

ocenia�am w te�cie hiperaktywno�ci amfetaminowej, aktywno�� przeciwdepresyjn� w te�cie 

FST, a efekty anksjolityczne w te�cie EPM. Ponadto wykona�am dodatkowe testy okre�laj�ce: 

aktywno�� lokomotoryczn�, koordynacj� ruchow� (test pr�ta obrotowego, test komina),  

dzia�nie sedatywne (test etanolowy) i wp�yw na uk�ad pozapiramidowy (dzia�anie 

kataleptogenne - test pr�ta, ang. bar test). W pierwszej cz��ci eksperymentów, okre�li�am czy 

badane zwi�zki maj� dzia�anie o�rodkowe. W tym celu dokona�am pomiaru aktywno�ci 

lokomotorycznej i oceny koordynacji ruchowej zwierz�t. Wykaza�am, !e !aden ze zwi�zków 

nie zmienia� zachowania zwierz�t w te�cie komina i nie zaburza� koordynacji ruchowej, 

natomiast wszystkie badane zwi�zki zmniejsza�y aktywno�� lokomotoryczn�. Nast�pnie 

przeprowadzi�am testy pozwalaj�ce okre�li� potencjalne dzia�ania niekorzystne/niepo!�dane na 

OUN (sedacja, wp�yw na uk�ad pozapiramidowy), co jest cz�stym czynnikiem 

dyskwalifikuj�cym kandydatów na leki. W przypadku leków przeciwpsychotycznych jest to 

bardzo powa!ny problem kliniczny. Wykaza�am, !e badane zwi�zki nie wywo�uj� sedacji  

(w te�cie etanolowym) i nie wp�ywaj� na uk�ad pozapiramidowy. W kolejnym etapie bada", 

oceni�am aktywno�� przeciwpsychotyczn� nowych zwi�zków. Wykorzysta�am w tym celu 

model amfetaminowy [Gobira i wsp. 2013]. Poniewa! jest on oparty na modulacji 

przeka#nictwa dopaminergicznego, jest wykorzystywany g�ównie do oceny substancji 

wp�ywaj�cych na ten uk�ad neuroprzeka#nikowy [Jones i wsp. 2011]. Model ten jest jednak 

aktywny równie! w przypadku innych klas zwi�zków, np. agonistów receptorów mGluR2/3 

[Kim i wsp. 2002]. Wiadomo równie!, !e ligandy 5-HT2C mog� modulowa� przeka#nictwo 

dopaminergiczne, a dysfunkcje w transmisji serotoninergicznej mog� przyczyni� si� do zmian 

w transmisji dopaminergicznej obserwowanej w schizofrenii [Gobira i wsp. 2013; Meltzer 

1999]. Wykaza�am, !e tylko zwi�zek 4a zmniejsza� hiperaktywno�� myszy indukowan� 

amfetamin�. Poniewa! w badaniach in vitro zwi�zek ten wykazywa� bardzo s�abe 

powinowactwo do receptorów dopaminergicznych, mo!na przypuszcza�, !e obserwowany  

efekt przeciwpsychotyczny zwi�zku 4a mo!e by� zwi�zany z jego oddzia�ywaniem  

na receptory 5-HT2C i/lub 5-HT1A, do których mia� wysokie powinowactwo. 

W zwi�zku z tym, !e uk�ad serotoninergiczny odgrywa znacz�c� rol� w patogenezie 

zaburze" depresyjnych i l�kowych, sprawdzi�am, czy zwi�zki selektywne w kierunku 

receptorów 5-HT1A/5-HT2C b�d� wykazywa�y dzia�anie przeciwdepresyjne i przeciwl�kowe. 

Stwierdzi�am, !e zwi�zki 4a,! 8b! i 8e! wykaza�y dzia�anie przeciwdepresyjne porównywalne  

do fluoksetyny. Zaznaczy� nale!y, !e wszystkie 3 zwi�zki (w wy!szych dawkach) zmniejsza�y 

aktywno�� lokomotoryczn� zwierz�t. W zwi�zku z tym, !e sedacja jest do�� cz�stym efektem 

dodatkowym wielu leków przeciwdepresyjnych, g�ównie tych z grupy nieselektywnych 

inhibitorów wychwytu zwrotnego NA i 5-HT (zw�aszcza amitryptyliny, doksepiny czy 
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trimipraminy), ale te! leków o dzia�aniu receptorowym (mianseryna i trazodon) [Pu!y"ski 

2005], efekt uzyskany w przeprowadzonych do�wiadczeniach, mo!na wi�c uzna� za korzystny. 

Dzia�anie przeciwl�kowe wykaza�y tylko dwie pochodne (4a! i! 8e), a obserowany efekt by� 

porównywalny do buspironu (cz!"ciowy agonista receptorów 5-HT1A). Uzyskane wyniki 

koreluj# z naszymi badaniami in vitro, w których wykazano, $e zwi#zki 8e! i! 8b posiadaj# 

wysokie powinowactwo do receptorów 5-HT2C,! a zwi#zki 4a! i! 4c maj# mieszany profil 

powinowactwa do receptorów 5-HT1A/5-HT2C. W"ród opracowanych pochodnych najbardziej 

obiecuj#cym zwi#zkiem wydaje si! by% 4a, który wykazuje aktywno"% antypsychotyczn# oraz 

jest skuteczny w mysich modelach depresji i l!ku. Ponadto po podaniu tego zwi#zku nie 

obserwowano $adnych dzia�a& niepo$#danych, takich jak katalepsja czy zaburzenia motoryczne. 

Skuteczno"% i oczekiwany margines bezpiecze&stwa implikuje terapeutyczny potencja� 

badanych zwi#zków, w szczególno"ci 4a,!a tak$e!8b!i!8e.!

!

Podsumowuj�c wyniki przeprowadzonych bada� [H-3]! ÷ [H-6]! (cz!"# druga) !

wykaza$am, %e:!

!

· nowe zwi�zki z grupy pochodnych arylopiperazyny, b!d�ce ligandami receptorów !

5-HT1A,!wykaza$y dzia$anie przeciwdepresyjne i przeciwl!kowe w klasycznych testach 

s$u%�cych do oceny takiego dzia$ania: FST, TST,!EPM;!

· mechanizm!przeciwdepresyjnego jak i przeciwl!kowego dzia$ania tych zwi�zków jest 

zale%ny od aktywacji uk$adu serotoninergicznego, a w szczególno"ci receptorów !

5-HT1A, aczkolwiek w przypadku zwi�zku 4p nie jest wykluczona tak%e rola innych 

receptorów serotoninergicznych,!jak!np.!5-HT2C;!

· nowe zwi�zki wykazuj� synergizm dzia$ania przeciwl!kowego z agonistami 

receptorów GABAA-BDZ!

· obydwa zwi�zki 4p!i!3o!wykazuj� potencjalne w$a"ciwo"ci antyoksydacyjne, obni%aj� 

poziom! GPx! i! GR,! przy! czym! efekt! statystycznie! istotny! obserowano! tylko! w!

przypadku!4p!dla!GPx!

· spo"ród nowych!zwi�zków!z!grupy pochodnych arylopiperazyny, b!d�cych ligandami 

receptorów 5-HT2C,! najbardziej obiecuj�cym zwi�zkiem wydaje si! by# 4a, !

który wykazuje aktywno"# antypsychotyczn� oraz jest skuteczny w mysich!modelach!

depresji i l!ku!

!
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3. Potencjalne dzia�anie przeciwdepresyjne i przeciwl�kowe nieorganicznego zwi�zku selenu � 

seleninu sodu � i ocena mechanizmów jego dzia�ania. 

 

Jak wspomniano we wst�pie, depresja jest obecnie jednym z najcz�stszych  

zaburze! psychicznych o niezwykle z"o#onej patogenezie. Obejmuje wi�c nie tylko 

mechanizmy neuronalne, ale równie# pozaneuronalne, np. niedobory #ywieniowe,  

w tym niedobory niektórych pierwiastków �ladowych. Suplementacja mikroelementów 

polecana jest jako uzupe"nienie terapii przeciwdepresyjnej [Wang i wsp. 2018; Siwek  

i wsp. 2009]. Pod tym k�tem najcz�$ciej oceniane by"y cynk i magnez, zarówno  

w badaniach u zwierz�t jak i u ludzi [Little i wsp. 1989; Sawada i Yokoi 2010; M"yniec  

i Nowak 2012; Eby 2006; Singewald  i wsp. 2004; Winther i wsp. 2015]. Przed obron� 

doktoratu, by"am wspó"autork� kilku prac i doniesie� zjazdowych dotycz�cych w"a$nie  

roli magnezu w patofizjologii i terapii zaburze� afektywnych [Za�.7, IIA, O-2÷O-4, O-6, O-7  

i IIIB, M-5÷M-9, M-14]. Badania potwierdzi"y, #e te mikroelementy mog�  

wp"ywa& na zaburzenia depresyjne poprzez podobne mechanizmy biologiczne  

(blokada receptorów NMDA). W literaturze istniej� tak#e badania wskazuj�ce, #e selen  

mo#e odgrywa& rol� w rozwoju depresji, dowody na to s� jednak nieliczne  

i niespójne [Wang i wsp. 2018].  

Selen jest pierwiastkiem $ladowym, niezb�dnym dla prawid"owego funkcjonowania 

organizmu cz"owieka i zwierz�t. Bierze udzia" w wielu procesach fizjologicznych.  

Wp"ywa na prawid"owe funkcjonowanie hormonów tarczycy, ochroni przed stresem 

oksydacyjnym i zwi�ksza funkcje odporno$ciowe. Ma równie# kluczowe znaczenie  

dla OUN, gdzie jest preferencyjnie utrzymywany i chroni wa#ne obszary mózgu  

(hipokamp, pr�#kowie, kora czo"owa) przed dzia"aniem stresu oksydacyjnego  

[Holben i Smith 1999; Rayman 2000; Rotruck i wsp. 1973]. W organizmie wyst�puje  

g"ównie w postaci licznych selenobia"ek, spo$ród których olbrzymie znaczenie  

dla jego dzia"ania maj� peroksydazy glutationowe i reduktazy tioredoksyny, aczkolwiek,  

mo#e równie# oddzia"ywa& na OUN bezpo$rednio, moduluj�c aktywno$& ró#nych 

neuroprzeka'ników [Solovyev 2015; Castaño i wsp. 1997; Pitts i wsp. 2012; Ishrat i wsp. 2009; 

Hagmeyer i wsp. 2015; Sartori Oliveira i wsp. 2012; Brüning i wsp. 2011; Gay i wsp. 2010]. 

W"a$ciwo$ci neuroprotekcyjne selenu mo#na wi�za& z jego zdolno$ci� do modulowania 

nap"ywu Ca
2+

 do komórki [McKenzie i wsp. 2002; Naz)roglu 2009; Uguz i Naz)roglu 2012]  

czy z dzia"aniem przeciwzapalnym i immunostymuluj�cym [Davis i wsp. 2012; Santamaría  

i wsp. 2005]. Niedobory selenu u ludzi obserwuje si� mi�dzy innymi w przebiegu  

chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona, czy w padaczce 

[Ashrafi i wsp. 2007a,b; Kutluhan i wsp. 2009; Ozdemir i wsp. 2009].  
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U zwierz�t z deficytem selenu w mózgu mo#e rozwin�& si� spastyczno$& mi�$ni,  

zaburzenia ruchowe oraz drgawki [Rayman 2000; Schweizer i wsp. 2004]. Kilka 

przedklinicznych i klinicznych bada� wykaza"o pozytywn� rol� selenu w przebiegu  

procesów poznawczych [Ishrat i wsp. 2009]. Przytoczone powy#ej badania wskazuj�,  

#e selen odgrywa kluczow� rol� w funkcjonowaniu OUN jako czynnik neuroprotekcyjny. 

Kontynuuj�c zainteresowania tematem mikroelementów w kontek$cie leczenia  

zaburze� afektywnych, a jednocze$nie badaj�c mechanizmy serotoninergiczne  

zaanga#owane w patogenez� depresji, kolejnym kierunkiem moich bada� sta"a si� ocena 

aktywno$ci przeciwdepresyjnej i przeciwl�kowej selenu, stosowanego w postaci 

nieorganicznego zwi�zku, seleninu sodu. 

Zagadnienie to zosta"o podj�te po raz pierwszy przez naukowców w latach 90.  

W przeprowadzonych wówczas badaniach wykazano aktywno$& przeciwdepresyjn� 

suplementacji selenem, a tak#e wykazano zwi�zek pomi�dzy deficytem tego  

pierwiastka i zaburzeniami depresyjnymi u ludzi [Hawkes i Hornbostel 1996; Finley  

i Penland 1998; Benton i Cook 1991]. Badania organicznych zwi�zków selenu wykaza"y,  

#e zwi�zki te wywieraj� dzia"anie przeciwdepresyjne i przeciwl�kowe w ró#nych  

modelach zwierz�cych [Sartori Oliveira i wsp. 2012; Brüning i wsp. 2011; Gay i wsp. 2010].  

Istniej� równie# dane wskazuj�ce, #e niedobory selenu powoduj� zmniejszon�  

ekspresj� mRNA dla neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (brain derived 

neurotrophic factor, BDNF), którego rola w patofizjologii zaburze� depresyjnych  

zosta!a potwierdzona [Shimizu i wsp. 2003; Björkholm i Monteggia 2016]. Tak wi�c,  

poziom BDNF mo#e odgrywa� rol� w korelacji pomi�dzy poziomem selenu  

a wyst�powaniem objawów depresyjnych, co w kontek�cie teorii mówi�cej o roli  

neurogenezy w mechanizmie dzia!ania leków przeciwdepresyjnych mo#e stanowi�  

kolejn� przes!ank" wskazuj�c� na potencja! przeciwdepresyjny selenu. Pojawi!y si" te#  

prace kliniczne wskazuj�ce na wyst"powanie takiej korelacji oraz na pozytywn� rol" 

suplementacji selenem osób z depresj� [Mokhber i wsp. 2011; Gao i wsp. 2012; Pasco i wsp. 

2012; Colangelo i wsp. 2014]. 

W zwi�zku z powy#szym podj"!am badania oceniaj�ce przeciwdepresyjne  

w!a%ciwo%ci selenu wykorzystuj�c nieorganiczny zwi�zek selenu, selenin sodu, który  

obecny w wielu suplementach diety jest jednym z najcz"%ciej zalecanych preparatów 

zawieraj�cych selen [Terry i Diamond 2012]. Preparaty takie s� zalecane szczególnie 

w chemoprewencji raka [Ashrafi i wsp. 2007a; Lipinski 2005] oraz w zaburzeniach 

autoimmunologicznych, takich jak choroba Hashimoto i reumatoidalne zapalenie stawów 

[Zagrodzki i Kryczyk 2014; Yu i wsp. 2015]. Ponadto, warto podkre%li$, #e selenin sodu  

jest równie# jednym z najcz"%ciej badanych zwi�zków selenu w kontek%cie chorób 

neurodegeneracyjnych, np. choroby Alzheimera, Parkinsona, czy w padaczce [Ashrafi i wsp. 
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2007a,b; Kutluhan i wsp. 2009; Ozdemir i wsp. 2009].  Co wi"cej, wykazano, #e zarówno 

organiczne jak i nieorganiczne formy selenu mog� by$ metabolizowane do selenowodoru, który 

jest punktem startowym do syntezy selenoprotein [Rayman 2000; Solovyev 2015].  

Z powodu wspó!istnienia depresji i l"ku w praktyce klinicznej oraz faktu, i# depresja 

powik!ana l"kiem jest trudniejsza do leczenia, zbada!am zarówno przeciwdepresyjne  

jak i przeciwl"kowe dzia!anie seleninu sodu. Pierwszy etap do%wiadcze� polega! na 

sprawdzeniu potencja!u przeciwdepresyjnego i przeciwl"kowego samego selenu, a tak#e  

ocenie wp!ywu tego mikroelementu na aktywno%$ lokomotoryczn� myszy [H-7].  

Wyniki uzyskane w tej cz"%ci eksperymentów pozwoli!y na ustalenie zale#no%ci dawka-efekt  

i przyczyni!y si" do wyboru dawki do dalszych bada�. Drugim badanym w pracy [H-8] 

zagadnieniem by!a ocena roli uk!adu serotoninergicznego w mechanizmie  

przeciwdepresyjnego dzia!ania selenu. Na istnienie takiej zale#no%ci wskazuj� liczne  

badania prowadzone z u#yciem organicznych zwi�zków selenu [Brüning i wsp. 2011;  

Gay i wsp. 2010; Pinto i wsp. 2016; Donato i wsp. 2013; Jesse i wsp. 2010; Posser i wsp. 2009; 

Savegnago i wsp. 2007], w tym badania Brüninga i wsp. [2009], którzy wykazali,  

#e m-trifluorometylo-difenyloselenku (m-CF3-PhSe)2  moduluje uk!ad serotoninergiczny  

przez hamowanie MAO-A.  

W przeprowadzonych badaniach wykaza!am, #e selen posiada zarówno dzia!anie 

przeciwdepresyjne w te%cie FST, jak i przeciwl"kowe w te%cie EPM. Efekt ten by! specyficzny, 

poniewa# u myszy nie stwierdzono zmian aktywno%ci lokomotorycznej w czasie 

odpowiadaj�cym obserwcji w FST. Uzyskane rezultaty s� zgodne z danymi z pi%miennictwa,  

w których badano organiczne zwi�zki selenu. I tak, Savegnago i wsp. [2008] wykazali 

aktywno%$ przeciwdepresyjn� i przeciwl"kow� diselenku difenylu (PhSe)2, a Sartori  

Oliveira i wsp. [2012] aktywno%$ CH3SePh w te%cie FST i TST. 

Kolejnym etapem badania selenu w aspekcie stosowania go w farmakoterapii depresji  

by!a analiza efektów !�czenia tego mikroelementu z progowymi dawkami uznanych  

leków przeciwdepresyjnych (imipramina, fluoksetyna, reboksetyna, tianeptyna).  

W badaniach opisanych w pracy [H-8] postanowi!am równie# sprawdzi$ czy fizjologiczne 

st"#enie serotoniny w mózgu myszy jest warunkiem wyst"powania efektu przeciwdepresyjnego 

selenu. Wykaza!am, #e selen w postaci seleninu sodu, podany w dawce progowej wywo!uje 

efekt przeciwdepresyjny, gdy jest podany !�cznie z progow� dawk� imipraminy (nieselektywny 

inhibitor wychwytu zwrotnego NA i 5-HT) oraz fluoksetyny (SSRI). Podobnego efektu  

nie obserwowa!am podczas podania progowej dawki selenu z progow� dawk� reboksetyny 

(NARI). Mo#na wi"c przypuszcza$, #e dzia!anie selenu zwi�zane jest z uk!adem 

serotoninergicznym. Uzyskane przeze mnie wyniki bada� koreluj� z pracami innych  

autorów. Brüning i wsp. [2011] udowodnili, #e w dzia!anie przeciwdepresyjne (m-CF3-PhSe)2 

zaanga#owane s� receptory serotoninergiczne (5-HT1A, 5-HT2A/2C i 5-HT3). Natomiast Gay  
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i wsp. [2010] potwierdzili rol" przeka'nictwa serotoninergicznego w aktywno%ci 

przeciwdepresyjnej 3-(4-fluorofenyloselenylo)-2,5-difenyloselenofenu (DPS). Dodatkowo 

wykazali, #e pojedyncza dawka DPS powodowa!a znaczne hamowanie wychwytu  

zwrotnego serotoniny, co sugeruje dla tego zwi�zku dzia!anie podobne do leków  

przeciwdepresyjnych. Ponadto, oddzia!ywanie DPS z  transporterami 5-HT, zwi"ksza!o  

poziom serotoniny w synapsach i prowadzi!o do aktywacji wszystkich receptorów 

serotoninergicznych w mózgach myszy. Aby okre%li$, czy fizjologiczne st"#enie  

serotoniny w mózgach myszy decyduje o pojawieniu si" efektu przeciwdepresyjnego  

selenu, wykona!am lezj" serotoninergiczn� przy u#yciu pCPA. Wykaza!am, #e selen  

nie wywo!uje dzia!ania przeciwdepresyjnego u myszy, którym uprzednio podawano  

pCPA, co wskazuje na zaanga#owanie serotoniny w jego dzia!anie przeciwdepresyjne. 

Bior�c pod uwag" dane wskazuj�ce na antyoksydacyjne w!a%ciwo%ci selenu [Holben 2000; 

Solovyev 2015; Rayman 2000], wykona!am badania maj�ce na celu okre%lenie interakcji 

pomi"dzy selenem a tianeptyn�. Tianeptyna nale#y do atypowych leków przeciwdepresyjnych  

(po jednorazowym podaniu nasila wychwyt zwrotny serotoniny), lecz mechanizm jej dzia!ania 

nie jest w pe!ni poznany. Pomimo struktury podobnej do trójcyklicznych leków 

przeciwdepresyjnych, charakteryzuje si" innymi w!a%ciwo%ciami farmakologicznymi,  

a koncepcja monoaminergiczna nie wyja%nia jej skuteczno%ci. Za najbardziej prawdopodobny 

mechanizm jej dzia!ania uwa#a si" wp!yw na neuroplastyczno%$. Poprzez ten mechanizm 

tianeptyna prawdopodobnie hamuje zmiany w transmisji glutaminianergicznej, spowodowane 

stresem oksydacyjnym [Mc Ewen i wsp. 2010]. Wykaza!am, #e podanie selenu z tianeptyn� 

(oba zwi�zki zastosowane w dawkach progowych), skraca!o czas bezruchu zwierz�t w FST. 

Obserwowany efekt przeciwdepresyjny mo#e by$ wynikiem synergizmu dzia!ania 

antyoksydacyjnego obu zwi�zków. Mo#liwe, #e suplementacja tego mikroelementu  

zwi"ksza ilo%$ substratów do syntezy selenoprotein, w tym PGx, która jest odpowiedzialna  

za ochron" lipidów b!on komórkowych przed peroksydacj� [Rayman 2012]. Takie 

wyt!umaczenie wydaje si" szczególnie istotne w kontek%cie zwi�zku pomi"dzy niskim 

poziomem cholesterolu i zwi"kszonym ryzykiem depresji i samobójstw, zaproponowanym 

przez De Berardisa i wsp. [2006; 2009; 2012]. Zgodnie z t� hipotez�, obok wp!ywu  

na uk!ad serotoninergiczny, to dzia!anie przeciwutleniaj�ce selenu odpowiada!oby  

za jego aktywno%$ przeciwdepresyjn� [Wang  2018]. 

Wykona!am tak#e badania maj�ce na celu okre%lenie wp!ywu selenu na dzia!anie leków 

anksjolitycznych. Do bada� wybra!am diazepam, klasyczny lek przeciwl"kowy z grupy 

benzodiazepin. Jednoczesne podanie seleninu sodu i diazepamu w dawkach niedzia!aj�cych 

wyd!u#a!o czas sp"dzony przez zwierz"ta w ramionach otwartych EPM oraz zwi"ksza!o liczb" 

wej%$ do tych ramion. Sugeruje to synergizm dzia!ania przeciwl"kowego selenu i diazepamu. 

Wyniki moje koreluj� z badaniami innych autorów. Opisano, #e organiczne zwi�zki selenu, 
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takie jak zwi�zek (PhSe)2,  dzia!a anksjolitycznie w te%cie EPM. Dzia!anie tego zwi�zku by!o 

odwracane przez antagonist" receptora GABAA, bikukulin" [Ghisleni i wsp. 2008] oraz  

antagonistów receptorów serotoninergicznych - ritanseryn", ketanseryn" i WAY100635. 

Wyniki tej pracy sugeruj�, #e zarówno uk!ad GABA-ergiczny jak i serotoninergiczny jest 

w!�czony w dzia!anie przeciwl"kowe zwi�zku (PhSe)2. Poniewa# w moich badaniach nie 

u#ywa!am antagonistów receptorów GABAA, nie mog" wykluczy$, #e uk!ad ten nie bierze 

udzia!u w dzia!aniu przeciwl"kowym selenu. Natomiast wyniki mojej pracy wyra'nie wykaza!y 

rol" uk!adu serotoninergicznego w dzia!aniu przeciwl"kowym selenu.  

 

Podsumowuj�c wyniki przeprowadzonych bada� [H-7]! i! [H-8] (cz��� trzecia) 

wykaza�am! !e w�a�ciwo�ci! przeciwdepresyjne i przeciwl�kowe selenu s" wynikiem jego 

wp�ywu na uk�ad serotoninergiczny. Bior"c pod uwag� te dane mo!na przypuszcza�, !

!e! zwi"zki selenu mog�yby by� wykorzystane! w! terapii zaburze# afektywnych u ludzi. 

Szczególnie stosowanie politerapii ze zwi"zkami! selenu,! u pacjentów z zaburzeniami 

afektywnymi,! pozwoli�aby zmniejszy� dawki stosowanych leków przeciwdepresyjnych!!

i przeciwl�kowych, co skutkowa�oby obni!eniem objawów niepo!"danych tych leków. 

 

Reasumuj�c wyniki zawarte we wszystkich pracach uj!tych w cyklu: 

 

1. Wykaza�am, �e pochodne mocznika i tiomocznika posiadaj! aktywno"# farmakologiczn!  

w zwierz$cych testach przesiewowych s�u�!cych do oceny dzia�ania o"rodkowego 

zwi!zków, w tym w testach potwierdzaj!cych udzia� mechanizmów serotoninergicznych.  

2. Nowe zwi!zki z grupy pochodnych arylopiperazyny wykazuj! dzia�anie przeciwdepresyjne 

i przeciwl$kowe, którego mechanizm zale�y od aktywacji uk�adu serotoninergicznego,  

a w szczególno"ci receptorów serotoninergicznych 5-HT1A. 

3. Ponadto, obydwa wybrane nowe zwi!zki 4p i 3o wykazuj! potencjalne w�a"ciwo"ci 

antyoksydacyjne. 

4. Uzyskane wyniki bada% wskazuj! na potencjaln! u�yteczno"# kliniczn! badanych 

zwi!zków (pochodne mocznika, tiomocznika, aryloimidazoliny) w terapii zaburze% 

depresyjnych i l$kowych, tak�e w przebiegu schizofrenii. 

5. Po raz pierwszy wykaza�am, �e nieorganiczna sól selenu (selenin sodu) posiada dzia�anie 

przeciwdepresyjne i przeciwl$kowe. Prawdopodobnie w mechanizm ten w�!czony  

jest uk�ad serotoninergiczny. W przypadku dzia�ania przeciwl$kowego tego zwi!zku  

nie mo�na wykluczy# rónie� udzia�u uk�adu GABA-ergicznego. 

6. Zwi�zki selenu mog� mie� znaczenie w leczeniu depresji/l�ku jako terapia samodzielna  

lub wspomagaj�ca dzia"anie standardowych leków przeciwdepresyjnych i przeciwl�kowych. 
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5. OMÓWIENIE POZOSTA�YCH OSI�GNI�� NAUKOWO-BADAWCZYCH! !

 

Poza omówionym powy�ej cyklem prac, który jest podstaw� do ubiegania si� o stopie� 

naukowy doktora habilitowanego, mój dorobek naukowo-badawczy to g!ównie prace 

oryginalne opublikowane w czasopismach naukowych znajduj�cych si� w bazie Journal  

of Citation Reports (JCR). Prace te dotycz� takich zagadnie�, jak: 

- Ocena wp!ywu nowo syntezowanych zwi�zków na OUN zwierz�t do"wiadczalnych; 

- Ocena interakcji ketaminy z wybranymi benzodiazepinami (diazepam, chlordiazepoksyd, 

klonazepam) w aspekcie dzia!ania antynocyceptywnego i przeciwdrgawkowego; 

- Ocena dzia!ania przeciwdepresyjnego i przeciwl�kowego magnezu; 

- Ocena interakcji inhibitora syntezy tlenku azotu z wybranymi benzodiazepinami (diazepam, 

flunitrazepam) w kontek"cie bada� nad procesami pami�ciowymi; 

- Wst�pna ocena farmakologiczna inhibitora enzymu degraduj�cego kannabinoidy; 

- Ocena zaanga�owania uk!adu glutaminianergicznego w dzia!anie substancji 

psychoaktywnych (morfina i etanol); 

- Ocena ekspozycji szczurów na dzia!anie mefedronu podawanego w okresie dorastania na 

dzia!anie nagradzaj�ce morfiny u zwierz�t doros!ych; 

 

Dodatkowo, moje zainteresowania naukowe zaowocowa!y powstaniem  6 publikacji 

przegl�dowych [Za�.7, IIA, R-1, IID, R-2÷R-6] i 5 artyku�ów popularno-naukowych  

[Za .7,! III I, A-1÷A-5] w których poruszane by�y aktualne tematy z dziedziny  

farmakologii i farmakoterapii. Jestem równie! autorem rozdzia�u w Podr"czniku  

do Farmacji Klinicznej [Za .7,!IIE, C-1]  . Tematyka wymienionych prac dotyczy: 

- Procesu powstawania nowych leków 

- Testów i modeli u!ywanych do oceny dzia�ania przeciwdepresyjnego 

- Leczniczych i pozamedycznych zastosowa# substancji psychoaktywnych,  

takich jak efedryna, pseudoefedryna, efedron, modafinil  

- Znaczenia inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 w leczeniu zaburze# wzwodu 

- Preparatów hormonalnych w dopingu wydolno$ciowym 

- Zastosowania melatoniny w zaburzeniach snu i depresji 

- Farmakologii azapironów 

- Medycznej marihuany 

- Napojów energetyzuj%cych 

- Zaburze# od!ywiania 

- Terapii fotodynamicznej 

!
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5.1. Omówienie osi�gni�� naukowo-badawczych!przed!uzyskaniem!stopnia!doktora  

Prac� w Katedrze i Zak!adzie Farmakologii z Farmakodynamik" AM w Lublinie  

(obecnie UM), kierowanej wówczas przez prof. Romualda Langwi#skiego rozpocz�!am  

w maju 2000 roku, pocz"tkowo na etacie in$ynieryjno-technicznym. Dyplom uko#czenia 

studiów wy$szych z ocen" celuj"c" oraz tytu! magistra farmacji uzyska!am w czerwcu  

2000 roku, po obronie pracy magisterskiej �Badania aktywno�ci farmakologicznej 

karbonylowych pochodnych imidazolu� wykonanej pod kierunkiem prof. Sylwii Fideckiej.  

W tym czasie zdobywa!am wiedz� z zakresu farmakologii OUN oraz umiej�tno�ci 

wykonywania do%wiadcze# z u$yciem zwierz"t do%wiadczalnych. W pa&dzierniku 2002 roku 

rozpocz�!am prac� w Zak!adzie na etacie naukowo-dydaktycznym.       

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych g!ówny kierunek  

prowadzonych przeze mnie bada# naukowych dotyczy! aktywno%ci farmakologicznej  

nowo syntezowanych zwi"zków z grupy arylowych i alkilowych pochodnych imidazolu, 

mocznika, tiomocznika oraz magnezu. Ich zwie#czeniem by!a rozprawa doktorska:  

�Ocena aktywno%ci farmakologicznej wybranych karbonylowych pochodnych  

1-aryloimidazoliny jako potencjalnych ligandów receptorów opioidowych i serotoninowych� 

wykonana pod kierunkiem prof. Sylwii Fideckiej, oraz prace [Za� 7. IIA, O-5 i O-8], 

prezentacje posterowe na konferencjach zagranicznych [Za� 7. IIIB, M-1÷M-4,  

 M-10÷M-13] i 1 zg!oszenie patentowe [Za�.7, IIB, Z-16] oraz wspó!autorstwo cyklu prac i 

streszcze# zjazdowych o przeciwdepresyjnym i przeciwl�kowym dzia!aniu magnezu  

[Za�.7, IIA, O-2÷O-4, O-6, O-7 i IIIB, M-5÷M-9,  M-14]. Zajmowa!am si� tak$e badaniem 

interakcji ketaminy z wybranymi lekami z grupy pochodnych benzodiazepin (diazepam, 

chlordiazepoksyd, klonazepam) w kontek%cie dzia!ania antynocyceptywnego  

i przeciwdrgawkowego, wynikiem czego by!a praca i prezentacja posterowa [Za�.7, IIA, O-1, 

IIIB, K-1]. 

 

Podsumowuj"c, mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora  

nauk farmaceutycznych obejmuje 8 oryginalnych prac z IF o !"cznej warto%ci IF=13.032  

i punktacji MNiSW=120. Wyniki bada# prezentowano na 17 konferencjach naukowych,  

w tym 14 mi�dzynarodowych i 3 krajowych, oraz uj�to w 1 zg!oszeniu patentowym. 
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5.2. Omówienie osi�gni�� naukowo-badawczych!innych ni! stanowi�ce podstaw� 

habilitacji,!po!uzyskaniu!stopnia!doktora  

 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych, we wspó�pracy z zespo�em  

Katedry i Zak�adu Syntezy i Technologii Chemicznej !rodków Leczniczych, kierowanym  

przez prof. Dariusza Matosiuka, kontynuowa�am wst"pne badania dotycz#ce ró$nych  

nowych zwi#zków organicznych o o%rodkowej aktywno%ci. W badaniach wykorzysta�am  

ca�# gam" testów behawioralnych s�u$#cych do wst"pnej oceny farmakologicznej  

badanych substancji. Wyniki tych bada&, zarówno chemicznych jak i farmakologicznych, 

zosta�y opublikowane dotychczas w 6 oryginalnych pracach w czasopismach znajduj#cych 

si" na li%cie JCR [Za�.7, IIA, O-12÷O-14, O-16÷O-18], by�y równie ! prezentowane! na!

mi"dzynarodowych! i! krajowych konferencjach naukowych [Za .7,! IIIB, M-16÷M-18,  

M-25, K-4÷K-15, K-18÷K-24], oraz! sta�y! si"! przedmiotem! 15 zg�osze#! patentowych  

[Za .7,!IIB, Z-1÷Z-15], które!obecnie!uzyska�y!ochron"!patentow$. 

W! tym! czasie! podj"�am! równie ! wspó�prac"! z! pracownikami Katedry Chemii  

Medycznej WUM (dr Mart$! Strug$ i! dr! Ann$! Bielenic$ - obecnie! Katedra! i! Zak�ad! 

Biochemii! I! Wydzia�u! Lekarskiego! WUM). Wspó�praca! ta! do! tej! pory! zaowocowa�a! 

5 wspólnymi! pracami! oryginalnymi,! opublikowanymi! w! mi"dzynarodowych  

czasopismach naukowych [H-2, Za .7,! IIA, O-9÷O-11, O-22] oraz doniesieniami na 

konferencjach naukowych [Za .7,! IIIB,! M-19 i M-20, K-16, K-17].! Za! prace! dotycz$ce! 

syntezy! pochodnych! bicyklicznych! imidów! o! dzia�aniu! biologicznym,! za! cykl!  

publikacji! dotycz$cych! syntezy! i! aktywno%ci! biologicznej! pochodnych! zwi$zków!

heterocyklicznych! zawieraj$cych! atom! azotu,! siarki lub! tlenu! oraz! za! wspó�autorstwo! 

publikacji pt.! �5-HT2 receptor affinity, docking studies and pharmacological  

evaluation of a series of 1,3-disubstituted! thiourea! derivatives�! zosta�am!  

trzykrotnie nagrodzona Nagrodami Naukowymi (III i II stopnia) JM Rektora 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

We! wspó�pracy z! prof.! Monik$! Wujec! z! Katedry! i! Zak�adu! Chemii! Organicznej 

przeprowadzi�am! wst"pny! skrining! farmakologiczny! zwi$zków! z! grupy! pochodnych!

(tio)semikarbazydu, s-triazolu i tiadiazolu [Za .7,! IIA,! O-15, O-20, IIIB, M-15, M-31].  

Obecnie! wspó�praca! ta! jest! kontynuowana! przy! realizacji doktoratu �Synteza! nowych!

pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu! o! potencjalnej! aktywno%ci! o%rodkowej& mgr Tomasza 

Krzanowskiego,!w!którym jestem promotorem pomocniczym. 
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Nawi�zaniem do tematyki aktywno�ci farmakologicznej nowych zwi�zków 

heterocyklicznych jest równie! rozpocz"ta w ostatnich latach wspó�praca naukowa  

z prof. Ferdinando Fiorino z Zak�adu Farmacji Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu,  

W�ochy. W ramach tej wspó�pracy wykonano cz"�$ bada% stanowi�cych przedstawione  

do oceny osi�gni"cie naukowe [H-3,!H-4,!H-5!i!H-6, Za�. 7, IIA, O-23, IIIB, M-32, M-33]. 

 

Ocena! interakcji! inhibitora! syntezy! tlenku! azotu! z! wybranymi! benzodiazepinami!

(diazepam, flunitrazepam) w kontek�cie bada� nad procesami!pami!ciowymi!

 

Kolejnym celem moich bada% by#o zbadanie interakcji pomi"dzy inhibitorem  

syntezy tlenku azotu i wybranymi benzodiazepinami (diazepam, flunitrazepam)  

w kontek�cie procesów pami"ciowych. Eksperymenty prowadzi#am wraz ze 

wspó#pracownikami z macierzystej Katedry. Uzyskane przez nas wyniki sugeruj�,  

!e hamowanie syntezy tlenku azotu mo!e prowadzi$ do pot"gowania zaburze%  

pami"ci wywo#anych przez diazepam, lecz mo!e tak!e zapobiega$ amnezji  

powodowanej podaniem flunitrazepamu u szczurów w te�cie rozpoznawania nowego 

przedmiotu [Za�.7, IIA, O-19]. 

!

Wst%pna ocena farmakologiczna inhibitora enzymu degraduj"cego kannabinoidy 

 

Wynikiem zainteresowania tematem kannabinoidów i medycznej marihuany,  

by#y badania, które prowadzi#am we wspó#pracy z naukowcami z Uniwersytetu  

w Kuopio w Finlandii. W badaniach tych ocenia#am potencja# terapeutyczny nowego  

inhibitora lipazy monoacyloglicerolowej (MAGL), zwi�zku oznaczonego symbolem  

JJKK-048. Zahamowanie aktywno�ci specyficznych enzymów degraduj�cych 

endokannabinoidy wydaje si" now� interesuj�c� strategi� w terapii wielu chorób.  

Poprzez takie dzia#anie jeste�my w stanie selektywnie zwi"ksza$ poziom  

i aktywno�$ endokannabinoidów w miejscach, w których s� one aktualnie produkowane  

(np. podczas stanu zapalnego), unikaj�c jednocze�nie efektów niepo!�danych wynikaj�cych  

z aktywacji receptorów kannabinoidowych rozlokowanych w ca#ym organizmie.  

Zwi�zek JJKK-048 okaza# si" by$ wyj�tkowo silnym inhibitorem MAGL in vivo.  

W testach oceniaj�cych tetrad" efektów behawioralnych wywo#ywanych przez  

kannabinoidy (katalepsja, hipotermia, analgezja i spowolnienie ruchowe) dzia#a#  

silnie antynocyceptywnie, hipotermicznie i hipolokomotorycznie bez wywo#ywnia 

niepo!�danych dzia#a% kannabinomimetycznych (katalepsji) [Za� 7, IIA, O-21, IIIB,  M-26].  
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Dodatkowo, zagadnienia szeroko rozumianej farmakologii kannabinoidów by�y prezentowane 

podczas VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2016 i opisane w publikacji 

pokonferencyjnej �Medyczna marihuana� Wydawnictwa Naukowego TYGIEL [Za�. 7, IIE,  

T-1], oraz w artykule opublikowanym w czasopi!mie dla farmaceutów Recipe, pt. �Medyczna 

marihuana - nadzieje i kontrowersje� w 2018 roku [Za� 7, III I, A-4]. Wyg�osi�am tak�e wyk�ad 

inauguracyjny w j#zyku angielskim pt. �Medical marijuana� na zaproszenie organizatorów 4th 

Lublin International  Medical  Congress  (LIMC)  w grudniu  2017  roku  [Za�.7, IIK]. 

 

Ocena zaanga�owania uk�adu glutaminianergicznego w dzia�anie substancji 

psychoaktywnych!(morfina!i!etanol);!

 

We wspó�pracy z zeso�em badawczym z rodzimej Katedry pod kierunkiem prof. Jolanty 

Kotli!skiej powsta�a równie" praca dotycz#ca roli metabotropowych receptorów 

glutaminianergicznych w przeciwbólowym dzia�aniu morfiny. Dane przedkliniczne 

wskazywa�y, "e receptory mGlu5 i mGlu2/3 bior# udzia� w modulowaniu dzia�ania 

antynocyceptywnego morfiny, natomiast danych takich nie by�o dotychczas na temat 

receptorów mGlu7, dlatego porównali$my wp�yw selektywnego allosterycznego  

agonisty mGlu7 � zwi#zku AMN082, agonisty mGlu2/3 - LY354740 oraz selektywnego 

antagonisty mGlu5 - MTEP, na efekty antynocyceptywne morfiny, a tak"e na rozwój  

i ekspresj% tolerancji na te efekty w te$cie zanurzenia ogona u myszy. Ligandy  

te hamowa�y rozwój tolerancji na antynocyceptywne dzia�anie morfiny, wskazuj#c,  

"e receptory mGlu7, podobnie jak mGlu2/3 i mGlu5, bior# udzia� w rozwoju tolerancji  

na antynocyceptywne dzia�anie morfiny [Za� 7, IIA, O-25, IIIB, M-35]. Jednocze$nie  

wykazano, "e  dzia�anie AMN082 nie jest zwi#zane z oddzia�ywaniem na receptory 

glutaminianergiczne typu NMDA. 

Inne badania prowadzone z tym zespo�em mia�y na celu ocen% wp�ywu  

pozytywnego allosterycznego modulatora receptorów mGlu5 (zwi#zek ADX-47273)  

na zaburzenia pami%ci przestrzennej wywo�ane odstawieniem etanolu u szczurów  

w te$cie labiryntu ko�owego Barnesa. Wykazali$my, "e pozytywna modulacja 

receptorów mGlu5 odwraca zaburzenia pami%ci przestrzennej oraz wp�ywa na funkcj% 

receptorów NMDA (spadek ekspresji podjednostki GluN2B w hipokampie i korze 

przedczo�owej u szczurów po odstawieniu etanolu, oraz wzrost ekspresji tych  

receptorów po podaniu ADX-47273). Otrzymane wyniki sugeruj# nowe mo"liwo$ci  

terapii uzale"nienia od etanolu poprzez modulacj% receptorów glutaminianergicznych  

[Za� 7, IIA, O-26].   

!

!
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Ocena! wp�ywu ekspozycji szczurów na dzia�anie mefedronu w okresie dorastania na 

dzia�anie nagradzaj�ce morfiny!u zwierz�t doros�ych!

!

W ostatnim czasie bra�am równie� udzia� w prowadzonych, we wspó�pracy z pracownikami 

naszego Zak�adu (pod kierunkiem dr hab. Joanny Listos) oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w 

Lublinie (Katedra Anatomii Patologicznej) interdyscyplinarnych badaniach dotycz!cych 

wp�ywu ekspozycji szczurów na dzia�anie mefedronu w okresie dorastania na dzia�anie 

nagradzaj!ce morfiny u zwierz!t doros�ych. W wyniku przeprowadzonych bada" 

behawioralnych (test warunkowanej morfin! preferencji miejsca), molekularnych (poziom 

metylacji DNA) oraz histopatologicznych wykazali#my, �e ekspozycja m�odego organizmu na 

dzia�anie mefedronu nasila dzia�anie nagradzaj!ce morfiny u doros�ych szczurów, indukuje 

zmiany w metylacji DNA w pr!�kowiu, prowadz!c do uwra�liwienia neuronów uk�adu 

mezolimbicznego, co w rezultacie mo�e sprzyja$ rozwojowi uzale�nienia na ró�ne substancje w 

wieku doros�ym [Za� 7, IIA, O-24]. 

 

Praca w Grantach 

 

1. W latach 2008-2011 by�am wspó�wykonawc� projektu badawczego KBN  

Nr 405063334 pt.: �Synteza i ocena farmakologiczna in vivo i in vitro pochodnych dekstrometorfanu 

jako selektywnych inhibitorów receptora nikotynowego� realizowanego we wspó�pracy z Katedr!  

i Zak�adem Syntezy i Technologii Chemicznej %rodków Leczniczych i Samodzieln! Pracowni! 

Chemii i Neuroin�ynierii Medycznej UM w Lublinie, kierownik prof. Dariusz Matosiuk 

  

2. Od roku 2018 jestem wspó�wykonawc� grantu OPUS finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki pt.: �Wp�yw podania katynonów, na przyk�adzie mefedronu w okresie 

m�odzie"czym na fenotyp doros�ych osobników�. Grant kierowany jest przez prof. Jolant&  

Kotli"sk! z macierzystej Katedry (NCN nr 2017/25/B/NZ7/01845).  

3. Od roku 2018 jestem równie� wspó�wykonawc� grantu OPUS finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki pt.: �Nowe wielocelowe ligandy aminergicznych receptorów GPCR jako 

substancje narz&dziowe do badania patomechanizmu schizofrenii�. Grant kierowany jest przez  

dr hab. Agnieszk& Kaczor z Katedry i Zak�adu Syntezy i Technologii Chemicznej %rodków 

Leczniczych (NCN nr 2017/27/B/NZ7/01767). 
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4. Pod koniec 2018 roku zosta� tak�e z�o�ony do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej projekt  

w konkursie �Team Net� pt.: �Skuteczno!" kombinacji wybranych wyci#gów ro!lin z rodziny 

Lamiaceae z kannabinodiolem jako $ród�o potencjalnych !rodków do terapii zespo�ów 

ot%piennych�, którego jestem wspó�twórc�. Obecnie projekt przeszed� do II etapu oceny. 

 

5. W tym samym roku (2018) otrzyma�am finansowanie jako kierownik projektu NCN 

MINIATURA 2 pt.: �Badania aktywno!ci przeciwdepresyjnej i przeciwl"kowej nowych  

ligandów serotoninowych - pochodnych arylopiperazyny � u zwierz#t do!wiadczalnych� 

(nr 2018/02/X/NZ7/01067). Celem grantu jest kontynuacja moich bada$ nad zwiazkami z grupy 

pochodnych arylopiperazyny. 

Od pocz#tku mojej pracy by�am wielokrotnie wykonawc# w projektach statutowych (DS) 

realizowanych pod kierownictwem prof. Sylwii Fideckiej oraz prof. Jolanty H. Kotli$skiej,  

a tak%e kierownikiem lub wykonawc# trzech projektów realizowanych w ramach prac w�asnych 

(PW): w 2006 roku �Ocena aktywno!ci farmakologicznej wybranych karbonylowych 

pochodnych 1-aryloimidazoliny jako potencjalnych ligandów receptorów opioidowych  

i serotoninowych�, w 2009 roku �Aktywno!& farmakologiczna nowych pochodnych 

imidazo[1,2-a][1,3,5]triazyny, 1-aryloimidazolidyn-2-ylideno-3-etoksykarbonylometylo-

mocznika oraz imidazo[1,2-a][1,3,5]triazepiny� i w 2010 roku � Aktywno!& farmakologiczna 

nowych pochodnych 1 - (1 - aryloimidazolidyn - 2 - ylideno) - 3 � etoksykarbonylofenylo 

(chlorosulfonylo, benzenosulfonylo) mocznika� realizowanych w Katedrze i Zak�adzie 

Farmakologii z Farmakodynamik#, UM w Lublinie; 

  

Dalsze!plany!naukowo-badawcze!

 

Obecnie moje dzia�ania naukowe zorientowane s# na realizacj" bada$ w ramach grantów  

z NCN (opisanych powy%ej). Dodatkowo, pozostaj#c we wspó�pracy z prof. Wujec z Katedry  

i Zak�adu Chemii Organicznej (realizacja doktoratu) oraz prof. Fiorino z Zak�adu Farmacji 

Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu kontynuuj" badania nad nowymi zwi#zkami z grupy 

pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu i pochodnymi arylopiperazyny. Kolejnym ciekawym nurtem 

bada$ prowadzonych wraz z dr Jolant# Orzelsk#-Górk# i dr hab. Katarzyn# Szewczyk jest ocena 

farmakologicznej aktywno!ci zwi#zków fenolowych wyizolowanych z wybranych gatunków ro!lin 

z rodzaju Impatiens L. Pierwsza cz"!& zaplanowanych eksperymentów zosta�a ju% wykonana, 

wyniki by�y zaprezentowane na konferencjach naukowych [Za�.7, IIIB, M-29 i M-30], a praca 

zosta�a przes�ana do publikacji. Zamierzam równie% poszerzy& i uzupe�ni& swój warsztat badawczy 

wykorzystuj#c w pracy model rybek Danio rerio. Pierwsze moje doniesienie z u%yciem tego modelu 

by�o prezentowane podczas 4
th
 Workshop of the Polish Zebrafish Society [Za�.7, IIIB, K-26]. 
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5.3.!Wspó�praca z jednostkami naukowymi w kraju i za granic�!

 

Wspó�praca mi�dzyuczelniana!

 

1. Warszawski!Uniwersytet!Medyczny: 

- Katedra i Zak�ad Biochemii I Wydzia�u Lekarskiego  

(dr hab. Marta Struga i dr hab. Anna Bielenica) 

 

- Zak�ad Mikrobiologii Farmaceutycznej, Centrum Bada� Przedklinicznych i Technologii 

(CePT, dr hab. Joanna Stefa!ska) 

 

2. Uniwersytet!Marii!Curie-Sk�odowskiej!w!Lublinie 

- Zak�ad Fizjologii Zwierz"t Wydzia�u Biologii i Biotechnologii (prof. Piotr Wla#) 

 

Wspó�praca mi�dzyzak�adowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

- Katedra i Zak�ad Farmacji Stosowanej (prof. Ewa Poleszak) 

 

- Katedra i Zak�ad Syntezy i Technologii Chemicznej $rodków Leczniczych (prof. Dariusz 

Matosiuk, dr hab. Agnieszka Kaczor, dr Marzena Rz#dkowska, dr El%bieta Szaco!) 

 

- Katedra i Zak�ad Toksykologii (prof. Jaros�aw Dudka, dr Mariola Herbet) 

 

- Katedra i Zak�ad Chemii Organicznej (prof. Monika Wujec) 

 

Wspó�praca z zagranicznymi jednostkami naukowymi 

!

1.!University!of!Zagreb,!Croatia!

- Department of Medicinal Chemistry,  

Faculty of Pharmacy and Biochemistry, prof. Branka Zorc 

 

2.!Universita di Napoli �Federico II�, Naples,!Italy!

Dipartimento di Farmacia, prof. Ferdinando Fiorino 

 

3.!University!of!Eastern!Finland,!Kuopio,!Finland!

- School of Medicine, Institute of Biomedicine/Physiology, dr Nina Aaltonen 

- School of Pharmacy, dr Teija Parkkari 
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5.4.!Sta�e w krajowych!i!zagranicznych!o!rodkach naukowych lub akademickich!

 

14.09.2005!-!17.09.2005 - sta� naukowy w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, Zak�ad 

Neurochemii, opiekun naukowy - prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz- Michaluk 

 

13.03.2017!-!17.03.2017 � sta !naukowy!w!Instytucie!Farmakologii!PAN!w!Krakowie,!Zak"ad!

Farmakologii!Uzale nie#;!opiekun!naukowy!- prof. dr hab. Ma"gorzata!Filip.        

!

08! -! 11.05.2014,! 15! -! 18.05.2014 - seminarium szkoleniowe w zakresie farmacji klinicznej 

prowadzone przez Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego we Lwowie, 

opiekun naukowy � prof. Andrij Zimenkovski 

 

11.01.2016! -! 15.01.2016 � szkolenie dla nauczycieli akademickich w ramach 

mi$dzynarodowego! programu! Erasmus! Plus! � Zak"ad! Farmacji! i! Biochemii;! Uniwersytet! w!

Zagrzebiu, opiekun naukowy - prof. Branka Zorc 

 

 

5.5.!Udzia� w komitetach organizacyjnych krajowych!konferencji!naukowych!

!

- cz"onek! Komitetu! Organizacyjnego! Konferencji! �Uzale nienia! � wyzwanie dla 

wspó"czesnych! nauk! medycznych�,! Collegium! Pharmaceuticum,! UM! w! Lublinie,!

6.06.2018. 

 

5.6.!Udzia� w komitetach organizacyjnych mi!dzynarodowych konferencji naukowych!

!

- cz"onek! Komitetu! Organizacyjnego! XVIII! International! Congress! of! the! Polish!

Pharmacological Society. Kazimierz Dolny, 23-25.05.2013. 

 

- cz"onek! Komitetu! Organizacyjnego! XX! International! Congress! of! the! Polish 

Pharmacological Society. Lublin, 5-7.06.2019. 

 

!

!

!

!

!

!
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5.7. Nagrody oraz stypendia zwi�zane z dzia�alno�ci� naukow�!

Naukowe Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 

2010,!2013,!2016,!2017!�!nagroda!I!stopnia!!

2015!- nagroda!II!stopnia!!

2009,!2011,!2012!-!! nagroda!III!stopnia!!

1.07.2017-30.06.2018 - stypendium projako�ciowe za szczególne zaanga�owanie w prac� 

zawodow� na rzecz UM w Lublinie oraz wyj�tkowy wk�ad w rozwój nauki ocenionej za okres 

2015-2016; przyznane przez Rektora UM w Lublinie  

 

Naukowe Nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 

2008 - nagroda zespo�owa naukowa III! stopnia za osi�gni�cia naukowe, tj. publikacje 

dotycz�ce syntezy pochodnych bicyklicznych imidów o dzia�aniu biologicznym. 

2010 - nagroda zespo�owa naukowa II! stopnia za cykl publikacji dotycz�cych syntezy  

i aktywno!ci biologicznej pochodnych zwi�zków heterocyklicznych zawieraj�cych atom azotu, 

siarki lub tlenu. 

2017! - nagroda naukowa II! stopnia za wspó�autorstwo pracy pt. �5-HT2 receptor affinity, 

docking studies and pharmacological evaluation of a series of 1,3-disubstituted thiourea 

derivatives�. 

 

Inne nagrody i wyró�nienia 

 

2017! r. - III miejsce w Wydzia�owym Konkursie Prac Dyplomowych za prac� magistersk� 

studentki Ma�gorzaty Szabli pt.: �Badania aktywno!ci farmakologicznej  

in vivo � u zwierz!t do"wiadczalnych � nowych pochodnych 1,2-diaminoetanu  

o spodziewanej aktywno"ci o"rodkowej�  - promotor!

28.02.2018! r. - III miejsce w kategorii najlepszy poster naukowy podczas Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej CHOROBY RZADKIE w XXI WIEKU dla mgr. Tomasza 

Krzanowskiego pt. �Trudno"ci diagnostyczne i terapeutyczne w zaka�eniach pr!tkami 

niegru$liczymi - opis przypadku klinicznego� - opiekun naukowy i wspó�autor!

28.09.2018  - wyró�nienie projektu �Jak zdrowo si% uczy&?� w kategorii Najlepszy projekt 

realizowany ze studentami/doktorantami w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki - 

kierownik!projektu!
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5.8. Uczestnictwo w programach mi�dzynarodowych i krajowych!

03.07.2009!-!05.12.2009!- udzia� w projekcie �Profesjonalne!Kadry!Medyczne!-!Rozszerzenie!

Oferty! Edukacyjnej! Uniwersytetu! Medycznego! w! Lublinie� z Programu Operacyjnego 

Kapita� Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo Wy!sze i nauka, Dzia�anie 4.1. Wzmocnienie i rozwój 

potencja�y dydaktycznego uczelni oraz zwi"kzenie liczby absolwentów kierunków o 

kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt wspó�finansowany przez Uni" 

Europejsk# w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. 

01.06.2012!-!31.05.2013!- wyk�adowca w projekcie: Edukacja dla bezpiecze!stwa �!szkolenia!

z zakresu pierwszej pomocy i rozpoznania uzale"nie!. PO KL Dzia�anie 9.4. Wysoko 

wykwalifikowane kadry systemu o$wiaty. Projekt wspó�finansowany ze $rodków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego.  

01.01.2013! -! 31.12.2015! -!wyk�adowca w projekcie Nr UDA-POKL.04.03.00-00-052/12-00 

�MEDFUTURE-!medyczne zawody przysz�o�ci� Projekt wspó�finansowany ze $rodków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo�ecznego.  

12.08.2014! -! 31.08.2015! - udzia� w projekcie: �Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo 

Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy na rzecz podniesienia jako�ci opieki 

medycznej! pogranicza! polsko-ukrai!skiego� o numerze IPBU.03.01.00-06-369/11  

w ramach Programu Wspó�pracy Transgranicznej Polska-Bia�oru$-Ukraina 2007-2013 

wspó�finansowanym ze $rodków Unii Europejskiej. 

01.09.2018! -! 31.08.2022! - wyk�adowca w projekcie: �HQMedEd! -! High! Quality! Medical!

Education! -! Zintegrowane! Programy! Rozwoju! Uniwersytetu! Medycznego! w! Lublinie�  

o numerze POWR.03.05.00-00-Z023/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020, O$ Priorytetowa III. Szkolnictwo wy!sze dla gospodarki i rozwoju, 

Dzia�anie 3.5 Kompleksowe programy szkó� wy!szych, projekt wspó�finansowany przez Uni" 

Europejsk# ze $rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

2019 � udzia� w projekcie dotycz#cym wspó�pracy w dziedzinie farmacji oraz wymiany 

akademickiej w ramach Porozumienia o wspó�pracy pomi"dzy Uniwersytetem Federico II  

w Neapolu (Neapol, W�ochy) a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (Lublin, Polska, umowa 

dwustronna w trakcie finalizacji).  

Inne osi%gni�cia!

Ca�okszta� dzia�alno$ci naukowo-badawczej wraz z wykazem opublikowanych prac naukowych 

oraz szczegó�owe informacje o wspó�pracy naukowej, osi#gni"ciach dydaktycznych i 

popularyzacji nauki zosta�y przedstawione w odpowiednich punktach w Za�%czniku 7. 
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5.9.!Wykonane!recenzje!(sumaryczne!zestawienie!w!tabeli)!!

Recenzje!prac!naukowych!

!
Liczba!

Artyku�y z!IF! 12!

!Artyku�y bez IF!

!

43!

!Wydawnictwa!

pokonferencyjne!
2!

Prace!magisterskie!

(do!wiadczalne)!
!

8!

 

6.!BIBLIOMETRYCZNE!PODSUMOWANIE!DOROBKU!NAUKOWEGO!

Mój aktualny dorobek naukowy (szczegó�y w Za�"czniku 7) zestawiono w tabeli:  

PRACE!

NAUKOWE!(53)!

Prace!

oryginalne!!

!

!

Prace!

przegl"dowe !

Publikacje!

pokonferencyjne!

Rozdzia�y 

ksi"#ek!

Prace!

popularno-

naukowe!!

Prace!z!IF!(35)! 34! 1! -! -! -!

Prace!bez!IF!(18)! -! 5! 7! 1! 5!

 

Sumaryczny! IF! publikacji! naukowych! wed�ug listy Journal! Citation! Reports! (JCR),!

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi!IF!=!84.972,!co stanowi 800 pkt!MNiSW.!

�"czn" liczb% cytowa& oraz Indeks Hirscha (IH) publikacji!przedstawiono w tabeli: 

CYTOWANIA! Liczba cytowa& !
Liczba cytowa& !

(bez autocytowa&)!
INDEKS!HIRSCHA!

(IH)!publikacji!

wg!bazy!Web!of!

Science!(WoS)!
509! 461! 11!

Wg!bazy!SCOPUS! 543! 497! 11!

!

Zg�oszenia!patentowe!oraz!patenty!krajowe!sumarycznie!przedstawiono w tabeli: 

Zg�oszenia patentowe!
16!

!

Patenty!krajowe!
15!

!

 

Udzia� w konferencjach i zjazdach naukowych przedstawiono w tabeli: 

Konferencje!!

i!zjazdy!naukowe!(87)!

!

Prezentacja!posterowa!(66)! Prezentacja!ustna!(21)!

Zagraniczne!(43)! 40! 3!

Krajowe!(44)! 26! 18!

!
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7.!WYKAZ SKRÓTÓW!
!

5-HIAA � kwas 5-hydroksyindolooctowy 

5-HT � serotonina 

5-HTP � 5-hydroksytryptofan 

8-OH-DPAT � 8-hydroksy-2-(dipropylamino)-tetralina  

ADS � antyoksydacyjny uk!ad ochronny 

AM � Akademia Medyczna 

BDNF � czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego 

DAG � diacyloglicerol 

DPS - 3-(4-fluorofenyloselenylo)-2,5-difenyloselenofen  

EPM � test podniesionego labiryntu krzy"owego 

FST � test wymuszonego p!ywania 

GABA � kwas gamma-aminomas!owy 

GPCR � receptory sprz#�one z bia�kim G 

GPx � peroksydaza glutationowa 

GR � reduktaza glutationowa 

IP3 � trifosforan inozytolu 

JCR � baza Journal Citation Reports 

LCAPs � d�ugo�a$cuchowe arylopiperazyny 

LLR � test opadania dolnej wargi 

MAGL � lipaza monoacyloglicerolowa 

MAO � monoaminooksydaza 

mCPP � meta-chlorofenylpiperazyna 

NA � noradrenalina 

NARI � selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny 

NCN � Narodowe Centrum Nauki 

NMDA � kwas N-metylo-D-asparaginowy 

OUN � o%rodkowy uk�ad nerwowy 

pCPA � para-chlorofenyloalanina 

PTZ � pentetrazol 

ROS � reaktywne formy tlenu 

SSRI � selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

TST � test zawieszenia za ogon 

UM � Uniwersytet Medyczny 
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