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1. Imię i nazwisko: Anna Serefko 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe  

• 2003 r. – uzyskanie stopnia magistra farmacji, Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział  

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Praca magisterska wykonana w Katedrze 

i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej. Tytuł pracy: „Wrażliwość na wybrane 

cefalosporyny pałeczek Gramujemnych izolowanych z populacji szpitalnej i pozaszpitalnej” – 

promotor:  dr hab. Anna Malm (obecnie prof. dr hab.) 

• 2004 r. – uzyskanie Prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wydanego przez Podkarpacką 

Okręgową Izbę Aptekarską w Rzeszowie  

• 2005 r. – ukończenie Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Nauczycieli 

Akademickich  

• 2008 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Praca wykonana 

w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 

Mikrobiologicznej. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wrażliwość in vitro drożdżaków z rodzaju 

Candida na kaspofunginę” – promotor:  dr hab. Anna Malm, prof. nadzw. UM (obecnie 

prof. dr hab.)  

• 2008 r. – ukończenie studiów podyplomowych, kierunek: Studia menedżerskie, Wyższa 

Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów 

• 01.10.2016 r. do chwili obecnej – odbywanie specjalizacji z zakresu farmakologii, 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Studium Kształcenia 

Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego  

 

Pozostałe posiadane dyplomy oraz świadectwa ukończenia specjalistycznych szkoleń 

przedstawione są w Załączniku 7. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

• 01.10.2011-30.09.2014 r. – Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, Stanowisko: Asystent dr 

• 01.10.2014 r. do chwili obecnej – Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Stanowisko: Adiunkt 

 

 



Dr n. farm. Anna Serefko                                                                                                                    Załącznik 2 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

  
Strona 3 

 
  

4. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 

1789) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

„Pozamonoaminergiczne punkty uchwytu substancji o potencjale przeciwdepresyjnym w testach 

i modelach zwierzęcych” 

 

Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę habilitacji zostało przedstawione  

w monotematycznym cyklu ośmiu prac (7 oryginalnych i 1 przeglądowej), opublikowanych 

w latach 2015-2018. Łączny współczynnik oddziaływania (ang. impact factor, IF) wymienionych 

prac wynosi 18,576, natomiast łączna punktacja KBN/MNiSW wynosi 195. 

 

4.2. Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

(Prace przedstawiono w kolejności ich omawiania w punkcie 4.3.) 

M1.  Wróbel A, Serefko A, Wlaź P, Poleszak E. The effect of imipramine, ketamine, and zinc in 

the mouse model of depression. Metab Brain Dis. 2015, 30, 6, 1379–1386.  

IF = 2,603; MNiSW = 25, Springer 

M2.  Serefko A, Szopa A, Poleszak E. Magnesium and depression. Magnes Res. 2016, 29, 3, 

112–119. 

IF = 1,156; MNiSW = 15, John Libbey Eurotext 

M3.  Wlaź P, Serefko A, Szopa A, Poleszak A. The effect of an acute and 7-day administration of 

magnesium chloride on magnesium concentration in the serum, erythrocytes, and brain of 

rats. Pharmacol. Rep. 2016, 68, 2, 289–291.  

IF = 2,587; MNiSW = 25, Elsevier 

M4.  Wośko S, Serefko A, Szopa A, Wlaź P, Wróbel A, Wlaź A, Górska J, Poleszak E. CB1 

cannabinoid receptor ligands augment the antidepressant-like activity of biometals 

(magnesium and zinc) in the behavioural tests. J Pharm Pharmacol. 2018, 70, 4, 566–575. 

IF = 2,309; MNiSW = 25, John Wiley & Sons, Inc. 

M5.  Serefko A, Szopa A, Wlaź A, Wośko S, Wlaź P, Poleszak E. Synergistic antidepressant-like 

effect of the joint administration of caffeine and NMDA receptor ligands in the forced swim 

test in mice. J Neural Transm. 2015, 123, 4, 463–472. 

IF = 2,392; MNiSW = 25, Springer 

M6.  Wlaź P, Poleszak E, Serefko A, Wlaź A, Rundfeldt C. Anxiogenic- and antidepressant-like 

behavior in corneally-kindled rats. Pharmacol. Rep. 2015, 67, 2, 349–352. 

IF = 2,251; MNiSW = 25, Elsevier 
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M7.  Wróbel A, Serefko A, Szopa A, Rojek K, Poleszak E, Skalicka-Woźniak K, Dudka J. 

Inhibition of the CRF1 receptor influences the activity of antidepressant drugs in the forced 

swim test in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017, 390, 8, 769–774.  

IF = 2,238; MNiSW = 25, Springer  

M8.  Wróbel A, Serefko A, Rechberger E, Banczerowska-Górska M, Poleszak E, Dudka J, 

Skorupska K, Miotła P, Semczuk A, Kulik-Rechberger B, Mandziuk S, Rechberger T. 

Inhibition of Rho kinase by GSK 269962 reverses both corticosterone-induced detrusor 

overactivity and depression-like behaviour in rats. Eur J Pharmacol. 2018, 837, 127–136. 

IF = 3,040; MNiSW = 30, Elsevier 

 

Opis mojego wkładu w powstanie każdej z w/w publikacji, wraz z szacunkowym udziałem 

procentowym, zostały przedstawione w Załączniku 7. Natomiast Oświadczenia współautorów, 

określające ich indywidualny wkład w powstanie prezentowanego cyklu prac, zostały 

przedstawione w Załączniku 5. 

 

4.3. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników  

Badania naukowe, których wyniki zostały zaprezentowane w pracach zgłoszonych do 

postępowania habilitacyjnego skupiały się wokół poszukiwania nowych, bardziej efektywnych 

strategii terapeutycznych w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Eksperymenty posiadały charakter 

nowatorski i interdyscyplinarny, obejmując badania behawioralne, biochemiczne oraz 

cystometryczne. Zostały przeprowadzone przy współpracy międzywydziałowej w ramach 

jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

 

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ BADAWCZĄ 

 

Według najnowszych danych epidemiologicznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

w 2015 roku całkowita liczba osób cierpiących na depresję wynosiła ponad 322 miliony, co 

stanowiło ok. 4,4% ogółu populacji. Choroba ta nieco częściej występuje u kobiet (5,1% ogółu 

populacji) niż u mężczyzn (3,6% ogółu populacji). Pacjentów z depresją niepokojąco przybywa, 

szczególnie w krajach mniej zamożnych. Oszacowano, że pomiędzy 2005 a 2015 rokiem, liczba 

osób z depresją wzrosła o 18,4%, co związane było  przede wszystkim ze wzrostem liczebności 

populacji oraz z wydłużeniem średniego okresu życia. Mimo że zaburzenia depresyjne mogą 

pojawić się w każdym wieku, bardziej narażone są osoby starsze (depresja dotyka ponad 7,5% 

kobiet i 5,5% mężczyzn pomiędzy 55 a 74 rokiem życia). Do innych czynników ryzyka rozwoju 

depresji należą: ubóstwo, bezrobocie, traumatyczne przeżycia (np. śmierć bliskiej osoby, czy 
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rozpad związku), choroba somatyczna, problemy związane z nadużywaniem alkoholu lub 

przyjmowaniem narkotyków (WHO Report, 2017).  

Diagnoza zaburzeń depresyjnych nie należy do łatwych, gdyż związana jest z oceną 

subiektywnych odczuć pacjenta. Ponadto, depresja nie jest pojedynczą jednostką chorobową. 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rozróżnia szereg 

rodzajów epizodów depresyjnych – łagodny, umiarkowany, ciężki bez epizodów psychotycznych, 

ciężki z objawami psychotycznymi, depresję atypową, depresję poporodową. Osobną grupę chorób 

stanowią zburzenia depresyjne nawracające (ICD-10). Dodatkowo, w zależności od czynnika 

wyzwalającego, niektóre opracowania wspominają o depresji sezonowej, depresji 

przedmiesiączkowej, czy depresji okresu przekwitania. Co ciekawe, istnieją pacjenci, u których 

depresja może być specyficzną formą przystosowania się do niekorzystnych warunków środowiska 

lub sposobem ucieczki od uciążliwych wymogów stawianych przez otoczenie, niewygodnych 

sytuacji, nierozwiązanych problemów, czy odpowiedzialności (Pużyński, 2011). Typowe łagodne, 

umiarkowane oraz ciężkie epizody depresyjne charakteryzują się obniżeniem nastroju pacjenta, 

spadkiem energii, spadkiem aktywności. Osoba chora w mniejszym stopniu odczuwa przyjemność, 

ma zawężony zakres zainteresowań oraz osłabioną koncentrację. Często odczuwa znaczne 

zmęczenie, które pojawia się nawet po niewielkim wysiłku, cierpi na zaburzenia snu, zmniejszony 

apetyt, ma niższą samoocenę, brak jej pewności siebie, odczuwa poczucie winy. Zaburzeniom 

nastroju mogą też towarzyszyć: zahamowanie psychoruchowe lub pobudzenie ruchowe, ubytek  

masy  ciała, czy utrata libido. U pacjentów z depresją występują co najmniej 2 lub 3 z w/w 

objawów, a obniżenie nastroju nie ulega istotnym wahaniom w kolejnych dniach bądź pod 

wpływem bieżących wydarzeń. Dodatkowo, część pacjentów z depresją zgłasza płaczliwość, 

melancholię, pesymizm, pojawienie się myśli samobójczych. Wśród objawów somatycznych mogą 

wystąpić bóle głowy w okolicy potylicznej, bóle typu neuralgicznego, poczucie dyskomfortu lub 

ból w jamie brzusznej, jadłowstręt, „zaciskanie” klatki piersiowej, tachykardia, duszności, niepokój 

w okolicy serca, suchość w jamie ustnej, nasilona potliwość, odczucie oziębienia stóp oraz dłoni, 

czy odczucie pieczenia skóry i błon śluzowych. Zaburzenia depresyjne należą do heterogennych 

chorób o dużej zmienności, których zarówno nasilenie objawów (od łagodnego do ciężkiego), jak 

i czas trwania (od kilku miesięcy do kilku lat) wykazują zindywidualizowany charakter. Pierwszy 

epizod depresji może wystąpić w każdym wieku, tj. od dzieciństwa do wieku podeszłego (ICD-10; 

Pużyński, 2011).  

Konsekwencje płynące z tak wysokiej zapadalności na zaburzenia depresyjne są 

poważnym problemem społecznym, który dotyka zarówno indywidualnego pacjenta, jak i jego 

otoczenie, a nawet całe społeczeństwo. Zaburzenia depresyjne drastycznie obniżają jakość życia 

osoby chorej, mają wpływ na jej aktywność zawodową i rodzinną oraz relacje międzyludzkie. 

Oszacowano, że depresja stała się najczęstszym czynnikiem prowadzącym do inwalidztwa oraz 
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należy do głównych przyczyn prób i śmierci samobójczych. Zjawiska te mają bardzo niekorzystny 

aspekt ekonomiczny, związany ze spadkiem wydajności pracy oraz absencją chorobową osób 

z depresją, ze zwiększeniem wydatków budżetowych na ich opiekę zdrowotną, a także z odległymi 

skutkami depresji. Opierając się na statystykach WHO, każdego roku około 800 000 ludzi odbiera 

sobie życie, co stanowi prawie 1,5% wszystkich zgonów (WHO Report, 2017). 

 

Zaburzenia depresyjne jako choroba współtowarzysząca 

Zaburzenia depresyjne niejednokrotnie towarzyszą innym chorobom – psychicznym 

i somatycznym. Schorzenia te mogą zmieniać obraz depresji lub maskować jej objawy, utrudniając 

diagnostykę oraz niekorzystnie oddziaływać na skuteczność leczenia. Wiele dolegliwości 

psychicznych i somatycznych uważanych jest za czynnik ryzyka wystąpienia epizodu 

depresyjnego, przyczynę lekooporności depresji oraz bodziec do jej nawrotowości. Z drugiej 

strony, zauważono korelację pomiędzy obecnością symptomów depresji a pogorszeniem ogólnego 

stanu zdrowia pacjenta, zaprzestaniem przestrzegania przez pacjenta zaleceń terapeutycznych oraz 

zmniejszeniem skuteczności leczenia choroby podstawowej i jej zaostrzeniem, co zwiększa ryzyko 

hospitalizacji pacjenta (IsHak i wsp., 2017). Dane literaturowe wykazały współzależność pomiędzy 

występowaniem zaburzeń nastroju a m.in. chorobami układu krążenia (w tym nadciśnienia 

tętniczego, zaburzeń rytmu serca, chorobą wieńcową), osteoporozą, endokrynopatiami (w tym 

cukrzycą, chorobami tarczycy), przewlekłymi zespołami bólowymi, niedokrwieniem mózgu, 

nowotworami złośliwymi, schorzeniami przewodu pokarmowego, chorobami alergicznymi, AIDS, 

lękiem, czy nadreaktywnością pęcherza moczowego (Dudek i Siwek, 2007; Pużyński, 2011; 

Coplan i wsp., 2015; Melotti i wsp., 2017).  

Obrane kierunki badań w pracach zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego są ściśle 

związane ze współwystępowaniem depresji i lęku lub nadreaktywności pęcherza moczowego. Płeć 

żeńska jest bardziej narażona na współistnienie tych schorzeń, gdyż wszystkie trzy jednostki 

chorobowe częściej dotykają kobiet niż mężczyzn. Globalnie, problem dotyczy znacznego odsetka 

ludzi, gdyż u 4,6% kobiet występują zaburzenia lękowe, natomiast nawet do 17% populacji 

żeńskiej może doświadczać nadreaktywności pęcherza moczowego (WHO Report, 2017; Melotti 

i wsp., 2018). Niemalże połowa pacjentów, u których zdiagnozowano depresję, cierpi na 

zaburzenia lękowe. Współwystępowanie depresji i lęku jest wiązane z dłuższym czasem trwania 

choroby, wolniejszym powrotem do zdrowia, zwiększoną częstotliwością nawrotów oraz 

z głębszymi problemami psychospołecznymi (Coplan i wsp., 2015). W wyniku pogorszenia się 

jakości życia osób z nadreaktywnością pęcherza moczowego, będącego czynnikiem wysoce 

stresogennym, u znacznego odsetka tej grupy pacjentów diagnozowane są zaburzenia depresyjne. 

Dane literaturowe wskazują, że nawet 40-60% pacjentek z nadwrażliwością pęcherza moczowego 

równocześnie zmaga się z depresją (Melotti i wsp., 2018). Powiązanie zaburzeń depresyjnych 
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z zaburzeniami lękowymi lub nadreaktywnością pęcherza moczowego tłumaczone jest udziałem 

tych samych szlaków sygnałowych (m.in. osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, procesów 

zapalnych związanych z systemem immunologicznym, neurotransmisji serotoninergicznej) 

w patomechanizmie w/w jednostek chorobowych (Coplan i wsp., 2015; Melotti i wsp., 2018).  

 

Patomechanizm zaburzeń depresyjnych 

Zaburzenia depresyjne należą do heterogennych chorób wywołanych czynnikami 

biologicznymi, psychologicznymi, genetycznymi, społecznymi oraz rodzinnymi. Ich 

patomechanizm nie jest jeszcze do końca wyjaśniony. Wiadomo, że szereg szlaków 

neuroprzekaźnikowych, jak i metabolicznych jest związanych z etologią depresji. W związku z 

powyższym, istnieje kilka teorii dotyczących rozwoju zaburzeń depresyjnych, tj. teoria 

monoaminergiczna, neurotroficzna, glikokortykosteroidowa, glutaminianergiczna, zapalna 

i cytokinowa. Koncepcje te bardziej się uzupełniają niż wykluczają i nie wyczerpują złożonego 

tematu patomechanizmu depresji. 

 

1. Teoria monoaminergiczna 

Najbardziej znane teorie dotyczące rozwoju depresji, to teoria noradrenergiczna 

i serotoninergiczna (Schildkraut, 1965; Coppen, 1969) oraz teoria dopaminowa (Randrup 

i Braestrup, 1977), które zakładają, że zaburzenia biosyntezy, metabolizmu oraz magazynowania 

monoamin (noradrenaliny, serotoniny i dopaminy) prowadzą do obniżenia ich stężenia 

w przestrzeni synaptycznej oraz do osłabienia neuroprzekaźnictwa zależnego od tych 

neurotransmiterów, a to jest przyczyną pojawienia się zaburzeń nastroju. Liczne eksperymenty 

przedkliniczne oraz badania kliniczne potwierdziły słuszność tych założeń. Metaanaliza 

przeprowadzona przez Ruhé i wsp. (2007) wykazała, że niedobór monoamin koreluje z obniżeniem 

nastroju u pacjentów, u których w rodzinie występowała depresja lub u pacjentów z remisją 

choroby, niestosujących leków przeciwdepresyjnych. Podobnie, konsekwencją niedoboru 

tryptofanu u większości pacjentów był ciężki nawrót objawów depresji dużej, mimo że choroba ta 

była skutecznie leczona inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (Delegado i wsp., 1999). 

Wyniki badań (w tym pośmiertnych) dowiodły, że pacjenci ze zdiagnozowaną depresją 

charakteryzują się licznymi zmianami w układzie monoaminergicznym, m.in. zwiększeniem 

gęstości receptorów serotoninergicznych 5-HT2 w korze przedczołowej, zmniejszeniem poziomu 

białka p11 związanego z aktywnością receptorów serotoninergicznych 5-HT1A, wzrostem liczby 

receptorów dopaminergicznych D2 w jądrach podstawy, wzmożoną gęstością receptorów 

noradrenergicznych α2 w jądrze miejsca sinawego, jak również obniżonym poziomem transportera 

noradrenaliny. Zwrócono również uwagę na spadek stężenia nieaktywnych metabolitów 

katecholamin w moczu, a w płynie mózgowo-rdzeniowym – obniżony poziom serotoniny oraz jej 
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metabolitu, kwasu 5-hydroksyindolooctowego (Ressler i Nemeroff, 2000; Villas Boas i wsp., 

2019).  

Kolejnym dowodem potwierdzającym słuszność monoaminergicznej teorii depresji jest 

molekularny mechanizm działania obecnie stosowanych leków przeciwdepresyjnych. Aczkolwiek, 

stosunkowo niska skuteczność przeciwdepresyjna leków wpływających na układ noradrenergiczny, 

serotoninergiczny lub/i dopaminergiczny, czy obserwacja efektu klinicznego dopiero po 2-4 

tygodniach od rozpoczęcia terapii, pomimo szybkiego (w ciągu kilku minut) zwiększania poziomu 

monoamin przez te antydepresanty, mogą być przesłankami podważającymi tę koncepcję. 

W/w problemy terapeutyczne próbuje się tłumaczyć adaptacją (downregulacją i desensytyzacją) 

pre- i postsynaptycznych receptorów noradrenergicznych i serotoninergicznych, spowodowaną ich 

ciągłą aktywacją przez leki przeciwdepresyjne. Wykazano, że przewlekłe podawanie 

antydepresantów prowadzi do redukcji gęstości receptorów noradrenergicznych 

i serotoninergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, zmniejsza liczbę miejsc wiązania 

receptorów β-adrenergicznych w hipokampie i korze mózgu oraz hamuje stymulację syntezy 

cyklicznego adenozyno-3'-5'-monofosforanu przez receptory β-adrenergiczne. Ponadto, w wyniku 

długotrwałej terapii przeciwdepresyjnej może dochodzić do nasilenia funkcji postsynaptycznych 

receptorów serotoninergicznych 5-HT1A, jako efektu ich sensytyzacji lub jako efektu 

desensytyzacji autoreceptorów serotoninergicznych (Yohn i wsp., 2017; Villas Boas i wsp., 2019). 

 

2. Teoria neurotroficzna 

Mniej znaną koncepcją rozwoju depresji, ale związaną z monoaminergiczną teorią depresji, 

jest teoria neurotroficzna, zależna od neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego 

(ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF). Bazując na wynikach badań na zwierzętach 

i badaniach post-mortem uznano, że rozwój dużej depresji może być skutkiem upośledzenia 

plastyczności oraz odporności komórek mózgowych. U osób ze zdiagnozowaną depresją 

zaobserwowano zmiany strukturalne oraz zmniejszoną gęstość komórek glejowych w obszarze 

limbicznym i pozalimbicznym mózgu (Rajkowska, 2000; Manji i wsp., 2001), jak również 

obniżenie stężenia BDNF w surowicy krwi, które po wprowadzeniu terapii przeciwdepresyjnej 

wracało do poziomu obserwowanego w grupie kontrolnej (Shimizu i wsp., 2003). Wykazano, że 

BDNF, czynnik wzrostu nerwów (ang. nerve growth factor, NGF) oraz neurotrofina 3 są 

zaangażowane w procesy neuroplastyczności i neurogenezy, wywierając istotny wpływ na 

funkcjonowanie zarówno dorosłego, jak i rozwijającego się mózgu, a ich ekspresja jest 

w znacznym stopniu regulowana przez stres oraz leki psychotropowe. Udowodniono, że bodźce 

stresowe zmniejszają ekspresję BDNF w różnych obszarach mózgu, m.in. w hipokampie, 

powodując atrofię neuronów i osłabienie neurogenezy, podczas gdy terapia przeciwdepresyjna 

zwiększa ekspresję BDNF w hipokampie i korze czołowej (Duman, 2002). Wykazano również, że 
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podanie tej neurotrofiny zwierzętom laboratoryjnym wywołuje efekt przeciwdepresyjny 

(Shirayama i wsp., 2000). W związku z powyższym, sugeruje się istnienie bezpośredniej korelacji 

pomiędzy BDNF a stresem, zaburzoną neurogenezą oraz atrofią hipokampa podczas epizodu 

depresji. Zmiany neurodegeneracyjne postępują przy utrzymujących się objawach depresji i mogą 

być odpowiedzialne za pojawienie się kolejnych nawrotów choroby. Z kolei nawroty depresji 

jeszcze bardziej pogłębiają neurodegenerację (Chen i wsp., 2001).  

 

3. Teoria glikokortykosteroidowa 

Liczne dane literaturowe, wskazujące na istotną rolę stresu w patomechanizmie depresji, 

przyczyniły się do powstania glikokortykosteroidowej teorii depresji. Faktem jest, że wystąpienie 

epizodu depresji wielokrotnie poprzedza długotrwała ekspozycja na czynniki stresogenne. 

W warunkach fizjologicznych, w odpowiedzi na bodziec stresowy, uruchamiane zostają reakcje 

mobilizujące organizm do pokonania niekorzystnego czynnika, jak również mechanizmy 

odpowiedzialne za przywrócenie homeostazy. Organizm stara się przystosować do nowych 

warunków, co związane jest ze zmianą wydzielania licznych hormonów, w tym zwiększeniem 

stężenia glikokortykosteroidów, katecholamin, hormonu wzrostu, czy prolaktyny (Ferrari i Villa, 

2016). Stres powoduje m.in. stymulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, której aktywność 

jest regulowana przez kortykoliberynę (ang. corticotropin-releasing factor, CRF) oraz arginino-

wazopresynę. Stres ostry prowadzi do gwałtownego i lawinowego uwalniania z jąder 

przykomorowych podwzgórza arginino-wazopresyny oraz CRF. Następnie, CRF transportowany 

jest do przysadki mózgowej, gdzie stymuluje syntezę i wydzielanie proopiomelanokortyny, będącej 

prekursorem hormonu adrenokortykotropowego (ang. adrenocorticotropic hormone, ACTH), 

a arginino-wazopresyna nasila działanie CRF na komórki kortykotropowe przysadki mózgowej. 

Powstały ACTH transportowany jest do nadnerczy, w których pobudza syntezę oraz uwalnianie 

glikokortykosteroidów (kortyzolu lub kortykosteronu) – finalnych produktów osi podwzgórze-

przysadka-nadnercza (Villa i wsp., 2012). Glikokortykosteroidy te działają poprzez receptory 

mineralokortykoidowe oraz glikokortykoidowe, odgrywając kluczową rolę m.in. w homeostazie 

związanej ze stresem (Nikkheslat i wsp., 2018). Na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego  

hamują syntezę oraz uwalnianie CRF i ACTH (Villa i wsp., 2012).  

Krótkotrwała reakcja stresowa może być nawet korzystna dla organizmu, gdyż pozwala 

organizmowi przezwyciężyć szkodliwy bodziec, natomiast ekspozycja na długotrwały stres może 

prowadzić do zaburzeń w mechanizmach adaptacyjnych i przyczynić się do rozwoju różnych 

chorób, m.in. depresji. Podobnie, zaburzenia depresyjne mogą rozwinąć się jako konsekwencja 

narażenia na przewlekłe i nadmierne działanie glikokortykosteroidów, np. u pacjentów stosujących 

wysokie dawki tych leków lub u osób z chorobą Cushinga (Brown i wsp., 1999). Uważa się, że 

występująca w depresji nadreaktywność osi podwzgórze-przysadka-nadnercza spowodowana jest 
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osłabieniem mechanizmów hamujących reakcję stresową, najprawdopodobniej wynikających ze 

zmniejszenia liczby lub upośledzenia funkcji receptorów dla glikokortykosteroidów. U 50-75% 

chorych cierpiących na dużą depresję stwierdza się zaburzenia w osi stresu, polegające m.in. na 

zmniejszonej ekspresji receptorów dla kortyzolu w hipokampie i korze czołowej, zwiększonej 

syntezie i wydzielaniu CRF oraz arginino-wazopresyny, wzroście poziomu CRF w płynie 

mózgowo-rdzeniowym i obszarach układu limbicznego, wyższym stężeniem kortyzolu w osoczu, 

ślinie i moczu, zaburzeniach dobowego profilu uwalniania kortyzolu, przyroście objętości 

przysadki mózgowej oraz kory nadnerczy (Brown i wsp., 2018). 50% pacjentów z dużą depresją 

nie odpowiada na test hamowania deksametazonem (Carroll i wsp., 2007), a przywrócenie 

prawidłowości funkcjonowania ujemnego sprzężenia zwrotnego zależnego od wpływu 

glikokortykosteroidów na oś podwzgórze-przysadka-nadnercza jest ściśle związane 

z powodzeniem terapii przeciwdepresyjnej (Pariante, 2006).  W badaniach przedklinicznych 

wykazano, że w konsekwencji narażenia zwierząt laboratoryjnych na przewlekły stres, pojawia się 

anhedonia, deficyt funkcji poznawczych, obniżenie zachowań seksualnych, zaburzenia 

w przyjmowaniu pokarmu, czy wydłużenie czasu bezruchu w teście pływania, świadczące 

o rozwoju zachowań depresyjnych. Dodatkowo, u gryzoni poddanych bodźcom stresowym lub 

ekspozycji na glikokortykosteroidy stwierdza się odmienny poziom serotoniny oraz jej receptorów 

w mózgu, zaburzone uwalnianie glutaminianu i czynników wzrostu, zmniejszoną neurogenezę oraz 

zwiększoną neurodegenerację, a także szereg zmian morfologicznych lub/i czynnościowych, 

dotyczących neuronów zlokalizowanych w hipokampie lub/i korze czołowej (Pariante i Lightman, 

2008).  

 

4. Teoria glutaminianergiczna  

Według tej koncepcji, nadaktywność układu glutaminianergicznego może być przyczyną 

rozwoju depresji. U pacjentów z tą jednostką chorobową zaobserwowano liczne zaburzenia 

w funkcjonowaniu transmisji glutaminianergicznej w porównaniu do zdrowej populacji, 

m.in. znacznie wyższe stężenia glutaminianu (podstawowego pobudzającego neuroprzekaźnika 

ośrodkowego układu nerwowego) w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym i niektórych 

obszarach mózgu (np. kora czołowa i przedczołowa) (Levine i wsp., 2000; Hashimoto i wsp., 2007; 

Lan i wsp., 2009), obniżony poziom kompleksu glutaminian/glutamina w surowicy 

(Kucukibrahimoglu i wsp., 2009), jak również zmienione stężenie metabolitów glutaminianu 

(Hasler i wsp., 2007; Taylor i wsp., 2011; Wang i wsp., 2012). Zwiększony poziom glutaminianu 

pozytywnie korelował z nasileniem objawów depresji (Mitani i wsp., 2006). Liczne dane 

literaturowe dostarczają dowodów na to, że antagoniści różnych miejsc wiązania kompleksu 

receptora glutaminianergicznego NMDA (np. ketamina, memantyna, ᴅ-cycloseryna, cynk, magnez, 

traksoprodil i inne) posiadają potencjał przeciwdepresyjny, obserwowany zarówno u zwierząt, jak 



Dr n. farm. Anna Serefko                                                                                                                    Załącznik 2 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

  
Strona 11 

 
  

i w populacji ludzkiej (Sanacora i wsp., 2012), podczas gdy gryzonie genetycznie pozbawione 

podjednostki NR2A receptora NMDA charakteryzuje mniejszy stopień zachowań depresyjnych 

w porównaniu do szczepu dzikiego (Boyce-Rustay i Holmes, 2006). Co więcej, wykazano, że 

klasyczne leki przeciwdepresyjne redukują presynaptyczne wydzielanie glutaminianu (Michael-

Titus i wsp., 2000), obniżając jego poziom w surowicy krwi (Kucukibrahimoglu i wsp., 2009) 

i osłabiając transmisję glutaminianergiczną w mózgu (Tokarski i wsp., 2008) oraz zmniejszają 

ekspresję i funkcję receptorów glutaminianergicznych NMDA (Nowak i wsp., 1993; Danysz 

i Parsons, 1998). Z drugiej strony, inhibitory receptora NMDA nasilały działanie standardowej 

terapii przeciwdepresyjnej zarówno w badaniach przedklinicznych (Szewczyk i wsp., 2002; 

Poleszak i wsp., 2011), jak i u pacjentów z lekooporną depresją, którym podawano amantadynę 

(Rogóż i wsp., 2007), czy ᴅ-cykloserynę (Heresco-Levy i wsp., 2013). 

 

5. Teoria zapalna i cytokinowa 

W ostatnich latach powstała również zapalna teoria depresji, która mówi o roli procesów 

zapalnych w patomechanizmie tej choroby. Eksperymenty prowadzone na zwierzęcych modelach 

zapalenia wykazały znaczenie stanu zapalnego jako induktora depresji, jak również dowiodły, że 

stres i depresja mogą zainicjować powstanie fenotypu zapalnego. Udowodniono, że procesy 

zapalne powodują wzrost aktywności indoloamino-2,3-dioksygenazy, enzymu obecnego 

w mikrogleju, neuronach i astrocytach, a w konsekwencji nasilenie wytwarzania kynureniny i jej 

neuroaktywnych metabolitów. Neuroaktywne metabolity kynureniny poprzez działanie na 

przekaźnictwo glutaminianergiczne powodują rozwój zachowań depresyjnych. Kynurenina 

powstaje w wyniku katabolizmu tryptofanu, źródła serotoniny, w związku z czym, wskutek 

nadmiernej aktywności indolamino-2,3-dioksygenazy dochodzi do zmniejszenia ilość substratu do 

produkcji serotoniny (Anderson, 2016). Dodatkowo wykazano, że obwodowe stany zapalne wraz 

z nasileniem transmisji glutaminianergicznej mogą przyczyniać się do pojawienia się depresji 

(Haroon i wsp., 2018). Dostępne dane literaturowe wymieniają manganową dysmutazę 

ponadtlenkową, mieloperoksydazę, a także indukowalną syntazę tlenku azotu jako najważniejsze 

enzymy zapalne odgrywające rolę w patomechanizmie depresji. Oprócz uczestniczenia w reakcji 

zapalnej, produkują one również wolne rodniki, uszkadzają DNA komórkowe, białka oraz kwasy 

tłuszczowe, przez co przyczyniają się do osłabienia neurogenezy i nasilenia neurodegeneracji 

(Catena-Dell’Osso i wsp., 2011). U pacjentów z nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi 

stwierdzono zwiększoną ekspresję indukowalnej syntazy tlenku azotu (Gałecki i wsp., 2012) oraz 

mieloperoksydazy, a także polimorfizm genu mieloperoksydazy (Gałecki i wsp., 2010) 

i manganowej dysmutazy ponadtlenkowej (Gałecki i wsp., 2009).  

Z zapalną teorią depresji wiąże się cytokinowa teoria depresji (Maes, 1999), łącząca 

zaburzenia depresyjne ze wzrostem stężenia cytokin prozapalnych, zarówno w ośrodkowym 
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układzie nerwowym, jak i na obwodzie. Szczególną rolę odgrywają tu interleukiny prozapalne (IL-

1 i IL-6), interleukina przeciwzapalna IL-10 oraz czynnik martwicy nowotworów α (ang. tumor 

necrosis factor α, TNF-α), których podwyższony poziom we krwi oraz płynie mózgowo-

rdzeniowym zaobserwowano u pacjentów z dużą depresją (Paudel i wsp., 2018). We krwi osób 

cierpiących na depresję odnotowano również wyższe stężenie białek ostrej fazy, chemokin 

i cząsteczek adhezyjnych (Howren i wsp., 2009). Uważa się, że cytokiny mogą modyfikować 

metabolizm monoamin, (tj. dopaminy, noradrenaliny i serotoniny) w jądrach śródmózgowia oraz 

na drodze bezpośredniej i pośredniej mogą indukować nadmierne wydzielanie kortyzolu – poprzez 

stymulację osi stresu i zmiany wrażliwości receptorów glikokortykoidowych (Catena-Dell’Osso 

i wsp., 2013). Co więcej, badania przedkliniczne wykazały, że cytokiny hamują neurogenezę, gdyż 

istotnie zmniejszają stężenie BDNF w ośrodkowym układzie nerwowym (Koo i Duman, 2008). 

Jeżeli chodzi o TNF-α, z jednej strony stymuluje on indoloamino-2,3-dioksygenazę, obniżając tym 

samym wytwarzanie serotoniny, a z drugiej strony, prowadzi do nadmiernego wychwytu 

zwrotnego monoamin. Dodatkowo, przyczynia się do patologicznej nadreaktywności osi stresu 

(Bobińska i wsp., 2017). Słuszność założeń zapalnej teorii depresji potwierdza również fakt, że 

nadekspresja mediatorów stanu zapalnego może zmniejszyć skuteczność leków 

przeciwdepresyjnych (Kulmatycki i Jamali, 2006), a terapia antydepresantami prowadzi do 

osłabienia syntezy cytokin prozapalnych oraz indukuje wydzielanie mediatorów przeciwzapalnych 

(Caraci i wsp., 2010; Maes i wsp., 2016). 

 

Leczenie zaburzeń depresyjnych  

Monoaminergiczna teoria depresji zakłada, że choroba ta rozwija się w związku 

z osłabionym przekaźnictwem noradrenergicznym/serotoninergicznym w mózgu, podczas gdy leki 

przeciwdepresyjne je normalizują. Większość dostępnych na rynku farmaceutycznym 

antydepresantów zwiększa poziom serotoniny, noradrenaliny i/lub dopaminy działając poprzez 

różne mechanizmy na uwalnianie, wychwyt zwrotny oraz receptory dla tych neuroprzekaźników. 

Do pierwszej generacji leków przeciwdepresyjnych zaliczono inhibitory monoaminooksydazy 

(ang. monoaminoxidase inhibitors, MAOIs) – fenelzyna, izokarboksazyd, tranylcypromina, 

moklobemid oraz trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (ang. tricyclic antidepressants, TCAs) – 

imipramina, trimipramina, dezypramina, klomipramina, amitryptylina, protryptylina, maprotylina, 

nortryptylina, amoksapina, doksepina. Substancje te zwiększają poziom monoamin w przestrzeni 

synaptycznej poprzez zahamowanie aktywności monoaminooksydazy lub blokadę wychwytu 

zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (a w mniejszym stopniu, również dopaminy). Do drugiej 

generacji włączono: 

a) selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake 

inhibitors, SSRI) – fluoksetynę, fluwoksaminę, paroksetynę, sertralinę, citalopram, 
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escitalopram;  

b) selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (ang. noradrenergic reuptake 

inhibitors, NARIs) – reboksetynę;  

c) inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. serotonin norepinephrine 

reuptake inhibitors, SNRIs) – duloksetynę, wenlafaksynę i milnacipran; 

d) wortioksetynę o złożonym mechanizmie działania ukierunkowanym na stymulację 

przekaźnictwa serotoninergicznego.  

Dodatkowo, przeciwdepresyjne działanie związane z modulacją układu monoaminergicznego 

wywołuje bupropion (selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy, 

ang. norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor, NDRI), leki o receptorowych mechanizmach 

działania, jak mirtazapina i mianseryna (antydepresanty noradrenergiczne i swoiście 

serotoninergiczne, ang. noradrenergic and specific serotonergic antidepressants, NaSSAs) będące 

ligandami receptorów adrenergicznych α oraz receptorów serotoninergicznych, agomelatyna 

(agonista receptorów melatoninowych MT1 i MT2 i antagonista receptorów serotoninergicznych  

5-HT2C), nefazodon i trazodon (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, blokujące receptor 

serotoninergiczny 5-HT2), wilazodon (częściowy agonista presynaptycznych receptorów 

serotoninergicznych 5-HT1A i inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, ang. serotonin partial 

agonist-reuptake inhibitor, SPARI) oraz tianeptyna, o nie do końca poznanym mechanizmie 

działania (Penn i Tracy, 2012; Dubovsky, 2018). 

Celem leczenia przeciwdepresyjnego nie jest jedynie złagodzenie objawów choroby, lecz 

uzyskanie możliwie najszybszej i pełnej remisji, a także zapobieganie nawrotom. Niestety, nawet 

40% pacjentów z depresją nie odpowiada na terapię dostępnymi lekami przeciwdepresyjnymi 

wpływającymi na przekaźnictwo monoaminergiczne, a do 60% pacjentów nie osiąga pełnej remisji 

choroby pomimo wdrożonego leczenia (Thase i wsp., 2010). Uzyskanie jedynie częściowej, a nie 

pełnej remisji depresji trzykrotnie nasila ryzyko nawrotu choroby, przyczynia się wzrostu liczby 

i częstości występowania epizodów depresyjnych oraz zmniejsza szanse pacjenta na osiągnięcie 

pełnego wyleczenia. Oszacowano, że nawet 50-85% pacjentów doświadcza nawrotów choroby. 

Wadą leków przeciwdepresyjnych wpływających na przekaźnictwo monoaminergiczne jest 

również opóźniony początek działania – obserwacja istotnej poprawy stanu zdrowia pacjenta 

wymaga co najmniej 2 tygodni stosowania terapii, mimo że hamowanie wychwytu zwrotnego 

monoamin następuje niemalże od razu po jej rozpoczęciu. Na pełny efekt terapeutyczny pacjent 

nierzadko musi czekać aż 6-8 tygodni (Nutt i wsp., 2010; Perez-Caballero i wsp., 2019).  

Zażywanie leków przeciwdepresyjnych wpływających na przekaźnictwo 

monoaminergiczne może powodować pojawienie się działań niepożądanych u pacjenta, 

ograniczających terapię. Skutki uboczne stosowania trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych 

związane są z wpływem tych substancji na mechanizmy błonowe (kardiotoksyczność), jak również 
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receptory muskarynowe (suchość błon śluzowych, zaburzenia mikcji, erekcji, akomodacji oka, 

świadomości, nasilenie objawów jaskry, tachykardia, zaparcia), receptory histaminowe (sedacja, 

senność, przyrost masy ciała) oraz receptory adrenergiczne (senność, drżenia mięśniowe, hipotonia 

ortostatyczna, zaburzenia czynności seksualnych). Wielokierunkowy mechanizm działania 

trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych niesie za sobą również niebezpieczeństwo interakcji 

z innymi lekami stosowanymi w chorobach współtowarzyszących. Terapia selektywnymi 

inhibitorami monoaminooksydazy wiąże się z ryzykiem pojawienia się nudności, zawrotów głowy 

oraz zaburzeń snu, jak również nasileniem działania selegiliny i narkotycznych leków 

przeciwbólowych (Bonnet, 2003). Leki przeciwdepresyjne drugiej generacji są zdecydowanie 

lepiej tolerowane i posiadają korzystniejszy profil bezpieczeństwa niż substancje czynne zaliczone 

do pierwszej generacji. Jednakże, w trakcie terapii inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny 

pacjent może odczuwać zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (m.in. nudności, zaparcia, 

zmniejszony apetyt), bradykardię, bezsenność, bóle głowy, suchość w jamie ustnej, niepokój, lęk, 

drżenia oraz zaburzenia seksualne (de Abajo i Garcia-Rodriguez, 2008; Lopez-Munoz i Alamo, 

2009). Ponadto, leki te są  metabolizowane przez enzymy cytochromu P450, w związku z czym, 

wchodzą w interakcje z substancjami, których metabolizm przebiega tym samym szlakiem. Nie 

powinny być też łączone z inhibitorami monoaminooksydazy oraz innymi preparatami o działaniu 

serotoninergicznym, ze względu na wysokie ryzyko rozwoju zespołu serotoninowego (zaburzenia 

świadomości, hipertermia, wzmożona potliwość, gorączka, dreszcze, biegunka, drżenie mięśni, 

zaburzenia koordynacji, a w niektórych przypadkach nawet napady drgawkowe) (Hiemke i Hartter, 

2000). U nielicznej grupy pacjentów stosujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego 

noradrenaliny pojawiają się działania niepożądane spowodowane wzmożoną aktywnością układu 

współczulnego (m.in. bezsenność, tachykardia, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia mikcji), 

a u chorych przyjmujących selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny 

odnotowuje się: zmniejszenie łaknienia, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy, suchość 

w jamie ustnej, wzrost ciśnienia (Sokół-Szawłowska, 2011). Leki przeciwdepresyjne 

o receptorowych mechanizmach działania mogą wywoływać m.in. senność, suchość w jakie ustnej, 

zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przyrost masy ciała, a trazodon – sedację, 

zaburzenia funkcji poznawczych, hipotensję ortostatyczną, czy priapizm. Brak poprawy 

samopoczucia po pierwszych dniach leczenia oraz wystąpienie uciążliwych działań niepożądanych 

niejednokrotnie jest bodźcem dla pacjenta do samodzielnego zaniechania terapii (Penn i Tracy, 

2012).  

W/w problemy związane ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych wpływających na 

przekaźnictwo monoaminergiczne podkreślają potrzebę poszukiwania nowych substancji czynnych 

oraz nowych rozwiązań terapeutycznych w leczeniu depresji. Najistotniejsze jest zwiększenie 

skuteczności leków oraz przyspieszenie ich początku działania. 
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OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO PROWADZONYCH BADAŃ 

 

W świetle przedstawionych powyżej, niepokojących problemów dotyczących terapii 

depresji dostępnymi na rynku farmaceutycznym lekami, których podstawowy mechanizm działania 

jest związany z wpływem na przekaźnictwo monoaminergiczne, uważam że w przyszłości duże 

znaczenie mogą mieć substancje czynne posiadające główny punkt uchwytu poza układem 

serotoninergicznym, noradrenergicznym, czy dopaminergicznym. Analizując opisane teorie 

rozwoju zaburzeń depresyjnych oraz wyniki badań przedklinicznych wydaje się, że spory potencjał 

leży w związkach bezpośrednio modulujących oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, 

wydzielanie/aktywność neurotrofin, transmisję glutaminianergiczną oraz układ immunologiczny. 

Na uwagę zasługują zarówno nowe substancje czynne, jak i nowatorskie połączenia znanych 

związków, umożliwiające zwiększenie bezpieczeństwa i polepszające tolerancję terapii. Należy 

pamiętać, że depresja niezwykle często współwystępuje z innymi chorobami (zaburzeniami 

psychicznymi bądź dolegliwościami somatycznymi), w których patomechanizm zaangażowane są 

te same szlaki sygnalizacyjne co w patomechanizm depresji. Idealnie byłoby poszerzyć dostępny 

arsenał leków przeciwdepresyjnych o preparaty skuteczne nie tylko w depresji, ale również 

w chorobach jej współtowarzyszących. 

W związku z powyższym, celem moich badań była ocena przeciwdepresyjnego potencjału 

substancji o pozamonoaminergicznych punktach uchwytu. W pracach zgłoszonych do 

postępowania habilitacyjnego obrałam dwa podstawowe kierunki badań: 

1. Ocenę aktywności przeciwdepresyjnej substancji o punktach uchwytu wspólnych dla depresji 

i lęku, takich jak układ glutaminianergiczny, adenozynowy oraz endokannabinoidowy; 

2. Ocenę aktywności przeciwdepresyjnej substancji o punktach uchwytu wspólnych dla depresji 

i nadreaktywności pęcherza moczowego, takich jak przekaźnictwo zależne od receptora CRF1 oraz 

kinazy zależnej od białka Rho. 

W ramach przeprowadzonych doświadczeń: 

‒ oceniłam, czy podanie w różnych schematach dawkowania połączenia dwóch antagonistów 

receptora NMDA lub antagonisty receptora NMDA z imipraminą może wpłynąć na 

depresjogenne działanie deksametazonu, w tym, czy może je odwracać [M1], 

‒ skupiłam się na przeciwdepresyjnym działaniu magnezu, jako biometalu należącego do 

antagonistów receptora NMDA i oceniłam zmiany stężenia magnezu w mózgu, erytrocytach 

oraz osoczu u szczurów, którym jednorazowo bądź wielokrotnie podawano dootrzewnowo 

chlorek magnezu – celem było poznanie mechanizmów przeciwdepresyjnego działania 

magnezu, np. zmiany stężeń magnezu w określonych warunkach [M2, M3], 

‒ oceniłam wpływ ligandów receptora kannabinoidowego CB1 na przeciwdepresyjną aktywność 

biometali (magnezu i cynku), będących antagonistami receptora NMDA [M4], 
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‒ oceniłam wpływ kofeiny na zachowanie myszy, którym podano modulatory receptora NMDA 

[M5], 

‒ oceniłam zachowania depresyjne i lękowe szczurów poddanych zabiegowi kindlingu 

rogówkowego (tzw. rozniecanie rogówkowe), który jest modelem napadów częściowych 

złożonych z wtórym uogólnieniem [M6], 

‒ oceniłam wpływ SN003 (inhibitora receptora CRF1) na aktywność imipraminy i fluoksetyny 

w teście wymuszonego pływania u szczurów, którym wcześniej podawano kortykosteron 

[M7], 

‒ oceniłam, czy podanie inhibitora kinazy zależnej od białka Rho (GSK 269962) może odwrócić 

wywołane kortykosteronem zachowania depresyjne i nadaktywność wypieracza pęcherza 

moczowego oraz czy może znosić indukowane eksperymentalnie zmiany w poziomie 

wybranych biomarkerów (tj. pro- i przeciwzapalnych cytokin oraz neurotrofin) związanych 

z obydwoma schorzeniami (tj. depresją i nadaktywnością wypieracza) w osoczu, pęcherzu 

moczowym, hipokampie, korze przedczołowej i jądrze Barringtona [M8]. 

 

Wyniki badań, które przedstawiłam w publikacjach zgłoszonych do postępowania 

habilitacyjnego, mają zarówno aspekt poznawczy, jak i praktyczny. Z jednej strony, poszerzają 

wiedzę na temat mechanizmów zaangażowanych w etiologię zaburzeń depresyjnych, a z drugiej 

strony, mogą pomóc w opracowaniu nowych, bardziej skutecznych i bezpiecznych strategii 

terapeutycznych w leczeniu depresji.  

 

METODYKA BADAŃ PRZEDSTAWIONYCH W PRACACH ZGŁOSZONYCH DO 

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

 

Opisane w publikacjach zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego eksperymenty 

obejmowały badania behawioralne, biochemiczne oraz cystometryczne. Zostały zaakceptowane 

przez Lokalną Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach. 

 

Badania behawioralne  

W zależności od schematu doświadczenia, badania behawioralne przeprowadziłam na 

dorosłych samcach myszy Albino Swiss lub dorosłych szczurach rasy Wistar (obojga płci). Miały 

one na celu ocenę potencjału przeciwdepresyjnego badanych związków lub ich połączeń. 

W badaniach behawioralnych wykorzystałam dwa uznane modele depresji – deksametazonowy 

oraz kortykosteronowy, jak również uznane na całym świecie testy skriningowe: test wymuszonego 

pływania (test Porsolta) oraz test zawieszenia za ogon. Obydwa 6-minutowe testy oceniają 

skrócenie, bądź wydłużenie czasu bezruchu zwierząt poddanych sytuacji stresującej – 
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umieszczeniu w cylindrycznym naczyniu wypełnionym wodą lub zawieszeniu za ogon. W teście 

wymuszonego pływania za bezruch uznaje się stan, w którym zwierzę wykonuje jedynie 

nieznaczne ruchy niezbędne do utrzymania głowy nad powierzchnią wody (Porsolt i wsp., 1977), 

natomiast w teście zawieszenia za ogon za bezruch uznaje się stan, w którym zwierzę nie rusza 

kończynami, wykonując jedynie ruchy związane z oddychaniem (Steru i wsp., 1985). Czas 

bezruchu zwierząt mierzony jest po 2-minutowej adaptacji, przez ostatnie 4 minuty testu. 

Dodatkowo, aby wyeliminować ewentualne wyniki fałszywie pozytywne, które mogłyby 

zostać otrzymane w przypadku substancji zwiększających ruchliwość zwierząt, przeprowadziłam 

badanie spontanicznej aktywności lokomotorycznej. W zależności od schematu doświadczenia, 

oceniałam przebyty przez zwierzę dystans, bądź ilością ruchów przecinających wiązkę światła 

w zadanym przedziale czasu. 

 

Badania biochemiczne 

Badania biochemiczne były uzupełnieniem badań behawioralnych i przeprowadziłam je na 

tkankach pobranych od dorosłych szczurów rasy Wistar (obojga płci). Miały na celu ocenę 

poziomu magnezu, czynnika uwalniania kortykotropiny, neurotrofin oraz cytokin prozapalnych 

w osoczu, pęcherzu moczowym lub/i tkance mózgowej.  

 

Badania cystometryczne  

 Badania cystometryczne przeprowadziłam we współpracy z II Kliniką i Katedrą 

Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, na dorosłych samicach szczurów typu Wistar. 

Pozwalały one na ocenę obecności cech nadreaktywności pęcherza moczowego. Brano pod uwagę 

następujące parametry: ciśnienie podstawowe (BP), ciśnienie progowe (TP), maksymalne ciśnienie 

mikcji (MVP), objętość mikcji (VV), objętość moczu zalegającego po mikcji (PVR), progowa 

objętość mikcji (VT), efektywność mikcji (VE), czas pomiędzy skurczami terminalnymi (ICI), czas 

skurczu pęcherza (BCD), czas relaksacji pęcherza (RT), podatność pęcherza (BC), indeks 

nadreaktywności wypieracza (DOI), amplituda skurczy fazowych (ANVC), częstość skurczy 

fazowych (FNVC), objetość progowa indukująca skurcze fazowe (VTNVC). 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH PRAC WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

 

1. Ocena aktywności przeciwdepresyjnej substancji o punktach uchwytu wspólnych dla depresji 

i lęku 

 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych i podjęciu pracy w Katedrze 

i Zakładzie Farmacji Stosowanej, zasadniczo zmieniłam kierunek zainteresowań naukowych, 

i zajęłam się m.in. oceną mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój zaburzeń depresyjnych oraz 

poszukiwaniem nowych rozwiązań terapeutycznych w leczeniu tej jednostki chorobowej. Biorąc 

po uwagę mankamenty standardowo stosowanych leków przeciwdepresyjnych, których 

podstawowy mechanizm działania jest związany z wpływem na przekaźnictwo monoaminergiczne, 

zwróciłam uwagę na potencjał przeciwdepresyjny substancji o innych punktach uchwytu. 

Szczególnie zainteresowały mnie związki bezpośrednio działające na receptory układu 

glutaminianergicznego, adenozynowego oraz endokannabinoidowego.  

Mimo że dostępne dane literaturowe dostarczają twardych dowodów na przeciwdepresyjne 

działanie ligandów receptorów glutaminianergicznych, adenozynowych oraz kannabinoidowych, 

nie ma zbyt wielu informacji na temat efektu równoczesnego ich podania. Ogólnie wiadomo, że 

terapii skojarzonej można przypisać wiele zalet. W porównaniu do monoterapii, łączne 

zastosowanie substancji czynnych posiadających różne punkty uchwytu zazwyczaj zwiększa efekt 

terapeutyczny oraz pozwala na zmniejszenie dawki stosowanych leków. Takie postępowanie 

niejednokrotnie znacząco poprawia profil bezpieczeństwa leczenia oraz skraca czas oczekiwania 

efekt terapeutyczny  leku, co jest niezwykle istotne w przypadku pacjentów cierpiących na 

depresję. Dodatkowo, ligandy receptorów glutaminianergicznych, adenozynowych oraz 

kannabinoidowych wykazują działanie przeciwlękowe, więc stanowiłyby obiecującą opcję 

terapeutyczną dla osób, u których zaburzenia depresyjne współistnieją z zaburzeniami lękowymi. 

  

Celem badawczym pierwszej z prac zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego [M1] 

było sprawdzenie, czy podanie w różnych schematach dawkowania połączenia dwóch 

antagonistów receptora NMDA (cynku i ketaminy) lub antagonisty receptora NMDA z imipraminą 

może wpłynąć na depresjogenne działanie deksametazonu, w tym, czy może je odwracać. Jak 

wspomniałam w punkcie poświęconym glikokortykosteroidowej teorii depresji, u pacjentów 

cierpiących na tę jednostkę chorobową stwierdza się nadreaktywność osi podwzgórze-przysadka-

nadnercza, jako konsekwencją przewlekłego stresu, bądź długotrwałej i nadmiernej ekspozycji na 

glikokortykosteroidy.  

Jako antagonistów receptora NMDA wybrałam cynk (w postaci wodoroasparaginianu) oraz 

ketaminę, których przeciwdepresyjny potencjał wielokrotnie obserwowano w trakie prowadzenia 
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eksperymentów na zwierzętach i badań klinicznych (Cope i Levenson, 2010). Pro- 

i przeciwdepresyjne działanie podawanych związków oceniłam testem wymuszonego pływania, 

z użyciem dorosłych samców myszy Albino Swiss. Eksperymenty wykonałam w 4 etapach: 

(1) oceniłam efekt podania pojedynczej dawki deksametazonu (4, 16 lub 64 µg/kg) oraz podawania  

14-dniowego (4 lub 16 µg/kg/dobę); (2) oceniłam wpływ podania pojedynczo badanych substancji 

(cynk subchronicznie w dawce 15 lub 30 mg/kg; ketamina i imipramina jednorazowo w dawce 

odpowiednio 30 mg/kg i 5 lub 10 mg/kg) oraz ich połączeń na efekt 14-dniowego podawania 

deksametazonu (16 µg/kg/dobę); (3) oceniłam wpływ 14-dniowego podawania imipraminy (2,5 lub 

5 mg/kg/dobę) oraz cynku (5 lub 10 mg/kg/dobę), jak również ich połączenia na efekt pojedynczej 

dawki deksametazonu (64 µg/kg), wstrzykniętej ostatniego dnia eksperymentu; (4) oceniłam 

wpływ 14-dniowego podawania imipraminy (2,5 mg/kg/dobę) lub cynku (5 mg/kg/dobę) 

w połączeniu z pojedynczą iniekcją ketaminy (30 mg/kg), zastosowaną pierwszego dnia 

eksperymentu, na jednorazową dawkę deksametazonu (64 µg/kg) wstrzykniętą ostatniego dnia 

badań.  

  Wyniki badań omawiane w pracy poszerzyły wiedzę na temat deksametazonowego modelu 

depresji, który dopracowaliśmy w naszych wcześniejszych doświadczeniach (Załącznik 7, IIA.5). 

Potwierdziły one, że zależnie od zastosowanej dawki, zarówno wielokrotne, jak i pojedyncze 

podanie deksametazonu może doprowadzić do rozwoju prodepresyjnych zachowań u dorosłych 

myszy, które przypominają efekty obserwowane w szeroko uznanym kortykosteronowym modelu 

depresji. Co więcej, w niniejszej pracy po raz pierwszy wykazałam, że trzykrotne podanie cynku 

(24, 5 i 1 godzinę przed przeprowadzeniem testu behawioralnego) oraz jednorazowe podanie 

ketaminy w najmniejszych dawkach działających przeciwdepresyjnie (30 mg/kg), które zostały 

określone na zwierzętach niewykazujących objawów depresji, jest w stanie zahamować 

prodepresyjny efekt 14-dniowego podawania deksametazonu, a ostre podanie tego 

glikokortykosteroidu nie znosi antydepresyjnego działania 2-tygodniowej suplementacji cynku 

(10 mg/kg/dobę). Ponadto, na podstawie uzyskanych badań stwierdziłam nasilenie aktywności 

przeciwdepresyjnej badanych związków, kiedy zostały zastosowane w połączeniach (cynk-

imipramina, cynk-ketamina, imipramina-ketamina). Co ciekawe, ten synergistyczny efekt 

odnotowałam jedynie u zwierząt wprowadzonych w stan depresji 14-dniową terapią 

deksametazonem, natomiast nie wykryłam go w przypadku myszy niewykazujących objawów 

depresyjnych. Fakt wzajemnego nasilenia działania przeciwdepresyjnego zastosowanych substancji 

jedynie u myszy po ekspozycji na deksametazon, z jednej strony, podkreśla znaczenie stosowania 

modeli choroby podczas prowadzenia badań behawioralnych, gdyż nie wszystkie efekty 

biologiczne mogą zostać zaobserwowane na zdrowych osobnikach, a z drugiej strony, potwierdza 

słuszność teorii zakładającej, że przewlekłe podawanie glikokortykosteroidów lub nadmierna 
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ekspozycja na glikokortykosteroidy wpływa na neurotransmisję glutaminianergiczną i że to 

obustronne oddziaływanie odgrywa istotną rolę w patomechanizmie depresji.  

Mimo że przedkliniczne (Zhang i wsp., 2014) i kliniczne (Aan Het Rot i wsp., 2012; 

Krystal i wsp., 2013) dane wskazują na utrzymywanie się przeciwdepresyjnego działania 

pojedynczej dawki ketaminy nawet przez okres 1-2 tygodni, w niniejszej pracy nie potwierdziłam 

tych obserwacji na zwierzętach wprowadzonych w stan depresji podawaniem deksametazonu. 

Podobnie, nie wykazałam, by 14-dniowa suplementacja cynku (5 mg/kg/dobę) lub terapia 

imipraminą (2,5 mg/kg/dobę) były w stanie wydłużyć działanie pojedynczej dawki ketaminy 

(30 mg/kg) do 2 tygodni.  

Należy na koniec podkreślić, że w przeprowadzonych doświadczeniach ruchliwość 

zwierząt z grup badanych utrzymywała się na poziomie ruchliwości myszy z grupy kontrolnej, 

więc dokonane przeze mnie obserwacje nie były efektem zmian aktywności lokomotorycznej 

gryzoni. Wyniki niniejszej pracy zostały opublikowane na łamach czasopisma Metabolic Brain 

Disease w 2015 roku. 

  

 W kolejnej przedstawionej do postępowania habilitacyjnego pracy [M2], będącej pracą 

przeglądową, skupiłam się na przeciwdepresyjnym działaniu magnezu, który podobnie jak cynk, 

jest biometalem należącym do antagonistów receptora NMDA. W manuskrypcie zebrałam 

dostępne dane dotyczące: roli magnezu w organizmie człowieka (zwracając uwagę na problem jego 

niedoboru), poziomu jonów magnezu u pacjentów z depresją, prawdopodobnego mechanizmu 

przeciwdepresyjnego działania związków magnezu, wyników badań przedklinicznych oraz badań 

klinicznych oceniających przeciwdepresyjny potencjał związków magnezu. Dodatkowo, zwróciłam 

uwagę na zróżnicowaną biodostępność preparatów zawierających związki magnezu. Magnez, jako 

jeden z najważniejszych pierwiastków organizmu ludzkiego, reguluje liczne procesy biochemiczne 

i wpływa na funkcjonowanie większości narządów, w tym mózgu. Dotychczasowe badania 

dowiodły, że odpowiedni poziom magnezu w organizmie człowieka jest kluczowy dla 

prawidłowego działania ośrodkowego układu nerwowego. Mimo że przyjmowanie magnezu 

w dawkach wyższych niż zalecane dzienne spożycie najprawdopodobniej nie chroni przed 

rozwojem zaburzeń depresyjnych, zbyt niska podaż magnezu w diecie może zwiększać ryzyko 

wystąpienia depresji (Derom i wsp., 2012). Podawanie zwierzętom laboratoryjnym diety 

z obniżoną zawartością magnezu prowadziło do pojawienia się zachowań depresyjnych 

(i lękowych), które skutecznie odwracała terapia związkami magnezu lub innymi substancjami 

o znanym działaniu przeciwdepresyjnym, jak dezypramina, czy ekstrakt z dziurawca (Singewald 

i wsp., 2004). Podobną korelację pomiędzy niewielką podażą tego pierwiastka w diecie 

a wystąpieniem objawów depresji zauważono w populacji ludzkiej (Jacka i wsp., 2009; Tarleton 

i Littenberg, 2015). Wprawdzie Sowa-Kućma i wsp. (2013) wykazali istnienie związku pomiędzy 
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obniżonym poziomem magnezu w tkance mózgowej a depresją, to inne dane literaturowe 

dotyczące kwestii poziomu tego pierwiastka w płynach ustrojowych pacjentów z zaburzeniami 

nastroju są bardzo rozbieżne. Oczywistą korelację pomiędzy stężeniem magnezu w surowicy krwi 

bądź osoczu i objawami depresji stwierdzono jedynie w kilku badaniach klinicznych (np. Zieba 

i wsp., 2000; Barragan-Rodriguez i wsp., 2007). W związku z tym, obniżone stężenie magnezu 

w urowicy krwi, osoczu, czy erytrocytach nie może służyć jako wiarygodny marker w diagnostyce 

depresji.  

 Istnieje natomiast szereg dowodów na przeciwdepresyjne działanie jonów magnezu. 

Przeciwdepresyjną aktywność związków magnezu potwierdzono w testach przesiewowych – teście 

wymuszonego pływania oraz teście zawieszenia za ogon (Decollogne i wsp., 1997; Poleszak 

i wsp., 2005; Haj-Mirzaian i wsp., 2015), a także w zwierzęcych modelach depresji – modelu 

przewlekłego łagodnego stresu (Pochwat i wsp., 2014) oraz w modelu usunięcia opuszek 

węchowych (Pochwat i wsp., 2015). Dodatkowo, w tych samych testach behawioralnych 

wykazano, że magnez nasila działanie standardowych leków przeciwdepresyjnych (Poleszak, 2007; 

Carsodo i wsp., 2009) oraz  antagonistów receptorów NMDA (Poleszak i wsp., 2007). 

Przeciwdepresyjny potencjał magnezu zaobserwowano również w badaniach klinicznych. 

Pozytywne efekty terapii związkami magnezu odnotowano m.in. u pacjentów z chorobą 

dwubiegunową (Chouinard i wsp., 1990), objawami depresji związanymi z zespołem napięcia 

przedmiesiączkowego (Facchinetti i wsp., 1991), tzw. „dużą depresją”  (Eby i Eby, 2006), czy 

u osób starszych cierpiących na depresję z towarzyszącą hipomagnezemią i cukrzycą typu 2 

(Barragan-Rodriguez i wsp., 2008). 

 Za główny molekularny mechanizm odpowiedzialny za przeciwdepresyjne działanie jonów 

magnezu uważa się hamowanie funkcji receptora NMDA, poprzez blokowanie kanału tego 

receptora w sposób zależny od napięcia. Dodatkowo, jony magnezu zwiększają ekspresję 

podjednostki NR2B należącej do kompleksu receptora NMDA (Murck, 2013). Podanie kwasu  

N-metylo-ᴅ-asparaginowego (kwasu NMDA) bądź ᴅ-seryny, tj. agonistów receptora NMDA, 

odwraca efekty magnezu w teście wymuszonego pływania, co potwierdza zaangażowanie 

neurotransmisji glutaminergicznej w mechanizm przeciwdepresyjnego działania tego pierwiastka 

(Poleszk i wsp., 2007). Jednakże, dostępne dane literaturowe wskazują, że inne szlaki, jak 

przekaźnictwo związane z kwasem alfa-amino-3-hydroksy-5-metyl-4-isoksazolepropionowym 

i BDNF (szlak AMPA/BDNF) (Pochwat i wsp., 2014), białkiem CREB (ang. cyclic AMP response 

element-binding protein), kinazą zależną od wapnia i kalmoduliny typu II (CaMKII), kinazą 

białkową C, uwalnianiem tlenku azotu (Murk, 2013), czy osią stresu (Gould i Manji, 2005), 

a nawet transmisją monoaminergiczną (Poleszak, 2007; Carsodo i wsp., 2009), może mieć wpływ 

na ostateczny efekt  działania magnezu na ośrodkowy układ nerwowy, w tym na efekt 

przeciwdepresyjny. Uważa się także, że asparaginian, cytrynian, mleczan i chlorek magnezu 
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wykazują lepsze działanie niż tlenek i siarczan magnezu, ze względu na wyższą biodostępność 

(Ranade i Somberg, 2001; Walker i wsp., 2003). 

Omawiana praca przeglądowa została opublikowana na łamach czasopisma Magnesium 

Research w 2016 roku. Bezpośrednio z nią wiąże się praca doświadczalna [M3], której głównym 

celem badawczym była ocena zmian stężenia magnezu w mózgu, erytrocytach oraz osoczu 

u dorosłych samców szczurów rasy Wistar, którym jednorazowo bądź wielokrotnie (przez 7 dni) 

podałam dootrzewnowo chlorek magnezu (50 mg/kg/dobę). Poziom magnezu w pobranym 

materiale biologicznym badałam po 15, 30, 60, 120 i 240 min od podania ostrego lub od ostatniej 

iniekcji w eksperymencie 7-dniowym. Wykazałam, że w analizowanym przedziale czasowym 

największe wahania stężenia badanego biometalu miały miejsce w osoczu – po gwałtownym 

wzroście obserwowanym 15 min od iniekcji, poziom magnezu zaczął powoli spadać, by po ok. 120 

min osiągnąć stan wyjściowy. Jednakże, niezależnie od schematu dawkowania, tym fluktuacjom 

nie towarzyszyły zmiany stężenia magnezu w erytrocytach, czy mózgu szczurów. Potwierdzałoby 

to słuszność hipotezy, że stężenie magnezu w osoczu nie odzwierciedla jego zawartości w innych 

tkankach (Henrotte, 1988). Zastosowana w niniejszym doświadczeniu dawka chlorku magnezu 

była wyższa od tych, których podanie generuje znaczący efekt przeciwdepresyjny u szczurów 

w teście wymuszonego pływania (Poleszak i wsp., 2005). W związku z powyższym, uzyskane 

przeze mnie wyniki badań pozwalają sugerować, że efekt terapeutyczny jonów magnezu 

w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego nie jest bezpośrednio wywołany zmianami 

w farmakokinetyce tego pierwiastka, lecz indukuje go wpływ magnezu na liczne czynniki 

partycypujące w patomechanizmie tych chorób.  

Obserwacje z prezentowanych doświadczeń wzbogacają wiedzę dotyczącą mechanizmu 

działania związków magnezu w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, w tym zaburzeń 

depresyjnych. Co więcej, sugerują, że po subchronicznym podaniu związków magnezu nie należy 

spodziewać się znaczącej akumulacji tego pierwiastka w kompartmentach ciała. Wyniki niniejszej 

pracy zostały opublikowane w 2016 roku na łamach czasopisma Pharmacological Reports. 

  

Związki magnezu i cynku wykorzystałam również w kolejnej pracy zgłoszonej do 

postępowania habilitacyjnego [M4], oceniającej interakcję pomiędzy układem 

endokannabinoidowym i glutaminianergicznym w kontekście działania przeciwdepresyjnego.  

Celem prezentowanych badań była ocena wpływu ligandów receptora kannabinoidowego CB1 na 

przeciwdepresyjną aktywność biometali (magnezu i cynku), będących antagonistami receptora 

NMDA. Od pewnego czasu, układ endokannabinoindowy przykuł uwagę naukowców, jako 

potencjalny punkt uchwytu terapii przeciwdepresyjnej. Mimo że udział tego neuroprzekaźnictwa 

w patomechanizmie depresji jest oczywisty i udowodniony, dokładny mechanizm oddziaływań nie 

został jeszcze poznany. Wszystkie badania in vivo wskazują na pewne zaburzenia w systemie 
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endokannabinoidowym korelujące z symptomami depresji, natomiast jednoznacznie nie 

udowodniono powiązań z nadmierną stymulacją lub inhibicją tego układu – wyniki 

przeprowadzanych eksperymentów są rozbieżne. Zmiany w poziomie endokannabinoidów oraz 

zwiększoną aktywność hydrolazy amidów kwasów tłuszczowych (ang. fatty acid amide hydrolase, 

FAAH) zaobserwowano w osoczu lub/i mózgu zwierząt laboratoryjnych o fenotypie depresyjnym 

(Hill i wsp., 2008a; Dubreucq i wsp., 2012; Vinod i wsp., 2012) i u ludzi z depresją (Vinod i wsp., 

2005; Vinod i wsp., 2010). Do tej pory opisano dwa typy receptorów kannabinoidowych (CB1 

i CB2). Wydaje się, że to receptor CB1, szeroko rozpowszechniony w ośrodkowym układzie 

nerwowym, w tym w obszarach mózgu związanych z emocjami, odgrywa szczególną rolę 

w patomechanizmie i leczeniu depresji (Hill i Gorzałka, 2005). Zarówno hamowanie funkcji 

receptora CB1, jak i genetycznie wywołany brak receptora CB1, prowadzą do rozwoju zachowań 

depresyjnych u zwierząt laboratoryjnych (Steiner i wsp., 2008; Valverde i Torrens, 2012). 

W przypadku populacji ludzkiej, wyniki badań nie są już takie oczywiste – zmniejszoną gęstość 

receptorów CB1 wykryto u pacjentów z zaburzeniami nastroju (Koethe i wsp., 2007; Hill i wsp., 

2008b), a zwiekszoną u samobójców cierpiących na depresję (Hungund i wsp., 2004; Domschke 

i wsp., 2008). Jest to natomiast zgodne z doniesieniami, że zarówno stymulacja receptorów CB1 

przez ich agonistów (Hill i Gorzałka, 2005; Bambico i wsp., 2007), jak i hamowanie aktywności 

przez antagonistów (Shearman i wsp., 2003) w określonych sytuacjach wywołuje działanie 

przeciwdepresyjne u zwierząt laboratoryjnych. Podobny trend został zaobserwowany w przypadku 

aktywności pro- i przeciwlękowej kannabinoidów wykazujących powinowactwo do receptora CB1 

(Patel i Hillard, 2009). Biorąc pod uwagę: (1) wykrywany w depresji brak równowagi 

fizjologicznej pomiędzy podstawowym przekaźnictwem pobudzającym (glutaminianergicznym) 

i hamującym (GABA-ergicznym, zależnym od kwasu γ-aminomasłowego) w ośrodkowym 

układzie nerwowym, (2) udział receptorów CB1 w utrzymaniu homeostazy pomiędzy 

neurotransmisją pobudzającą i hamującą w mózgu, ze względu na ich wysoką ekspresję zarówno 

w neuronach GABA-ergicznych, jak i glutaminianergicznych (Marsicano i Lutz, 1999), oraz (3) 

wpływ magnezu i cynku zarówno na receptory NMDA, jak i receptory GABA (Szewczyk i wsp., 

2008), podejrzewam, że wzajemne oddziaływania pomiędzy systemem endokannabinoidowym 

a glutaminianergicznym w kontekście modulacji nastroju może mieć istotne terapeutyczne 

konsekwencje. 

W omawianej pracy, jako agonistę receptora CB1 zastosowałam oleamid (5 mg/kg), 

natomiast jako antagonistę/odwrotnego agonistę receptora CB1 użyłam AM251 (0,25 mg/kg). Cynk 

(5 mg/kg) i magnez (10 mg/kg) podawałam w postaci chlorków. Przeciwdepresyjny efekt 

pojedynczej dootrzewnowej dawki badanych związków oraz ich połączeń oceniłam testem 

wymuszonego pływania i testem zawieszenia za ogon, z użyciem dorosłych samców myszy Albino 

Swiss. W niniejszych doświadczeniach po raz pierwszy wykazałam, że ligandy receptora CB1 
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nasilają przeciwdepresyjne działanie biometali będących inhibitorami receptora NMDA. 

Wiarygodność wyników zapewnia fakt obserwacji tych efektów w obydwu zastosowanych testach 

behawioralnych oraz brak objawów wzmożonej ruchliwości u zwierząt z grup badanych, oceniany 

pomiarem spontanicznej aktywności lokomotorycznej. Zarejestrowałam natomiast osłabienie 

ruchliwości zwierząt po podaniu cynku (samego oraz w skojarzeniu z ligandami CB1), jak również 

po połączeniu magnezu z oleamidem. Zjawisko to nie wpływało na zachowanie zwierząt w teście 

wymuszonego pływania i teście zawieszenia za ogon. Hipolokomocja wywołana cynkiem była 

spodziewana, gdyż podobną tendencję odnotowaliśmy w poprzednich badaniach (Załącznik 7, 

IIA.3). Natomiast zmniejszona ruchliwość po równoczesnym zastosowaniu magnezu i oleamidu, 

najprawdopodobniej była wynikiem działania agonisty receptora CB1, który w badaniach 

prowadzonych przez innych autorów również obniżał spontaniczną aktywność testowanych myszy 

(Akanmu i wsp., 2007). 

Obserwowana w opisywanych eksperymentach pozytywna interakcja pomiędzy agonistą 

receptora CB1 (oleamidem) a antagonistami receptora NMDA (magnezem i cynkiem) potwierdza 

założenie, że kannabinoidy wywierają hamujący wpływ na funkcję receptora NMDA, a układ 

endokannabinoidowy jest fizjologicznym negatywnym modulatorem tych receptorów, 

zapobiegającym ich nadmiernej aktywacji i następczej ekscytotoksyczności neuronów. Stymulacja 

receptorów CB1 osłabia przekaźnictwo synaptyczne zależne od glutaminianu, w konsekwencji 

prowadząc do zwiększenia poziomu tego neurotransmitera w przestrzeni synaptycznej, aktywacji 

presynaptycznych receptorów NMDA i zmniejszenia uwalniania glutaminianu (Brown i wsp., 

2003; Li i wsp., 2010). Na uwagę zasługuje również wykazana w prezentowanych badaniach 

pozytywna interakcja pomiędzy antagonistą/odwrotnym agonistą receptora CB1 (AM251) 

a antagonistami receptora NMDA, która poniekąd zaprzecza teorii negatywnej modulacji 

neurotransmisji glutaminianergicznej przez układ endokannabinoidowy. Nie można jednak 

wykluczyć, że uzyskane wyniki są efektem bardziej złożonych zależności niż zwykła interakcja 

pomiędzy układem endokannabinoidowym a glutaminianergicznym, uwzględniających wpływ 

przekaźnictwa monoaminergicznego, GABA-ergicznego, receptorów opioidowych, bądź innych 

(Fedorova i wsp., 2001; Akanmu i wsp., 2007; Ostadhadi i wsp., 2016).  

Wyniki niniejszej pracy są istotne z klinicznego punktu widzenia. Synergizm działania 

pomiędzy ligandami receptora CB1 a antagonistami receptora NMDA pozwala na stosowanie 

niższych dawek związków w stosunku do monoterapii, poprawiając tym samym profil 

bezpieczeństwa leczenia. Jest to kluczowe, ponieważ zarówno bezpośrednia aktywacja receptora 

CB1, jak i blokowanie jego funkcji (przede wszystkim przez substancje wykazujące silną 

aktywność odwrotnego agonisty) wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze 

strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak zaburzenia nastroju, anhedonia i lęk (Patel 

i Hillard, 2009). Ponadto, dużą zaletą ligandów receptora CB1 jest szybkie wywołanie efektu 
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terapeutycznego (Gonzales i wsp., 1999), co ma niezwykłe znaczenie w świetle opisanych 

problemów związanych z terapią klasycznymi lekami przeciwdepresyjnymi, działającymi 

bezpośrednio na transmisję monoaminergiczną. Dodać należy, że , ligandy receptora CB1 oraz 

antagoniści receptora NMDA (w tym cynk i magnez), posiadają potencjał przeciwdepresyjny 

i przeciwlękowy, dlatego możliwość ich klinicznego zastosowania byłaby szczególnie korzystna w 

przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne współwystępujące z zaburzeniami 

lękowymi.  

Podsumowując, w opisanych badaniach po raz pierwszy wykazałam, że równoczesna 

modulacja układu endokannabinoidowego oraz suplementacja magnezu lub cynku wywiera co 

najmniej addycyjny efekt przeciwdepresyjny. Na dzień dzisiejszy trudno zadecydować, które 

badane połączenie – antagonista receptora NMDA + agonista receptora CB1, czy antagonista 

receptora NMDA + antagonista receptora CB1 – byłoby najlepszą opcją w odniesieniu do 

bezpieczeństwa terapii, gdyż obydwie strategie działania związane są z możliwością pojawienia się 

skutków ubocznych, m.in. pobudzenia psychosomatycznego. Jednakże wystąpienie tych reakcji 

może być specyficzne dla zastosowanego liganda receptora CB1 i/lub można ich uniknąć poprzez 

redukcję dawki. Te pionierskie wyniki badań opublikowane zostały w 2018 roku na łamach 

czasopisma Journal of Pharmacy and Pharmacology. 

 

Kolejnym interesującym mnie zagadnieniem była interakcja pomiędzy układem 

glutaminianergicznym i adenozynowym w kontekście działania przeciwdepresyjnego [M5]. 

Adenozyna, będąca neuromodulatorem ośrodkowego układu nerwowego, bierze udział w regulacji 

transmisji synaptycznej oraz pobudliwości neuronalnej. Substancja ta działa poprzez 4 typy 

receptorów adenozynowych (A1, A2A, A2B, A3), z których receptory A1 oraz A2A najliczniej 

występują w mózgu. Szereg badań przedklinicznych wskazuje na związek pomiędzy rozwojem 

zachowań depresyjnych a przekaźnictwem adenozynowym, mimo że opublikowane dane są 

rozbieżne. Z jednej strony, odnotowano przeciwdepresyjne działanie adenozyny, które było 

skutecznie hamowane przez selektywnych i nieselektywnych antagonistów receptorów 

adenozynowych (Kaster i wsp., 2004). Z drugiej strony, adenozyna podana w wysokich dawkach 

prowadziła do wydłużenia czasu bezruchu zwierząt w teście wymuszonego pływania, 

świadczącego o rozwoju objawów depresji, a kofeina oraz teofilina (nieselektywne inhibitory 

receptorów adenozynowych A1 i A2A) odwracały to działanie (Kulkarni i Mehta, 1985). Podobnie 

wykazano, że egzogenni agoniści bądź antagoniści receptorów adenozynowych mogą powodować 

pro- lub przeciwdepresyjne zachowania u zwierząt laboratoryjnych, w zależności od warunków 

prowadzonych badań (Kulkarni i Mehta, 1985, Kaster i wsp., 2004; Yamada i wsp., 2014). 

O zaangażowaniu receptorów adenozynowych A1 i A2A w patomechanizm i leczenie depresji 

świadczy również fakt, że mają one wpływ na szlaki istotne w zaburzeniach nastroju, kontrolując 
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uwalnianie serotoniny i glutaminianu oraz oddziaływując na oś stresu i receptory dopaminergiczne 

(Fredholm i wsp., 2005). Ponadto, dowiedziono, że genetyczne zablokowanie funkcji receptora A1 

nasila symptomy depresji i powoduje brak odpowiedzi na terapię przeciwdepresyjną, podczas gdy 

zwiększenie ekspresji tego receptora zapobiega wystąpieniu zachowań depresyjnych (Serchov 

i wsp., 2015). Przeciwnie, genetycznie wywołany brak receptora A2A nie dopuszcza do rozwoju 

fenotypu depresyjnego u zwierząt laboratoryjnych (El Yacoubi i wsp., 2001). Sugeruje to, że 

w niektórych warunkach, stymulacja transmisji zależnej od receptora A2A może wywołać depresję, 

natomiast nasilenie przekaźnictwa zależnego od receptora adenozynowego A1 może sprawdzić się 

w leczeniu depresji. Układ adenozynowy wydaje się być interesującym punktem uchwytu leków 

przeciwdepresyjnych również z uwagi na fakt, że ligandy receptorów adenozynowych posiadają 

potencjał przeciwlękowy. 

Głównym celem prezentowanej pracy była ocena wpływu kofeiny na zachowanie myszy, 

którym podałam modulatory receptora NMDA, w teście wymuszonego pływania. 

Przeciwdepresyjny efekt zastosowania pojedynczej dootrzewnowej dawki badanych związków 

oraz ich połączeń oceniłam na dorosłych samcach myszy Albino Swiss. W pierwszym etapie 

doświadczeń dokonałam weryfikacji aktywności przeciwdepresyjnej kofeiny – nieselektywnego 

antagonisty receptorów adenozynowych A1 i A2A, natomiast w drugim etapie badałam wpływ tej 

metyloksantyny na działanie ligandów kompleksu receptora NMDA, tj. antagonisty miejsca 

wiązania w kanale jonowym – MK-801 (0,05 mg/kg), antagonisty miejsca wiązania dla 

glutaminianu – CGP 37849 (0,3 mg/kg), antagonisty miejsca wiązania dla glicyny – L-701,324 

(1 mg/kg), częściowego agonisty miejsca wiązania dla glicyny – ᴅ-cykloseryny (2,5 mg/kg) oraz 

omówionych już powyżej wodoroasparginianu magnezu (10 mg/kg) i wodoroasparginianu cynku 

(2,5 mg/kg). Wyniki niniejszej pracy potwierdziły przeciwdepresyjny potencjał kofeiny, 

zastosowanej w zakresie dawek 10-50 mg/kg. Na uwagę zasługuje fakt, że najwyższe badane 

stężenie (50 mg/kg) metyloksantyny wykazało aktywność porównywalną do imipraminy, czyli 

klasycznego leku przeciwdepresyjnego. Obserwacje te są zgodne z doniesieniami o pozytywnej 

korelacji pomiędzy konsumpcją kofeiny a poprawą nastroju, łagodzeniu objawów depresji (Childs 

i de Wit, 2008), czy zmniejszeniu ryzyka wystąpienia tej choroby (Hintikka i wsp., 2005). 

Jednakże, istnieją także dowody na prodepresyjne działanie kofeiny, której spożycie może 

zaostrzać objawy depresji (Gilliland i Andress, 1981; James i Crosbie 1987). Podejmowane są 

próby wytłumaczenia tej dwukierunkowej aktywności kofeiny zależnością efektu działania od 

zastosowanej dawki. Najprawdopodobniej przyjmowanie niskich dawek kofeiny wywołuje 

działanie przeciwdepresyjne (Gan i wsp., 2009), podczas gdy długotrwałe spożywanie jej wysokich 

dawek może doprowadzić do pojawienia się symptomów depresji u ludzi (Smith, 2002). 

W związku z tym, że w opisywanych badaniach kofeinę podawałam jedynie jednorazowo, a nie 

chronicznie, nie stwierdziłam takiej zależności. Należy podkreślić, że obserwowana w niniejszej 
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pracy przeciwdepresyjna aktywność tej metyloksantyny nie była wywołana jej potencjałem 

psychostymulującym, gdyż zwierzęta z grup badanych wykazywały ruchliwość porównywalną do 

zwierząt z grupy kontrolnej.   

W niniejszych doświadczeniach udowodniłam, że kofeina podana w dawce 5 mg/kg może 

nasilać przeciwdepresyjne działanie antagonistów kompleksu receptora NMDA (i.e., MK-801, 

CGP 37849, L-701,324) oraz częściowego agonisty jego miejsca wiązania dla glicyny  

(ᴅ-cykloseryna) i efekt ten nie jest związany ze wzrostem spontanicznej aktywności zwierząt. 

Wyjątek stanowi połączenie kofeiny z MK-801, po zastosowaniu którego zaobserwowałam 

wydłużenie dystansu, jaki przebyły badane myszy w porówniu z grupą kontrolną. Przypuszczalnie, 

zarejestrowana nadaktywność ruchowa zwierząt była spowodowana wzrostem wydzielenia 

dopaminy, podobnie jak w przypadku koadministracji kofeiny i ketaminy (Uchihashi i wsp., 1992). 

Poza udziałem transmisji dopaminergicznej, w działaniu stymulującym kofeiny na aktywność 

motoryczną zwierząt laboratoryjnych może mieć również znaczenie równoczesne blokowanie 

receptorów adenozynowych A1 i A2A (Karcz-Kubicha i wsp., 2003).  

Synergizm działania pomiędzy inhibicją przekaźnictwa glutaminianergicznego 

a hamowaniem transmisji adenozynowej, który odnotowałam w prezentowanych doświadczeniach, 

można częściowo wytłumaczyć wynikami eksperymentów de Oliveira i wsp. (2005), którzy 

wykazali, że za behawioralne efekty obserwowane po zahamowaniu receptora NMDA częściowo 

odpowiada gwałtowny spadek wydzielania adenozyny. Aczkolwiek, wzajemne oddziaływania 

pomiędzy neurotransmisją glutaminianergiczną i adenozynową są na pewno znacznie bardziej 

skomplikowane i mogą angażować inne szlaki sygnałowe istotne w funkcjonowaniu ośrodkowego 

układu nerwowego, takie jak przekaźnictwo zależne od L-argininy-NO-cGMP, czy serotoniny 

(Kaster i wsp., 2012). Co ciekawe, w niniejszej pracy nie stwierdziłam synergizmu działania 

pomiędzy kofeiną a biometalami (cynkiem i magnezem), hamującymi funkcję receptora NMDA. 

Brak pozytywnej interakcji pomiędzy kofeiną a wodoroasparaginianem cynku można tłumaczyć 

przeciwnym działaniem tych dwóch substancji na receptory adenozynowe – zgodnie 

z doniesieniami Lobato i wsp. (2008), cynk w pewnym stopniu aktywuje receptory adenozynowe 

A1 i A2A. Natomiast dostępna literatura nie dostarcza wystarczających wyników badań 

molekularnych, na podstawie których można by było wiarygodnie wytłumaczyć brak pozytywnej 

interakcji pomiędzy kofeiną a wodoroasparaginianem magnezu. 

Podsumowując, opisywane badania wykazały, że kofeina nasila przeciwdepresyjny 

potencjał antagonistów receptora NMDA posiadających powinowactwo do różnych miejsc 

wiązania, z wyjątkiem związków cynku i magnezu. Sugeruje to, że równoczesne hamowanie 

receptorów adenozynowych i NMDA może być ciekawym punktem uchwytu w kontekście 

poszukiwań nowych strategii leczenia depresji. Wyniki niniejszej pracy zostały opublikowane na 

łamach czasopisma Journal of Neural Transmission w 2018 roku. 
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Ostatnia praca zgłoszona do postępowania habilitacyjnego, związana z oceną aktywności 

przeciwdepresyjnej substancji o punktach uchwytu wspólnych dla depresji i lęku [M6], dotyczy 

badań prowadzonych w kierunku opracowania nowego zwierzęcego modelu zaburzeń depresyjno-

lękowych. Głównym celem prezentowanej pracy było sprawdzenie zachowań depresyjnych 

i lękowych szczurów poddanych zabiegowi kindlingu rogówkowego (tzw. rozniecanie 

rogówkowe), który jest modelem napadów częściowych złożonych z wtórnym uogólnieniem. 

Zaburzenia lękowe i depresyjne często towarzyszą epilepsji, do 60% pacjentów cierpiących na 

padaczkę zgłasza pojawienie się stanów lękowych i/lub objawów depresji (Jackson i Turkington, 

2005). Jednym z modeli padaczki, pozwalającym na obserwację psychobehawioralnych efektów 

w czasie napadów i w okresie międzynapadowym, jest model kindlingu. Kindling odnosi się do 

zjawiska, w którym wielokrotne zastosowanie słabego, początkowo nieaktywnego bodźca 

elektrycznego lub chemicznego, ostatecznie powoduje pojawienie się pełnoobjawowego 

uogólnionego napadu padaczkowego w odpowiedzi na ten bodziec. Od pewnego czasu, zjawiskiem 

kindlingu próbuje się tłumaczyć patomechanizm zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, czy 

zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Wykazano, że podczas kindlingu występuje zaburzenie 

równowagi pomiędzy neurotransmisją hamującą (zależną od receptora GABAA) a neurotransmisją 

pobudzającą (zależną od receptora NMDA). Kindling prowadzi do zmian funkcjonowania 

w/w receptorów w różnych obszarach mózgu (Wong i wsp., 1993; Luthman i Humpel, 1997). 

Zaletą modelu kindlingu jest pojawianie się napadów padaczkowych jedynie w odpowiedzi na 

dany bodziec, więc ewentualne spontaniczne napady, obserwowane w innych modelach epilepsji, 

nie zakłócają np. przebiegu badań behawioralnych. Wykorzystany w niniejszych doświadczeniach 

kindling rogówkowy u szczurów jest uznanym modelem służącym do badań przesiewowych 

substancji o potencjale przeciwdrgawkowym. Dodatkowym jego atutem jest łatwość 

przeprowadzenia procedury, która nie wymaga implantacji elektrod, czy wielokrotnego podawania 

bodźca chemicznego (White i wsp., 1995). W wykonanych przeze mnie badaniach, kindling 

rogówkowy polegał na stymulacji dorosłych samców szczurów typu Wistar elektrodami 

rogówkowymi, które po zastosowaniu środka znieczulającego (1% roztwór chlorowodorku 

lidokainy) przykładałam do gałek ocznych zwierząt. 4-sekundowej stymulacji (50 Hz) 

dokonywałam 2 razy dziennie (z zachowaniem co najmniej 5-godzinnego odstępu) przez 5 dni 

w tygodniu. Ciężkość napadów oceniałam zmodyfikowaną skalą Racine’a (Wlaź i Löscher, 1998): 

(1) znieruchomienie, zamknięcie oczu, drżenie uszu, drżenie wibrysów, obwąchiwanie i skurcze 

kloniczne mięśni pyszczka; (2) tzw. head nodding, czyli rytmiczne „kiwanie” głową, związane 

z cięższymi skurczami klonicznymi mięśni pyszczka; (3) jednostronne kloniczne drgawki 

przednich łap; (3.5) obustronne kloniczne drgawki przednich łap bez wspięcia; (4) obustronne 

kloniczne drgawki przednich łap z towarzyszącym wspięciem; (4.5) upadek na jedną stronę (bez 

wspięcia), utrata odruchu postawy i ułożenia z towarzyszeniem uogólnionych drgawek 
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klonicznych; (5) wspięcia i upadek w tył z towarzyszeniem uogólnionych drgawek klonicznych. 

Gdy zwierzę osiągnęło stopień 5 ciężkości napadów, intensywność stymulacji zmniejszyłam do 

jednej dziennie (porannej), aż do uzyskania 7 kolejnych napadów o ciężkości 5 stopnia. Po 

uzyskaniu pełnego efektu kindlingu u wszystkich szczurów, przerwałam stymulację na tydzień, 

a następnie zwierzęta poddałam badaniom behawioralnym: w pierwszej kolejności testowi 

podniesionego labiryntu krzyżowego (oceniającego zachowania lękowe) i 3 dni później, opisanemu 

już wcześniej, testowi wymuszonego pływania. Test podniesionego labiryntu krzyżowego jest 

szeroko stosowany w farmakologii doświadczalnej. Przeprowadza się go w aparacie zbudowanym 

z 2 ramion otwartych i 2 ramion zamkniętych. Test ten wykorzystuje naturalną preferencję gryzoni 

do przebywania w ciemnych pomieszczeniach i strach przed otwartą nową przestrzenią. 

W związku z tym, że wyraźne zmiany w zachowaniu zwierząt obserwuje się przede wszystkim 

w ciągu pierwszych kilku minut po umieszczeniu badanego osobnika w aparacie, czas trwania tego 

badania wynosi 5 minut. Zwiększona liczba wejść oraz wydłużony czas przebywania zwierzęcia 

w otwartych ramionach labiryntu wskazuje na efekt przeciwlękowy, podczas gdy obniżenie tych 

wartości uznawane jest za efekt anksjogenny. Aktywność lokomotoryczna badanych osobników 

mierzona jest ilością wejść zwierząt do ramion zamkniętych labiryntu lub ilością wejść do 

wszystkich ramion (Lister, 1987).   

 W niniejszych badaniach po raz pierwszy wykazałam, że kindling rogówkowy wywołuje 

zmiany zachowań u szczurów w teście podniesionego labiryntu krzyżowego i teście wymuszonego 

pływania. Procedura wywołuje u zwierząt działanie prolękowe, gdyż powoduje zmniejszenie liczby 

wejść w otwarte ramiona i skrócenie czasu przebywania zwierząt w otwartych ramionach, przy 

braku zmian w całkowitej aktywności lokomotorycznej. Z drugiej strony, skraca czas bezruchu 

szczurów w teście wymuszonego pływania, co paradoksalnie, wskazywałoby na potencjał 

przeciwdepresyjny. Jest to zaskakujące, gdyż codzienna stymulacja elektrodami rogówkowymi 

może być uznana za „łagodny czynnik stresujący” i tym samym powinna raczej wywołać efekty 

prodepresyjne, czyli wydłużyć czas bezruchu zwierząt. Możliwe, że konsekwencje kindlingu 

rogówkowego dotyczą jedynie zachowań związanych z lękiem, jak ma to miejsce w przypadku 

kindlingu ciała migdałowatego (Helfer i wsp., 1999), a nie wpływają na zachowania związane 

z depresją. Obserwowany w omawianych badaniach wzrost aktywności zwierząt poddanych 

procesowi kindlingu rogówkowego może być tłumaczony wzmożoną odpowiedzią na sytuację 

stresującą, a aktywna zamiast pasywnej odpowiedź na sytuację stresującą może być oznaką 

wysokiego poziomu lęku. W konsekwencji, niespodziewane zachowanie badanych szczurów 

w teście wymuszonego pływania mogło być wynikiem nasilonego poziomu lęku, który został 

prawidłowo oceniony testem podniesionego labiryntu krzyżowego. Z drugiej strony, kindling 

rogówkowy zastosowany w prezentowanych doświadczeniach  posiada cechy umiarkowanej terapii 

elektrowstrząsowej, wykazującej działanie przeciwdepresyjne nawet u pacjentów z ciężką postacią 
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choroby. Faktem jest, że leczenie elektrowstrząsami jest nadal stosowane w ciężkich przypadkach 

depresji, gdy inne metody zawodzą (Micallef-Trigona, 2014). 

 Podsumowując, w opisywanych doświadczeniach wykazałam, że przeprowadzenie 

procedury kindlingu rogówkowego u szczurów wywołuje oprócz napadów padaczkowych również 

zachowania lękowe. W związku z powyższym, może być on użytecznym modelem do badania 

zaburzeń lękowych towarzyszących epilepsji. Niestety, niniejsza praca nie wykazała potencjału 

prodepresyjnego kindlingu rogówkowego, więc nie przyda się on w badaniach nad 

współistniejącymi zaburzeniami depresyjno-lękowymi. Te pionierskie wyniki opublikowane 

zostały na łamach czasopisma Pharmacological Reports w 2015 roku. 

 

2. Ocena aktywności przeciwdepresyjnej substancji o punktach uchwytu wspólnych dla depresji 

i nadreaktywności pęcherza moczowego 

 Drugi obszar badań poruszony w cyklu prac przedstawionych do postępowania 

habilitacyjnego dotyczy aktywności przeciwdepresyjnej substancji, których bezpośredni 

mechanizm działania związany jest ze szlakami zaangażowanymi w patomechanizm depresji 

i nadreaktywności pęcherza moczowego.  

 Tematem współwystępowania zaburzeń depresyjnych i nadreaktywności pęcherza 

moczowego oraz konieczności znalezienia skutecznej metody leczenia pacjentów cierpiacych na 

obydwie jednostki chorobowe zainteresowałam się po rozpoczęciu współpracy z II Kliniką 

i Katedrą Ginekologii mojego macierzystego Uniwersytetu (Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie). Nadreaktywność pęcherza moczowego jest przewlekłym schorzeniem, znacznie 

upośledzającym jakość życia pacjenta. Osoba chora doświadcza naglących parć, którym 

niejednokrotnie towarzyszy naglące nietrzymanie moczu, nadmierna częstość mikcji oraz nokturia 

(Abrams i wsp., 2003). Z tym problemem zmaga się około 16% populacji ludzkiej. W większej 

mierze dotyczy on kobiet niż mężczyzn i pogłębia się wraz z wiekiem. Biorąc pod uwagę fakt, że 

ponad 2/3 pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym podkreśla negatywny wpływ tego schorzania na 

jakość ich życia, nie jest zaskakującym, że u nawet 40-60% z nich diagnozowane są zaburzenia 

depresyjne. Ponadto, farmakoterapii nadreaktywności pęcherza moczowego i farmakoterapii 

zaburzeń depresyjnych towarzyszą te same problemy, z których najważniejsze to: niewystarczająca 

skuteczność terapii, działania niepożądane, niska adherencja terapeutyczna (Brostrom i Hallas, 

2009). W związku z powyższym, istnieje ogromna potrzeba opracowania nowych strategii leczenia 

współwystępowania tych dwóch jednostek chorobowych. 

Wprawdzie nie poznano jeszcze wszystkich przyczyn pojawienia się pęcherza 

nadreaktywnego, ale wiadomo o znaczeniu czynników mechanicznych, psychosomatycznych, 

genetycznych, neurologicznych oraz infekcyjnych w etiopatogenezie tego schorzenia (Andersson, 

1997). Wiadomo również, że istnieje kilka szlaków sygnałowych zaangażowanych zarówno 
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w patomechanizm depresji, jak i nadreaktywność pęcherza moczowego, do których należy 

neurotransmisja serotoninergiczna i adrenergiczna, oś stresu, czy ścieżka sygnałowa zależna od 

białka Rho (Abrams i Andersson, 2007; Inan i wsp., 2015; Smith i wsp., 2016). Obiecujące wyniki 

badań opublikowanych przez Wang i wsp. (2015) potwierdziły, że poszukując nowych leków dla 

pacjentów z depresją i nadreaktywnością pęcherza moczowego, warto by było zwrócić się ku 

substancjom czynnym, których punkt uchwytu jest wspólny dla tych dwóch jednostek 

chorobowych. Wspomniani autorzy wykazali skuteczność duloksetyny (inhibitora wychwytu 

zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) w leczeniu pacjentki z depresją i nadreaktywnością pęcherza 

moczowego, nieodpowiadającej na standardową terapię. Po kilku miesiącach przyjmowania leku, 

zarówno objawy depresji, jak i nadreaktywności pęcherza uległy zdecydowanej poprawie, co miało 

bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość życia pacjentki.  

  

W związku z powyższym w dwóch ostatnich pracach przedstawionych do postępowania 

habilitacyjnego [M7, M8], skupiłam się na przeciwdepresyjnym działaniu inhibitora receptora 

CRF1 (SN003) [M7] oraz inhibitora kinazy zależnej od białka Rho (GSK 269962) [M8], czyli 

substancji wpływających na szlaki sygnałowe wspólne dla patomechanizmu depresji 

i nadreaktywności pęcherza moczowego. Ze względu na fakt częstszego występowania w/w chorób 

u płci żeńskiej, doświadczenia opisane w obydwu pracach prowadziłam na samicach szczurów rasy 

Wistar. W eksperymentach wykorzystałam kortykosteronowy model depresji, w którym, jak 

zauważyliśmy w naszych poprzednich doświadczeniach (Załącznik 7, IIA.14), zwierzęta oprócz 

zachowań depresyjnych wykazują objawy nadaktywności wypieracza (ang. detrusor overactivity, 

DO), które są często stwierdzane podczas cystometrii wykonywanej u pacjentów 

z nadreaktywnością pęcherza moczowego. Szacuje się, że 83% pacjentów z nadaktywnością 

wypieracza cierpi na nadreaktywność pęcherza moczowego, natomiast 64% pacjentów 

z nadreaktywnością pęcherza moczowego ma nadaktywny wypieracz (Abrams and Andersson, 

2007). 

 Tak jak wspomniałam opisując glikokortykosteroidową teorię depresji, obserwowane 

pobudzenie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u pacjentów z depresją spowodowane jest 

osłabieniem mechanizmów hamujących reakcję stresową, zależnych od kortyzolu (u ludzi) 

i kortykosteronu (u gryzoni) oraz od ich receptorów. W warunkach fizjologicznych, na zasadzie 

ujemnego sprzężenia zwrotnego, glikokortykosteroidy te hamują nadmierną syntezę oraz 

uwalnianie CRF i ACTH, natomiast przy zaburzonej reakcji hamującej, poziom CRF i ACTH jest 

ciągle podwyższony (Villa i wsp., 2012). CRF działa przez 2 typy receptorów (CRF1 i CRF2), które 

mają znaczenie w modulacji zachowań depresyjnych i lękowych. Szczególną uwagę naukowców 

zwrócił receptor CRF1, obficie występujący w obszarach mózgu odpowiedzialnych za emocje 

(Gilligan i wsp., 2000). W dostępnej literaturze medycznej można znaleźć doniesienia na temat 
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przeciwdepresyjnego potencjału inhibitorów receptora CRF1, których efekty działania sprawdzano 

w uznanych testach behawioralnych i modelach depresji (Griebel i wsp., 2002; Chaki i wsp., 2004; 

Bourke i wsp., 2014). W naszych poprzednich badaniach (Załącznik 7, IIA.14), również 

wykazaliśmy, że SN003, będący inhibitorem receptora CRF1, posiada potencjał przeciwdepresyjny 

porównywalny z typowymi lekami stosowanymi w tym schorzeniu. Co więcej, wykryliśmy, że 

związek ten również zmniejsza objawy nadaktywności wypieracza. Podczas gdy wyniki badań 

przedklinicznych są wysoce obiecujące, badania kliniczne oceniające przeciwdepresyjną 

skuteczność antagonistów receptora CRF1 przedwcześnie zakończono, ze względu na pojawianie 

się działań niepożądanych (Holsboer i Ising, 2008). Jednym ze sposobów uniknięcia 

niepożądanych efektow terapii jest obniżenie dawki, na które niejednokrotnie pozwala 

wprowadzenie leczenia skojarzonego, w miejsce monoterapii.   

W związku z tym, że na razie niewiele wiadomo jest na temat potencjalnych interakcji 

pomiędzy inhibitorami receptora CRF1 a konwencjonalnymi lekami przeciwdepresyjnymi, 

zainteresowałam się tym tematem [M7]. Celem prezentowanych badań była ocena wpływu SN003 

na aktywność imipraminy i fluoksetyny w teście wymuszonego pływania u szczurów, którym 

wcześniej podawałam kortykosteron. Ze względu na sygnały świadczące o tym, że antagoniści 

receptora CRF1 mogą wykazywać lepszy efekt działania w warunkach stresowych lub w modelach 

depresji, czyli gdy dochodzi do aktywacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (Yamano et al., 

2000; Overstreet et al. 2004; Chaki i wsp., 2004), w omawianych doświadczeniach wykorzystałam 

kortykosteronowy model depresji, charakteryzujący się podwyższonym poziomem CRF. Model ten 

indukuje 14-dniowe podskórne podawanie kortykosteronu w dawce 20 mg/kg/dobę. 

Przeciwdepresyjny efekt podania pojedynczej dootrzewnowej lub dożylnej dawki badanych 

związków oraz ich połączeń oceniałam w teście wymuszonego pływania, z użyciem dorosłych 

samic szczurów rasy Wistar. Badania behawioralne poszerzyłam o testy biochemiczne, w których 

analizowałam poziom CRF w hipokampie, ciele migdałowatym oraz krwi obwodowej. 

Wyniki mojej pracy potwierdziły, że 2-tygodniowa ekspozycja na kortykosteron 

(20 mg/kg/dobę) prowadzi do rozwoju zachowań depresyjnych w teście wymuszonego pływania 

i powoduje wzrost CRF w mózgu oraz krwi. Jednocześnie potwierdziłam, że jednorazowe dożylne 

podanie SN003 w dawce 1 mg/kg wywołuje efekt przeciwdepresyjny, odwracając działanie 

kortykosteronu. Aktywność SN003 w teście wymuszonego pływania była zależna od dawki, 

a przeciwdepresyjny potencjał porównywalny z działaniem imipraminy (30 mg/kg) i fluoksetyny 

(15 mg/kg).  

W prezentowanych badaniach po raz pierwszy wykazałam, że SN003 (0.5 mg/kg) wchodzi 

w interakcje z konwencjonalnymi lekami przeciwdepresyjnymi – imipraminą (15 mg/kg) 

i fluoksetyną (7,5 mg/kg), nasilając ich działanie. Należy dodać, że uzyskane efekty nie były 

konsekwencją wzrostu spontanicznej aktywności lokomotorycznej zwierząt, gdyż ruchliwość 
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szczurów z grup kontrolnych była zbliżona do aktywności zwierząt badanych. Przeprowadzona 

przeze mnie analiza biochemiczna wykazała , że jednorazowe podanie SN003 (1 mg/kg), 

imipraminy (30 mg/kg) oraz fluoksetyny (15 mg/kg) lub połączeń SN003-imipramina (0,5 mg/kg + 

15 mg/kg) i SN003-fluoksetyna (0,5 mg/kg + 7,5 mg/kg) istotnie obniżało poziom CRF 

w badanym materiale biologicznym, przy czym politerapia działała lepiej niż monoterapia. Co 

ciekawe, dawki SN003 (0,5 mg/kg) i fluoksetyny (7,5 mg/kg) nieaktywne w teście wymuszonego 

pływania były wystarczające, by częściowo zmniejszyć poziom CRF w hipokampie, ciele 

migdałowatym, bądź krwi obwodowej. 

Wyniki niniejszej pracy, w dalszej perspektywie, mogą otworzyć nowe możliwości terapii 

dla pacjentów cierpiących na depresję, gdyż dostarczają kolejnych dowodów, że hamowanie 

aktywności CRF wykazuje potencjal  przeciwdepresyjny, co mogłoby być wykorzystane do 

leczenia zaburzeń nastroju jako monoterapia lub w skojarzeniu z konwencjonalnymi lekami 

przeciwdepresyjnymi. Równoczesne zastosowanie standardowych antydepresantów 

z antagonistami receptora CRF1 wydaje się być korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

leczenia, ponieważ do wywołania efektu terapeutycznego wystarczy  zastosowanie niższych dawek 

podawanych substancji niż w monoterapii. Wyniki omawianej pracy zostały opublikowane w 2017 

na łamach czasopisma Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 

 

Dane literaturowe dowodzą, że nadmierne pobudzenie ścieżki sygnałowej RhoA/kinaza 

zależna od białka Rho może prowadzić do rozwoju nadaktywności wypieracza oraz zaburzeń 

w ośrodkowym układzie nerwowym (Masago i wsp., 2009; Kim i wsp., 2013, Wróbel 

i Rechberger, 2017). Zjawisko to częściowo tłumaczone jest wielokierunkowym działaniem kinazy 

zależnej od białka Rho, będącej jednym z efektorów białka RhoA. Kinaza zależna od białka Rho 

ma wpływ na skurcz mięśni gładkich (Feng i wsp., 2016), ale też powiązana jest 

z neuroprzekaźnictwem pobudzającym w mózgu. Wykazano, że w komórkach nerwowych kinaza 

ta jest stymulowana przez glutaminian (Jeon i wsp., 2002), a jej hamowanie może wywołać efekt 

neuroprotekcyjny, chroniąc neurony przed ekscytotoksycznym działaniem glutaminianu (Kitaoka 

i wsp., 2004). Podczas gdy istnieją pewne przesłanki wskazujące, że zastosowanie inhibitorów 

kinazy zależnej od białka Rho mogłyby dawać pozytywne efekty w terapii nadreaktywności 

pęcherza moczowego (Akakpo i wsp., 2017; Wróbel i Rechberger, 2017), przeciwdepresyjny 

potencjał inhibitorów kinazy zależnej od białka Rho jest tematem stosunkowo nowym. Dlatego też, 

w ostatniej pracy zgłoszonej do postępowania habilitacyjnego [M8] podjęłam próbę oceny 

ewentualnej możliwości wykorzystania inhibitorów kinazy zależnej od białka Rho w depresji 

współwystępującej z nadreaktywnością pęcherza moczowego. Celem prezentowanej pracy było 

sprawdzenie, czy podanie inhibitora kinazy zależnej od białka Rho (GSK 269962) może odwrócić 

wywołane kortykosteronem zachowania depresyjne i nadaktywność wypieracza oraz czy może 
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znormalizować  indukowane eksperymentalnie zmiany w poziomie wybranych biomarkerów 

związanych z obydwoma schorzeniami (tj. pro- i przeciwzapalnych cytokin oraz neurotrofin) 

w osoczu, pęcherzu moczowym, hipokampie, korze przedczołowej i jądrze Barringtona. Badany 

inhibitor kinazy zależnej od białka Rho – GSK 269962 podawałam dotętniczo przez 7 dni 

w jednorazowej dziennej dawce 10 mg/kg. Przeciwdepresyjny potencjał zastosowanego związku 

oceniałam w teście wymuszonego pływania, z użyciem dorosłych samic szczurów rasy Wistar, 

które uprzednio wprowadziłam w stan depresji kortykosteronem, zgodnie z wcześniej opisaną 

procedurą [M7]. Nadaktywność wypieracza oceniłam w badaniu cystometrycznym, 

przeprowadzonym we współpracy z II Kliniką i Katedrą Ginekologii Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, na świadomych szczurach, podczas których rejestrowałam następujące parametry: 

ciśnienie podstawowe (BP), ciśnienie progowe (TP), maksymalne ciśnienie mikcji (MVP), objętość 

mikcji (VV), objętość moczu zalegająca po mikcji (PVR), progowa objętość mikcji (VT), 

efektywność mikcji (VE), czas pomiędzy skurczami terminalnymi (ICI), czas skurczu pęcherza 

(BCD), czas relaksacji pęcherza (RT), podatność pęcherza (BC), indeks nadreaktywności 

wypieracza (DOI), amplituda skurczy fazowych (ANVC), częstość skurczy fazowych (FNVC), 

objętość progowa indukująca skurcze fazowe (VTNVC). Dodatkowo, pracę wzbogaciłam 

o badania biochemiczne, w których analizowałam poziom interleukin prozapalnych (IL-1β, IL-6), 

interleukiny przeciwzapalnej IL-10, TNF-α oraz neurotrofin (NGF, BDNF) w osoczu, pęcherzu 

moczowym oraz strukturach mózgu zaangażowanych w etiopatologię depresji oraz kontrolę mikcji 

(tj. w hipokampie, korze przedczołowej i jądrze Barringtona). 

Wyniki mojej  pracy potwierdziły, że 14-dniowe podskórne podawanie kortykosteronu 

(20 mg/kg/dobę) indukuje pojawienie się zachowań depresyjnych w teście wymuszonego pływania 

oraz wywołuje nadaktywność wypieracza, co wykazałam  pomiarem cystometrycznym. 

U szczurów poddanych ekspozycji na kortykosteron wzrosły wartości BP, DOI, FNVC, którym 

towarzyszył spadek VV, ICI, BC i VTNVC. Natomiast wyniki przeprowadzonych badań 

biochemicznych potwierdziły neurodegeneracyjne i prozapalne skutki długotrwałego narażenia na 

podwyższony poziom glikokortykosteroidów, gdyż we wszystkich analizowanych tkankach 

zaobserwowałam znaczny wzrost stężenia interleukin prozapalnych oraz TNF-α, z równoczesną 

redukcją poziomu interleukiny przeciwzapalnej i neurotrofin. U pacjentów z depresją również 

stwierdza się wysoki poziom cytokin zapalnych (Felger i Lotrich, 2013; Furtado i Katzman, 2015). 

Wyniki  przeprowadzonych eksperymentów są również potwierdzeniem, że nadreaktywność osi 

podwzgórze-przysadka-nadnercza przynajmniej do pewnego stopnia odpowiada za występienie 

zaburzen depresyjnych i powiązań pomiędzy depresją a funkcją układu immunologicznego 

(Furtado i Katzman, 2015).  

W niniejszych badaniach po raz pierwszy wykazałam pozytywne efekty działania GSK 

269962 na depresję i nadaktywność wypieracza wywołanych przewlekłą ekspozycją na 
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kortykosteron. 7-dniowa terapia w dawce 10 mg/kg/dobę skracała czas bezruchu zwierząt w teście 

wymuszonego pływania, co świadczy o odwróceniu zachowań depresyjnych oraz normalizowała 

indukowane glikokortykosteroidem zmiany w parametrach cystometrycznych. Chociaż nie 

wszystkie wskaźniki wróciły do poziomu odnotowanego dla zwierząt kontrolnych, stwierdziłam 

wyraźny wzrost obniżonych wartości VV, ICI, BC i VTNVC oraz znaczący spadek 

podwyższonych wartości BP, DOI i FNVC. Obniżenie wartości DOI po terapii GSK 269962 

zasługuje na szczególne wyeksponowanie, jako że DOI uznawany jest za parametr najdokładniej 

opisujący stopień nadaktywności wypieracza (Wróbel and Rechberger, 2017). Uzyskane w badaniu 

cystometrycznym wyniki są zgodne z naszymi wcześniejszymi doniesieniami na temat 

pozytywnych efektów GSK 269962 wobec symptomów nadaktywności wypieracza, ocenianych 

w innym modelu zwierzęcym (Załącznik 7, IIA.17).  

Wykrycie w opisywanych eksperymentach przeciwdepresyjnego potencjału GSK 269962 

ma szczególne znaczenie, gdyż ten efekt farmakologiczny inhibitorów kinazy zależnej od białka 

Rho jest stosunkowo nowym zagadnieniem. Należy tutaj podkreślić, że zachowania obserwowane 

w teście wymuszonego pływania na pewno nie były związane z hiper-, czy hypolokomocją, 

ponieważ zweryfikowałam to mierząc spontaniczną ruchliwość zwierząt. Sugeruje się, że 

w przeciwdepresyjne działanie inhibitorów kinazy zależnej od białka Rho może być częściowo 

zaangażowany układ glutaminianergiczny i/lub serotoninergiczny (Inan i wsp., 2015), ale nie ma 

wystarczających danych potwierdzających tę hipotezę. Dodatkowo, wyniki niniejszej pracy są 

zgodne z doniesieniami Qin i wsp. (2017), dotyczącymi neuroprotekcyjnych efektów modulacji 

ścieżki sygnałowej kinazy zależnej od białka Rho. Udowodniłam, że 7-dniowa terapia GSK 

269962 niwelowała indukowane kortykosteronem zmiany w poziomach neurotrofin, przywracając 

we wszystkich analizowanych obszarach mózgu i w osoczu poziom BDNF i NGF do stężeń 

oznaczonych dla zwierząt kontrolnych. Jedynie wartość stężenia BDNF w pęcherzu moczowym 

pozostała nadal obniżona, chociaż stosunkowo bliska normy. Zaobserwowałam również, że 

zahamowaniu zachowań depresyjnych w niniejszych doświadczeniach towarzyszyło zmniejszenie 

poziomu cytokin prozapalnych (IL-1β, Il-6 oraz TNF-α) i wzrost poziomu przeciwzapalnej IL-10 

we wszystkich badanych obszarach mózgu. Jest to zgodne z kierunkiem działania leków 

przeciwdepresyjnych z różnych grup, po zastosowaniu których stwierdza się zahamowanie 

produkcji biomarkerów prozapalnych oraz zwiększenie stężenia IL-10 (Song i Wang, 2011; 

Furtado i Katzman, 2015; Kim i wsp., 2016). Dodatkowo, dotętnicze podanie GSK 269962 

w prezentowanych badaniach spowodowało normalizację pro- i przeciwzapalnych biomarkerów 

w osoczu oraz w pęcherzu moczowym, świadcząc o przeciwzapalnym działaniu tej substancji. 

Podsumowując, wyniki prezentowanej pracy są dodatkowym dowodem na związek 

depresji z nadaktywnością wypieracza, często diagnozowanej u pacjentów z nadwrażliwością 

pęcherza moczowego. Zastosowanie inhibitora kinazy zależnej od białka Rho odwróciło wywołane 
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kortykosteronem zachowania depresyjne oraz objawy nadaktywności wypieracza. Temu efektowi 

towarzyszyło działanie neuroprotekcyjne oraz przeciwzapalne, gdyż terapia GSK 269962 

zniwelowała indukowane eksperymentalnie zmiany w poziomach pro- i przeciwzapalnych cytokin 

oraz neurotrofin, przywracając ich stężenie we wszystkich analizowanych tkankach (osoczu, 

pęcherzu moczowym, hipokampie, korze przedczołowej i jądrze Barringtona) do poziomu 

przynajmniej zbliżonego do normy. Obiecujące wyniki uzyskane przeze mnie w niniejszych 

doświadczeniach zachęcają do dalszych badań nad zastosowaniem inhibitorów kinazy zależnej od 

białka Rho jako potencjalnej opcji terapeutycznej w przypadku współistnienia depresji 

z nadreaktywnością pęcherza moczowego. Wyniki omawianej pracy zostały opublikowane na 

łamach czasopisma European Journal of Pharmacology w 2018 roku. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Monotematyczny cykl publikacji przedstawiony do postępowania habilitacyjnego jako 

osiągnięcie naukowe, dotyczy poszukiwania nowych, bardziej efektywnych strategii 

terapeutycznych w leczeniu zaburzeń depresyjnych, posiadających bezpośrednie punktu uchwytu 

inne niż standardowe, obecnie stosowane leki przeciwdepresyjne. Opisane powyżej badania były 

prowadzone w dwóch kierunkach: (1) oceny aktywności przeciwdepresyjnej substancji o punktach 

uchwytu wspólnych dla depresji i lęku, takich jak układ glutaminianergiczny, adenozynowy oraz 

endokannabinoidowy, (2) oceny aktywności przeciwdepresyjnej substancji o punktach uchwytu 

wspólnych dla depresji i nadreaktywności pęcherza moczowego, takich jak przekaźnictwo zależne 

od receptora CRF1 oraz kinazy zależnej od białka Rho. 

 Najistotniejsze obserwacje badawcze dokonane podczas prowadzenia eksperymentów 

przedstawionych w pracach składających się na prezentowany cykl, można ująć następująco:  

 

M1.  Wróbel A, Serefko A, Wlaź P, Poleszak E. The effect of imipramine, ketamine, and zinc in 

the mouse model of depression. Metab Brain Dis. 2015, 30, 6, 1379–1386 

‒   imipramina lub ketamina podane jednorazowo, jak również ich połączenie w dawkach 

per se nieaktywnych odwraca pro-depresyjne działanie deksametazonu; 

‒   subchroniczne podanie cynku, jak również jego połączenie z jednorazowym podaniem 

imipraminy lub ketaminy w dawkach per se nieaktywnych odwraca prodepresyjne 

działanie deksametazonu; 

‒   jednorazowe podanie prodepresyjnej dawki deksametazonu nie znosi  

przeciwdepresyjnego działania przewlekłego podania imipraminy, cynku oraz ich 

połączenia w dawkach per se nieaktywnych; 
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‒   14-dniowe podanie cynku lub imipraminy nie wydłuża czasu działania ketaminy do 

2 tygodni; 

‒   uzyskane wyniki potwierdzają słuszność teorii, że przewlekłe podawanie 

glikokortykosteroidów lub nadmierna ekspozycja na glikokortykosteroidy wpływa na 

neurotransmisję glutaminianergiczną oraz że to obustronne oddziaływanie odgrywa 

istotną rolę w patomechanizmie depresji. 

 

M2.  Serefko A, Szopa A, Poleszak E. Magnesium and depression. Magnes Res. 2016, 29, 3, 

112–119 (praca przeglądowa) 

‒   opisano rolę magnezu w organizmie człowieka, zwracając szczególną uwagę na 

problem jego niedoboru;  

‒   przedstawiono dane dotyczące poziomu jonów magnezu u pacjentów z depresją;  

‒   scharakteryzowano prawdopodobny mechanizm przeciwdepresyjnego działania 

związków magnezu;  

‒   przedstawiono wyniki badań przedklinicznych oraz badań klinicznych oceniających 

przeciwdepresyjny potencjał związków magnezu;  

‒   zwrócono uwagę na zróżnicowaną biodostępność preparatów zawierających związki 

magnezu. 

 

M3.  Wlaź P, Serefko A, Szopa A, Poleszak A. The effect of an acute and 7-day administration of 

magnesium chloride on magnesium concentration in the serum, erythrocytes, and brain of 

rats. Pharmacol. Rep. 2016, 68, 2, 289–291  

‒   wzrost poziomu magnezu w osoczu, wywołany jednorazowym lub subchronicznym 

podaniem chlorku magnezu, nie powoduje zwiększenia stężenia tego pierwiastka 

w mózgu i erytrocytach; 

‒   po subchronicznym podaniu związków magnezu nie należy spodziewać się znaczącej 

akumulacji tego pierwiastka w kompartmentach ciała; 

‒   uzyskane wyniki pozwalają postulować, że efekt terapeutyczny jonów magnezu 

w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego nie jest bezpośrednio wywołany 

zmianami w farmakokinetyce tego pierwiastka, lecz indukuje go wpływ magnezu na 

liczne czynniki partycypujące w patomechanizmie tych chorób. 

 

M4.  Wośko S, Serefko A, Szopa A, Wlaź P, Wróbel A, Wlaź A, Górska J, Poleszak E. CB1 

cannabinoid receptor ligands augment the antidepressant-like activity of biometals 

(magnesium and zinc) in the behavioural tests. J Pharm Pharmacol. 2018, 70, 4, 566–575 
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‒   stymulacja receptora kannabinoidowego CB1 poprzez zastosowanie jego endogennego 

agonisty (oleamidu), nasila przeciwdepresyjne działanie magnezu i cynku (tj. biometali 

będącymi ligandami receptora NMDA);  

‒   hamowanie funkcji receptora kannabinoidowego CB1 poprzez zastosowanie jego 

odwrotnego agonisty/antagonisty (AM251), zwiększa przeciwdepresyjny potencjał 

magnezu i cynku; 

‒   uzyskane wyniki badań sugerują, że równoczesna modulacja układu 

endokannabinoidowego i suplementacja magnezu lub cynku powoduje co najmniej 

addytywny efekt przeciwdepresyjny. 

 

M5.  Serefko A, Szopa A, Wlaź A, Wośko S, Wlaź P, Poleszak E. Synergistic antidepressant-like 

effect of the joint administration of caffeine and NMDA receptor ligands in the forced swim 

test in mice. J Neural Transm. 2015, 123, 4, 463–472 

‒   kofeina nasila  przeciwdepresyjny potencjał antagonistów receptora NMDA (CGP 

37849, L-701,324, MK-801) oraz częściowego agonisty miejsca wiązania dla glicyny 

(ᴅ-cycloseryna); 

‒   kofeina nie nasila przeciwdepresyjnego działania biometali będących ligandami 

receptora NMDA, tj. magnezu i cynku;  

‒   uzyskane wyniki badań sugerują, że równoczesne zablokowanie receptorów 

adenozynowych oraz receptorów NMDA może stanowić nową strategię 

farmakologicznego leczenia depresji. 

 

M6.  Wlaź P, Poleszak E, Serefko A, Wlaź A, Rundfeldt C. Anxiogenic- and antidepressant-like 

behavior in corneally-kindled rats. Pharmacol. Rep. 2015, 67, 2, 349–352 

‒   kindling rogówkowy u szczurów wywołuje oprócz napadów padaczkowych również 

zachowania lękowe w  teście  podniesionego labiryntu krzyżowego; 

‒   kindling rogówkowy u szczurów nie wywołuje zachowań depresyjnych w teście 

wymuszonego pływania;  

‒   uzyskane wyniki badań sugerują, że kindling rogówkowy u szczurów może być 

użytecznym modelem do badania zaburzeń lękowych towarzyszących epilepsji, ale nie 

do oceny zaburzeń depresyjno-lękowych. 

 

M7.  Wróbel A, Serefko A, Szopa A, Rojek K, Poleszak E, Skalicka-Woźniak K, Dudka J. 

Inhibition of the CRF1 receptor influences the activity of antidepressant drugs in the forced 

swim test in rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017, 390, 8, 769–774 
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‒   prodepresyjnemu efektowi przewlekłego podawania kortykosteronu towarzyszy wzrost 

poziomu czynnika uwalniania kortykotropiny (CRF) w krwi obwodowej, hipokampie 

oraz ciele migdałowatym;  

‒   SN003 (antagonista receptora CRF1) nasila przeciwdepresyjne działanie 

konwencjonalnych leków przeciwdepresyjnych (tj. imipraminy i fluoksetyny);  

‒   równoczesne podanie SN003 z imipraminą lub fluoksetyną obniża podwyższone po 

ekspozycji na kortykosteron stężenie CRF w krwi obwodowej, hipokampie oraz ciele 

migdałowatym silniej niż monoterapia; 

‒   wyniki badań sugerują, że jednoczesne zastosowanie klasycznych leków 

przeciwdepresyjnych z antagonistami receptora CRF1 w zaburzeniach nastroju może 

być korzystne pod względem profilu bezpieczeństwa, gdyż wymaga podania 

mniejszych dawek leku. 

 

M8.  Wróbel A, Serefko A, Rechberger E, Banczerowska-Górska M, Poleszak E, Dudka J, 

Skorupska K, Miotła P, Semczuk A, Kulik-Rechberger B, Mandziuk S, Rechberger T. 

Inhibition of Rho kinase by GSK 269962 reverses both corticosterone-induced detrusor 

overactivity and depression-like behaviour in rats. Eur J Pharmacol. 2018, 837, 127–136 

‒   prodepresyjnemu i stymulującemu aktywność wypieracza działaniu przewlekłego 

podawania kortykosteronu towarzyszy obniżenie poziomu neurotrofin (BDNF i NGF) 

i przeciwzapalnej interleukiny IL-10 oraz zwiększenie stężenia cytokin prozapalnych 

(IL-1β, Il-6, TNF-α) w osoczu, pęcherzu moczowym oraz tkance mózgowej 

(hipokampie, korze przedczołowej, jądrze Barringtona); 

‒   subchroniczna terapia inhibitorem kinazy zależnej od białka Rho (GSK 269962) 

odwraca prodepresyjną aktywność kortykosteronu oraz symptomy nadaktywności 

wypieracza, jak również wykazuje działanie neuroprotekcyjne i przeciwzapalne; 

‒   uzyskane wyniki badań sugerują, że inhibitory kinazy Rho mogą posiadać potencjał 

terapeutyczny w leczeniu depresji ze współtowarzyszącą nadreaktywnością pęcherza 

moczowego. 

Te szeroko zakrojone badania potwierdzają przeciwdepresyjną skuteczność substancji 

biologicznie czynnych, których główny punkt uchwytu zlokalizowany jest poza układem 

monoaminergicznym oraz poszerzają dostępną wiedzę na temat mechanizmów biorących udział 

w rozwoju zaburzeń depresyjnych. Posiadają również aspekt praktyczny, gdyż mogą być pomocne 

przy opracowywaniu nowych strategii terapeutycznych w leczeniu depresji, szczególnie 

przypadków z towarzyszącymi zaburzeniami lękowymi lub nadreaktywnością pęcherza 

moczowego. Podejmowanie takich badań jest niezbędne, biorąc pod uwagę fakt częstego braku 
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skuteczności oraz pojawiania się działań niepożądanych po standardowej terapii, celującej 

bezpośrednio w układ serotoninergiczny, noradrenergiczny lub/i dopaminergiczny. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Pracę naukową rozpoczęłam będąc studentką V roku kierunku Farmacja, w Katedrze 

i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie. Realizowane 

w tamtym czasie badania stały się podstawą mojej pracy magisterskiej zatytułowanej „Wrażliwość 

na wybrane cefalosporyny pałeczek Gramujemnych izolowanych z populacji szpitalnej 

i pozaszpitalnej”, którą obroniłam w czerwcu 2003 roku. Prowadząc doświadczenia opisane 

w pracy magisterskiej, nauczyłam się podstawowych czynności wykonywanych w laboratorium 

mikrobiologiczno-analitycznym oraz zapoznałam się z techniką izolacji oraz identyfikacji pałeczek 

Gramujemnych, jak również oznaczania wrażliwości tych mikroorganizmów na antybiotyki 

metodą dyfuzyjno-krążkową. W tym okresie napisałam swój pierwszy artykuł przeglądowy, 

poświęcony kaspofunginie – pierwszemu zarejestrowanemu reprezentatowi echinokandin 

(Załącznik 7, IID.4). 

W październiku 2004 roku zostałam słuchaczem stacjonarnych studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które odbywałam w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii 

Farmaceutycznej, kontynuując badania nad lekowrażliwością drobnoustrojów. Skupiałam się 

przede wszystkim na przeciwgrzybicznej aktywności kaspofunginy, nowej w ówczesnym czasie 

substancji czynnej. Celem badań opisanych w mojej rozprawie doktorskiej była ocena aktywności 

kaspofunginy w warunkach in vitro wobec drożdżaków z rodzaju Candida, izolowanych 

z materiałów klinicznych pobranych od ambulatoryjnych i hospitalizowanych pacjentów w różnym 

wieku. Badania polegały na określeniu najmniejszego stężenia hamującego tego leku 

(ang., minimal inhibitory concentration, MIC) oraz najmniejszego stężenia działającego 

grzybobójczo (ang., minimal fungicidal concentration, MFC), jak również nad określeniem 

przeżywalności drożdżaków w czasie w obecności kaspofunginy w stężeniach odpowiadających 

średniemu najniższemu i najwyższemu poziomowi tego antybiotyku w surowicy po podaniu dawek 

standardowych. Ponadto, dokonałam analizy porównawczej wartości MIC kaspofunginy 

uzyskanych dwiema metodami – rekomendowaną przez CLSI (Clinical Laboratory Standards 

Institute) makrometodą rozcieńczeniową leku w podłożu płynnym oraz gradientowo-dyfuzyjną 

metodą z użyciem E-testów. Uzyskane przeze mnie wyniki wskazały na wysoką aktywność 

kaspofunginy w warunkach in vitro wobec zbioru 172 badanych szczepów Candida sp., 

potwierdzając zasadność umieszczenia tego antybiotyku na liście skutecznych leków 

przeciwgrzybiczych stosowanych w leczeniu kandydoz. Dodatkowo, obserwując obniżoną 
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wrażliwość na kaspofunginę niewielkiego odsetka izolatów Candida sp., zasugerowałam potrzebę 

ciągłego monitorowania wrażliwości grzybów na ten lek. Efektem opisanych badań była rozprawa 

doktorska zatytułowana „Wrażliwość in vitro drożdżaków z rodzaju Candida na kaspofunginę”, 

którą obroniłam w listopadzie 2008 roku, jak również dwie prace oryginalne (Załącznik 7, 

IIA.1,2). 

Pozostałe badania, jakie prowadziłam przed obroną rozprawy doktorskiej dotyczyły 

wrażliwości in vitro na kaspofunginę komórek planktoidalnych i tworzących biofilm izolatów 

Candida sp. Wykazałam, że minimalne stężenie hamujące kaspofunginy wobec planktoidalnych 

komórk Candida sp. mieściło się w zakresie od 0,008 do 0,031 mg/l, podczas gdy minimalne 

stężenie grzybobójcze – od 0,008 do 0,062 mg/l. Oznaczone minimalne stężenie kaspofunginy 

zapobiegające procesowi adhezji Candida sp. na użytych biomateriałach (cewnik moczowy Foleya 

i cewnik Thorax) wahało się od 0,004 do 0,031 mg/l, a zapobiegające tworzeniu się biofilmu od 

0,004 do 0,062 mg/l. Wykazałam również, że w celu wyeliminowania dojrzałego biofilmu 

konieczne jest zastosowanie znacznie wyższych stężeń kaspofunginy (od 0,25 do> 8 mg/l) i zależy 

ono od badanego szczepu i użytego biomateriału. Wyniki uzyskanych badań sugerowały, że 

kaspofungina, wykazująca dobrą aktywność przeciwadhezyjną in vitro wobec Candida sp., wydaje 

się być bardziej odpowiednia do zastosowania w profilaktyce zakażeń drożdżakami związanymi 

z biomateriałami, niż do leczenia tych zakażeń (Załącznik 7, IID.1). W czasie trwania studiów 

doktoranckich napisałam również pracę przeglądową, dotyczącą nowych leków 

przeciwgrzybicznych – echinokandin (kaspofunginy, mikafunginy, anidulafunginy) oraz drugiej 

generacji triazoli (worikonazolu, posakonazolu, rawukonazolu) (Załącznik 7, IID.5). 

 

Podsumowanie 

Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych oraz 

związany z badaniami prowadzonymi w ramach pracy doktorskiej obejmuje 3 prace oryginalne 

i 2 prace przeglądowe, o łącznej wartości IF wynoszącej 1,924 i punktacji KBN/MNiSW równej 

32. Wyniki badań zaprezentowano w formie 3 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych, 

wymienionych w Załączniku 7 (IIIB.27-29). 

 

5.2. Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych 

 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych podjęłam pracę w przemyśle 

farmaceutycznym. Odpowiadałam za monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii, zajmowałam 

się dokumentacją rejestracyjną produktów leczniczych oraz badaniami klinicznymi. Wykonywana 

praca zawodowa zdecydowanie poszerzyła moją wiedzę dotyczącą procesu rejestracji produktów 

leczniczych, obowiązujących procedur dotyczących zgłaszania działań niepożądanych, jak również 

roli farmaceuty w prowadzeniu badań klinicznych. Zdobyte umiejętności wykorzystałam później 
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do prowadzenia działalności dydaktycznej (zajęcia z farmacji praktycznej, zajęcia z opieki 

farmaceutycznej, zajęcia w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów). 

Po objęciu stanowiska Asystenta dr w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2011 roku, jeszcze przez pewien czas kontynuowałam 

badania nad biofilmem Candida albicans, choć zasadniczo zmieniłam kierunek zainteresowań 

naukowych. Moja obecna działalność naukowo-badawcza dotyczy przede wszystkim 

mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój zaburzeń depresyjnych i lękowych wraz 

z poszukiwaniem nowych rozwiązań terapeutycznych w leczeniu tych jednostek chorobowych. 

Dodatkowo, zajmuję się technologią wytwarzania stałych i półstałych postaci leku, co ściśle 

związane jest z profilem prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych (Technologia Postaci 

Leku). Ponadto, podejmując współpracę z II Kliniką i Katedrą Ginekologii oraz Katedrą 

i Zakładem Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, poszerzyłam 

swoje zainteresowania naukowe o ocenę mechanizmów odpowiedzialnch za nadreaktywność 

i zapalenie pęcherza moczowego oraz problemy z leczeniem tych schorzeń, jak również o rolę 

układu glutaminianergicznego w efektach uzależnienia od diazepamu.  

 

Badania nad mechanizmami odpowiedzialnymu za rozwój zaburzeń depresyjnych i lękowych  

W ramach działalności naukowej uczestniczyłam w badaniach dotyczących zaburzeń 

depresyjnych i lękowych oraz ich farmakoterapii. Prowadzone badania koncentrowały się na 

ocenie roli układu glutaminianergicznego, adenozynowego oraz roli osi podwzgórze-przysadka-

nadnercza w patogenezie i leczeniu w/w chorób. 

 

1. Rola układu glutaminianergicznego 

Badając rolę układu glutaminianergicznego w patomechanizmie zaburzeń depresyjnych, 

uczestniczyłam w badaniach oceny wpływu ifenprodilu oraz traksoprodilu – dwóch antagonistów 

kompleksu receptora NMDA selektywnie wiążących się z podjednostką NR2B w miejscu 

poliaminowym, na działanie wybranych leków przeciwdepresyjnych w teście wymuszonego 

pływania u myszy. W przeprowadzonych badaniach zostało wykazane, że ifenprodil (10 mg/kg) 

i traksoprodil (10 mg/kg) nasilają aktywność konwencjonalnych leków przeciwdepresyjnych, 

których główny mechanizm działania związany jest z neurotransmisją serotoninergiczną – 

imipraminy (15 mg/kg) i fluoksetyny (5 mg/kg), natomiast nie wpływają na przeciwdepresyjne 

działanie reboksetyny (2,5 mg/kg) i tianeptyny (15 mg/kg) (Załącznik 7, IIA.7,11,13). Dodatkowo, 

traksoprodil (10 mg/kg) nasilał przeciwdepresyjne działanie escitalopramu (2 mg/kg), dezypraminy 

(10 mg/kg), agomelatyny (20 mg/kg), paroksetyny (0,5 mg/kg), milnacipranu (1,25 mg/kg) 

i bupropionu (10 mg/kg). Badania biochemiczne, prowadzone przy współpracy z Zakładem 

Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 
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w Krakowie, wykazały, że obserwowane interakcje pomiędzy traksoprodilem a lekami 

przeciwdepresyjnymi zachodzą, przynajmniej w pewnym stopniu, w fazie farmakokinetycznej 

(Załącznik 7, IIA.11,13,16). Podjęte zostały też dalsze prace mające na celu określenie, jakie 

jeszcze inne układy neuroprzekaźnikowe mogą mieć wpływ na przeciwdepresyjne działanie 

traksoprodilu. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń potwierdziły, że aktywność biologiczna tej 

substancji czynnej jest związana z transmisją serotoninergiczną, ale nie zależy od receptorów 

serotoninergicznych 5-HT1A, czy 5-HT2 (Załącznik 7, IIA.13). 

Za pomocą testu wymuszonego pływania został oceniony również wpływ ifenprodilu 

(10 mg/kg) na przeciwdepresyjny potencjał wybranych ligandów kompleksu receptora NMDA, 

posiadających różne miejsca wiązania na tym kompleksie. Wykazano, że ifenprodil (10 mg/kg) 

nasilał aktywność CGP 37849 (kompetycyjnego antagonisty receptora NMDA; 0,312 mg/kg),  

L-701,324 (antagonisty miejsca glicynowego; 1 mg/kg), MK-801 (niekompetycyjnego antagonisty; 

0,05 mg/kg) i ᴅ-cykloseryny (częściowego agonisty miejsca glicynowego; 2,5 mg/kg), natomiast 

nie wpływał na działanie biometali będących antagonistami receptora NMDA – cynku (2,5 mg/kg) 

i magnezu (10 mg/kg). Zaznaczyć należy, że działanie przeciwdepresyjne ifenprodilu (20 mg/kg) 

było hamowane po podaniu kwasu NMDA (agonista miejsca wiązania dla glutaminianu; 75 mg/kg) 

i ᴅ-seryny (agonista miejsca glicynowego; 100 nmol/mysz), co wskazuje, że substancja ta działa 

poprzez receptor NMDA (Załącznik 7, IIA.3). Kolejne doświadczenia, w których brałam udział, 

dotyczyły oceny aktywności przeciwdepresyjnej sperminy (5-20 μg/mysz), która jest endogenną 

poliaminą, obecną m.in. w mózgu. Ponieważ podanie ifenprodilu (20 mg/kg) blokowało 

farmakologiczne działanie tej substancji (5 μg/mysz), uznano, że przeciwdepresyjna aktywność 

sperminy najprawdopodobniej spowodowana jest jej wiązaniem się z receptorem NMDA 

w miejscu poliaminowym (Załącznik 7, IIA.6).  

Dokonano też oceny wpływu stymulacji miejsca glutamatergicznego oraz miejsca 

glicynowego kompleksu receptora NMDA na przeciwlękowy potencjał wybranych antagonistów 

tego receptora. Wykazano, że podanie NMDA (75 mg/kg) lub ᴅ-seryny (100 nmol/mysz) odwraca 

przeciwlękowe działanie CGP 37849 (0,625 mg/kg) oraz L-701,324 (4 mg/kg) w teście 

podniesionego labiryntu krzyżowego u myszy. Sugeruje to, że pobudzenie miejsca 

glutaminianergicznego oraz miejsca glicynowego kompleksu receptora NMDA osłabia 

przeciwlękowy potencjał antagonistów tych miejsc wiązania (Załącznik 7, IIA.4). 

Podsumowując, wyniki badań, w których brałam udział, poszerzyły wiedzę na temat 

mechanizmów leżących u podstaw rozwoju zaburzeń depresyjnych i lękowych, jak również 

przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za przeciwdepresyjny 

i przeciwlękowy potencjał ligandów receptora NMDA. Zaobserwowana przez nas pozytywna 

interakcja pomiędzy antagonistami receptora NMDA a klasycznymi lekami przeciwdepresyjnymi 

jest obiecująca z klinicznego punktu widzenia i w przyszłości, być może, zostanie wzięta pod 
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uwagę podczas opracowywania bardziej skutecznych i bezpiecznych strategii leczenia pacjentów 

z zaburzeniami depresyjnymi. Efektem moich prac nad rolą układu glutaminianergicznego 

w farmakoterapii zaburzeń nastroju były także dwie publikacje przeglądowe, w których omówiono 

udział tego neuroprzekaźnictwa w przeciwdepresyjnym działaniu magnezu i cynku (Załącznik 7, 

IIA.29,32).  

 

2. Rola układu adenozynowego 

Kolejne badania w jakich brałam udział dotyczyły oceny roli układu adenozynowego 

w patomechanizmie zaburzeń depresyjnych. W pracach tych analizowano wpływ kofeiny 

(5 mg/kg), nieselektywnego antagonisty receptorów adenozynowych A1 i A2, na działanie 

wybranych leków przeciwdepresyjnych. Stwierdzono, że kofeina w zastosowanej dawce nasila 

aktywność  imipraminy (15 mg/kg), dezipraminy (10 mg/kg), fluoksetyny (5 mg/kg), paroksetyny 

(0,5 mg/kg), escitalopramu (2 mg/kg), reboksetyny (2,5 mg/kg), agomelatyny (20 mg/kg), 

mianseryny (10 mg/kg), moklobemidu (1,5 mg/kg), wenlafaksyny (1 mg/kg), bupropionu 

(10 mg/kg) i milnacipranu (1,25 mg/kg) w teście wymuszonego pływania i/lub teście zawieszenia 

za ogon u myszy. Analiza biochemiczna, przeprowadzona przy współpracy z Zakładem 

Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

w Krakowie wykazała, że obserwowane interakcje pomiędzy kofeiną a dezypraminą, fluoksetyną, 

escitalopramem, reboksetyną, agomelatyną, mian seryną, wenlafaksyną, bupropionem lub 

moklobemidem mają charakter farmakodynamiczny, natomiast interakcje z paroksetyną, 

imipraminą i milnacipranem mogą częściowo przebiegać w fazie farmakokinetycznej (Załącznik 7, 

IIA.8,10,12). Dodatkowo, uczestniczyłam w pracach nad wpływem 14-dniowego podania kofeiny 

(5 mg/kg) i jej odstawienia na przeciwdepresyjne działanie pojedynczej dawki fluoksetyny 

(5 mg/kg), escitalopramu (2 mg/kg), agomelatyny (20 mg/kg) i mianseryny (10 mg/kg) oraz na 

ekspresję genów Comt, Slc6a15 i Adora1 w korze mózgowej badanych zwierząt. Wyniki badań 

wykonanych przy użyciu testu wymuszonego pływania i testu zawieszenia za ogon wykazały, że 

po chronicznym stosowaniu kofeiny, skojarzone podanie kofeiny i w/w leków 

przeciwdepresyjnych może wywołać silniejszy efekt niż monoterapia. Ponadto, po łącznym 

podaniu kofeiny i escitalopramu lub mianseryny stwierdzono wzrost stężenia kofeiny w osoczu, 

któremu towarzyszyło obniżenie poziomu escitalopramu i mianseryny. Natomiast skojarzenie 

kofeiny z agomelatyną spowodowało podwyższenie poziomu badanej metyloksantyny w mózgu. 

Przeprowadzone przy współudziale Katedry i Zakładu Toksykologii Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie badania ekspresji (w korze mózgowej) genów zaangażowanych w patomechanizm i/lub 

leczenie depresji – tj. Comt, Slc6a15 i Adora1, wykazały, że odstawienie kofeiny może 

powodować spadek poziomu Adora1 mRNA, natomiast podanie fluoksetyny lub escitalopramu po 

odstawieniu kofeiny może prowadzić do zwiększenia ekspresji genu Adora1. Zmiany w ekspresji 
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w/w genów w korze mózgowej zaobserwowano również po 14-dniowym stosowaniu kofeiny 

z następczym podaniem tej metyloksantyny z lekami przeciwdepresyjnymi (dnia 15-stego): 

w przypadku połączenia kofeiny z mianseryną wykryto obniżenie poziomu Slc6a15 mRNA, 

Adora1 mRNA oraz Comt mRNA, w przypadku połączenia kofeiny z escitalopramem – osłabioną 

ekspresję Slc6a15 i Adora1, natomiast po skojarzeniu kofeiny z fluoksetyną lub agomelatyną – 

jedynie zmniejszenie poziomu Slc6a15 mRNA (Załącznik 7, IIA.15,19).  

 W dalszych eksperymentach został oceniony przeciwdepresyjny potencjał selektywnych 

antagonistów receptorów adenozynowych A1 i A2A. Wykazano, że zarówno DPCPX (bloker 

receptorów adenozynowych A1, w dawce 2 i 4 mg/kg), jak i DMPX (inhibitor receptora 

adenozynowego  A2A, w dawce 6 i 12 mg/kg) posiadają potencjalną aktywność przeciwdepresyjną 

w teście wymuszonego pływania i teście zawieszenia za ogon u myszy. Ponadto, DPCPX 

(1 mg/kg) i DMPX (3 mg/kg) potęgowały działanie imipraminy (15 mg/kg), escitalopramu 

(2 mg/kg) i reboksetyny (2,5 mg/kg), czyli standardowych leków przeciwdepresyjnych, których 

mechanizm działania zależy m.in. od neurotransmisji monoaminergicznej. Co więcej, DMPX 

(3 mg/kg) nasilał działanie agomelatyny (20 mg/kg), tianeptyny (15 mg/kg), moklobemidu 

(1,5 mg/kg), wenlafaksyny (1 mg/kg) i bupropionu (10 mg/kg). Podobnego efektu jednak nie 

stwierdzono dla DPCPX (1 mg/kg). Analiza biochemiczna, prowadzona przy współpracy 

z Zakładem Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum w Krakowie wykazała, że obserwowane interakcje pomiędzy DPCPX a imipraminą lub 

reboksetyną mają charakter farmakodynamiczny, natomiast interakcja pomiędzy DPCPX 

a escitalopramem może częściowo przebiegać w fazie farmakokinetycznej. W przypadku DMPX, 

interakcja z imipraminą, moklobemidem, wenlafaksyną i bupropionem miała charakter 

farmakodynamiczny, podczas gdy z escitalopramem, reboksetyną, agomelatyną, czy tianeptyną – 

przynajmniej częściowo, farmakokinetyczny. Prowadzone badania wykazały również, że 

przeciwdepresyjny efekt DPCPX (2 mg/kg) jest związany z transmisją serotoninergiczną, 

szczególnie z receptorami 5-HT1A i 5-HT2, ponieważ zastosowanie antagonistów receptorów 

serotoninergicznych 5-HT1A (WAY 100635; 0,1 mg/kg) oraz 5-HT2 (ritanseryna; 4 mg/kg) 

całkowicie odwracało przeciwdperesyjny efekt DPCPX (Załącznik 7, IIA.22,23,26,27).  

Podsumowując, uzyskane wyniki badań pozwoliły na pełniejsze zrozumienie 

mechanizmów odpowiedzialnych za przeciwdepresyjny efekt działania antagonistów receptorów 

adenozynowych A1 i A2A. Co więcej, przyczyniły się one do poszerzenie wiedzy na temat 

potencjalnych interakcji tej grupy związków z klasycznymi lekami przeciwdepresyjnymi. Na 

szczególną uwagę zasługują obserwacje dotyczące wpływu kofeiny na aktywność substancji 

czynnych stosowanych w farmakoterapii depresji oraz na ekspresję genów Comt, Slc6a15 

i Adora1. Biorąc pod uwagę powszechność picia kawy oraz przyjmowania preparatów 

zawierających tę metyloksantynę, są one istotne z klinicznego punktu widzenia. 
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Jako uzupełnienie badań nad rolą układu adenozynowego w patomechanizmie zaburzeń 

depresyjnych, przy współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii, prowadziłam eksperymenty 

oceniające powiązanie stresu oksydacyjnego z zaburzeniami depresyjnymi. Po równoczesnym 

podaniu myszom selektywnego antagonisty receptora adenozyny A1 (CPT; 3 mg/kg) i imipraminy 

(15 mg/kg) lub antagonisty receptora NMDA – dizocylpiny (inaczej MK-801; 0,05 mg/kg), 

zaobserwowano nasilenie przeciwdepresyjnej aktywności tych związków w teście wymuszonego 

pływania i teście zawieszenia za ogon. W przypadku połączenia CPT-MK-801, obserwowanemu 

w testach behawioralnych synergizmowi działania, towarzyszył wzrost poziomu glutationu (GSH) 

i disiarczku glutationu (GSSG), a także zmniejszenie stężenia produktów peroksydacji lipidów 

w korze mózgowej myszy. Natomiast w przypadku skojarzenia CPT z imipraminą (podobnie jak 

po podaniu samej imipraminy) wykryto obniżony poziom fosforanu dinukleotydu 

nikotynoamidoadeninowego i produktów peroksydacji lipidów, jak również zwiększony stosunek 

GSH/GSSG. Uzyskane wyniki badań wskazują, że substancje o potencjale przeciwdepresyjnym 

mają wpływ na równowagę oksydoredukcyjną i zależne od niej przekaźnictwo, a konsekwencją 

synergistycznego przeciwdepresyjnego działania może być wzmocnienie ochrony 

antyoksydacyjnej (Załącznik 7, IIA.18,21). 

 

3. Rola osi podwzgórze-przysadka-nadnercza 

 Brałam też udział w badaniach określających wpływ jednorazowego i wielokrotnego 

podania deksametazonu na zachowania myszy w teście wymuszonego pływania oraz na aktywność 

przeciwdepresyjną konwencjonalnych leków stosowanych w depresji. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że deksametazon wywołuje prodepresyjne działanie zależne 

od dawki i czasu terapii (64 μg/kg w podaniu jednorazowym, 16 μg/kg/dobę w podaniu  

7-dniowym). W/w dawki deksametazonu osłabiały przeciwdepresyjne działanie imipraminy 

(10 mg/kg), amitryptyliny (10 mg/kg), tianeptyny (25 mg/kg), mianseryny (10 mg/kg), citalopramu 

(15 mg/kg) i moklobemidu (25 mg/kg). Przeprowadzone eksperymenty z jednej strony pozwoliły 

na dopracowanie deksametazonowego modelu depresji, który wykorzystałam w jednej z prac 

zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego [M1], a z drugiej strony, zwróciły uwagę na 

równoczesne zastosowanie glikokortykosteroidów i konwencjonalnych antydepresantów. 

Uzyskane wyniki badań sugerują, że przepisanie takiej kombinacji leków u pacjentów 

z zaburzeniami nastroju może mieć poważne konsekwencje kliniczne – może zmniejszać 

skuteczność terapii przeciwdepresyjnej (Załącznik 7, IIA.5).  
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Technologia wytwarzania stałych i półstałych postaci leku 

Od czasu podjęcia przeze mnie pracy w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, 

uczestniczę też w badaniach związanych z wytwarzaniem stałych i półstałych postaci leku. Badania 

te obejmują: 

1. Opracowanie składu recepturowego kremu kosmetycznego zawierającego olej z orzechów 

włoskich, odtłuszczone nasiona orzecha włoskiego i środki żelujące (wosk pszczeli i witepsol) 

oraz określenie jego właściwości reologicznych. Zaobserwowano, że dodatek wosku 

pszczelego i witepsolu umożliwił otrzymanie struktury żelowej preparatu, dzięki której 

wytworzony krem bardzo łatwo rozprowadzał się na skórze. W temperaturze pokojowej krem 

wykazywał płynięcie plastyczne i właściwości tiksotropowe, a ilość uwolnionej z kremu 

substancji czynnej (kwasu 4-aminobenzoesowego) zwiększała się wraz ze wzrostem 

temperatury. Uzyskane wyniki badań fizykochemicznych potwierdziły, że zaproponowany 

skład recepturowy kremu jest typowy dla kremów półtłustych (Załącznik 7, IID.2). 

2. Opracowanie receptury czopków z paracetamolem z dodatkiem metylocelulozy 

i hydroksypropylometylocelulozy w różnych stężeniach. Oceniono wpływ dodatku 

w/w substancji bioahdezyjnych na czas rozpadu, twardość i czas deformacji czopków, a także 

na profil uwalniania substancji czynnej. Twardość przygotowanych czopków mieściła się 

w granicach od 2,8 do 4,2 kg, czas deformacji nie przekraczał 15 min, a czas rozpadu nie był 

dłuższy niż 30 min. Dodatek metylocelulozy w stężeniach 15 i 20% oraz 

hydroksypropylometylocelulozy w stężeniach 5, 10, 15 i 20% znacząco wydłużył czas 

uwalniania paracetamolu z czopków. Uzyskane wyniki badań fizykochemicznych sugerują, że 

zastosowanie metylocelulozy lub hydroksypropylometylocelulozy jako substancji 

pomocniczych w czopkach może wydłużyć czas działania paracetamolu (Załącznik 7, IID.3). 

3. W ramach projektu badawczego „Nowa generacja suplementów diety bazujących na 

drożdżach Yarrowia lipolytica”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, uczestniczyłam w opracowaniu składu 

i wytworzeniu suplementów diety zawierających wzbogaconą biomasę drożdży Yarrowia 

lipolytica. Efektem tych badań, obok uzyskania preparatów (tabletek, kapsułek i proszków), 

była jedna publikacja przeglądowa (Załącznik 7, IIA.30) i jeden rozdział w monografii 

naukowej (Załącznik 7, IIE.1), omawiające zdrowotne aspekty biomasy drożdżowej.  

 

Badania nad mechanizmami odpowiedzialnymi  

za zapalenie i nadreaktywność pęcherza moczowego 

Badania związane z oceną molekularnego podłoża nadreaktywności i zapalenia pęcherza 

moczowego prowadzę przy współpracy z II Kliniką i Katedrą Ginekologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Uczestniczyłam w eksperymentach mających na celu określenie 
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mechanizmów odpowiedzialnych za współwystępowanie depresji i nadreaktywności pęcherza 

moczowego. W wyniku przperowadzonych doświadczeń wykazano, że 14-dniowe podskórne 

podanie szczurom kortykosteronu w dawce 20 mg/kg/dobę wywołuje zachowania depresyjne 

w teście wymuszonego pływania oraz objawy nadaktywności wypieracza w badaniach 

cystometrycznych. Zachowania depresyjne wywołane kortykosteronem odwracały konwencjonalne 

leki przeciwdepresyjne (imipramina w dawce 30 mg/kg i fluoksetyna w dawce 15 mg/kg), 

natomiast objawy nadaktywności wypieracza osłabiało podanie oksybutyniny (0,5 mg/kg), leku 

stosowanego w hiperrefleksji wypieracza. Dodatkowo wykazano, że zastosowanie SN003 

(antagonista receptora CRF1; 1 mg/kg) odwracało zarówno symptomy depresji, jak i znosiło 

objawy nadaktywności wypieracza wywołane kortykosteronem. Uzyskane wyniki pozwalają 

uznać, że kortykosteronowy model depresji może być również używany jako kortykosteronowy 

model nadaktywności wypieracza, natomiast receptor CRF1 może być ciekawym punktem uchwytu 

dla leków stosowanych w farmakoterapii nadaktywności pęcherza moczowego, której towarzyszą 

zaburzenia depresyjne (Załącznik 7, IIA.14). Opisany powyżej kortykosteronowy model depresji 

(i nadaktywności wypieracza) wykorzystałam w pracach [M7, M8], zgłoszonych do postępowania 

habilitacyjnego. 

 Biorąc pod uwagę, że krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego jest częstym działaniem 

niepożądanym pojawiającym się u pacjentów przyjmujących cyklofosfamid, a profilaktyczne 

podanie mesny nie zawsze jest skuteczne, przy współpracy z II Kliniką i Katedrą Ginekologii 

zaczęłam poszukiwać nowych substancji, które byłyby efektywne w leczeniu bądź prewencji tego 

schorzenia. W wyniku przeprowadzonych badań wykazaliśmy, że 7-dniowe podawanie szczurom 

inhibitora kinazy zależnej od białka Rho (GSK 269962; 30 mg/kg) wykazuje ochronne działanie 

wobec cytotoksycznej aktywności jednorazowej dawki cyklofosfamidu (200 mg/kg), wywołującej 

nadaktywność wypieracza i zapalenie pęcherza moczowego. Korzystny wpływ GSK 269962 

zaobserwowano zarówno w badaniach cystometrycznych, jak i mierząc grubość urotelium oraz 

obrzęk pęcherza. Substancja ta nie zapobiegła pojawieniu się toksycznych efektów (stwierdzanych 

na podstawie zmian w parametrach cystometrycznych, obrzęku pęcherza i ścieńczenia urotelium) 

standardowo obserwowanych u zwierzęt laboratoryjnych po podaniu cyklofosfamidu. Na 

podstawie uzyskanych wyników zasugerowano, że hamowanie kinazy zależnej od białka Rho 

posiada obiecujący potencjał uroprotekcyjny, który w przyszłości mógłby zostać wykorzystany 

jako profilaktyka działań niepożądanych po niektórych lekach immunosupresyjnych (Załącznik 7, 

IIA.17). Natomiast na podstawie wyników otrzymanych w kolejnych doświadczeniach 

stwierdzono, że blebbistatyna, inhibitor miozyny II, jest atrakcyjną nowatorską substancją czynną, 

która mogłaby być stosowana w leczeniu krwotocznego zapalenie pęcherza moczowego lub 

nadaktywności wypieracza, gdyż odwraca wszystkie niekorzystne efekty działania cyklofosfamidu 

(200 mg/kg) na pęcherz moczowy. W prezentowanych badaniach, 7-dniowe podanie blebbistatyny 
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(125 nmol/dzień) szczurom obniżało podwyższone poziomy markerów prozapalnych, 

równocześnie przywracając stężenia markerów przeciwzapalnych do poziomu wyjściowego 

(ocenianymi biomarkerami były: IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, NGF, BDNF, wiążący heparynę 

czynnik wzrostu podobny do naskórkowego czynnika wzrostu, białko wiążące insulinopodobne 

czynniki wzrostu 3, chemokina CXCL10, orosomukoid 1, białko Tamma-Horsfalla, hemopeksyna 

i okludyna). Temu efektowi towarzyszyło zmniejszenie obrzęku pęcherza i grubości urotelium, jak 

również normalizacja parametrów cystometrycznych, świadcząca o hamowaniu nadaktywności 

wypieracza (Załącznik 7, IIA.24).  

 W kolejnych doświadczeniach (Załącznik 7, IIA.25) wykazano również korzyści ze 

skojarzenia newibololu z agonistą receptora adrenergicznego β3 (BRL 37344) w nadaktywności 

wypieracza wywołanej 0,75% roztworem octanu retinylu. Równoczesne podanie newibololu 

(0,05 mg/kg) z BRL 37344 (2,5 mg/kg) obniżyło wartość indeksu nadreaktywności wypieracza, 

częstość skurczy fazowych, amplitudę skurczy fazowych oraz objętość progową indukującą 

skurcze fazowe. Dodatkowo, newibolol znosił niekorzystne działanie BRL 37344 na układ 

sercowo-naczyniowy. Uzyskane wyniki sugerują, że newibolol mógłby być stosowany 

w polifarmakoterapii nadreaktywności pęcherza moczowego, szczególnie u pacjentów 

z nadciśnieniem. 

 

Badania nad biofilmem Candida albicans 

W ramach kontynuacji współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej 

z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie brałam udział 

w badaniach nad biofilmem Candida albicans, których efektem był artkuł przeglądowy, 

poruszający problematykę powstawania biofilmu tego drożdżaka na protezach zębowych. W pracy 

omówiłam proces formowania się biofilmu C. albicans na biomateriałach, czynniki wpływające na 

jego rozwój na protezach zębowych, kliniczne znaczenie biofilmu C. albicans wytworzonego na 

protezach zębowych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku (Załącznik 7, IIA.28).  

 

Ocena roli układu glutaminianergicznego w efektach uzależnienia od diazepamu 

Współpracując z Katedrą i Zakładem Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, uczestniczyłam w badaniach mających na celu ocenę wpływu 

antagonistów receptora NMDA – ketaminy i memantyny, na rozwój (nabywanie) i ekspresję 

(wyrażanie) tolerancji na zaburzenia koordynacji ruchowej wywołane długotrwałym podaniem 

diazepamu. Tolerancję na zaburzenia koordynacji ruchowej oceniano w teście pręta obrotowego 

i teście komina u myszy. Zaobserwowano, że ketamina (5 mg/kg) hamowała ekspresję tolerancji na 

zaburzenia koordynacji ruchowej wywołanej diazepamem, natomiast memantyna (5 i 10 mg/kg) 

hamowała zarówno rozwój tolerancji, jak i ekspresję tolerancji na badane efekty tej 
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benzodiazepiny. Uzyskane wyniki badań wskazują na istotną rolę układu glutaminianergicznego 

w uzależniającym działaniu benzodiazepin (Załącznik 7, IIA.9). Dalsze badania dotyczące roli 

układu glutaminianergicznego w efektach uzależnienia od diazepamu wykazały, że zastosowanie 

zarówno memantyny (2,5 i 5,0 mg/kg), ketaminy (2,5 i 5,0 mg/kg), jak również substancji 

posiadających wpływ na ścieżkę NO:cGMP – estru NG-nitro-L-argininometylowego (L-NAME; 

100 i 200 mg/kg), 7-nitroindazolu (7-NI; 20 i 40 mg/kg) oraz błękitu metylenowego (5 i 10 mg/kg), 

hamuje wywołaną podaniem diazepamu ekspresję sensytyzacji na objawy odstawienne 

benzodiazepin. Sugeruje to, że zarówno receptory NMDA, jak i szlak NO:cGMP są zaangażowane 

w mechanizmy sensytyzacji na objawy odstawienie benzodiazepin (Załącznik 7, IIA.20). 

  

Ponadto, jestem współautorem prac przeglądowych na temat znaczenia komunikacji 

pomiędzy pacjentem, lekarzem a firmą farmaceutyczną dla bezpieczeństwa farmakoterapii 

(Załącznik 7, IID.6), opieki farmaceutycznej w okresie ciąży (Załącznik 7, IID.8), botanicznych 

i farmakologicznych właściwości lepiężnika (Załącznik 7, IID.7) oraz znaczenia kannabinoidów 

w zaburzeniach depresyjnych (Załącznik 7, IIA.31). 

 

Dalsze plany naukowo-badawcze 

 Obecnie kontynuuję badania dotyczące patomechanizmu powstawania zaburzeń 

depresyjnych i lękowych oraz nowych możliwości terapeutycznych tych schorzeń. We współpracy 

z Samodzielną Pracownią Radiofarmacji oraz Katedrą i Zakładem Farmakognozjii z Pracownią 

Roślin Leczniczych prowadzę doświadczenia oceniające potencjał przeciwdepresyjny 

i przeciwlękowy nowych naturalnych i syntetycznych związków o różnych punktach uchwytu 

w ośrodkowym układzie nerwowym. Coraz więcej czasu poświęcam zagadnieniu powiązania 

zaburzeń depresyjnych z nadreaktywnością pęcherza moczowego i sądzę, że w najbliższej 

przyszłości ten kierunek badawczy wysunie się na pierwszy plan mojej działalności naukowej.  

We współpracy z II Kliniką i Katedrą Ginekologii planujemy również rozpoczęcie badań in 

vitro (na zwierzęcej i ludzkiej tkance), oceniających wpływ różnych związków na kurczliwość 

pęcherza moczowego. Mamy już skompletowaną bazę sprzętową, przeprowadziliśmy nawet 

pierwsze pilotażowe doświadczenia, których wyniki okazały się obiecujące, w związku z czym 

zamierzamy je kontynuować. Wprowadzenie badań in vitro do portfolio wykorzystywanych przez 

nas metod badawczych, usprawni nam skrining substancji o potencjalnym działaniu na kurczliwość 

pęcherza moczowego. 

Ponadto, dzięki współpracy z Katedrą Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaczęłam prowadzić eksperymenty z użyciem 

nowego modelu laboratoryjnego – Danio rerio (Zebrafish), wykorzystując go do oceny 
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toksyczności oraz potencjału przeciwlękowego nowych substancji czynnych (Załącznik 7, 

IIIB.25,26). Mam zamiar kontynuować również ten kierunek badań. 

 

Podsumowanie 

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych obejmuje: 44 prace 

o łącznym IF równym 94,625 oraz łącznej punktacji KBN/MNiSW wynoszącej 994.  

W skład dorobku wchodzi: 

‒ 32 prace oryginalne o łącznej wartości IF równej 85,835 oraz łącznej punktacji KBN/MNiSW 

wynoszącej 860, z uwzględnieniem 7 publikacji zgłoszonych do oceny w postępowaniu 

habilitacyjnym; 

‒ 6 prac przeglądowych o łącznej wartości IF równej 8,790 oraz łącznej punktacji 

KBN/MNiSW wynoszącej 110, z uwzględnieniem 1 publikacji zgłoszonej do oceny 

w postępowaniu habilitacyjnym; 

‒ 2 prace oryginalne bez IF, o łącznej punktacji KBN/MNiSW wynoszącej 11; 

‒ 3 prace przeglądowe bez IF, o łącznej punktacji KBN/MNiSW wynoszącej 8; 

‒ 1 rozdział w monografii naukowej, o punktacji KBN/MNiSW wynoszącej 5. 

Wyniki badań prezentowałam w formie 44 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych (18) 

i zagranicznych (26), wymienionych w Załączniku 7 (IIIB.1-26 and IIIB.30-47). 

 

5.3. Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą 

Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi 

• Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład 

Fizjologii Zwierząt (prof. dr hab. Piotr Wlaź) – współpraca w zakresie oceny 

przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego potencjału substancji czynnych 

• Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Zakład Neurobiologii  

(prof. dr hab. Gabriel Nowak, dr hab. Bernadeta Szewczyk) – współpraca w zakresie oceny 

przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego potencjału substancji czynnych 

• Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Zakład Farmakokinetyki  

i Farmacji Fizycznej (dr hab. Elżbieta Wyska, prof. UJ) – współpraca w zakresie badań 

biochemicznych 

• Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Biologii Molekularnej (dr Monika Jach) – 

współpraca w zakresie badań nad biomasą Yarrowia lipolytica  (realizacja wspólnego grantu 

UDA-POIG-01.0400-24-132/11-00) 
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• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej 

i Administracji (dr Piotr Podlasz) – współpraca w zakresie oceny toksyczności i potencjału 

przeciwlękowego nowych substancji, z wykorzystaniem modelu zwierzęcego Danio rerio 

 

Współpraca międzywydziałowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

• II Klinika i Katedra Ginekologii (dr hab. Andrzej Wróbel) – współpraca w zakresie oceny 

mechanizmów odpowiedzialnych za zapalenie i nadreaktywność pęcherza moczowego oraz 

współwystępowania tych jednostek chorobowych z zaburzeniami depresyjnymi 

 

Współpraca międzyzakładowa w ramach Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

• Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych – współpraca w zakresie 

oceny przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego potencjału substancji czynnych o pochodzeniu 

naturalnym 

• Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką – współpraca w zakresie badań nad rolą 

układu glutaminianergicznego w efektach uzależnienia od diazepamu 

• Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej 

– współpraca w zakresie badań nad biofilmem Candida albicans oraz badań nad biomasą 

Yarrowia lipolytica  (realizacja wspólnego grantu UDA-POIG-01.0400-24-132/11-00) 

• Katedra i Zakład Toksykologii – współpraca w zakresie badań nad powiązaniem stresu 

oksydacyjnego z zaburzeniami depresyjnymi 

• Samodzielna Pracownia Radiofarmacji – współpraca w zakresie oceny toksyczności oraz 

przeciwdepresyjnego i przeciwlękowego potencjału nowych syntetycznych substancji 

czynnych 

 

5.4. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział 

w takich projektach 

Jako kierownik: 

• 2007-2008 „Wrażliwość drożdżaków z rodzaju Candida sp. na kaspofunginę” (PW 86/07); 

projekt finansowany z dotacji statutowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Jako wykonawca: 

• 2012-2015 „Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia 

lipolytica”; projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, lata 2007–2013 (Umowa o dofinansowanie UDA-POIG-01.0400-24-132/11-00) 
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• 2012-2015 „Udział selektywnych ligandów podtypu receptora NR2B w działaniu leków 

przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych” (DS 48/13); projekt finansowany z działalności 

statutowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

• 2014-2015 „Zdrowie Priorytetem. Partnerstwo Uniwersytetów Medycznych Polski i Ukrainy 

na rzecz podniesienia jakości opieki medycznej pogranicza polsko-ukraińskiego”; projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 

• 2015-2017 „Ocena wpływu przekaźnictwa adenozynowego i glutamatergicznego na działanie 

leków psychotropowych” (DS 48/15); projekt finansowany z działalności statutowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

• 2018-2020 „Ocena profilu farmakologicznego związków o potencjalnym wpływie na 

ośrodkowy układ nerwowy” (DS 48/18); projekt finansowany z działalności statutowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

5.5. Międzynarodowe i krajowe nagrody oraz odznaczenia związane z działalnością naukową 

• 2014 – Nagroda Rektorska III stopnia za osiągnięcia naukowe 

• 2015 – Nagroda Rektorska II stopnia za osiągnięcia naukowe  

• 2016, 2017, 2018 – Nagroda Rektorska I stopnia za osiągnięcia naukowe  

 

5.6. Recenzje publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

Od 2014 roku dokonałam recenzji 36 artykułów naukowych: 

• dla czasopism z listy filadelfijskiej – 25  

• dla czasopism niebędących na liście filadelfijskiej – 11  

 

Ponadto, dla Wydawnictwa Naukowego TYGIEL w latach 2016-2019 dokonałam 31 

recenzji rozdziałów do monografii naukowych, dla „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic 

i Szczepionek Spółka Akcyjna sporzadziłam 13 Raportów eksperta dotyczących dokumentacji 

rejestracyjnej produktu leczniczego, zawartej w Module 3 Wspólnego Dokumentu Technicznego 

(CTD) – Jakość oraz dla wydawnictwa Medical Education Sp. z o.o. napisałam Komentarz do 

streszczenia do wykładu „Interaction of magnesium glutamate receptors in mechanism of 

antidepressant action”, prezentowanego na konferencji „Magnez w neurologii, badania 

przedkliniczne i kliniczne” (Kraków, 20-21.04.2018 r.), opublikowany w „Raporcie medycznym na 

temat magnezu w neurologii”, wydanym w 2018 roku przez Medical Education Sp. z o.o., s. 37-39. 
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5.7. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych: 

• 01.07.2015-30.09.2015 r. – staż naukowy w zakresie prowadzenia badań behawioralnych na 

myszach z eksperymentalnie wywołanym udarem mózgu, jak również w zakresie barwienia 

immunofluorescencyjnego, odbyty w Ottawa Hospital Research Institute, University of 

Ottawa, Kanada (Paul R. Albert, PhD, Professor and Senior Scientist OHRI Neuroscience) 

• 09.04-11.04.2019 r. – szkolenie „Problem Based Learning” w ramach projektu „M-EDukator 

program ustawicznego rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie”, odbyte na Uniwersytecie w Maastricht, Holandia 

 

Staże w krajowych ośrodkach naukowych 

• 01.09-14.09.2014 r. – staż naukowy w zakresie przeprowadzenia zabiegu bulbektomii 

(tj. usunięcia opuszek węchowych) oraz zakładania kaniul domózgowych u szczurów, odbyty 

w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków  

(prof. dr hab. Gabriel Nowak, dr hab. Bernadeta Szewczyk) 

• 24.10-04.11.2017 r. – staż naukowy w zakresie prowadzenia badań toksykologicznych 

i behawioralnych na Zebrafish, odbyty w Katedrze Patofizjologii, Weterynarii Sądowej 

i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dr Piotr Podlasz) 

• 04.06-08.06.2018 r. – „Molekularne mechanizmy działania leków”, staż specjalizacyjny 

w Katedrze Farmakobiologii, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum w Krakowie 

• 17.09-21.09.2018 r. – „Farmakokinetyka”, staż specjalizacyjny w Zakładzie Farmakokinetyki 

i Farmacji Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum w Krakowie 

• 18.02-22.02.2019 r. – „Terapia monitorowana poziomem leku w płynach ustrojowych”, staż 

specjalizacyjny w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie 

• 18.03-22.03.2019 r. – „Neuropsychofarmakologia”, staż specjalizacyjny w Katedrze 

Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum w Krakowie 
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5.8. Promotorstwo i opieka nad naukowymi pracami studenckimi 

• jestem promotorem pomocniczym jednego otwartego przewodu doktorskiego (mgr Karol 

Rojek, pt. „Ocena aktywności przeciwdepresyjnej, przeciwlękowej i przeciwdrgawkowej 

olejków eterycznych wybranych gatunków roślin z rodzaju Cymbopogon”; praca wykonywana 

w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz 

w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie; promotor: prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak) 

• byłam/jestem opiekunem naukowym jednej i promotorem trzech doświadczalnych prac 

magisterskich wykonywanych przez studentów kierunku Farmacja w Katedrze i Zakładzie 

Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

• byłam promotorem jednej doświadczalnej pracy magisterskiej wykonanej przez studentkę 

kierunku Kosmetologia w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

• od 2012 r. sprawuję opiekę nad praktykami wakacyjnymi studentów III i IV roku kierunku 

Farmacja oraz stażami zawodowymi studentów VI roku kierunku Farmacja Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

• od 2011 r. sprawuję opiekę nad studentami Koła Naukowego działającego przy Katedrze 

i Zakładzie Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

5.9. Bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych 

Mój dorobek naukowo-badawczy obejmuje: 

• 34 prace oryginalne i 6 prac przeglądowych w czasopismach naukowych posiadających IF 

• 3 prace oryginalne i 5 prac przeglądowych w czasopismach naukowych nieposiadających IF 

• 1 rozdział w monografii naukowej  

• 26 doniesień plakatowych na konferencjach międzynarodowych  

• 21 doniesień plakatowych na konferencjach ogólnopolskich  

 

Sumaryczny IF moich publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), 

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 96,549, natomiast sumaryczna liczba punktów 

KBN/MNiSW moich publikacji naukowych wynosi 1026. 

 

Liczba cytowań publikacji  według bazy Web of Science
TM

 Core Collection (bez autocytowań): 

130 

Liczba cytowań publikacji według bazy Scopus (bez autocytowań): 158 
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Indeks Hirscha publikacji według bazy Web of Science
TM 

Core Collection: 7 

Indeks Hirscha publikacji według bazy Scopus: 7 
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