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I POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE 

• 06.2004 – stopień magistra farmacji, Akademia Medyczna (AM) w Lublinie, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Temat pracy magisterskiej: Udział 

ligandów kanałów wapniowych w antynocycepcji nikotynowej i morfinowej 

z uwzględnieniem tolerancji krzyżowej.” Praca magisterska wykonana w Katedrze 

i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką AM w Lublinie; kierunek: farmacja; 

specjalność: analityka farmaceutyczna i środowiskowa. Promotor: prof. dr hab. Grażyna 

Biała 

• 2005 – prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez Lubelską Okręgową Izbę 

Aptekarską 

• 04.2009 – stopień doktora nauk farmaceutycznych z wyróżnieniem, Uniwersytet 

Medyczny (UM) w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej. Tytuł pracy doktorskiej: „Ocena wpływu wybranych środków 

psychostymulujących na zachowania lękowe oraz pamięć i uczenie się w zwierzęcych 

modelach doświadczalnych.” Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie 

Farmakologii z Farmakodynamiką UM w Lublinie. Promotor: prof. dr hab. Grażyna Biała 

 

Pozostałe posiadane dyplomy oraz świadectwa ukończenia specjalistycznych szkoleń 

przedstawione są w Załączniku 7, III q. 1. 
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II INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU 

W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

 

• 01.10.2005 – 03.11.2008: Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, AM 

w Lublinie, doktorantka, stacjonarne studia doktoranckie  

 

• 03.11.2008 – 30.09.2011: Katedra  i  Zakład  Farmakologii  z  Farmakodynamiką, 

UM w Lublinie, asystent, etat naukowo-dydaktyczny  

 

• 30.09.2011 do chwili obecnej: Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, UM 

w Lublinie, adiunkt, etat naukowo-dydaktyczny 
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III OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCE Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DN. 

14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 

NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 

(DZ.U. NR 65, POZ. 595 ZE ZM.)  

1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

Rola układu cholinergicznego i endokannabinoidowego 

w procesach kognitywnych i emocjonalnych 

oceniana w zwierzęcych modelach doświadczalnych 
 

Uzyskane osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę habilitacji zostało przedstawione 

w monotematycznym cyklu ośmiu prac, opublikowanych w latach 2012-2017. 

Łączny współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) wymienionych prac wynosi: 

22,105; łączna punktacja KBN/MNiSW wynosi: 210 pkt. 

2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 

M.1. Kruk-Słomka M, Budzyńska B, Biała G. Involvement of cholinergic receptors in the 

different stages of memory measured in the modified elevated plus maze test in mice. 2012, 

Pharmacol Rep 64(5), 1066-1080 (IF=1,965; KBN/MNiSW=25) 

 

M.2. Biała G, Kruk-Słomka M, Jóźwiak K. Influence of acute or chronic calcium channel 

antagonists on the acquisition and consolidation of memory and nicotine-induced cognitive 

effects in mice. 2013, Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol, 386(7), 651-664 (IF=2,360; 

KBN/MNiSW=25) 

 

M.3. Kruk-Słomka M, Michalak A, Budzyńska B, Biała G. A comparison of mecamylamine 

and bupropion effects on memory-related responses induced by nicotine and scopolamine in the 

novel object recognition test in mice. 2014, Pharmacol Rep 66(4), 638-646 (IF=1,928; 

KBN/MNiSW=25) 

 

M.4. Kruk-Słomka M, Michalak A, Biała G. Antidepressant-like effects of the cannabinoid 

receptor ligands in the forced swimming test in mice: Mechanism of action and possible 

interactions with cholinergic system. 2015, Behav Brain Res 284, 24-36 (IF=3,002; 

KBN/MNiSW=30) 
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M.5. Kruk-Słomka M, Boguszewska-Czubara A, Słomka T, Budzyńska B, Biała G. 

Correlations between the memory-related behavior and the level of oxidative stress biomarkers 

in the mice brain, provoked by an acute administration of CB receptor ligands. 2016,  Neural Plast 

1-15, DOI: 10.1155/2016/9815092 (IF=3,568; KBN/MNiSW=25) 

 

M.6. Kruk-Słomka M, Biała G. CB1 receptors in the formation of the different phases of 

memory-related processes in the inhibitory avoidance test in mice. 2016, Behav Brain Res 301, 

84-95 (IF=3,002; KBN/MNiSW=30) 

 

M.7. Kruk-Słomka M, Budzyńska B, Słomka T, Banaszkiewicz I, Biała G. The influence of 

the CB1 receptor ligands on the schizophrenia-like effects in mice induced by MK-801. 2016, 

Neurotox Res 30(4), 658-676 (IF=3,140; KBN/MNiSW=25) 

 

M.8. Kruk-Słomka M, Banaszkiewicz I, Biała G. The impact of CB2 receptor ligands on the 

MK-801-induced hyperactivity in mice. 2017, Neurotox. Res 31(3), 410-420  (IF=3,140; 

KBN/MNiSW=25)  

 

Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach, prowadziłam w oparciu 

o środki finansowe uzyskane z UM w Lublinie i grant KBN N405 297036. 

3 Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników prac wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego 

3.1 Wprowadzenie w tematykę badawczą 

U podstaw rozwoju chorób neurodegeneracyjnych leży nieodwracalne uszkodzenie 

(neurodegeneracja) i w konsekwencji przyśpieszona śmierć komórek nerwowych. 

Patomechanizm chorób neurodegeneracyjnych obejmuje takie procesy, jak: ekscytotoksyczność, 

deficyt energetyczny, stres oksydacyjny oraz reakcje zapalne [Zabłocka, 2006], i jest wspólny dla 

większości chorób tego typu. 

C h o r o b a   A l z h e i m e r a 

 

Jedną z najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych jest choroba 

Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD). Szacuje się, że na świecie na tę chorobę cierpi ponad 

25 mln, z czego w Polsce jest ponad 350 tys. chorych. Prognozy statystyczne przewidują, że ilość 

chorych na AD do roku 2050 co najmniej się potroi [Brookmeyer i wsp., 2007; Kalaria i wsp., 

2008].  
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AD definiowana jest  jako postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, w przebiegu 

którego dochodzi do uszkodzenia neuronów, zwłaszcza w obrębie układu cholinergicznego 

[Brenner i Stevens, 2010]. Przyczyną przyspieszonego wymierania neuronów cholinergicznych 

jest toksyczne działanie dwóch białek występujących w mózgu, które wykazują zdolność do 

tworzenia patologicznych agregatów: β-amyloid (βA), tworzący płytki starcze odkładane na 

zewnątrz neuronu oraz hiperfosforylowane białko tau (τ), tworzące splątki neurofilarne odkładane 

wewnątrz neuronów cholinergicznych [Sobów, 2010]. 

 

Rola układu cholinergicznego w przebiegu AD  

W przebiegu AD obserwuje się silne osłabienie transmisji cholinergicznej, czego 

konsekwencją są typowe objawy tej choroby [Francis, 2005; Hefco i wsp., 2003]. 

To właśnie układ cholinergiczny poprzez dwa rodzaje cholinergicznych receptorów 

(AChRs): nikotynowych (nAChRs) i muskarynowych (mAChRs), oraz kluczowy dla procesów 

kognitywnych neuroprzekaźnik: acetylocholinę (ACh), odgrywa istotną rolę w procesach uczenia 

się i zapamiętywania [Hefco, 2003; Liu i wsp., 2009; Mollenhauer i wsp., 2010]. Wśród mAChRs 

możemy wyróżnić pięć podtypów (M1-M5), natomiast pula neuronalnych nAChRs 

charakteryzuje się dużą większą heterogennością – wyodrębnia się w niej dziewięć podjednostek 

α (α2 – α10) i trzy podjednostki β (β2 – β4). Do tej pory opisano prawie 30 podtypów nAChRs 

będących kombinacją podjednostek, a za najczęściej wstępującą w mózgu konfiguracją uznaje 

się: α7, α4β2 i α3β4. Podjednostki α7 i konfigurację podjednostek α4β2 uważa się za najbardziej 

zaangażowane w procesy kognitywne [Buckingham i wsp., 2009], [Ryc.1]. 

 

 

Ryc. 1 Podjednostki nAChRs, ułożone wokół kanałów jonowych, zaangażowane w funkcje 

kognitywne. Miejsca oznaczone żółtymi polami obrazują miejsca wiązania ACh 

[http://www.jyi.org/issue/nicotinic-acetylcholine-receptors-and-alzheimers-disease-therapeutics-a-

review-of-current-literature/]. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych w przebiegu AD zaobserwowano 

znaczny spadek gęstości nAChRs, (zwłaszcza podjednostki α4β2 oraz α7), głównie w obszarach 

mózgu ściśle zaangażowanych w formowanie się szlaków pamięciowych: korze mózgu 

i hipokampie [Buckingham i wsp., 2009; Hernandez i Dineley, 2012; Parri i wsp., 2011; Sanders 

i wsp., 2010]. Wraz ze spadkiem gęstości nAChRs, w przebiegu AD występuje również  

drastyczny spadek stężenia ACh, konsekwencją czego u pacjenta z AD jest ogólne zaburzenie 

funkcji poznawczych [Bales i wsp., 2006; Francis, 2005; Liu i wsp., 2009; Wang i wsp., 2008]. 

Nie stwierdzono natomiast u pacjentów z AD występowania zmian funkcjonalnych 

i strukturalnych w obrębie mAChRs [Hasselmo, 2006]. 

 

Objawy AD 

Biorąc pod uwagę opisaną powyżej kluczową rolę układu cholinergicznego (głównie 

nAChRs i ACh) w przebiegu AD, pierwszym zasadniczym objawem AD są, jak już wspomniano, 

objawy dotyczące zaburzania funkcji pamięciowych (objawy poznawcze). Jednakże objawy AD 

nie dotyczą tylko dysfunkcji kognitywnych; obserwuje się również grupę objawów 

niepoznawczych dotyczącą sfery emocjonalnej, jak: lęki, depresje czy psychozy, które pojawiają 

się często w konsekwencji właśnie deficytów pamięciowych [Olin i wsp., 2002; Zlatar i wsp., 

2017]. 

 

Farmakoterapia AD 

Leczenie farmakologiczne AD koncentruje się głównie na łagodzeniu zaburzeń pamięci 

i stosuje się w tym celu dwie strategie: cholinergiczną i glutaminianergiczną [Brenner i Stevens, 

2010].  

Spadek synaptycznego stężenia ACh, jest jak dotąd podstawowym punktem uchwytu 

leczenia objawowego AD (tzw. strategia cholinergiczna). W celu zwiększenia stężenia ACh 

i podtrzymania działania układu cholinergicznego, mimo drastycznego zmniejszenia liczby 

neuronów, stosuje się inhibitory acetylocholinoesterazy (IAChE), enzymu rozkładającego ACh 

w szczelinie synaptycznej [Knoppman, 2001; Sobów, 2010]. Jest to szczególnie pożądane, 

ponieważ indukowany przez IAChE wzrost stężenia ACh, nie tylko sprzyja sprawności funkcji 

kognitywnych, ale hamuje powstawanie neurotoksycznego βA [Vetulani, 2010]. Niestety, 

stosowanie IAChE nie reguluje stanu emocjonalnego pacjenta, a więc nie łagodzi objawów nie 

poznawczych występujących często w przebiegu AD [Zubenko, 2000]. Co więcej, wykazano, że 

wiele IAChE, poprzez zwiększanie poziomu ACh w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), 

powoduje również depresję u pacjenta, jako efekt uboczny terapii zasadniczej AD [Janowsky 

i Overstreet, 1995; Zlatar i wsp., 2017]. 
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Perspektywy leczenia AD 

Celowe jest dokładne poznanie mechanizmów warunkujących rozwój AD, a tym samym 

odpowiedzialnych za objawy tej choroby, by w przyszłości móc poszukiwać nowych strategii 

i związków, które miałyby potencjalne zastosowanie w kontroli/modulacji/leczeniu AD. Od 

wielu lat obserwowana jest nowatorska tendencja w dziedzinie poszukiwania nowych możliwości 

przeciwdziałania zaburzeniom funkcji poznawczych charakterystycznych dla AD, poprzez 

między innymi: 

• modulację funkcjonowania układu cholinergicznego 

Jak już wspomniano, w przebiegu AD stwierdzono znaczny spadek gęstości podjednostek α7 

oraz α4β2 nAChRs [Buckingham i wsp., 2009; Hefco i wsp., 2003; Liu i wsp., 2009; Sanders 

i wsp., 2010; Wicklund i wsp., 2010]. Kolejne badania kliniczne udowodniły, że związki 

stymulujące aktywność receptorów nAChRs poprzez całkowity bądź częściowy agonizm, mogą 

wykazywać działanie prokognitywne - poprawiające pamięć  [Akkurt, 2010; Hefco i wsp., 2003; 

Husain i Mehta, 2011; Levin i wsp., 2006; Mansvelder i wsp., 2009], podczas gdy antagoniści 

tych receptorów upośledzają procesy zapamiętywania i uczenia się [Agrawal i wsp., 2009; 

Buccafusco, 2009; Harrison i wsp., 2009; Kulkarini i wsp., 2010; Power i wsp., 2008; Voss i wsp., 

2009]. W kontekście poszukiwania nowych punktów uchwytu leczenia AD, istotne więc wydają 

się być dane literaturowe opisujące badania skupiające się na ocenie wpływu na procesy 

kognitywne agonistów nAChRs, między innymi nikotyny [Ciobica i wsp., 2012; Corringer i wsp., 

2000; Rezvani i Levin, 2001]. Mechanizm działania nikotyny opiera się na stymulacji nAChRs, 

co skutkuje występowaniem określonych efektów, zarówno obwodowych i ośrodkowych. 

Wykazano, że nikotyna, działając pobudzająco na OUN, polepsza koncentrację oraz zdolność 

uczenia się i zapamiętywania. Duże dawki nikotyny powodują jednak działanie depresyjne na 

OUN z objawami splątania, zaburzenia koncentracji i pamięci [Staniak i Biała, 2008; Zaniewska 

i wsp., 2009]. Trwają więc badania, mające na celu opracowywanie nowych możliwości 

zastosowania innych ligandów nAChRs, które oprócz zachowanego komponentu działania 

prokognitywnego, pozbawione byłyby działań ubocznych nikotyny; 

• modulację funkcjonowania endogennego układu kannabinoidowego 

Poprawa funkcji poznawczych w przebiegu AD nie jest jedynym pożądanym efektem 

terapeutycznym. Równie istotne dla skuteczności całej farmakoterapii AD jest by dostępna 

terapia nie tylko poprawiła funkcje kognitywne, ale i jednocześnie regulowała stan emocjonalny 

pacjenta. Duże nadzieje w kontekście takiego postępowania w leczeniu AD są związane 

z modulacją funkcjonowania endogennego układu kannabinoidowego, poprzez który działają 

aktywne związki określane jako kannabinoidy. Pochodne kannabinoidowe wiążą się ze 

specyficznymi receptorami kannabinoidowymi (CB: CB1 i CB2). Lokalizacja receptorów CB 

oraz ich aktywacja przez kannabinoidy jest ściśle związana z wywieranymi przez nie efektami. 

Receptory CB1 występują presynaptycznie na powierzchni neuronów ośrodkowego 
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i obwodowego układu nerwowego, a w wyniku ich pobudzenia dochodzi do zahamowania 

uwalniania wielu neuroprzekaźników, między innymi ACh. Rozmieszczenie receptorów CB1 

w mózgu jest zróżnicowane. Dużą gęstość tych receptorów stwierdzono w jądrach podstawy 

mózgu, móżdżku i korze czołowej, z czym wiąże się wpływ kannabinoidów na czynności 

ruchowe.  Natomiast, znaczną ich liczbę w hipokampie i korze przedczołowej, może tłumaczyć 

udział endogennego układu kannabinoidowego w procesach zapamiętywania i uczenia się. 

Obecność receptorów CB1 w ciele migdałowatym i polu brzusznym nakrywki warunkuje ich rolę 

w mechanizmach wzmocnienia pozytywnego. Receptory CB1 występują ponadto w drogach 

przewodzenia bodźców bólowych w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz w podwzgórzowych 

ośrodkach regulujących proces pobierania pokarmu. Mniej jest natomiast receptorów CB1 

w tkankach obwodowych, takich jak: układ sercowo-naczyniowy, rozrodczy czy pokarmowy 

[Borgelt i wsp., 2013; Rutkowska i Jamontt, 2005]. Z kolei, receptory CB2 zlokalizowane są 

w większości na powierzchni komórek układu immunologicznego, zwłaszcza limfocytów typu 

B, makrofagów i monocytów oraz komórkach żernych; a także w śledzionie i migdałkach. 

Receptory te zaangażowane są w regulację proliferacji, różnicowania i śmierci komórek oraz, jak 

wskazują dane literaturowe, biorą udział w osłabieniu odpowiedzi zapalnej [Borgelt i wsp., 2013; 

Croxford, 2003]. Dodatkowo, w warunkach patologicznych receptory CB2 ulegają zjawisku up-

regulacji (zwiększenie liczby oraz wrażliwości receptorów), co być może jest częścią 

mechanizmu obronnego przed czynnikami zagrażającym [Kazula, 2009]. Natomiast w dużo 

mniejszym stopniu receptory CB2 są obecne w OUN, komórkach mikrogleju oraz neuronach 

[Borgelt i wsp., 2013], [Ryc. 2]. 

 

Ryc. 2 Rozmieszczenie receptorów CB w organizmie [https://www.medycznamarihuana.com/uklad-

endokannabinoidowy/]. 
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Konsekwencją tak wielopłaszczyznowego rozmieszczenia receptorów CB w organizmie 

jest to, że związki modulujące funkcję tych receptorów wykazują wielokierunkowe, zarówno 

obwodowe, jak i ośrodkowe działanie na organizm ludzki. Uważa się, że ligandy receptorów CB, 

stosowane pod ścisłą kontrolą lekarską, mogą być cennymi preparatami modyfikujących 

przebieg/objawy wielu chorób, miedzy innymi wielu chorób neurodegeneracyjnych [Carter 

i wsp., 2010; Demuth i wsp., 2005; Tkaczyk i wsp., 2012; Wade  i wsp., 2006]. Wiedza jednak 

na temat potencjalnych mechanizmów działań kannbinoidów, w kontekście ich zaangażowania 

w patomechanizmy i objawy AD wymaga wciąż wzbogacenia. 

3.2 Omówienie celu naukowego osiągnięcia badawczego 

Cel moich badań naukowych, przedstawionych w pracach zgłoszonych do postępowania 

habilitacyjnego, został w całości poświęcony współczesnemu zagadnieniu jakim jest jedna 

z częściej występujących wśród populacji ludzkiej chorób  neurodegeneracyjnych – AD. Do 

zaplanowania i przeprowadzenia opisanych poniżej badań naukowych skłoniły mnie dane 

literaturowe wskazujące na fakt, że dostępna farmakoterapia AD skupia się przede wszystkim na 

polepszaniu procesów kognitywnych (ze względu na to, że głównie te procesy ulegają zaburzeniu 

podczas AD), a nie wpływa na stan emocjonalny pacjenta, który przecież także w przebiegu AD 

ulega rozregulowaniu. Uznałam więc za celowe dokładne poznanie mechanizmów (szczególnie 

cholinergicznych) warunkujących rozwój AD, a tym samym odpowiedzialnych za objawy tej 

choroby, oraz skupiłam się na perspektywach rozwoju nowych kierunków (miedzy innymi 

z wykorzystaniem związków działających poprzez cholinergiczny i/lub endogenny układ 

kannabinoidowy), pozwalających skutecznie kontrolować/modulować objawy 

charakterystyczne, bądź współtowarzyszące AD. 

 

Celem proponowanych w projekcie badań było uzyskanie wiedzy na temat 

zaangażowania układu cholinergicznego i endokannabinoidowego, oraz ocena możliwych 

interakcji pomiędzy tymi układami, w kontekście patomechanizmów i objawów 

charakterystycznych dla AD, zwłaszcza tych związanych z dysfunkcją układu 

cholinergicznego. 

 

Przeprowadzone badania miały charakter badań nowatorskich i zawierały się w dwóch 

obszarach badań: behawioralnych i biochemicznych. 

Badania behawioralne zostały przeprowadzone na myszach, samcach szczepu Swiss 

i miały na celu: określenie zaangażowania układu cholinergicznego i endokannabinoidowego 
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w procesy kognitywne, jak i w zachowania emocjonalne u myszy oceniane w różnych 

zwierzęcych modelach doświadczalnych: 

[1] ocena wpływu ligandów AChRs (nikotyna, skopolamina, bupropion, mekamylamina, 

wareniklina) na procesy formowania się akwizycji i konsolidacji pamięci krótko- i długotrwałej 

z wykorzystaniem doświadczalnych, zwierzęcych modeli pamięci [M.1; M.2; M.3] 

[2] ocena wpływu ligandów nAChRs: bupropionu, mekamylaminy, warenikliny na efekty 

pro-kognitywne indukowane nikotyną [M.1; M.2; M.3] 

[3] ocena wpływu ligandów nAChRs: bupropionu, mekamylaminy, warenikliny na 

deficyty pamięci wywołane skopolaminą [M.1; M.3] 

 [4] ocena wpływu jednorazowego i przewlekłego podawania antagonistów napięciowo-

zależnych kanałów wapniowych (VDCC) typu L na procesy formowania się akwizycji 

i konsolidacji pamięci długotrwałej [M.2] 

[5] ocena wpływu wapniowo-zależnych mechanizmów na efekty działania pro-

kognitywnego nikotyny [M.2] 

[6] ocena wpływu ligandów receptorów CB na procesy formowania się akwizycji, 

konsolidacji i odtwarzania pamięci krótko- i długotrwałej [M.5; M.6] 

[7] ocena wpływu ligandów receptorów CB na kognitywne [M.7] oraz pozytywne [M.7; 

M.8] objawy schizofrenii  z wykorzystaniem zwierzęcych modeli doświadczalnych  

[8] ocena wpływu ligandów AChRs i CB na zachowania depresyjne; ocena 

mechanizmów działania oraz możliwych interakcji pomiędzy układem cholinergicznym 

i endokannabinoidowym w kontekście powyższych zachowań depresyjnych [M.4]. 

Badania biochemiczne stanowiły uzupełnienie części badań behawioralnych i miały na celu 

określenie bio-parametrów stresu oksydacyjnego w OUN myszy po jednorazowym podaniu 

ligandów receptorów CB oraz ocenę korelacji wyników biochemicznych z efektami 

kognitywnymi opisanymi w badaniach behawioralnych [M.5]. Badania biochemiczne wykonane 

zostały we współpracy z Zakładem Chemii Medycznej UM w Lublinie.  

W całym mózgu myszy, oznaczone zostało: 

[1] całkowita pojemność antyoksydacyjna (TAC) 

[2] aktywność enzymu antyoksydacyjnego: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD)  

[3] stężenie dialdehydu malonowego (MDA) - głównego produktu peroksydacji lipidów 

[M.5.]. 
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3.3 Omówienie wyników poszczególnych prac wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego 

Analizując dane literaturowe w kontekście roli układu cholinergicznego w procesach 

kognitywnych, stwierdziłam, że chociaż literatura naukowa w tym temacie jest dość bogata, nie 

ma wielu artykułów skupiających się ściśle na roli układu cholinergicznego, poprzez AChRs 

w różnych fazach i rodzajach pamięci. Co więcej, kwestia oceny, które receptory i w jakim 

stopniu  odpowiadają za poszczególne etapy powstawania szlaków pamięciowych pozostaje nadal 

w znacznym stopniu niewyjaśniona. Postanowiłam więc na początku cyklu swoich badań 

przeanalizować dokładnie wpływ różnych ligandów AChRs na procesy formowania się szlaków 

pamięci, uwzględniając szerokie aspekty i rodzaje pamięci, przy użyciu zupełnie odmiennych 

zwierzęcych modeli pamięci [M.1; M.2: M.3]. Uzyskując bardziej szczegółową wiedzę  na temat 

roli układu cholinergicznego w procesach kognitywnych, kolejnym etapem moich badań stało się 

poszukiwanie nowych strategii i punktów uchwytu, które mogłyby być wykorzystane 

w modulacji nie tylko procesów kognitywnych, ale i emocjonalnych, zwłaszcza tych w które 

zaangażowane są ścieżki cholinergiczne. Duże nadzieje, w kontekście modulacji powyższych 

procesów są wiązane z endogennym układem kannabinoidowym. Literatura dotycząca 

zaangażowania receptorów CB, zwłaszcza podtypu CB2 jest jednak dość uboga i wymaga 

wzbogacenia. Dlatego, kolejne badania skupiły się na dokładnej ocenie roli układu 

endokannabinoidowego w efekty kognitywne [M.5; M.6; M.7] oraz zachowania emocjonalne 

typu: zachowania depresyjne [M.4] i psychotyczne [M.7; M.8] w zwierzęcych modelach 

doświadczalnych, w kontekście objawów występujących podczas przebiegu AD. Uwzględniłam 

również w swoich badaniach ocenę potencjalnych interakcji pomiędzy układem cholinergicznym 

a endokannabinoidowym, w kontekście objawów towarzyszących AD [M.4]. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, omówienie wyników badań stanowiących 

podstawę habilitacji zostało podzielone na części. Pierwsza część obejmująca trzy prace [M.1; 

M.2; M.3] dotyczyła oceny zaangażowania układu cholinergicznego w różne fazy i rodzaje 

pamięci. Kolejna część, obejmująca dwie prace [M.5; M.6] dotyczyła oceny zaangażowania 

układu endokannabinoidowego w procesy formowania się szlaków pamięciowych. Następna 

część badań prezentowana w pracach [M.7; M.8] uwzględniła ocenę zaangażowania układu 

endokannabinoidowego w efekty kognitywne i zachowania psychotyczne. W skład ostatniej 

części badań weszła praca [M.4] będąca oceną możliwych interakcji pomiędzy układem 

cholinergicznym a endokanabinoidowym, w kontekście zachowań depresyjnych. 
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Rola układu cholinergicznego w różnych fazach i rodzajach formowania się szlaków 

pamięciowych – ocena potencjalnych mechanizmów 

[M.1; M.2; M.3] 

[M.1] – ocena zaangażowania AChRs w fazę akwizycji i konsolidacji pamięci długotrwałej przy 

użyciu testu zmodyfikowanego labiryntu krzyżowego (ang. modified elevated plus maze test, 

mEPM) 

Celem badawczym pierwszej z omawianych prac [M.1] była ocena wpływu 

jednorazowego podania wybranych modelowych substancji działających w sposób 

przeciwstawny na AChRs: agonisty nAChRs: nikotyny (0.035-0.35 mg/kg) oraz antagonisty 

mAChRs: skopolaminy (0.1-1 mg/kg) na procesy akwizycji (tworzenia, nabywania śladów 

pamięciowych) i konsolidacji (przetwarzania, przechowywania i utrwalania) engramów pamięci 

długotrwałej u myszy. 

Nasze wcześniejsze badania (Załącznik 7, IIa. 10) dotyczące zaangażowania układu 

cholinergicznego w procesy kognitywne pozwoliły na pilotowe ustalenie zakresu dawek nikotyny 

i skopolaminy, co zostało wykorzystane w badaniach prezentowanych w powyższej pracy [M.1]. 

Ponadto, ze względu na fakt, że w ciągu ostatnich lat pojawiły się hipotezy wskazujące na 

zaangażowanie podobnych nikotynowych procesów neuroadaptacyjnych, zarówno 

w powstawaniu szlaków pamięciowych, jak i w rozwoju uzależnienia od nikotyny [Hefco i wsp., 

2003; Nestler, 2002; Rezvani i Levin, 2001], w omawianych w pracy [M.1] badaniach użyto 

związków, które mogą modulować efekty nikotynowe i są wykorzystywane obecnie w leczeniu 

uzależnienia od nikotyny: nieselektywnego antagonisty nAChRs - mekamylaminy oraz 

częściowego agonisty α4β2 i całkowitego α7 nAChRs – warenikliny. W badaniach oceniono 

wpływ mekamylaminy (0.5-2 mg/kg) oraz warenikliny (0.5-2 mg/kg) na procesy akwizycji 

i konsolidacji pamięci długotrwałej, indukowane wcześniejszą iniekcją nikotyny lub 

skopolaminy. 

Spośród licznych testów otwartych labiryntów, służących do oceny pamięci u gryzoni, 

wybrano test mEPM, który jest szeroko stosowany w farmakologii doświadczalnej i jest ogólnie 

akceptowanym przyjętym modelem adaptacyjnym formy uczenia przestrzennego (pamięci 

przestrzennej), która nie wiąże się z mapowaniem poznawczym środowiska [Itoh i wsp., 1991]. 

Test ten demonstruje zachowania zwierząt spowodowane umieszczeniem ich w nowym 

środowisku, wykorzystując naturalną niechęć zwierząt do otwartych, nie poznanych przestrzeni. 

Ocena pamięci przy udziale tego testu ma przed wszystkim zastosowanie w badaniach 

oceniających relację i zaangażowanie różnych układów w procesy uczenia i zapamiętywania 

[Hlina´k i Krejcı´, 2000]. Zaznaczyć należy, iż sam test podniesionego labiryntu krzyżowego 

(ang. elevated plus maze test, EPM) z zastosowaniem procedury niezmodyfikowanej, służy do 
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oceny procesów związanych z lękiem i oceny działań pro- i przeciwlękowych związków 

psychoaktywnych [Lister, 1987]. 

Labirynt EPM, jak i mEPM, złożony jest z czterech skrzyżowanych ramion tworzących 

znak plusa, uniesionych 50 cm nad podłogą oraz centralnej platformy na skrzyżowaniu ramion. 

Dwa ramiona labiryntu są otwarte, a dwa są zamknięte. Cały labirynt pomalowany jest na kolor 

czarny. Doświadczenia z użyciem testu mEPM zostały przeprowadzone w cichym, ciemnym 

pokoju, a centralny kwadrat labiryntu oświetlony był równomiernie matowym, czerwonym 

światłem [Lister, 1987]. 

Procedura doświadczalna testu mEPM została po raz pierwszy opracowana w Katedrze 

i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką przez nasz zespół badawczy (Załącznik 7, IIa. 3, 

6, 10). Każdą mysz umieszczano pojedynczo na końcu jednego z otwartych ramion labiryntu 

mEPM, w taki sposób, aby przednia część ciała zwierzęcia zwrócona była w kierunku centralnej 

platformy, a zwierzę miało możliwość swobodnego poruszania się we wszystkich kierunkach. 

Obserwacja obejmowała pomiar czasu (TL) od momentu umieszczenia myszy na końcu jednego 

z otwartych ramion do chwili wejścia zwierzęcia, wszystkimi czterema łapami, do jednego 

z ramion zamkniętych labiryntu. Każde zwierzę testowano dwukrotnie: pierwszy raz w celu 

wytrenowania zwierzęcia bezpośrednio przed podaniem badanej substancji lub po podaniu 

substancji (TL1) oraz ponownie, jako test właściwy, po upływie 24 h od odpowiedniej iniekcji 

(TL2). Tak skonstruowana procedura doświadczalna, zmodyfikowana do oceny pamięci, miała 

zapewnić przebadanie wpływu użytych substancji oddzielnie na fazę akwizycji pamięci (podanie 

badanych związków przed TL1), oddzielnie natomiast na fazę konsolidacji pamięci (podanie 

badanych związków bezpośrednio po TL1). Substancje, w przypadku których stwierdzono 

skrócenie czasu przejścia w drugim dniu testu (TL2), w stosunku do odpowiedniej grupy 

kontrolnej, poprawiają procesy zapamiętywania i uczenia się. Natomiast substancje, które 

wydłużają czas TL2, osłabiają te procesy. 

W niniejszej pracy [M.1] potwierdzono prokognitywny wpływ nikotyny (0.035 

i 0.175 mg/kg) na procesy akwizycji i konsolidacji pamięci u myszy w teście mEPM. Dodatkowo, 

wskazano na upośledzenie powyższych faz pamięci po podaniu skopolaminy (0.3 i 1 mg/kg), 

potwierdzając rolę skopolaminy jako dobrego zwierzęcego farmakologicznego modelu 

amnestycznego [Riedel i wsp., 1996]. Dodatkowo w omawianych badaniach [M.1] po raz 

pierwszy dokonano oceny wpływu jednorazowego podania innych ligandów nAChRs: 

mekamylaminy i warenikliny na różne fazy formowania się szlaków kognitywnych.  Wykazano, 

że jednorazowe podanie mekamylaminy oraz warenikliny, w żadnych ze stosowanych dawek nie 

wpływa modulująco na procesy kognitywne. Natomiast, jednorazowe podanie mekamylaminy w 

dawkach 0.5 oraz 1 mg/kg powoduje odwrócenie prokognitywnego działania nikotyny w fazie 

akwizycji pamięci, a w fazie konsolidacji pamięci w dawce 1 mg/kg. Podobnie podanie 

warenikliny w dawkach 0.5 oraz 1 mg/kg powoduje odwrócenie prokognitywnego działania 
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nikotyny w fazie akwizycji pamięci; a w fazie konsolidacji pamięci po podaniu warenikliny 

w dawce 1 mg/kg. Co ciekawe, podanie mekamylaminy w dawkach 0.5 oraz 1 mg/kg powoduje 

również odwrócenie amnestycznego działania skopolaminy w fazie akwizycji i konsolidacji 

pamięci. Podanie warenikliny w dawce 1 mg/kg osłabia amnestyczne efekty skopolaminowe 

w fazie akwizycji pamięci; w fazie konsolidacji analogiczne działanie obserwuje się po podaniu 

warenikliny w dawkach 0.5 oraz 1 mg/kg. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2012 roku w czasopiśmie Pharmacological 

Reports [M.1]. 

 

[M.3] – ocena zaangażowania ligandów AChRs w procesy formowania się szlaków 

pamięciowych pamięci krótko- i długotrwałej przy użyciu testu rozpoznawania nowego obiektu 

(ang. novel object recognition, NOR)  

Biorąc pod uwagę wyniki powyższej pracy [M.1], postanowiłam prowadzić dalsze 

badania w kierunku dokładniejszego poznania mechanizmów cholinergicznych, biorąc pod 

uwagę w kolejnych planach badawczych ocenę również innych typów i modeli pamięci. Dlatego, 

kontynuując problem badawczy podjęty w poprzednich badaniach [M.1], w których oceniano 

udział ligandów AChRs w procesach formowania się szlaków pamięci przestrzennej, przy użyciu 

testu mEPM, w kolejnej pracy [M.3] postanowiłam dokonać oceny zaangażowania ligandów 

AChRs w efekty kognitywne, uwzględniając inny rodzaj pamięci. Skupiłam się na ocenie pamięci 

rozpoznawania, (pamięci poznawczej), biorąc pod uwagę fakt, że szczególnie to spadek funkcji 

poznawczych jest dominującym symptomem AD. W badaniach prezentowanych w pracy [M.3] 

dokonano oceny procesów pamięci poznawczej w zależności od długości trwania engramu 

pamięciowego: pamięci krótko- i długotrwałej. W tym celu do oceny pamięci rozpoznawania 

użyto testu NOR.  

Test NOR charakteryzuje się bardzo prostą aparaturą, w skład której wchodzi pudełko 

i zestaw 3 przedmiotów - dwóch jednakowych i jednego odmiennego - inna wielkość, kształt, 

kolor, materiał z którego został on wykonany [Clarke i wsp., 2010; Nanfaro i wsp., 2010]. 

Procedura testu NOR (ilość iniekcji, czas podawania, aparatura doświadczalna) jest nowatorska 

i przeprowadziłam ją po raz pierwszy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką. 

24 h przed testem zwierzęta są habituowane w pudełku przy braku obiektów, w celu 

zaznajomienia się ze środowiskiem doświadczalnym. Następnie wykonuje się tzw. sesję 

treningową (sesja I). Podczas tej sesji zwierzęta umieszcza się w pudełku, w którym znajdują się 

dwa jednakowe przedmioty i przez ustalony czas umożliwia się im eksplorację obiektów. 

W określonych odstępach czasu zostaje przeprowadzony właściwy test, w trakcie którego jeden 

z przedmiotów jest zastąpiony nowym. W prezentowanych w pracy [M.3] badaniach test 

właściwy został przeprowadzony po 30 minutach (pamięć krótkotrwała, sesja II) oraz po 24 h 
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(pamięć długotrwała, sesja III) od zakończenia sesji treningowej. Do analizy otrzymanych 

wyników wykorzystano indeks preferencji. Wskaźnik ten jest wyrażony procentowo i opisuje 

iloraz czasu spędzonego na rozpoznawaniu nowego obiektu (B), w stosunku do sumy czasów 

spędzonych na rozpoznawaniu znanego obiektu (A) i nowego obiektu (B). Czas zainteresowania 

nowym obiektem przy niezaburzonych funkcjach kognitywnych powinien być większy niż już 

znanym obiektem [Ennaceur i Delacour, 1988;  Nanfaro i wsp., 2010]. 

Celem badawczym badań przedstawionych w pracy [M.3] stała się ocena zaangażowania 

ligandów AChRs: nikotyny (0.035 – 0.35 mg/kg) oraz skopolaminy (0.1-1 mg/kg) w procesy 

formowania się szlaków krótko- i długotrwałej pamięci poznawczej. Biorąc pod uwagę fakt, że 

w poprzedniej pracy [M.1] dokonano oceny wpływu na procesy kognitywne dwóch ligandów 

nAChRs (mekamylaminy i warenikliny), w kolejnej pracy [M.3] zdecydowano się zbadać 

i porównać wpływ bupropionu (5-10 mg/kg) czyli atypowego leku przeciwdepresyjnego oraz 

mekamylaminy (0.5-2 mg/kg) - obydwa leki stosowane są w leczeniu nikotynizmu - na efekty 

kognitywne indukowane nikotyną i skopolaminą w teście NOR. 

W niniejszej pracy [M.3] potwierdzono korzystny wpływ nikotyny na procesy pamięci 

poznawczej u myszy w teście NOR, zarówno przy ocenie pamięci krótkotrwałej (dawka nikotyny 

0.035 i 0.175 mg/kg), jak i pamięci długotrwałej (dawka nikotyny 0.035 mg/kg). 

W prezentowanych doświadczeniach wykazano także, że skopolamina w dawce 1 mg/kg 

w sposób istotny zaburza procesy poznawczej pamięci krótkotrwałej, natomiast w dawkach 0.3 

i 1 mg/kg powoduje upośledzenie tych funkcji poznawczych, zarówno w pamięci krótko-, jak 

i długotrwałej. Świadczyć to może o silniejszym niekorzystnym wpływie skopolaminy na procesy 

związane z pamięcią długotrwałą niż pamięcią krótkotrwałą. Porównano również wpływ 

mekamylaminy i bupropionu na wyżej opisane efekty kognitywne indukowane nikotyną 

i skopolaminą. W prezentowanej pracy wykazano, że mekamylamina (0.5 mg/kg oraz 1 mg/kg), 

jak i bupropion (5 mg/kg i 10 mg/kg) w zastosowanych, niedziałających dawkach powodowały 

istotne osłabienie działania prokognitywnego nikotyny, w pamięci krótko- i długotrwałej 

w porównaniu do odpowiedniej grupy kontrolnej. Mekamylamina częściowo znosiła także 

amnestyczne działanie skopolaminy w obydwu zastosowanych dawkach (0.5 mg/kg oraz 

1 mg/kg), zarówno w sesji II jak i sesji III testu NOR. Natomiast bupropion zastosowany 

w niedziałających dawkach (5 mg/kg i 10 mg/kg) odwracał amnestyczne efekty indukowane 

skopolaminą tylko w sesji III (pamięć długotrwała). 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2014 roku w czasopiśmie Pharmacological 

Reports [M.3].  

 

W prezentowanych badaniach [M.1; M.3] użyto wiele różnych ligandów AChRs: 

nikotyny, skopolaminy, mekamylaminy, warenikliny i bupropionu o różnych kierunkach 

modulacji funkcjonowania układu cholinergicznego, by rzetelnie ocenić rolę tego układu 
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w procesach kognitywnych. Przedstawione w obu pracach [M.1; M.3] wyniki wskazują na silne 

zaangażowanie ścieżek cholinergicznych w procesach związanych z formowaniem się szlaków 

pamięciowych, choć mechanizmy nie zawsze są jednoznaczne. 

Wpływ nikotyny na procesy pamięci i uczenia się jest złożony, obejmuje wiele 

mechanizmów, między innymi mechanizm cholinergiczny, który był oceniany w powyższych 

pracach [M.1; M.3]. Jak wspomniano we wstępie nikotyna jest specyficznym agonistą nAChRs 

zlokalizowanych presynaptycznie i postsynaptycznie. Stymulacja presynaptycznie 

zlokalizowanych receptorów powoduje napływ jonów wapniowych (Ca2+) do komórki, co 

aktywuje przepływ jonów chlorkowych (Cl-), a to w konsekwencji prowadzi do uwolnienia 

szeregu neuroprzekaźników: ACh, kwasu glutaminianowego (Glu), dopaminy (DA), 

noradrenaliny (NA), serotoniny (5-HT), kwasu γ-aminomasłowego (GABA) czy endogennych 

peptydów, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w procesy pamięciowe i czynności 

poznawcze [Pietras i Górski, 2004; Tanda i Goldberg, 2003]. Tłumacząc mechanizm działania 

nikotyny, w kontekście procesów kognitywnych, należy wskazać także na działanie stymulujące 

nikotyny wobec postsynaptycznie zlokalizowanych receptorów nikotynowych. Dowiedziono, że 

podanie nikotyny powoduje wzrost aktywności podtypu α7 oraz α4β2 nAChRs w obszarze 

hipokampa [Buccafusco, 2004; Picciotto i wsp., 2000]. Stymulacja tych podtypów nAChRs 

zwiększa częstość i amplitudę mini wyładowań, co skutkuje uwolnieniem zmagazynowanych 

Ca2+ i wygenerowaniem impulsu nerwowego oraz wzmacnia połączenia między neuronami, 

a tym samym poprawia procesy uczenia i zapamiętywania [Levin, 2002; Levin i Rezvani, 2000; 

Levin i wsp., 2006]. Udowodniono również, że spadek gęstości nAChRs w obszarze hipokampa 

oraz w kolejnej strukturze odpowiedzialnej za efekty kognitywne nikotyny: ciele migdałowatym, 

jest powiązany z wyraźnym pogorszeniem pamięci [Levin i wsp., 2006].  

Podobnie jak w przypadku prokognitywnego działania nikotyny, które związane było 

głównie z modulacją funkcji układu cholinergicznego, również amnestyczne efekty skopolaminy 

można wytłumaczyć poprzez mechanizm cholinergiczny. Silnie wyrażone amnestyczne działanie 

skopolaminy związane jest z nieselektywnym blokowaniem receptorów mAChRs (silniej M1 niż 

M2) w części podstawnej kresomózgowia, co świadczy o udziale tych receptorów w procesach 

leżących u   podstaw formowania się szlaków pamięciowych [Mirza i Stolerman, 2000; 

Yamamoto i Vernier, 2011]. Na mechanizm cholinergiczny skopolaminy wskazują również dane 

literaturowe, opisujące, że indukowane skopolaminą osłabienie procesów kognitywnych jest 

znoszone przez IAChE. IAChE jako inhibitory AChE powodują wzrost stężenia ACh w szczelinie 

synaptycznej, a ta jako naturalny agonista mAChRs konkuruje ze skopolaminą o miejsce aktywne 

w obrębie receptora, tym samym hamując jej działanie [Buccafusco, 2004; Kim i wsp., 2010; 

Naik i wsp., 2009]. Co więcej, nasze poprzednie badania (Załącznik 7, IIa. 10), jak i dane 

literaturowe [Masuoka i Kamei, 2009; Sambeth i wsp., 2007] wykazały, że nikotyna odwraca 

zależne od skopolaminy upośledzenie procesów pamięci, co jest związane z nasileniem 
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uwalniania przez nikotynę neuroprzekaźników, w tym zaangażowanej w procesy kognitywne 

ACh i opisany powyżej mechanizm konkurencji ze skopolaminą o miejsce wiązania na mAChRs, 

jak i sugeruje, że w mechanizmy działania skopolaminy zaangażowane są także nAChRs [Hefco 

i wsp., 2003]. 

Badania prezentowane w powyższych pracach [M.1; M.3] wskazują również na to, że 

amnestyczny wpływ skopolaminy na poszczególne etapy powstawania pamięci nie jest 

zaznaczony w równie silnym stopniu. Dane literaturowe opisują fakt większej wrażliwości faz 

akwizycji i konsolidacji pamięci na działanie skopolaminy, niż fazy odtwarzania [Agrawal i wsp., 

2009]. Z innych badań wynika natomiast, że niekorzystne działanie skopolaminy najsilniej 

widoczne jest w fazie akwizycji [Blake i wsp., 2011]. Powyższe dane, jak i wyniki badań 

opisanych w pracach [M.1; M.3] potwierdzają, że stopień zaangażowania układu 

cholinergicznego (a dokładniej jego muskarynowego komponentu) w procesy pamięciowe jest 

zmienny i zależy od etapu powstawania pamięci. Nie mniej jednak, zwierzęce modele pamięci 

z wywołaną dysfunkcją cholinergiczną (między innymi poprzez użycie skopolaminy) mogą być 

przydatne do rozwoju nowych kierunków farmakoterapii chorób przebiegających 

z upośledzeniem pamięci, w przebiegu których zaangażowane są struktury cholinergiczne.  

 

By potwierdzić mechanizmy cholinergiczne, poprzez które nikotyna i skopolamina 

wywołują opisane powyżej efekty kognitywne, w opisywanych badaniach użyliśmy 

specyficznych ligandów nAChRs: mekamylaminy [M.1; M.3], warenikliny [M.1] oraz 

bupropionu [M.3], by porównać ich wpływ na nikotynowe i skopolaminowe efekty kognitywne 

w różnych zwierzęcych modelach pamięci. 

Mekamylamina antagonizuje prokognitywne efekty nikotyny, jak i amnestyczne efekty 

skopolaminy oceniane zarówno w teście mEPM [M.1], jak i NOR [M.3]. Mekamylamina jest 

nieselektywnym antagonistą receptorów nAChR, wykazując największe powinowactwo do 

podjednostki α3, potem α4, a następnie α7. Podobnie inhibicja podjednostek β przez 

mekamylaminę jest najsilniej zaznaczona w stosunku do podtypu β2 oraz w mniejszym stopniu 

β4 [Woodruff-Pak, 2003]. Mekamylamina blokując powyższe podjednostki nAChRs 

uniemożliwia wiązanie z nimi samej nikotyny, w wyniku czego zostają zniesione jej ośrodkowe 

efekty działania, w tym działanie prokognitywne. Warto jednak zauważyć, że chociaż 

mekamylamina funkcjonuje głównie jako antagonista nAChRs, to efekt antagonistyczny wobec 

amnestycznego działania skopolaminy może być może również wynikiem działania zarówno 

wobec nAChRs i mAChRs. Wyniki prezentowanych badań [M.1; M.3] pozwalają na spekulację 

na temat możliwych interakcji pomiędzy nAChRs i mAChRs, w kontekście ich zaangażowania 

w procesy kognitywne. Warto jednak zauważyć, że jak do tej pory nie ma wystarczającej wiedzy, 

która umożliwiłaby pełne wyjaśnienie omawianych interakcji. 
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Podobnie jak mekamylamina, wareniklina jest związkiem stosowanym w leczeniu 

uzależnienia od nikotyny [Rollema i wsp., 2007; 2009]. Wyniki omawianej pracy [M.1] 

wskazują, że wareniklina osłabia poprawę pamięci indukowaną nikotyną, jak i osłabia 

upośledzenie pamięci indukowane skopolaminą oceniane w teście mEPM. Efekty te wynikają 

przede wszystkim ze specyficznego mechanizmu działania warenikliny. Wareniklina wykazuje 

powinowactwo wobec podtypów receptorów nAChRs szczególnie zaangażowanych w procesy 

kognitywne: jest częściowym agonistą α4β2 nAChRs i całkowitym agonistą α7 nAChRs.  

Wareniklina jako częściowy agonista α4β2 nAChRs, w obecności nikotyny działa 

antagonistycznie, konkurując z nikotyną o miejsce wiązania na tej podjednostce nAChRs. 

Wareniklina kompetycyjnie hamuje zdolność do wiązania nikotyny wobec tych receptorów, 

osłabiając wiele efektów nikotynowych, między innymi efekt prokognitywny.  

Z drugiej strony można wnioskować, że w obecności skopolaminy przeważają 

właściwości agonistyczne warenikliny i odwrócenie efektów amnestycznych skopolaminy przez 

wareniklinę jest między innymi wynikiem częściowej aktywacji podjednostek nAChRs α4β2 i α7 

[Rollema i wsp., 2007; 2009]. Jednakże interakcje pomiędzy warenikliną a skopolaminą, tak jak 

w przypadku interakcji z mekamylaminą, nie zostały jeszcze dokładnie zbadane.  

Ostatnim ligandem nAChRs przebadanym w badaniach przedstawionych do cyklu 

habilitacyjnego był bupropion. W prezentowanych badaniach [M.3] bupropion odwracał efekty 

prokognitywne indukowane nikotyną i łagodził działanie amnestyczne indukowane skopolaminą 

w teście NOR. Otrzymane rezultaty interakcji bupropionu z nikotyną są zgodne z kierunkiem 

wyników naszych wcześniejszych badań (Załącznik 7, IIa. 6, 7). 

Przedstawione efekty działania bupropionu są częściowo związane z mechanizmem 

cholinergicznym. Bupropion jest niekompetycyjnym antagonistą nAChRs, charakteryzującym się 

większą selektywnością w stosunku do podtypu α3β2 i α4β2 niż podtypu α7 oraz receptorów 

α3β4 zlokalizowanych w zwojach nerwowych. W  związku z tym presynaptyczne działanie 

bupropionu polegające na modulowaniu uwalniania monoamin może być również wynikiem 

regulowania funkcji nAChRs [Slemmer i wsp., 2000; Radhakrishnan i wsp., 2013; Vázquez-

Gómez i wsp., 2014]. Powyższe informacje mogą wyjaśniać wpływ bupropionu na efekty 

kognitywne nikotyny oraz tłumaczyć jego skuteczność w terapii antynikotynowej. Z kolei 

znoszenie działania amnestycznego skopolaminy przez bupropion, może być rezultatem działania 

bupropionu zarówno poprzez nAChRs, jak i   mAChRs, gdyż dostępne dane literaturowe 

wskazują na zaangażowanie również mAChRs w mechanizmy działania bupropionu [Zarrindast 

i Minaian, 1991].   

 



Marta Kruk-Słomka Załącznik 2 
 autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

23 

[M.2] – ocena roli wapniowo-zależnych mechanizmów w cholinergicznych efektach 

kognitywnych indukowanych nikotyną przy użyciu testu mEPM  

Jak już wspomniano, podstawowym procesem patologicznym warunkującym rozwój AD 

jest stopniowe osłabienie transmisji cholinergicznej i związane z tym osłabienie funkcji 

kognitywnych. Powyższą zależność pomiędzy układem cholinergicznym a efektami 

kognitywnymi oceniano w poprzednich pracach [M.1; M.3].  

Kolejnym interesującym mnie zagadnieniem w kontekście choroby, przyczyn i objawów 

AD stała się ocena możliwych mechanizmów modulujących przekaźnictwo cholinergiczne, 

opisane we wcześniejszych pracach [M.1; M.3], w kontekście efektów kognitywnych.  

Doniesienia literaturowe wskazują, że Ca2+ funkcjonując jako przekaźniki II i III rzędu, 

a tym samym uczestnicząc w uwalnianiu wielu neurotransmiterów, odgrywają kluczową rolę 

w regulacji procesów poznawczych [Genkova-Papazowa i wsp., 2001; Nestler, 2002]. Biorąc to 

pod uwagę, w prezentowanej pracy [M.2] skupiłam się na ocenie wpływu wapniowo-zależnych 

mechanizmów na procesy kognitywne, zwłaszcza te ściśle związane ze ścieżkami 

cholinergicznymi. Według danych literaturowych, antagoniści VDCC typu L, ze względu na 

swoje działanie poprzez mechanizmy wapniowo-zależne,  mogą okazać się skuteczne w leczeniu 

licznych schorzeń OUN [Ortner i Striessnig, 2016; Waszkielewicz i wsp., 2013], co zostało 

potwierdzone w zwierzęcych modelach doświadczalnych [Quartermain i wsp., 1993; 2001]. Mało 

jest jednak doniesień naukowych świadczących o ścisłym zaangażowaniu antagonistów VDCC 

typu L w procesy poznawcze. Związkiem z tej grupy leków, który został gruntownie przebadany 

była nimodypina. Wykazano jej korzystny wpływ na procesy koncentracji i uwagi u pacjentów z 

otępieniem naczynioruchowym [Vetulani i wsp., 1997]. Z drugiej strony, niektórzy autorzy 

sugerowali, że jednorazowa iniekcja nimodypiny osłabia procesy pamięciowe  w teście labiryntu 

wodnego u myszy [Maurice i wsp., 1995], podczas gdy przewlekłe podawanie tego związku 

ułatwiało akwizycję procesów pamięciowych w teście promieniście skoncentrowanego labiryntu 

u szczurów [Martin i wsp., 2004].  

Ze względu na dość ubogie informacje dotyczące powyższych zagadnień, celem badań 

prezentowanych w pracy [M.2] stała się ocena zaangażowania wapniowo-zależnych 

mechanizmów, poprzez zastosowanie antagonistów VDCC typu L z różnych grup chemicznych: 

pochodnych dihydropirydyny (np. nifedypina, nimodypina, nikardypina, amlodypina), 

fenyloalkiloaminy (werapamil), benzotiazepiny (diltiazem), difenyloalkiloaminy (flunaryzyna), 

w procesy formowania się szlaków akwizycji i konsolidacji pamięci długotrwałej, oraz ich rola 

w procesach kognitywnych indukowanych podaniem nikotyny u myszy. Dodatkowo, wyniki te 

zostały porównane z wpływem badanego w poprzedniej pracy [M.3] bupropionu na powyższe 

efekty kognitywne.  
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Do oceny procesów kognitywnych u myszy posłużył test mEPM. Procedura 

doświadczalna tego testu została opisana dokładnie przy omawianiu wyników pracy [M.1].  

Wyniki doświadczeń pracy [M.2] potwierdziły nasze poprzednie badania [M.1; M.3] 

wskazując na korzystny wpływ nikotyny (0.035 mg/kg i 0.175 mg/kg) na procesy akwizycji 

i konsolidacji pamięci u myszy w teście mEPM. Dodatkowo, po raz pierwszy wykazano, że 

jednorazowe podanie antagonistów VDCC typu L (amlodypina (5, 10, 20 mg/kg; flunaryzyna 

(20 mg/kg); nikardypina (5, 10 i 20 mg/kg), nimodypina (20 mg/kg); nifedypina (10 i 20 mg/kg); 

werapamil (5 i 10 mg/kg) poprawiało procesy akwizycji i/lub konsolidacji pamięci  u myszy 

w teście mEPM. Kolejne doświadczenia prezentowane w pracy [M.2] miały na celu ocenić 

i porównać wpływ jednorazowego podania bupropionu (10 i 20 mg/kg) oraz antagonistów VDCC 

typu L z różnych grup chemicznych: funaryzyny (5 mg/kg), nikardypiny (2.5 mg/kg), werapamilu 

(2.5 mg/kg) lub amlodypiny (2.5 mg/kg) w dawkach nieefektywnych na poprawę procesów 

akwizycji i konsolidacji pamięci u myszy indukowaną pojedynczą iniekcją nikotyny 

(0.035 mg/kg). Wyniki tego doświadczenia wykazały, ze w przypadku oceny akwizycji procesów 

kognitywnych zarówno bupropion, jak i wszystkie z zastosowanych antagonistów VDCC typu L 

(w przedstawionych powyżej dawkach) odwracały poprawę pamięci indukowaną nikotyną 

u myszy w teście mEPM. Natomiast w przypadku oceny procesów konsolidacji pamięci efekt ten 

został zaobserwowany po podaniu bupropionu (10 i 20 mg/kg) oraz po podaniu następujących 

antagonistów VDCC typu L: flunaryzyny (5 mg/kg) oraz werapamilu (2.5 mg/kg).  

Doświadczenia prezentowane w tej pracy [M.2] miały również na celu ocenę wpływu 

przewlekłego podawania antagonistów VDCC typu L (werapamilu i amlodypiny) na formowania 

się szlaków pamięciowych, jak i na poprawę pamięci indukowaną jednorazową iniekcją nikotyny. 

Wykazano, że przewlekłe (14-sto dniowe, raz dziennie) podawanie werapamilu (5 mg/kg) 

zaburza procesy akwizycji i konsolidacji pamięci, dlatego dawka ta została wykluczona 

z następnych doświadczeń. Kolejne wyniki doświadczeń wykazały, że podobnie jak w przypadku 

jednorazowego podania antagonistów VDCC typu L, również przewlekłe podawanie werapamilu 

(2.5 mg/kg) lub amlodypiny (2.5 mg/kg) odwracało prokognitywne efekty indukowane 

jednorazową iniekcją nikotyny (0.035 mg/kg), zarówno w fazie akwizycji, jaki i konsolidacji 

pamięci u myszy w teście mEPM. 

Ważną częścią doświadczeń prezentowanych w powyższej pracy [M.2] było przede 

wszystkim przebadanie po raz pierwszy wpływu jednorazowego, jak i przewlekłego podawania 

antagonistów VDCC typu L na akwizycję i konsolidację procesów pamięciowych, a także wpływ 

tych związków na antyamnestyczne efekty nikotyny. Prezentowane wyniki mogą być użyteczne 

w zrozumieniu zależnych od homeostazy wapnia mechanizmów zaangażowanych w procesy 

pamięci i uczenia się, w kontekście modulacji/kontroli objawów AD. Warto bowiem zwrócić 

uwagę na fakt, że antagoniści z grupy VDCC typu L są często stosowani w wieku starszym, jako 
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leki kardiologiczne i/lub naczyniowe [Goch, 2002]. Często również pacjenci chorzy na AD są 

zmuszeni przyjmować szereg leków ze względu na współtowarzyszące schorzenia, przy braku 

badań określających wpływ jednorazowego bądź przewlekłego podawania tych leków na 

objawy/przebieg AD. Z drugiej jednak strony, jak już wspomniano, duże nadzieje pokłada się 

w nowej strategii leczenia AD poprzez modulację funkcjonowania nAChRs, zwłaszcza podtypów 

α4β2 i α7, zależnie od homeostazy wapnia [Buccafusco 2004; Levin, 2002; Moaddel i wsp., 2007; 

Picciotto i Zoli, 2002].  

Nikotyna, poprzez aktywację nAChRs, powoduje otwarcie kanału jonowego, 

depolaryzację błony i wnikanie Ca2+ do wnętrza neuronu. Masywny napływ Ca2+ preferencyjnie 

aktywuje kinazy białkowe, np. zależną od wapnia kinazę białkową II, prowadząc do indukcji 

procesu długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (ang. long term potentiation, LTP). LTP 

odgrywa kluczową rolę w neuronalnych mechanizmach, leżących u podstaw plastyczności 

synaptycznej i tym samym procesów zapamiętywania. Osłabienie efektów prokognitywnych 

nikotyny przez antagonistów VDCC typu L opisywane w prezentowanej pracy [M.2] związane 

jest z hamowaniem przez tę grupę leków, poprzez mechanizm wapniowo-zależny, procesów LTP 

indukowanych nikotyną w rejonie CA1 hipokampa [Levin i wsp., 2006]. Wyniki te [M.2] mogą 

mieć w przyszłości istotne znaczenie przy zaleconym z różnych wskazań medycznych stosowaniu 

antagonistów VDCC typu L w AD. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2013 roku w czasopiśmie Naunyn-Schmiedeberg's 

Archives of Pharmacology [M.2].  

 

Prezentowane w pracy [M.2] badania zostały sfinansowane z przyznanego w 2009 roku 

grantu KBN N405 297036, którego byłam wykonawcą (Załacznik 7, IIi. 2).  

 

Podsumowując tę część omawianych wyników przeznaczonych do postępowania 

habilitacyjnego [M.1; M.2; M.3], należy wskazać po pierwsze na ścisły udział układu 

cholinergicznego w procesach pamięci przestrzennej [M.1; M.2] i poznawczej [M.2] oraz na 

zaangażowanie układu cholinergicznego w  efektach kognitywnych nikotyny i skopolaminy, 

podkreślając znaczącą rolę w tych efektach nAChRs, jak i mAChRs. Dodatkowo prezentowane 

wyniki wskazują na zaangażowanie wapniowo-zależnych mechanizmów leżących u podstaw 

formowania się szlaków pamięciowych i wyraźną rolę  Ca 2+ w efektach kognitywnych nikotyny 

[M.2]. Kontynuowanie badań w kierunku lepszego poznania oraz  zrozumienia cholinergicznych 

i wapniowych mechanizmów uczestniczących w formowaniu się szlaków pamięciowych, może 

przysłużyć się opracowaniu nowych, bardziej skutecznych metod leczenia chorób otępiennych, 

takich jak AD oraz innych schorzeń, którym towarzyszą deficyty pamięci czy zaburzenia 

koncentracji i uwagi. 
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Ocena zaangażowania ligandów receptorów CB 

w różne fazy i rodzaje formowania się szlaków pamięciowych 

przy użyciu testu biernego unikania (ang. passive/inhibitory avoidance, PA/IA) 

[M.5; M.6] 

 

Jak już wspomniano we wstępie, kolejną strategią która mogłaby się okazać skuteczna 

w leczeniu/kontrolowaniu objawów AD jest modulacja funkcjonowania endogennego układu 

kannabinoidowego. Szczególne nadzieje, związane ze substancjami modulującymi funkcje tego 

układu, są kierowane w stronę leczenia zaburzeń kognitywnych, które dominują w AD. Już 

wcześniejsze nasze badania (Załącznik 7, IIa. 3) opisywały zaangażowanie układu 

endokannabinoidowego w procesy pamięci i uczenia. Zarówno nasze badania  (Załącznik 7, 

IIa. 3), jak i dane literaturowe wskazują na prokognitywne działanie antagonistów receptorów 

CB1, a amnestyczne agonistów receptorów CB1 [Castellano i wsp., 2003; Marchalant i wsp., 

2008; Takahashi i wsp., 2005; Trezza i Campolongo, 2013; Viveros i wsp., 2005; Wolff i Leander, 

2003]. Przeglądając te dane literaturowe zwróciłam już wtedy uwagę na fakt, że najwięcej 

behawioralnych badań w zwierzęcych modelach pamięci dotyczy zaangażowania podtypu 

receptorów CB1 w procesy pamięci i uczenia, natomiast dostępna literatura nie potwierdza 

jednoznacznie zaangażowania receptorów CB2 w procesy formowania się szlaków 

pamięciowych. Opisywane jest natomiast zaangażowanie zarówno agonistów, jak i antagonistów 

receptorów CB2, w neuroprotekcję i procesy zapalne, co pośrednio wpływać może na procesy 

kognitywne i zdolność uczenia się, zwłaszcza w przebiegu chorób o podłożu neurozapalnym 

z towarzyszącą demencją, np. AD [Croxford, 2003; Kazula, 2009; Palazuelos i wsp., 2009; Ruiz-

Valdepenas i wsp., 2010; Xu i wsp., 2007]. Jednak wiele informacje dotyczących tego 

zagadnienia pozostaje wciąż sprzecznych. 

 

W kontekście przedstawionych wyżej teorii i danych literaturowych, celem badań 

prezentowanych w kolejnych dwóch pracach [M.5; M.6] włączonych w cykl stanowiący 

podstawę habilitacji, stała się ocena zaangażowania endogennego układu kannabinoidowego, 

zarówno poprzez receptory CB1 [M.5; M.6], jak i CB2 [M.5], w procesy uczenia się i pamięci 

u myszy. Co więcej, biorąc pod uwagę rolę stresu oksydacyjnego, jako jednego z czynników 

predysponujących do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, między innymi AD, celem badań 

prezentowanych w pracy [M.5] stała się ocena roli układu endokannabinoidowego w procesach 

stresu oksydacyjnego w kontekście jego wpływu na efekty kognitywne. 

Spośród dostępnych w farmakologii doświadczalnej zwierzęcych modeli pamięci, do 

doświadczeń prezentowanych w niniejszych pracach [M.5; M.6] wybrano test PA/IA, który jest 

skutecznym modelem oceniającym pamięć asocjacyjną i w zależności od zastosowanej procedury 



Marta Kruk-Słomka Załącznik 2 
 autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

27 

może służyć do oceny różnych faz pamięci krótko- i długotrwałej u myszy. Test PA/IA składa 

się, z pomieszczenia jasnego i ciemnego. Gryzonie preferując ciemne - bezpieczne według nich 

pomieszczenia, instynktownie przechodzą do ciemnej części aparatu PA/IA. Wejście do ciemnej 

części jest związane z wyzwoleniem bodźca elektrycznego. 

Procedura testu (ilość iniekcji, czas podawania, aparatura doświadczenia) jest nowatorska 

i została przeprowadzona przeze mnie po raz pierwszy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii 

z Farmakodynamiką. Procedura doświadczalna testu, zakłada ocenę czasu (TL1) przejścia 

zwierzęcia z jasnego do ciemnego pomieszczenia podczas sesji treningowej, co jest związane 

z wyzwoleniem bodźca elektrycznego oraz ocenę czasu (TL2) podczas testu właściwego (2h bądź 

24 h później od sesji treningowej), gdzie brak jest bodźca elektrycznego. Dodatkowo, procedura 

doświadczalna umożliwia przebadanie wpływu wybranych substancji zarówno na fazę akwizycji 

(podanie substancji przed sesją treningową), konsolidacji procesów pamięci (podanie badanych 

substancji bezpośrednio po sesji treningowej) oraz odtwarzania (podanie substancji bezpośrednio 

przed testem właściwym), w czasie formowania się szlaków pamięci krótko- (2h) i długo-trwałej 

(24h). Do analizy otrzymanych wyników wykorzystano indeks przejścia (IP). Wskaźnik ten 

wyraża stosunek różnicy czasu potrzebnego do przejścia zwierzęcia z jasnego do ciemnego 

pomieszczenia testu biernego unikania, między testem właściwym a sesją treningową (TL2-TL1), 

do czasu mierzonego podczas sesji treningowej (TL1). Wysoka wartość IP świadczy 

o pozytywnym wpływie badanych substancji na procesy kognitywne - zwierzęta zapamiętują, że 

wejście do ciemnego pomieszczenia jest powiązane z nieprzyjemnym bodźcem elektrycznym. 

Natomiast niska wartość IP sugeruje działanie amnestyczne badanych substancji, czyli świadczy 

o upośledzeniu pamięci [Borowicz i wsp., 1995; Galeotti i wsp., 1998; Javadi-Paydar i wsp., 

2012].  

 

Badania prezentowane w pracy [M.5] dotyczyły behawioralnej i biochemicznej oceny 

wpływu jednorazowego podania ligandów receptorów CB: agonisty receptorów CB1/CB2: WIN 

55,212-2 (0.25; 0.5; 1 mg/kg); antagonisty receptorów CB1: AM 251 (0.25; 0.5; 1 mg/kg); 

agonisty receptorów CB2: JWH 133 (0.25; 0.5; 1; 2 mg/kg) i  antagonisty receptorów CB2: 

AM 630 (0.25; 0.5; 1; 2; 3 mg/kg) na procesy akwizycji i konsolidacji pamięci długotrwałej oraz 

na poziom biomarkerów stresu oksydacyjnego. 

Otrzymane wyniki na poziomie behawioralnym wskazują na to, że AM 251 (1 mg/kg) 

w sposób istotny statystycznie poprawiał procesy kognitywne u myszy w teście PA/IA, zarówno 

w fazie akwizycji, jak i konsolidacji pamięci. Z kolei WIN 55,212-2 osłabiał fazę akwizycji 

(1 mg/kg) oraz konsolidacji (0.5 mg/kg i 1 mg/kg) pamięci długotrwałej. Interesujące wyniki 

uzyskano również po podaniu ligandów receptorów CB2. Podanie zarówno JWH 133, jak 

i AM 630, w sposób dawko-zależny poprawiało procesy kognitywne myszy w teście PA/IA. 

Istotne statystycznie wyniki otrzymano w fazie akwizycji pamięci dla dawki JWH 133: 2 mg/kg, 
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a w fazie konsolidacji pamięci dla następujących dawek JWH 133: 0.5, 1 i 2 mg/kg. Natomiast 

podanie AM 630 w dawkach: 1, 2 i 3 mg/kg, zarówno w fazie akwizycji, jaki i konsolidacji 

pamięci powodowało istotną statystycznie poprawę pamięci. 

Warto zauważyć, że procesy formowania się szlaków pamięciowych w sposób ścisły są 

związane nie tylko z neuroprzekaźnictwem, głównie cholinergicznym o którym była mowa, ale 

i pozostają w istotnej relacji z procesami stresu oksydacyjnego w mózgu. Dane literaturowe 

opisują, że nie tylko spadek stężenia ACh w szczelinie synaptycznej, ale i obniżenie naturalnych 

antyoksydantów w mózgu, poprzez nasilenie produkcji reaktywnych form tlenu (RFT), jest 

istotnym czynnikiem warunkującym zaburzenie funkcji kognitywnych [Chen i Zhong, 2014; 

Kanamaru i wsp., 2015]. RFT powodują uszkodzenie błon komórkowych, zaburzenia 

w strukturze i funkcji białek enzymatycznych i nieenzymatycznych, a także zaburzenia 

w budowie kwasu deoksyrybonukleinowego. Organizm ludzki posiada mechanizmy obronne 

zabezpieczające przed wolnymi rodnikami. Zaliczamy do nich między innymi układ 

enzymatyczny, który składa się z tzw.: enzymów antyoksydacyjnych - SOD, peroksydazy 

glutationowej (GPx), reduktazy glutationowej (GR), ceruloplazminy (CP) i katalazy (CAT), które 

katalizują reakcje neutralizacji RFT i działają protekcyjnie [Moniczewski i wsp., 2015]. 

Co więcej, nie tylko nadmierne wytwarzanie wolnych rodników, ale także zmniejszenie 

aktywności enzymów antyoksydacyjnych mogą być przyczyną stresu oksydacyjnego [Faria 

i wsp., 2014].  

Stres oksydacyjny może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych, dlatego związki 

mające zdolność do hamowania procesów  powstawania RTF, tzw. antyutleniacze, 

(antyoksydanty) wydają się być bardzo przydatne do opracowywania nowych strategii leczenia 

deficytów pamięci. W tej kwestii, obiecującymi substancjami o możliwym potencjale 

antyoksydacyjnym wydają się być związki kannabinoidowe [Marsicano i wsp., 2002; Rafnsson 

i wsp., 2013]. Biorąc powyższe dane pod uwagę, prezentowane w pracy [M.5] badania 

behawioralne zostały uzupełnione o cykl badań na poziomie biochemicznym, których celem była 

ocena po raz pierwszy korelacji pomiędzy poziomem parametrów stresu oksydacyjnego w mózgu 

myszy, a efektami kognitywnymi w teście PA/IA indukowanymi jednorazową iniekcją ligandów 

receptorów CB.  

Wyniki prezentowanych w pracy badań [M.5] wskazują, że jednorazowe podanie 

najwyższych z zastosowanych dawek JWH 133 (2 mg/kg), WIN 55,212-2 (1 mg/kg) i AM 630 

(2 i 3 mg/kg), lecz nie AM 251, powoduje zwiększenie TAC w mózgu. Z kolei proces 

peroksydacji lipidów, wyrażony jako stężenie MDA, był najsilniej zaobserwowany w przypadku 

jednorazowego podania JWH 133 (1 mg/kg), AM 630 (1 mg/kg) oraz AM 251 (1 i 3 mg/kg). 

Publikacja [M.5.] to przykład współpracy interdyscyplinarnej między farmakologami 

i biochemikami. Połączenie wyników uzyskanych w badaniach behawioralnych 

i biochemicznych daje pełniejszy obraz zaangażowania układu endokannabinoidowego 



Marta Kruk-Słomka Załącznik 2 
 autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

29 

w procesy kognitywne. Wyniki wskazują, że pewne zmiany behawioralne oceniane w teście 

PA/IA mogą być połączone z poziomu stresu oksydacyjnego w mózgu u myszy. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2015 roku w czasopiśmie Neural Plasticity [M.5].  

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie do badań prezentowanych w pracy 

[M.5] związku referencyjnego jakim był agonista receptorów CB1/CB2: WIN 55,212-2 może 

budzić wątpliwości, co do pewności selektywnego zaangażowania konkretnego podtypu 

receptorów (CB1) w procesach kognitywnych. Dlatego kontynuacją tego zagadnienia były 

badania prezentowane w kolejnej pracy [M.6], które miały na celu potwierdzenie ścisłego 

zaangażowania receptorów CB1 w procesy formowania się szlaków pamięciowych. W tej pracy 

dokonano bardzo dokładnej oceny zaangażowania selektywnych ligandów receptorów CB1: 

agonisty - oleamidu (5; 10; 20 mg/kg) oraz antagonisty: AM 251 (0.25; 0.5; 1; 3 mg/kg) w różne 

fazy (akwizycja, konsolidacja, odtwarzanie) pamięci krótko- i długotrwałej u myszy w teście 

PA/IA. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wskazują, iż jednorazowa iniekcja oleamidu, 

w dawce  20 mg/kg, osłabiała procesy kognitywne w fazie: akwizycji, konsolidacji i odtwarzania 

pamięci krótko- i długotrwałej, a w dawce 10 mg/kg w fazie akwizycji pamięci krótko- 

i długotrwałej oraz w fazie odtwarzania pamięci długotrwałej. Z kolei, jednorazowa iniekcja 

AM 251, w dawkach: 1 i 3 mg/kg, wykazała działanie przeciwne - poprawiała procesy 

kognitywne w fazie odtwarzania pamięci krótkotrwałej oraz w fazie akwizycji, konsolidacji 

i odtwarzania pamięci długotrwałej. Ponadto udowodniono, że jednorazowe podanie 

nieefektywnej w teście PA/IA dawki AM 251 (0.25 mg/kg),  osłabiało  amnestyczne działanie 

oleamidu (20 mg/kg), co potwierdza zaangażowanie właśnie  receptorów podtypu CB1 

w procesach formowania się szlaków pamięciowych. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2016 roku w czasopiśmie Behavioural Brain 

Research [M.6]. 

 

Wyniki obu prezentowanych prac [M.5; M.6] wskazują na wyraźne zaangażowanie 

endogennego układu kannabinoiowego w procesy formowania się szlaków pamięciowych, co 

wynika przede wszystkim z mechanizmu receptorowego. Wykazano, że agoniści receptorów CB1 

wywołują pogorszenie procesów kognitywnych, natomiast antagoniści receptorów CB1 poprawę 

tych procesów. Co więcej udowodniono także, iż zaburzenia pamięci wywołane podaniem 

agonisty receptorów CB1 mogą zostać odwrócone poprzez podanie antagonisty tych receptorów, 

co potwierdza udział właśnie receptorów podtypu CB1w procesach kognitywnych [M.6]. 

Pobudzenie metabotropowych receptorów CB1, zlokalizowanych presynaptycznie na 

VDCC powoduje aktywację białka Gi/o i tym samym zahamowanie aktywności cyklazy 

adenylanowej, co prowadzi do zmniejszenia poziomu cyklicznego adenozyno-3′,5′-

monofosforanu (cAMP), który reguluje wiele ważnych funkcji w komórce, np. podziały 



Marta Kruk-Słomka Załącznik 2 
 autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

30 

komórkowe i różnicowanie się komórek [Kendall i Yudowski, 2017; Rutkowska i Jamontt, 2005; 

Szukalski, 2003]. Konsekwencją spadku cAMP jest zmniejszenie stężenia kinazy białkowej 

zależnej od cAMP, a tym samym  zmniejszenie fosforylacji kanałów potasowych i zwiększenie 

ich przewodnictwa. Ze względu na fakt, że duża liczba kanałów potasowych występuje w obrębie 

hipokampa, tłumaczy to m.in. efekty behawioralne, jakie występują po zastosowaniu agonistów 

receptora CB1. Ponadto, pobudzenie receptorów CB1 przez białko Gi/o prowadzi do zamknięcia 

kanałów wapniowych, zwłaszcza typu N (neuronalne, występujące głównie w OUN) oraz typu 

P/Q (występujące w sercu, naczyniach krwionośnych oraz OUN), co w konsekwencji prowadzi 

do zahamowania wydzielania neuroprzekaźników z presynaptycznej części neuronu. Za efekt 

amnestyczny agonistów receptorów CB1 odpowiada pobudzenie receptorów CB1 

umiejscowionych zwłaszcza w strukturach OUN, gdzie znajdują się szlaki głównych 

neuroprzekaźników odpowiedzialnych za kontrolę procesów poznawczych – w hipokampie i 

korze przedczołowej. Na wyizolowanych skrawkach hipokampa wykazano, że kannabinoidy 

działając stymulująco poprzez receptory CB1, hamują uwalnianie NA, ACh i Glu. Modulując 

transmisję cholinergiczną oraz glutaminianergiczną, endogenne ligandy receptorów CB1 

powodują pogorszenie procesów kognitywnych [Hoffman i Lupica, 2000; Szukalski, 2003; 

Viveros i wsp., 2005]. Kolejne dane literaturowe donoszą, że endogenne kannabinoidy 

w hipokampie wydają się pośredniczyć również w uwalnianiu GABA [Hoffman i wsp., 2017; 

Nazari i wsp., 2016]. Obniżając aktywność neuronów GABA-ergicznych zlokalizowanych 

w obrębie hipokampa, endogenne kannabinoidy prowadzą do obniżenia aktywności 

piramidowych neuronów glutaminianergicznych modulując w ten sposób procesy formowania 

się szlaków pamięciowych [Hoffman i Lupica, 2000]. Interesujące są również doniesienia 

literaturowe opisujące wyraźne zaangażowanie receptorów CB1 w modulację opisanego 

wcześniej procesu LTP. Dowiedziono, że hamowanie LTP może być spowodowane podaniem 

wielu endokannabinoidów  [Sugiura i wsp., 1995]. Ponadto, w badaniach prowadzonych na 

myszach knock-out (pozbawionych receptora CB1), wykazano nasilenie przekaźnictwa 

synaptycznego oraz wzrost procesów LTP [Bohme i wsp., 2000], co może wskazywać, że 

zaburzenia pamięci, które wywołuje podanie agonistów receptorów CB1, wynikają z hamowania 

LTP,  poprzez zmniejszenie uwalniania Glu [Basavarajappa i wsp., 2014; Hoffman i Lupica, 

2000; Hoffman i wsp., 2017; Nazari i wsp., 2016]. 

Biorąc pod uwagę powyższe mechanizmy, za efekty prokognitywne antagonistów 

receptorów CB1 odpowiadają również powyżej opisane mechanizmy. Blokowanie  receptorów 

CB1 skutkuje wzrostem uwalniania wielu neuroprzekaźników takich jak: Glu, GABA i ACh, 

czego konsekwencją jest nasilenie transmisji synaptycznej  m. in. cholinergicznej oraz 

nasileniem procesów LTP [Basavarajappa i wsp., 2014; Hoffman i Lupica, 2000; Hoffman i wsp., 

2017; Nazari i wsp., 2016; Viveros i wsp., 2005]. 
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W prezentowanej pracy [M.5] wykazaliśmy również po raz pierwszy zaangażowanie 

w procesy kognitywne receptorów CB2. Wyniki przedstawionych badań wskazują, że zarówno 

JWH 133, jak i AM 630 poprawiają procesy akwizycji i konsolidacji pamięci u myszy, oceniane 

w teście PA/IA u myszy. Prawdopodobnie ta poprawa procesów kognitywnych jest związana 

z procesami neuroprotekcyjnymi i przeciwzapalnymi, w które zaangażowany jest układ 

kannabinoidowy poprzez receptory CB2. Jak już wspomniano, dane literaturowe opisują, że 

podczas przebiegu procesów zapalnych dochodzi do zwiększonej ekspresji receptorów CB2 oraz 

donoszą o przeciwzapalnym wpływie agonistów receptorów CB2 [Croxford, 2003; Rutkowska 

i Jamontt, 2005; Ruzi-Valdepans, 2010; Xu i wsp., 2007]. Co więcej, wykazano lokalizację 

receptorów CB2 w komórkach glejowych i komórkach mikrogleju, które to komórki ulegają 

nadmiernej aktywacji w przebiegu właśnie procesów neurodegeneracyjnych [Kazula, 2009]. 

Badania na poziomie przedklinicznym wykazały, że podanie agonistów i antagonistów 

receptorów CB2 może w różny sposób modyfikować aktywację mikrogleju. Nadmiernej 

aktywacji mikrogleju można zapobiec poprzez podanie selektywnych antagonistów receptorów 

CB2, które to związki dodatkowo wykazują właściwości neuroprotekcyjne czyli chronią neurony 

przed toksycznym wpływem Glu [Hampson i Grimaldi, 2001].  

Podsumowując kolejną część omawianych wyników przeznaczonych do postępowania 

habilitacyjnego, przedstawione w pracach [M.5; M.6] badania mogą przyczynić się do 

poszerzenia wiedzy na temat kannabinoidowych mechanizmów zaangażowanych w formowanie 

się szlaków pamięciowych, co może być korzystne dla opracowywania nowych, skuteczniejszych 

metod farmakoterapii wielu chorób przebiegających z demencją. Szczególnie istotne wydają się 

być wyniki prezentowane w publikacji [M.5], gdyż po raz pierwszy w sposób farmakologiczno-

biochemiczny oceniono rolę układu endokannabinoidowego, zarówno przez receptory CB1, jak 

i CB2, w różnych fazach pamięci długotrwałej. Wykazana w pracach [M.5; M.6] poprawa 

pamięci indukowana ligandami receptorów CB może być związana z ich właściwościami 

antyoksydacyjnymi, co może mieć w przyszłości istotne znaczenie w leczeniu zaburzeń 

kognitywnych, zwłaszcza warunkowanych stresem oksydacyjnym, np. AD. 
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Ocena zaangażowania układu endokannabinoidowego 

w pozytywne i kognitywne objawy schizofrenii przy użyciu testu PA/IA i aktymetrów 

[M.7, M.8] 

 

Kontynuując problem badawczy podjęty w poprzednich pracach [M.5; M.6] dotyczący 

roli układu endokannabinoidowego w procesach kognitywnych, postanowiłam poszerzyć swoje 

badania o ocenę zaangażowania tego układu w schorzeniach, w przebiegu których występują 

dodatkowo zaburzania pamięci i uczenia się, np. w schizofrenii. 

Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną o specyficznym przebiegu, 

indywidualnym dla każdego pacjenta. Jest to choroba trudna do zdiagnozowania oraz leczenia ze 

względu na heterogenność objawów, przyczyny i zróżnicowany przebieg. Objawy kliniczne 

schizofrenii podzielone są na trzy kategorie: objawy pozytywne (psychozy, halucynacje, omamy, 

pobudzenie psycho-ruchowe), objawy negatywne (wycofanie, apatia, niechęć do kontaktów 

międzyludzkich) oraz objawy kognitywne (zaburzenia pamięci, uczenia się, koncentracji i uwagi) 

[Bilikiewicz, 1999; Wciórka, 2011]. Dodatkowo, objawy charakterystyczne dla schizofrenii 

współtowarzyszą innym chorobom. Bardzo często u pacjentów z AD w czasie trwania choroby 

można zaobserwować nie tylko typowe objawy poznawcze w postaci deficytów pamięci 

i koncentracji, ale i wiele objawów nie poznawczych w postaci symptomów psychotycznych 

charakterystycznych dla schizofrenii, jak psychozy, omamy, halucynacje [Prestia, 2011].  

Ponieważ przyczyny i mechanizmy powstawania schizofrenii nadal nie zostały dokładnie 

poznane, choroba ta jest obecnie traktowana jako zaburzenie o podłożu wieloczynnikowym. 

Przypuszcza się, że w powstawanie objawów zaangażowane są różne układy 

neuroprzekaźnikowe w OUN, w tym układ dopaminergiczny, glutaminergiczny, GABA-ergiczny 

i serotoninergiczny. Możliwy jest również związek pomiędzy objawami schizofrenii 

a aktywnością układu endokannabinoidowego [Iseger i Bossong, 2015; Wciórka, 2011].  

Szczególnie rola układu endokannabinoidowego w schizofrenii pozostaje kwestią wciąż 

nie rozstrzygniętą. W związku z pojawieniem się teorii schizofrenii, iż objawy tej choroby mogą 

wynikać ze zwiększonej aktywności układu endokannabinoidowego - co prowadzi do hipofunkcji 

układu glutaminianergicznego i hiperfunkcji układu dopaminergicznego, a tym samym 

wystąpienia objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, dostępne dane literaturowe 

dostarczają obecnie sprzecznych informacji na temat zależności pomiędzy występowaniem 

objawów schizofrenii a zażywaniem kannabinoidów. Z jednej strony opisywano korelację 

pomiędzy długotrwałym paleniem marihuany a nasileniem istniejących już objawów schizofrenii 

– zaostrzeniem objawów psychotycznych, takich jak urojenia, omamy słuchowe lub czuciowe, 

a także deficytów pamięci i uwagi, zaburzeń snu i koncentracji oraz stanów lękowych [Henquet 

i wsp., 2008; Van der Stelt i di Marzo, 2003; Yücel i wsp., 2012].  Z drugiej zaś  strony sugeruje 
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się, że niektóre związki kannabinoidowe oferować mogą nowe potencjalne metody terapii 

schizofrenii [Glass, 2001; Strosznajder, 2003; Tkaczyk, 2012]. Istnieją dowody na to, że 

zastosowanie związków modulujących funkcjonowanie układu endokannabinoidowego pozwoli 

na łagodzenie dominujących objawów schizofrenii, jak psychozy, spadki nastroju czy zaburzenia 

kognitywne [Iseger i Bossong, 2015; Levin i wsp., 2012; Roser i Haussleiter, 2012; Tzavara 

i wsp., 2003; Williamson i Evans, 2000]. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że dane 

literaturowe dotyczą jednak głównie oceny roli receptorów CB1 w efektach psychotycznych. 

Brak jest natomiast badań oceniających zaangażowanie receptorów CB2 w objawy 

charakterystyczne dla schizofrenii. 

Uwzględniając powyższe wciąż sprzeczne dane literaturowe dotyczące zaangażowania 

receptorów CB1 w objawy schizofrenii, oraz biorąc pod uwagę fakt, że rola receptorów CB2 

w tych objawach nie została jeszcze przebadana, celem badań prezentowanych w kolejnych 

pracach [M.7; M.8] była ocena zaangażowania ligandów obu podtypów receptorów CB (CB1 

i CB2) w procesy emocjonalne, które ulegają zaburzeniu podczas rozwoju schizofrenii, typu: 

deficyty pamięci (objawy kognitywne) [M.7] i/lub zaburzenia psychotyczne (objawy pozytywne) 

[M.7; M.8], w zwierzęcych modelach doświadczalnych. 

Aby zrozumieć konsekwencje zmian behawioralnych, które występują w schizofrenii, 

w przedstawionych doświadczeniach wywołano u zwierząt objawy charakterystyczne 

dla schizofrenii za pomocą antagonisty receptorów dla kwasu N-metylo-D-asparaginowego 

(NMDA) – MK-801. MK-801 jest substancją referencyjną o właściwościach 

psychozomimetycznych. Związek ten upośledza transmisję glutaminainergiczną, co powoduje 

u zwierząt (myszy, szczury) hiperlokomotoryczność, która wyraża objaw pozytywny 

schizofrenii, oraz powoduje zaburzenia pamięci, co jest odzwierciedleniem objawów 

kognitywnych schizofrenii u ludzi. Jest to powszechnie uznany farmakologiczny, 

zwierzęcy model schizofrenii [Bieńkowski i wsp., 2015; Bubenίková-Valesová  i wsp., 2008; 

Kovacic i Somanathan, 2010; Nestler i Hyman, 2010; Svojanovská, 2014]. 

W celu oceny procesów kognitywnych u myszy w przeprowadzonych badaniach [M.7] 

wykorzystano opisywany wcześniej test PA/IA, natomiast aktywność lokomotoryczna [M.7; 

M.8] gryzoni oceniona była za pomocą  aktymetrów. Procedura testu PA/IA została ustalona 

w poprzednich badaniach [M.5; M.6], z kolei procedura wykorzystana do oceny aktywności 

lokomotorycznej (odstępy czasu, ilość iniekcji, itd.) jest procedurą nowatorską i przeprowadziłam 

ją w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką UM w Lublinie po raz pierwszy. 

Pomiaru aktywności lokomotorycznej myszy dokonano w aktymetrach co 20 minut przez 

całkowity okres czasu 200 minut [Zhou i wsp., 2012]. 

Badania opisane w pracy [M.7] miały na celu ocenę wpływu selektywnych ligandów 

receptorów CB1 (oleamidu oraz AM 251) na zaburzenia kognitywne i hiperlokomotoryczność 
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u myszy wywołaną podaniem MK-801. Wyniki badań potwierdziły, że jednorazowa iniekcja 

MK-801 w dawce 0.3 mg/kg zaburza procesy kognitywne we wszystkich fazach pamięci krótko- 

i długotrwałej; w dawce 0.6 mg/kg w fazie akwizycji pamięci krótkotrwałej oraz we wszystkich 

fazach pamięci długotrwałej, w teście PA/IA u myszy. Na podstawie wyników poprzednich badań 

[M.6], w których dokonano oceny roli receptorów CB1 w procesach kognitywnych, do kolejnej 

serii doświadczeń prezentowanych w pracy [M.7] wybrano dawki nieefektywne w teście PA/IA. 

Wykazano, że oleamid w dawce nieefektywnej (5 mg/kg) nie wpływał na zaburzania pamięci 

indukowane MK-801(0.3 mg/kg), natomiast AM 251 w dawce nieefektywnej (0.25 mg/kg) 

odwracał zaburzania kognitywne indukowane MK-801 (0.3 mg/kg) we wszystkich fazach 

pamięci krótko i długotrwałej u myszy w teście PA/IA.  

W kolejnych badaniach prezentowanych w pracy [M.7] potwierdzono, że jednorazowa 

iniekcja MK-801 (0.3 i 0.6 mg/kg) u myszy wywołuje nasilenie aktywności lokomotorycznej 

(hiperlokomotoryczność). Wykazano także, że jednorazowe podanie oleamidu (10 i 20 mg/kg) 

oraz AM 251 (1 i 3 mg/kg) powoduje istotne statystycznie zmniejszenie aktywności 

lokomotorycznej u myszy. Dalsze badania wykazały, że jednorazowe podanie nieefektywnej 

w tym teście dawki oleamidu (5 mg/kg), nie wpływa na hiperaktywność wywołaną iniekcją MK-

801 (0.3 i 0.6 mg/kg). Z kolei, jednorazowe podanie nieefektywnej dawki AM 251 (0.25 mg/kg), 

powoduje zmniejszenie hiperaktywności indukowanej MK-801 (0.3 mg/kg), ale nie wpływa na 

hiperaktywność indukowaną MK-801 w wyższej dawce (0.6 mg/kg). Jednorazowe podanie AM 

251 w wyższej, wciąż nieefektywnej dawce (0.5 mg/kg), zmniejsza hiperaktywność indukowaną 

przez obie dawki MK-801 (0.3 i 0.6 mg/kg). 

Badania prezentowane w pracy [M.7] dowodzą po raz pierwszy o funkcjonalnych 

zależnościach pomiędzy receptorami CB1 a receptorami NMDA na poziomie farmakologicznym. 

Oceniane w pracy [M.7] zaangażowanie receptorów CB1 w efekty zarówno kognitywne, jak 

i psychotyczne związane jest przede wszystkim z lokalizacją tych receptorów w OUN 

i mechanizmem receptorowym, o czym była mowa przy omawianiu wyników poprzednich prac 

[M.5; M.6]. Jak już wspomniano, receptory CB1 występują w obszarach OUN, takich jak 

hipokamp, układ limbiczny oraz kora mózgu,  których zaburzona funkcja przejawiać się może 

między innymi objawami charakterystycznymi dla schizofrenii, zarówno pozytywnymi, 

kognitywnymi, jak i negatywnymi. Pobudzenie receptorów CB1 czyli nadmierna aktywacja 

układu endokannabinoidowego, warunkować może nieprawidłowe funkcjonowanie wielu 

układów neuroprzekaźnikowych, w tym dopaminergicznego i glutaminianergicznego – co uznaje 

się powszechnie za czynnik patogenezy schizofrenii. Upośledzenie transmisji układów 

glutaminianergicznego i dopaminergicznego w korze przedczołowej wiąże się z powstawaniem 

objawów negatywnych charakterystycznych dla schizofrenii, zaś nadmierna aktywność 
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dopaminergicznego szlaku mezolimbicznego   i nigrostratialnego prowadzi do wytworzenia 

objawów pozytywnych [Bossong i wsp., 2010; Leweke i wsp., 2008]. 

Agoniści receptorów CB1 mogą powodować zmniejszenie presynaptycznego uwalniania 

Glu lub regulować przekaźnictwo glutaminianergiczne na drodze postsynaptycznej, a tym samym 

prowadzić do osłabienia wrażliwości receptorów NMDA i wywoływać objawy psychotyczne 

[Sànchez- Blàzquez i wsp., 2014]. Ponadto stwierdzono, że kannabinoidy działając na receptory 

CB1, mogą wywoływać blokowanie neuronów presynaptycznych, które uwalniają 

neuroprzekaźniki pobudzające. Endokannabinoidy znajdujące się w móżdżku, w zakończeniach 

neuronów pobudzających wpływają na regulację synaps, biorących udział w funkcjach 

motorycznych, co tłumaczy zaburzenia koordynacji ruchowej u osób palących marihuanę 

[Kazula, 2009; Wilson i Nicoll, 2002]. Wytłumaczenie to może być również istotne w kontekście 

wyników opisywanych w pracy [M.7], gdzie wykazano, że ligandy receptorów CB1 wywołują 

u myszy hipolokomotoryczność w zastosowanych dawkach efektywnych. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2016 roku w czasopiśmie Neurotoxicity Research 

[M.7].  

 

Kontynuując podjęty w powyższej pracy [M.7] problem badawczy dotyczący roli układu 

endokannabinoidowego w objawach charakterystycznych dla schizofrenii, kolejna 

z prezentowanych prac [M.8] miała na celu ocenę wpływu selektywnych ligandów receptorów 

CB2 (JWH 133 oraz AM 630) na hiperlokomotoryczność indukowaną podaniem MK-801 

u myszy. Podobnie jak w poprzedniej pracy [M.7] aktywność lokomotoryczna myszy oceniana 

była w aktymetrach, według tej samej co poprzednio procedury [M.7].  

Badania prezentowane w pracy [M.8] wykazały, że jednorazowe podanie JWH 133 

(w zakresie dawek 0.05 - 1 mg/kg) oraz AM 630 (w zakresie dawkach 0.5 - 1 mg/kg) powoduje 

istotne statystycznie zmniejszenie aktywności lokomotorycznej u myszy. Co ciekawe, 

jednorazowe podanie JWH 133, jak i AM 630 w dawce nieefektywnej w aktymetrach  (2 mg/kg), 

powoduje nasilenie hiperaktywności, wywołanej iniekcją MK-801 (0.3 i/lub 0.6 mg/kg). 

Prezentowane w tej pracy badania [M.8] po raz pierwszy dowodzą o możliwym 

zaangażowaniu również receptorów CB2 w objawy pozytywne (psychotyczne) schizofrenii. 

Chociaż wiadomo, że pobudzenie lub blokada receptorów CB2 indukuje efekty 

neuropsychiatryczne, to jednak komórkowe mechanizmy tego działania wciąż pozostają niejasne. 

Badania przeprowadzone przez Kim i Li [2015] wykazały, że podawanie myszom JWH 133, 

prowadziło do pobudzenia transmisji synaptycznej, a uzyskane efekty były hamowane przez 

podawanie antagonisty receptora CB2 - SR144528. Doświadczenia te wykazały również, że 
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u myszy pozbawionych genu kodującego receptory CB2 zaobserwowano zaburzenia pamięci 

oraz nasilenie zachowań charakterystycznych dla schizofrenii [Kim i Li, 2015]. 

Z badań prezentowanych w pracy [M.8] wynika, że hamowanie bądź pobudzenie 

wyłącznie aktywności receptora CB2 poprzez podania agonisty lub antagonisty może, choć nie 

musi, przyczyniać się do powstawania objawów schizofrenii. Modulacja funkcji receptorów CB2 

może jednak zwiększać podatność na schizofrenię, przy jednoczesnym udziale innych czynników 

ryzyka - w prezentowanych badaniach [M.8] jest to wywołanie dysfunkcji układu 

glutamianianergicznego poprzez podanie MK-801. W takich przedstawionych w pracy [M.8] 

warunkach behawioralnych podanie zarówno agonisty, jak i antagonisty receptorów CB2, nasiliło 

hiperlokomotoryczność indukowaną MK-801. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2017 roku w czasopiśmie Neurotoxicity Research 

[M.8]. 

 

Wyniki prezentowane w tej części badań włączonych w cykl publikacji przeznaczonych 

do postępowania habilitacyjnego [M.7; M.8] poszerzają wiedzę na temat zaangażowania układu 

endokannabinoidowego, zarówno poprzez receptory CB1, jak i CB2, w mechanizmy powstawania 

zaburzeń charakterystycznych dla schizofrenii, nie tylko zaburzeń kognitywnych, ale 

i psychotycznych. Uzyskane w doświadczeniach wyniki, wskazują na  antypsychotyczne 

właściwości antagonistów receptorów CB1. Natomiast nasilenie hiperlokomocji indukowanej 

przez MK-801 po podaniu ligandów receptora CB2 sugerując, że modulacja funkcji receptorów 

CB2 w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka może prowadzić do ujawnienia się schizofrenii 

u osób predysponowanych. Być może wyniki prac [M.7; M.8] przyczynią się do wyjaśnienia 

zależności pomiędzy zażywaniem konopi a nasileniem objawów schizofrenii [M.8], jak 

i przyszłości mogą zostać wykorzystane jako nowe strategie dla farmakoterapii schizofrenii lub 

innych zaburzeń psychotycznych, z wykorzystaniem antagonistów receptorów CB1 [M.7]. 
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Ocena zaangażowania układu endokannabinoidowego  i cholinergicznego 

w zachowania depresyjne przy użyciu testu wymuszonego pływania 

(ang. forced swimming test, FST) 

[M.4] 

 

Jak już wspomniano, standardowa terapia AD skupia się przede wszystkim na 

opanowaniu objawów poznawczych tej choroby - polepszaniu procesów kognitywnych. W tym 

wypadku najskuteczniejsza jest opisywana wcześniej strategia cholinergiczna. Jednak żaden 

z leków zwiększający przekaźnictwo cholinergiczne nie wpływa na poprawę stanu 

emocjonalnego pacjenta, a co więcej dodatkowo, zaobserwowano u pacjentów z AD leczonych 

niektórymi lekami z grupy IAChE, nasilenie epizodów depresyjnych [Olin i wsp., 2002; Zlatar 

i wsp., 2017; Zubenko, 2000]. Dane te potwierdzają, że układ cholinergiczny jest wysoce 

zaangażowany w patofizjologię zaburzeń nastroju. Dodatkowe badania wykazały, że podanie 

jednego z IAChE - fizostygminy, może nawet spowodować zaostrzenie objawów u pacjentów 

z dużą depresją, a także wyzwolić fazę depresyjną u osób  z chorobą afektywną dwubiegunową 

[Deverts i wsp., 2013]. Według niektórych danych również zażywanie prekursorów ACh: 

deanolu, choliny, lecytyny powoduje powstawanie stanów depresyjnych - poprzez zwiększenie 

stężenia ACh w OUN, co potwierdza teorię depresji, która mówi o tym, że objawy depresji wiążą 

się z dominacją układu cholinergicznego [Jankowsky i Overstreet, 1995]. 

Depresja jest najczęstszym zaburzeniem emocjonalnym występującym w AD, zwłaszcza 

w pierwszym okresie tej choroby. Ryzyko jej wystąpienia u pacjentów z AD jest różnie 

szacowane przez źródła, jedne mówią o ryzyku wystąpienia na poziomie 25-50% [Olin i wsp., 

2002], inne mówią o prawdopodobieństwie do 86% [Zubenko, 2000]. Niekiedy objawy depresji 

pojawiają się zanim jeszcze stwierdzi się występowanie neurodegeneracji i zaburzeń 

poznawczych, co jest istotne zwłaszcza u osób starszych, gdzie zdiagnozowanie depresji może 

wskazywać na początek toczącego się procesu otępiennego. Co więcej, depresja nasila znacznie 

objawy uszkodzenia funkcji poznawczych, a dodatkowo w depresji u osób z AD częściej 

pojawiają się omamy i urojenia [Borkowska i Daniluk, 2008]. 

Biorąc pod uwagę niezwykle ważny w kontekście przebiegu i leczenia AD stan 

emocjonalny pacjenta i towarzyszące mu zmiany nastroju (depresję), jak i wcześniej omawiane 

wyniki dotyczące roli układu endokannabinoidowego w efektach kognitywnych [M.5; M.6; M.7] 

i psychotycznych [M.7; M.8], zastanowił mnie fakt ubogiej ilości danych literaturowych na temat 

ewentualnej roli układu endokannbinoidowego w zaburzeniach depresyjnych 

współtowarzyszących AD. Oczywiście istnieją pewne doniesienia literaturowe na temat 

zaangażowania ligandów receptorów CB1 w zachowania depresyjne, jednakże są to dane 

sprzeczne. Pewne badania donoszą o przeciwdepresyjnych właściwościach agonistów receptorów 
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CB1 [El-Alfy i wsp., 2010; Hill i Gorzałka, 2005], jak i o właściwościach przeciwdepresyjnych 

antagonistów receptorów CB1 [Griebel i wsp., 2005; Thomas i wsp., 2007]. Jednak efekty te są 

ściśle zależne od  użytego zwierzęcego testu doświadczalnego bądź dawki, co tłumaczy pewną 

kontrowersję wyników. Natomiast rola ligandów receptorów CB2 w zachowaniach depresyjnych 

nie skupiała jak dotąd uwagi badaczy; obecnie istnieje bardzo niewiele naukowych doniesień na 

ten temat. Podawanie chroniczne nieselektywnego agonisty receptorów CB1 i CB2 – HU 210, 

powodowało efekty przeciwdepresyjne FST, w przeciwieństwie do podawania agonisty CB1 – 

AM 281 [Jiang i wsp., 2005]. Również jednorazowe podanie HU 210 do hipokampa indukowało 

efekt przeciwdepresyjny w tym samym teście, a efekt ten był tylko częściowo osłabiony przy 

jednoczesnym zablokowaniu receptorów CB1 [McLaughin i wsp., 2007]. 

Jak już wspomniano, chociaż w wielu pracach naukowych poruszano kwestię 

zaangażowania układu endokannabinoidowego w procesy emocjonalne, to nie rozpatrywano tego 

wpływu pod kątem zaburzeń depresyjnych towarzyszących AD. Biorąc pod uwagę cytowane 

powyżej dane, celem ostatniej części omawianych badań [M.4] włączonych do cyklu 

habilitacyjnego stała się ocena wpływu selektywnych ligandów receptorów CB1 (oleamidu i AM 

251) i CB2 (JWH 133 i AM 630) na zachowania depresyjne u myszy w FST. Dodatkowo, biorąc 

pod uwagę to, że patogeneza AD jest ściśle związana z dysfunkcją układu cholinergicznego, 

istotnym celem prezentowanej pracy [M.4] była ocena po raz pierwszy wpływu selektywnych 

ligandów receptorów CB1 i CB2 na zachowania depresyjne indukowane podaniem ligandów 

AChRs: nikotyny i skopolaminy. 

Do oceny zachowań depresyjnych posłużył jeden z częściej wykorzystywanych 

w farmakologii doświadczalnej testów: FST (test Porsolta). Procedura doświadczalna polega na 

umieszczeniu każdego zwierzęcia (myszy, szczura) w osobnym cylindrze, wypełnionym czystą 

wodą o temperaturze 23-25ºC na sześć minut. Po upływie dwóch minut mierzy się czas bezruchu 

(ang. immobility time, IT) - czas pozostawania zwierzęcia  w bezruchu. Wysoka wartość IT 

świadczy o zachowaniach depresyjnych [Cryan i wsp., 2002; Porsolt i wsp., 2001]. 

Wyniki prezentowanych w pracy [M.4] badań wskazują po raz pierwszy, że oleamid 

(w dawkach 10 i 20 mg/kg), JWH 133 (0.5 i 1 mg/kg) oraz AM 630 (0.5 mg/kg), ale nie AM 251 

(w zakresie dawek 0.25 - 3 mg/kg) - wykazują właściwości przeciwdepresyjne u myszy w FST. 

Co ciekawe, efekt przeciwdepresyjny indukowany podaniem oleamidu (10 i 20 mg/kg) był 

osłabiany poprzez jednorazową iniekcję zarówno nieefektywnej dawki AM 251 (0.25 mg/kg), jak 

i AM 630 (2 mg/kg). Podobnie efekt przeciwdepresyjny indukowany podaniem JWH 133 

(0.5 i 1 mg/kg) był osłabiany poprzez podanie AM 251 (0.25 mg/kg), jak i AM 630 (2 mg/kg), co 

świadczy że w zachowania depresyjne zaangażowane są zarówno receptory CB1, jak i CB2. 
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Kolejne z prezentowanych w pracy [M.4] badań potwierdziły przeciwdepresyjne 

właściwości nikotyny w dawce 0.2 mg/kg oraz skopolaminy w dawkach 0.3 i 1 mg/kg u myszy 

w teście FST. Dodatkowo po raz pierwszy oceniano interakcje pomiędzy układem 

cholinergicznym a endokannabinoidowym w kontekście zachowań depresyjnych. Wykazano, że 

jedynie łączne podanie oleamidu (2.5 mg/kg) z nikotyną (0.5 mg/kg) w dawkach niedziałających 

w teście FST powoduje efekt synergistyczny w kierunku działania przeciwdepresyjnego. Z kolei 

żadne z połączeń selektywnych ligandów receptorów CB w dawce niedziałającej w FST u myszy 

z efektywną (0.2 mg/kg) (działającą przeciwdepresyjnie) dawką nikotyny nie wpłynęło na efekt 

przeciwdepresyjny, indukowany podaniem nikotyny w powyższej dawce. 

Z kolei połączenie nieefektywnych dawek oleamidu (2.5 mg/kg), JWH 133  (2 mg/kg) 

i AM 630 (2 mg/kg), ale już nie połączenie AM 251 (0.25 mg/kg), z nieefektywną dawką 

skopolaminy (0.1 mg/kg) w teście FST wykazało efekty przeciwdepresyjne u myszy 

w powyższym teście (synergizm działania). Natomiast wszystkie ligandy receptorów CB 

(zarówno agoniści, jak i antagoniści receptorów CB1 i CB2) w dawce nieefektywnej, opisanej 

powyżej, połączonej z efektywną - działającą przeciwdepresyjnie w teście FST dawką 

skopolaminy (0.3 mg/kg), nasilają efekt przeciwdepresyjny indukowany skopolaminą. 

Prezentowane w pracy [M.4] wyniki badań wskazują po raz pierwszy na istnienie 

ścisłych zależności pomiędzy układem kannabinoidowym, a cholinergicznym, szczególnie 

w kierunku działania synergistycznego efektów przeciwdepresyjnych. Dotychczas nie ukazały 

się żadne dane literaturowe na temat wpływu połączeń selektywnych ligandów receptorów CB 

i ligandów receptorów cholinergicznych w kontekście zachowań depresyjnych u myszy. 

Jednakże wcześniejsze badania opisują synergizm działania przeciwlękowego, przeciwbólowego 

i obniżającego temperaturę po jednoczesnym podaniu nikotyny i agonisty receptorów CB1: ∆9-

tetrahydrokannabinolu [Balerio i wsp., 2006; Castañé i wsp., 2002]. Chroniczne podawanie 

nikotyny zwiększa ilość endokannabinoidów w strukturach układu limbicznego zlokalizowanych 

w przodomózgowiu. Prawdopodobnie jednorazowa iniekcja nikotyny również wpływa na 

zwiększenie ilości ligandów receptorów CB i ich pobudzenie, co sugeruje regulację procesów 

emocjonalnych przez nikotynę za pośrednictwem układu endokannabinoidowego [Balerio i wsp., 

2006].  

Być może zaangażowanie układu endokannabinoidowego w zachowania depresyjne 

indukowane nikotyną lub skopolaminą jest związane także z tym, że pobudzenie receptorów CB 

i aktywacja nAChRs lub mAChRs wpływa w sposób podobny na procesy fizjologiczne, np. 

uwalnianie wielu neuroprzekaźników, które również biorą udział w procesach emocjonalnych 

[Castañé i wsp., 2002]. Jak już wspomniano, stymulacja receptorów CB1 wiąże się z hamującym 

wpływem na uwalnianie ACh, NA czy Glu modulując przez to transmisję cholinergiczną czy 

glutaminianergiczną, które odgrywają istotną rolę także w patogenezie depresji [Viveros i wsp., 
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2005]. Interesujące są również dane literaturowe, w których wykazano, że endokannabinoid, 

annandamid osłabia powinowactwo ACh do mAChRs, tym samym osłabia transmisję 

cholinergiczną i zgodnie ze wspomnianą cholinergiczną teorią depresji może tym samym 

wywołać efekt przeciwdepresyjny [Legalwar i wsp., 1998]. Interesujące w kontekście wyników 

prezentowanych w pracy wydają się być także dane literaturowe opisujące położenie receptorów 

CB1 oraz receptorów cholinergicznych w strukturach takich jak jadro migdałowate, czy 

hipokamp obok siebie, czego konsekwencją jest występowanie zależności pomiędzy układami 

endokannabinoidowym i cholinergicznym [Picciotto i wsp., 2002]. 

Wyniki pracy opublikowane zostały w 2015 roku w czasopiśmie Behavioural Brain 

Research [M.4]. 

 

Wyniki prezentowanych w pracy [M.4] badań mogą się przyczynić do poszerzenia wiedzy 

na temat mechanizmów działania selektywnych ligandów receptorów CB, jak i interakcji między 

układem endokanabinoidowym oraz układem cholinergicznym, w kontekście zaburzeń natury 

depresyjnej. Tym samym badania mogą być korzystne dla rozwoju nowych strategii 

leczenia/kontroli chorób neurodegeneracyjnych związanych z dysfunkcją przekaźnictwa 

cholinergicznego, którym towarzyszą zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja; 

w szczególności do modulacji przebiegu AD. 

3.4 Podsumowanie 

Monotematyczny cykl publikacji przedstawiony, jako osiągnięcie naukowe do 

postępowania habilitacyjnego dotyczy oceny zaangażowania układu cholinergicznego oraz 

endokannabinoidowego w zachowania kognitywne i emocjonalne w zwierzęcych modelach 

doświadczalnych. Większość badań jest wykonana na poziomie behawioralnym, pewna część 

doświadczeń została wykonana we współpracy z Katedrą i Zakładem Biofarmacji UM w Lublinie 

UM oraz Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej UM w Lublinie. 

 

Wyniki badań przedstawionych w pracach składających się na niniejszy cykl można ująć 

w następujących punktach:  

M.1. Kruk-Słomka M, Budzyńska B, Biała G. Involvement of cholinergic receptors in 

the different stages of memory measured in the modified elevated plus maze test in mice. 

Pharmacol Rep 2012, 64(5), 1066-1080 (IF=1,965; KBN/MNiSW=25) 

• ustalono procedurę mEPM, jako prostego zwierzęcego modelu adaptacyjnego 

oceniającego pamięć przestrzenną 
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• potwierdzono, że skopolamina jest jednym z lepszych farmakologicznych, zwierzęcych 

modeli amnestycznych 

• potwierdzono, że układ cholinergiczny odgrywa jedną z kluczowych ról w procesach 

formowania się szlaków pamięciowych oraz wskazano po raz pierwszy na 

zaangażowanie w procesy pamięci różnych typów i podtypów AChRs:  

✓ jednorazowe podanie nikotyny (prawdopodobnie poprzez aktywację nAChRs, głównie 

podtypu α4β2; słabiej  α7) powoduje poprawę pamięci u myszy; zaś jednorazowe podanie 

skopolaminy (prawdopodobnie poprzez głównie blokadę mAChRs; słabiej nAChRs) 

osłabia procesy kognitywne, zarówno w fazie akwizycji, jak i konsolidacji śladów 

pamięciowych, oceniane w teście mEPM u myszy 

✓ jednorazowe podanie ligandów nAChRs: mekamylaminy (nieselektywnego antagonisty 

nAChRs) lub warenikliny (częściowego agonisty podtypu α4β2 i całkowitego agonisty 

podtypu α7 nAChRs) przed iniekcją nikotyny powoduje odwrócenie prokognitywnego 

działania nikotyny w fazie akwizycji i konsolidacji pamięci w teście mEPM u myszy 

✓ jednorazowe podanie mekamylaminy lub warenikliny przed iniekcją skopolaminy 

powoduje odwrócenie amestycznego działania skopolaminy w fazie akwizycji 

i konsolidacji pamięci w teście mEPM u myszy 

 

M.2. Biała G, Kruk-Słomka M, Jóźwiak K. Influence of acute or chronic calcium 

channel antagonists on the acquisition and consolidation of memory and nicotine-induced 

cognitive effects in mice. Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol 2013, 386(7), 651-664 

(IF=2,360; KBN/MNiSW=25) 

• potwierdzono rolę wapnia w różnych fazach formowania się szlaków pamięciowych: 

✓ wykazano, że jednorazowe podawanie antagonistów VDCC typu L z różnych grup 

chemicznych powoduje poprawę procesów kognitywnych u myszy w teście mEPM, zarówno 

w fazie akwizycji (flunaryzyna, amlodypina, nikardypina), jak i konsolidacji (werapamil, 

flunaryzyna, amlodypina; nimodypina, nifedypina) pamięci 

✓ przewlekłe 14-sto dniowe podawanie werapamilu powoduje upośledzenie procesów pamięci, 

zarówno w fazie akwizycji, jak i konsolidacji u myszy w teście mEPM 

✓ porównano wpływ na procesy kognitywne jednorazowego podania antagonistów VDCC typu 

L oraz antagonisty nAChRs - bupropionu 

• oszacowano po raz pierwszy potencjalny wpływ antagonistów VDCC typu L oraz bupropionu 

na nikotynowe efekty kognitywne, uwzględniając w tych efektach rolę różnych podtypów 

nAChRs: 

✓  jednorazowe podanie antagonistów VDCC typu L przed jednorazową iniekcją nikotyny 

powoduje u myszy w teście mEPM odwrócenie prokognitywnego działania nikotyny w fazie 

akwizycji pamięci (amlodypina, werapamil, flunaryzyna, nikardypina) oraz w fazie 



Marta Kruk-Słomka Załącznik 2 
 autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

42 

konsolidacji pamięci (werapamil, flunaryzyna) 

✓  jednorazowe podanie bupropionu przed jednorazową iniekcją nikotyny powoduje u myszy 

w teście mEPM odwrócenie prokognitywnego działania nikotyny w fazie akwizycji 

i konsolidacji pamięci  

✓ przewlekłe 14-sto dniowe podawanie werapamilu lub amlodypiny odwraca prokognitywne 

działanie nikotyny podanej jednorazowo zarówno w fazie akwizycji, jak i konsolidacji 

pamięci u myszy w teście mEPM 

 

M.3. Kruk-Słomka M, Michalak A, Budzyńska B, Biała G. A comparison of 

mecamylamine and bupropion effects on memory-related responses induced by nicotine and 

scopolamine in the novel object recognition test in mice. Pharmacol. Rep. 2014, 66(4), 638-646 

(IF=1,928; KBN/MNiSW=25) 

• ustalono procedurę NOR, jako prostego zwierzęcego modelu oceniającego pamięć 

poznawczą 

• potwierdzono zaangażowanie układu cholinergicznego w rożne rodzaje pamięci (pamięć 

krótko- i długotrwałą): 

✓ jednorazowe podanie nikotyny powoduje poprawę, a jednorazowe podanie skopolaminy 

zaburzenie pamięci krótko- i długotrwałej u myszy w teście NOR 

• oceniono i porównano po raz pierwszy rolę ligandów nAChRs w efektach kognitywnych 

indukowanych nikotyną lub skopolaminą w teście NOR u myszy: 

✓ zarówno mekamylamina, jak i bupropion wpływają korzystnie na procesy pamięci 

długotrwałej  

✓ jednorazowe podanie mekamylaminy lub bupropionu przed pojedynczą iniekcją 

nikotyny odwraca prokognitywny wpływ nikotyny, zarówno na pamięć krótko-, jak 

i długotrwałą  

✓ jednorazowe podanie mekamylaminy lub bupropionu przed pojedynczą iniekcją 

skopolaminy odwraca upośledzające efekty skopolaminy na pamięć krótko- i długotrwałą  

 

M.4. Kruk-Słomka M, Michalak A, Biała G. Antidepressant-like effects of the 

cannabinoid receptor ligands in the forced swimming test in mice: Mechanism of action and 

possible interactions with cholinergic system. Behav. Brain Res. 2015, 284, 24-36 (IF=3,002; 

KBN/MNiSW=30) 

• potwierdzono modulujący wpływ układu cholinergicznego na zachowania depresyjne 

u myszy w FST: 

✓ jednorazowe podanie nikotyny lub skopolaminy wywołuje efekt przeciwdepresyjny 

u myszy oceniany w FST 

• wskazano po raz pierwszy na istotne zaangażowanie układu endokannabinoiowego, 
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poprzez obydwa podtypy receptorów CB, CB1 i CB2, w zachowania depresyjne u myszy 

w FST: 

✓ jednorazowe podanie agonisty receptorów CB1, oleamidu indukuje zachowania 

przeciwdepresyjne u  myszy w FST, zaś jednorazowe podanie antagonisty receptorów 

CB1, AM 251 nie wywołuje żadnego wpływu na te zachowania 

✓ zarówno jednorazowe podanie agonisty receptorów CB2, JWH 133, jak i antagonisty 

receptorów CB2, AM 630 powoduje efekt przeciwdepresyjny u myszy w FST   

✓ efekt przeciwdepresyjny indukowany podaniem oleamidu jest odwracany poprzez 

jednorazowe podanie AM 251, jak i AM 630 

✓ podobnie, efekt przeciwdepresyjny indukowany podaniem JWH 133 jest odwracany 

poprzez jednorazowe podanie AM 251, jak i AM 630 

• wskazano po raz pierwszy na interakcje pomiędzy układem cholinergicznym 

a endokannabinoiowym w kontekście zachowań depresyjnych u myszy w FST: 

✓  jednorazowe podanie ligandów receptora CB1 może modulować reakcje związane za 

zachowaniami depresyjnymi indukowanymi nikotyną 

✓ jednorazowe podanie ligandów receptora CB1 i CB2 nasila przeciwdepresyjne efekty 

skopolaminy 

 

M.5. Kruk-Słomka M, Boguszewska-Czubara A, Słomka T, Budzyńska B, Biała G. 

Correlations between the memory-related behavior and the level of oxidative stress biomarkers 

in the mice brain, provoked by an acute administration of CB receptor ligands.. Neural Plast 2016, 

1-16, http://dx.doi.org/10.1155/2016/9815092 (IF=3,568; KBN/MNiSW=25) 

• ustalono procedurę PA/IA, jako prostego zwierzęcego modelu oceniającego pamięć 

asocjacyjną 

• wskazano po raz pierwszy na istotną rolę układu endokannabinoiodwego, poprzez 

obydwa podtypy receptorów CB: CB1 i CB2 w procesy kognitywne u myszy w teście 

PA/IA: 

✓ jednorazowa iniekcja antagonisty receptorów CB1, AM 251 poprawia procesy akwizycji 

i konsolidacji pamięci długotrwałej u myszy w teście PA/IA, zaś jednorazowa iniekcja 

agonisty receptorów CB1/CB2, WIN 55,212-2 zaburza powyższe obydwie fazy 

procesów kognitywnych 

✓ jednorazowa iniekcja zarówno agonisty receptorów CB2, JWH 133, jak i antagonisty 

receptorów CB2, AM 630 poprawia procesy akwizycji i konsolidacji pamięci 

długotrwałej u myszy w teście PA/IA  

• dokonano po raz pierwszy oceny korelacji pomiędzy poziomem bio-markerów stresu 

oksydacyjnego w mózgu myszy a efektami kognitywnymi indukowanymi jednorazową 



Marta Kruk-Słomka Załącznik 2 
 autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

44 

iniekcją ligandów receptorów CB:  

✓ WIN 55,212-2, JWH 133 oraz AM 630, ale nie AM 251, zwiększały TAC w OUN myszy; 

z kolei, proces peroksydacji lipidów został szczególnie nasilony po podaniu AM 251 

 

M.6. Kruk-Słomka M, Biała G. CB1 receptors in the formation of the different phases 

of memory-related processes in the inhibitory avoidance test in mice. Behav Brain Res 2016, 301, 

84-95 (IF=3,002; KBN/MNiSW=30) 

• potwierdzono zaangażowanie receptorów CB1 w procesy formowania się szlaków 

pamięciowych pamięci krótko- i długotrwałej w różnych fazach pamięci: akwizycji, 

konsolidacji i odtwarzania u myszy w teście PA/IA: 

✓ jednorazowa iniekcja agonisty receptorów CB1, oleamidu zaburza procesy kognitywne, 

zarówno pamięci krótko- jak i długotrwałej, we wszystkich trzech fazach pamięci 

✓ jednorazowa iniekcja antagonisty receptorów CB1, AM 251 poprawia procesy 

kognitywne zarówno pamięci krótko- jak i długotrwałej, we wszystkich trzech fazach 

pamięci 

✓ wykazano po raz pierwszy, że zaburzanie pamięci indukowane jednorazową iniekcją 

oleamidu jest odwracane jednorazową iniekcją AM 251, co potwierdza tym samym 

selektywność oleamidu wobec receptorów CB1 

 

 

M.7. Kruk-Słomka M, Budzyńska B, Słomka T, Banaszkiewicz I, Biała G. The 

influence of the CB1 receptor ligands on the schizophrenia-like effects in mice induced by MK-

801. Neurotox Res 2016, 30(4), 658-676 (IF=3,140; KBN/MNiSW=25) 

• wykazano, modulujący wpływ agonisty (oleamidu), jak i antagonisty (AM 251) 

receptorów CB1 na aktywność lokomotoryczną myszy 

• potwierdzono, że MK-801 jest jednym z lepszych farmakologicznych zwierzęcych 

modeli schizofrenii: 

✓ jednorazowa iniekcja MK-801 indukuje pozytywne objawy schizofrenii u myszy 

manifestujące się w postaci hiperaktywności lokomotorycznej, oraz kognitywne objawy 

schizofrenii w postaci zaburzeń akwizycji, konsolidacji i odtwarzania pamięci krótko- 

i długotrwałej u myszy ocenianie w teście PA/IA 

• wskazano po raz pierwszy na zaangażowanie układu endokannabinoiodowego, poprzez 

receptory CB1 w pozytywne i kognitywne objawy schizofrenii u myszy: 

✓ jednorazowa iniekcja oleamidu nie ma wpływu ani na hiperaktywność, ani na zaburzania 

pamięci indukowane jednorazową iniekcją MK-801 u myszy 

✓ hiperaktywność oraz zaburzania pamięci u myszy prowokowane jednorazową iniekcją 

MK-801 są odwracane jednorazową iniekcją AM 251 
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M.8. Kruk-Słomka M, Banaszkiewicz I, Biała G. The impact of CB2 receptor ligands 

on the MK-801-induced hyperactivity in mice. Neurotox Res 2017, 31(3), 410-420 (IF=3,140; 

KBN/MNiSW=25)  

• wykazano, modulujący wpływ agonisty (JWH 133), jak i antagonisty (AM 630) 

receptorów CB2 na aktywność lokomotoryczną myszy 

• wskazano po raz pierwszy na zaangażowanie układu endokannabinoidowego, poprzez 

receptory CB2 w pozytywne objawy schizofrenii u myszy, wykorzystując 

farmakologiczny zwierzęcy model schizofrenii jakim jest MK-801: 

✓ jednorazowa iniekcja zarówno JWH 133, jak i AM 630  nasilała hiperaktywność myszy 

indukowaną jednorazową iniekcją MK-801 

3.5 Najważniejsze osiągnięcia badawcze 

Prezentowane wyniki badań wchodzące w skład osiągnięcia naukowego zgłoszonego do 

postępowania habilitacyjnego w sposób szeroki przybliżają rolę układu cholinergicznego 

i endokannabinoidowego w procesach formowania się szlaków pamięciowych, jak i procesach 

emocjonalnych, dając tym samym solidne podstawy do podjęcia nowych kierunków 

farmakoterapii AD. Badania tego typu są niezbędne jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 

podstawowa farmakoterapia AD skupia się przede wszystkim na polepszaniu procesów 

kognitywnych (strategia cholinergiczna), nie wpływając na stan emocjonalny pacjenta, jak lęki, 

depresje czy psychozy; a z drugiej strony sama często niesie za sobą wiele działań niepożądanych, 

zwłaszcza zaburzeń natury emocjonalnej. Celowe było więc najpierw dokładne poznanie 

mechanizmów cholinergicznych odpowiedzialnych za główne objawy tej choroby - deficyty 

pamięci,  poprzez ocenę procesów kognitywnych w różnych modelach doświadczalnych, biorąc 

pod uwagę różne fazy, jak i rodzaje pamięci, by  później w kolejnych badaniach poszukiwać 

nowych strategii i związków (ligandy AChRs lub ligandy receptorów CB), które, jednocześnie 

polepszałyby procesy kognitywne, jak i wpływały korzystnie na stan emocjonalny pacjenta, 

zwiększając tym samym skuteczność całej terapii AD. 

Przedstawiona w pracach farmakologiczna manipulacja transmisji cholinergicznej, 

poprzez stosowanie ligandów AChRs, lub modulacja funkcji układu endokannabinoidowego, 

poprzez stosowanie ligandów receptorów CB, może być punktem uchwytu w rozwoju nowych 

kierunków skutecznej farmakoterapii chorób przebiegających z deficytami pamięci oraz 

zaburzeniami natury emocjonalnej, zawłaszcza tych, w które zaangażowane są ścieżki 

cholinergiczne, co ma miejsce między innymi podczas przebiegu AD. 
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Najważniejsze osiągniecia badawcze wynikające z badań prezentowanych w cyklu prac 

przeznaczonych do postępowania habilitacyjnego można ująć w podstawowych punktach: 

• Poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów cholinergicznych odpowiedzialnych za 

deficyty pamięci z wykorzystaniem różnych zwierzęcych modeli doświadczalnych. 

• Wykazanie zaangażowania układu endokannabinoidowego (poprzez zastosowanie 

ligandów receptorów CB1 i CB2) w procesy kognitywne i emocjonalne. 

• Wykazanie farmakologicznych interakcji pomiędzy układem cholinergicznym 

a endokannabinoidowym w kontekście zachowań depresyjnych u myszy. 

• Perspektywa nowych strategii terapeutycznych w łagodzeniu/kontroli objawów 

poznawczych i nie poznawczych charakterystycznych dla AD. 
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IV OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

1 Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych oraz związane z realizacją pracy doktorskiej 

Pracę naukową rozpoczęłam, jako studentka V roku farmacji w Katedrze i Zakładzie 

Farmakologii z Farmakodynamiką AM w Lublinie. Prowadzone wówczas badania stały się 

podstawą mojej pracy magisterskiej zatytułowanej „Udział ligandów kanałów wapniowych 

w antynocycepcji nikotynowej i morfinowej z uwzględnieniem tolerancji krzyżowej”, pod 

promotorstwem prof. dr hab. Grażyny Białej. Pracę magisterską obroniłam w czerwcu 2004 roku. 

Podczas wykonywania doświadczeń opisanych w pracy magisterskiej nauczyłam się 

wykonywania podstawowych testów przesiewowych wykorzystywanych w farmakologii 

doświadczalnej. 

W październiku 2005 roku zostałam słuchaczem dziennych studiów doktoranckich 

w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką UM w Lublinie, gdzie zostałam 

włączona do zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Białej. 

W początkowym okresie studiów doktoranckich kontynuowałam badania, które rozpoczęłam 

jeszcze w czasie pisania pracy magisterskiej, dotyczące różnych aspektów działań nikotyny; część 

badań o podobnej tematyce, w tym związanych z uzależnieniem nikotynowym, prowadzimy 

w zespole prof. dr hab. Grażyny Białej do dnia dzisiejszego. 

Ocena mechanizmów działań wzmacniających i uzależniających indukowanych nikotyną 

Pierwsze badania, jakie prowadziłam jako studentka Studium Doktoranckiego dotyczyły 

oceny mechanizmów powstawania działań wzmacniających i uzależnienia nikotynowego, ale 

także oceny wpływu nikotyny na zachowania lękowe i procesy nocyceptywne (bólowe) 

u zwierząt doświadczalnych (Załącznik 7, IIa. 1, 5). 

W badaniach tych zaobserwowano, że nikotyna podana jednorazowo w dawce 3 mg/kg 

wykazała działanie antynocyceptywne (przeciwbólowe) w teście gorącej płytki, zaś nalokson 

(0.5 i 1 mg/kg), antagonista receptorów opioidowych, osłabił to działanie w sposób dawko-

zależny. W kolejnych etapach doświadczeń, myszy otrzymywały iniekcje nikotyny (2.5 mg/kg) 

cztery razy dziennie przez 7 dni. W celu wywołania objawów odstawiennych od nikotyny, podano 

iniekcję mekamylaminy (3 mg/kg) lub naloksonu (1 mg/kg). Nasze badania wykazały, że oba 

związki indukowały somatyczne objawy odstawienia u myszy, co wskazuje na to, że podobne 

interakcje z układem opioidowym, jak i cholinergicznym, uczestniczą w nikotynowych efektach 

antynocyceptywnych i nikotynowym zespole odstawiennym (Załącznik 7, IIa. 1). 
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Pozostając w powyższej tematyce badawczej, prowadziłam również badania dotyczące 

oceny działania nagradzającego nikotyny w teście warunkowanej preferencji miejsca (ang. 

conditioned place preference, CPP), z uwzględnieniem procesów wygaszania (ekstynkcji) 

i przywracania (reinstatement) wcześniej wytworzonej preferencji. Badania dotyczyły reakcji 

krzyżowych między nikotyną, a innymi związkami psychoaktywnymi, między innymi ligandami 

receptorów CB. Celem badań była ocena wpływu antagonisty receptorów CB1: AM 251 na 

przywrócenie, warunkowanej nikotyną w dawce 0.5 mg/kg, preferencji miejsca. Wykazano, że 

AM 251 (0.25 i 0.5 mg/kg) w sposób zależny od dawki osłabia/tłumi przywrócenie warunkowanej 

nikotyną preferencji miejsca. Badania wskazują na rolę receptorów CB1 w zapobieganiu 

przywrócenia uzależnienia od nikotyny (Załacznik 7, IIa. 5). 

Praca doktorska – ocena efektów behawioralnych wybranych środków uzależniających 

Kolejny cykl badań, który prowadziłam podczas studiów doktoranckich został w całości 

zaprezentowany w pracy doktorskiej pt. „Ocena wpływu wybranych środków 

psychostymulujących na zachowania lękowe oraz pamięć i uczenie się w zwierzęcych modelach 

doświadczalnych”, której promotorem była prof. dr hab. Grażyna Biała. Publiczna obrona pracy 

doktorskiej odbyła się 31.03.2009 roku. Rada Wydziału Farmaceutycznego nadała mi stopień 

doktora z wyróżnieniem dnia 16.04.2009 roku. 

Doświadczenia przedstawione w pracy doktorskiej miały na celu ocenę wpływu 

substancji uzależniających (nikotyny i amfetaminy) na zachowania pro- i przeciwlękowe oraz 

efekty kognitywne u myszy. W trakcie tych badań starano się jednocześnie powiązać ze sobą 

mechanizmy zaangażowane w zachowania lękowe i te, leżące u podstaw formowania się szlaków 

pamięciowych, z mechanizmami warunkującymi rozwój uzależnień lekowych (Załacznik 7, IIa. 

2, 3, 4, 6, 7, 8). 

W powyższych badaniach oceniono wpływ zarówno jednorazowego, jak i przewlekłego 

podawania nikotyny i/lub amfetaminy na zachowania lękowe myszy oraz starano się wykazać 

istnienie pełnej, dwukierunkowej tolerancji krzyżowej pomiędzy nikotyną a amfetaminą na ich 

efekty lękowe, zakładając istnienie podobnych mechanizmów warunkujących ten typ działania 

w obu przypadkach. Ponadto, aby określić rolę homeostazy wapniowej w reakcjach lękowych 

indukowanych nikotyną i/lub amfetaminą, zbadano wpływ antagonistów VDCC typu L z różnych 

grup chemicznych (nimodypina, werapamil, diltiazem, flunaryzyna) na wyżej opisane 

zachowania lękowe myszy, indukowane tymi środkami uzależniającymi. Przebadano także 

wpływ bupropionu, leku przeciwdepresyjnego, który jest jak dotąd jedynym nie-nikotynowym 

lekiem stosowanym w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz endogennego sytemu 

kannabinoidowego na anksjogenne (lękotwórcze) i anksjolityczne (przeciwlękowe) efekty 

indukowane nikotyną i/lub amfetaminą. Do oceny zachowań lękowych myszy, użyto jednego 
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z najczęściej stosowanych w farmakologii doświadczalnej testu EPM. W badaniach 

prezentowanych w pracy doktorskiej oceniono również wpływ jednorazowego podania nikotyny 

na procesy zapamiętywania i uczenia się u myszy. Dodatkowo porównano wpływ bupropionu 

i antagonistów VDCC typu L z różnych grup chemicznych (nimodypina, werapamil, diltiazem, 

flunaryzyna) na indukowane nikotyną efekty kognitywne. Przebadano także możliwe interakcje 

pomiędzy endogennym układem kannabinoidowym a systemem cholinergicznym, w kontekście 

procesów pamięci i uczenia się. Do oceny procesów uczenia się i pamięci u myszy, użyto testu 

mEPM. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nikotyna (0.1 mg/kg) i amfetamina 

(2 i 4 mg/kg) podane w postaci jednorazowej iniekcji wykazują działanie anksjogenne, z kolei 

przewlekłe podawanie nikotyny (0.1 mg/kg) i amfetaminy (2 mg/kg) prowadzi do rozwoju 

tolerancji na to działanie, objawiające się efektem anksjolitycznym. Rozwija się także pełna, 

dwukierunkowa tolerancja krzyżowa na anksjogenne działanie obu tych substancji 

uzależniających. Działanie pro- jak i przeciwlękowe, oraz rozwój pełnej, dwukierunkowej 

tolerancji krzyżowej indukowane podawaniem nikotyny i/lub amfetaminy było znoszone przez 

antagonistów VDCC (5-20 mg/kg), bupropion (5 mg/kg) oraz ligandy receptorów CB1 (agonistę 

receptorów CB1/CB2: WIN 55,212-2 (0.25-0.5 mg/kg), jak i antagonistę receptorów CB1 – 

rimonabant (0.5-1 mg/kg) (Załącznik 7, IIa. 2, 4, 7, 8). Prezentowane badania wykazały także, 

że jednorazowa iniekcja nikotyny (0.1 i 0.5 mg/kg) i AM 251 (0.5-3 mg/kg) powodowała poprawę 

pamięci i uczenia się. Poprawa efektów kognitywnych, wywołanych nikotyną była osłabiana 

poprzez podanie antagonistów VDCC typu L (5 mg/kg), bupropionu (10-20 mg/kg) oraz 

ligandów receptorów CB1: zarówno WIN 55,212-2 (0.25-0.5 mg/kg), jak i AM 251 (0.25 mg/kg) 

(Załącznik 7, IIa. 3, 6). 

Badania wskazały na udział antagonistów VDCC typu L w zachowaniach lękowych 

indukowanych podaniem nikotyny i/lub amfetaminy, jak i w efektach kognitywnych 

indukowanych podaniem nikotyny. Sugerować to może, że zablokowanie mechanizmów 

zależnych od Ca 2+ narusza zdolność organizmu do zmian adaptacyjnych, rozwijających się pod 

wpływem przewlekłego stosowania środków uzależniających, a tym samym może złagodzić 

zmiany indukowane przez te substancje. Dodatkowo, przedstawione w pracy wyniki wskazują na 

hamujący wpływ bupropionu na powyższe efekty indukowane nikotyną i/lub amfetaminą oraz 

dostarczają farmakologicznych dowodów wskazujących na wyraźne zaangażowanie 

endogennego układu kannabinoidowego w modulację zachowań lękowych i pamięciowych 

indukowanych w/w środkami psychoaktywnymi. 
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Podsumowanie: 

Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora obejmuje 10 prac o łącznej 

wartości IF=16,531 i KBN/MNiSW=138.  

W skład dorobku wchodzi:  

• 8 oryginalnych prac z IF o łącznej wartości IF=16,531 i punktacji 

KBN/MNiSW=129 (Załącznik 7, IIa. 1-8) 

• 2 prace poglądowe o łącznej punktacji  KBN/MNiSW=9 (Załacznik 7, IId. 2, 3) 

Wyniki badań prezentowano w formie 9 doniesień zjazdowych na:  

• 4 konferencjach krajowych (Załacznik 7, IIIb. 39-42) 

• 5 konferencjach międzynarodowych (Załącznik 7, IIIb. 1-5) 

2 Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych oraz dalsze plany naukowo-badawcze 

Moja działalność naukowo-badawcza prowadzona po obronie pracy doktorskiej jest 

szeroko zakrojona i dotyczy następujących zagadnień: 

• oceny cholinergicznych i histaminowych mechanizmów zaangażowanych w procesy 

kognitywne i motoryczne (Załącznik 7, IIa. 9, 10, 12) 

• oceny różnych mechanizmów zaangażowanych w objawy odstawienne rozwijające się 

podczas uzależnienia od nikotyny i/lub amfetaminy (Załącznik 7, IIa. 14; IId. 1) 

• oceny aktywności biologicznej furanokumaryn: imperatoryny, ksantotoksyny, 

bergaptenu i umbeliferonu oraz oceny ich wpływu na efekty behawioralne 

i biochemiczne indukowane podaniem nikotyny lub skopolaminy (Załącznik 7, IIa. 11, 

13, 15, 17) 

• oceny aktywności biologicznej alkaloidu: magnofloryny oraz oceny jej wpływu na efekty 

amnestyczne indukowane podaniem skopolaminy (Załącznik 7, IIb. 1) 

• oceny behawioralnych i biochemicznych interakcji pomiędzy nikotyną a mefedronem 

(Załącznik 7, IIa. 16) 

• oceny behawioralnych i biochemicznych interakcji pomiędzy nikotyną a przewlekłym 

stresem (Załącznik 7, IIa. 18) 
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Ocena cholinergicznych i histaminowych mechanizmów zaangażowanych w procesy 

kognitywne i motoryczne w zwierzęcych modelach doświadczalnych (Załącznik 7, IIa. 9, 10, 

12) 

Badania, w które byłam zaangażowana jeszcze przed obroną pracy doktorskiej, 

a kontynuowałam je również po obronie, dotyczyły cholinergicznych mechanizmów leżących 

u podstaw procesów pamięciowych, potwierdzają opisywane wcześniej silne zaangażowanie 

ścieżek cholinergicznych w procesy kognitywne (Załącznik 7, IIa. 10). Były to pierwsze badania, 

w których podjęłam się szczegółowej ocenie roli układu cholinergicznego w procesy formowania 

się szlaków pamięciowych, co pozwoliło mi na przeprowadzenie kolejnych badań 

zaprezentowanych w cyklu prac przeznaczonych do postępowania habilitacyjnego (Załącznik 7, 

Ib. M.1-M.3).  

Dzięki wspomnianym badaniom pilotażowym dotyczących wpływu nikotyny na procesy 

kognitywne (Załącznik 7, IIa. 10), podjęłam również współpracę z Instytutem Farmakologii 

Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Krakowie oraz Katedrą Toksykologii, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach tej współpracy zajęłam się oceną interakcji pomiędzy 

układem cholinergicznym a histaminowym (Załącznik 7, IIa. 9, 12).  

Chociaż, już wcześniej opisywano silną korelację pomiędzy ścieżkami cholinergicznymi 

a histaminowymi w kontekście ich zaangażowania w procesy kognitywne [Blandina i wsp., 

2004], to rola histaminy i receptorów dla histaminy (H), szczególnie podtypu H3, w efektach 

kognitywnych nikotyny nie została wcześniej oceniana. Przedmiotem badań z naukowcami z 

PAN stała się ocena zaangażowania receptorów podtypu H3, poprzez użycie 

antagonisty/odwrotnego agonisty tych receptorów ABT-239 w procesy kognitywne indukowane 

nikotyną.  Do oceny procesów kognitywnych użyto wspomniany już test mEPM. W powyższych 

doświadczeniach potwierdzono wykazany we wcześniejszych badaniach (Załącznik 7, IIa. 10) 

korzystny wpływ nikotyny (0.035 mg/kg) na procesy akwizycji i konsolidacji pamięci. Wykazano 

również, że jednorazowe podanie ABT-239 (w zakresie dawek 0.1-3 mg/kg) nie ma wpływu ani 

na procesy formowania się szlaków pamięciowych w fazie akwizycji, ani konsolidacji u myszy 

w teście mEPM. Dokonano także po raz pierwszy oceny interakcji pomiędzy układem 

cholinergicznym a histaminowym w kontekście efektów kognitywnych. Łączne jednorazowe 

podanie nieefektywnej dawki ABT-239 (0.1 mg/kg) i podprogowej dawki nikotyny (0.0175 

mg/kg) spowodowało poprawę pamięci zarówno w przypadku nabywania, jak i konsolidacji 

pamięci u myszy w teście mEPM. Podobnie łączne podanie ABT-239 (w dawkach 

nieefektywnych: 1 i 3 mg/kg) i nikotyny (w dawce efektywnej: 0.035 mg/kg) nasilało poprawę 

akwizycji i konsolidacji pamięci indukowaną nikotyną u myszy w teście mEPM. Prezentowane 

wyniki wskazują po raz pierwszy na korzystne interakcje między układem histaminowym 

a cholinergicznym, w kontekście nabywania i konsolidacji procesów kognitywnych u myszy 
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w teście mEPM. Niniejsze dane potwierdzają w ten sposób również istotną rolę receptorów H3 

w modulacji nikotynowych efektów kognitywnych – blokada receptorów H3 nasilała poprawę 

pamięci indukowaną nikotyną (Załącznik 7, IIa. 12). 

Przeglądając dane literaturowe dotyczące powyższych efektów kognitywnych nikotyny, 

zwróciłam uwagę na to, że uzależniający potencjał nikotyny powiązany jest w pewnym stopniu 

z jej wpływem na efekty psychoruchowe i funkcje poznawcze [von der Goltz i Kiefer, 2009]. Co 

więcej, warto zauważyć, że wiele danych literaturowych [Nestler, 2001; 2002; 2004], wskazuje 

na to, że podobne szlaki neuronalne mogą być zaangażowane zarówno w funkcje poznawcze, jak 

i efekty uzależniające. Biorąc powyższe dane pod uwagę oraz wyniki poprzednich badań 

(Załącznik 7, IIa. 12) dotyczące interakcji pomiędzy układem cholinergicznym a histaminowym 

w kontekście akwizycji i konsolidacji procesów kognitywnych, kolejne badania które 

prowadziłam w ramach współpracy z PAN, dotyczyły oceny roli receptorów H3 w efektach 

lokomotorycznych indukowanych podaniem nikotyny u szczurów (Załącznik 7, IIa. 9). 

W niniejszym badaniu oceniono wpływ ABT-239 na reakcje psychomotoryczne indukowane 

jednorazowym i przewlekłym podawaniem nikotyny, w tym reakcje sensytyzacji 

i uwarunkowanej lokomocji. ABT-239 w żadnej z testowanych dawek (0.3-3 mg/kg), jak 

i nikotyna (0.4 mg/kg), nie wpływał na podstawową aktywność lokomotoryczną zwierząt. 

Jednakże, podawanie  ABT-239 (1 mg/kg) przed nikotyną (0.4 mg/kg) przez okres 5 dni, 

a następnie poddanie jednorazowej dawki nikotyny (0.4 mg/kg) spowodowało znacznie 

zwiększenie hiperlokomocji. Podobnie jak w poprzedniej pracy (Załącznik 7, IIa. 12), powyższe 

wyniki (Załącznik 7, IIa. 9), wskazują na pewne zaangażowanie receptorów H3 w reakcjach 

ruchowych dla nikotyny.  

Wiedza otrzymana na podstawie wyników prezentowanych w tych dwóch pracach 

(Załącznik 7, IIa. 9, 12) może w przyszłości zostać wykorzystana w stworzeniu nowych strategii 

terapii chorób przebiegających z dysfunkcjami kognitywnymi, zwłaszcza takimi w które 

zaangażowane są ścieżki cholinergiczne, jak i być pomocna w leczeniu uzależnienia od nikotyny, 

uwzględniając w terapii ligandy receptorów H3. 

Ocena różnych mechanizmów zaangażowanych w objawy odstawienne rozwijające się podczas 

uzależnienia od nikotyny i/lub amfetaminy w zwierzęcych modelach doświadczalnych 

(Załącznik 7, IIa. 14; IId. 1) 

Po obronie pracy doktorskiej nadal kontynuowałam również badania dotyczące 

uzależniających właściwości nikotyny i/lub amfetaminy (Załącznik 7, IIa. 14; IId. 1). 

 Celem prowadzonych badań była ocena mechanizmów, w tym wapniowo-zależnych, 

zaangażowanych w powstawanie objawów odstawiennych po zaprzestaniu przewlekłego 
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podawania nikotyny (7 dni, trzy razy dziennie, w dawce 3.35 mg/kg) i amfetaminy (14 dni, raz 

dziennie, dawka 2.5 mg/kg) w zwierzęcych modelach doświadczalnych. Objawy odstawienne 

badano pierwszego, siódmego lub czternastego dnia od ostatniej iniekcji. Nasze badania 

wykazały, że w czternastym dniu po odstawieniu amfetaminy i siódmym dniu po odstawieniu 

nikotyny, zaobserwowano wzrost poziomu lęku w teście EPM, nasilenie zachowań depresyjnych 

w FST, upośledzenie procesów pamięciowych w teście mEPM oraz hiperalgezję (nasilone 

odczuwanie bólu) u myszy ocenianą w teście gorącej płytki. Ponadto, antagoniści VDCC typu L: 

nimodypina, werapamil i flunaryzyna, podani w dawkach 10 i 20 mg/kg, osłabiali ekspresję 

wspomnianych objawów odstawiennych. Uzyskane wyniki sugerują rolę homeostazy wapnia 

w wyrażaniu się objawów odstawiennych nikotyny i amfetaminy. Można więc przypuszczać, że 

blokery kanału wapniowego typu L mają pewien potencjał terapeutyczny w kierunku łagodzenia 

objawów związanych z odstawieniem środka uzależniającego, a zatem mogą być korzystne 

w farmakoterapii objawów odstawiennych po wielu środkach uzależniających i zmniejszać 

ryzyko powrotu do nałogu ze względu na te objawy (Załącznik 7, IIa. 14). 

W kontekście powyższej tematyki badawczej, prowadziłam również badania oceniające 

mechanizmy nagradzającego działania nikotyny oraz zachowań związanych z powrotem do 

nałogu nikotynowego. Potwierdziliśmy nagradzające działanie nikotyny (0.175 mg/kg) 

w wspomnianym wcześniej teście CPP-reinstatement u szczurów. Dodatkowo wykazaliśmy, że 

po wygaszeniu nikotynowej preferencji miejsca, podanie etanolu (0.5 g/kg) i WIN 55,212-2 

(0.5 mg/kg) przywracało wcześniej wytworzoną preferencję miejsca w tym teście. Ponadto 

w naszych badaniach oceniliśmy skuteczność opisywanych wcześniej ligandów nAChRs: 

bupropionu (5-20 mg/kg) i mekamylaminy (1 i 2 mg/kg) w blokowaniu przywrócenia 

indukowanej nikotyną warunkowanej preferencji miejsca wywoływanego podaniem 

WIN 55,212-2 i etanolu. Uzyskane wyniki wykazały, że mekamylamina (w obu z zastosowanych 

dawek) i bupropion (5 mg/kg i 20 mg/kg) osłabiały to działanie. Wyniki otrzymane w niniejszych 

badaniach mogą przyczyniać się do lepszego zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw 

działania uzależniającego nikotyny i wzajemnych interakcji pomiędzy środkami o wysokim 

potencjale uzależniającym: nikotyną, kannabinoidami i etanolem (Załącznik 7, IId. 1). 

Ocena aktywności biologicznej furanokumaryn: imperatoryny, ksantotoksyny, bergaptenu 

i umbeliferonu oraz ocena ich wpływu na efekty behawioralne i biochemiczne indukowane 

podaniem nikotyny lub skopolaminy (Załącznik 7, IIa.11, 13, 15, 17) 

Biorąc pod uwagą znaczącą rolę naturalnych produktów w terapii schorzeń OUN, 

w ramach współpracy pomiędzy Katedrą i Zakładem Farmakologii z Farmakodynamiką UM 

a Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych oraz Katedrą i Zakładem 
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Chemii Medycznej UM w Lublinie rozpoczęłam cykl badań dotyczący aktywności biologicznej 

kumaryn. Prezentowane poniżej badania (Załącznik 7, IIa. 11, 13, 15, 17) zostały częściowo 

sfinansowane z przyznanego w 2015 roku grantu (NCN 2014/13/B/NZ4/01249) (Załącznik 7, IIi. 

3), którego byłam wykonawcą. 

Potrzebne do badań związki furanokumarynowe zostały wyizolowane nowatorską 

i jednocześnie szybką oraz wydajną metodą chromatografii przeciwprądowej z korzenia 

i owoców arcydzięgiela litwor. 

Furanokumaryny (imperatoryna, bergapten, ksantotoksyna i umbeliferon), ze względu na 

swoją wielokierunkową aktywność farmakologiczną, stanowią grupę związków pochodzenia 

naturalnego szczególnie interesującą naukowców. Dane literaturowe opisują zwłaszcza działanie 

fotouczulające związków kumarynowych, przez co najszersze zastosowanie znalazły w leczeniu 

bielactwa i łuszczycy [Baek i wsp., 2000; Ban i wsp., 2003]. Jednakże, w kontekście tematyki 

moich wcześniejszych badań, szczególnie interesujące były dla mnie dane literaturowe 

wskazujące na to, iż związki te, poprzez hamowanie aktywności AChE, zwiększają poziom ACh 

w OUN i tym samym korzystnie wpływają na procesy pamięciowe [Fylaktakidou i wsp., 2004; 

Kontogiorgis i wsp., 2006; Vianna i wsp., 2012]. Opierając się na powyższych danych 

literaturowych, w ramach wspomnianej współpracy międzyzakładowej UM w Lublinie, podjęłam 

się próby oceny wpływu tych związków na funkcje OUN, ze szczególnym uwzględnieniem oceny 

cholinergicznych mechanizmów działań furanokumaryn. 

Pierwszym z badanych związków była imperatoryna. W serii kilku badań dokonano 

oceny wpływu jednorazowego oraz przewlekłego podania imperatoryny na zachowania 

lękowe,  procesy pamięciowe oraz parametry stresu oksydacyjnego u myszy. Do oceny wpływu 

imperatoryny na zachowania lękowe użyto testu EPM a na procesy kognitywne testu mEPM. 

Imperatoryna, w zakresie dawek 5-50 mg/kg podawana była jednorazowo oraz subchronicznie, 

w różnych odstępach czasowych. Imperatoryna podawana w dawkach 10 i 20 mg/kg, 

jednorazowo lub subchronicznie, wykazywała działanie prokognitywne, zarówno w fazie 

akwizycji i konsolidacji procesów pamięciowych. Zaobserwowano również działanie 

przeciwlękowe imperatoryny, po podaniu jednorazowym i subchronicznym w identycznych 

dawkach jak poprzednio (10 i 20 mg/kg) (Załącznik 7, IIa. 11). 

Dodatkowo biorąc pod uwagę wspomniany wpływ furanokumaryn na transmisję 

cholinergiczną, kolejne badania miały na celu przebadanie interakcji pomiędzy imperatoryną, 

a ligandami nAChRs: nikotyną i skopolaminą na poziomie behawioralnym i biochemicznym. 

Opierając się na moich poprzednich badaniach wskazujących na silne zaangażowanie nikotyny 

w procesy kognitywne (działanie prokognitywne nikotyny) (Załącznik 7, IIa. 10; Ib. M.1-M.3) 

i lękowe (działanie anksjogenne nikotyny) (Załącznik 7, IIa. 4, 7), celem kolejnych badań stała 
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się ocena wpływu imperatoryny na powyższe efekty indukowane nikotyną, na poziomie 

behawioralnym i biochemicznym. Do oceny zachowań lękowych użyto testu EPM, natomiast do 

oceny procesów kognitywnych testu PA/IA. W badaniach wykazano, że imperatoryna podana 

jednorazowo w dawkach 10 i 20 mg/kg hamuje anksjogenne działanie nikotyny (0.1 mg/kg) 

w teście EPM. Wykazano także, że jednorazowe, łączne podanie imperatoryny (1 mg/kg) 

i nikotyny (0.05 mg/kg), w niedziałających w teście PA/IA dawkach, powoduje poprawę 

procesów pamięci w fazie akwizycji, pozostając bez wpływu na fazę konsolidacji. Z kolei, 

subchroniczne podanie imperatoryny (1 mg/kg, 6 dni, dwa razy dziennie) wpływa korzystnie na 

procesy kognitywne (zarówno akwizycję, jak i konsolidację pamięci), indukowane podaniem 

nikotyny w dniu testu. 

Jak już wspomniano, ta część badań behawioralnych została uzupełniona również o serię 

badań biochemicznych. Wyniki badań potwierdzają, że nikotyna indukuje procesy stresu 

oksydacyjnego w strukturach mózgu odpowiedzialnych za uczenie się i procesy kognitywne. 

Z kolei, imperatoryna wykazała właściwości antyoksydacyjne. Badana furanokumaryna 

podawana łącznie z nikotyną hamowała proces peroksydacji lipidów (efekt: obniżenie stężenia 

MDA) i nadprodukcję RFT (efekt: zwiększenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych – SOD, 

GPx i GR) (Załącznik 7, IIa. 13).  

W sposób podobny, w kolejnych doświadczeniach oceniony został też wpływ 

imperatoryny na efekty kognitywne i parametry stresu oksydacyjnego indukowane podaniem 

skopolaminy. Nasze badania po raz pierwszy wykazały, że imperatoryna poprawia zarówno 

procesy akwizycji, jak i konsolidacji pamięci upośledzone podaniem skopolaminy oceniane 

w teście PA/IA. Podanie imperatoryny, jednorazowo, dawkach 5 i 10 mg/kg łagodziło zaburzenia 

kognitywne indukowane podaniem skopolaminy (1 mg/kg) w fazie nabywania i konsolidacji 

pamięci. Ponadto, subchroniczne iniekcje furanokumaryny (7 dni, dwa razy dziennie) w dawce 

10 mg/kg, znacznie poprawiały procesy uczenia się i pamięci w fazie konsolidacji, upośledzone 

podaniem skopolaminy. Na poziomie badań biochemicznych wykazaliśmy, że podanie 

skopolaminy indukowało procesy stresu oksydacyjnego w mózgach gryzoni, zaś imperatoryna 

w sposób statystycznie istotny podwyższała aktywność kluczowych enzymów 

antyoksydacyjnych (SOD, GPx), obniżonych uprzednim podaniem skopolaminy. 

Uzyskane wyniki mogą sugerować mechanizm cholinergiczny leżący u podstaw 

obserwowanej poprawy procesów kognitywnych, indukowanych podaniem imperatoryny. 

Imperatoryna zmniejsza również poziom stresu oksydacyjnego, wykazując tym samym działanie 

antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne (Załącznik 7, IIa. 15). 

Kolejne badania dotyczące furanokumaryn, miały na celu ocenę, czy trzy inne kumaryny 

(ksantotoksyna, bergapten i umbeliferon) modulują procesy pamięciowe i emocjonalne 
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indukowane podaniem nikotyny u myszy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę dane literaturowe 

wskazujące na to, że furanokumaryny mogą hamować aktywność enzymów uczestniczących 

w metabolizmie nikotyny [Hukkanen i wsp., 2005; Visoni i wsp., 2008], w prezentowanych 

badaniach zbadano czy indukowane podaniem kumaryn zahamowanie metabolizmu nikotyny 

przedłuży jej działanie w testach behawioralnych. Do oceny zachowań emocjonalnych – 

depresyjnych, wybrano FST, a do oceny procesów kognitywnych test PA/IA. 

Badania wykazały, że ksantotoksyna (15 mg/kg), bergapten (25 mg/kg) i umbeliferon 

(25 mg/kg), wykazują działanie prokognitywne w teście PA/IA, zaś nie wpływają na IT w teście 

FST. Efekty zarówno nikotyny, jaki kumaryn wygaszone zostały 48 godzin po iniekcjach 

związków. Uzyskane w omawianych doświadczeniach wyniki sugerują, że kumaryny zwalniają 

metabolizm nikotyny i tym samym powodują utrzymanie jej efektów behawioralnych, gdyż 

działanie przeciwdepresyjne i prokognitywne indukowane nikotyną zaobserwowane było 

48 godzin po łącznym podaniu związków (Załącznik 7, IIa. 17). 

Wyniki prezentowanej serii badań dotyczącej oceny aktywności biologicznej 

furanokumaryn w OUN (Załącznik 7, IIa. 11, 13, 15, 17) mogą przyczynić się do opracowania 

nowej farmakoterapii chorób przebiegających z podwyższonym poziomem lęku czy zaburzeń 

lękowych wywołanych, upośledzeniem procesów pamięciowych, np. w przebiegu AD, jak i mogą 

być korzystne w farmakoterapii tych zaburzeń u osób uzależnionych od nikotyny. 

Ocena aktywności biologicznej alkaloidu: magnofloryny oraz ocena jej wpływu na 

efekty amnestyczne indukowane podaniem skopolaminy (Załącznik 7, IIb. 1) 

W ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią Roślin 

Leczniczych UM w Lublinie zaangażowałam się również w badania dotyczące oceny aktywności 

biologicznej alkaloidu izochinolinowego - magnofloryny, ze szczególnym uwzględnieniem jej 

wpływu na procesy kognitywne. Uzyskane w tych badaniach wyniki stały się podstawą do 

zgłoszenia ich jako krajowe osiągnięcie patentowe w 2017 roku o numerze: P.419074, pt.: 

„Zastosowanie medyczne magnofloryny” (Załącznik 7, IIb. 1). 

Zgłaszane osiągnięcie patentowe obejmuje odkrycie właściwości prokognitywnych – 

poprawiających pamięć, oraz przeciwamnestycznych – odwracanie upośledzenia pamięci, 

alkaloidu izochinolinowego - magnofloryny, wyizolowanej z metanolowego wyciągu z korzeni 

berberysu kreteńskiego. Przeprowadzone badania dotyczą istotnego zagadnienia, jakim jest 

wspomniana wcześniej prewencja chorób OUN przy zastosowaniu substancji pochodzenia 

roślinnego. Badania miały na celu ocenę po raz pierwszy wpływu  jednorazowego i przewlekłego 

podawania magnofloryny na procesy formowania się szlaków pamięci krótko- i długotrwałej 

u myszy, jak i ocenę wpływu magnofloryny na upośledzenie pamięci indukowane skopolaminą. 

Do oceny procesów kognitywnych  u myszy zastosowano test PA/IA. 
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Magnofloryna w dawce 20 mg/kg poprawiała procesy kognitywne pamięci krótko- 

i długotrwałej u myszy w teście PA/IA. Dodatkowo, związek ten w dawce efektywnej (20 mg/kg), 

jak i nieefektywnej (10 mg/kg), odwracał zaburzenia pamięci długotrwałej indukowane 

skopolaminą (1 mg/kg).  Użyte do badań obydwie dawki magnofloryny (10 oraz 20 mg/kg) nie 

wywierały wpływu na aktywność lokomotoryczną myszy, co może świadczyć o dobrej tolerancji 

alkaloidu w tak dobranych dawkach. 

Otrzymane wyniki (Załącznik 7, IIb. 1) pozwalają potwierdzić efekty prokognitywne 

magnofloryny, sugerować jej potencjalną możliwość stosowania w farmakoterapii chorób 

przebiegających z deficytami pamięci, i w ten sposób kwalifikować ją do dalszych badań 

farmakologicznych. 

Ocena behawioralnych i biochemicznych interakcji pomiędzy nikotyną a mefedronem 

(Załącznik 7, IIa. 16) 

W ramach współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej UM w Lublinie 

uczestniczyłam również w badaniach dotyczących oceny interakcji pomiędzy nikotyną 

a mefedronem, na poziomie behawioralnym i biochemicznym (Załącznik 7, IIa. 16). Substancje 

psychoaktywne, takie jak morfina, kannabinoidy czy metylenodioksymetamferamina (MDMA) 

często są zażywane łącznie przez osoby uzależnione [Schifano i wsp., 2011]. Brakuje jednak 

badań dotyczących łącznego stosowania nikotyny i związków powszechnie znanych pod nazwą 

dopalacze, np. mefedronu. Badania dotyczące tej problematyki, w które byłam zaangażowana 

wykazały anksjogenne działanie mefedronu w dawkach 0.25 mg/kg oraz 0.1 mg/kg w teście EPM 

u myszy. Wykazano również, że łączne podanie mefedronu (0.05 mg/kg) oraz nikotyny 

(0.05 mg/kg) w dawkach niedziałających wywołało efekt anksjogenny, wskazując kierunek 

działania synergistycznego badanych substancji na procesy lękowe. Kolejnym celem powyższych 

badań była ocena łącznego podania mefedronu i nikotyny na procesy kognitywne. Wykazano, że 

dawka 5 mg/kg mefedronu poprawiała procesy konsolidacji pamięci w teście PA/IA u myszy. 

Wykazano również działanie prokognitywne na etapie konsolidacji pamięci, po łącznym podaniu 

nikotyny (0.05 mg/kg) oraz mefedronu (2.5 mg/kg) w dawkach niewykazujących wpływu na 

procesy pamięciowe. Wskazuje to także na synergizm działania badanych substancji. Dodatkowo, 

w prezentowanych badaniach po raz pierwszy wykazano, że istotny wzrost ruchliwości nastąpił 

u myszy z rozwiniętą sensytyzacją lokomotoryczną na nikotynę, po podaniu ostatniego dnia 

doświadczenia mefedronu w dawce (1 mg/kg). W dawce tej mefedron po jednorazowym podaniu 

nie wpływał na aktywność lokomotoryczną gryzoni.  

Powyższe badania behawioralne uzupełniono o badania na poziomie biochemicznym. 

Wykazano, że mefedron podawany w wyższych dawkach (2.5 i 5 mg/kg), nikotyna (0.05 mg/kg), 

a także jednoczesne podawanie mefedronu i nikotyny, indukuje procesy stresu oksydacyjnego, 
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obserwowane jako wzrost stężenia MDA oraz spadek wartości całkowitego potencjału 

antyoksydacyjnego (TAS) i aktywności CAT w strukturach mózgu odpowiedzialnych za procesy 

pamięciowe: hipokampie i korze przedczołowej. Uzyskane wyniki wzbogacają wiedzę dotyczącą 

działania mefedronu oraz jego interakcji z innymi substancjami psychoaktywnymi, co może mieć 

w przyszłości istotne znaczenie toksykologiczne. 

Ocena behawioralnych i biochemicznych interakcji pomiędzy nikotyną a chronicznym 

łagodnym stresem (ang. chronic unpredictable mild stress, CMUS) (Załącznik 7, IIa. 18) 

Prowadząc moje badania dotyczące oceny wpływu nikotyny na procesy formowania się 

szlaków pamięciowych (Załącznik 7, IIa. 10; Ib. M.1-M.3) i procesy emocjonalne (Załącznik 7, 

IIa. 4, 7; Ib. M.4) w zwierzęcych modelach doświadczalnych, zostałam równocześnie 

zaangażowana w kolejne badania, których problem badawczy skupił się na określeniu czy, 

i w jaki sposób, nikotyna, jako powszechnie stosowana substancja uzależniająca, wpływa na 

organizmy poddane przewlekłemu stresowi; łagodzi czy też nasila objawy indukowane stresem. 

Dlatego, pozostając we współpracy z Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej UM w Lublinie, 

uczestniczyłam w badaniach oceniających zmiany behawioralne i biochemiczne (bio-parametry 

stresu oksydacyjnego) indukowane CMUS u myszy otrzymujących iniekcje nikotyny. 

W celu oceny czy stres i nikotyna mogą modyfikować wzajemny wpływ na zachowania 

lękowe, depresyjne i procesy kognitywne ustalona została po raz pierwszy w naszej Katedrze 

procedura CMUS u gryzoni. Stwierdzono, że stosowanie łagodnych czynników stresujących, 

2 godziny dziennie, takich jak: wilgotna ściółka lub jej brak, przechylenie klatki o 45 stopni, 

ograniczenie wody lub pokarmu, sygnał dźwiękowy (90 dB) przez 4 tygodnie, indukuje 

zachowania lękowe oceniane w teście EPM; efekty prodepresyjne w FST oraz zaburzenia pamięci 

w PA/IA. Działanie nikotyny w tych testach, jak już wspomniano, zostało wcześniej przebadane 

(Załącznik 7, IIa. 4, 7, 10; Ib. M.1-M.4), więc dawki nikotyny oraz schemat jej podawania były 

już ustalone. 

Cholinergiczne zmiany indukowane CMUS nie zostały dotąd dokładnie przebadane. 

W omawianych doświadczeniach po raz pierwszy zaobserwowano, że nikotyna podana 

jednorazowo w dawce 0.2 mg/kg oraz chronicznie (14 dni), w dawce 0.1 mg/kg, wykazywała 

efekt przeciwdepresyjny oraz osłabiała efekty depresyjne indukowane CMUS u myszy. Nikotyna 

podawana zarówno jednorazowo (0.5 mg/kg), jak i chronicznie (0.1 mg/kg) nie wpływała na 

zachowania lękowe, natomiast w połączeniu z CMUS łagodziła lęk indukowany zastosowaniem 

procedury CMUS. Jednorazowe podanie nikotyny (0.5 mg/kg) poprawiło procesy uczenia się 

i pamięci, natomiast jej chroniczne podanie (0.05 mg/kg) nie wpływało na oceniane procesy. 

Zaobserwowano również, że zaburzenia pamięci indukowane stresem są łagodzone zarówno 

podaniem nikotyny jednorazowo, jak i jej przewlekłymi iniekcjami. W badaniach zastosowano 
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również metyrapon (50 mg/kg), inhibitor syntezy kortyzolu i kortykosteronu, który osłabił 

zachowania depresyjne indukowane przewlekłym stresem, co sugeruje wpływ 

glikokortykosteroidów i zaangażowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN) na 

indukowaną stresem anhedonię.  

Dodatkowo, prezentowane badania potwierdziły pro-oksydacyjny wpływ CMUS. 

Wykazaliśmy obniżenie wartości TAS u stresowanych myszy, zmniejszenie aktywności 

enzymów antyoksydacyjnych (SOD i GPx), jak również wzrost stężenia MDA. 

Zaobserwowaliśmy także, że nikotyna wywołuje stres oksydacyjny w mózgu zwierząt 

doświadczalnych oraz zaobserwowano znaczące zwiększenie stężenia MDA, obniżenie TAS oraz 

zmniejszenia stężenia SOD i GPx po podaniu nikotyny we wszystkich badanych strukturach 

mózgu i w całej tkance mózgowej. Dodatkowo, badania potwierdziły dalsze zwiększenie 

parametrów stresu oksydacyjnego po ostrym oraz chronicznym podawaniu nikotyny, myszom 

poddanym procedurze CMUS.  

Przeprowadzone badania tego typu są pierwszymi tak kompleksowymi badaniami 

dotyczącymi tego zagadnienia. 

Dalsze plany naukowo-badawcze 

Obecnie, kontynuuję moje podstawowe badania dotyczące biochemicznej 

i behawioralnej oceny zaangażowania układu endokannabinoiodowego w patogenezę 

i symptomy AD, skupiając się nie tylko na bezpośrednich (receptorowych mechanizmach 

kannabinoidowych), ale i mechanizmach pośrednich.  

W swoich najbliższych planach naukowych chciałabym także kontynuować badania 

prowadzone w zespole prof. dr hab. Grażyny Białej dotyczące interakcji stres-nikotyna 

w zwierzęcych modelach doświadczalnych.  

Dodatkowo, pozostając we współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakognozji z Pracownią 

Roślin Leczniczych UM w Lublinie, kontynuuję badania dotyczące oceny właściwości 

przeciwdepresyjnych związków pochodzenia naturalnego, co jest założeniem przyznanego 

w 2016 roku grantu NCN 2015/17/D/NZ7/00822 (Załącznik 7, IIi. 1),  którego jestem głównym 

wykonawcą. 

Zamierzam również kontynuować współpracę z Zakładem Biofarmacji UM w Lublinie 

oraz Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych w zakresie 

oceny aktywności biologicznej nowych związków. 
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Podsumowanie: 

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 45 prac o łącznym 

IF=56,812 i KBN/MNiSW=585. 

 

W skład dorobku wchodzi:  

• 18 prac oryginalnych (o łącznej wartości IF=51,415 i KBN/MNiSW=520) 

(Załącznik 7, IIa. 9-18), z uwzględnieniem 8 publikacji zgłoszonych do oceny 

w postępowaniu habilitacyjnym (Załącznik 7, Ib. M.1-M.8) 

• 1 praca przeglądowa posiadająca IF (IF=5,397 i KBN/MNiSW=40) (Załącznik 

7, IIa. 19) 

• 1 praca oryginalna bez IF (KBN/MNiSW=7) (Załącznik 7, IId. 1) 

• 22 prace przeglądowe bez IF (KBN/MNiSW=18) (Załącznik 7, IId. 4-25) 

• 3 prace popularno-naukowe (Załącznik 7, IIIi. 4) 

 

Wyniki badań prezentowano w formie 38 doniesień zjazdowych na:  

• 5 konferencjach krajowych Załącznik 7, IIIb. 43-47) 

• 33 konferencjach międzynarodowych (Załącznik 7, IIIb. 6-38) 

 

Byłam również autorem lub współautorem 6 wykładów plenarnych i wystąpień ustnych 

prezentowanych na:  

• 3 konferencjach międzynarodowych (Załącznik 7, IIk. 1-3) 

• 3 konferencjach krajowych (Załącznik 7, IIk. 4-6)  

 

Jestem także współautorem 1 zgłoszenia patentu krajowego (Załącznik 7, IIb. 1). 

3 Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą 

Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi 

Współpraca międzyuczelniana 

• Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz Katedra Toksykologii, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie - realizacja wspólnych badań dotyczących interakcji pomiędzy 

receptorami serotoninergicznymi i histaminowymi 

• Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii, Żywienia 

Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy – realizacja 

http://www.up.lublin.pl/nozib-streszczenia/foodscience
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wspólnych badań dotyczących właściwości prokognitywnych owoców borówki czarnej 

w kontekście AD 

 

Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek UM w Lublinie 

• Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie: 

✓ izolacja kumaryn (realizacja wspólnego grantu) (Załącznik 7, IIi. 3)   

✓ izolacja alkaloidów (realizacja wspólnego grantu) (Załącznik 7, IIi. 1) 

✓ izolacja magnofloryny (wspólny patent) (Załącznik 7, IIb. 1) 

• Katedra i Zakład Chemii Medycznej UM w Lublinie: 

✓ badania biochemiczne określające pojemność antyoksydacyjną kannabinoidów  

✓ badania biochemiczne określające potencjał antyoksydacyjny kumaryn (realizacja 

wspólnego grantu) (Załącznik 7, IIi. 3)   

✓ badania biochemiczne określające wpływ stresu na działanie nikotyny 

▪ Katedra i Zakład Biofarmacji UM w Lublinie: 

✓ współpraca w zakresie oceny wpływu allosterycznej modulacji receptorów 

nikotynowych na ryzyko występowania zaburzeń kognitywnych u ludzi (realizacja 

wspólnego grantu) (Załącznik 7, IIi. 2) 

✓ współpraca w zakresie oceny aktywności biologicznej nowosyntetyzowanych substancji 

• Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM w 

Lublinie: 

✓ współpraca w zakresie oceny aktywności biologicznej nowosyntetyzowanych 

substancji 

 

Współpraca w obrębie macierzystej Katedry 

- prof. dr hab. Grażyna Biała – udział w planowaniu doświadczeń  

i przygotowywaniu publikacji 

- dr hab. Barbara Budzyńska – udział w wykonywaniu badań behawioralnych  

i interpretacji wyników 

- mgr Piotr Polak – udział w wykonywaniu badań behawioralnych 

- mgr Karolina Pękała – udział w wykonywaniu badań behawioralnych 

- mgr Agnieszka Michalak – udział w wykonywaniu badań behawioralnych 

- mgr Izabela Banaszkiewicz – udział w wykonywaniu badań behawioralnych 

- mgr Agnieszka Dzik – udział w wykonywaniu badań behawioralnych 

- mgr Katarzyna Kaszubska – udział w wykonywaniu badań behawioralnych 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,188.html
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4 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział 

w takich projektach 

Jako kierownik projektów finansowanych z funduszy NCN: 

• Trzykrotnie, jako kierownik, składałam wniosek do NCN o sfinansowanie badań: OPUS 

9, 2015; OPUS 10, 2015 i SONATA 11, 2016. Choć dwa wnioski (OPUS 9, 2015 

i SONATA 11, 2016) zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej, 

to nie uzyskały ostatecznej akceptacji do finansowania. 

Jako główny wykonawca projektów finansowanych z funduszy NCN: 

▪ 2016-2018 grant NCN 2015/17/D/NZ7/00822: Zastosowanie nowoczesnej platformy 

chromatograficznej z biodetekcją: HPLC-DAD/MAO A/ESI-TOF-MS jako metody 

skriningowej do oceny właściwości przeciwdepresyjnych związków pochodzenia 

naturalnego. Narodowe Centrum Nauki SONATA 8, (kierownik grantu dr n. farm. 

Wirginia Kukuła-Koch) 

Jako wykonawca projektów finansowanych z funduszy KBN lub NCN: 

▪ 2009-2012 grant KBN N405 297036: Wpływ allosterycznej modulacji receptorów 

nikotynowych na ryzyko występowania zaburzeń kognitywnych u ludzi, (kierownik 

grantu prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak) 

▪ 2015-2017 grant NCN 2014/13/B/NZ4/01249: Wpływ struktury chemicznej 

pochodnych kumaryn na ich efekty ośrodkowe ocenianie w badaniach behawioralnych 

i biochemicznych. Narodowe Centrum Nauki OPUS 7, (kierownik grantu dr hab. n. farm. 

Barbara Budzyńska) 

Jako kierownik i wykonawca projektów finansowanych z dotacji statutowej otrzymywanej przez 

UM w Lublinie: 

• Kierownik - PW 71/07 projekt na pracę własną: „Ocena wpływu środków 

psychostymulujących na procesy leżące u podstaw pamięci i uczenia się u myszy w 

zwierzęcym modelu doświadczalnym.” 

• Kierownik - PW 71/08-09 projekt na pracę własną: „Ocena wpływu wybranych środków 

psychostymulujących na zachowania lekowe, pamięć i uczenie się w zwierzęcych 

modelach doświadczalnych.” 
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• Kierownik - PW 3/2010 projekt na pracę własną: „Ocena mechanizmów 

zaangażowanych w efekty pamięciowe nikotyny i skopolaminy u myszy w zwierzęcych 

modelach doświadczalnych.” 

• Kierownik - MNmb 5/11-13 projekt na pracę własną „Ocena wpływu endogennego 

układu kannabinoidowego i układu cholinergicznego na procesy lękowe i związane 

z formowaniem się szlaków pamięciowych w zwierzęcych modelach doświadczalnych.” 

• Od początku mojej pracy byłam wykonawcą w 4 projektach statutowych realizowanych 

pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Białej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii 

z Farmakodynamiką 

5 Międzynarodowe i krajowe nagrody oraz odznaczenia związane z działalnością 

naukową 

• 2009 r. zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl 6 publikacji dotyczących 

wybranych mechanizmów neuronalnych biorących udział w działaniu substancji 

uzależniających w zwierzęcych modelach doświadczalnych 

•  2011 r. zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl 7 publikacji dotyczących 

określenia roli wybranych układów neuroprzekaźników w działaniu substancji 

uzależniających z wykorzystaniem modeli zwierzęcych eksperymentalnych 

• 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 – Nagroda Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia 

naukowe (I, II bądź III stopnia) 

6 Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

W latach 2012-2017 byłam autorem 39 recenzji artykułów naukowych: 

• dla czasopism z listy filadelfijskiej – 20 

• dla czasopism niebędących na liście filadelfijskiej – 19 

7 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

• 18.01.2016 – 22.01.2016 – staż  naukowy  w  zakresie  najnowszych metod 

biochemicznych i analitycznych w Pracowni  Biochemii  Analitycznej  Katedry 

Biochemii i Toksykologii,   Wydziału   Biologii   i   Hodowli   Zwierząt,   Uniwersytetu   

Przyrodniczego   w Lublinie 

• 26.09.2016 – 30.09.2016 – staż naukowy w zakresie najnowszych metod badań 

behawioralnych, farmakokinetycznych, bioanalitycznych i mikrodializ w Zakładzie 
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Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii 

w Warszawie 

8 Promotorstwo i opieka nad naukowymi pracami studenckimi 

• byłam opiekunem naukowym 6 i promotorem 3 doświadczalnych prac magisterskich 

wykonywanych przez studentów kierunku farmacja w Katedrze i Zakładzie Farmakologii 

z Farmakodynamiką UM w Lublinie 

• byłam promotorem 1 teoretycznej pracy licencjackiej wykonywanej przez studentkę 

kierunku kosmetologia UM w Lublinie 

9 Bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych 

Mój dorobek naukowo-badawczy obejmuje: 

• 26 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach posiadających IF 

• 1 pracę oryginalną opublikowaną w czasopiśmie nieposiadającym IF 

• 1 pracę  przeglądową opublikowaną w czasopiśmie posiadającym IF  

• 24 prace przeglądowe opublikowane w czasopismach nieposiadających IF 

• 3 prace popularno-naukowe 

• 47 prezentacji posterowych – 38 na konferencjach międzynarodowych, 9 na konferencjach 

krajowych 

• 6 wygłoszonych referatów – 3 na konferencjach międzynarodowych, 3 na konferencjach 

krajowych  

 

Sumaryczny IF publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), 

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi IF=73,343, co stanowi 698 punktów KBN/MNiSW. 

 

Liczba cytowań publikacji (bez autocytowań) według bazy Web of Science (WoS): 193 

Liczba cytowań publikacji (bez autocytowań) według bazy Scopus: 194 

Indeks Hirscha publikacji według bazy Web of Science (WoS): 10 

Indeks Hirscha publikacji według bazy Scopus: 9 
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V WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

βA, beta-amyloid 

τ, tau 

5-HT, serotonina 

ACh, acetylocholina 

AChRs, cholinergiczne receptory 

nAChRs, nikotynowe cholinergiczne receptory 

mAChRs, muskarynowe cholinergiczne receptory 

AChE, acetylocholinesteraza 

AD, choroba Alzheimera 

AM, Akademia Medyczna 

Ca2+, jony wapnia 

Cl-, jony chlorkowe 

cAMP, 3',5'-cykliczny adenozynomonofosforan 

CAT, katalaza 

CB, kannabinoidowy 

CB1, kannabinoidowy 1 

CB2, kannabinoidowy 2 

CMUS, chroniczny łagodny stres 

CP, ceruloplazmina 

CPP, warunkowana preferencja miejsca 

DA, dopamina 

EPM, podniesiony labirynt krzyżowy 

mEPM, zmodyfikowany podniesiony labirynt krzyżowy  

FST, test wymuszonego pływania 

GABA, kwas γ-aminomasłowy 

Glu, kwas glutaminowy 

GPx, peroksydaza glutationowa 

GR, reduktaza glutationowa 

H, receptor dla histaminy 

IAChE, inhibitory acetylocholinesterazy 

IF, współczynnik oddziaływania 

IP, indeks przejścia 

IT, czas bezruchu 

LTP, długotrwałe wzmocnienie synaptyczne  

M, receptor dla muskaryny 

MDA, dialdehyd malonowy 

MDMA, metylenodioksymetamferamina 

NA, noradrenalina 

NMDA, kwas N-metylo-D-asparaginowy 

NOR, rozpoznawanie nowego obiektu 

OUN, ośrodkowy  układ nerwowy 

PA/IA, bierne unikanie 

PAN, Polska Akademia Nauk 

PPN, podwzgórze-przysadka-nadnercza 

RTF, reaktywne formy tlenu 

SOD, dysmutaza ponadtlenkowa 

TAC, całkowita pojemność antyoksydacyjna 

TAS, całkowity potencjał antyoksydacyjny 

TL1, czas przejścia podczas sesji treningowej 

TL2, czas przejścia podczas testu właściwego 

VDCC, napięciowo-zależne kanały wapniowe 

UM, Uniwersytet Medyczny 
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