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I. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

2005:  magisterium (chemia podstawowa i stosowana), Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii; tytuł pracy 

magisterskiej: Zastosowanie wybranych metod optymalizacyjnych do 

rozdziału fenolokwasów w adsorpcyjnej chromatografii 

cienkowarstwowej. Promotor pracy: dr hab. Irena Malinowska. 

 

2005:  licencjat (chemia informatyczna), Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii; tytuł pracy licencjackiej: 

Symulowanie reakcji chemicznych metodą Monte Carlo. Promotor 

pracy: prof. dr hab. Małgorzata Borówko. 

 

2011:  doktorat (nauki farmaceutyczne), Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, tytuł 

rozprawy doktorskiej: Modelowanie molekularne oddziaływań 

stereoizomerów i pochodnych fenoterolu z receptorem ß2-

adrenergicznym. Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak. 

 

2013:  studia podyplomowe (Kształcenie kadry akademickiej do roli 

wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej), 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i 

Biotechnologii. 

 

II. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych. 

 

od 2016:  Zakład Biofarmacji, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny z 

Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Stanowisko: adiunkt. 
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2014-2016: Zakład Biofarmacji, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny z 

Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Stanowisko: asystent. 

 

2011-2014: Samodzielna Pracownia Chemii i Neuroinżynierii Medycznej, 

Katedra  Chemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Stanowisko: post-doc 

(TEAM program, Multidiscyplinary development of drugs acting on 

selected neuronal receptors. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2009-

4/5. Kierownik projektu:  prof. dr hab. K. Jóźwiak). 

 

2007-2010:  Samodzielna Pracownia Chemii i Neuroinżynierii Medycznej, 

Katedra  Chemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Stanowisko: 

doktorant w programie FOCUS, Computer modeling of drug-receptor 

interaction. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (4/2006). Kierownik 

projektu: prof. dr hab. K. Jóźwiak. 
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III.  Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

 

 a) Tytuł osiągnięcia naukowego. 

 

Modelowanie wybranych aspektów działania receptora β2-

adrenergicznego oraz jego oddziaływania z ligandami 

 

Uzyskane osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę habilitacji, zostały 

przedstawione w monotematycznym cyklu siedmiu oryginalnych prac naukowych 

opublikowanych w latach 2012-2017. Łączny współczynnik oddziaływania 

(Impact Factor) wymienionych prac wynosi 23,958; łączna punktacja MNiSW 

wynosi 225 pkt. 

 Cykl habilitacyjny stanowi prezentację badań, które w oparciu o 

narzędzia chemii obliczeniowej, metody spektroskopowe oraz badania in vitro 

wyjaśniają mechanizm, stereoselektywność oraz selektywność wiązania 

cząsteczki leku do receptora β2-adrenegicznego na poziomie molekularnym.  

 

b) Lista artykułów składających się na osiągnięcie naukowe 

(autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa czasopisma, 

dane bibliograficzne, pięcioletni Impact Factor (IF)). 

 

1. Plazinska A., Plazinski W., Luchowski R., Wnorowski A., Grudzinski W., 

Gruszecki W. I. Ligand-induced action of the W2866.48 rotamer toggle 

switch in β2-adrenergic receptor. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 20(1): 

581-594. IF = 4,224 

 

2. Plazinska A., Plazinski W. Stereoselective binding of agonists to the β2-

adrenergic receptor: insights into molecular details and thermodynamics 
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from molecular dynamics simulations. Mol. Biosyst. 2017, 13(5): 910-920. 

IF = 2,838 

3. Plazinska A., Plazinski W., Jozwiak K. Agonist binding by the β2-

adrenergic receptor: an effect of receptor conformation on ligand 

association-dissociation characteristics. Eur. Biophys. J. 2015, 44(3): 149-

63. IF = 1,637 

 

4. Woo A.Y., Jozwiak K., Toll L., Tanga M.J., Kozocas J.A., Jimenez L., 

Huang Y., Song Y., Plazinska A., Pajak K., Paul R.K., Bernier M., Wainer 

I.W., Xiao R.P. Tyrosine 308 is necessary for ligand-directed Gs protein-

biased signaling of β2-adrenoceptor. J. Biol. Chem. 2014, 289(28): 19351-63. 

IF = 4,254 

 

5. Plazinska A., Plazinski W., Jozwiak K. Fast, metadynamics-based method 

for prediction of the stereochemistry-dependent relative free energies of 

ligand-receptor interactions. J. Comput. Chem. 2014, 35(11): 876-82.                                                                                                            

IF = 4,161 

 

6. Plazinska A., Pajak K., Rutkowska E., Jimenez L., Kozocas J., Koolpe G., 

Tanga M., Toll L., Wainer I.W., Jozwiak K. Comparative molecular field 

analysis of fenoterol derivatives interacting with an agonist-stabilized form 

of the β₂-adrenergic receptor. Bioorg. Med. Chem. 2014, 22 (1): 234-246. IF 

= 2,911 

 

7. Toll L., Pajak K., Plazinska A., Jozwiak K., Jimenez L., Kozocas J.A., 

Tanga M.J., Bupp J.E., Wainer I.W. Thermodynamics and docking of 

agonists to the β2-adrenoceptor determined using [3H](R,R')-4-

methoxyfenoterol as the marker ligand. Mol. Pharmacol. 2012, 81(6): 846-

54. IF =  3,933 
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c) Wkład autorów prac wchodzących w skład ww. osiągnięcia 

naukowego. 

 

Lp. Dane bibliograficzne Autorzy Wkład [%]  

1. Ligand-induced action of the W2866.48 rotamer 

toggle switch in β2-adrenergic receptor. Phys. 

Chem. Chem. Phys. 2017, 20 (1): 581-594. 

 

A. Płazińska 

W. Płaziński 

R. Luchowski 

A. Wnorowski 

W. Grudziński  

W. I. Gruszecki 

60 

15 

10 

  5 

  5 

  5 

 

 Wkład autorów: 

A.P.: Zaproponowanie i zaplanowanie badań. Przeprowadzenie części badań 

teoretycznych. Interpretacja otrzymanych wyników. Pisanie i korekta manuskryptu. 

W.P.: Przeprowadzenie części badań teoretycznych (symulacje metodą local-elevation 

umbrella sampling). Analiza otrzymanych wyników. Napisanie części manuskryptu. 

R.L: Zaplanowanie i przeprowadzenie badań eksperymentalnych. Analiza i opis 

wyników.  

A.W.: Przygotowanie materiału biologicznego do badań. Przeprowadzenie części badań 

eksperymentalnych. Opis metodyki badań eksperymentalnych. 

W.G.: Interpretacja danych eksperymentalnych. 

W.I.G.: Zaplanowanie badań eksperymentalnych. Interpretacja danych 

eksperymentalnych. Konsultacje w zakresie badań eksperymentalnych. 

 

2. Stereoselective binding of agonists to the β2-

adrenergic receptor: insights into molecular 

details and thermodynamics from molecular 

dynamics simulations. Mol Biosyst. 2017, 13 

(5): 910-920.  

 

A. Płazińska 

W. Płaziński 

80 

20 

 

   

 Wkład autora/ów: 

A.P.: Zaplanowanie badań. Przeprowadzenie części badań teoretycznych. Interpretacja 

otrzymanych danych. Pisanie i korekta manuskryptu.  

W.P.: Przeprowadzenie części badań teoretycznych (symulacje metodą 

REMD/metadynamika). Analiza otrzymanych wyników. Napisanie części 

manuskryptu. 
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Lp. Dane bibliograficzne Autorzy Wkład [%]  

3. Agonist binding by the β2-adrenergic receptor: 

an effect of receptor conformation on ligand 

association-dissociation characteristics. Eur. 

Biophys. J. 2015, 44 (3): 149-163. 

A. Płazińska 

W. Płaziński 

K. Jóźwiak 

75 

20 

  5 

 

 Wkład autorów: 

A.P.: Zaplanowanie badań. Przeprowadzenie części badań teoretycznych. Interpretacja 

otrzymanych danych. Pisanie i korekta manuskryptu.  

W.P.: Przeprowadzenie części badań teoretycznych (symulacje metodą umbrella 

sampling). Analiza otrzymanych wyników. Napisanie części manuskryptu. 

K.J.: Konsultacja dotycząca interpretacji części wyników.  

4. Tyrosine 308 is necessary for ligand-directed 

Gs protein-biased signaling of β2-

adrenoceptor. J. Biol. Chem. 2014, 289 (28): 

19351-63. 

A.Y. Woo  

K. Jóźwiak 

L. Toll  

M.J. Tanga 

J.A. Kozocas 

L. Jimenez 

Y. Huang 

Y. Song  

A. Płazińska 

K. Pająk  

R.K. Paul  

M. Bernier  

I.W. Wainer 

R.P. Xiao 

20 

10 

10 

5 

3 

3 

3 

3 

15 

9 

3 

3 

3 

10 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Wkład autorów: 

A.P.: Przeprowadzenie badań teoretycznych dotyczących molekularnych podstaw 

selektywnego oddziaływania β2-AR z cząsteczką agonisty. Interpretacja otrzymanych 

wyników. Pisanie części manuskryptu dotyczącej metodyki i wyników 

przeprowadzonych badań teoretycznych. 

A.Y.W., K.J., L.T., M.B., I.W.W, R.P.X.: Zaplanowanie badań, interpretacja 

otrzymanych danych, pisanie oraz korekta manuskryptu. 

M.J.T., J.A.K., L.J., Y.H., Y.S., K.P., R.K.P.: Przeprowadzenie badań 

eksperymentalnych, interpretacja otrzymanych danych, opis metodyki przygotowania 

próbek biologicznych i przeprowadzonych analiz. 
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Lp. Dane bibliograficzne Autorzy Wkład [%]  

5. Fast, metadynamics-based method for 

prediction of the stereochemistry-dependent 

relative free energies of ligand-receptor 

interactions. J. Comput. Chem. 2014, 35 (11): 

876-882. 

 

A. Płazińska 

W. Płaziński 

K. Jóźwiak 

70 

25 

  5 

 

   

 Wkład autorów: 

A.P.: Zaplanowanie badań. Przeprowadzenie części badań teoretycznych. Interpretacja 

otrzymanych danych. Pisanie i korekta manuskryptu. 

W.P.: Przeprowadzenie części badań teoretycznych (symulacje metodą metadynamiki, 

zaprojektowanie funkcji modelującej centrum chiralne). Napisanie części 

manuskryptu. 

K.J.: Konsultacje w zakresie interpretacji wybranych wyników. 

. 

6. Comparative molecular field analysis of 

fenoterol derivatives interacting with an 

agonist-stabilized form of the β₂-adrenergic 

receptor. Bioorg. Med. Chem. 2014, 22 (1): 

234-246. 

A. Płazińska 

K. Pająk  

E. Rutkowska 

L. Jimenez  

J. Kozocas 

G. Koolpe 

M. Tanga 

L. Toll 

I.W. Wainer 

K. Jóźwiak 

15 

15 

15 

  5 

  5 

  5 

  5 

10 

10 

20 

 

 Wkład autorów: 

A.P.: Przeprowadzenie części badań teoretycznych dotyczących modelowania 

molekularnego oddziaływań serii nowych związków (pełni, selektywni agoniści β2-AR) 

z β2-AR. Opis metodyki badań, otrzymanych wyników oraz interpretacja otrzymanych 

danych. Pisanie części manuskryptu dotyczącej sekcji dokowania. 

E.R.: Przeprowadzenie części badań teoretycznych dotyczących analizy struktura-

aktywność nowej serii agonistów β2-AR. 

K.P., L.J., J.K., G.K., M.T.: Przeprowadzenie badań eksperymentalnych, interpretacja 

otrzymanych danych, opis metodyki przygotowania próbek biologicznych i 

przeprowadzonych analiz. 

K.J., L.T., I.W.W., K.J.: Zaplanowanie badań, interpretacja otrzymanych danych, 

pisanie oraz korekta manuskryptu. 
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Lp. Dane bibliograficzne Autorzy Wkład [%]  

7. Thermodynamics and docking of agonists to 

the β2-adrenoceptor determined using 

[3H](R,R')-4-methoxyfenoterol as the marker 

ligand. Mol. Pharmacol. 2012, 81 (6): 846-

854. 

L. Toll  

K. Pająk 

A. Płazińska 

K. Jóźwiak 

L. Jimenez 

J.A. Kozocas 

M.J. Tanga 

J.E. Bupp 

I.W. Wainer 

30 

10 

15 

15 

  5 

  5 

  5 

  5 

10 

 

Wkład autorów: 

A.P.: Zaplanowanie i przeprowadzenie badań teoretycznych, analiza otrzymanych 

danych. Pisanie manuskryptu (część dotycząca modelowania molekularnego 

oddziaływań ligand-receptor). 

L.T., K.J., I.W.W.: Zaplanowanie badań, interpretacja otrzymanych danych, pisanie 

oraz korekta manuskryptu. 

K.P., L.J., J.A.K., M.J.T., J.E.B.: Przeprowadzenie badań eksperymentalnych, 

interpretacja otrzymanych danych, opis metodyki przygotowania próbek biologicznych 

i przeprowadzonych analiz. 

 

 

d) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

 Celem przeprowadzonych przeze mnie badań, opisanych w pracach 

zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego, było wyjaśnienie podstaw 

molekularnego mechanizmu wiązania funkcjonalnie różnych ligandów do 

receptora β2-adrenergicznego (β2-AR) w kontekście wiązania stereoselektywnego i 

selektywnego. Badania rozpoczęte przeze mnie jeszcze podczas przygotowywania 

rozprawy doktorskiej, oprócz wyjaśnienia szeregu podstawowych zagadnień z 

zakresu oddziaływania typu lek-receptor, zaowocowały również pojawieniem się 

szeregu niewyjaśnionych do końca kwestii, takich jak zmiany konformacyjne 

receptora zachodzące podczas jego aktywacji, ścieżki dysocjacji/asocjacji ligandów 

z/do β2-AR, roli poszczególnych reszt aminokwasowych receptora 
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odpowiedzialnych za stereoselektywne lub selektywne wiązanie ligandów. Ww. 

procesy, zbadane metodami teoretycznymi i eksperymentalnymi, zostały 

wyjaśnione i opisane w publikacjach ujętych w cyklu habilitacyjnym.  

 

 i. Wprowadzenie w tematykę badawczą. 

 Tematyka badawcza ujęta w cyklu habilitacyjnym obejmuje wyjaśnienie 

podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem receptora β2-

adrenergicznego, dynamiką jego oddziaływań z cząsteczkami leków, włącznie z 

stereoselektywnym i selektywnym mechanizmem wiązaniem leku do ww. 

receptora, przy pomocy teoretycznych metod modelowania molekularnego 

(dokowanie ligand-białko, analizy aktywność-struktura, symulacje metodą 

dynamiki molekularnej, itp.) oraz eksperymentalnych (badania spektroskopowe, 

in vitro). Większość prac skupia się na efektach energetycznych towarzyszących 

oddziaływaniu liganda z receptorem, rozpatrywanych pod kątem zarówno badań 

eksperymentalnych jak i teoretycznych a także opracowywania nowych metod 

badawczych służących badaniu tej tematyki. Wyniki badań, uzyskane dla celu 

molekularnego, jakim jest receptor β2-adrenergiczny, wyjaśniające złożone 

mechanizmy oddziaływania receptor-lek, dotyczyć mogą całej grupy receptorów 

błonowych sprzężonych z białkiem G. Natomiast opracowana metoda szybkiego 

badania przesiewowego pod kątem stereoselektywnego wiązania leku stanowi 

uniwersalne narzędzie pomiaru względnej energii swobodnej układu 

zawierającego chiralne molekuły. W szczególności, metoda ta pozwala na szybką 

selekcję enancjomerów pod kątem ich powinowactwa wobec danego celu 

molekularnego [Plazinska et al. 2014b]. 

 

 ii. Receptor β2-adrenergiczny jako cel działania leków: budowa i 

 mechanizm przekazywania sygnału. 

 Receptory 2-aderenergiczne należą do dużej grupy receptorów wiążących 

białko G (ang. G protein-coupled receptors, GPCR), która stanowi atrakcyjny cel 

do projektowania nowych leków, gdyż około 40% leków obecnych na rynku działa 

poprzez te receptory [Stevens et al. 2013]. GPCR to białka transbłonowe, 

składające się z siedmiu helis przechodzących przez błonę komórkową (TM1-
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TM7), połączonych trzema pętlami zewnątrzkomórkowymi (ECL1-ECL3) i trzema 

pętlami wewnątrzkomórkowymi (ICL1-ICL3). Aminowy koniec receptora 

ulokowany jest na zewnątrz błony komórkowej, zaś koniec karboksylowy znajduje 

się we wnętrzu komórki i stanowi miejsce fosforylacji (Rys. 1). 

 
Rys. 1 Struktura krystaliczna ludzkiego β2-AR (PDB ID: 3SN6) w kompleksie z białkiem 

Gs. Receptor zaznaczono na fioletowo, trzy podjednostki białka G, ,  i , na, 

odpowiednio, zielono, jasno- i ciemnoniebiesko. Ligand, skrystalizowany wraz z białkami, 

zaznaczono na czerwono. 

 

 Receptor 2-aderenergiczny należy do najlepiej przebadanych receptorów. 

W oparciu o struktury krystalograficzne, miejsce wiążące cząsteczkę liganda 

zostało dość dokładnie scharakteryzowane [Cherezov et al. 2007, Wacker et al. 

2010, Hanson et al. 2008, Rosenbaum et al.2011, Rasmussen et al. 2011a, 

Rasmussen et al. 2011b]. Reszty tworzące tzw. miejsce ortosteryczne (miejsce 

wiązania endogennych agonistów, np. adrenaliny) tworzone jest m.in. przez 

Ser203, Ser207 (TM5), Asp113, Thr118 (TM3), Asn293 (TM6), Asn312, Tyr308 i 

Tyr316 (TM7). Istnieje wiele doniesień na temat mechanizmu oddziaływania 

ligandów z 2-AR [Yao et al. 2006, Lei et al. 2002, Gether et al. 1997, Ghanouni et 



14 
 

al. 2001, Bhattacharya et al. 2010, Yao i Ruiz 2009], natomiast proces aktywacji 

receptora jest nadal w dużym stopniu niewyjaśniony [Swaminath et al. 2004]. 

Zidentyfikowane zostały m.in. reszty warunkujące zmiany konformacyjne 2-AR. 

Są to konserwatywne motywy sekwencyjne określane mianem przełączników 

molekularnych (ang. molecular switches). Należą do nich m.in.: motyw E(D)RY 

na TM3, nazywany „zamkiem jonowym” (ang. ionic lock) [Vanni et al. 2010], 

sekwencja CWxPxF(H) zlokalizowana na TM6 (ang. rotamer toggle switch) [Holst 

et al. 2010], sekwencja NPxxY łącząca TM7 z helisą „ósmą” oraz opisany 

niedawno przełącznik zawierający Ile121 i Phe282 [Bokoch et al. 2010]. 

 Według modelu kompleksu potrójnego (ang. ternary complex model) 

aktywacja receptora, będąca wynikiem oddziaływania z cząsteczką agonisty, 

powoduje przyłączenie białka G w obszarze wewnątrzkomórkowym, co z kolei 

powoduje zainicjowanie określonych szlaków sygnałowych (Rys. 1).  

 Eksperymentalnie dowiedziono, że dany receptor może oddziaływać z 

kilkoma różnymi białkami G, i że istnieją też szlaki sygnałowe obejmujące 

receptory GPCR, ale bez udziału białek G, a np. z udziałem β-arestyn. Istnieją 

związki, zwane stronniczymi agonistami (ang. Biased agonists), które powodują 

selektywne wiązanie danego typu białka G do receptora i w konsekwencji 

preferencyjnie aktywują określone szlaki sygnałowe [Woo et al. 2014]. Stronniczy 

agoniści stabilizują konformacje receptora, które umożliwiają oddziaływanie z 

wewnątrzkomórkowymi białkami sygnałowymi. Zjawisko to jest nazywane 

selektywnością funkcjonalną [Pupo et al. 2016] i może stanowić podstawę do 

opracowania nowych, selektywnych leków [Martí-Solano et al. 2013]. Ponadto, 

eksperymentalnie wykazano, że enancjomery danego liganda mogą również 

aktywować selektywne wiązanie białka G danego typu. Przykładowo, (R,R)-

fenoterol działa Gs-selektywnie, natomiast kompleksy zawierające (R,S)-lub 

(S,R)-fenoterol wiążą zarówno Gs (białko G stymulujące) jak i Gi (białko G 

inhibitorowe) [Woo et al.  2014]. 

 

 iii. Metody obliczeniowe do badania receptorów GPCR. 

 W ramach badania struktury oraz funkcji receptorów GPCR często 

znajdują zastosowanie różnorodne techniki modelowania molekularnego. Cele 
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użycia ww. technik mogą być bardzo szerokie i obejmować całe spektrum zjawisk 

zachodzących na poziomie molekularnym; w szczególności mogą to być procesy 

związane z oddziaływaniem typu ligand-receptor [Plazinska et al. 2015, 

Plazinska i Plazinski 2017] (włączając w to stany nierównowagowe), inherentne 

lub wywoływane przez obecność liganda zmiany w strukturze receptora 

[Plazinska et al. 2018], czy też stronniczy agonizm [Woo et al. 2014]. Spośród 

wielu możliwych klasyfikacji metod modelowania molekularnego, wymienić 

można tą wyróżniającą metody oparte o sekwencję badanej proteiny (ang. 

sequence-based methods) oraz metody oparte o jej strukturę (ang. structure-based 

methods). W ramach niniejszej rozprawy stosowano głównie szereg tych ostatnich 

technik. W szczególności, posługiwano się metodami dokowania ligand/białko 

oraz symulacjami dynamiki molekularnej na różnych poziomach rozdzielczości 

strukturalnej. Ww. rodzaj dokowania polega na próbkowaniu przestrzeni 

konformacyjnej układu ligand/receptor przy równoczesnej gradacji wyników wg. 

kryterium minimalnej energii całego układu. Energię szacuje się najczęściej na 

podstawie pola siłowego mechaniki molekularnej, uwzględniającego szereg 

możliwych wkładów energetycznych (np. wiązania wodorowe, oddziaływania 

elektrostatyczne, zmiany wartości kątów torsyjnych, itp.). Symulacje metodą 

dynamiki molekularnej polegają na iteracyjnym rozwiązywaniu równań ruchu 

Newtona dla wszystkich centrów oddziaływań obecnych w układzie. Energia 

potrzebna do uzyskania wyjściowych współrzędnych opisujących stan układu 

uzyskiwana jest na podstawie przyjętego potencjału oddziaływań, będącego 

również najczęściej polem siłowym mechaniki molekularnej. Podczas 

prezentowanych tu badań używano pól siłowych o rozdzielczości typu united-

atoms (obecne w układzie wszystkie istniejące fizycznie atomy, z wyjątkiem 

alifatycznych atomów wodoru) [Oostenbrink et al. 2004]. W swej najprostszej 

postaci symulacje metodą dynamiki molekularnej zachowują informacje o 

rzeczywistej dynamice układu, co umożliwia wgląd w skalę czasową 

rozpatrywanego procesu; ma to jednak swoje minusy, gdyż przy badaniu 

procesów o większej skali czasowej niż ta możliwa do osiągnięcia w obliczeniach 

(zazwyczaj > 1 s) nie uzyskuje się oczekiwanego efektu. Aby ominąć ten 

problem, stosuje się szereg metod typu enhanced-sampling, które zaburzają 
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rzeczywistą dynamikę układu, umożliwiając w zamian efektywniejsze 

próbkowanie wszystkich lub wybranych stopni swobody układu. W niniejszych 

badaniach wykorzystywano trzy takie metody: umbrella sampling [Torrie i 

Valleau 1977, Hansen i Hünenberger 2009] (dodatkowy, stały w czasie potencjał 

zdefiniowany na wybranej współrzędnej, pozwalający na próbkowanie wzdłuż 

wysokich barier energetycznych), replica-exchange (szereg symulacji 

prowadzonych przy różnych temperaturach z losowo zamienianymi 

współrzędnymi, co pozwala na efektywniejsze próbkowanie całej przestrzeni 

konformacyjnej) [Sugita i Okamoto 1999] oraz metadynamika (zmienny w czasie 

potencjał, zdefiniowany na wybranej/ych współrzędnej/ych, pozwalający na 

próbkowanie wzdłuż wysokich barier energetycznych oraz uzyskanie profilu 

energii swobodnej zdefiniowanego na ww. współrzędnej/ych) [Laio i Parrinello 

2002, Barducci et al. 2008]. 

 

 iv. Analiza zależności struktura związku–aktywność (3D QSAR). 

 Praca [Płazinska et al. 2014a] przybliża podstawy zależności pomiędzy 

strukturą cząsteczki agonisty a jego powinowactwem wobec β2-AR. Analiza 3D 

QSAR (ang. Quantitative structure–activity relationship), w porównaniu z 

klasyczną metodą 2D QSAR, pozwala wziąć pod uwagę strukturę przestrzenną 

całej cząsteczki badanego związku (w tym wypadku: pochodnych fenoterolu). Dla 

grupy pochodnych fenoterolu, gdzie stereoizomeria odgrywa kluczową rolę w 

sposobie oddziaływania z β2-AR, metoda ta umożliwiła wskazanie obszarów 

opisujących korzystne, jak i niekorzystne oddziaływania będące rezultatem 

obecności badanego liganda w kieszeni wiążącej receptora. W oparciu o wyniki 

wcześniejszych badań, obejmujących grupę 26 pochodnych fenoterolu o znanych 

wartościach powinowactwa do β2-AR [Jozwiak et al. 2007, Jozwiak et al. 2010], 

zaprojektowanych zostało 12 nowych pochodnych fenoterolu. Dla 

nowozaproponowanych związków przeprowadzona została analiza 3D QSAR 

metodą CoMFA (ang. Comparative Molecular Field Analysis) opierającą się na 

analizie porównawczej pól molekularnych. Model CoMFA wyjaśnił przede 

wszystkim wpływ stereoizomerii oraz modyfikacji podstawników w cząsteczkach 

pochodnych fenoterolu (agonista β2-AR) na obserwowane wartości powinowactwa 
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wobec β2-AR. Według analizy CoMFA, powinowactwo pochodnych fenoterolu do 

β2-AR jest skorelowane z: (i) występowaniem grupy hydroksylowej (β-OH) w 

konfiguracji (R,*)-; wówczas skierowana jest ona w kierunku obszaru gdzie 

występują korzystne oddziaływania elektrostatyczne z cząsteczką receptora; (ii) 

konfiguracjami (R)- przy obu centrach chiralnych związku, tj. (R,*)- i (*,R)-, 

korzystnymi z uwagi na brak zawad sterycznych. Zawady te są przyczyną 

słabszego powinowactwa pochodnych fenoterolu posiadających konfigurację (S,*)- 

lub/i (*,S)- w porównaniu do (R,*)- i (*,R)-. Wyniki analizy CoMFA zostały 

potwierdzone przez symulacje dokowania, wskazujące reszty aminokwasowe 

białka (głównie Asn293, znajdującą się na TM6) odpowiedzialne za 

stereoselektywne wiązanie cząsteczki agonisty. Ponadto, przeprowadzone 

badania in vitro oraz dokowanie molekularne pozwoliły określić modyfikacje w 

strukturze wyjściowego związku ((R,R)-4-metoksyfenoterolu) pozwalające na 

zwiększenie powinowactwa i selektywności działania. Badania wykazały również, 

iż na zwiększenie powinowactwa do β2-AR wpływ ma dodanie grupy metylowej 

lub etylowej przy chiralnym atomie węgla α oraz konfiguracja (R,R)-związku. 

Natomiast dla związków nieposiadających podstawnika alkilowego lub 

propylowego przy chiralnym α-węglu uzyskano drastyczne obniżenie 

powinowactwa do β2-AR [Plazinska et al. 2014a]. Różnice w aktywnościach i 

powinowactwie diasteroizomerów pochodnych fenoterolu, odzwierciedlone w 

modelu CoMFA, pozwalają na jego wykorzystanie do projektowania nowych 

związków zoptymalizowanych w różnych kierunkach terapeutycznych. Istnieje 

także możliwość projektowania komputerowego nowych pochodnych, 

wykazujących większą aktywność czy selektywność działania, uzyskane poprzez 

modyfikację struktury związku wiodącego [Plazinska et al. 2014a].  

 

 v. Zbadanie charakterystyki termodynamiki wiązania 

 steroizomerów fenoterolu do β2-AR. 

 Proces oddziaływania liganda z receptorem jest skomplikowany ze 

względu m.in. na zmiany konformacyjne receptora oraz rodzaj, strukturę i 

chiralność liganda. Pomimo, iż powinowactwo wobec β2-AR bada się dla różnych 

pod względem farmakologicznym związków (agoniści, antagoniści, odwrotni 
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agoniści), to zwykle w testach wypierania radioliganda stosuje się 

nieselektywnych antagonistów charakteryzujących się dużym powinowactwem w 

stosunku do β1-AR, β2-AR i β3-AR [Brodde et al. 1983, Joseph et al. 2004]. Jeden z 

najczęściej używanych radioligandów, [3H]CGP-12177, jest antagonistą β1-AR, 

który wiąże się do dwóch miejsc w ww. receptorze [Joseph et al. 2004]. Dlatego 

też nie jest do końca wyjaśnione, do którego miejsca lub miejsc wiąże się 

[3H]CGP-12177 w cząsteczce β2-AR. Nie wiadomo również, jaki jest wpływ 

specyficznych oddziaływań w kompleksie β2-AR-[3H]CGP-12177 na wyznaczane 

metodą in vitro (wypieranie radioliganda) powinowactwo agonistów do β2-AR. W 

celu lepszego zbadania molekularnych mechanizmów wiązania cząsteczki 

agonisty do β2-AR po raz pierwszy użyty został w teście wypierania radioliganda 

pełny agonista β2-AR tj. [3H](R,R)-4-metoksyfenoterol [Toll et al. 2012]. Wiadomo, 

iż β2-AR, podobnie jak pozostałe receptory z rodziny GPCR, występuje w wielu 

konformacjach. Użycie antagonisty [3H]CGP-12177, jako radioliganda do 

wyznaczania powinowactwa agonistów β2-AR, nie do końca eksplorowało 

wszystkie możliwe oddziaływania w kompleksie ligand-receptor. Stosowanie 

agonisty jako markera w wyznaczaniu powinowactwa agonistów wydaje się być 

bardziej miarodajne. [3H](R,R)-4-metoksyfenoterol, użyty jako radioligand, 

wykazał znaczące różnice w powinowactwie pochodnych fenoterolu do β2-AR 

względem wartości wyznaczonych wcześniej za pomocą [3H]CGP-12177. 

Wykazano również różnice w termodynamice procesu wiązania agonistów 

(pochodne fenoterolu) do formy "nieaktywnej" β2-AR wymuszanej przez 

antagonistę jak i "aktywnej", indukowanej cząsteczką agonisty. Dysponując 

zmierzonymi dla różnych temperatur wartościami powinowactwa oraz posługując 

się metodą van't Hoffa, oszacowano wkłady entalpowe oraz entropowe do 

całkowitej entalpii swobodnej wiązania badanych związków do β2-AR. Badania z 

użyciem [3H](R,R)-metoksyfenoterolu wykazały, że w przypadku wiązania 

diasteroizomerów fenoterolu oraz antagonistów: (R)-izoproterenolu i (rac)-

propranololu dominującą rolę odgrywają zmiany entropii (ΔH° > 0 i −TΔS° < 0). 

Ta obserwacja nie pokrywa się z wynikami uzyskanymi podczas badania 

termodynamiki wiązania fenoterolu przy użyciu [3H]CGP-12177 jako 

radioliganda. Termodynamika wiązania agonisty do "stanu nieaktywnego" β2-AR 
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różni się zdecydowanie od wiązania do formy "aktywnej" receptora. Użycie 

[3H]CGP-12177 jako markera wykazało znaczące różnice w wiązaniu 

poszczególnych diasteroizomerów do receptora; np. do powinowactwa (S,S)-

fenoterolu największy wkład miały zmiany entalpii (ΔH° = −35.8 kJ/mol; −TΔS° = 

+6.3 kJ/mol), natomiast w przypadku wiązania (S,R)-fenoterolu, (R)-

izoproterenolu i (rac)-propranololu znaczący wkład miały zmiany zarówno 

entalpii jak i entropii. 

 Możliwość użycia [3H]CGP-12177 i [3H](R,R)-4-metoksyfenoterolu jako 

markerów badania dwóch różnych stanów konformacyjnych β2-AR, tj. 

odpowiednio, nieaktywnego i aktywnego, została potwierdzona wynikami 

symulacji dynamiki molekularnej oraz dokowaniem molekularnym [Toll et al. 

2012].  

 

 vi. Molekularne podstawy selektywności funkcjonalnej β2-AR. 

 W ostatnich latach selektywność funkcjonalna stała się jednym z 

najszybciej rozwijających się obszarów badań w farmakologii receptorów GPCR. 

Badania nad tym zjawiskiem pozwalają na identyfikację szlaków transdukcji 

sygnału, które są preferowane dla danego efektu terapeutycznego.  

 Przeprowadzając badania in vitro, wykazaliśmy [Woo et al. 2014] 

zdolność (R,R)-fenoterolu i (R,R)-4-aminofenoterolu do preferencyjnej aktywacji 

ścieżki sygnałowej indukowanej białkiem Gs. Pozostałe diastereoizomery 

fenoterolu i jego pochodnej nie wykazały selektywnego działania wobec białka Gs. 

 Ponadto, przy wykorzystaniu technik modelowania molekularnego, 

wyjaśniliśmy strukturalne podstawy ww. selektywności funkcjonalnej. W 

badaniach teoretycznych wskazaliśmy Tyr308, zlokalizowaną na siódmej 

domenie receptora, jako resztę odpowiedzialną za selektywne wiązanie cząsteczki 

liganda. Specyficzne oddziaływania istniejące między ligandem i Tyr308 

stabilizują konformację receptora, dla której preferowane jest wiązanie danego 

typu białka G. W przypadku (R,R)-fenoterolu i jego pochodnej aminowej, 

selektywność funkcjonalna determinowana jest wiązaniem wodorowym 

tworzonym między ligandem a Tyr308. Ponadto, bliskie sąsiedztwo 

aromatycznych ugrupowań pochodnych fenoterolu wskazuje na możliwość 
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tworzenia się oddziaływań typu - z grupą p-hydroksyfenylową Tyr308. W 

przypadku modelu β2-AR z pojedynczą mutacją, gdzie Tyr308 zastąpiona została 

przez niepolarny aminokwas tj. fenyloalaninę, tracona jest możliwość utworzenia 

wiązania wodorowego między grupą p-hydroksyfenylową lub p-aminofenylową 

liganda a odpowiednim obszarem białka, co wpływa na zmniejszenie siły 

oddziaływania między ligandem a receptorem. Badania in vitro wykazujące brak 

selektywności funkcjonalnej dla mutanta β2-ARTyr308Phe, gdzie reszta Tyr308 

zamieniona została na fenyloalaninę, potwierdziły jednoznacznie, że atraktywne 

oddziaływania między ligandem a Tyr308 są niezbędne dla selektywnego 

wiązania białka Gs. Uzyskane wyniki pozwalają na interpretację danych 

literaturowych [Kikkawa et al. 1998], potwierdzających ważną rolę Tyr308 w 

selektywnym wiązaniu ligandów do β2-AR.  

 

 vii. Teoretyczne badanie asocjacji/dysocjacji ligandów do/z β2-AR. 

 W pracy [Plazinska et al. 2015] zajmowano się problemem 

nierównowagowych oddziaływań receptora β2-AR z ligandami (agonistą, tj. (R,R)-

fenoterolem oraz odwrotnym agonistą, tj. (S)-karazololem). Nierównowagowość 

badanych procesów polegała na asocjacji/dysocjacji danego liganda do/z miejsca 

wiążącego β2-AR. Ponadto, sprawdzono w jaki sposób konformacja receptora (β2-

AR w postaci "aktywnej" oraz "nieaktywnej") wpływa na ścieżkę 

asocjacji/dysocjacji ligandów oraz towarzyszącą jej charakterystykę energetyczną. 

Badanie przeprowadzono metodą dynamiki molekularnej, w połączeniu z 

techniką umbrella sampling, która z szeregu niezależnych symulacji 

rekonstruuje profil energii swobodnej w oparciu o zadaną współrzędną. 

 

 
Rys. 2 Obliczone profile energii swobodnej odpowiadające asocjacji/dysocjacji karazololu 

oraz (R,R)-fenoterolu do/z miejsca wiążącego β2-AR występującego w dwóch 
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konformacjach: "aktywnej" (Ac) i "nieaktywnej (In). Współrzędną jest odległość środków 

mas ligand-białko (z). 

 

 Wiązanie zarówno (R,R)-fenoterolu, jak i (S)-karazololu jest procesem 

wysoce korzystnym energetycznie, z energiami swobodnymi wiązania rzędu 

dziesiątek kJ/mol [Plazinska et al. 2015]. Profil energii swobodnej obliczony dla 

"nieaktywnego" β2-AR ma bardziej złożony charakter, wykazując większą liczbę 

lokalnych minimów energii oraz jej barier. Ponadto, istnieją różnice wynikające 

wyłącznie ze zmiany rodzaju liganda. Analiza przebiegu profili (Rys. 2) połączona 

z jakościową analizą wygenerowanych trajektorii pozwoliła przypisać dany 

charakterystyczny obszar na profilu (np. minimum lokalne) z typami 

oddziaływań ligand-β2-AR, jakie są za niego odpowiedzialne. Globalne minima 

energii (odpowiadające równowagowemu kompleksowi ligand-β2-AR) odpowiadają 

zbliżonym rodzajom kontaktów ligand-receptor. W szczególności, oddziaływania z 

resztą Asp113 (mostek jonowy z uprotonowaną grupą aminową liganda) 

wykazują największy wkład w całkowitą energię wiązania a ich utrata jest 

związania z przekroczeniem najwyższej bariery energii podczas dysocjacji 

liganda. Niezależnie od rodzaju liganda, oddziaływania odpowiadające 

występowaniu stanów metastabilnych na ścieżce asocjacji/dysocjacji mają 

charakter głównie wiązań wodorowych z resztami polarnymi zlokalizowanymi w 

kanale receptora. Jednym z takich oddziaływań jest kontakt liganda z Gly16, co 

może mieć implikacje odnośnie wpływu polimorfizmu β2-AR (Gly16Arg) 

występującego w tej pozycji na oddziaływania receptora z ligandami. Ponadto, 

stwierdzono możliwy kontakt ligandów z resztą Trp286, zlokalizowaną w głębi 

kieszeni wiążącej. Ponieważ Trp286 jest komponentem jednego z najważniejszych 

przełączników molekularnych β2-AR, dało to początek kolejnym badaniom, 

dotyczącym wpływu rodzaju liganda na zachowanie Trp286, opisanym w pracy 

[Plazinska et al. 2018]. 

 

 viii. Efekty stereoselektywności w wiązaniu ligandów do 2-AR. 

 Jednym z kluczowych aspektów obecnych przy badaniu oddziaływania 

ligand-receptor jest możliwość współistnienia różnych stereoizomerów tych 
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samych związków. W skrajnych przypadkach różne stereoizomery wykazują 

drastycznie odmienne zachowania, różniąc się nie tylko powinowactwem do tego 

samego białka, ale także mechanizmem działania. Przykładem takiego efektu jest 

opisany wyżej proces wiązania różnych stereoizomerów fenoterolu przez 

cząsteczkę β2-AR. Każdy z czterech możliwych stereoizomerów różni się 

powinowactwem do β2-AR, wkładami entalpowymi i entropowymi do energii 

swobodnej wiązania, a ponadto, wiązanie stereoizomerów (R,R)- i (S,R)- skutkuje 

odmiennym przebiegiem aktywacji receptora. 

 Z punktu widzenia symulacji komputerowych ilościowe oddanie takiego 

efektu jest niezwykle trudne. Poziom dokładności obliczonych energii wiązania 

liganda do białka zarówno dla procedury dokowania jak i dynamiki molekularnej 

to zazwyczaj kilka kJ/mol. Różnice w rzeczywistych energiach wiązania 

stereoizomerów tego samego związku są najczęściej zbliżonej wielkości. Biorąc 

pod uwagę wyłącznie metodę dynamiki molekularnej, obliczenie energii 

swobodnej wiązania danej liczby stereoizomerów do tego samego celu 

molekularnego wymaga przeprowadzenia szeregu niezależnych symulacji, osobno 

dla każdego ze stereoizomerów (np. symulacji umbrella sampling lub całkowania 

termodynamicznego) a następnie porównanie wyznaczonych w ten sposób 

wielkości. Taki (standardowy) protokół symulacji nie jest zbyt efektywny, 

zważywszy na fakt, iż większość wygenerowanych danych nie ma sensu 

fizycznego (np. trajektorie dla stanów pośrednich w całkowaniu 

termodynamicznym). 

 Celem badań było zaproponowanie metody obliczeniowej usprawniającej 

wyznaczanie energii swobodnej wiązania różnych stereoizomerów tego samego 

liganda do danego celu molekularnego [Plazinska et al. 2014b]. Zaproponowane 

podejście dotyczy symulacji metodą dynamiki molekularnej oraz bazuje na 

modyfikacji domyślnych parametrów pola siłowego, odpowiedzialnych za 

modelowanie chiralności. Przykładowo, w polu siłowym GROMOS typu united-

atoms [Oostenbrink et al. 2004], istnienie centrum chiralnego jest definiowane 

przez specjalny potencjał przypisany deformacji kąta torsyjnego zdefiniowanego 

przez atomy wokół centrum chiralnego (tzw. improper dihedral). Potencjał ten ma 

charakter funkcji parabolicznej, z minimum definiującym geometrię 
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tetraedryczną, charakterystyczną dla atomu węgla i kowalencyjnych wiązań 

pojedynczych. Położenie tego minimum wyznacza wartość jednego parametru; co 

za tym idzie, zmieniając jego wartość można zmieniać geometrię atomów wokół 

centrum chiralnego a także zmienić jego stereokonfigurację. 

 Główna zasada zaproponowanej metody polega na zastąpieniu funkcji 

parabolicznej z jednym minimum bardziej złożoną funkcją, posiadającą dwa 

minima, odpowiadające dwóm możliwych konfiguracjom danego centrum 

chiralnego (zob. Rys. 3). W ten sposób model opisujący rozważaną cząsteczkę nie 

zakłada istnienia tylko jednej, ściśle określonej stereokonfiguracji. Cząsteczka 

może zmieniać stereokonfigurację każdego z centrów chiralnych w trakcie 

symulacji a średni czas istnienia danego stereoizomeru zależy od względnego 

poziomu energii swobodnej związanej z taką konfiguracją. W celu uniknięcia 

artefaktów, bariera pomiędzy minimami w zmodyfikowanym potencjale została 

podwyższona do wartości zapobiegającej spontanicznym zmianom 

stereokonfiguracji (> 50 kJ/mol). Próbkowanie jest możliwe dzięki zastosowaniu 

metody metadynamiki [Laio i Parrinello2002, Barducci et al. 2008], która jest w 

stanie dokładnie oszacować różnice w poziomach energii swobodnej pomiędzy 

poszczególnymi stereokonfiguracjami. 

 

 
Rys. 3 Zmodyfikowany potencjał opisujący stereokonfigurację danego centrum 

chiralnego. Dwa minima odpowiadają dwóm możliwym stereoizomerom; przerywane 

linie ilustrują oryginalne potencjały o jednym minimum. Dwuwymiarowy krajobraz 
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energii swobodnej będący wynikiem obliczeń. Głębokość każdego z czerech minimów 

odpowiada względnej stabilności każdego z kompleksów stereoizomer fenoterolu-2-AR. 

 

 Ponieważ metoda metadynamiki jest dość elastyczna w uogólnianiu 

obliczeń na większą liczbę wymiarów (ponadto, dość proste jest sprawdzenie 

zbieżności symulacji oraz jakości próbkowania), obliczenia dotyczące cząsteczek 

zawierających więcej niż jedno centrum chiralne można przeprowadzić 

jednocześnie, podczas pojedynczej symulacji. Rezultatem takich obliczeń jest n-

wymiarowy profil energii swobodnej, gdzie n to liczna rozpatrywanych centrów 

chiralnych.  

 Wydajność metody została przetestowana na układzie zawierającym 

receptor 2-AR w kompleksie z fenoterolem. Powtarzalne wyniki można uzyskać 

już podczas pojedynczej symulacji metodą metadynamiki, trwającej zaledwie 2 

ns. Zastępując metadynamikę inną metodą typu enhanced-sampling również 

można uzyskać pożądane wyniki, jednak wydajność obliczeniowa jest znacznie 

niższa. Dla porównania, w analogicznych symulacjach prowadzonych metodą 

dynamiki molekularnej z wymianą replik [Sugita i Okamoto 1999] potrzebowano 

blisko 2 s aby osiągnąć zbieżność wyników. Warto zaznaczyć, że stosując 

alternatywne metody enhanced-sampling, zbliżone metodologią do metadynamiki 

(np. fragment-based local-elevation umbrella sampling [Hansen et al. 2010]), 

można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność obliczeń a ponadto, rozpatrywać 

praktycznie nieograniczoną liczbę centrów chiralnych jednocześnie. 

 Odnośnie badanego układu, uzyskano dobrą, ilościową zgodność z 

eksperymentem, m.in. odtwarzając szereg powinowactwa stereoizomerów 

fenoterolu do 2-AR, zgodnie z relacją: (S,S) < (S,R) < (R,S) < (R,R). Potwierdza to 

dokładność przyjętego protokołu obliczeniowego w ramach badań efektów 

stereoizomerii w oddziaływaniu ligandów z 2-AR. 

 Należy podkreślić, że opracowana metoda ma charakter ogólny i może być 

zastosowana do dowolnego układu molekularnego, w którym chiralność i efekty z 

nią związane mogą odgrywać dużą rolę. W większości przypadków będą to układy 

zawierające natywne biomolekuły oddziaływujące z naturalnymi bądź 

zaprojektowanymi ligandami o różnej stereokonfiguracji, choć nie jest to 
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warunkiem koniecznym. Chociaż w oryginalnej pracy [Plazinska et al. 2014b] 

oraz jej kontynuacji [Plazinska i Plazinski 2017] skupiono się na układzie typu 

białko-ligand, innym przykładem zastosowania ww. podejścia jest oszacowanie 

równowagi anomerycznej w wodnych rozworach monosacharydów [Panczyk i 

Plazinski 2018]. 

 

Rys. 4 Termodynamiczna charakterystyka wiązania stereoizomerów fenoterolu przez 2-

AR wyznaczona eksperymentalnie (niebieskie kwadraty) oraz za pomocą symulacji 

(czerwone koła). G jest względną energią swobodną poszczególnych kompleksów. 

 

 Praca [Plazinska i Plazinski 2017] jest kontynuacją oraz rozszerzeniem 

konceptów zawartych w pracy [Plazinska et al. 2014b]. Metodę wyznaczania 

względnych energii swobodnych kompleksów ligand-białko rozszerzono w celu 

m.in. uwzględnienia efektów temperaturowych wpływających na powinowactwo 

chiralnych ligandów. Zgodnie z danymi eksperymentalnymi [Jóźwiak et al. 2007, 

Jóźwiak et al. 2010, Płazińska et al. 2014a], stereoizomery fenoterolu różnią się 

nie tylko powinowactwem do 2-AR (jak omawiano wyżej), ale także jakościowym 

charakterem wkładów entropowego i entalpowego do tegoż powinowactwa. Wkład 
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entropowy zmienia się systematycznie, wg. następującej kolejności: (S,S) > (S,R) 

> (R,S) ~ (R,R), przy czym jest blisko zerowy dla wiązania (R,R)- i (R,S)-

fenoterolu. Odwrotna kolejność obowiązuje dla wkładu entalpowego. Stosując 

metodologię opisaną w pracy [Plazinska et al. 2014b] oraz łącząc symulacje 

metodą metadynamiki z wymianą replik o różnych temperaturach odtworzono 

ww. efekt w sposób zarówno jakościowy jak i ilościowy (zob. Rys. 4). 

 Dodatkowe symulacje, prowadzone z udziałem kompleksu fenoterolu z 

cząsteczką 2-AR zawierającą szereg punktowych mutacji miały na celu zbadanie 

wpływu poszczególnych reszt w obrębie kieszeni wiążącej na efekty związane z 

stereoselektywnością. Wyniki potwierdziły eksperymentalnie sugerowaną istotną 

rolę reszty Asn293 (TM6), jednak jednocześnie udowodniono, że 

stereoselektywność wiązania zależy również od kooperacji ww. reszty z szeregiem 

innych, m.in. Asn312 (TM7), Tyr308 (TM7), Asp192 i Thr195 (ECL2), które 

również wykazują stereospecyficzne oddziaływania z ligandem. Oddziaływania 

elektrostatyczne liganda z Asp113 stanowią o sile jego wiązania. Oddziaływania z 

Asn293, Asn312 i Thr195 mają znaczenie dla stereoselektywności przy 

pierwszym centrum chiralnym (tj. (R,*) vs. (S,*)), oddziaływania z Asp192 (ECL2) 

mają wpływ na skalę efektu stereoselektywności, lecz nie zmieniają jego 

charakteru jakościowego, podczas gdy wpływ Tyr308 (TM7) jest 

niesystematyczny. Ponadto, wprowadzenie jakiejkolwiek mutacji w obrębie 

kieszeni wiążącej 2-AR prowadzi do drastycznej zmiany bilansu wkładów 

entalpowego i entropowego w całkowitą energię wiązania liganda. 

 

 ix. Zmiany konformacyjne w przełączniku molekularnym rotamer

 toggle switch. 

 Problem zmian konformacyjnych zachodzących w obrębie wybranych 

części cząsteczki receptora 2-AR został opisany w pracy [Plazinska et al. 2018]. 

W badaniach, oprócz metod teoretycznych, posłużono się spektroskopią 

fluorescencyjną z rozdzielczością czasową (TRFS), w celu sprawdzenia 

właściwości konformacyjnych reszty Trp286 (TM6) [Holst et al. 2010]. Reszta ta, 

jak wspominano wcześniej, wchodzi w skład jednego z przełączników 

molekularnych 2-AR, których rola jest bezpośrednio związana z procesem 



27 
 

aktywacji receptora. Celem badań było stwierdzenie, jaki jest wpływ obecności 

liganda w kieszeni wiążącej receptora jak i charakteru farmakologicznego ww. 

liganda (agonista, odwrotny agonista, antagonista) na preferowaną konformację 

Trp286.  

 Badania teoretyczne przeprowadzono wykorzystując metodę dynamiki 

molekularnej, w kombinacji z kilkoma metodami typu enhanced sampling 

(metadynamika [Laio i Parrinello 2002, Barducci et al. 2008] oraz local-elevation 

umbrella sampling [Hansen i Hünenberger 2009]), co pozwoliło na obliczenie 

szeregu dwuwymiarowych profili energii swobodnej, obrazujących możliwe 

konformacje łańcucha bocznego Trp286 oraz ich względne populacje. Wyniki 

wskazują na współistnienie wielu (maksymalnie: siedmiu) stanów 

konformacyjnych, które, z uwagi na orientację reszty Trp286 względem kanału 

interhelikalnego w receptorze, można podzielić na trzy typy: (i, GS) konformacje 

"natywne", obecne we wszystkich znanych obecnie strukturach krystalicznych 2-

AR; (ii, OS) konformacje "otwierające", charakteryzujące się maksymalnym 

odsłonięciem prześwitu kanału interhelikalnego; (iii, CS) konformacje 

"zamykające", w których kanał interhelikalny jest przesłonięty przez pierścień 

indolowy reszty Trp286. Ponadto, wykorzystując metodę local-elevation umbrella 

sampling, wykazano, że powyższe stany są związane ze zmieniającym się 

stopniem solwatacji łańcucha bocznego Trp286 w następujący sposób: OS > GS > 

CS. Co ciekawe, uzyskanie prawidłowych wyników jest niemożliwe, gdy nie 

uwzględnia się współistnienia innych niż natywny stanów konformacyjnych. Ma 

to istotne implikacje dla sposobu prowadzenia symulacji: w przypadku 

standardowych symulacji, obejmujących skalę czasową mniejszą niż kilka s, 

próbkowanie jest wysoce niezadowalające a otrzymane wyniki uwzględniają tylko 

jeden typ konformeru. Rzeczywista solwatacja Trp286 jest superpozycją wielu 

różnych stanów konformacyjnych o różnej wadze, co jest możliwe do 

uwzględnienia jedynie przy uprzednich obliczeniach, ukierunkowanych na 

zbadanie tych stanów. 

 Analiza map energii swobodnej wskazuje na związek solwatacji Trp286 z 

rodzajem liganda obecnego w kieszeni wiążącej 2-AR. Obecność agonisty 

zwiększa względną populację konformerów typu OS, z kolei obecność antagonisty 
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lub odwrotnego agonisty sprzyja wzrostowi populacji konformerów CS. 

Dominującą populacją jest zawsze GS, co pozostaje w zgodzie z dostępnymi 

danymi strukturalnymi. Obserwacje te są niezależne od typu aktualnej 

konformacji całej cząsteczki receptora (testowano m.in. metastabilne układy 

zawierające ligand o charakterze niekompatybilnym z konformacją receptora), co 

umożliwia zbadanie wpływu farmakologicznego typu liganda na jego działanie na 

pojedynczy przełącznik molekularny. Pozwala to spekulować o możliwych 

zastosowaniach analogicznej procedury obliczeniowej do badania właściwości 

nowozaprojektowanych cząsteczek w kontekście ich działania na 2-AR. Ponadto, 

ww. obserwacje są zgodne z hipotezą wskazującą na istotną rolę 

konserwatywnego tryptofanu w procesie aktywacji nie tylko 2-AR [Holst et al. 

2010] ale i innych receptorów wiążących białko G [Yuan et al.  2016]. 
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Rys. 5 Graficzna ilustracja możliwych konformerów reszty Trp286, zdefiniowanych za 

pomocą kątów torsyjnych 1 i 2. Przykładowy profil energii swobodnej odpowiada 

"nieaktywnemu" 2-AR. Skala energii jest wyrażona w [kJ/mol]. 

 

 Badania eksperymentalne (TRFS) koncentrowały się na dwóch 

wybranych układach (2-AR w postaci apo oraz 2-AR związany z adrenaliną) 

wykazujących, zgodnie z danymi teoretycznymi, największe populacje 

konformerów CS oraz OS. Pozwalało to oczekiwać mierzalnych rozbieżności w 

stopniu solwatacji Trp286. Jakościowe wyniki TRFS (czasy relaksacji 

fluorescencyjnej oraz odpowiadające im wkłady) są zależne głównie od otoczenia 

pierścienia indolowego tryptofanu (czas relaksacji jest odwrotnie proporcjonalny 

do polarności otoczenia). Z uwagi na fakt, iż cząsteczka 2-AR zawiera osiem reszt 

tryptofanowych, wykorzystano wyniki z symulacji (średnia ilość cząsteczek wody 

w promieniu 1.2 nm wokół środka pierścienia indolowego) do przypisania każdej z 

reszt odpowiedniego czasu relaksacji. Wyniki eksperymentalne potwierdzają 

wnioski wyciągnięte na podstawie symulacji i wskazują, że obecność cząsteczki 

agonisty (adrenaliny) w kieszeni wiążącej receptora zwiększa polarność otoczenia 

reszty Trp286, jak również innych reszt (Trp109, Trp313) znajdujących się w 

pobliżu kieszeni wiążącej. 

 

 

Rys. 6 Różnice energii swobodnej poszczególnych stanów konformacyjnych reszty 

Trp286, wyrażone w odniesieniu do konformerów "natywnych”, dla których przyjęto 

poziom zerowy. Rozpatrywano dwie możliwe konformacje receptora: "aktywną" (Ac) i 

"nieaktywną" (In) wiążące agonistów, antagonistów oraz odwróconych agonistów. 
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 Abstrahując od opisanych powyżej wyników, wykazano również, że 

kombinacja rozdzielczej czasowo spektroskopii fluorescencyjnej z symulacjami 

metodą dynamiki molekularnej może stanowić ważne narzędzie w badaniach 

dynamicznej równowagi konformacyjnej w cząsteczkach białek błonowych oraz jej 

zmian zachodzących pod wpływem różnych czynników. W odróżnieniu od 

standardowo badanych układów, w rozpatrywanym tu przypadku układ zawierał 

wiele różnych reszt aminokwasowych tego samego typu (tryptofan). Stwarza to 

problemy z dekonwolucją surowych danych i przypisaniu czasów relaksacji do 

danych reszt, w przypadku, gdy nie dysponujemy odpowiednio szczegółowymi 

danymi strukturalnymi (w kontekście otoczenia każdej z rozważanych reszt). 

Symulacje pozwalają uzyskać dane (polarność otoczenia/solwatacja danej reszty 

aminokwasowej) niezbędne do poprawnej interpretacji eksperymentalnych 

krzywych relaksacji dla przypadku dużej ilości reszt analizowanego typu. 

 Plany naukowe związane blisko z opisanymi powyżej zagadnieniami 

dotyczyć będą dalszych pomiarów eksperymentalnych obejmujących szerszą 

grupę ligandów o różnych właściwościach farmakologicznych. Ponadto, 

zamierzam zająć się problemem optymalizacji metody local-elevation umbrella 

sampling, jako narzędzia do szacowania solwatacji reszt aminokwasowych z dużą 

skalą czasową zmian konformacyjnych. 

 

 x. Dodatkowe informacje. 

 Prace zawarte w cyklu habilitacyjnym są najważniejsze i 

reprezentatywne dla opisywanego osiągnięcia naukowego. Ponadto, 

opublikowano kilka innych prac, uzupełniających tematykę badań nad 

receptorami GPCR (m.in.: [Plazinska et al. 2017, Plazinska et al. 2013, Kolinski 

et al. 2012, Latek et al. 2011]). Dodatkowo, autorka cyklu habilitacyjnego 

prowadziła badania dotyczące: (i) molekularnych mechanizmów oddziaływania 

dehydrogenazy 11β-hydroksysteroidowej typu I-goz potencjalnymi inhibitorami 

[Studzińska et al. 2018]; (ii) mechanizmu separacji substancji i jonów metali na 

adsorbentach immobilizowanych materiałem biologicznym [Flieger et al. 2017; 

Blicharska et al. 2018]; (iii) zmian konformacyjnych zachodzących w cząsteczkach 
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sacharydów oraz ich równowagi tautomerycznej [Plazinski et al. 2016a; Plazinski 

et al. 2016b; Plazinski et al. 2015, Plazinski i Plazinska 2017]; (iv) modelowaniem 

kinetyki procesów adsorpcji na granicy faz ciało stałe/roztwór [Plazinski et al. 

2009]. 

 Dotychczasowe badania strukturalne, modelowanie białek i analiza ich 

oddziaływania z lekami zaowocowały kolejnymi badaniami, dotyczącymi 

molekularnych aspektów oddziaływań wybranych odmian polimorficznych 

receptora 2-AR z funkcjonalnie różnymi ligandami. W celu odpowiedzi na 

pytanie o wpływ polimorfizmu receptora na jego funkcjonalność przeprowadzone 

zostaną zaawansowane symulacje komputerowe, które zweryfikujemy 

eksperymentalnie (badania biofizyczne, in vitro, in vivo). Ww. badania będą 

prowadzone w ramach projektu badawczego NCN OPUS pt.: Wieloskalowe 

badania polimorfizmu receptora 2-adrenergicznego: od procesów molekularnych 

po terapię niewydolności krążenia. 
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18. Plazinska A.,  Kolinski M., Wainer I.W., Jozwiak K. Molecular 
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adrenergic receptor binding site studied by docking and molecular 

dynamics simulations. J. Mol. Model. 2013, 19 (11):4919-4930.  
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19. Toll L., Pajak K., Plazinska A., Jozwiak K., Jimenez L., Kozocas J.A., 

Tanga M.J., Wainer I.W. Thermodynamics and docking of agonists to the 

β2-adrenoceptor determined using [3H](R,R′)-4-methoxyfenoterol as the 
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21. Maciejewski, M, Targowska-Duda, K., Płazińska, A., Comparison of two 

molecular docking programs: The accuracy of ligand pose prediction. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio DDD: Pharmacia. 

2012, 25(1):42-45.       NC =  0     IF = 0 

22. Plazinski W., Plazinska A., Equilibrium and Kinetic Modeling of 

Adsorption at Solid/Solution Interfaces. Application of Adsorbents for 

Water Pollution Control, 2012, 32-80. Chapter 2. Bentham Science 
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ii. Prace opublikowane przed doktoratem (2007-2011): 

 

23. Latek D., Kolinski M., Ghoshdastider U., Debinski A., Bombolewski R., 

Plazinska A., Jozwiak K., Filipek S. Modeling of ligand binding to G 

protein coupled receptors: Cannabinoid CB1, CB2 and adrenergic β2AR. J. 

Mol. Model. 2011, 17(9), 2353-2366.    NC = 13   IF = 1,539 

24. Plazinski W., Plazinska A. Molecular dynamics study of the interactions 

between phenolic compounds and alginate/alginic acid chains. New J. 

Chem. 2011, 35(8):1607-1614.     NC = 4     IF = 3,181 

25. Jozwiak K., Plazinska A., Toll L., Jimenez L., Woo A.Y.-H., Xiao R.-P., 

Wainer I.W. Effect of fenoterol stereochemistry on the β2 adrenergic receptor 

system: Ligand-directed chiral recognition. Chirality 2011, 23 (1E): E1-E6. 

                  NC = 11    IF = 1,751 

26. Płazińska A., Olek J., Jóźwiak K. Conformational analysis of fenoterol 

stereoisomers. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio 

DDD: Pharmacia 2010, 23(1): 9-17.   NC =  0       IF = 0 

27. Jozwiak K., Woo A.Y.-H., Tanga M.J., Toll L., Jimenez L., Kozocas J.A., 

Plazinska A., Xiao R.P., Wainer I.W. Comparative molecular field 

analysis of fenoterol derivatives: A platform towards highly selective and 
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effective β2-adrenergic receptor agonists. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18(2): 

728-736.               NC = 31      IF = 2,911 

28. Plazinski W., Rudzinski W., Plazinska A. Theoretical models of sorption 

kinetics including a surface reaction mechanism: A review. Adv. Colloid 

Interface Sci. 2009, 152(1-2): 2-13.            NC = 328    IF = 8,973 

29. Jozwiak K., Moaddel R., Ravichandran S., Plazinska A., Kozak J., Patel 

S., Yamaguchi R., Wainer I.W. Exploring enantiospecific ligand-protein 

interactions using cellular membrane affinity chromatography: Chiral 

recognition as a dynamic process. J. Chromat. B: 2008, 875(1): 200-207. 

                  NC = 12     IF = 2,526 

30. Kościołek A., Girzelska J., Mianowana V., Wrońska I., Płazińska A. The 

range of knowledge among patients suffering from hypertension about the 

essence of their disease. Współczesne zagrożenia zdrowia. Pr. zbior. pod red. 

Marii Kozioł-Montewki, Stanisławy Spisackiej, Biała Podlaska 2008, 

Wydaw. PWSZ, s. 241-252.                          NC = 0          IF = 0 

31. Girzelska J., Kościołek A., Mianowana V., Płazińska A., Gawda J. Nurse's 

educational tasks connected with patients suffering from hypertension. 

Współczesne zagrożenia zdrowia. Pr. zbior. pod red. Marii Kozioł-

Montewki, Stanisławy Spisackiej, Biała Podlaska 2008, Wydaw. PWSZ, s. 

253-268.                    NC = 0        IF = 0 

 

b) Dane bibliometryczne. 

 

Mój dorobek naukowo-badawczy obejmuje: 

 23 prace oryginalne i 2 prace przeglądowe opublikowane w czasopismach z 

listy filadelfijskiej, 

 1 praca oryginalna opublikowana jako rozdział w książce o zasięgu 

międzynarodowym, 

 2 prace oryginalne opublikowane w czasopismach spoza listy filadelfijskiej, 

 2 prace oryginalne opublikowane jako rozdziały w książkach o zasięgu 

krajowym. 
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Cytowania na podstawie Web of Science (stan na dzień 25.10.2018): 

 Cytowania: 517 

 Cytowania bez autocytowań: 473 

 Indeks H: 10 

 Indeks H (bez autocytowań): 10 

 

Sumaryczny Impact Factor (wg. 5-letniego współczynnika Impact Factor z 2018): 

80,654. 

 

c) Udział w projektach badawczych. 

 

Narodowe Centrum 

Nauki (NCN) 

 

1. OPUS 13, Wieloskalowe badania polimorfizmu 

receptora beta2-adrenergicznego: od procesów 

molekularnych po terapię niewydolności krążenia. 

(2017/25/B/NZ7/02654). Kierownik grantu. 

2. SONATA 5, Mechanizm wiązania liganda oraz 

zmiany konformacyjne w cząsteczce receptora 

beta2-adrenergicznego. (2013/09/D/NZ2/02992). 

Kierownik grantu. 

 

Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju 

(NCBR) 

 

1. Small Grant Scheme, Program Polsko-Norweska 

Współpraca Badawcza, Centrum Badań i 

Rozwoju. Study of the Drug-REceptor interactions 

by selective CHromatographic columns with ß2 

adrenergic and GPR55 receptors immobilized onto 

a stationary phase. (Pol-Nor/204777/33/2013: 

2013-2015). Kierownik grantu.  

 

Fundacja na rzecz 

Nauki Polskiej (FNP): 

 

1. TEAM program, Multidiscyplinary development 

of drugs acting on selected neuronal receptors. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2009-4/5, 

(2011-2014). Wykonawca. Kierownik projektu: 
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prof. dr hab. K. Jóźwiak. 

2. FOCUS program, Computer modeling of drug-

receptor interaction. Fundacja na rzecz Nauki 

Polskiej, FOCUS program 4/2006 (2007-2010). 

Wykonawca. Kierownik projektu: prof. dr hab. 

K. Jóźwiak. 

 

Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego 

 

1. Iuventus Plus; Advanced theoretical study on the 

mutarotation of D-glucopyranose. (IP2011042471: 

2013-2015). Główny wykonawca. 

2. Grant promotorski; Modelowanie molekularne 

oddziaływań stereoizomerów i pochodnych 

fenoterolu z receptorem ß2-adrenergicznym. (N 

N405 617238: 2009-2011). Główny wykonawca. 

3. Grant własny. Wpływ allosterycznej modulacji 

receptorów nikotynowych na ryzyko występowania 

zaburzeń kognitywnych u ludzi. N N405 297036. 

Wykonawca. 

 

Narodowy Instytut 

Zdrowia, Bethesda, MD 

USA 

 

1. National Institutes of Health, USA. 

(HHSN2712010000081, 2009-2014). The 

Synthesis and Preclinical Studies of New 

Treatments for Neurodegenerative Disease, 

Diabetes, Mellitus, Congestive Heart Failure, 

Oncologic and Immunologic Disease. 

Wykonawca. 

 

d) Udział w konferencjach naukowych. 

 
 10 wygłoszonych osobiście referatów, w tym 2 na konferencjach 

międzynarodowych, 8 na konferencjach krajowych; współautorstwo 16 

wystąpień ustnych na konferencjach międzynarodowych oraz 8 na 
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konferencjach krajowych. 

 19 prezentowanych osobiście prezentacji posterowych, w tym 12 na 

konferencjach międzynarodowych oraz 7 na konferencjach krajowych. 

 

i. Prezentacje ustne wygłoszone osobiście na konferencjach 

międzynarodowych: 

 

1. Binding affinities of Gi and Gs proteins to the β2-adrenergic receptor: 

insights from the coarse-grained molecular dynamics simulations. 

International Conference on Computational Modeling & Simulation. 

Colombo, Sri Lanka, 17-19 maja 2017. 

2. Interactions between fenoterol and β2-adrenergic receptor: the 

stereoselective binding and the ligand dissociation/association profiles. 5th 

Conversatory on Medicinal Chemistry. Lublin, Polska, 13-15 września 

2012.  

 

ii. Prezentacje ustne wygłoszone osobiście na konferencjach krajowych: 

 

1. Activation of the toggle switch and dynamic network of the β2-adrenergic 

receptor. VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, 15-17 września 

2016.  

2. The influence of the β2-adrenergic receptor genetic polymorphism on the 

interactions with agonists. A molecular modeling study. VII 

Konwersatorium Chemii Medycznej & VIII Sympozjum PTBI. Lublin, 17-19 

września 2015.  

3. Prediction of the stereochemical effects in the ligand-receptor interactions: 

metadynamics simulations. VI Konwersatorium Chemii Medycznej. Lublin, 

18-20 września 2014. 

4. Molecular modeling study of interactions between the β2 adrenergic 

receptor and fenoterol derivatives. II Konwersatorium Chemii Medycznej. 

Lublin, 8-10 września 2009.  

5. Modelowanie molekularne oddziaływań pochodnych i stereoizomerów 
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fenoterolu z receptorem β2-adrenergicznym. I Konwersatorium Chemii 

Medycznej. Lublin, 13-15 września 2008.  

6. Differential aspects of molecular interactions fenoterol stereoisomers and 

derivatives with the β2-adrenergic receptor. Eighth Multidisciplinary 

Conference on Drug Research. Rawa Mazowiecka, 30 maja-1 czerwca 2012. 

7. Molecular docking study of stereoisomers fenoterol derivatives to the ß2 

adrenergic receptor and molecular dynamics simulation for selected 

agonist-ß2-AR complexes. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 

oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 

Gliwice, 14-18 września 2010.  

8. Modelowanie molekularne oddziaływań pochodnych i stereoizomerów 

fenoterolu z receptorem ß2-adrenergicznym. 51 Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego. Opole, 7-11 września 2008.  

 

e) Recenzje 

 

W latach 2011-2018 wykonałam łącznie 21 recenzji artykułów (peer-review) dla 

następujących czasopism z listy filadelfijskiej:  

 Journal of Molecular Modeling (6 recenzji), 

 Bioorganic & Medicinal Chemistry (2 recenzje), 

 Journal of Biomolecular Structure & Dynamics (3 recenzje), 

 Bioorganic Chemistry (2 recenzje), 

 European Journal of Chemistry (2 recenzje), 

 BioMedResearch International (4 recenzje), 

 Scientific Reports (1 recenzja), 

 Environmental Science: Nano (1 recenzja). 

 

f) Nagrody, wyróżnienia, stypendia 

 

2014-2018 

 

I nagroda Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia 

naukowe. 
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2013 

 

2011 

 

 

 

2011-2014 

II nagroda Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia 

naukowe. 

Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji 

charakteryzujących, w jaki sposób substancje chemiczne – 

potencjalne nowe leki modelują aktywność receptora β 

adrenergicznego i nikotynowego. 

stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program 

TEAM 2009-4/5, kierownik projektu: prof. dr hab. K. 

Jóźwiak); 

2007-2010 stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program 

FOCUS 2006, kierownik projektu: prof. dr hab. K. 

Jóźwiak); 

2008-2011 stypendium naukowe (studia doktoranckie); 

2009-2010 

 

 

 

2009 

 

2008 

stypendium w ramach projektu systemowego Stypendia 

naukowe dla doktorantów II edycja, 2009, (Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

I miejsce za poster, II Konwersatorium Chemii 

Medycznej. Lublin 8-10 września 2009 rok.   

I miejsce w konkursie na najlepszy poster, Wiosenny 

Zjazd Naukowy Sekcji Studenckiej Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego. Sulejów, 15-20 kwietnia 

2008. 

 

g) Współpraca, doświadczenie naukowe zdobyte za granicą oraz inne 

osiągnięcia. 

 

Wiedza z zakresu chemii medycznej oraz modelowania molekularnego 

rozszerzana była podczas: 

i. Zagranicznych warsztatów naukowych: 

 2010: Scientific workshop: Multiscale Molecular Modeling. National e-

Science Centre. Edynburg, WielkaBrytania,  
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 2010: Accelerys workshop: Staying Ahead of Your Medicinal Chemistry. 

Bruksela, Belgia. 

 2010: Biosolveit workshop: Fragment Based Ligand Design for Medicinal 

Chemists. Bruksela, Belgia. 

 2010: Elsevier workshop: Getting to know– enhancing your chemistry 

research. The European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC), 

Bruksela, Belgia . 

 2008: Scientific Workshop of European School of Medicinal Chemistry 

(ESMEC). Urbino, Włochy. 

 

ii. Krajowych warsztatów naukowych odbywających się w języku 

angielskim z udziałem osób z zagranicznych jednostek 

naukowych: 

 2017: 1st workshop of the Polish Zebrafish Society: Principles of zebrafish 

model in toxicology and behavioural studies. Lublin, Polska. 

 2011: Scientific workshop: The computer simulations in connection with the 

experiments. Warszawa, Polska. 

 

iii. Udokumentowana publikacjami współpraca naukowa z 

następującymi osobami: 

 Prof. Irving W. Wainer, National Institute on Aging, Baltimore, USA  

 Prof. Lawrence Toll, Department of Biomedical Science Florida Atlantic 

University, USA. 

 Dr Michel Bernier, Translational Gerontology Branch, National Institute 

on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, USA.  

 Dr Ruin Moaddel, Laboratory of Clinical Investigation, National Institute 

on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, USA. 

 Dr hab. Wojciech Płaziński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 

PAN, Kraków. 

 Dr Michał Koliński, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. 

Mossakowskiego PAN, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski. 
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 Prof. Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Katedra Chemii Organicznej 

Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Wydział Farmacji, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy, 

 Prof. Jolanta Flieger, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 Prof. Wiesław Gruszecki, Zakład Biofizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i 

Informatyki, Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

 Badania naukowe ujęte w projekcie OPUS 13 realizowane będą we 

współpracy z grupą prof. P. Tylżanowskiego (Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie, University of Leuven). 

 

h) Działalność dydaktyczna 

 

 Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej mgr Adama Tomczykowskiego 

pt. Projektowanie, synteza i badania biologiczne in vitro inhibitorów 

ludzkiej topoizomerazy II o działaniu przeciwnowotworowym. Data 

wszczęcia przewodu doktorskiego: 29.06.2017. 

 

 Promotor trzech prac magisterskich wykonywanych przez studentów 

farmacji w Zakładzie Biofarmacji na Uniwersytecie Medycznym w 

Lublinie: 

1. Sylwia Sikora, Molekularne podstawy różnic w wiązaniu agonistów i 

antagonistów do receptora GPR55. Czerwiec 2016. 

2. Marta Wieteska, Molekularne podstawy selektywnego oddziaływania 

ligandów z receptorem β2-adrenergicznym. Czerwiec 2017. 

3. Marta Pietroń, Wpływ polimorfizmu receptora β2-adrenergicznego na 

zdolność wiązania białka G. Czerwiec 2018. 

 
 Opiekun naukowy trzech prac magisterskich wykonywanych przez 

studentów farmacji w Zakładzie Biofarmacji na Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie (promotorem prac był prof. dr hab. K. Jóźwiak):  

1. Magdalena Hamouta, Oddziaływanie fenoterolu i jego pochodnych z 

receptorem GPR55. Czerwiec 2014. 
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2. Kamila Rolak-Piwowarska, Rola polimorfizmu w kodonie 16 

receptora β2-adrenergicznego na terapię β2 agonistami – 

modelowanie molekularne. Czerwiec 2012. 

3. Przemysław Szybkowski, Symulacje komputerowe oddziaływań 

pochodnych fenoterolu z receptorem β2-adrenergicznym. Czerwiec 

2010. 

 

i) Przyszłe plany naukowe 

 

 Dotychczasowe zadania naukowe zaowocowały kolejnymi badaniami 

mającymi wyjaśnić wpływ polimorfizmu receptora β2 adrenergicznego m. in. na: 

(i) jego funkcjonalność, (ii) oddziaływanie receptora z cząsteczką leku i białkiem 

G, (iii) ontogenezę i parametry życiowe ryby danio pręgowane (Danio rerio). 

Badania naukowe dotyczące polimorfizmu β2-AR prowadzone są w ramach grantu 

NCN Opus, którego jestem kierownikiem.  

 Dane literaturowe wskazują na związek polimorficzności β2-AR ze 

zwiększonym ryzykiem zachorowań na wiele przewlekłych schorzeń (np.: 

niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze z współistniejącą otyłością, astmę 

oraz zespół policystycznych jajników) oraz ze zmienną odpowiedzią na beta-

mimetyki długodziałające, zaostrzony przebieg choroby, jak również szybszy 

rozwój tolerancji na stosowany lek. Natomiast, problem wpływu polimorfizmu β2-

AR na molekularny mechanizm oddziaływania typu lek-receptor oraz białko G-

receptor nie został dotychczas wyjaśniony. W ramach niniejszego projektu 

zamierzamy przeprowadzić kompleksowe badania eksperymentalne (in vitro, in 

vivo, biofizyczne) oraz teoretyczne obejmujące dużą grupę funkcjonalnie różnych 

związków oddziałujących z wybranymi polimorfami receptora β2-AR. 

 Głównym efektem prowadzonych badaniach będzie wyjaśnienie roli 

polimorfizmu receptora β2-AR na oddziaływanie z ligandami, włączając w to 

cząsteczki leków, co może być również istotne w bardziej ogólnym kontekście, tj. 

wiedzy o strukturze i funkcji receptorów z rodziny GPCR. Użyty w badaniach 

model zwierzęcy zebrafish umożliwi nam m. in. scharakteryzowanie patogenezy 

niewydolności krążenia, przetestowanie nowych leków (pochodne fenoterolu) oraz 
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opracowanie efektywnej terapii niewydolności krążenia w zależności od 

polimorfizmu β2-AR. Z punktu widzenia terapii celowanej, wnioskowane badania 

mają istotne znaczenie poznawcze. Wyjaśnienie różnic w reagowaniu pacjenta na 

dany beta-mimetyk w zależności od posiadanego genotypu, z pewnością ułatwi 

prowadzenie skuteczniejszej terapii. W oparciu o otrzymane wyniki możliwe 

będzie również zaprojektowanie nowych związków - potencjalnych leków - 

oddziałujących z β2-AR w specyficzny sposób, omijający problem ekspresji oraz 

desensytyzacji receptorów, wynikający ze zmienności genetycznej pacjenta. 

 

 

 

 


