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Instytut Farmakologii PAN (do 1974 r. Zakład Farmakologii PAN) powstał w 1954 
roku dzięki wcześniejszym staraniom prof.  Janusza Supniewskiego, pierwszego 
dyrektora placówki. Działalność naukowa i  organizacyjna kolejnych dyrektorów 
– prof. Józefa Hano (1964–1977), prof. Jerzego Maja (1977–1993), prof. Edmunda 
Przegalińskiego (1993–2006) i prof. Krzysztofa Wędzonego (od 1.01.2007 r.) – przy
czyniła się do znaczących osiągnięć naukowych placówki. Instytut zajmuje czoło
we miejsce na liście polskich i zagranicznych ośrodków badawczych w dziedzinie 
biologii medycznej, a w 2002 roku uzyskał status Centrum Doskonałości „Neuro
psychopharmacology in Search for New Perpectives to Respond to the Demands  
of Emerging European Society”.

W początkowym okresie (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte ubiegłego stule
cia) badania prowadzone w Zakładzie Farmakologii (od 1974 r. Instytucie Far
makologii) dotyczyły aktywności biologicznej nowych związków chemicznych 
i substancji izolowanych z materiału roślinnego o spodziewanym działaniu na
czyniowym, nasercowym, przeciwbakteryjnym, przeciwnowotworowym, a także 
przeciwcukrzycowym.

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zapoczątkowano w Instytucie bada
nia z  dziedziny neuropsychofarmakologii. Badano mechanizm działania roz
maitych mózgowych neuroprzekaźników, ich rolę w procesach fizjologicznych 
i patologicznych ośrodkowego układu nerwowego, mechanizm działania leków 
psychotropowych, szczególnie leków przeciwdepresyjnych, fizjologiczną funkcję 
neuropeptydów w zjawisku bólu, w drgawkach i powstawaniu uzależnień leko
wych. Badania w tym zakresie obecnie są kontynuowane z użyciem rozmaitych 
metod behawioralnych, neurochemicznych, elektrofizjologicznych oraz technik 
biologii molekularnej i uzupełniane odpowiednimi badaniami farmakokinetycz
nymi leków psychotropowych. Inne kierunki badawcze rozwijane w Instytucie 
Farmakologii obejmują syntezę nowych struktur chemicznych o potencjalnym 
działaniu terapeutycznym, określanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną 
ksenobiotyku a działaniem biologicznym oraz izolację substancji czynnych bio
logicznie z materiału roślinnego i ustalanie ich struktury chemicznej.

Z historii Instytutu
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Lata siedemdziesiąte i kolejne dekady XX wieku to okres stałego zwiększa
nia liczby zatrudnionych (obecnie 184 osoby w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 
liczby Zakładów i Pracowni. Gwałtowny wzrost zainteresowania neuropsycho
farmakologią na świecie wpłynął na poszerzenie zakresu badań i wprowadzanie 
coraz nowocześniejszych metod badawczych. Tym działaniom sprzyjało ukoń
czenie w 1976 roku budowy nowej, obszernej siedziby przy ul. Smętnej 12. Obec
nie Instytut składa się z 13 Zakładów i 9 Pracowni – 4 w Zakładzie Farmakologii, 
1 w Zakładzie Badań Nowych Leków, 1 w Zakładzie Neurobiologii, 1 w Zakładzie 
Neurofarmakologii Molekularnej, 1 w Zakładzie Farmakologii Bólu i 1 w Zakła
dzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej. Ponadto funkcjonujący w Zakładzie 
Fitochemii Ogród Roślin Leczniczych dostarcza materiału do  badań fitoche
micznych prowadzonych przez pracowników tego Zakładu.

W  1970 roku przy ówczesnym Zakładzie Farmakologii PAN powstało stu
dium doktoranckie, które funkcjonowało do 1997 roku. W tym okresie ukończyło 
je 38  osób. Studium doktoranckie, finansowane ze  środków własnych placówki, 
reaktywowano w 2003 roku; obecnie liczy ono 36 osób oraz 10 doktorantów Inter
dyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny”.

W 1971 roku Instytut uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego dok
tora nauk medycznych oraz doktora nauk przyrodniczych. Obecnie placówka 
ma prawo nadawania stopni naukowych doktora oraz, od  1994 roku, doktora 
habilitowanego nauk medycznych w  dziedzinie biologii medycznej. W  ciągu 
60letniej działalności placówki 31 pracowników Instytutu uzyskało tytuł na
ukowy profesora, 52 stopień naukowy doktora habilitowanego, w tym 22 osoby 
na podstawie postępowań habilitacyjnych przeprowadzonych w Instytucie, oraz 
197 stopień naukowy doktora, w tym 168 osób na podstawie przewodów doktor
skich przeprowadzonych w Instytucie.

W 1991 roku Komitet Badań Naukowych wprowadził system grantowy finan
sowania projektów badawczych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli we wszyst
kich dotychczas przeprowadzonych konkursach grantowych od I do XL, zdoby
wając łącznie 166 grantów. Od 2011 roku granty przyznaje Narodowe Centrum 
Nauki. W 2014 roku NCN przyznało pracownikom Instytutu 14 grantów oraz 
1 projekt NeuroPain przyznany z 7 Programu Ramowego (7PR) Unii Europej
skiej. Ponadto pracownicy Instytutu uzyskali w latach poprzednich 2 granty za
mawiane KBN i MNiSW, 4 granty Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Farmacji 
i Medycyny (POLPHARMA), 3 granty KBN PolskoNiemieckie Projekty Zama
wiane w Dziedzinie Nauk Neurologicznych, 1 grant NCBiN ERANET NEURON, 
1 grant NCBiR ALLOSTERIX, 1 grant NCBiR LIDER, 2 granty HOMING PLUS 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 4 granty JUVENTUS PLUS, 1 grant MNiSW 
INDEX PLUS oraz 1 konsorcjum naukowe UJ CM oraz IF PAN – KNOW. Obok 
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grantów finansowanych przez budżet państwa lub odpowiednie fundacje krajo
we pracownicy Instytutu prowadzili badania finansowane przez Unię Europejską 
(8  grantów) oraz w ramach szeregu innych grantów: 1  grantu PolskoNorwe
skiego Funduszu Badań Naukowych, 2 grantów Funduszu im. M. Skłodowskiej 
Curie, 1  grantu DFG, 1 projektu badawczego PolskoNorweskiego Programu 
Badawczego NANONEUCAR, 1 projektu Funduszu Rozwiązywania Problemów 
Hazardowych HAZARD oraz 1 grantu Niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Na
uki. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinan
sowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, 
IF PAN realizował projekty: MODALL, DEMETER, PROKOG oraz MOLBUD.

W okresie od 1988 do 2003 roku Instytut posiadał akredytację NIH (National 
Institute of Health USA) dotyczącą badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Instytut prowadził w ubiegłych latach i nadal prowadzi wieloletnią współ
pracę naukową z placówkami zagranicznymi – m.in. w Niemczech, Danii, Ho
landii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwecji, Rosji i na Węgrzech. 
Współpraca ta zaowocowała wieloma wspólnymi publikacjami naukowymi 
i znaczną wymianą osobową.

Wymiana osobowa z zagranicą w latach 1986–2014 obejmowała 96 wyjazdy 
długoterminowe (powyżej 3 miesięcy), 691 wyjazdów krótkoterminowych oraz 
1483 wyjazdów na konferencje zagraniczne i zjazdy. W tym okresie Instytut od
wiedziło 657 gości zagranicznych.

Od wielu lat Instytut współpracuje z krajowym i zagranicznym przemysłem 
farmaceutycznym. Współpraca ta obejmuje badania naukowe i naukowousłu
gowe leków oryginalnych i odtwarzanych, konsultacje naukowe i szkolenie pra
cowników przemysłu z  dziedziny farmakologii. W  latach 1974–1978 przy In
stytucie funkcjonował Zespół NaukowoPrzemysłowy, finansowany częściowo 
przez Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa.

Od 1954 roku najpierw Zakład, a potem Instytut Farmakologii PAN wydawał 
czasopismo pt. „Pharmacological Reports” (poprzednio „Polish Journal of Phar
macology”) o współczynniku oddziaływania (impact factor) IF = 2,165.

Od 1984 roku Instytut organizuje Szkoły Zimowe poświęcone upowszech
nianiu wiedzy o najnowszych osiągnięciach i kierunkach rozwoju neuropsycho
farmakologii na  świecie. Obok pracowników Instytutu uczestnikami Szkół są 
pracownicy współpracujących z  Instytutem placówek oraz innych ośrodków 
naukowych – wyższych uczelni, instytutów resortowych itp. Dotychczas zorga
nizowano 31 Szkół Zimowych.

Ponadto Instytut organizuje od 1991 roku jednodniowe minisympozja dla pra
cowników (3–5 wykładów), poświęcone zagadnieniom z  dziedziny neuropsycho
farmakologii, które znajdują się w  centrum zainteresowania nauki światowej.  
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Wykładowcami są pracownicy Instytutu lub zaproszeni specjaliści z innych ośrodków 
badawczych. Materiały z minisympozjów są publikowane w czasopiśmie „Pharmaco
logical Reports”. Dotychczas odbyło się 31 minisympozjów.

W tym samym roku (1991) wprowadzono nową formę zebrań naukowych 
– „wykłady monograficzne” z zakresu neurobiologii, neuropsychofarmakologii, 
neuroendokrynologii i neurochemii. Wykładają pracownicy Instytutu; wykłady 
w formie broszurowej są publikowane przez Dział Wydawnictw Instytutu. Do
tychczas opublikowano 82 wykłady.

W latach 1954–2014 pracownicy Instytutu opublikowali 7219 prac, w  tym 
3451 oryginalnych, w większości w renomowanych, międzynarodowych czaso
pismach, oraz uzyskali 21 patentów.

Pracownicy Instytutu za osiągnięcia naukowe w zakresie neuropsychofarmako
logii otrzymali szereg liczących się nagród:

■ 3 Międzynarodowe Nagrody Fundacji Anna Monika
■ 2 Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe
■ 4 Nagrody im. J. Śniadeckiego Wydziału Nauk Medycznych PAN
■ 11 Nagród Sekretarza Naukowego PAN
■ 12 Nagród Wydziału Nauk Medycznych PAN
■ 4 Nagrody Kopernikowskie Miasta Krakowa i PAU
■ 6 Nagród Wydziału Lekarskiego im. T. Browicza PAU
■ 3 Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się prace doktorskie
■ 1 Nagrodę oraz wyróżnienie Fundacji im. A. Baczko
■ 1 Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
■ 1 Nagrodę im. J. Konorskiego
■ 3 stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komi

tetu ds. UNESCO
■ 3 stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych 

naukowców
■ 17 stypendiów Fundacji Nauki Polskiej dla młodych pracowników naukowych.
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Kierownik: Beata Kreiner
Elżbieta Dziedzicka – pracownik

CZASOPISMO „PHARMACOLOGICAL REPORTS”
Od 1954 roku wydawane było przez Instytut czasopismo „Dissertationes Phar
maceuticae”, kwartalnik drukowany głównie w języku polskim. W 1966 roku do
konano modyfikacji tytułu na „Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacolo
gicae”, przechodząc równocześnie na dwumiesięczny cykl wydawniczy. Od 1968 
roku czasopismo publikowane jest wyłącznie w języku angielskim.

Kolejnych zmian tytułu dokonano: w 1973 roku na „Polish Journal of Phar
macology and Pharmacy”, w 1993 na „Polish Journal of Pharmacology” i ostatnia 
zmiana w roku 2005 na „Pharmacological Reports”. Zachowano dwumiesięczny 
cykl wydawniczy oraz język angielski jako obowiązujący w czasopiśmie,

W 2012 roku Instytut Farmakologii PAN w Krakowie uzyskał dofinansowa
nie działalności wydawniczej z programu „Index Plus”. W ramach realizacji tego 
projektu została podpisana umowa z  wydawnictwem „Elsevier” na  wdrożenie 
elektronicznego systemu redagowania i produkcji czasopisma „Pharmacological 
Reports”. System ten zapewnia nowoczesną technologię w przyjmowaniu manu
skryptów, usprawniając proces recenzji oraz ułatwiając tworzenie elektronicznej 
wersji czasopisma. Umożliwia on także automatyczne procesowanie prac z na
tychmiastowym powiadomieniem autorów, ułatwia wybór recenzentów i  ko
rzystnie wpływa na terminowość wykonywania recenzji. Ponadto autorzy mogą 
drogą elektroniczną sprawdzać aktualny status swojej pracy. System pozwala 
autorom, recenzentom oraz redaktorom pracować przy użyciu dowolnego kom
putera z dostępem do Internetu, co znacząco poprawia szybkość oraz sprawność 
procesu recenzowania.

Przeprowadzono ponadto digitalizację wydań archiwalnych, zapewniając 
równocześnie systematyczną archiwizację oraz tworzenie kopii zapasowych bie
żących prac. Utworzono witrynę internetową czasopisma w języku angielskim, 

Dział Wydawnictw
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a także zapewniono kontrolę antywirusową i antyplagiatową wszystkich plików 
zamieszczonych w systemie.

Czasopismo wprowadzono do sprzedaży i dystrybucji w formacie elektronicz
nym na nowoczesnej platformie o tematyce naukowotechnicznomedycznej oraz 
o jak najszerszym międzynarodowym zasięgu w formacie „online content” i z bo
gatą ofertą czasopism naukowych w dziedzinie LIFE SCIENCES w celu poszerze
nia grupy odbiorców odpowiednich dla profilu czasopisma. Platforma pozwala na 
publikację artykułów w formacie „ArticlesinPress ahead of print”, co skutkuje 
maksymalnym skróceniem czasu publikacji czasopisma oraz natychmiastową do
stępnością jego zawartości w formacie „online”.

Obecnie czasopismo ukazuje się drukiem w nakładzie ok. 800 egzemplarzy 
rocznie. Publikuje prace oryginalne, przeglądowe, a także streszczenia z kongre
sów i sympozjów naukowych.

Prace publikowane w  czasopiśmie są referowane w  „Biological Abstracts” 
(BIOSIS), „Chemical Abstracts”, „Excerpta Medica” (EMBASE), „International 
Pharmaceutical Abstracts” (IPA), „Polish Medical Bibliography GBL”, „Index Me
dicus” (MEDLINE), „Index Copernicus”, „Biotechnology Abstracts” oraz „Scopus”.

Czasopismo znajduje się na liście „Journal Citation Reports”. Obecnie impact 
factor dla „Pharmacological Reports” wynosi 2,165.

Czasopismo ma stronę internetową http://www.journals.elsevier.com/pharmaco
logicalreports/, natomiast archiwalne numery (wydane do 2013 r.) można znaleźć 
na  stronie http://www.ifpan.krakow.pl/pjp. Artykuły opublikowane od  2009 roku 
w „Pharmacological Reports” dostępne są na także platformie ScienceDirect.

Skład Redakcji:

■ Władysław Lasoń – redaktor naczelny
■ Grażyna Skuza – zastępca redaktora naczelnego
■ Beata Kreiner – sekretarz redakcji
■ Redaktorzy: Jacek Bojarski, Stefan Chłopicki, Władysława Daniel, 

Małgorzata Filip, Jolanta Jaworek, Irena Nalepa, Barbara Przewłocka.
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Kierownik: dr Anna Krzemińska
mgr Jolanta Szczepanik – st. dokumentalista

mgr Sylwia Mądro – mł. dokumentalista

Maria Szymoniak – pomoc biblioteczna

Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum to nowy dział w strukturze 
organizacyjnej Instytutu, który powstał na mocy uchwały Rady Naukowej IF PAN 
z dnia 25 lutego 2014 roku (nr 23/X/14) z połączenia Działu Informacji Naukowej 
i Dokumentacji oraz SSP ds. Archiwum. Jego zadania obejmują trzy obszary działal
ności wspierające prace naukowobadawcze prowadzone w Instytucie. Po pierwsze, 
w ramach zadań z zakresu informacji naukowej gromadzi dane o osiągnięciach na
ukowych i publikacjach pracowników, oraz wykonuje analizy bibliometryczne na róż
ne potrzeby. Po drugie, gromadzi zbiory biblioteczne i udostępnia je, także w ramach 
wypożyczalni międzybibliotecznej. Po  trzecie, gromadzi dokumentację powstającą 
w  wyniku statutowej działalności Instytutu (w  tym działalności naukowobadaw
czej), jak również spuściznę wybitnych naukowców związanych z Instytutem.

Księgozbiór liczy obecnie 7617 woluminów książek oraz 432 tytuły czaso‑
pism. W 2014 roku księgozbiór powiększył się o 11 książek zakupionych (w tym 
5 tytułów ze środków Centrum) oraz 8 publikacji otrzymanych w charakterze da
rów. Subskrypcja za 2014 rok wynosiła 29 tytułów czasopism zagranicznych dostęp
nych online oraz 15 tytułów czasopism krajowych (w tym kwartalnik „Archiwista 
Polski”, czasopismo, na łamach którego podejmowane są tematy dotyczące współ
czesnej archiwistyki, a w szczególności funkcjonowania archiwów zakładowych). 
Przez cały rok za pośrednictwem Centrum możliwy był również dostęp do baz 
pełnotekstowych: Medline (PubMed), Science Direct, SpringerLink, Wiley, Nature 
i Science, EBSCO oraz bibliograficznych: Web of Knowledge i Scopus. Centrum 
koordynowało także dostęp do systemu informacji prawnej LEX Gamma (dostęp 
możliwy dla każdego pracownika Instytutu po indywidualnym zgłoszeniu).

Centrum Informacji Naukowej, 
Biblioteka i Archiwum
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Od 1 kwietnia 2014 roku w ramach systemu bibliotecznego PROLIB zaczął 
funkcjonować katalog zbiorów bibliotecznych dostępny online, z  możliwością 
samodzielnego zamawiania, rezerwowania i  prolongowania przez czytelników 
skatalogowanych publikacji. Zarejestrowano zostało 146 kont czytelników. 
W systemie odnotowano 2756 wypożyczeń i prolongat poszczególnych egzem
plarzy. Do katalogu bibliotecznego w wersji OPAC wprowadzono i zmodyfiko
wano 7279 rekordów.

W  ramach działającej wypożyczalni międzybibliotecznej wypożyczono 
do innych bibliotek 364 prace z naszego księgozbioru, a sprowadzono na potrze
by pracowników Instytutu 714 artykułów. W 119 przypadkach dostęp do zamó
wionych materiałów nie był w inny sposób możliwy.

Działalność z zakresu informacji naukowej i bibliometrii obejmuje 20 wyko
nanych analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracow
ników Instytutu (na potrzeby wniosków grantowych, postępowań awansowych 
itp.). Ponadto wykonano analizy bibliometryczne do  oceny kadry naukowej 
za  lata 2010–2013 dla 76 osób. Opracowano wykazy publikacji do konkursów 
Qualitas i Quantitas (140 pozycji), wykaz punktowanych prac Instytutu (128 po
zycji) oraz zestawienie publikacji (prac oryginalnych, przeglądowych, komuni
katów zjazdowych) do rocznego Raportu Instytutu (438 pozycji za 2014 rok).

Zasób archiwalny Centrum liczy obecnie 100,85 mb. dokumentacji uporząd
kowanej i  zewidencjonowanej oraz ok.  45 mb. dokumentacji Działu Wydaw
nictw będącej w trakcie opracowania. W 2014 roku przejęto i uporządkowano 
2,35 mb. dokumentacji Działu Informacji Naukowej i Dokumentacji.

Centrum prowadzi dokumentację przewodów doktorskich, postępowań 
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz postępowań o nada
nie tytułu naukowego profesora. W 2014 roku wszczęto 5 nowych przewodów 
doktorskich oraz 4 postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habili
towanego. Centrum udostępnia także prace doktorskie i habilitacyjne po zakoń
czeniu przewodów i postępowań – w 2014 roku przybyło 5 rozpraw doktorskich.

Pracownicy Centrum brali udział w organizacji XXXI Szkoły Zimowej IF PAN 
(14–17.01.2014) oraz w przygotowaniach do XXXII Szkoły Zimowej IF PAN (13–16. 
01.2015).

W  początkach maja 2014 roku zaprezentowano w  Czytelni zagraniczne 
książki naukowe z oferty dystrybutora w Polsce, firmy ABE IPS, a pracownicy 
mieli możliwość składania zamówień na zakup. Decyzją Komisji Bibliotecznej 
zakupiono 5 tytułów, na które zgłoszono zapotrzebowanie.

Za  pośrednictwem Centrum możliwy był dostęp testowy do  bazy Embase 
oraz baz na platformie OvidSP. Od listopada możliwy jest także dostęp do nie
standardowego czasopisma JoVE (sekcja Neuroscience), które prezentuje wizu
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alizacje prowadzonych eksperymentów badawczych. Centrum prowadziło też ne
gocjacje w sprawie uczestnictwa w konsorcjum Lippincott, William and Wilkins 
z pozytywnym skutkiem, w wyniku czego od 1 stycznia 2015 roku zwiększa się 
o 93 tytuły dostęp do czasopism online (na platformie OvidSP).

Pracownicy Centrum brali aktywny udział w szkoleniach i konferencjach. 
Uczestniczyli w 5 seminariach, szkoleniach i warsztatach oraz 9 konferencjach 
naukowych; zaprezentowali 6 wykładów o  tematyce dostępności materiałów 
archiwalnych w  świetle polskiego prawa autorskiego, a  także międzynarodo
wych standardów gromadzenia i udostępniania oraz zabezpieczania i ponow
nego wykorzystania dokumentacji badań naukowych. Na jednej z konferencji 
zaprezentowano wzorcowy przykład funkcjonującej w Instytucie koegzystencji 
biblioteki, archiwum i informacji naukowej w ramach jednej komórki organi
zacyjnej – wykład pt. „Od ‘składu makulatury’ do Centrum Informacji Nauko
wej – czyli ewolucja roli archiwum Instytutu Farmakologii PAN w  Krakowie 
na przestrzeni 60 lat”.

Kontynuowano realizowane wcześniej przez Archiwum dokumentowanie bie
żących wydarzeń działalności Instytutu i  prowadzenie galerii „Invited lectures” 
na stronie internetowej Instytutu.

Centrum posiada własną stronę internetową, poprzez którą możliwy jest 
bezpośredni dostęp do baz danych, czasopism online, katalogu bibliotecznego 
i bieżących informacji o działalności Centrum. W 2014 roku stronę odwiedzono 
875 razy (dane wg Google Analitycs).
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Kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Basta‑Kaim

W 2014 roku Studium Doktoranckie Instytutu Farmakologii PAN kontynuowało 
swoją działalność, która była finansowana ze środków Instytutu Farmakologii oraz 
funduszy KNOW przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W minionym roku na studiach doktoranckich kształciło się w dziedzinie nauk 
medycznych, dyscyplina biologia medyczna, specjalność neuropsychofarmakologia, 
łącznie 36 doktorantów. Instytut Farmakologii oprócz dziennych studiów doktoranc
kich prowadził także, zgodnie z umową partnerską z Instytutem Katalizy i Fizyko
chemii Powierzchni PAN, Wydziałem Chemii UJ i Wydziałem Lekarskim UJ CM 
w ramach funduszy uzyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współ
finansowanych przez Unię Europejską, Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Na
uki molekularne dla medycyny”. Wszyscy doktoranci brali czynny udział zarówno 
w zebraniach poniedziałkowych Instytutu, jak i wykładach zaproszonych gości zagra
nicznych, które miały miejsce w Instytucie Farmakologii, a także poza nim. Uczestni
czyli ponadto w obradach XXXI Zimowej Szkoły organizowanej przez prof. dr. hab. 
Mariusza Pappa pt. „Depresja i  leki przeciwdepresyjne”, która odbyła się w dniach 
14–17 stycznia 2014 roku w  Krakowie. Uczestnicy studiów interdyscyplinarnych 
MOLMED w  tym roku brali udział w  kursach przedmiotowych organizowanych 
w IF PAN, warsztatach stacjonarnych, które odbyły się w IKIFP PAN oraz warsztatach 
wyjazdowych w Zakopanem.

Aktywność doktorantów naszego Instytutu znalazła także wyraz w  ich uczest
nictwie w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w aplikacjach granto
wych finansowanych z różnych źródeł. W 2014 roku Studium przy IF PAN otwarło 
przewody doktorskie łącznie 5 osobom, w tym 4 uczestnikom Studium. Dodatkowo 
6 osób uzyskało tytuł doktora, w tym jedna nieuczestnicząca w zajęciach Studium.

W roku 2014 nie przeprowadzono nowego naboru na dzienne studia dokto
ranckie IF PAN. W ramach funduszy Instytutu Farmakologii pokryto koszty wy
kładów przewidzianych programem studiów, natomiast ze środków KNOW ufun
dowano 36 stypendiów specjalnych dla doktorantów Instytutu.

Studium Doktoranckie
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Przewodnicząca: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

W Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie działa II Lokalna Komisja Etycz
na ds.  Doświadczeń na  Zwierzętach (LKE), powołana przez Krajową Komisję 
Etyczną (KKE) w 2014 roku (na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2; Dz.U. Nr 33, poz. 
289) i działającą w oparciu o Ustawę o doświadczeniach na zwierzętach z dnia 
21 stycznia 2005 roku.

LKE opiniuje projekty badawcze oraz wydaje zezwolenia na  prowadzenie 
eksperymentów z użyciem zwierząt w następujących placówkach badawczych:
■ Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
■ Państwowy Instytut Zootechniki w Balicach
■ Instytut Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
■ Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
■ Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
■ Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. w Krakowie
■ Instytut BadawczoProdukcyjny UNIGEN w Krakowie
■ Centrum Badawczo Rozwojowe American Heart of Poland S.A.w Kostkowicach
■ Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Krośnie
■ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

W skład Komisji wchodzą pracownicy naukowi Instytutu Farmakologii PAN 
(prof. dr hab. Bogusława Budziszewska, dr hab. Grażyna Skuza, dr Adam Roman), 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. dr hab. Anna Wesołowska), Instytutu Zoo
techniki (prof. dr hab. Monika BugnoPoniewierska, prof. dr hab. Maria Skrzy
szowska), Uniwersytetu Pedagogicznego (dr hab. Dorota Probucka) oraz przed
stawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (dr Marek Olszewski, mgr Beata 
TurzańskaSzacoń). Sekretarzem Komisji jest mgr Medard Kafel.

Lokalna Komisja Etyczna
ds. Doświadczeń na Zwierzętach
(z siedzibą w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie)
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W 1985 roku została utworzona i zarejestrowana Fundacja im. J.J. Supniewskich, 
której początkowy majątek stanowił testamentarny zapis zmarłej doc. dr Jadwigi 
Supniewskiej – 1 000   000 zł. Kwota ta była zasilana jednorazowymi lub systema
tycznymi dotacjami krajowego przemysłu farmaceutycznego lub zagranicznych 
firm farmaceutycznych współpracujących z Instytutem. Zarząd Fundacji tworzą 
członkowie Dyrekcji Instytutu. Przewodniczącym zarządu Fundacji jest obec
nie prof. Krzysztof Wędzony. Początkowo statut Fundacji przewidywał, że z  jej 
środków mogą być przyznawane nagrody dla młodych, wyróżniających się pra
cowników Instytutu. Nagrody te według osobnego regulaminu przyznaje Zarząd 
Fundacji na  podstawie opinii Rady Naukowej Instytutu. W  latach 1986–2014 
przyznano ogółem 34 nagrody (L. AntkiewiczMichaluk, R. Przewłocki, W. La
soń, E. Mogilnicka, K. Wędzony, A. Pilc, M. Papp, A. Czyrak, W. Daniel, M. Śmia
łowska, M. DziedzickaWasylewska, P. Popik, I. Nalepa, A. Stojakowska, M. Bijak, 
M. Kubera, K. Ossowska, B. Karolewicz, M. Filip, J. Turchan, B. Budziszewska, 
J. Wardas, J. Wójcikowski, A. BastaKaim, M. Pietraszek, B. Szewczyk, M. Kajta, 
A. Pałucha, A. Haduch, J. Wierońska, E. Kozela, J. Mika, M. Kot, M. Korostyński).

W 1991 roku dokonano zmian w statucie Fundacji i obecnie jej środki mogą 
być przeznaczane, obok przyznawania corocznych nagród, również na wspoma
ganie młodych, wyróżniających się pracowników Instytutu poprzez częściowe 
finansowanie prowadzonych przez nich badań naukowych, częściowe finanso
wanie wyjazdów zagranicznych w  celach badawczych, konsultacji, czynnego 
udziału w kongresach, sympozjach itp.

Fundacja im. J.J. Supniewskich



CZĘŚĆ SZCZEGÓŁÓWA
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Kierownik: prof. dr hab. Piotr Popik

Pracownicy naukowi: dr Małgorzata Hołuj, dr Agnieszka Nikiforuk, dr Tomasz Kos,
dr Magdalena Sowa‑Kućma

Pracownik inżynieryjno‑techniczny: Lucyna Socha

Doktoranci: mgr inż. Dominik Rafa, mgr Agnieszka Potasiewicz

Osoby zatrudnione w ramach grantu NCN Sonata: mgr Joanna Gołębiowska, 
mgr Jakub Kręgiel, Jakub Kubik

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII EMOCJI I PROCESÓW POZNAWCZYCH

Kierownik: dr Rafał Ryguła

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU
Ketamina zapobiega spadkowi elastyczności poznawczej wywołanemu 
stresem

Chroniczny stres obniża zdolności poznawcze oraz wywołuje dendrytyczną re
organizację kory przedczołowej. Hamowanie receptora NMDA zapobiega nie
korzystnym zmianom morfologicznym; badaliśmy, czy zapobiegnie zmianom 
funkcjonalnym. Stres znacząco i specyficznie upośledzał rozwiązywanie proble
mu ED w teście przerzutności uwagi (ASST). Podanie ketaminy przed stresem 
zapobiegało upośledzeniu elastyczności poznawczej, co sugeruje, że ketamina 
posiada właściwości prokognitywne w warunkach stresu.

Zakład Badań Nowych Leków
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■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Stres unieruchomienia obniża pozytywny afekt wywołany stymulacją 
somatosensoryczną (łaskotkami): efekt metyraponu

Wcześniejsze badania wykonane w Zakładzie wykazały, że: (1) skłonność szczurów 
do emitowania ultradźwiękowych wokalizacji o wysokiej częstotliwości ~50 kHz 
(„śmiech”) w  odpowiedzi na  stymulację somatosensoryczną („łaskotki”) może 
stanowić behawioralny biomarker stanu afektywnego oraz, że (2) w niektórych 
warunkach łaskotki mogą łagodzić behawioralną odpowiedź zwierzęcia na stres.

W opisanym badaniu szczury poddawano 15sekundowej stymulacji skóry, 
przypominającej łaskotanie. Mierzono liczbę emitowanych wokalizacji ultra
dźwiękowych, opisywanych w  piśmiennictwie jako towarzyszące stanom do
brego samopoczucia zwierzęcia. Następnie połowę zwierząt poddano trwają
cej przez tydzień procedurze stresu unieruchomienia. Przed sesjami połowie 
zwierząt podano inhibitor syntezy glikokortykosteroidów metyrapon. Wyniki 
wskazują, że szczury stresowane 1 godzinę przed łaskotaniem wykazywały zna
miennie niższą liczbę wokalizacji niż zwierzęta kontrolne. Tymczasem grupa, 
której podano metyrapon przed stresem, nie wykazywała spadku wokalizacji, co 
sugeruje, że za efekty stresu na obniżenie afektu odpowiadają glikokortykoste
roidy. Szczegółowa i czasochłonna analiza ultradźwięków wykazała, że za opi
sane efekty odpowiadają wokalizacje z modulacją częstotliwości (FM), lecz nie 
tzw. płaskie wokalizacje 50kHz lub wokalizacje alarmowe. Dane potwierdzają 
użyteczność testu łaskotek jako biomarkera stanu afektywnego szczurów.
Publikacja: P. Popik, T. Kos, H. Pluta, A. Nikiforuk, K. Rojek, and R. Rygula. Inhibition of the glucocorticoid 
synthesis reverses stress‑induced decrease in rat’s 50‑kHz ultrasonic vocalizations. Behav Brain Res 
260:53–57, 2014, wsparta środkami statutowymi Instytutu

Efekt jednoczesnego podania antagonisty rec. 5‑HT6 z klozapiną, 
haloperidolem, risperidonem i antagonistą rec. 5‑HT2A w teście 
bramkowania sensorymotorycznego

Niektóre szczególnie nowe leki przeciwpsychotyczne wykazują znaczące powino
wactwo do rec. 5HT6, jednakże niewiele wiadomo o ich wpływie na deficyt bram
kowania sensorymotorycznego. Badano efekt podania antagonisty rec. 5HT6 SB 
271 046 z  klozapiną, haloperidolem, risperidonem i  antagonistą rec. 5HT2A, 
związkiem M100 907 w teście PPI, na deficyt wywołany podaniem MK801 (dizo
cilpiną). MK801 (0,1 mg/kg) wywoływał powtarzalny deficyt reakcji PPI. Podczas 
gdy podanie SB 271 046 (6 i 9 mg/kg), klozapiny (2,5 mg/kg), haloperidolu (0,1 
i 0,2 mg/kg), risperidonu (0,25–1 mg/kg) oraz M100 907 (0,5 i 1 mg/kg) nie wpły
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wało na  deficyt dizocilpinowy, podanie klozapiny (5  mg/kg) powodowało jego 
odwracanie. Podobny efekt zaobserwowano dla jednoczesnego podania nieaktyw
nej dawki klozapiny (2,5 mg/kg) z SB 271 046 (6 mg/kg). Co więcej, jednoczesne 
podanie risperidonu (1 mg/kg) lub M100 907 (0,5 mg/kg) z SB 271 046 (6 mg/kg) 
hamowało deficyt dizocilpinowy. Jednoczesne podanie haloperidolu z SB 271 046 
przeciwnie, nie miało wpływu na deficyt dizocilpinowy. Dane sugerują, że recep
tor 5HT6 może odgrywać dodatkową rolę w działaniu przeciwpsychotycznym 
leków, i że kombinacja antagonizmu 5HT2A/5HT6 może odgrywać kluczową 
rolę w efektach leków przeciwpsychotycznych.
Publikacja: K. Fijal, P. Popik, and A. Nikiforuk. Co‑administration of 5‑HT6 receptor antagonists with clo‑
zapine, risperidone, and a 5‑HT2A receptor antagonist: effects on prepulse inhibition in rats. Psychophar‑
macology 231:269–281, 2014, wsparta środkami projektu ProKog Nr UDA‑POIG.01.03.01‑12‑063/09–02: 
„Antagoniści receptora 5‑HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu pro‑
kognitywnym”

Ketamina zapobiega spadkowi elastyczności poznawczej wywołanemu 
stresem

Chroniczny stres powoduje zarówno zmiany morfologiczne, jak i funkcjonalne 
w korze przedczołowej (mPFC). Antagoniści receptora NMDA hamują wywoła
ną stresem dendrytyczną reorganizację mPFC. Badanie miało na celu poznanie, 
czy antagonista receptora NMDA zapobiegnie również zmianom funkcjonal
nym. Podawano ketaminę, antagonistę receptora NMDA przed każdą sesją stre
su unieruchomienia, by zbadać wpływ leku na zależne od kory przedczołowej 
procesy poznawcze w teście elastyczności poznawczej (ASST). Wielokrotny stres 
(raz dziennie przez 7  dni) znacząco i  specyficznie upośledzał rozwiązywanie 
problemu w fazie ED testu. Podawanie ketaminy przed stresem (10 mg/kg, i.p.) 
całkowicie i specyficznie zapobiegało spadkowi elastyczności poznawczej. Bada
nie wykazuje, że ketamina posiada właściwości prokognitywne w  zwierzęcym 
modelu stresu.
Publikacja: A. Nikiforuk and P. Popik. Ketamine prevents stress‑induced cognitive inflexibility in rats. 
Psychoneuroendocrinology 40:119–122, 2014, wsparta środkami statutowymi Instytutu oraz projektu 
POIG.01.01.02‑12‑004/09 „Depresja‑mechanizmy‑terapia” (DeMeTer)
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■ GRANTY
Grant NCN Nr 2012/07/B/NZ7/01150
Wpływ pozytywnych allosterycznych modulatorów nikotynowych 
receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy 
poznawcze

Kierownik grantu: dr Agnieszka Nikiforuk

Efekt jednokrotnego i  wielokrotnego podania ketaminy na  procesy uwagi 
w  teście 5‑CSRTT u  szczurów. Zainteresowanie receptorem NMDA w  kon
tekście schizofrenii zostało zainicjowane obserwacją, że podanie zdrowym 
ochotnikom antagonistów receptora NMDA, takich jak fencyklidyna (PCP) lub 
ketamina, wywołuje objawy zbliżone do  tych, jakie można obserwować u  pa
cjentów cierpiących na tę chorobę. Podania antagonistów receptora NMDA są 
powszechnie używane w celu wywoływania zaburzeń charakterystycznych dla 
schizofrenii, w tym deficytów poznawczych. Dysfunkcje charakterystyczne dla 
schizofrenii mogą dotyczyć kilku obszarów poznawczych. Jednym z nich są pro
cesy uwagi, które u gryzoni laboratoryjnych mogą być badane w teście 5CSRTT 
(ang. 5‑choice serial reaction‑time task), będącym przedklinicznym analogiem 
stosowanego u ludzi testu ciągłego wykonywania (ang. Continous Performance 
Task). Oceniono wpływ zarówno jednokrotnych, jak i wielokrotnych podań ke
taminy na odpowiedź szczurów w teście 5CSRTT. Uzyskane wyniki wykazały, 
że schemat oparty na subchronicznych podaniach ketaminy może wywoływać 
zaburzenia uwagi przejawiające się niemożnością utrzymania stałej koncentracji 
w czasie trwania sesji. Sugeruje to użyteczność zastosowanej procedury w mode
lowaniu zaburzeń procesów uwagi.
Publikacja: A. Nikiforuk and P. Popik. The effects of acute and repeated administration of ketamine on 
attentional performance in the five choice serial reaction time task in rats. Eur. Neuropsychopharmacol. 
24:1381–1393, 2014, wsparta środkami statutowymi Instytutu oraz grantu NCN 2012/07/B/NZ/01150

Grant Nr 72/H/E/13 finansowany przez FRPH
Badania przydatności ligandów metabotropowych receptorów 
glutaminianergicznych w hamowaniu zachowań przypominających 
hazard w zwierzęcym modelu patologicznego hazardu

Kierownik grantu: prof. Piotr Popik

Jeden z  modeli patologicznego hazardu, który może być zaimplementowany 
u  zwierząt laboratoryjnych, opiera się na  obserwacji, że zjawisko niepohamo
wanej chęci gry (na przekór braku wygranych) wynika z doświadczania „prawie 
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wygranej”. Uważa się, że bodziec sygnalizujący „nie do końca przegraną (near 
miss)” może sugerować bezpośrednią wygraną oraz nasilać przekonanie o spo
dziewanej nagrodzie, co stymuluje dalszą grę.

W modelu bada się reakcję szczurów na serię zaświecania 3 lampek. Zapa
lenie wszystkich 3 lampek jest sygnałem wygranej; inne kombinacje oznaczają 
brak nagrody. Pod koniec każdej próby zwierzę wybiera, czy nacisnąć na dźwi
gnię „sprawdzam” (co skutkuje nagrodą pokarmową, gdy dana próba jest „wy
grana”, lecz karą, gdy próba jest przegrana), czy też nacisnąć na dźwignię „gram 
dalej”. Zwierzęta zazwyczaj interpretują zarówno zapalenie 3, jak i jedynie 2 lam
pek jako wygraną, co sugeruje nasilone przekonanie o spodziewanej nagrodzie, 
nawet gdy dana próba oznacza jedynie „prawie wygraną”. Model jednorękiego 
bandyty wydaje się dobrze odpowiadać sytuacji obserwowanej u  ludzi i z tego 
powodu został zastosowany do  zbadania efektu antagonisty rec. NMDA me
mantyny (dla którego wykazano już efekty hamujące hazard u człowieka) oraz 
antagonisty mGluR5 i agonisty mGluR2/3. Uzyskane wyniki sugerują, że poda
nie związku MPEP w dawce 5 mg/kg powodowało zmniejszenie liczby błędnych 
odpowiedzi w próbach near miss oraz zmniejszenie liczby wykonywanych prób 
w trakcie sesji.

Grant NCN Iuventus Plus Nr IP2011 047271
Afektywna tendencyjność procesów poznawczych w przedklinicznym 
modelu manii

Kierownik grantu: dr Rafał Ryguła

Przedmiotem zakończonego w marcu 2014 roku projektu było badanie zjawi
ska tendencyjności oceny (ang. cognitive judgement bias) w  przedklinicznym 
modelu manii oraz kompleksowa analiza czynników mogących wpływać na to 
zjawisko. W wyniku realizacji projektu zaimplementowano nowatorski paradyg
mat behawioralny – test interpretacji bodźca niejednoznacznego, pozwalający 
na śledzenie zmian tendencyjności oceny (optymizmu/pesymizmu) w modelu 
zwierzęcym. Przy użyciu tego paradygmatu zbadano wpływ pojedynczych oraz 
wielokrotnych (znany z  piśmiennictwa model manii) podań psychostymulan
tów – takich jak amfetamina i kokaina – na walencję tendencyjności poznawczej 
szczurów. 
Wyniki przeprowadzonych eksperymentów zostały przedstawione w publikacjach: „The effects of acute 
pharmacological stimulation of the 5‑HT, NA and DA systems on the cognitive judgement bias of rats in 
the ambiguous‑cue interpretation paradigm”, Rygula R, Papciak J, Popik P. Eur Neuropsychopharmacol. 
2014 Jul; 24(7): 1103–11, „The effects of cocaine and mazindol on the cognitive judgement bias of rats in 
the ambiguous‑cue interpretation paradigm. Rygula R, Papciak J, Szczech E, Nikiforuk A, Popik P., Behav 
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Brain Res 2014 May 23;270C:206–212, „Cognitive judgment bias in the psychostimulant‑induced model 
of mania in rats” Rygula R, Szczech E, Kregiel J, Golebiowska J, Kubik J, Popik P. Psychopharmacology 
(Berl). 2014 Aug 14, in press oraz „Acute administration of lithium, but not valproate, modulates cognitive 
judgment bias in rats” Rygula R., Golebiowska J., Kregiel Jakub, Holuj M, Popik P. Psychopharmacology 
(Berl). 2015, in press a także zaprezentowane w formie posterów i wykładów na konferencji Neuronus 
2014, IBRO&IRUN Neuroscience Forum („Cognitive judgement bias in the amphetamine‑induced model 
of mania in rats”, Szczech E, Rygula R., 25–27 kwietnia 2014, Kraków, Polska) oraz podczas Krakowskiego 
Tygodnia Mózgu 2014 (Rygula R. „Neurobiologia Optymizmu, Kraków, 14 Marzec 2014).

W serii innych eksperymentów wykazano, że podobnie jak u ludzi, tenden
cyjność poznawcza zwierząt jest uzależniona od  ich stanu afektywnego. Nega
tywne emocje związane np. z utratą statusu społecznego wywoływały u szczurów 
pesymizm.
Wyniki przedstawiono w publikacji: Chronic psychosocial stress makes rats more ‘pessimistic’ in 
the ambiguous‑cue interpretation paradigm., Papciak J, Popik P, Fuchs E, Rygula R., Behav Brain Res. 
2013 Nov 1; 256:305–10.), podczas gdy pozytywne emocje związane ze specyficzną formą manualnej, 
somatosensorycznej stymulacji – zwanej „szczurzymi gilgotkami” wywoływały optymizm (publikacja: 
Laughing rats are optimistic, Rygula, R., Pluta, H., Popik, P. PLoS ONE, 7, 2012, e51 959).

Wyniki przedstawionych eksperymentów zostały również zaprezentowane podczas konferencji 11th 
World Congress of Biological Psychiatry, odbywającej się w dniach 23–27 czerwca 2013 roku w Kyoto, 
Japonia, na posterze zatytułowanym: „The effects of affective priming on cognitive judgement bias of 
rats; implications for studying mood disorders”.

Za pomocą mikroinfuzji dostrukturalnych (kora infralimbiczna, kora prelim
biczna, kora orbitofrontalna oraz jądra ciała migdałowatego) badano role dopa
miny i serotoniny w mediowaniu tendencyjności poznawczej szczurów w teście 
interpretacji bodźca niejednoznacznego. Wyniki badań sugerują, że zwiększenie 
transmisji serotonergicznej poprzez mikroinfuzje selektywnego inhibitora wy
chwytu zwrotnego serotoniny – citalopramu – do obszarów prelimbicznych, ale 
nie infralimbicznych czy orbitofrontalnych kory przedczołowej szczurów powo
duje wzrost negatywnej tendencyjności poznawczej w teście interpretacji bodźca 
niejednoznacznego. Z  kolei zablokowanie transmisji serotonergicznej poprzez 
lokalne podania parachlorofenyloalaniny (inhibitora enzymu hydroksylazy 
tryptofanowej) do obszarów infralimbicznych powodowało wzrost pozytywnej 
tendencyjności poznawczej. Zwiększenie transmisji serotonergicznej w jądrach 
ciała migdałowatego również powodowało pozytywną tendencyjność poznaw
czą. Lokalne manipulacje aktywnością układu dopaminergicznego nie miały 
wpływu na tendencyjność poznawczą zwierząt.
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Grant NCN SONATA BIS 2 Nr 2012/07/E/NZ4/00196
Neurobiologia optymizmu: Badanie neuroanatomicznych 
i neurochemicznych źródeł tendencyjności poznawczej w modelu 
zwierzęcym

Kierownik grantu: dr Rafał Ryguła

Dlaczego niektórzy z nas widzą szklankę w połowie pełną, podczas gdy dla in
nych jest ona w połowie pusta? Jakie neurobiologiczne mechanizmy regulują spo
sób, w jaki przewidujemy konsekwencje naszych działań? Czy można te przewi
dywania modulować farmakologicznie? Odpowiedź na  te pytania jest kluczowa 
dla zrozumienia procesów podejmowania decyzji oraz ma kapitalne znaczenie dla 
rozwoju takich dziedzin, jak psychologia eksperymentalna, psycho farmakologia 
czy neuroekonomia. Niedawne badania wykazały, że poprzez farmakologiczną 
stymulację układu dopaminergicznego można osłabić u ludzi zdolność do przewi
dywania porażki, indukując tym samym optymizm (Sharot et al., 2012). Wcześniej 
ci sami autorzy zasugerowali, że optymizm u ludzi może być związany z aktywacją 
kory orbitofrontalnej, kory zawoju obręczy, prążkowia oraz jąder ciała migdałowa
tego w mózgu (Sharot et al., 2007). Jednak poza tymi pionierskimi badaniami neu
roanatomiczne i neurochemiczne podłoże tendencyjności poznawczej pozostaje 
niemal nieznane. Celem realizowanego projektu jest zbadanie farmakologicznych, 
neuroanatomicznych i neurochemicznych korelatów tendencyjności poznawczej 
(optymizmu i pesymizmu) u zwierząt laboratoryjnych.

W 2014 roku praca w ramach projektu zaowocowała realizacją niżej wymie
nionych zadań badawczych. 

1. Badanie wpływu farmakologicznej modulacji układów dopaminergicz‑
nego i  serotonergicznego na  tendencyjność poznawczą szczurów. Cel ten zo
stał osiągnięty poprzez jednorazowe oraz chroniczne podania związków stymu
lujących i hamujących aktywność układu dopaminergicznego i serotonergicznego 
w mózgu oraz ocenę efektów tych podań na tendencyjność poznawczą szczurów 
w  teście interpretacji bodźca niejednoznacznego. Substancje, jakie zostały użyte 
do manipulacji aktywnością układu serotonergicznego, to lek z grupy selektyw
nych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny escitalopram oraz przeciw
chlorofenyloalanina. Natomiast do pobudzania i hamowania aktywności układu 
dopaminergicznego zastosowano Ldopa oraz haloperidol. Wyniki opisanych eks
perymentów podlegają obecnie weryfikacji i opracowaniu przed publikacją.

2. Badanie podłoża neuroanatomicznego tendencyjności poznawczej 
u szczurów. Cel ten został częściowo osiągnięty poprzez przeprowadzenie obu
stronnych, ekscytotoksycznych lezji w wybranych strukturach mózgu oraz ocenę 
ich wpływu na tendencyjność poznawczą szczurów w teście interpretacji bodźca 
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niejednoznacznego. Obszary mózgu, które zostały poddane uszkodzeniom, to 
kora orbitofrontalna, kora przedczołowa oraz jądra ciała migdałowatego. Lezje 
wykonano poprzez stereotaktyczne podania kwasu chinolinowego do wybranej 
struktury mózgu. Wyniki opisanych eksperymentów podlegają obecnie weryfi
kacji i opracowaniu przed publikacją.

3. Rozpoczęto realizację zadania badawczego nr  3, tzn.  badanie podłoża 
neurochemicznego tendencyjności poznawczej u szczurów. 

■ GRANTY POIG
Grant POIG ProKog
Antagoniści receptora 5‑HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne 
o dodatkowym działaniu prokognitywnym

Nr UDA‑POIG.01.03.01‑12‑063/09–02 
Działanie: 1.3 
Poddziałanie: 1.3.1

Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Popik

■ Zadanie 8.: Wstępne badania behawioralne

Kierownik zadania: dr Tomasz Kos

Ustalono warunki eksperymentalne dla testów: wywołane podaniem PCP pobu
dzenie lokomotoryczne (wraz z oceną efektów sedatywnych) oraz rozpoznanie 
nowego obiektu (Novel Object Recognition, NOR). Następnie przetestowano sze
reg związków referencyjnych (zwłaszcza leków przeciwpsychotycznych o różnym 
mechanizmie działania) oraz związków z wewnętrznej biblioteki ZChL IF PAN 
o wcześniej potwierdzonym antagonizmie do receptora 5HT6. Zbadano substan
cje referencyjne: haloperidol, sertindol, klozapinę, olanzapinę, kwetiapinę oraz 
ziprasidon; jak również antagonistów rec. 5HT6: SB 271 046 oraz SB  399 885. 
Wszystkie przebadane leki referencyjne w mniejszym lub większym stopniu ha
mowały pobudzenie lokomotoryczne wywołane podaniem PCP, jedno cześnie 
wywołując efekty sedatywne. Wszystkie związki referencyjne, z wyjątkiem halo
peridolu, odwracały deficyty pamięci w teście rozpoznania nowego obiektu.

Na podstawie porównania dawek ED50 wywołujących sedację (efekty nie
pożądane) oraz odwracających efekty pobudzenia lokomotorycznego po  PCP 
(efekty pożądane) wyliczano „indeks terapeutyczny”, który był istotnym elemen
tem w selekcjonowaniu nowych związków do dalszych etapów, m.in. zaawanso
wanych testów behawioralnych.
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Następnie zbadano efekty nowych związków pod kątem: (1) oceny potencjal
nej sedacji w  spontanicznej aktywności lokomotorycznej, (2) odwracania efek
tów przeciwpsychotycznych w teście pobudzenia lokomotorycznego wywołanego 
PCP, (3) odwracania deficytów pamięci wywołanych jednokrotnym podaniem 
PCP w teście rozpoznania nowego obiektu. Porównując ED50 dla efektów pożąda
nych i niepożądanych, wyselekcjonowano związki o korzystnych właściwościach 
przeciwpsychotycznych przy braku sedacji, czyli o korzystnym „indeksie terapeu
tycznym”. Związki wykazujące dodatkowo efekty prokognitywne w  teście NOR 
uznano za reprezentujące najkorzystniejszy profil i przekazano do Zadania 9.

■ Zadanie 9.: Zaawansowane badania behawioralne

Kierownik zadania: dr Agnieszka Nikiforuk

Zbadano efekty związków wyselekcjonowanych w Zadaniu 8. w zaawansowanych 
testach zwierzęcych badających właściwości przeciwpsychotyczne i  prokogni
tywne. Zachowania odzwierciedlające dysfunkcje poznawcze oraz objawy „ne
gatywne” badano w  farmakologicznym modelu schizofrenii opartym na  poda
niu antagonistów receptora NMDA (ketamina, fencyklidyna [PCP] i MK801). 
Przeprowadzono ocenę zależnych od kory przedczołowej funkcji wykonawczych 
w teście przełączania uwagi (attentional set‑shifting task, ASST). Badano również 
procesy bramkowania czucioworuchowego w  teście prepulse inhibition (PPI). 
„Negatywne” objawy schizofrenii modelowano w teście interakcji socjalnych (SI).

Pierwszy etap badań polegał na uzyskaniu deficytów odpowiedzi w ww. te
stach po podaniach antagonistów receptora NMDA. Wykazano m.in., że poda
nie ketaminy wywołuje zaburzenia elastyczności poznawczej w teście ASST oraz 
powoduje wycofanie socjalne w teście SI. Wykazano również wywołane antago
nistami rec. NMDA zaburzenia procesów filtrowania informacji w teście PPI.

Następnie oceniono efekty związków kontrolnych, czyli standardowych le
ków przeciwpsychotycznych (np.  sertindol i  klozapina) oraz komercyjnie do
stępnych antagonistów receptora 5HT6 (np. SB 271 046). Następnie określono 
profil działania dla 5 związków uzyskanych w projekcie w wybranych testach. 
Wykazano między innymi, że związki PZ976 oraz MPM43 odwracały wy
wołane ketaminą zaburzenia elastyczności poznawczej oceniane w teście ASST 
u szczurów. PZ976 odwracał także deficyty zachowań społecznych. Dla wybra
nych związków wykonano test warunkowej reakcji unikania (Conditioned Avo
idance Response – CAR), standardowo stosowany do oceny potencjalnego an
typsychotycznego działania związków. Oceniono też profil związków pod kątem 
efektów ubocznych, takich jak katalepsja.
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Grant POIG DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09

Działanie: 1.1

Poddziałanie: 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii

■ Zadanie 1.3: Badanie wpływu czynników wywołujących symptomatologię 
depresyjną (stres unieruchomienia, stan zapalny oraz czynniki wiodące 
do parkinsonizmu) na zachowania depresyjne i kognitywne

Kierownik zadania: dr Agnieszka Nikiforuk

Zastosowane zostały modele oparte na jednokrotnych podaniach wybranej dawki 
endotoksyny bakteryjnej (LPS, lipopolisacharyd) oraz procedurze stresu unieru
chomienia (1 godzina dziennie przez 7 kolejnych dni) u szczurów szczepu Sprague 
Dawley. Testy behawioralne były przeprowadzane pomiędzy 6. a  72.  godziną 
od momentu podania LPS oraz pomiędzy 3. a 14. dniem od zakończenia procedu
ry stresowej.

Kontynuowano badania dotyczące wpływu LPS na procesy poznawcze oce
niane w  teście „uczenia odwróconego” (reversal learning). Wykazano, że LPS 
(0,25 mg/kg) w sposób specyficzny zwiększał liczbę błędów w fazie testu, w któ
rej następowało odwrócenie zasad dyskryminacji bodźców zapachowych. Poda
nie selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny, fluoksetyny i escitalopramu 
(5 mg/kg), zapobiegało wystąpieniu deficytów poznawczych. Leki nie wpływały 
na odpowiedź zwierząt kontrolnych.
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Kierownik: prof. dr hab. Irena Nalepa
Pracownicy naukowi: prof. dr hab. Jerzy Vetulani, dr Grzegorz Kreiner, 
dr Adam Roman, dr Agnieszka Zelek‑Molik

Pracownik badawczo‑techniczny: dr Piotr Chmielarz

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: mgr Adam Bielawski, mgr Marta Kowalska

Doktoranci: mgr Justyna Kuśmierczyk (Mol‑Med), mgr Katarzyna Rafa‑Zabłocka

Osoby zatrudnione w ramach grantu POIG: mgr inż. Monika Bagińska

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Wykazanie, że wielokrotny stres separacji od zapachu matki w okresie postna
talnym (model clean bedding) skutkuje u dorosłych mysich osobników anhedo
nią – obniżeniem pobierania słodkiego pokarmu, spadkiem gęstości receptorów 
α1adrenergicznych w korowolimbicznych obwodach neuronalnych oraz zależ
nymi od  struktury mózgu zmianami w  ekspresji mRNA trzech podtypów re
ceptora α1adrenergicznego, białek szoku cieplnego (Hsp72, Hsp90) oraz białek 
rodziny Bcl2.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych: Badania wpływu 
leków przeciwdepresyjnych na szlaki sygnałowe związane z podtypami 
receptora α1‑adrenergicznego

W ramach prac badawczych wykorzystano linię komórkową PC12, która nie wy
kazuje natywnej ekspresji żadnego podtypu receptorów adrenergicznych (AR) 

Zakład Biochemii Mózgu
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i  do  której wklonowano poszczególne podtypy receptora α1adrenergicznego. 
Do  transfekcji komórek użyto dostępnych w  repozytorium plazmidów pCD
NA3.1+ ze wstawkami cDNA kodującego ludzkie α1A i α1BAR, uzyskane z cDNA 
Resource Center (USA). W ten sposób otrzymano klony komórek wykazujących 
nadekspresję α1A i  α1BAR. Ponadto przygotowano niedostępny komercyjnie 
plazmid ekspresyjny dla α1DAR przez przeklonowanie genu kodującego ten re
ceptor do plazmidu pcDNA3.1/Hygro(+). Funkcjonalność receptorów potwier
dzono przez oznaczenie akumulacji fosforanów inozytolu (IP) w  odpowiedzi 
na stymulację wybranymi agonistami noradrenaliną (EC50 dla α1AAR = 1 × 106.2 

M oraz dla α1BAR = 1 × 105.8M) i  fenylefryną (EC50 dla α1AAR = 1 × 106.1 M 
oraz dla α1BAR = 1 × 105.1 M). Natomiast nie udało się dotychczas otrzymać 
funkcjonalnego klonu komórek z nadekspresją receptora α1DAR i prace nad jego 
uzyskaniem są w toku. Badając wpływ kilku leków przeciwdepresyjnych (LPD), 
stwierdzono, że reaktywność α1A i α1BAR jest hamowana przez LPD wykazujące 
bezpośrednie powinowactwo do  receptorów α1AR: dezipraminę, mianserynę, 
imipraminę i mapotrylinę, i leki te hamowały oba zbadane podtypy receptorów 
w porównywalnym stopniu. Co ciekawe wykryto, że citalopram, pomimo bra
ku doniesień o bezpośrednim powinowactwie do receptorów adrenergicznych, 
wykazuje cechy antagonistyczne względem α1AAR, polegające na  osłabianiu 
reaktywności tego receptora i  hamowaniu jego odpowiedzi na  stymulację no
radrenaliną. Wykazano również, że długotrwała obecność dezipraminy (5dnio
wa inkubacja z lekiem w stężeniu 10 μM lub 1 μM) prowadzi do zmniejszenia re
aktywności α1AAR na stymulację noradrenaliną, co wskazuje na desensytyzację 
tego receptora w konsekwencji działania leku.

Badanie zmian ekspresji mRNA podtypów receptorów 
α1‑adrenergicznych w wybranych strukturach mózgu w trakcie aplikacji 
i po aplikacji przeciwdepresyjnej terapii elektrowstrząsowej (ECS) 
u szczurów

W  naszych wcześniejszych badaniach wykazano że wielokrotne podawanie 
ECS (150  mA, 0.5 sec) nasila ekspresję transkryptu 3.0kb mRNA receptora 
α1Aadrenergicznego (AR) w korze prefrontalnej mózgu szczura (badania meto
dą Northern Blot), natomiast nie zmienia ekspresji podtypu α1B. Wzrost ekspresji 
mRNA obserwowany już po 3 dniach podawania ECS był podobnie zaznaczony 
po 14dniowym ECS. W bieżących eksperymentach zbadano ekspresję mRNA 
wszystkich trzech genów kodujących receptory α1A, α1B i  α1D AR w  korze 
przedczołowej i hipokampie szczurów w trakcie aplikacji i po aplikacji ECS o in
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nych parametrach: 100 pulsów/s, czas ekspozycji 2 s, prąd 70 mA, aplikowane 
1 raz dziennie przez 6 lub 12 kolejnych dni. Ekspresję mRNA badano metodą 
real‑time PCR (RTqPCR) z użyciem sond TaqMan. W korze przedczołowej za
obserwowano bliskie statystycznej znamienności (p = 0,056) obniżenie ekspresji 
receptora α1B oraz istotny wzrost (p = 0,019) ekspresji α1DAR po 6 sesjach ECS 
w porównaniu z kontrolą. Natomiast nie stwierdzono zmian w ekspresji recepto
ra α1AAR w wyniku zastosowanego traktowania, ani różnic w ekspresji badanych 
genów po  12 sesjach ECS. W  hipokampie zaobserwowano statystycznie istot
ne obniżenie ekspresji podtypu α1AAR po 6 sesjach ECS i powrót do poziomu 
kontrolnego po 12 ECS. W ekspresji pozostałych podtypów receptorów nie wy
kazano istotnych zmian. Otrzymane wyniki wskazują na dynamiczny charakter 
zmian ekspresji genów w trakcie aplikacji ECS, w zależności od podtypów recep
torów α1AR, co może mieć związek z procesami adaptacyjnymi prowadzącymi 
do tera peutycznego efektu przeciwdepresyjnego. Niemniej jednak efektywność 
indukowania zmian receptorowych przez ECS wydaje się ściśle zależeć od zasto
sowanych parametrów natężenia prądu i czasu ekspozycji na bodziec elektryczny.

■ GRANTY
Grant NCN nr 2011/03/B/NZ7/05949
Farmakologiczna weryfikacja potencjalnych strategii neuroprotekcyjnych 
w nowych, genetycznych modelach progresywnej neurodegeneracji 
u myszy, opartych o system selektywnie indukowanych mutacji Cre/loxP

Kierownik grantu: dr Grzegorz Kreiner

Celem badań było przetestowanie hipotezy, że stymulacja układu noradrenergicz
nego poprzez chroniczne podania reboksetyny (lek przeciwdepresyjny z  grupy 
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny) oraz atipamezolu 
(antagonista receptorów α2adrenergicznych) może wpływać na opóźnienie efek
tów mutacji w genetycznym modelu choroby Parkinsona (myszy TIFIADATCreERT2). 
W  prowadzonej na  potrzeby projektu hodowli myszy transgenicznych wygene
rowano odpowiednio liczne grupy doświadczalne, dokonano indukcji mutacji 
poprzez podania tamoksifenu oraz wykonano po dwie serie 3tygodniowych po
dań dla każdego z ww. leków. Badano zwierzęta w 3 punktach czasowych – 7, 10 
i 13 tygodni od indukcji mutacji. Wykazano w teście rotarod pozytywny wpływ 
chronicznych podań reboksetyny na opóźnienie fenotypu mutacji. Efekt ten zo
stał potwierdzony wstępnie także w badaniach immunohistochemicznych poprzez 
porównanie liczby komórek THpozytywnych w rejonie substancji czarnej u ba
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danych grup zwierząt. Wykonano również oznaczenia poziomu dopaminy i me
tabolitów w prążkowiu (współpraca z Zakładem Farmakokinetyki – dr M. Kot, 
prof. W.A. Daniel). Pobrano i zabezpieczono także materiał do oznaczeń ekspresji 
różnych markerów neurodegeneracji na poziomie białka i rozpoczęto ich analizę 
metodą Western blot. Ponadto rozwinięto hodowlę linii TIFIAD1Cre (model choro
by Huntingtona) i wygenerowano zwierzęta doświadczalne niezbędne dla dalszych 
faz projektu. Rozpoczęto badania nad wpływem chronicznych podań riluzolu oraz 
trehalozy na  zwiększenie procesów neurogenezy i  autofagocytozy w  prążkowiu 
u myszy TIFIAD1Cre.

■ GRANTY POIG
Grant POIG DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09 
Działanie: 1.1 
Poddziałanie: 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii

■ Zadanie 1.2: Badanie interakcji układu noradrenergicznego 
i glikokortykoidowego w nowym modelu genetycznym i ocena jego przydatności 
jako modelu depresji u myszy

Kierownik zadania: dr Grzegorz Kreiner

Analizując wpływ ostrego podania antagonisty receptora GR (mifepristonu) 
na efekty behawioralne w teście zawieszenia za ogon (TST), nie stwierdzono róż
nic w odpowiedzi na mifepriston pomiędzy zwierzętami kontrolnymi i mutan
tami GRDBHCre, z wyjątkiem gorszej tolerancji tej samej dawki leku przez samice 
linii GRDBHCre. Analiza autoradiograficzna receptorów α1 i  α2adrenergicznych 
w różnych strukturach mózgu myszy GRDBHCre nie pokazała istotnych statystycz
nie różnic pomiędzy mutantami a zwierzętami kontrolnymi, z wyjątkiem wzro
stu gęstości receptorów α2adrenergicznych w miejscu sinawym u samic GRDBHCre 
w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi, natomiast nie obserwowano różnic 
u samców. Wykonano oznaczenia poziomu kortykosteronu w godzinach popo
łudniowych i  jedynie u  samic GRDBHCre obserwowano istotnie wyższy poziom 
kortykosteronu względem zwierząt kontrolnych.
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■ Zadanie 1.4: Badanie interakcji szlaków sygnałowych: receptory 
α

1
‑adrenergiczne – stres komórkowy – apoptoza w modelu chronicznego 

łagodnego stresu

Kierownik zadania: prof. dr hab. Irena Nalepa

Ponieważ we  wcześniejszych badaniach wykazano, że w  szczurzym modelu 
chronicznego łagodnego stresu dochodzi do  nasilenia ekspresji mRNA białek 
HSP70 w hipokampie, przeprowadzono badania w innym modelu depresji u my
szy, opartym na stresie postnatalnej separacji od matki, który u dorosłego zwie
rzęcia skutkuje anhedonią. W korze prefrontalnej u tych myszy ekspresja HSP72 
i HSP90A mRNA (indukowalnych form białek HSP70 i HSP90) była zmniejszona 
w stosunku do zwierząt kontrolnych, natomiast nie obserwowano zmian w hipo
kampie. Z kolei w hipokampie stwierdzono podwyższoną ekspresję mRNA anty
apoptotycznego białka Bcl2 oraz podwyższenie indeksu antyapoptotycznego 
(Bcl2/Bax i BclxL/Bax) w stosunku do grupy niestresowanych zwierząt.

■ Zadanie główne: Immunoendokrynne biomarkery depresji

■ Zadanie 4.3: Rola obwodowych makrofagów w zwierzęcych modelach depresji 
i efektach leków przeciwdepresyjnych

Kierownik zadania: dr Adam Roman

Badano właściwości makrofagów myszy z  selektywną ablacją receptora gliko
kortykoidowego w  neuronach noradrenergicznych (GRDBHCre) w  kontekście 
powiązań z patomechanizmami depresji. Nie zaobserwowano istotnych różnic 
pomiędzy myszami o fenotypie „dzikim” (WT) i GRDBHCre w zakresie ogólnej ak
tywności metabolicznej oraz syntezy tlenku azotu (NO) i aktywności arginazy. 
Zanotowano natomiast różnice międzypłciowe. Analizowano syntezę NO i ak
tywność arginazy oraz uwalnianie wybranych cytokin (IL4, IL6, IL10 i TNF) 
w  hodowlach stymulowanych niewielkim stężeniem lipopolisacharydu (LPS) 
oraz IL10 lub IFNγ. Odnotowano głównie różnice międzypłciowe. Jedynie 
w hodowlach modulowanych IFNγ zaobserwowano wyższą syntezę NO i ak
tywność arginazy u myszy GRDBHCre w porównaniu z myszami WT.
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Grant POIG ProKog
Antagoniści receptora 5‑HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne 
o dodatkowym działaniu prokognitywnym

Nr UDA‑POIG.01.03.01‑12‑063/09–02 
Działanie: 1.3 
Poddziałanie: 1.3.1

Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Popik

■ Zadanie 6.: Funkcja in vitro: funkcjonalna aktywność nowych ligandów receptora 
serotoninowego 5HT(6) i dopaminowego D(2) na poziomie modulacji odpowiedzi 
wtórnych przekaźników in vitro

Kierownik zadania: prof. dr hab. Irena Nalepa

Zakończono wykonywanie projektu. W trakcie trwania projektu przetestowano 
i dokonano optymalizacji czterech metod oznaczania funkcjonalnej aktywności 
badanych nowych związków opartych na indukowanych przez te związki zmia
ny w odpowiedzi wtórnych przekaźników – układów związanych z testowanymi 
receptorami. Za  pomocą zoptymalizowanej metodyki przebadano 84  związki 
pod kątem aktywności względem 5HT6R, 70 związków dla funkcji D2R oraz 
52 związki w kierunku funkcji 5HT2AR – były to związki wykazujące powino
wactwo do  wyżej wymienionych receptorów (wcześniej wyselekcjonowane 
w  wyniku badań receptorowych). Dla niektórych związków o  najbardziej po
żądanych cechach wykonano analizę Schilda pod kątem aktywności względem 
5HT6R.
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Kierownik: prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski
Pracownicy naukowi: dr Ryszard Bugno, dr Rafał Kurczab, mgr Stefan Mordalski

Pracownicy badawczo‑techniczni: dr Jerzy Michaluk, dr Maria Paluchowska

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: Aneta Kozioł, mgr Grzegorz Satała, 
mgr Sabina Smusz, mgr Dawid Warszycki

Doktoranci: mgr Jakub Staroń (Mol‑Med), mgr Krzysztof Rataj (IF PAN), 
mgr Sabina Smusz (umowa WCh UJ), mgr Adam Hogendorf (umowa WCh UJ)

Osoby zatrudnione w ramach programu ALLOSTERIX: dr Anna Stankiewicz, 
mgr Jagna Witek, mgr Rafał Kafel

Pomoc labolatoryjna: Krystyna Nędza

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Nowa grupa selektywnych ligandów receptora 5HT6.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Poszukiwanie nowych rdzeni molekularnych dla rozwoju grup 
ligandów receptorów serotonergicznych, a w szczególności 5‑HT6

Rozwinięta została nowa grupa pochodnych indolu z  niestandardową grupą 
aminową i odpowiednimi podstawnikami gwarantującymi wysokie powinowac
two i selektywność oddziaływania do receptorów 5HT6. Prowadzono również 
pilotowe syntezy innych pochodnych zawierających wspomnianą niestandardo
wą grupę aminową. Projektowanie nowych związków było wspomagane symu
lacjami dokowania do modeli homologicznych receptorów serotonergicznych.

Zakład Chemii Leków
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■ GRANTY
Grant NCN Opus nr DEC‑2012/05/B/N27/03076
Biomimetyki LCAP – pochodne amin alicyklicznych jako nowa klasa 
ligandów dla receptorów monoaminergicznych

(realizowany wspólnie z Zakładem Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego, UJ CM)

Kierownik grantu: dr Paweł Zajdel

Kontynuując prace badawcze nad możliwością zastąpienia znanej klasy ligandów 
receptorów serotoninowych – długołańcuchowych arylopiperazyn – ich biomi
metykami o strukturze giętkich analogów amin alicyklicznych, rozszerzono za
kres badań in silico nad optymalizacją rodzaju rdzenia aminowego oraz fragmen
tu arylosulfonowego. Przygotowano nową wirtualną bibliotekę kombinatoryczną 
liczącą 50k związków, którą następnie analizowano za pomocą opracowanego 
wcześniej protokołu wirtualnego skriningu. Uzyskane wyniki badań posłużyły 
w typowaniu związków o strukturze arylosulfonamidowych pochodnych arylo
ksyetylo piperydyny, tropanu, azetydyny do badań syntetycznych na fazach sta
łych i badań radioreceptorowych.

Prowadząc ocenę aktywności związków względem receptorów monoaminer
gicznych, wyznaczono powinowactwo serii 80 związków do receptorów seroto
ninowych 5HT7, 5HT1A, 5HT6, 5HT2A i dopaminowych D2. Zsyntetyzo
wane związki charakteryzowały się wysokim powinowactwem do  receptorów 
5HT7 (Ki <30 nM), równocześnie wykazując cechy antagonistów, umiarkowa
nym powinowactwem do receptorów 5HT1A i D2 (Ki 30–150 nM) oraz niskim 
powinowactwem do receptorów 5HT2A oraz 5HT6.

Grant NCN Opus nr UMO‑2011/01/B/NZ4/00695
Poszukiwanie związków biologicznie aktywnych wśród ligandów 
receptorów serotoninowych, szczególnie 5‑HT7, i dopaminowych 
o potencjalnym działaniu psychotropowym 

(realizowany wspólnie z Zakładem Farmacji Klinicznej i Zakładem Chemii Leków 
Wydziału Farmaceutycznego, UJ CM)

Kierownik grantu: prof. dr hab. Anna Wesołowska

Wykonano oznaczenia in vitro powinowactwa do różnych typów receptorów se
rotoninowych (5HT1A, 5HT2A, 5HT6, 5HT7) i dopaminowych D2 dla ko
lejnych związków zawierających układ arylopiperazyny.
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Grant NCN OPUS nr 2011/03/B/NZ7/00509
Projektowanie, synteza i ocena aktywności biologicznej 
metylotiopochodnych kombretastatyny A‑4 – potencjalnych czynników 
antymitotycznych

(realizowany wspólnie z Zakładem Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 
Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Kierownik grantu: dr hab. Stanisław Sobiak

Opracowany algorytm tworzenia i analizy wirtualnych bibliotek kombinatorycznych 
wykorzystano do  identyfikacji 15 nowych siarkowych analogów kombretastatyny 
A4. Wykonane badania in vitro pokazały, że cztery pochodne wykazują zbliżony 
(lub nieco wyższy) poziom inhibicji polimeryzacji tubuliny niż związek referencyjny 
(kolchicyna). Dodatkowo badania cytotoksyczności na 8 różnych liniach komórko
wych (HeLa, CCD39Lu, A549, SKOV3, A431, HaCaT, MCF7, MDAMB231) po
kazały, że jedna pochodna jest około 100krotnie aktywniejsza niż kolchicyna oraz 
w przeciwieństwie do niej nie wykazuje toksyczności względem zdrowych komórek. 
Otrzymane wyniki wykorzystano do ulepszenia modelu predykcyjnego, który wy
korzystano do identyfikacji kolejnych związków do syntezy.

Grant NCN Preludium nr UMO‑ 2013/09/N/NZ2/01917
Opracowanie narzędzia do automatycznej oceny kompleksów 
ligandów z receptorami serotoninowymi opartego o wykorzystanie 
metod uczenia maszynowego

Kierownik grantu: mgr Sabina Smusz

Opracowano metodę automatycznej analizy wyników dokowania przy wykorzysta
niu metod uczenia maszynowego. Tak skonstruowana ocena kompleksów ligand– 
receptor otrzymywanych w procedurze dokowania była możliwa dzięki zastosowaniu 
ich odpowiedniego opisu (fingerprinty oddziaływań strukturalnych + deskryptory 
typu Spectrophores), a  także właściwych algorytmów klasyfikacyjnych. Przygoto
wano specjalny schemat wagowania poszczególnych predykcji, uwzględniający sku
teczność klasyfikacji danej metody uczenia maszynowego (wykorzystano 5 różnych 
algorytmów), wartość funkcji oceniającej programu dokującego i jakość modelu ho
mologicznego białka (5 różnych szablonów wykorzystanych do konstrukcji modelu). 
Przetestowano skuteczność opracowanego protokołu w identyfikacji związków ak
tywnych wobec dwóch podtypów receptorów serotoninowych: 5HT6 oraz 5HT7. 
Grupy aktywnych ligandów odróżniano zarówno od związków o potwierdzonej nie
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aktywności (ich źródłem była baza ChEMBL), jak i od związków o założonej nie
aktywności (ang. assumed inactives), których zestawy wygenerowano z bazy ZINC 
według metodologii DUD (Directory of Useful Decoys). Wykazano, że opracowana 
metodologia pozwala na zwiększenie skuteczności klasyfikacji aktywny/nieaktywny 
w porównaniu z predykcjami otrzymywanymi na podstawie analizy funkcji ocenia
jącej programu dokującego, jak również w porównaniu z eksperymentami przy wy
korzystaniu pojedynczych algorytmów uczących/modeli homologicznych białek.

Diamentowy Grant MNiSW nr 0046/DIA/2012/41
Zastosowanie profili SIFt w wirtualnym skriningu

Kierownik grantu: Stefan Mordalski

Zaimplementowany protokół automatycznego przypisywania pozycyjnych więzów 
farmakoforowych na podstawie profilu oddziaływań ligand–receptor został przete
stowany zarówno na zestawie struktur krystalicznych receptora β2adrenergicznego, 
jak i na  uprzednio wygenerowanej populacji modeli homologicznych receptora 
5Ht6. Eksperymenty retrospektywnego badania przesiewowego, przeprowadzone 
z użyciem struktur znanych ligandów wyodrębnionych z bazy ChEMBL, wykazały 
poprawę parametrów przesiewowych zastosowanego podejścia.

Grant NCN Preludium nr 2012/05/N/NZ7/02110
Badanie selektywności zjawiska modulacji allosterycznej cynku 
w różnych typach receptorów serotoninowych

Kierownik grantu: mgr Grzegorz Satała

Celem prowadzonych prac było zbadanie wpływu jonów cynku na wybrane typy 
receptora serotoninowego (5HT7 i 5HT2A) i sprawdzenie, czy mechanizm mo
dulacji allosterycznej zidentyfikowany dla receptora 5HT1A występuje także 
podczas oddziaływania cynku z innymi receptorami serotoninowymi.

Badania koncentrowały się na dwóch typach receptora, które do tej pory nie 
były badane pod kątem bezpośrednich oddziaływań z jonami Zn2+, przy czym 
z danych z piśmiennictwa wynika, że podlegają regulacji allosterycznej. Na pod
stawie przeprowadzonych eksperymentów zaobserwowano:
■ hamowanie wiązania specyficznego radioliganda do  receptorów 5HT7 

i 5HT2A przez jony cynku w przeciwieństwie do innych jonów metali (dwu
i jednowartościowych);
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■ wzrost wartości parametru KD (spadek powinowactwa) dla wiązania swo
istych radioligandów w eksperymentach saturacji w obecności różnych stę
żeń jonów cynku;

■ wzrost wartości stałej dysocjacji Koff w wyniku działania cynku.
Wyniki te wskazują na niekompetycyjny charakter interakcji cynku z recep

torami 5HT7 i 5HT2A, którym można przypisać cechy negatywnej modulacji 
allosterycznej.

Grant NCBR PBS1/B7/8/2012
Innowacyjne terapie chorób neurodegeneracyjnych 
i neurorozwojowych w oparciu o modulatory allosteryczne  
receptorów mGlu

(realizowany wspólnie z Zakładem Neurobiologii oraz firmą Selvita S.A.)

Kontynuowano syntezy dla 4 głównych chemotypów – analogów znanych negatyw
nych allosterycznych modulatorów modulatorów mGluR7 – MPIP (6(4metoksyfe
nylo)5metylo3(pirydyn4ylo)[1,2]oksazolo[4,5c] pirydyn4onu) i ADX71743 
(6(2,4dimetylofenylo)2etylo6,7dihydro5H1,3benzoksazol4onu). Ponad
to zaprojektowano oraz wykonano szereg syntez wstępnych dla 8 kolejnych no
wych grup potencjalnych modulatorów mGluR7. Kilka związków wykazało wy
raźną aktywność modulującą mGluR7.

Otrzymano nową generację modeli homologicznych receptorów grupy III 
mGlu na szablonach struktur krystalicznych mGluR1 i mGluR5.

■ GRANTY POIG

Grant POIG ProKog
Antagoniści receptora 5‑HT6: nowoczesne leki przeciwpsychotyczne 
o dodatkowym działaniu prokognitywnym

Nr UDA‑POIG.01.03.01‑12‑063/09–02
Działanie: 1.3
Poddziałanie 1.3.1

■ Zadanie 2.: Modelowanie molekularne – komputerowo wspomagane 
projektowanie związków

Kierownik zadania: mgr Rafał Kurczab
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Opracowano bazę danych zawierającą struktury związków o wyznaczonej aktyw
ności do receptora 5HT6. Baza ta posłużyła do opracowania modeli farmako
forowych, modeli homologicznych receptora 5HT6 oraz walidacji algorytmów 
i modeli klasyfikacyjnych opartych na metodach uczenia maszynowego.

Ponieważ do  tej pory nie jest znana dokładna struktura przestrzenna re
ceptorów 5HT6, utworzono modele homologiczne tego receptora w  oparciu 
o  strukturę krystaliczną 10 receptorów GPCR. Najlepsze modele wytypowano 
do  analizy kompleksów ligand–receptor, wykorzystując implementację meto
dologii fingerprintów oddziaływania (SIFt). Wyznaczono kluczowe aminokwa
sy odpowiadające za wiązanie antagonistów 5HT6. Dane zostały wykorzysta
ne do opracowania protokołu wirtualnego skriningu (VS), przy użyciu którego 
przeszukano biblioteki komercyjnie dostępnych związków (>5 milionów związ
ków). Dla związków zidentyfikowanych w Zadaniu 5. jako aktywne wykonano 
dodatkowe wirtualne badania przesiewowe w celu znalezienia najbliższych po
chodnych. Tak otrzymane biblioteki zawężono za pomocą protokołu VS i zaku
piono do oznaczenia aktywności biologicznej w Zadaniu 5. Analiza pozwoliła 
na zidentyfikowanie 13 potencjalnie nowych chemotypów ligandów 5HT6.

Opracowano metody poszukiwania związków o  złożonym profilu działania 
(do kilku receptorów jednocześnie) na podstawie podejścia ligand oraz structure‑
‑based. Pierwsze z nich bazowało na strukturach 2D ligandów, dla których dostęp
ny był założony profil wyznaczonej aktywności receptorowej oraz metody wielo
klasowego uczenia maszynowego. W drugim przypadku wykorzystano utworzone 
modele homologiczne receptorów w celu określenia profilu receptorowego oddzia
ływania ligandów o złożonym profilu aktywności. Dla zidentyfikowanych struktur 
aktywnych wygenerowano wirtualne biblioteki kombinatoryczne, wykorzystując 
podejścia: podmiany rdzenia (ang. scaffold‑hopping), bioizosteryzmu oraz hybry
dyzacji struktury ligandów. Biblioteki zostały kolejno przeanalizowane przy wyko
rzystaniu protokołu VS w celu identyfikacji nowych związków o potencjalnej ak
tywności biologicznej i przekazane do zadania syntezy organicznej jako propozycje 
optymalizacji tych struktur.

■ Zadanie 4.: Tworzenie biblioteki związków

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej J. Bojarski

Utworzono bibliotekę związków projektowych, w  skład której wchodzą nowe 
oryginalne połączenia otrzymane na  drodze syntezy chemicznej, jak również 
próbki substancji zakupionych z  dostępnych baz komercyjnych. Zaprojekto
wano i zsyntetyzowano 6 grup związków liczących w sumie 204 nowych sub
stancji o  potwierdzonej strukturze chemicznej. Ponadto na  potrzeby projektu 
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w  Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM zsyntetyzo
wano 300  związków (7 grup oryginalnych substancji). Po  pozytywnej weryfi
kacji we  wstępnych badaniach farmakologicznych przeprowadzono resyntezę 
45 związków w większej skali i przekazano próbki do dalszych, bardziej szczegó
łowych badań.

W zakresie poszukiwania kandydatów na ligandy 5HT6R przeprowadzono 
(w ramach Zadania 2.) wirtualny skrining własnej biblioteki związków ZChL IF 
PAN oraz zewnętrznych ogólnodostępnych baz komercyjnych i ogółem zakupio
no 414 wyselekcjonowanych próbek, które weszły w skład projektowej biblioteki 
związków. Łącznie do projektu weszło 918 substancji o zróżnicowanej strukturze 
chemicznej.

■ Zadanie 5.: Charakterystyka profilu receptorowego związków: radioizotopowe 
badania powinowactwa do wybranych receptorów

Kierownik zadania: dr Beata Duszyńska

Związki chemiczne będące przedmiotem badań zostały scharakteryzowane pod 
względem aktywności in vitro do określonych typów receptorów serotoninowych 
i dopaminowych mających znaczenie dla założonego działania terapeutycznego. 
Badania były realizowane w trzech głównych kierunkach.

1. Przebadanie związków w  kierunku aktywności do  receptorów 5HT6 
w uproszczonej procedurze badań przesiewowych; dla związków wykazujących 
znamienną aktywność wyznaczenie powinowactwa do receptorów 5HT6 i ob
liczenie wartości IC50 oraz stałej wiązania Ki. Związki o  wysokim powinow
actwie były kierowane do badań aktywności wewnętrznej w teście wykonywa
nym w ramach Zadania 6.

2. Wyznaczenie powinowactwa do  receptorów serotoninowych 5HT2A 
i dopaminowych D2 (wyliczenie wartości IC50 i Ki) dla wybranych związków. Sub
stancje charakteryzujące się istotnymi dla działania terapeutycznego wartościami 
powinowactwa były kierowane do testów ADMET w ramach Zadania 7.

3. Wyznaczenie powinowactwa do  receptorów serotoninowych typu 
5HT1A i 5HT7 (wyliczenie wartości IC50 i Ki).

Badania przesiewowe i  eksperymenty kompetycji (wyznaczanie powino
wactwa) prowadzono metodami in vitro wypierania specyficznego radioliganda 
z danego typu receptora, z wykorzystaniem linii komórkowych HEK293 stabil
nie transfekowanych wektorami kodującymi cDNA dla receptorów serotonino
wych 5HT1A, 5HT2A, 5HT6, i 5HT7b oraz dopaminowych D2. Otrzymane 
wyniki z etapów 1–3 wraz z wynikami z innych powiązanych zadań badawczych 
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pozwoliły na wybranie związków do badań behawioralnych na zwierzętach (Za
dania 8. i 9.).

Dla najlepszych związków, wyselekcjonowanych na podstawie testów beha
wioralnych, przeprowadzono szczegółowe badania receptorowe do wybranych 
typów receptorów, których zmiana aktywności może mieć istotny wpływ na dzia
łanie terapeutyczne bądź niepożądane. Badania te zostały zlecone zewnętrznemu 
wykonawcy – firmie CEREP – i obejmowały: wyznaczanie powinowactwa, okre
ślanie profilu aktywności w testach funkcjonalnych oraz badania toksyczności.

Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

■ Zadanie główne 3.: Markery efektywności leków przeciwdepresyjnych

■ Zadanie 3.7: Rozwinięcie programu badań skriningowych do poszukiwania 
nowych związków działających na układy neurotransmisyjne zaangażowane 
w patogenezę chorób depresyjnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej Pilc

W ramach prac modelowania molekularnego opracowano nowe modele struktury 
przestrzennej receptorów 5HT1A, 5HT7, które wykorzystywano do oceny po
prawności przewidywania aktywności nowych związków w procesie wirtualnego 
skriningu, jak też w  analizie molekularnych mechanizmów interakcji związek– 
receptor.

W  ramach działania platformy skriningowej badane były grupy związków 
udostępniane przez szereg krajowych i  zagranicznych jednostek naukowych 
(m.in. Zakład Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Zakład Che
mii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Chemii Or
ganicznej i Analitycznej Uniwersytetu w Orleanie).
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Projekt PLATFORMEX
EXtention of academia‑based PLATFORM to antidepressant hits 
discovery

(realizowany wspólnie z Zakładem Biologii Medycznej Uniwersytetu w Tromsø 
z Norwegii oraz z Zakładem Biologii Komórki Narodowego Instytutu Leków 
w Warszawie)

Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Bojarski

Opracowano protokół wirtualnego skriningu modulatorów allosterycznych re
ceptora GABAB, który następnie wykorzystano do przeszukania bazy związków 
komercyjnych pod kątem strukturalnie nowych modulatorów GABAB.

W oparciu o nowe struktury krystaliczne transportera leucyny (LeuT) z mu
tacjami punktowymi ukierunkowanymi na odwzorowanie SERT oraz strukturę 
krystaliczną transportera dopaminy (DAT) opracowano nowe zestawy modeli 
homologicznych SERT do zastosowań w wirtualnym skriningu.

Kontynuowano prace nad przygotowaniem oprogramowania do  automa
tycznego generowania modeli farmakoforowych (lub ich kombinacji liniowych) 
na podstawie wyników dokowania aktywnych związków w miejscu wiążącym da
nego receptora.
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Zakład Farmakokinetyki  
i Metabolizmu Leków

Kierownik: prof. dr hab. Władysława Daniel
Pracownicy naukowi: dr Ewa Bromek, dr Anna Haduch,

dr Marta Kot, dr hab. Jacek Wójcikowski

Doktoranci: mgr Marta Rysz (Mol‑Med), mgr inż. Agnieszka Basińska‑Ziobroń

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: mgr Michał Asztabski, Renata Pukło

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Badania in vivo przeprowadzone po uszkodzeniu oraz aktywacji układu serotoni
nergicznego mózgu wykazały zaangażowanie tego układu w regulację ekspresji 
cytochromu P450 w wątrobie – poprzez mechanizm neuroendokrynny.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Wpływ uszkodzenia układu serotoninergicznego mózgu na regulację 
ekspresji cytochromu P450 w wątrobie

Zbadano wpływ uszkodzenia ogólnego układu serotoninergicznego mózgu na 
regulację ekspresji cytochromu P450 w  wątrobie. Cytochrom P450 jest głów
nym składnikiem systemu oksydazy o mieszanej funkcji, katalizującego meta
bolizm substratów zarówno endogennych (np.  steroidy, neuroprzekaźniki 
mono aminergiczne, kwas arachidonowy, witaminy), jak i ksenobiotyków, w tym 
leków, substancji toksycznych, mutagennych czy kancerogennych. Dotychcza
sowe prace nad czynnikami regulującymi poziom ekspresji cytochromu P450 
w wątrobie wskazują na duży udział hormonu wzrostu, glikokortykosteroidów, 
hormonów tarczycy oraz pośrednio hormonów płciowych. W celu zminimali
zowania efektów obwodowych specyficzna neurotoksyna 5,7dihydroksytryp
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tamina (5,7DHT) została podana domózgowo do przedniej grupy jąder szwu 
(jądra grzbietowego i  środkowego), co spowodowało spadek stężenia seroto
niny w  strukturach mózgu (także w  podwzgórzu). Spadek stężenia serotoni
ny wywołał zmiany w  sekrecji hormonów (wzrost sekrecji hormonu wzrostu 
i  kortyko steronu oraz spadek sekrecji hormonu tarczycy T3). Poziom cytokin 
(IL2, IL6) nie uległ zmianie. W konsekwencji nastąpił wzrost poziomu ekspre
sji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie (izoenzymów CYP1A2, CYP2C11, 
CYP3A). Z uwagi na wspomniany wyżej udział cytochromu P450 w metaboli
zmie substancji endo i egzogennych, poznanie nowego mechanizmu regulacji 
cytochromu P450 przez układ serotoninergiczny mózgu ma bardzo duże zna
czenie fizjologiczne, farmakologiczne i toksykologiczne. Uzyskane wyniki badań 
mogą mieć także praktyczne zastosowanie, gdyż pozwalają przewidywać wpływ 
zaburzeń centralnego układu nerwowego oraz leków neuroaktywnych na eks
presję i aktywność cytochromu P450. Ponadto wyniki uzyskanych badań wska
zują na możliwość interakcji metabolicznej pomiędzy lekami neuroaktywnymi 
o profilu serotoninowym a substancjami endogennymi i egzogennymi (lekami 
i innymi ksenobiotykami) na poziomie centralnej regulacji cytochromu P450.

■ GRANTY
GRANT NCN OPUS 6 2013/11/B/NZ7/01627
Wpływ nowych atypowych neuroleptyków na aktywność i ekspresję 
izoenzymów cytochromu P450 w wątrobie człowieka

Kierownik grantu: dr hab. Jacek Wójcikowski

Realizację grantu rozpoczęto w sierpniu 2014 roku. Celem naukowym projektu 
jest zbadanie, czy najnowsze atypowe leki neuroleptyczne, wprowadzone do te
rapii schizofrenii na przestrzeni ostatnich kilku lat (asenapina, lurasidon, ilope
ridon), mogą być inhibitorami i/lub induktorami izoenzymów cytochromu P450 
(CYP) w wątrobie człowieka. Dotychczas przeprowadzono badania wpływu ase
napiny na aktywność CYP2D6 i CYP3A4. Eksperymenty wykonano in vitro przy 
użyciu supersomów, zawierających rekombinowane ludzkie izoenzymy cyto
chromu 450 2D6 i 3A4 (cDNAexpresed CYP2D6 i CYP3A4). Aktywność izo
enzymów CYP mierzono szybkością 1’hydroksylacji bufuralolu (CYP2D6) oraz 
6βhydroksylacji testosteronu (CYP3A4). Pomiary stężeń bufuralolu i testoste
ronu oraz ich metabolitów (1’hydroksybufuralolu i  6βhydroksytestosteronu) 
wykonano za  pomocą HPLC z  detekcją UV (testosteron) lub detekcją fluore
scencyjną (bufuralol). Uzyskane wyniki wykazały, że asenapina dodana do za
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wiesiny supersomów w  stężeniach 0,01–50 µM silnie hamowała aktywność 
CYP2D6 (Ki = 4 µM) oraz w mniejszym stopniu obniżała aktywność CYP3A4 
(Ki = 29 µM). Biorąc pod uwagę relatywnie niskie stężenie terapeutyczne ase
napiny, powyższe rezultaty sugerują, że neuroleptyk ten może wchodzić w  in
terakcje farmakokinetyczne (metaboliczne) z  lekami, które są substratami dla 
CYP2D6 (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, SSRI, neuroleptyki po
chodne fenotiazyny, haloperidol, risperidon, opioidy, βadrenolityki).

Grant NCN SONATA 4 2012/07/D/NZ4/00814
Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 
w nowotworze złośliwym wątroby

Kierownik grantu: dr Marta Kot

Podczas realizacji projektu został utworzony samodzielnie przez kierownika 
projektu nowy warsztat badawczy, który umożliwia przeprowadzanie badań 
w szerokim zakresie na poziomie molekularnym. W nowo powstałym warszta
cie wykonano pomiar ekspresji wybranych genów będących pod kontrolą ukła
du serotoninergicznego oraz odgrywających istotną rolę w regulacji cytochromu 
P450 podczas procesu powstawania nowotworu złośliwego wątroby. Do badań 
wykorzystano tkanki uzyskane po  dekapitacji zwierząt pochodzących z  kilku
miesięcznego eksperymentu in vivo (chemiczna indukcja nowotworu złośliwego 
wątroby i  modyfikacja układu serotoninergicznego). Skuteczność modyfikacji 
funkcji układu serotoninergicznego potwierdzono poprzez pomiar poziomu 
serotoniny w surowicy krwi techniką HPLC. Zgodnie z planem badań zostało 
również wykonane barwienie H&E skrawków wątroby pobranych od zwierząt 
poddanych procedurze chemicznej indukcji nowotworu. Barwienie to pozwo
liło zobrazować zmiany patologiczne wątroby, będące wynikiem chronicznej 
ekspozycji wątroby na  działanie związku o  silnym charakterze rakotwórczym, 
zastosowanym w doświadczeniu do indukcji nowotworu. Dodatkowo wykona
no testy funkcjonalne, które potwierdziły uszkodzenie wątroby, w tym również 
został określony poziom αfetoproteiny (marker nowotworowy), który istotnie 
statystycznie wzrósł u  wszystkich zwierząt poddanych procedurze chemicznej 
indukcji nowotworu. Uzyskane wyniki potwierdziły zaangażowanie układu 
seroto ninergicznego w regulację cytochromu P450 podczas procesu powstawa
nia nowotworu złośliwego wątroby.
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Grant NCN Preludium 4 2012/07/N/NZ7/04285
Wpływ układu serotoninergicznego mózgu na ekspresję i aktywność 
cytochromu P450 w wątrobie

Kierownik grantu: mgr Marta Rysz

Celem projektu jest zbadanie wpływu aktywacji układu serotoninergicznego móz
gu na  ekspresję i  aktywność izoenzymów cytochromu P450 (CYP) w  wątrobie 
w  modelu szczurzym. Po  przeprowadzeniu ogólnej aktywacji układu serotoni
nergicznego mózgu poprzez wielokrotne domózgowe podanie 5hydroksytrypto
fanu (5HTP) szczurom szczepu WistarHan oraz analizie poziomu tkankowego 
serotoniny rozpoczęto kolejne analizy biochemiczne cytochromu P450 wątroby 
oraz hormonów osocza. Wykonano pomiar aktywności izoenzymów cytochromu 
P450: CYP1A, 2A, 2B, 2C6, 2C11, 2D i 3A (za pomocą metody HPLC z detek
cją UV lub fluorescencyjną) w  mikrosomach wątrobowych szczurów. Po  poda
niu 5HTP stwierdzono obniżony poziom aktywności izoenzymów CYP2A, 2C11 
i 3A (spadek szybkości hydroksylacji testosteronu jako specyficznego substratu) 
oraz obniżony poziom aktywności izoenzymu CYP1A (spadek szybkości Ndeme
tylacji i 8hydroksylacji kofeiny jako specyficznego substratu). Poziom aktywności 
izoenzymów CYP2B, 2C6 i 2D nie uległ zmianie. Następnie zmierzono poziom 
białka izoenzymów cytochromu P450, dla których wykazano zmiany w aktywno
ści enzymatycznej (CYP1A, 2C11, 3A1/2) za pomocą techniki Western blotting. 
Uzyskane wyniki pozytywnie korelowały ze zmianami w aktywności izoenzymów: 
ilość białka enzymatycznego wszystkich badanych izoenzymów spadła w grupie 
szczurów po podaniu 5HTP. Następnie przeprowadzono pomiary stężeń w oso
czu krwi hormonów, biorących udział w regulacji cytochromów P450, za pomocą 
testów ELISA. Znaczące zmiany zaobserwowano w poziomie hormonu wzrostu 
(spadek) oraz w poziomie hormonu T4 (wzrost). Poziomy pozostałych hormonów: 
kortykosteronu, T3 oraz testosteronu nie uległy zmianie. Dotychczasowe wyniki 
badań przeprowadzonych w ramach projektu wskazują na ujemny kierunek re
gulacji wątrobowego cytochromu P450, wskutek aktywacji na drodze neuroendo
krynnej układu serotoninergicznego mózgu.
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GRANT NCN OPUS 6 2013/11/B/NZ7/04897
Znaczenie unerwienia serotonicznego podwzgórza mózgu w regulacji 
cytochromu P450

Kierownik grantu: prof. dr hab. Władysława Daniel

Realizację grantu rozpoczęto w  sierpniu 2014 roku. Zakupiono zestaw HPLC 
z detektorem elektrochemicznym – kulochemicznym i amperometrycznym (bio
kompatybilny zestaw do ultraszybkiej wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
UHPLC, w pełni zautomatyzowany i skomputeryzowany). Przeprowadzono prze
szkolenie w zakresie obsługi chromatografu oraz oprogramowania kontrolującego 
wszystkie moduły zestawu. Na podstawie pomiarów stężenia tkankowego i poza
komórkowego neuroprzekaźników aminergicznych w  mózgu zwierząt kontrol
nych przetestowano wstępnie możliwości analityczne nowej aparatury. Następnie 
przeprowadzono zaplanowany w projekcie eksperyment, polegający na uszkodze
niu unerwienia serotoninergicznego jądra przykomorowego podwzgórza móz
gu (PVN), poprzez lokalne podanie neurotoksyny 5,7dihydroksytryptaminy 
(5,7DHT). Kontrola poziomów serotoniny, noradrenaliny i dopaminy w obszarze 
PVN i pozostałym obszarze podwzgórza wskazała na prawidłowość i skuteczność 
wykonania uszkodzenia w  strukturze zamierzonej. Równocześnie od  zwierząt 
kontrolnych oraz po podaniu neurotoksyny pobrano krew i wątrobę do dalszych 
badań biochemicznych w kierunku pomiaru stężenia hormonów i cytokin w oso
czu oraz ekspresji wątrobowego cytochromu P450.

■ GRANTY POIG
Grant POIG DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 3.: Markery efektywności leków przeciwdepresyjnych

■ Zadanie 3.4: Znaczenie mózgowego cytochromu P450 w metabolizmie 
serotoniny, neuroprzekaźnika o istotnym znaczeniu w depresji. Wpływ defektu 
genetycznego CYP2D6

Kierownik zadania: prof. dr hab. Władysława Daniel
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Zbadano wpływ 5metoksytryptaminy (100 µM), melatoniny (100 mg/kg) oraz 
inhibitora CYP2D, chininy (500 µM), na  stężenie pozakomórkowe serotoniny 
w korze frontalnej i prążkowiu w modelu mikrodializy mózgu. 5Metoksytrypta
mina znacznie podnosiła poziom pozakomórkowy serotoniny, a chinina zapo
biegała tym wzrostom. Istotny wzrost stężenia neuroprzekaźnika pod wpły
wem melatoniny obserwowano u zwierząt, które otrzymały wcześniej pargylinę 
(75 mg/kg i.p.); chinina nie zapobiegała wzrostowi stężenia pozakomórkowego 
neuroprzekaźnika. Sama chinina nie wpływała na  stężenie pozakomórkowe 
serotoniny u  szczurów kontrolnych, natomiast podnosiła poziom serotoniny 
u zwierząt, które otrzymały pargylinę. Wyniki wskazują na możliwość O‑deme
tylacji 5metoksytryptaminy do serotoniny przez CYP2D w mózgu in vivo (oce
na zaangażowania CYP2D w obserwowanym działaniu melatoniny wymaga dal
szych badań).

Grant POIG ProKog
Antagoniści receptora 5‑HT6: nowoczesne leki przeciwpsychotyczne 
o dodatkowym działaniu prokognitywnym

Nr UDA‑POIG.01.03.01‑12‑063/09–02
Działanie: 1.3
Poddziałanie 1.3.1

Kierownik grantu: prof. dr hab. Piotr Popik

■ Zadanie 7.: Badanie ADMET i badania farmakokinetyczne

Kierownik zadania: prof. dr hab. Władysława Daniel

Opracowano metody analityczne (LCMS/MS) oraz przeprowadzono badania 
farmakokinetyczne dla 20 nowych związków. Badania przeprowadzone po po
daniu dootrzewnowym (15, 30, 90  min) wykazały, że badane nowe związki 
w większości bardzo dobrze przechodzą przez barierę krew–mózg, osiągając sto
sunek mózg/krew około 1 lub wyższy. Dla kolejnych wybranych dwóch związ
ków przeprowadzono pełne badania farmakokinetyczne, w których wyznaczono 
przebieg zmian stężenia związków w osoczu krwi i mózgu, w czasie od 0 do 24 h 
od momentu podania, dożylnie oraz per os. Wyznaczono podstawowe parametry 
farmakokinetyczne (Tmax, Cmax, Vd, Kel, T0.5, CL, F). Uzyskane wyniki badań wyka
zały małą dostępność biologiczną, dużą objętość dystrybucji oraz kilkugodzinny 
okres półtrwania.
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Zakład Farmakologii

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

PRACOWNIA FARMAKOLOGII BEHAWIORALNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Papp

PRACOWNIA FARMAKOLOGII BIOCHEMICZNEJ
Kierownik: prof. dr hab. Marta Dziedzicka‑Wasylewska

PRACOWNIA FARMAKOLOGII I BIOSTRUKTURY MÓZGU
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

PRACOWNIA FARMAKOLOGII UZALEŻNIEŃ
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Filip

Zespół I: dr hab. Grażyna Skuza, dr hab. Zofia Rogóż
Zespół II: prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska, mgr inż. Katarzyna Kamińska
Pracownicy naukowi: prof. dr hab. Edmund Przegaliński, dr hab. Marzena Maćkowiak, 
dr Agnieszka Chocyk, dr Małgorzata Frankowska, dr Agata Faron‑Górecka, dr Anna 
Sadakierska‑Chudy, dr Joanna Solich, dr Magdalena Zaniewska

Pracownik badawczo‑techniczny: dr Filip Sucharski

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: dr Maciej Kuśmider, mgr Dorota 
Dudys‑Brożbar, mgr Piotr Gruca, mgr Ewa Litwa, dr Joanna Miszkiel, mgr inż. 
Magdalena Łasoń‑Tyburkiewicz, mgr Kinga Szafran‑Pilch, mgr inż. Aleksandra 
Radaszkiewicz, mgr inż. Anna Solarz, mgr Katarzyna Tota, mgr inż. Karolina Wydra, 
Monika Niemczyk, Ewa Nowak, Teresa Piwowarczyk, Agata Suder

Doktoranci: mgr Ewelina Bator (Mol‑Med), mgr Anna Maria Górska, mgr Joanna 
Jastrzębska, mgr Joachim Latusz, mgr Iwona Majcher‑Maślanka, mgr Karolina 
Noworyta‑Sokołowska, mgr Dariusz Żurawek

Pomoc laboratoryjna: Teresa Czepiec, Elżbieta Czepiec, Beata Zemła

Osoby zatrudnione w ramach grantu OPUS: mgr Paulina Pabian, 
mgr Joanna Tadeusz, Krzysztof Michalski
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■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE W 2014 ROKU

1. Wykazanie, że wielokrotne podania rywastygminy i donepezilu odwracają 
anhedonię, wzmożone reakcje lękowe i deficyt pamięci krótkotrwałej wywołane 
poddaniem zwierząt procedurze chronicznego łagodnego stresu. (Pracownia 
Farmakologii Behawioralnej – prof. Mariusz Papp)

2. Optymalizacja techniki (PLA, ang. Proximity Ligation Assay), pozwalającej 
m.in. na badanie heterodimeryzacji receptorów (lub oddziaływania innych białek) 
w  mózgach zwierząt doświadczalnych. Technika PLA pozwala na  ilościowe 
badania interakcji białek (np. receptorów błonowych) w określonych regionach 
mózgu zwierząt doświadczalnych. (Pracownia Farmakologii Biochemicznej – 
prof. Marta DziedzickaWasylewska)

3. Wykazanie wpływu Lacetylkarnityny na  formowanie się śladów 
pamięciowych i  sprawność pamięci. (Pracownia Farmakologii i  Biostruktury 
Mózgu – prof. Krzysztof Wędzony)

4. Wykazanie znaczenia receptorów adenozynowych A2A w  jądrze pół
leżącym przegrody w  efektach nagradzających kokainy. (Pracownia Farma
kologii Uzależnień – prof. Małgorzata Filip)

5. Wykazanie, że zaburzenie funkcji pęcherzykowego transportera dla 
monoamin VMAT2, obserwowane we wczesnej fazie choroby Parkinsona (PD), 
powoduje towarzyszące temu zaburzeniu zmiany w homeostatycznej roli adenozy
ny, które są przywracane przez kofeinę. Badania te sugerują możliwość regulow
ania funkcji kognitywnych w PD za pośrednictwem receptorów adenozynowych. 
(Zespół II – prof. Krystyna Gołembiowska)

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Wpływ wielokrotnych podań rywastygminy i donepezilu oraz 
imipraminy na anhedonię, zaburzenia lękowe i kognitywne u zwierząt 
poddanych procedurze chronicznego łagodnego stresu

Etiologia i patogeneza choroby Alzheimera nie są w pełni poznane, a leki stoso
wane w tej chorobie nie są wystarczająco skuteczne. Jednym z powodów takiej 
sytuacji jest brak zwierzęcych modeli, które mogłyby być zastosowane do bada
nia mechanizmów zarówno samej choroby, jak i jej farmakoterapii. Istnieją nie
liczne dane kliniczne sugerujące, że jednym z czynników odrywającym istotną 
rolę w etiologii choroby Alzheimera może być długotrwała ekspozycja na nega
tywne doświadczenia. Spośród wielu procedur wykorzystujących w badaniach 
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na  zwierzętach przewlekły stres – procedura chronicznego łagodnego stresu 
(CMS) jest najlepiej udokumentowana. Polega ona na wielotygodniowym pod
dawaniu zwierząt działaniu łagodnych bodźców stresowych, co powoduje stop
niowe pojawianie się u stresowanych szczurów szeregu kompleksowych zmian 
behawioralnych i biochemicznych, wykazujących duże podobieństwo do obja
wów obserwowanych u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera. Przykła
dem takich objawów jest anhedonia, lęk oraz niektóre zaburzenia poznawcze, 
jak na przykład deficyt pamięci krótkotrwałej. W omawianych badaniach wy
konano zatem doświadczenia mające na celu określenie wpływu leków stosowa
nych w chorobie Alzheimera, rywastygminy i donepezilu oraz leku przeciwde
presyjnego, imipraminy, na  zachowanie zwierząt poddanych procedurze CMS 
w testach: sacharozowym (jako miara anhedonii), podniesionego labiryntu krzy
żowego (jako miara lęku) i rozpoznanie nowego obiektu (jako miara deficytów 
pamięci krótkotrwałej). Stwierdzono, że wielokrotne (5 tygodni) podania rywa
stygminy (2 mg/kg/dzień) i donepezilu (0,3 mg/kg/dzień) odwracały obniżenie 
spożywania roztworu sacharozy, zmniejszenie liczby wejść do otwartych ramion 
oraz czasu eksploracji nowego obiektu. Związki te jednocześnie nie wpływały 
na zachowanie niestresowanych zwierząt kontrolnych. Podobne podania imipra
miny (10 mg/kg/dzień) znosiły anhedonię i lęk, lecz wpływ tego leku na deficyty 
pamięci wywołane chronicznym stresem był znacznie słabszy. Wyniki te świad
czą, że procedura CMS jest modelem, który może służyć do badania współist
nienia lęku, zaburzeń emocjonalnych i kognitywnych u szczurów oraz wskazują 
na istotne znaczenie stresu w powstawaniu i rozwoju choroby Alzheimera.

Optymalizacja techniki PLA (ang. Proximity Ligation Assay) do badania 
dimeryzacji receptorów dla neurotransmiterów w mózgach zwierząt 
doświadczalnych

Celem badań wykonywanych w ramach działalności statutowej była optymaliza
cja techniki PLA (ang. Proximity Ligation Assay), pozwalającej na badanie hetero
dimeryzacji receptorów GPCR bezpośrednio w tkankach zwierząt doświadczal
nych (myszy, szczurów). PLA jest metodą immunohistochemiczną, która opiera 
się na ligacji oligonukleotydów przyłączonych do drugorzędowych przeciwciał, 
a  następnie ich amplifikacji w  reakcji RCA (ang. Rolling Circle Amplification) 
i  detekcji sygnału w  postaci pojedynczych świecących fluorescencyjnie punk
tów, z których każdy reprezentuje kompleks oddziałujących ze sobą receptorów. 
Tak wyznakowane skrawki tkanki obserwuje się za pomocą mikroskopu fluore
scencyjnego, a zebrane obrazy analizuje przy użyciu odpowiedniego programu 
komputerowego. Technika PLA pozwala na  ilościowe oznaczenie zmian bada
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nych heterokompleksów w  tkance. Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich 
warunków na każdym etapie eksperymentu. W ramach optymalizacji udało się 
osiągnąć zadowalające rezultaty przy użyciu bardzo cienkich skrawków mroże
niowych mózgu oraz wystandaryzować warunki ich utrwalania i inkubacji.

Z uwagi na dotychczasowe zainteresowania badawcze Pracowni Farmako logii 
Biochemicznej, dotyczące heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G, 
wdrożenie i optymalizacja techniki PLA były ważne, zarówno dla potwierdzenia 
wcześniejszych wyników uzyskanych za pomocą metod biofizycznych w modelu 
in vitro, jak i dla nowych projektów badawczych. Dzięki tej nowatorskiej techni
ce znacznie rozszerzą się możliwości badania oddziaływania receptorów ważnych 
w neurotransmisji zarówno w stanie fizjologicznym, jak i patofizjologicznym oraz 
wpływu różnych leków psychoaktywnych na to istotne zjawisko.

Wpływ L‑acetyl‑karnityny na formowanie się śladów pamięciowych 
i sprawność pamięci

W ostatnich latach pojawiły się informacje, że Lacetylkarnityna (LAC) wyka
zuje już po jednorazowych podaniach efekty przeciwdepresyjne u zwierząt eks
perymentalnych. Powyższe efekty behawioralne na  poziomie biochemicznym 
związane były z efektami epigenetycznymi, widocznymi na poziomie zmian ace
tylacji histonu H3, regulującymi ekspresję genów. Powyższe informacje skłoniły 
nas do podjęcia eksperymentów mających na celu zbadanie, czy LAC wpływa 
na funkcje kognitywne, takie jak nabywanie nowych śladów pamięciowych, oraz 
ich magazynowanie, czyli sprawność pamięci – efektu również regulowanego 
epigenetycznie poprzez zmiany acetylacji histonu H3. W  powyższych ekspe
rymentach wykorzystaliśmy model klasycznego warunkowania (warunkowa
nie pawłowowskie). Model ten polega na kojarzeniu bodźca bezwarunkowego, 
którym jest awersyjnie działający szok elektryczny o małym natężeniu, z neu
tralnym bodźcem warunkowym, którym jest sygnał akustyczny lub kontekst. 
W następstwie warunkowania pojawienie się jedynie bodźca warunkowego sy
gnalizuje sytuację awersyjną, na którą zwierzęta reagują strachem, wyrażonym 
jako całkowite znieruchomienie. Nabywanie reakcji i jej ekspresja są miarą two
rzenia się śladu pamięciowego oraz jego magazynowania, podczas gdy pojawia
jący się lęk może być wykorzystany do  poszukiwania potencjalnego działania 
anksjolitycznego. Uwzględniając fakt, że tworzenie się nowych śladów pamię
ciowych jest co najmniej dwufazowe: szybka faza (niezależne od syntezy białek 
[tagowanie synaps])oraz faza długotrwała (zależne od syntezy białek), LAC po
dawaliśmy w dawce 100 mg/kg i.p. 5 minut po warunkowaniu (faza szybka) oraz 
6 godzin po warunkowaniu (faza długotrwała). Wykazaliśmy, że LAC podany 
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zarówno w szybkiej, jak długotrwałej fazie nie wpływa na formowanie się śladów 
pamięciowych (zarówno ton, jak i  kontekst) przy braku wpływu na  natężenie 
warunkowania. Ponadto wykazaliśmy, że LAC podany bezpośrednio przed eks
perymentem analizującym ekspresję leku nie wykazywał działania anksjolitycz
nego. Tym samym przypuszczamy, że LAC, jako substancja o potencjalnym kli
nicznym zastosowaniu pozostaje bez wpływu na procesy tworzenia się nowych 
śladów pamięciowych oraz sprawność pamięci. Jego zastosowanie w charakterze 
substancji obniżającej poziom leku wydaje się co najmniej kontrowersyjne.

Zmiany w ekspresji białek REST, PUM2 i Ago2 podczas samopodawania 
kokainy oraz w okresie jej odstawienia u szczurów

Kontynuując badania nad modulowaniem plastyczności neuronalnej związa
nej z  nadużywaniem kokainy, oceniano ekspresję białek REST, PUM2 i  Ago2 
w  grzbietowym prążkowiu szczura w  modelu samopodawania kokainy. Uzy
skane wyniki wskazują na  istotnie statystycznie wyższy poziom białka REST 
w  grupie samopodającej kokainę zarówno w  fazie podtrzymywania samopo
dawania, jak i w 10. dniu odstawienia. Wysoki poziom białka REST korelował 
z  podwyższonym poziomem mRNA. Zaobserwowano również istotny wzrost 
poziomu białka PUM2 i Ago2 w grupie SA w fazie odstawienia, co także wią
żemy z  efektem zwiększonego poziomu transkryptów tych genów. Natomiast 
wzrost poziomu mRNA PUM2 i  Ago2 w  fazie podtrzymania samopodawania 
kokainy nie zwiększał poziomu białka. Uzyskane wyniki wskazują na utrzymu
jące się po odstawieniu kokainy zmiany w poziomie mRNA i białka REST, któ
ry jest regulatorem zarówno procesów transkrypcyjnych, jak i epigenetycznych. 
Obecnie analiza molekularnego podłoża procesu uzależnienia skupia się na obu 
wspomnianych procesach, stąd też wykazane przez nas zmiany indukowane ko
kainą mogą okazać się istotne dla wyjaśnienia podłoża tej choroby mózgu. Aby 
potwierdzić, czy białko REST może być zaangażowane w  proces uzależnienia 
od kokainy, konieczne są jednak dalsze badania.

Znaczenie receptorów sigma1 dla  „przeciwdepresyjnych” efektów 
wywołanych łącznymi podaniami leków przeciwdepresyjnych 
i antagonistów receptora NMDA w wybranych modelach zwierzęcych 
(kontynuacja)

Dotychczasowe badania wykazały, że receptory sigma1 mają istotne znaczenie 
dla interakcji agonistów tego receptora oraz znanych leków przeciwdepresyjnych 
z memantyną w teście pływania, ale nie w teście zawieszenia u myszy.
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Wyniki uzyskane w  modelu znieruchomienia (freezing) wywołanego stre
sem (conditioned fear stress) dla PB190 (agonista receptora sigma1 zsyntetyzo
wany przez grupę włoskich badaczy z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari) i DTG 
(znany ligand receptorów sigma1, stosowany często jako wzorzec), sugerowa
ły, że mogą one wpływać na zachowania lękowe. Wymienione związki zostały 
zbadane w  modelu podniesionego labiryntu krzyżowego u  szczurów (samce 
rasy Wistar). Tak DTG, jak PB190 w sposób dawkozależny zwiększały zarówno 
czas przebywania szczurów w otwartych ramionach labiryntu, jak i liczbę wejść 
do tych ramion, co sugeruje ich potencjalne działanie przeciwlękowe. Doświad
czenia przeprowadzone w  teście „czterech płytek” u  myszy (samce C57BL/6J) 
potwierdziły przeciw lękowy efekt DTG, ale nie PB190. Do wyciągnięcia końco
wych wniosków badania powinny być rozszerzone (zwiększenie zakresu dawek 
i  liczebności grup, użycie antagonistów receptora sigma1). Interesujące byłoby 
także sprawdzenie, czy memantyna nasila te efekty.

Ocena wpływu łącznego podania risperidonu z lekami 
przeciwdepresyjnymi na wywołane MK‑801 deficyty zachowań 
i pamięci u zwierząt

Celem planowanych badań było sprawdzenie, czy podanie escitalopramu, selek
tywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny (podobnie jak mirtazapiny, 
innego leku przeciwdepresyjnego), z risperidonem (atypowym lekiem przeciw
psychotycznym) spowoduje synergistyczne działanie w odwracaniu deficytu pa
mięci wywołanego MK801 (antagonistą receptora NMDA) u myszy. W tym celu 
zastosowano test rozpoznania nowego obiektu, który polega na różnicy w zainte
resowaniu się identycznymi dwoma obiektami w pierwszej sesji obserwacyjnej, 
gdzie zwierzęta kontrolne w równym stopniu interesują się każdym z tych przed
miotów, oraz na różnicy w drugiej sesji przeprowadzanej 90 min po pierwszej, 
gdzie zwierzęta mają do wyboru jeden stary, znany przedmiot z poprzedniej sesji 
i nowy, wprowadzony do obserwacji, którym zwierzęta kontrolne interesują się 
w większym stopniu.

Wykazano, że związek MK801 (0,2 mg/kg) podany 30 min przed testem nie 
zmienia zachowania myszy ocenianego w pierwszej sesji. Zwierzęta te podob
nie jak grupa kontrolna w równym stopniu interesują się każdym z tych dwóch 
obiektów. Natomiast w  drugiej sesji, przeprowadzonej 90 min później, grupa 
kontrolna wykazywała statystycznie znamienne wydłużenie czasu zainteresowa
nia nowym obiektem (o około 200%) w porównaniu ze starym, znanym z po
przedniej sesji. Myszy otrzymujące MK801 nie wykazywały różnicy w eksplora
cji między tymi obiektami. Risperidon w dawce 0,1 mg/kg całkowicie odwracał 
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wywołany przez MK801 deficyt pamięci. Natomiast niższa dawka ris peridonu 
(0,01 mg/kg) oraz escitalopram (2,5, 5 i 10 mg/kg) nie zmieniały tego deficytu. 
Łączne podanie nieaktywnej dawki risperidonu (0,01 mg/kg) z escitalopramem 
w dawkach 5 i 10, ale nie 2,5 mg/kg (podobnie jak z mirtazapiną w dawkach 2,5 
i 5 mg/kg) spowodowało synergistyczne działanie, odwracając deficyt pamięci 
wywołany przez MK801.

Uzyskane wyniki sugerują, że podanie małej dawki risperidonu z  lekiem 
przeciwdepresyjnym (np. escitalopramem lub mirtazapiną) może być korzystne 
w  leczeniu niektórych objawów schizofrenii, a  szczególnie zaburzeń procesów 
poznawczych, które towarzyszą temu schorzeniu.

Neurochemiczne aspekty zaburzenia funkcji pęcherzykowego 
transportera dla monoamin VMAT2 w korze czołowej szczura

Zaburzenie funkcji pęcherzykowego transportera dla monoamin VMAT2 ob
serwowane jest we wczesnej fazie choroby Parkinsona, co wykazano w modelach 
zwierzęcych tej choroby oraz w badaniach klinicznych. Skutkiem tego zaburzenia 
jest przemieszczenie DA do puli cytozolowej neuronów, uwolnienie ATP i jego 
ewentualna degradacja zewnątrzkomórkowa do adenozyny. Utworzona adeno
zyna pobudzając błonowe receptory A1 i  A2A na  neuronach lub komórkach 
glejowych, może wpływać na uwalnianie DA i glutaminianu. W obecnych bada
niach funkcja transportera pęcherzykowego VMAT2 została zahamowana chro
nicznym podaniem (7 dni) rezerpiny (0,25 mg/kg), a uwalnianie DA, adenozyny 
i glutaminianu do przestrzeni pozakomórkowej w korze czołowej szczura było 
mierzone za pomocą mikrodializy u swobodnie poruszających się szczurów. Re
zerpina spowodowała znaczne obniżenie pozakomórkowego poziomu DA, ade
nozyny i glutaminianu w korze czołowej szczura. Kofeina podawana chronicznie 
(10 mg/kg × 7 dni) zwiększyła podstawowe i stymulowane weratryną uwalnianie 
adenozyny i odpowiednio zmniejszyła oraz zwiększyła stymulowane uwalnianie 
DA i glutaminianu. Uzyskane wyniki sugerują, że zaburzenie funkcji VMAT2 
znacząco wpływa na układ adenozyny i jej rolę w modulacji korowych szlaków 
nerwowych, które są zaangażowane w regulacji nastroju, lęku i stanach depresyj
nych towarzyszących chorobie Parkinsona, a związki blokujące receptory adeno
zynowe A1 i A2A mogą być celem terapii przeciwdepresyjnej.
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■ GRANTY

Grant NCN MAESTRO nr UMO‑2012/06/A/NZ3/00022
Epigenetyczne mechanizmy regulujące głód narkotykowy i nawrót 
nałogu kokainowego

Kierownik grantu: prof. Małgorzata Filip

W celu molekularnej oceny modyfikacji epigenetycznych w strukturach mózgu 
szczurów, zachodzących w  okresie wymuszonej abstynencji kokainowej i  na
wrotu do nałogu, z wykorzystaniem procedury sprzężenia (yoked) wygenerowa
no szczury w modelu samopodawania kokainy (0,5 mg/kg/infuzję). Zwierzęta 
dekapitowano w 10. dniu odstawienia kokainy, po nawrocie zachowań poszu
kiwawczych indukowanych kokainą, bodźcem warunkowym lub czynnikiem 
stresogennym (johimbina). Po  zakończeniu eksperymentów behawioralnych 
pobierano struktury mózgu (prążkowie, kora przedczołowa, hipokamp) do ana
liz molekularnych. Po wyizolowaniu materiału genetycznego wykonano badanie 
ekspresji genów i metylacji DNA metodą mikromacierzy (obecnie trwa analiza 
wyników). Ponadto z  tkanek tych wyizolowano białka histonowe i  rozpoczęto 
analizę posttranslacyjnych modyfikacji histonu H3.

Grant NCN OPUS nr 2012/07/B/NZ7/01164
Molekularne markery oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji

Kierownik grantu: prof. Marta Dziedzicka‑Wasylewska

Realizacja wykonania projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykona
no eksperyment behawioralny z zastosowaniem modelu chronicznego łagodnego 
stresu (CMS) przez okres 2 oraz 7 tygodni. Na podstawie obserwacji zachowania 
zwierząt w warunkach stresowych wyodrębniono w obu eksperymentach grupę 
zwierząt reagującą na stres poprzez obniżenie poziomu picia słodkiego roztworu 
sacharozy oraz grupę zwierząt „odporną na stres”, która wykazuje spożycie 1% 
sacharozy na poziomie kontroli. W 8 punktach czasowych, tj. co tydzień począw
szy od  punktu „0”, czyli przed rozpoczęciem procedury stresowania, pobrano 
od wszystkich zwierząt próbki surowicy do dalszych oznaczeń. W 2. i 7. tygodniu 
trwania procedury CMS pobrano struktury mózgowe ze wszystkich grup zwie
rząt. Przeprowadzono pełne profilowanie poziomu miRNA w surowicy zwierząt 
po 2 i 7 tygodniach procedury CMS, wykorzystując do tego metodę RTpPCR. 
Po przeanalizowaniu wyników wyodrębniono 15 potencjalnie istotnych miRNA, 
które mogą być zaangażowane w odpowiedź organizmu na stres. Spośród nich 
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2 miRNA (miR16 oraz miR2023p) są szczególnie interesujące, gdyż zmiany 
w poziomie tych miRNA po 7 tygodniach procedury stresu różnicują grupę „od
porną” oraz „anhedoniczną” w sposób istotny statystycznie. Ponadto zaobserwo
wano zmiany jakościowe i zależne od czasu w poziomie 6 miRNA, których eks
presja po 7 tygodniach procedury CMS zanika w niektórych grupach zwierząt. 
Wyniki te stały się podstawą do wyszczególnienia 15 miRNA, których zmiany 
zależne od  odpowiedzi na  stres i  czasu zostaną zweryfikowane w  strukturach 
mózgowych oraz w surowicy w 8 punktach czasowych.

Grant NCN OPUS nr 2012/05/B/NZ4/02637
Rola białka CRH‑BP w regulacji osi podwzgórze–przysadka–nadnercza 
pod wpływem działania leków przeciwdepresyjnych

Kierownik grantu: dr Joanna Solich

W  minionym okresie badano zmiany mRNA i  białek związanych ze  stresem 
po  jednorazowych podaniach dezipraminy (DMI) i  escitalopramu (ESCIT) 
u zwierząt poddanych testowi wymuszonego pływania (FST) oraz myszy NETKO 
(knock‑out transportera noradrenergicznego). Struktury mózgowe (korę czołową, 
hipokamp, podwzgórze) pobierano przed testem, bezpośrednio po  teście i  trzy 
godziny po teście.

Badania poziomu mRNA wykonano techniką RTPCR. Poziom mRNA ko
dującego białko CRHBP znamiennie wzrastał w  hipokampie po  podaniach 
DMI bezpośrednio po FST oraz w podwzgórzu po podaniu tego leku 3 godzi
ny po FST w stosunku do kontroli. Z kolei ekspresja genu spadała znamiennie 
po podaniu ESCIT w korze czołowej 3 godziny po FST. Natomiast u myszy NE
TKO ekspresja genu kodującego białko CRHBP była znamiennie wyższa w ko
rze czołowej przed testem i 3 godziny po FST.

Wydaje się więc, że obserwowane zmiany ekspresji mRNA kodującego białko 
CRHBP są związane raczej z układem noradrenergicznym niż z układem sero
toninowym.

Badano też geny kodujące inne białka związane ze stresem, tj. CRH i recep
tory (CRHR1 i  CRHR2) oraz urokortyny – obserwowane zmiany są złożone 
i zależne od regionu mózgu (kora czołowa, hipokamp, podwzgórze), podanego 
leku przeciwdepresyjnego (DMI bądź ESCIT) oraz od czasu po wykonaniu testu 
wymuszonego pływania.
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Grant NCN OPUS nr 2013/09/B/NZ7/04104
Dopalacze – efekty w ośrodkowym układzie nerwowym 
i neurotoksyczność

Kierownik grantu: prof. Krystyna Gołembiowska

Temat zadania badawczego: Pomiar uwalniania neuroprzekaźników w strukturach 
mózgu szczura metodą mikrodializy u swobodnie poruszających się zwierząt 
po ostrych i chronicznych podaniach badanych związków

Celem projektu jest zbadanie w modelach zwierzęcych krótkotrwałych i długo
trwałych efektów niektórych związków psychoaktywnych stosowanych jako „do
palacze”. Ze względu na ograniczoną dostępność na rynku narkotyków znanych 
substancji, takich jak MDMA, stosowane są związki zastępcze, pochodne amfeta
miny: parametoksyamfetamina (PMA), parametoksymetamfetamina (PMMA), 
syntetyczne katynony (mefedron) lub pochodne tryptaminy (5metoksydiizo
propylotryptamina, 5MeODIPT). Związki te wchodzą w skład tabletek „eksta
zy” i wywołują różne efekty zależnie od ich stosunkowej zawartości. Na pierw
szym etapie projektu oceniano metodą mikrodializy wpływ jednorazowych 
podań PMA i PMMA oraz mefedronu na uwalnianie DA i 5HT w prążkowiu 
szczura w porównaniu z MDMA. Stwierdzono, że PMA i PMMA w zakresie da
wek 5–10 mg/kg potężnie zwiększały pozakomórkowy poziom 5HT, a znacznie 
słabiej podnosiły pozakomórkowe stężenie DA. Podobne działanie wykazywał 
mefedron podany w dawkach 10 i 20 mg/kg. PMA, PMMA i mefedron zmniej
szały także poziom metabolitów monoamin, DOPAC, HVA i 5HIAA. Związek 
5MeODIPT jako pochodna tryptaminy wykazał odmienne właściwości, gdyż 
podawany w dawkach 10–20 mg/kg podnosił w podobnym stopniu zarówno po
zakomórkowy poziom DA i 5HT, jak i ich metabolitów w prążkowiu i korze 
frontalnej szczura. Związek ten zwiększał także pozakomórkowy poziom gluta
minianu i GABA w obu strukturach mózgu. Uzyskane wyniki wskazują, że PMA 
i PMMA, a także mefedron wpływają na poziom monoamin poprzez blokowanie 
ich transportu doneuronalnego, ale profil farmakologiczny tych związków róż
ni się od MDMA. Natomiast 5MeODIPT wykazuje inny mechanizm działania 
w porównaniu z badanymi pochodnymi amfetaminy.
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Grant NCN OPUS nr 2013/09/B/NZ7/04098
Wpływ imipraminy i risperidonu na regulację przez limbiczne receptory 
D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzenia pamięci wywołanych przez 
chroniczny łagodny stres u szczurów

Kierownik grantu: prof. Mariusz Papp

Celem tego projektu jest zbadanie wpływu przewlekłego stresu na regulację pa
mięci krótkotrwałej przez poszczególne typy receptorów dopaminergicznych, 
zlokalizowane w  strukturach układu limbicznego, oraz zbadanie wpływu na  tę 
regulację długotrwałych podań leku przeciwdepresyjnego (imipramina) i  anty
psychotycznego (risperidon). Ponadto po porównaniu efektów behawioralnych 
z  wynikami analizy zmian biochemicznych (oznaczanie poziomu hormonów 
związanych ze  stresem w  surowicy) i  molekularnych (ekspresja genów grupy 
CRH i zmiany poziomów odpowiednich białek w różnych strukturach mózgu), 
zachodzących u zwierząt reagujących na chroniczny stres z różną siłą i u zwie
rząt odpornych na  stres, podjęta będzie próba określenia znaczenia neuronów 
dopaminergicznych w mechanizmach odpowiedzialnych za indywidualne różni
ce w reaktywności zwierząt na stres i jego niekorzystny wpływ na funkcje emo
cjonalne i poznawcze oraz w mechanizmie terapeutycznego działania zastosowa
nych leków.

W okresie od września 2014 roku wykonano badania nad wpływem domóz
gowych podań ligandów receptorów D1, D2 i D3 na zachowanie zwierząt kon
trolnych w teście NOR. W ramach tego zadania najpierw ustalono koordynaty 
dla stereotaktycznych implantacji kaniul do kory przedczołowej, hipokampa i ją
dra półleżącego przegrody, a następnie wykonano domózgowe podania agonisty 
i antagonisty receptorów D1 (SKF 81 297 i SCH 23 390), receptorów D2 (kwin
pirol i L741 626) i receptorów D3 (8OHDPAT i SB 277 011) w celu określenia 
optymalnej dawki wywołującej pogorszenie (badania w  sesji T2) lub poprawę 
(badania podczas sesji T3) pamięci krótkotrwałej u kontrolnych, niestresowa
nych zwierząt.
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Grant NCN SONATA nr UMO‑2011/03/D/NZ7/06295
Rola receptorowych kompleksów heterodimerycznych mGlu5‑D2 
w wygaszaniu zachowań poszukiwawczych, związanych 
z uzależnieniem od substancji psychostymulujących (kokaina i MDMA): 
analiza behawioralna i biomolekularna u szczurów

Kierownik grantu: dr Małgorzata Frankowska

U  szczurów wygenerowanych w  modelu dożylnego samopodawania MDMA 
(0,5  mg/kg/infuzję) badano gęstość i  ekspresję receptorów glutaminianergicz
nych mGlu5 w  wybranych strukturach mózgu w  czasie odstawienia MDMA 
w  różnych warunkach doświadczalnych (w  klatkach eksperymentalnych koja
rzonych z samopodawaniem kokainy, w klatkach domowych, w których zwie
rzęta były przetrzymywane pojedynczo, w klatkach domowych ze wzbogaconym 
środowiskiem, w których zwierzęta były przetrzymywane w grupie). W doświad
czeniach wykorzystano procedurę sprzężenia (yoked) mającą na celu wygenero
wanie odpowiednich grup kontrolnych.

W badaniach molekularnych wykazano spadek gęstości receptorów mGlu5 
w obrębie kory przedczołowej (25–32%) oraz w obrębie jądra półleżącego prze
grody (ok. 20%) w okresie odstawienia, prowadzonego w klatkach eksperymen
talnych u zwierząt wcześniej aktywnie pobierających MDMA lub biernie otrzy
mujących tę substancję uzależniającą. Izolacja w klatkach domowych indukowała 
spadek gęstości receptorów w korze przedczołowej, hipokampie i grzbietowym 
prążkowiu (<20%) wyłącznie u zwierząt biernie otrzymujących MDMA. Nato
miast odstawienie w wzbogaconym środowisku powodowało nieznaczny wzrost 
w hipokampie gęstości receptorów mGlu5 zarówno u zwierząt samopodających 
MDMA, jak i ją biernie otrzymujących (odpowiednio o 15% i 16%).

Grant NCN PRELUDIUM nr UMO‑2011/03/N/NZ7/06294
Wpływ ligandów receptorów adenozynowych A2A na behawioralne 
efekty substancji uzależniającej (kokaina) oraz naturalnej nagrody 
(pokarm) w instrumentalnych procedurach samopodawania u szczurów

Kierownik grantu: mgr inż. Karolina Wydra

Zbadano wpływ selektywnych antagonistów (KW 6002 i  SCH 58 261) i  selek
tywnego agonisty (CGS 21 680) receptorów adenozynowych A2A na aktywność 
lokomotoryczną u szczurów po  ich podaniach lokalnych (do  jądra półleżącego 
przegrody i kory przedczołowej). Wykazano, że CGS 21 680 po podaniu do  ją
dra półleżącego przegrody wywoływał zależne od dawki dwukierunkowe efekty 
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lokomotoryczne, natomiast po  podaniu do  kory przedczołowej tego agonisty 
(1–10 ng/stronę) nie obserwowano zmian w zachowaniu zwierząt. Żaden z ba
danych antagonistów (1–5 μg/stronę) po iniekcji do jądra półleżącego przegrody 
i do kory przedczołowej nie wpływał na podstawową aktywność lokomotoryczną.

W  dalszej serii doświadczeń wykazano brak wpływu lokalnych podań 
KW 6002 i SCH 58 261 na nagradzające efekty kokainy (0,25–0,5 mg/kg/infuzję) 
w  modelu jej dożylnego samopodawania. Jedynie CGS 21 680 (2,5  ng/stronę) 
podany do jądra półleżącego przegrody (ale nie do kory przedczołowej) osłabiał 
samopodawanie kokainy (0,25 mg/kg/infuzję). Wyniki wskazują, że farmakolo
giczna aktywacja receptorów A2A w jądrze półleżącym przegrody hamuje na
gradzające efekty kokainy.

Grant NCN PRELUDIUM nr UMO‑2012/05/N/NZ7/00664
Wpływ paroksetyny i risperidonu na heterodimeryzację receptorów 
dopaminowych D2 oraz serotoninowych z grupy 5‑HT1 w kontekście 
terapii zaburzeń obsesyjno‑kompulsyjnych

Kierownik grantu: mgr Magdalena Kolasa

Kontynuując badania in vitro w  hodowlach komórkowych, wykonano pomiary 
poziomu wtórnego przekaźnika cAMP w ścieżce przekaźnictwa receptorów dopa
minowych D2 po podaniach paroksetyny. W komórkach CHOK1 z ekspresją re
ceptorów D2 nie zaobserwowano bezpośredniego wpływu badanego leku na po
ziom cAMP ani zmian w funkcjonowaniu receptora D2 po podaniach paroksetyny 
przy jego jednoczesnej aktywacji endogennym ligandem (dopaminą).

Grant NCN nr UMO‑2012/07/N/NZ4/02658
Wpływ wzbogaconego środowiska na procesy epigenetyczne 
w neurorozwojowym modelu schizofrenii

Kierownik grantu: mgr Ewelina Bator

Schizofrenia jest chorobą o podłożu zarówno genetycznym, jak i środowiskowym, 
które to czynniki mogą być regulowane przez mechanizmy epigenetyczne. Na
sze wcześniejsze badania wykazały, że podawanie w okresie prenatalnym MAM 
(methylazoksymetanol 22 mg/kg, i.p., E17) wywołuje zaburzenia psychozomi
metyczne u zwierząt dorosłych oraz wpływa na spadek poziomu markera acety
lacji histonu H3 przy lizynie 9 (H3K9ac) w całym okresie postnatalnym, a także 
spadki poziomu trimetylowanej formy histonu H3 przy lizynie 4 (H3K4me3), 
obserwowane u zwierząt dorosłych w korze przedczołowej. W niniejszym zada
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niu badaliśmy, czy ekspozycja na wzbogacone środowisko w okresie dojrzewania 
(23.–29. dnia życia) oraz wczesnej dorosłości (63.–69. dnia życia) jest w stanie 
modulować deficyty w poziomie badanych markerów epigenetycznych, induko
wane prenatalnym podaniem MAM. Stwierdzono, że ekspozycja na wzbogacone 
środowisko w okresie dojrzewania zapobiega spadkom poziomu białka H3K9ac 
w P30 i P70 oraz obniżeniu poziomu H3K4me3 w P70. Wykazano również, że 
wzbogacone środowisko w okresie dorosłości odwraca zmiany poziomu H3K9ac 
oraz H3K4me3 u zwierząt dorosłych w P70. Uzyskane wyniki wskazują, że eks
pozycja na wzbogacone środowisko wpływa na poziom H3K9ac i H3K4me3 za
równo u zwierząt w okresie dojrzewania, jak i u zwierząt dorosłych.

Grant NCN OPUS nr UMO‑2012/07/B/NZ4/01811
Badanie wpływu leków przeciwdepresyjnych na poziom neurotrofin 
w surowicy i mózgu szczura w mechanizmie zależnej od czasu 
sensytyzacji

Kierownik grantu: dr Maciej Kuśmider

Prace badawcze postępują zgodnie z  harmonogramem projektu. Zakupiono 
i uruchomiono zestaw do prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii Lu
minex. Jeden z wykonawców projektu odbył w siedzibie producenta sprzętu spe
cjalistyczny kurs, w zakresie zastosowania technologii xMAP do jednoczesnego 
pomiaru stężeń wielu białek w próbce. Z uwagi na ograniczoną objętość próbek 
pobieranego materiału wdrożenie tej technologii w Pracowni Farmakologii Bio
chemicznej ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia planowanych badań. Obec
nie trwają prace nad wytworzeniem zestawu diagnostycznego dopasowanego 
do wymagań projektu. W ramach tych prac dokonuje się optymalizacji w zakre
sie doboru przeciwciał i białek referencyjnych, ich stężeń, stopnia opłaszczenia 
kulek magnetycznych oraz czasów trwania poszczególnych reakcji. W ramach 
zadań: „okołodobowe profilowanie fluktuacji stężeń neurotrofin i markerów ak
tywności osi HPA” oraz „badanie wpływu imipraminy na aktywność neurotro
finową osocza” pobrano i przygotowano materiał do dalszych oznaczeń. Trwa
ją prace nad wdrożeniem technologii PLA (ang. Proximity Ligation Assay) do 
oceny rzeczywistego wysycenia receptorów dla neurotrofin czynnikiem neuro
troficznym pochodzenia mózgowego. Udało się do tej pory jakościowo potwier
dzić takie oddziaływanie dla pary BDNF–TrkB.
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Grant NCN nr 2013/09/N/NZ7/02143
Leki przeciwdepresyjne jako substancje zwiększające aktywność 
risperidonu, atypowego leku przeciwpsychotycznego, w modelach 
zwierzęcych

Kierownik grantu: mgr inż. Katarzyna Kamińska

■ Temat zadania badawczego: Badanie deficytu interakcji socjalnych wywołanych 
podaniem MK‑801 u szczurów

Badania kliniczne sugerują, że leki przeciwdepresyjne (np. mirtazapina lub esci
talopram) dodane do terapii risperidonem mogą stanowić nową strategię lecze
nia chronicznej schizofrenii, a zwłaszcza jej negatywnych objawów.

Celem planowanych badań było sprawdzenie, czy podanie risperidonu (aty
powego leku przeciwpsychotycznego, antagonisty receptora serotoninowego 
typu 5HT2A) łącznie z lekiem przeciwdepresyjnym o różnym profilu farmako
logicznym, antagonistą receptorów adrenergicznych typu α2 (mirtazapiną) lub 
selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (escitalopramem) 
spowoduje synergistyczne działanie w odwracaniu deficytu zachowań wywoła
ne antagonistą receptora NMDA (MK801) w wybranym modelu zwierzęcym 
u  szczurów (w  teście interakcji socjalnej). Leki przeciwdepresyjne podawano 
60 min, a risperidon 30 min przed testem. Test interakcji socjalnej u szczurów 
samców (szczepu Wistar, 180–200  g) oceniano przez 10 min, rozpoczynając 
4 godz. po podaniu MK801 (0,1 mg/kg, s.c.).

Wykazano, że związek MK801 wywołuje deficyt w  zachowaniu zwierząt, 
hamując o  około 50% badane parametry (tj.  czas interakcji socjalnej oraz ich 
liczbę). Risperidon w wyższej dawce (0,1 mg/kg, i.p.) znosi ten deficyt. Również 
łączne podanie nieaktywnych dawek risperidonu (0,01 mg/kg, i.p.) z mirtazapi
ną (2,5 i 5 mg/kg, i.p.) lub z escitalopramem (tylko w dawce 5 mg/kg, ale nie 2,5 
i 10 mg/kg, i.p.) odwraca deficyt zachowań wywołany przez MK801.

Uzyskane wyniki sugerują, że zastosowanie małej dawki risperidonu z mirta
zapiną oraz w mniejszym stopniu z escitalopram może być korzystne w leczeniu 
niektórych objawów schizofrenii, a szczególnie jej negatywnych symptomów.
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Grant NCN PRELUDIUM nr 2013/11/N/NZ7/00740
Wpływ kofeiny na neurotoksyczność metamfetaminy 
i 3,4‑metylenodioksymetamfetaminy w mózgu myszy

Kierownik grantu: mgr Anna Górska

■ Temat zadania badawczego: Wpływ KOF na zewnątrzkomórkowy poziom DA, 
5‑HT oraz ich metabolitów DOPAC, HVA, 3‑MT, 5‑HIAA, wywołany chronicznym 
podaniem MDMA i MET w prążkowiu myszy

3,4metylenodioksymetamfetamina (MDMA) i metamfetamina (MET) są czę
sto stosowane łącznie z kofeiną (KOF) w celu nasilenia ich właściwości pobudza
jących. MDMA i MET wywołują w mózgu działanie neurotoksyczne, zwłaszcza 
w  obrębie neuronów dopaminowych i  serotoninowych. Celem prowadzonych 
badań było określenie wpływu wielokrotnego podania KOF (5 mg/kg) i MDMA 
(10 mg/kg) lub MET (7,5 mg/kg) na uwalnianie DA i 5HT w prążkowiu my
szy. Badane substancje stosowano 4 razy dziennie co 2 godziny przez 2 dni trzy
krotnie z tygodniowym odstępem. Po zakończeniu podań mierzono uwalnianie 
DA i 5HT w prążkowiu myszy metodą mikrodializy. MDMA bardzo znacznie 
zwiększała uwalnianie 5HT, a w mniejszym stopniu DA w stosunku do podań 
jednorazowych. Natomiast MET zwiększała uwalnianie DA i 5HT słabiej niż 
po podaniu jednorazowym. KOF podana łącznie z MDMA i MET nasilała ich 
efekty. Uzyskane wyniki sugerują zwiększenie wrażliwości neuronów seroto
ninowych, a  osłabienie wrażliwości zakończeń neuronów dopaminowych pod 
wpływem wielokrotnego podania MDMA. Z kolei oddziaływanie MET na za
kończenia neuronów DA i 5HT wydaje się osłabione w stosunku do efektu po
dania jednorazowego. Nasilanie uwalniania monoamin wywołanego chronicz
nym podaniem MDMA i MET przez KOF sugeruje zmniejszenie depresyjnych 
właściwości adenozyny poprzez blokowanie receptorów A1 i A2A.
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■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00 
Działanie: 1.1 
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 2.: Neurorozwojowe podłoże chorób afektywnych

■ Zadanie 2.1: Zmiany plastyczne kory mózgu jako czynnik ryzyka zapadalności 
na choroby schizoafektywne

Kierownik zadania: dr Agnieszka Chocyk

Badano wpływ stresu na  wczesnym etapie życia w  modelu separacji osesków 
szczurzych od matki (z ang. maternal separation: MS) i jednorazowego podania 
kortykosteronu (CORT, 10 mg/kg) w okresie adolescencji, imitującego stan sil
nego stresu fizjologicznego, na procesy LTP oraz ekspresję i fosforylację białek 
związanych z plastycznością strukturalną i funkcjonalną w korze przedczołowej. 
Wykazano, że CORT nasila LTP tylko u  zwierząt kontrolnych. Ponadto zwie
rzęta MS nie wykazywały indukowanej CORT ekspresji białek cFos. Niezależ
nie od wczesnych doświadczeń życiowych CORT zwiększał poziom fosforylacji 
kofiliny i  kinazy CaMKII (Thr286) oraz osłabiał poziom fosforylacji LIMK1 
obserwowano tylko u zwierząt MS. Natomiast indukowany CORT wzrost fosfo
rylacji CREB i ERK 1 obserwowano tylko u zwierząt MS. Uzyskane wyniki wska
zują, że MS wywołuje specyficzne zmiany adaptacyjne w korze przedczołowej, 
które czynią ją bardziej oporną na działanie CORT czy ostrego stresu w okresie 
adolescencji.

■ Zadanie 2.2: Poszukiwanie markerów zmian plastycznych w neurorozwojowym 
modelu choroby schizoafektywnej

Kierownik zadania: dr hab. Marzena Maćkowiak

Dotychczasowe badania behawioralne wykazały zaburzenia pamięci emocjonalnej 
u dorosłych zwierząt traktowanych postnatalnie kompetycyjnym antagonistą re
ceptora NMDA, mierzonej w teście śladowego, ale nieopóźnionego warunkowania 
strachu. Przeprowadzone badania mechanizmów epigenetycznych zaangażowa
nych w procesy powstawania pamięci wskazują, że podczas procesu odzyskiwania 
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pamięci dochodzi do nasilenia ekspresji deacetylazy histonu 5 (HDAC5) w korze 
przedczołowej zwierząt, którym postnatalnie podawano antagonistę receptora 
NMDA. Ponadto niespecyficzny antagonista deacetylaz his tonu, maślan sodu, 
podany 2 h po treningu, hamuje zaburzenia tworzenia śladu pamięciowego ob
serwowane u zwierząt traktowanych postnatalnie antagonistą receptora NMDA. 
Uzyskane wyniki wskazują, że HDAC5 może być zaangażowana w powstawanie 
śladu pamięciowego w procesie śladowego warunkowania strachu.

■ Zadanie główne 3.: Markery efektywności leków przeciwdepresyjnych

■ Zadanie 3.3: Atypowe leki przeciwpsychotyczne jako substancje zwiększające 
aktywność leków przeciwdepresyjnych w modelach zwierzęcych

Kierownik zadania: dr hab. Zofia Rogóż

Wykazano, że synergistyczne działanie przeciwdepresyjne w  teście pływania 
u  myszy i  szczurów po  łącznym podaniu nieaktywnych dawek escitalopramu 
(1 mg/kg) z risperidonem (0,05 lub 0,1 mg/kg) angażuje receptory serotonino
we typu 5HT1A, ponieważ antagonista tych receptorów (WAY 100 635 w dawce 
0,1 mg/kg) całkowicie blokuje te przeciwdepresyjne efekty. Ponadto stwierdzo
no, że risperidon (0,05 i 0,1 mg/kg) oraz escitalopram w dawkach 2,5 i 5 mg/kg 
podane wielokrotnie (przez 14 dni) nie wpływają na poziom białka dla BDNFu 
i  CREBu  oraz ekspresję mRNA dla BDNFu  w  hipokampie, korze mózgowej 
i w prążkowiu szczura. Jedynie wyższa dawka escitalopramu (10 mg/kg) podnosi 
stężenie badanych parametrów, szczególnie w hipokampie. Łączne podania tylko 
escitalopramu (5 mg/kg) z risperidonem (0,1 mg/kg) znamiennie statystycznie 
zwiększa zarówno poziom białka dla BDNFu, jak i CREBu, a także ekspresję 
mRNA dla BDNFu  najsilniej w  hipokampie. Badania immunologiczne prze
prowadzono w śledzionie szczura, pobranej 60 min po teście pływania, wykazały 
wzrost syntezy interleukiny (IL10) oraz IL4 po łącznych, wielokrotnych (przez 
14 dni) podaniach escitalopramu (5 mg/kg) z risperidonem (0,1 mg/kg) w po
równaniu z działaniem każdego leku zastosowanego oddzielnie.

■ Zadanie 3.6: Molekularne markery lekooporności (ustalenie roli prolaktyny 
i somatostatyny w lekooporności)

Kierownik zadania: prof. dr hab. Marta Dziedzicka‑Wasylewska

W ramach badań nad heterodimeryzacją receptorów dopaminowych D2 i somato
statynowych SSTR5 wykonano pomiary interakcji tych receptorów metodą ligacji 
w bliskości (PLA, ang. Proximity Ligation Assay) w mózgach szczurów poddanych 
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procedurze chronicznego łagodnego stresu. Uzyskane wyniki wykazały znaczący 
wzrost liczby  heterokompleksów D2SSTR5 w  prążkowiu zwierząt poddanych 
7tygodniowemu łagodnemu stresowi, natomiast imipramina znamiennie obni
żała liczbę tych dimerów. Wielokrotne (21 dni) podania imipraminy także spo
wodowały spadek liczby badanych heterokompleksów u myszy. Wyniki uzyskane 
w  modelu in vitro również potwierdziły wcześniejsze analizy w  modelu ex vivo 
i wykazały, że imipramina obniża w sposób istotny statystycznie liczbę heterodi
merów Sst5D2.

■ Zadanie główne 5.: Współwystępowanie depresji z innymi schorzeniami układu 
nerwowego

■ Zadanie 5.1: Współwystępowanie depresji i uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych – badania u szczurów z genetycznym typem depresji i/lub 
u szczurów z depresją nabytą

Kierownik zadania: prof. dr hab. Małgorzata Filip

Escitalopram i  imipramina podawane w  okresie odstawienia samopodawania 
kokainy zmniejszały liczbę naciśnięć na dźwignię aktywną w pierwszych dwóch 
dniach wygaszenia reakcji behawioralnej zarówno u  szczurów pozbawionych 
opuszek węchowych (OBX), jak i  u  zwierząt poddanych operacji pozorowanej 
(SHAM). Nacetylocysteina krótkotrwale osłabiała odpowiedź behawioralną tylko 
w pierwszym dniu odstawienia u OBX. Wielokrotne iniekcje powyższych leków 
przeciwdepresyjnych w  okresie odstawienia osłabiały nawrót zachowań poszu
kiwawczych, indukowany bodźcem warunkowym (escitalopram i Nacetylocys
teina) lub bodźcem bezwarunkowym (Nacetylocysteina) u zwierząt SHAM, ale 
nie OBX.

W  badaniach neurochemicznych u  szczurów Wistar Kyoto (genetyczny 
model depresji, WKY) analizowano poziomy tkankowe glutaminianu, GABA, 
dopa miny, noradrenaliny i serotoniny w obrębie struktur limbicznych (kora czo
łowa, hipokamp) oraz w móżdżku, w porównaniu z grupą kontrolną (szczury 
Wistar). Podobne badania wykonano także dla zwierząt pozbawionych opuszek 
węchowych (OBX) i  szczurów kontrolnych (SHAM). Wykazano zróżnicowa
nie – zależne od struktury mózgu i fenotypu zwierząt – dla neuroprzekaźników 
o strukturze aminokwasów.
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■ Zadanie 5.2: Zaburzenia afektywne a uzależnienie od alkoholu – ocena 
skuteczności ligandów receptora sigma w porównaniu z dezypraminą w depresji 
wywołanej odstawieniem od etanolu u myszy

Kierownik zadania: dr hab. Grażyna Skuza

Na kolejnym etapie badań wykazano, że myszy poddane procedurze uzależnie
nia i odstawienia od etanolu wykazują „prodepresyjny” efekt także w teście za
wieszenia za ogon, 14 dni po odstawieniu.

Wykonano eksperymenty w  teście biernego unikania 24 i  48 godz. oraz 
14 dni po odstawieniu etanolu. Wyniki wskazują, że we wszystkich przypadkach 
u myszy konsumujących alkohol wzrasta liczba prób potrzebnych do osiągnięcia 
kryterium (pozostawanie na platformie przez 1 min). Różnice są statystycznie 
istotne (p<0,05), ale niewielkie ilościowo (ok. 20%). Podawanie w okresie odsta
wienia fluwoksaminy lub sertraliny, samych bądź w połączeniu z memantyną, 
nie wpływało na zachowanie myszy w tym modelu.

Zmierzono poziomy cyklooksygenazy (COX) – 1 i 2 – w hipokampie (HP) 
i korze mózgowej (Pcx) myszy 24 godz. i 14 dni po odstawieniu etanolu. Stwier
dzono, że w Pcx poziom COX1 był obniżony 24 godz. (ale nie 14 dni) po odsta
wieniu, natomiast poziom COX2 wzrastał, tak 24 godz., jak i 14 dni po odsta
wieniu etanolu. Nie zaobserwowano istotnych zmian w HP myszy.
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Zakład Farmakologii Bólu

Kierownik: dr hab. Joanna Mika, prof. IF PAN

LABORATORIUM PATOFIZJOLOGII BÓLU

Kierownik: dr hab. Katarzyna Starowicz‑Bubak
Pracownik naukowy: prof. dr hab. Barbara Przewłocka

Pracownik inżynieryjno‑techniczny: mgr Wioletta Makuch

Doktoranci: mgr Agnieszka Jurga, mgr Natalia Małek, mgr Joanna Starnowska, 
mgr Magdalena Żychowska, mgr inż. Katarzyna Popiołek‑Barczyk

Pomoc laboratoryjna: Agnieszka Młynarczyk

Osoby zatrudnione w ramach programu SONATA BIS 
przyznanego przez NCN: mgr Magdalena Kostrzewa, mgr Agnieszka Pająk 
(asystent)

Osoby zatrudnione w ramach programu MAESTRO 
przyznanego przez NCN: dr Ewelina Rojewska (adiunkt), mgr Anna Piotrowska 
(asystent)

Osoby zatrudnione w ramach programu LIDER 
przyznanego przez NCBiN: mgr Mateusz Kucharczyk

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE W 2014 ROKU

1. Wykazano, że jednym z ważnych czynników biorących udział w efektach 
neurotoksycznych dynorfiny w modelu bólu neuropatycznego są cytokiny pro
zapalne pochodzące z gleju aktywowanego uszkodzeniem układu nerwowego. 
Zahamowanie tej aktywności znacznie osłabia niekorzystne efekty dynorfiny, 
jednego z czynników rozwoju bólu neuropatycznego (najważniejsze osiągnięcie 
badawcze dla Zakładu Farmakologii Bólu).
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2. Wykazano, że brak efektów zahamowania dróg metabolicznych ananda
midu na jego tkankowe poziomy może wynikać z plastyczności w ekspresji en
zymów wszystkich ścieżek syntezy i rozkładu endokanabinoidów (najważniejsze 
osiągnięcie badawcze dla Laboratorium Patofizjologii Bólu).

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Badanie efektywności zahamowania aktywacji szlaku kynureinowego 
w modelu bólu neuropatycznego.

Wyniki badań mikromacierzy skierowały naszą uwagę na  możliwość ważnej 
roli w  rozwoju neuropatii 3monooksygenazy kynureiny (KMO), ze  względu 
na  silne zmiany jej poziomu abundancji oraz dane z piśmiennictwa sugerują
ce, że ten enzym odgrywa istotną rolę w patologii wielu chorób autoimmunolo
gicznych i neurodegeneracyjnych. Enzym KMO odgrywa ważną rolę w szlaku 
kinu reinowym, którego znaczenie w bólu neuropatycznym jest dotąd nieznane. 
Badania zjawisk neurodegeneracji wykazały, że w przypadku nadmiernej aktyw
ności KMO dochodzi do zwiększonej produkcji kwasu cholinowego (QUIN), co 
wywołuje efekty cytotoksyczne, natomiast jego mniejsza aktywność doprowa
dza do powstawania kwasu kynureinowego (KYNA), wykazującego właściwości 
neuroprotekcyjne. Przy użyciu metody qPCR potwierdziliśmy zmiany poziomu 
mRNA dla KMO w rdzeniu kręgowym oraz wykazaliśmy je również na pozio
mie zwojów korzeni grzbietowych. Wyniki tych badań sugerują, że w rozwoju 
bólu neuropatycznego ważną rolę odgrywa szlak kynureninowy, a obserwowane 
obniżenie poziomu mRNA KMO przez minocyklinę sugeruje zależność pomię
dzy aktywnością tego systemu a komórkami glejowymi. W kolejnych prowadzo
nych badaniach wykazaliśmy, że inhibitory KMO (Ro 61–8048 i JM6) osłabiają 
rozwój hiperalgezji i  allodynii. Wydaje się, że zahamowanie aktywności KMO 
może być jednym ze sposobów ochrony neuronów przed uszkodzeniami i  jak 
się wydaje może mieć znaczenie terapeutyczne w neuropatii. Dlatego celem na
szych dalszych badań będzie określenie, czy farmakologiczna modulacja szlaku 
kynureninowego może podnieść efektywność opioidów stosowanych w klinice 
w leczeniu bólu neuropatycznego, i w jaki sposób.
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■ GRANTY
Grant NCN MAESTRO nr 2012/06/A/NZ4/00028
Aktywacja mechanizmów probólowych w endogennych systemach 
opioidowych jako ważny element rozwoju bólu neuropatycznego – 
mechanizmy i punkty uchwytu dla nowych terapii

Kierownik grantu: prof. dr hab. Barbara Przewłocka

Wykonano badania wpływu na ból neuropatyczny nardzeniowego podania ago
nistów receptorów opioidowych (CLIP, Metenkefalina ArgPhe, Bam 8–22, Bam 
18, Peptyd E) oraz peptydów probólowych działających poprzez receptory nie
opioidowe (gamma MSH, ACTH, alfa MSH). W doświadczeniach behawioral
nych określono stopień allodynii i hiperalgezji w grupach kontrolnych i po po
daniu wybranych peptydów pro i przeciwbólowych w szczurzym modelu bólu 
neuropatycznego w 7. dniu po uszkodzeniu nerwu kulszowego. Równolegle pro
wadzone były grupy szczurów i myszy przeznaczone do badań biochemicznych. 
W dwóch punktach czasowych po uszkodzeniu nerwu pobrano tkankę do anali
zy proteomicznej całkowitego profilu białek metodą MALDI (imaging mass spec‑
trometry) w rdzeniu kręgowym i wybranych strukturach mózgu u szczurów oraz 
do oznaczenia poziomu mRNA wybranych peptydów i ich receptorów w rdzeniu 
kręgowym myszy i szczurów. Podjęto też próbę osłabiania bólu neuropatycznego 
przez podanie na rdzeń kręgowy – syntetyzowanych na podstawie uzyskanych 
wcześniej wyników – związków hybrydowych, składających się z agonisty opio
idowych receptorów i z antagonisty receptora NK1, którego stymulacja prowadzi 
do efektów probólowych.

Grant NCN OPUS nr 2011/03/B/NZ4/00042
Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii 
bólu neuropatycznego w oparciu o zbadanie i modulację 
neuroimmunologicznych interakcji w działaniu leków opioidowych

Kierownik grantu: dr hab. Joanna Mika, prof. IF PAN

W  badaniach wykazano, że nardzeniowo (i.t.) podana minocyklina nasila 
przeciw bólowe efekty agonisty receptora kappa U50,488H i małej dawki dynorfi
ny A(117) (0,15 nmol) oraz znosi neurotoksyczne efekty wywołane nieopioidowym 
działaniem dużej dawki dynorfiny A(117) (15 nmol), co sugeruje jej właściwości 
neuroprotekcyjne. Podobne działanie zapobiegające wystąpieniu neurotoksycz
ności po podaniu dynorfiny A(117) wykazano po i.t. podaniach inhibitora metalo
proteinazy9. Wyniki badań behawioralnych i  biochemicznych wykazują, że 
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mechanizm działania minocykliny w  neuropatii oprócz hamowania aktywacji 
mikrogleju może być związany z MMP9, ponieważ zarówno jej efekty, jak i nasi
lenie ekspresji mRNA IL1beta i IL6 po podaniu dynorfiny może być, w sposób 
podobny do  minocykliny, obniżane przez podanie inhibitora tej metaloprote
inazy. Dalsze badania prowadzone za pomocą mikromacierzy DNA wykazały, 
że z 93 transkryptów, które ulegają zmianie po podwiązaniu nerwu kulszowego, 
39 jest modulowanych po podaniach minocykliny, co stanowi 42% transkryp
tów. Badania te pozwoliły na wyodrębnienie transkryptów ulegających zmianie 
w rozwoju bólu neuropatycznego, których rola nie jest jeszcze poznana. W ko
lejnych badaniach wykazaliśmy w szczurzym modelu bólu neuropatycznego, że 
zarówno inhibitor MEK (PD98 059), jak i inhibitor NFkappaB (partenolid) ob
niżają rozwój neuropatii i nasilają efekty przeciwbólowe morfiny. Obecnie trwają 
badania metodą Western blot, mające na celu określenie wpływu tych substancji 
na pronocyceptywne czynniki oraz szlaki wewnątrzkomórkowego przekazu.

Grant NCN HARMONIA nr 2013/10/M/NZ4/00261
Neuronalne i nieneuronalne mechanizmy toksyny botulinowej A 
w rozwoju bólu neuropatycznego – badania behawioralne 
i biochemiczne

Kierownik grantu: dr hab. Joanna Mika, prof. IF PAN

Realizacja grantu rozpoczęła się w maju 2014 roku.
Badania eksperymentalne i kliniczne ostatnich lat podkreślają mnogość endo

gennych czynników inicjujących i regulujących stany bólu neuropatycznego oraz 
podkreślają rolę neuroimmunologicznych interakcji w tych procesach. Nasze wy
niki wskazują, że w szczurzym modelu bólu neuropatycznego wielokrotne poda
nia minocykliny wywołują efekt przeciwbólowy podobny do tego obserwowanego 
w przypadku jednorazowego podania toksyny botulinowej A. W przeprowadzo
nych badaniach zaobserwowaliśmy silne obniżenie poziomu mRNA SNAP25 
w rdzeniu kręgowym zarówno po podaniu toksyny botulinowej A, jak i po poda
niu minocykliny. Co więcej, na poziomie zwojów korzeni grzbietowych ich łączne 
podanie wykazuje słabsze efekty regulacji poziomu mRNA C1q, GFAP i PDYN, 
aniżeli podanie każdej z  tych substancji osobno. Badania wskazują na  istotny 
wpływ toksyny botulinowej A na układ prodynorfinowy, co może być istotne dla 
jej działań niepożądanych, oraz sugerują, że łączne podania toksyny botulinowej A 
i minocykliny mogą być niekorzystne.
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Grant NCBiR LIDER nr 29/60/L‑2/10/NCBiR/2011
Interakcja pomiędzy endokanabinoidami i endowaniloidami jako nowy 
cel terapeutyczny w bólu neuropatycznym

Kierownik grantu: dr hab. Katarzyna Starowicz‑Bubak

Celem badań była analiza stanu aktywności TRPV1 w zależności od stanu jego 
sensytyzacji na poziomie białka w badanych strukturach (DRG i rdzeń kręgowy) 
w celu określenia stopnia jego fosforylacji – udziału kinaz PKA, PKC i  fosfo
lipazy A. Nasze badania dostarczyły kompleksowych danych na temat ekspresji 
różnych czynników wpływających na  sensytyzację receptora TRPV1 w  szczu
rzym modelu bólu neuropatycznego – CCI. Chociaż liczba neuronów wykazują
cych ekspresję TRPV1 zmniejszała się w czasie rozwoju bólu neuropatycznego, 
ekspresja czynników uwrażliwiających TRPV1 pozostała podniesiona, co może 
mieć wpływ na rozwój zachowań bólowych. Nasze badania wskazały, że utrzy
manie TRPV1 w stanie sensytyzacji jest głównie spowodowane fosforylacją przez 
kinazę PKCε. Ponadto badania molekularne przeprowadzone w przebiegu cza
sowym zidentyfikowały czynniki (m.in. NGF), które mogą być odpowiedzialne 
za przejście z fazy ostrej do chronicznej oraz mogą być odpowiedzialne za utrzy
manie bólu neuropatycznego; może to wskazywać na nowe cele leczenia farma
kologicznego.

Grant NCN SONATA BIS nr UMO‑2012/07/E/NZ7/01269
Poszukiwanie farmakoterapii choroby zwyrodnieniowej stawów 
(OA): receptory TRPV1 i CB1 i ich endogenne ligandy jako nowe cele 
interwencji farmakologicznej

Kierownik granu: dr hab. Katarzyna Starowicz‑Bubak

Celem badań była charakterystyka fenotypu bólowego podczas rozwoju osteo
artretyzmu (OA) oraz ocena korelacji pomiędzy objawami bólowymi w czasie 
rozwoju OA a zmianami ekspresji genów w chrząstce stawu kolanowego. Rozwój 
OA u zwierząt mierzono za pomocą testu dynamicznego obciążenia łapy (Dyna‑
mic Weight Bearing) oraz pomiaru nacisku na staw kolanowy (Pressure Applica‑
tion Measurements). Wykazaliśmy deficyt występujący w obciążeniu łapy u zwie
rząt dotkniętych chorobą. Obserwowano dwufazowy wzór zmian w  badaniu 
behawioralnym po podaniu MIA: pierwsza faza wzrostu jest zbieżna z  silnym 
procesem zapalnym w obrębie stawu. Postępujący rozpad macierzy chrzęstnej 
i patologiczne zmiany w tkance kostnej mogą prowadzić do drugiej fazy redy
strybucji obciążenia, obserwowanej w  14. dniu po  podaniu MIA. Na  podsta
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wie przedstawionych wyników wstępnych można wnioskować, że występujący 
na początku deficyt w obciążeniu to efekt nacieku zapalnego w błonie maziowej 
stawu, podczas gdy późniejsze objawy związane są ze zmianami strukturalnymi 
w obrębie stawu. Przeprowadzono również wstępną analizę ekspresji genów za 
pomocą technologii mikromacierzy DNA oraz qPCR. Na podstawie analiz sta
tystycznych przedstawiono molekularny profil zmian zachodzących w procesie 
uszkadzania chrząstki stawu kolanowego.

Grant NCN PRELUDIUM nr 2012/07/N/NZ3/00379
Zbadanie znaczenia szlaków wewnątrzkomórkowych w działaniu 
opioidów w komórkach mikrogleju in vitro

Kierownik grantu: mgr inż. Katarzyna Popiołek‑Barczyk

Przeprowadzono badania dotyczące obecności receptora dla nocyceptyny/or
faniny FQ (NOP) w komórkach mikrogleju w hodowli pierwotnej. Za pomocą 
metody qRTPCR, Western blot oraz immunocytochemii wykazano obecność 
receptorów NOP w  komórkach szczurzego mikrogleju w  hodowli pierwotnej. 
Określono również wpływ minocykliny na hodowle pierwotne szczurzego mi
krogleju w  stanie spoczynku (metoda qRTPCR, Western blot). Wykazano 
spadek mRNA, ale nie białka dla NOP po  stymulacji komórek minocykliną. 
Zbadano również wpływ minocykliny na poziom czynników pro i antynocy
ceptywnych w komórkach szczurzego mikrogleju w hodowli pierwotnej. Z na
szych badań wynika, iż minocyklina nasila wzrost mRNA IL1β, zarówno 6, jak 
i 24 godziny po stymulacji lipoplisacharydem (LPS), obniża natomiast poziom 
białka dla tej cytokiny. Nasze wstępne wyniki sugerują, iż minocyklina podnosi 
poziom mRNA czynników pronocyceptywnych (IL6, MMP9) oraz antynocy
ceptywnych (IL1α, IL10) 6 godzin po stymulacji LPS, obniża natomiast poziom 
mRNA TIMP1. Zebrano materiał do dalszej analizy.

Grant MNiSzW DIAMENTOWY nr 0044/DIA/2013/42
Endokanabinoidy jako potencjalne leki hamujące rozwój osteoartrozy 
i wpływające na regenerację chrząstki stawowej – badania in vitro oraz 
in vivo

Kierownik grantu: mgr Natalia Małek

Badania dotyczą wpływu związków oddziałujących na  układ endokanabinoido
wy w regeneracji chrząstki stawowej. W hodowlach osteoblastów, chondrocytów 
i fibro blastów in vitro określono wpływ jodooctanu jednosodowego (MIA) na pro
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liferację (test BrdU) oraz migrację (test zarastania ran) komórek. Zaobserwowano 
dawkozależny (1 μM–10 μM) efekt hamujący proliferację oraz migrację. Ze wzglę
du na zaobserwowaną wysoką toksyczność związku MIA w hodowlach komórko
wych przeprowadzono behawioralne badania oceny fenotypu bólowego po poda
niu niższej dawki MIA niż dotychczas stosowana (1 mg vs 3 mg). Krzywa rozwoju 
bólu związanego z  osteoartrozą nie wykazywała istotnych statystycznie różnic 
w badanych grupach. Ponieważ osteoartroza wiąże się z wydzielaniem wielu cy
tokin prozapalnych, przebadano cytotoksyczność IL1β w hodowlach fibroblastów 
i  chondrocytów in vitro. Efekt zaobserwowano dla dawki 100 μM. Przebadano 
toksyczność związków działających na  układ endokanabinoidowy w  prowadzo
nych hodowlach komórkowych. Przebadano związki: AM251 (antagonista re
ceptorów CB1); AM630 (antagonista receptorów CB2); AEA (endokanabinoid); 
2AG (endo kanabinoid); PF3845 (inhibitor enzymu FAAH); KLM29 (inhibitor 
enzymu MAGL); ACEA (syntetyczny agonista receptorów CB1); JWH133 (synte
tyczny agonista receptorów CB2). Efekt cytotoksyczny zaobserwowano dla AEA 
w dawce 100 μM. Efekt cytoprotekcyjny zaobserwowano natomiast dla związku 
2AG w  dawce 10 oraz 100 μM. Wykazano ekspresję receptorów układu endo
kanabinoidowego w hodowlach komórkowych na poziomie mRNA oraz białka. 
Wykazano również ekspresję mRNA dla enzymów syntetyzujących i degradują
cych endokanabinoidy.

Grant NCN PRELUDIUM nr 2012/05/N/NZ4/02416
Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników 
immunologicznych – ich znaczenie dla działania opioidowych leków 
przeciwbólowych

Kierownik grantu: mgr Magdalena Żychowska

Badania prowadzono na  mysim modelu neuropatii cukrzycowej. Na  ich pod
stawie stwierdzono, że jednorazowe dootrzewnowe podanie streptozotocyny 
(STZ) nie tylko powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, ale również wpły
wa na rozwój allodynii i hiperalgezji. Badania biochemiczne pozwoliły określić, 
że w 7. dniu od podania STZ dochodzi do wzrostu poziomu mRNA dla che
mokin cxcl1, cxcl9 i  cxcl11 oraz spadku mRNA dla cxcl12 u zwierząt z  rozwi
niętą neuro patią cukrzycową. Ponadto u zwierząt tych zaobserwowano wzrost 
poziomu białka dla CXCL1, CXCL5, CXCL9 i CXCL12. Wykazano również, że 
jednorazowe podpajęczynówkowe podanie CXCL1, CXCL5, CXCL9 i CXCL12 
zwierzętom zdrowym powoduje rozwój allodynii oraz hiperalgezji, co wskazuje 
na pronocyceptywne działanie tych chemokin.
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■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00 
Działanie: 1.1 
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 5.: Współwystępowanie depresji z innymi schorzeniami układu 
nerwowego

■ Zadanie 5.4: Rola gleju w skuteczności leków przeciwdepresyjnych stosowanych 
w bólu neuropatycznym – poszukiwanie nowych możliwości terapii

Kierownik zadania: prof. dr hab. Barbara Przewłocka

Nasze badania dotyczyły neuroimmunologicznych efektów wywołanych przez 
leki przeciwdepresyjne w  zwierzęcych modelach bólu neuropatycznego. Ami
triptylina, doksepina, milnacipran, wenlafaksyna i fluoksetyna w różny sposób 
wpływają na aktywację komórek glejowych. Mechanizm działania amitryptyliny 
i milnacipranu jest związany z aktywacją komórek glejowych, co może nasilać 
objawy bólu neuropatycznego, dlatego leki te powinny być stosowane w połącze
niu z inhibitorami aktywacji komórek glejowych. Z przebadanych leków jedynie 
fluoksetyna powodowała obniżenie rdzeniowego poziomu prozapalnych czyn
ników (IL6) pochodzenia glejowego i podniesienie poziomu receptora opioido
wego μ. Opisane zmiany mogą być korzystne dla hamowania bólu neuropatycz
nego i dlatego ten lek może być polecany w jego terapii.
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Zakład Fitochemii

Kierownik: dr hab. Anna Stojakowska, prof. IF PAN
Pracownicy naukowi: prof. dr hab. Wanda Kisiel, dr Janusz Malarz, 
dr Klaudia Michalska

Pracownik inżynieryjno‑techniczny: Ewa Mirek

Pomoc laboratoryjna: Krystyna Kowalczyk

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Izolacja i  identyfikacja biologicznie aktywnych metabolitów wtórnych, w  tym 
jednego laktonu seskwiterpenowego nieznanego wcześniej z  występowania 
w naturze, z niebadanego dotąd fitochemicznie gatunku sałaty – Lactuca georgica 
Grossh. – oraz analiza chemicznej zmienności wewnątrz i międzypopulacyjnej 
w obrębie tego gatunku.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Analiza metabolitów wtórnych w roślinach z rodzaju Lactuca z uprawy 
gruntowej oraz materiale z hodowli in vitro

Gatunek Lactuca georgica Grossh., blisko spokrewniony z  sałatą siewną (Lac‑
tuca sativa L.), stanowi potencjalne źródło genów do wykorzystania w progra
mach hodowlanych w  celu poprawienia odporności roślin uprawnych wzglę
dem patogenów oraz wzbogacenia wartości dietetycznej odmian hodowlanych 
sałaty. Analiza fitochemiczna korzeni L. georgica doprowadziła do wyodrębnie
nia piętnastu laktonów seskwiterpenowych, w  tym znanych związków o  dzia
łaniu przeciw zapalnym i  antynocyceptywnym oraz jednego nieznanego wcze
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śniej z  występowania w  naturze (1), dwóch monoterpenoidów – pochodnych 
eugenolu i związku fenolowego – syringiny. Cechą charakterystyczną badanego 
taksonu była obecność estrów 11b,13dihydrolaktucyny z  kwasami: octowym, 
phydroksy fenylooctowym i metakrylowym.

Analiza zmienności występowania laktonów seskwiterpenowych w  natu
ralnych populacjach L. georgica pochodzących z Armenii wykazała duże zróż
nicowanie międzypopulacyjne w  odniesieniu do  próbek korzeni i  dominację 
zmienności wewnątrzpopulacyjnej w odniesieniu do części nadziemnych rośli
ny. Wyniki badań fitochemicznych potwierdziły taksonomiczną przynależność 
L. georgica do sekcji Lactuca w obrębie rodzaju Lactuca oraz wskazały na bliską 
relację z gatunkiem Lactuca virosa L.

Afrykański gatunek Lactuca inermis Forssk. (synonim – L. capensis Thunb.), 
używany tradycyjnie jako lokalne warzywo i środek leczniczy, nie akumulował 
typowych dla roślin sekcji Lactuca laktonów typu laktucyny. Z roślin tego gatun
ku wyodrębniono jedynie cztery gwajanolidy – pochodne zaluzaniny C. Charak
terystycznymi metabolitami tej rośliny okazały się związki fenolowe: kumaryny 
– skopolina i izofraksozyd (2, 3) – oraz kwasy fenolowe – kwas phydroksyfeny
looctowy i kwas syringowy. Z korzeni i części nadziemnych rośliny wyizolowano 
ponadto αksylofuranozylouracyl (4).

Z hodowli niezróżnicowanej tkanki Lactuca aculeata Boiss.et Kotschy, rosną
cej na podłożu stałym MS wzbogaconym o dodatek kwasu 2,4dichlorofenok
syoctowego (2,4D), wyizolowano szereg związków fenolowych, wśród których 
dominowały lignany (glukozydy alkoholu dihydrodehydrodikoniferylowego 
i pochodne aktywnej biologicznie balanofoniny (5)) oraz pochodne kwasu ka
wowego. 

1

4 5

2 R = H
3 R = OH
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■ GRANTY
Grant NCN nr 2011/02/A/NZ9/00137
Analiza wtórnych metabolitów roślin (Hieracium pilosella i Lactuca 
serriola) z podłoży hałdowych

(realizowany wspólnie z Zespołem Interakcji Roślin z Mikroorganizmami Instytutu 
Nauk o Środowisku UJ)

Kierownik grantu: prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Zadanie badawcze wykonywane w Zakładzie Fitochemii IF PAN w 2014 roku 
obejmowało analizę fenolowych metabolitów wtórnych mikoryzowych i niemi
koryzowych roślin Hieracium pilosella, z których część inokulowano bakteriami 
wiążącymi azot lub hodowano w kokulturze z Medicago sativa.
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Ogród Roślin Leczniczych

Kierownik: mgr inż. Anna Sochacka‑Obruśnik
Pracownik ogrodu: Józef Wójtowicz

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Kolekcja ok. 150 gatunków roślin krajowych i obcego pochodzenia 
(uprawa polowa i szklarniowa); wydawanie indeksu nasion oraz 
międzynarodowa wymiana indeksów i nasion; przygotowanie 
materiału roślinnego do badań fitochemicznych; próbne uprawy roślin

Ogród Roślin Leczniczych IF PAN posiada kolekcję roślin krajowych i obcego 
pochodzenia, która jest bazą surowcową do badań fitochemicznych. Zbiory na
sion są podstawą do wydawania Index Seminum, z przeznaczeniem do między
narodowej wymiany z  ogrodami botanicznymi, oraz stanowią materiał wyj
ściowy do  zakładania hodowli tkankowych roślin i  doświadczeń z  gatunkami 
rokującymi powodzenie w uprawie.

Z przeznaczeniem do badań fitochemicznych zebrano, a następnie wysuszo
no oraz sproszkowano, części nadziemne i  korzenie następujących gatunków 
roślin z rodziny Asteraceae: Crepis turcica Degen ex Bald., Taraxacum flavosty‑
lum R.G.Bäck, Taraxacum alatum H. Lindb., Lactuca sativa L. var. angustana cv. 
„Grüner Stern”, Ainsliaea apiculata Sch. Bip., Telekia speciosa (Schleb.) Baumg.

Z  powyższych gatunków przygotowano okazy zielnikowe i  dokumentację 
zdjęciową. W celu pozyskania większej ilości surowców do badań fitochemicz
nych podjęto próby uprawy: Taraxacum huelphersianum G.E.  Haglund, Tara‑
xacum appeninum (Ten.) DC., Taraxacum sundbergii Dahlst., Lactuca undulata 
Ledeb., Lactuca hirsuta Muhl. ex Nutt., Vernonia calvoana (Hook.f.). Rośliny 
w większości pochodzą ze stanu naturalnego.
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W ramach międzynarodowej, bezdewizowej wymiany z ogrodami botanicz
nymi otrzymano 94 indeksy, zamówiono 87 próbek nasion z 19 ogrodów. Wysła
no 805 próbek nasion do 79 ogrodów. Index Seminum 2014 oferuje (490 pozycji) 
nasiona z 420 gatunków i odmian roślin uprawianych, w tym 50 pozycji ze zna
nym pochodzeniem z natury.

W ramach współpracy z Instytutem Ewolucji Uniwersytetu w Haifie (Izrael) 
otrzymano nasiona Lactuca undulata Ledeb. zebrane ze stanu naturalnego w Jor
danii.
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Zakład Fizjologii

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Hess
Pracownicy naukowi: prof. dr hab. Jan Bugajski, dr hab. Anna Gądek‑Michalska, 
dr hab. Krzysztof Tokarski, dr Bartosz Bobula

Pracownik inżynieryjno‑techniczny: mgr Joanna Tadeusz, dr Jadwiga Spyrka 
(na urlopie bezpłatnym)

Doktoranci: mgr Magdalena Kusek, mgr inż. Paulina Rachwalska (Mol‑Med), 
mgr Joanna Sowa

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Przy zastosowaniu techniki whole‑cell patch‑clamp wykazano, że wielokrotne 
(14 dni) podania szczurom antagonisty receptora 5HT7, SB 269 970 (1,25 mg/
kg), wywołują zanik odpowiedzi neuronów piramidowych CA1 i CA3 na akty
wację receptorów 5HT7 w skrawkach hipokampa.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Badania wpływu receptora 5‑HT7 na pobudliwość interneuronów 
GABAergicznych w grzbietowym jądrze szwu szczura

W skrawkach pnia mózgu szczura, zawierających grzbietowe jądra szwu (DRN) 
szczura i  inkubowanych in vitro, za pomocą techniki whole‑cell patch‑clamp 
prowadzono rejestracje elektrofizjologiczne z  komórek, których charaktery
styka funkcjonalna odpowiadała serotonergicznym neuronom projekcyjnym 
DRN. W  celu zbadania synaptycznych połączeń GABAergicznych, docierają
cych do tych neuronów, rejestrowano spontaniczne hamujące prądy postsynap
tyczne (sIPSC). Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że blokada recepto
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rów 5HT7 za pomocą selektywnego antagonisty SB 269 970 (5 mM) wywołuje 
w ok. 60% badanych komórek spadek średniej częstotliwości sIPSC, bez zmiany 
średniej amplitudy sIPSC. Zjawisku temu towarzyszy depolaryzacja neuronów 
serotonergicznych oraz wzrost częstotliwości spontanicznie generowanych po
tancjałów czynnościowych. Potwierdzono również, iż aktywacja receptorów 
5HT7 za pomocą 5karboksyamidotryptaminy (5CT, 500 nM), agonisty re
ceptorów 5HT1A i 5HT7, w obecności selektywnego antagonisty receptorów 
5HT1A, WAY100 635 (2 mM), podwyższa średnią częstotliwość, ale pozostaje 
bez wpływu na średnią amplitudę rejestrowanych sIPSC. Uzyskane wyniki suge
rują, iż aktywacja receptorów 5 HT7, zlokalizowanych na neuronach GABAer
gicznych DRN, nasila pobudliwość tych komórek, co skutkuje nasileniem aktyw
ności hamujących połączeń synaptycznych, docierających do  neuronów 5HT 
w DRN.

Rola receptorów gliko‑ i mineralokortykoidowych w pobudzeniu osi 
podwzgórze–przysadka–nadnercza podczas długotrwałego stresu

Badano, czy glikokortykoidy (GR) i mineralokortykoidy (MR) oraz tlenek azotu 
(NO) w strukturach mózgu modulują aktywności osi podwzgórze–przysadka–
nadnercza (PPN) podczas krótkotrwałego i chronicznego stresu, i w jaki sposób.

Glikokortykoidy są efektorami stresowego układu osi PPN. W strukturach 
stresowych mózgu, podwzgórzu, hipokampie i  korze przedczołowej (PFC) są 
rozmieszczone receptory mineralokortykoidowe (MR) i  glikokortykoidowe 
(GR) o  różnym powinowactwie do  glikokortykoidów, jak również receptory 
neuronalnej i  indukowalnej syntazy tlenku azotu (nNOS i  iNOS). Mogą one 
w różnym stopniu modulować ekspresję regulatorów aktywności osi PPN w wa
runkach stresu.

W korze przedczołowej krótkotrwały stres unieruchomienia (SU) 1 × 10 min 
w  okresie 3 godz. po  jego zakończeniu znamiennie obniżał poziom białka GR 
w PFC, nieco słabiej w hipokampie, i nie zmieniał tego poziomu w podwzgórzu. 
Równocześnie zwiększał się poziom białka MR w hipokampie i podwzgórzu, ale 
nie w PFC. Jednorazowy SU również zmieniał poziomy nNOS i iNOS, równocze
śnie i zgodnie z kierunkiem zmian, odpowiednio MR i GR w badanych strukturach.

Powtarzalny SU 2 × dziennie 10 min przez 3 dni najsilniej zwiększał wywoła
ny następowym stresem homotypowym poziom iNOS i GR w PFC, hipokampie 
i podwzgórzu. Po 7dniowej ekspozycji na unieruchomienie stres homotypowy 
nie zmieniał w znaczącym stopniu kontrolnego poziomu GR, MR i nNOS w ba
danych strukturach mózgu, ale we  wszystkich zwiększał poziom iNOS. Prze
dłużony powtarzalny SU przez 14 dni hamował również wzrost poziomu iNOS 
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oraz obniżał poziom białka GR wywołany następowym stresem homotypowym 
w badanych strukturach mózgu. Wywołany krótkotrwałym stresem unierucho
mienia szybki i  silny wzrost poziomu ACTH i  kortykosteronu w  osoczu zni
kał w ciągu 1–2 godzin po zakończeniu stresu. Uprzedni SU przez 3–7 dni zna
miennie zmniejszał spadek poziomu ACTH, a powtarzalny SU przez 14 dni nie 
zmieniał kontrolnej szybkości tego spadku. Silny wzrost poziomu kortykostero
nu po krótkotrwałym unieruchomieniu nie malał po uprzednim powtarzalnym 
stresie. Adaptacyjne zmiany poziomów ACTH i kortykosteronu w osoczu oraz 
GR i MR w strukturach mózgu zależą od okresu powtarzalnego stresu i struktu
ry mózgu regulującej reakcje stresowe.

W adaptacji do długotrwałego stresu ośrodkowe układy glikokortykoidów 
i syntaz NO wywołują silne zwiększenie poziomu iNOS i GR w strukturach móz
gu, które stopniowo zanika po 7 i 14 dniach powtarzalnego stresu.

■ GRANTY
Grant nr 2013/11/B/NZ4/04743
Wpływ aktywacji i blokady receptora 5‑HT7 na pobudliwość neuronów 
DRN i ich wejścia synaptyczne

Kierownik grantu: prof. Grzegorz Hess

W skrawkach pnia mózgu szczura, zawierających grzbietowe jądra szwu (DRN) 
szczura i  inkubowanych in vitro, przy użyciu techniki whole‑cell patch‑clamp 
wykonano wstępną serię doświadczeń elektrofizjologicznych zmierzających 
do  sklasyfikowania rejestrowanych neuronów DRN. Neurony klasyfikowano 
na podstawie charakterystyki odpowiedzi na hiperpolaryzujące i depolaryzują
ce impulsy prądowe. Doświadczenia wykazały, zgodnie z danymi z piśmiennic
twa, że na podstawie charakterystycznych wzorców aktywności w odpowiedzi 
na bodźce depolaryzujące w skrawkach DRN można wyróżnić 3 rodzaje neu
ronów: (1) charakteryzujące się szerokimi potencjałami czynnościowymi i wol
ną częstotliwością wyładowań – prawdopodobnie neurony serotonergiczne; 
(2) generujące z  wysoką częstotliwością krótkotrwałe potencjały czynnościo
we – prawdopodobnie neurony GABAergiczne oraz (3) generujące z  pośred
nią częstotliwością i  charakteryzujące się szybką hiperpolaryzacją następczą – 
prawdopodobnie neurony glutaminianergiczne. W chwili pisania sprawozdania 
trwała analiza krzywych napięciowoprądowych, oporności wejściowej i poten
cjału spoczynkowego neuronów, a także częstotliwości, amplitudy, czasu narasta
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nia i stałej czasowej zanikania prądów postsynaptycznych, niezbędna do prawi
dłowej, jednoznacznej klasyfikacji badanych komórek.

Grant UMO‑2012/07/N/NZ4/02687
Badanie mechanizmów zmian w przekaźnictwie pobudzającym oraz 
pobudliwości neuronów PVN pod wpływem stresu unieruchomienia

Kierownik grantu: mgr Magdalena Kusek

Określono wpływ ostrego (1×) stresu unieruchomienia na miniaturowe pobu
dzające oraz hamujące prądy postsynaptyczne (mEPSC i mIPSC) rejestrowane 
z  neuronów drobnokomórkowych jądra przykomorowego podwzgórza szczu
ra (PVN). Skrawki mózgu, zawierające PVN, były preparowane bezpośrednio 
po zakończeniu procedury stresowania. Stres spowodował wzrost częstotliwości 
mEPSC oraz spadek częstotliwości mIPSC rejestrowanych z neuronów. Stres nie 
spowodował istotnych zmian w amplitudzie mIPSC i mEPSC, nie zmieniał rów
nież pobudliwości ani charakterystyki elektrofizjologicznej badanych neuronów. 
Zmiana częstotliwości rejestrowanych prądów miniaturowych sugeruje pre
synaptyczną lokalizację mechanizmu odpowiadającego za obserwowany efekt.

Wykonano także serię eksperymentów mających na celu określenie wpływu 
stresowania trwającego przez 3 dni, powtarzanego 2 razy dziennie przez okres 
10 minut, na mEPSC i mIPSC rejestrowane z neuronów drobnokomórkowych 
PVN, a także wpływ tego stresu na pobudliwość oraz właściwości elektrofizjo
logiczne badanych neuronów. Wyniki tych eksperymentów są obecnie w trakcie 
analizy.
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■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie: 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 4.: Immunoendokrynne biomarkery depresji

■ Zadanie 4.1: Cytokiny w regulacji osi podwzgórze–przysadka–nadnercza 
podczas socjalnego stresu

Kierownik zadania: dr hab. Anna Gądek‑Michalska

Badano aktywność konstytutywnej (COX1) i indukowalnej (COX2) cyclooksy
genazy w  strukturach mózgu szczura podczas stresu unieruchomienia (SU) 
2 × dziennie 10 min przez 3, 7 i 14 dni do jednorazowego homotypowego stre
su unieruchomienia (1 × SU 10 min). Jednorazowy SU zwiększał poziom białka 
COX1 w  korze przedczołowej (PFC) i  w  podwzgórzu. Powtarzalny SU przez 
3 dni wyraźnie zmniejszał wywołany homotypowym stresem wzrost poziomu 
COX1 w PFC, i nasilał COX2 w tej strukturze. SU przez 7 i 14 dni znosił wy
wołane następowym stresem homotypowym wzrosty poziomu COX1 w PFC. 
W hipokampie SU przez 3 dni wyraźnie zwiększał poziom COX1, równocześnie 
poziom COX2 spadł do poziomu kontrolnego. Uprzedni stres przez 7 i 14 dni 
redukował wzrost poziomu COX1 i COX2 wywołany stresem homotypowym. 
W podwzgórzu powtarzalny SU przez 3 dni osłabiał wzrost COX1 i nasilał po
ziom COX2. Uprzedni SU przez 7 i 14 dni redukował wzrost poziomu COX1, 
ale nie zmieniał poziomu COX2 wywołanego homotypowym SU. Udział prosta
glandyny generowanej przez COX1 i COX2 w regulacji adaptacji stresowej mó
zgu zależy od badanej struktury i czasu ekspozycji na stres.



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

95

Zakład Neurobiologii

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pilc

PRACOWNIA NEUROBIOLOGII PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH

Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Nowak
Pracownicy naukowi: prof. dr hab. Maria Śmiałowska, dr Piotr Brański, 
dr Helena Domin, dr Agnieszka Pałucha‑Poniewiera, dr Bernadeta Szewczyk, 
dr Joanna Wierońska, dr Magdalena Sowa‑Kućma, dr Katarzyna Stachowicz

Pracownik inżynieryjno‑techniczny: dr Marcin Marciniak

Doktoranci: mgr Barbara Chruścicka (Mol‑Med), mgr Urszula Doboszewska 
(Mol‑Med), mgr Szymon Rzeźniczek, mgr farm. Karolina Podkowa,  
mgr Monika Woźniak

Pomoc labolatoryjna: Barbara Kownacka

Osoba zatrudniona w ramach grantu NCN MAESTRO 3: dr Grzegorz Burnat 
(pracownik badawczo‑techniczny)

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Wykazanie „upregulacji” receptorów mGlu5 po podaniu leków antydepresyj
nych (Neuropharmacology, 2014, 84, 46–51).
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■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Rola cynku w depresji. Badanie deficytu cynku jako potencjalnego 
modelu depresji

Badano wpływ fluoksetyny (10 mg/kg, i.p., 14 dni) na czas bezruchu w  teście 
wymuszonego pływania (FST) oraz na  poziom białka (Western blot) podjed
nostek receptora NMDA, BDNF i CREB w mózgu szczurów poddanych diecie 
niskocynkowej. W  teście wymuszonego pływania zwiększony czas bezruchu 
wywołany dietą niskocynkową został zredukowany wielokrotnym stosowaniem 
fluoksetyny. Uzyskane wyniki badań biochemicznych wskazują na podwyższo
ny poziom białka podjednostek NR1, NR2A i  NR2B oraz redukcję poziomu 
pCREB i  BDNF w  hipokampie u  zwierząt karmionych dietą niskocynkową. 
Zmiany te zostały znormalizowane przez wielokrotne podania fluoksetyny.

Badania nad rolą glutaminianergicznych receptorów metabotropowych 
grupy III w neuroprotekcji

Neuroprotekcyjne działanie allosterycznego agonisty mGlu7, N,N’bis (diphenyl
methyl) 1,2ethaned iamine (AMN082) glutaminianergicznych receptorów meta
botropowych grupy III wykazano w modelu in vitro w pierwotnych hodowlach 
neuronalnych z  kory mózgowej embrionów myszy poddanych przejściowemu, 
3godzinnemu, pozbawieniu tlenu i glukozy (model OGD) oraz w modelu in vi‑
tro w pierwotnych hodowlach neuronalnych z kory mózgowej i hipokampa myszy 
poddanych ekscytotoksycznemu działaniu kwasu kainowego (KA). Biochemiczny 
pomiar uwalniania LDH oraz biochemiczna ocena przeżywalności komórek w ho
dowli za pomocą testu redukcji MTT wykazała, że AMN082 (0,01–1 µM) w spo
sób istotny statystycznie zmniejszał śmiertelność i zwiększał przeżywalność neu
ronów w hodowli poddanych OGD, podany dwukrotnie tuż przed rozpoczęciem 
i tuż po zakończeniu OGD, a także jednorazowo 30 min po zakończeniu ischemii. 
W modelu z użyciem KA AMN082 zmniejszał śmiertelność i zwiększał przeży
walność neuronów w hodowli podany 30 min–1 godz. po KA. Neuroprotekcyjne 
efekty AMN082 w obu modelach były znoszone przez zastosowanie selektywnego 
antagonisty receptora mGlu7, 6(4Methoxyphenyl)5methyl3(4pyridinyl)
isoxazolo[4,5c]pyridin4(5H)one hydrochloride (MMPIP, 1 µM), co sugeruje, że 
neuroprotekcyjne efekty AMN082 były zależne od receptora mGlu7.

W stosowanym przez nas modelu OGD zmianom nekrotycznym towarzyszył 
znaczny wzrost aktywności wapniowo–zależnych proteaz cysteinowych – kalpa
in, mierzonej produktem rozpadu alfaspektryny II (145 kDa) metodą Western 
blot po 3 godz. od zakończenia OGD. Wykazano, że AMN082 (0,5 lub 1 µM) 
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podawany dwukrotnie tuż przed rozpoczęciem OGD i tuż po zakończeniu OGD 
w  sposób istotny statystycznie obniżał aktywność kalpain. Spadek aktywności 
kalpain obserwowano również po zastosowaniu inhibitora kalpain, MDL28 170, 
w stężeniu 10 µM. Na potwierdzenie powiązania aktywacji kalpain z degeneracją 
w naszym modelu OGD zaobserwowano efekty neuroprotekcyjne MDL28 170 
w testach LDH oraz MTT. Mechanizm neuroprotekcyjnego działania AMN082 
może zatem polegać na  obniżeniu aktywności kalpain indukowanych 3 godz. 
po zakończeniu OGD. W modelu z użyciem KA wykazano, że AMN082 (0,5 lub 
1 µM) obniżał indukowaną kwasem kainowym aktywność kaspazy3 i efekt ten 
był odwracany przez podanie antagonisty mGlu7, MMPIP (1 µM), co sugeruje, 
że efekt ten był zależny od receptora mGlu7.

■ GRANTY
Grant POMOST 2012–6/12 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Involvement of ZnT‑1, ZnT‑3, ZnT‑4, ZnT‑5, ZnT‑6 and MT‑3 in 
the pathophysiology and treatment of depression

Kierownik grantu: dr Bernadeta Szewczyk

W toku prowadzonych badań wykonano:
1. Oznaczenia poziomu mRNA dla transporterów ZnT1, ZnT3, ZnT4, 

ZnT5, ZnT6 oraz metalotionein MT1, MT2 i MT3 w korze przedczołowej 
i hipokampie szczurów poddanych procedurze modelu deficytu cynku oraz mo
delu usunięcia opuszek węchowych.

Zastosowanie deficytu cynku spowodowało: (1) w  korze przedczołowej 
znaczne obniżenie poziomu mRNA dla MT1, MT2 oraz MT3 oraz istotne ob
niżenie poziomu mRNA dla ZnT1, ZnT3, ZnT4, ZnT5 i ZnT6; (2) w hipo
kampie istotny spadek mRNA MT1 i MT2, natomiast wzrost ekspresji mRNA 
MT3 oraz wzrost poziomu mRNA dla ZnT1, ZnT3, ZnT4, ZnT5 i ZnT6.

Usunięcie opuszek węchowych spowodowało statystycznie istotny wzrost 
poziomu mRNA MT1, MT2 oraz MT3 w korze przedczołowej, ale nie w hipo
kampie szczurów w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. Usunięcie opuszek 
węchowych nie spowodowało istotnych zmian w  poziomie mRNA badanych 
transporterów w żadnej z badanych struktur.

2. Oznaczenia poziomu białka dla transporterów ZnT1 oraz ZnT3 w korze 
przedczołowej i hipokampie szczurów poddanych procedurze modelu deficytu 
cynku oraz modelu usunięcia opuszek węchowych. Zastosowanie deficytu cynku 
spowodowało obniżenie poziomu białka ZnT1 oraz ZnT3 w korze przedczo
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łowej oraz wzrost ZnT1 i ZnT3 w hipokampie. Usunięcie opuszek węchowych 
wywołało wzrost poziomu białka ZnT1, istotny spadek poziomu białka ZnT3 
i  nieznaczny spadek poziomu białka ZnT4 w  korze przedczołowej szczurów, 
w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. W hipokampie istotny wzrost za
obserwowano tylko w białku ZnT1 u szczurów, u których usunięto opuszki wę
chowe, natomiast nie zaobserwowano zmian w poziomie białka ZnT3 i ZnT4.

3. Oznaczenia immunoreaktywności ZnT1, ZnT3 i ZnT4 w środkowej ko
rze przedczołowej oraz hipokampie szczurów poddanych procedurze usunięcia 
opuszek węchowych (OB). Wykazano wzrost ekspresji ZnT1 i ZnT4 oraz spa
dek ekspresji ZnT3 w korze przedczołowej zwierząt z grupy OB. W hipokampie 
OB spowodowało to zmniejszenie ekspresji ZnT3 w warstwie molekularnej za
krętu zębatego oraz wzrost ekspresji ZnT1 w obszarach perikarionów neuronów 
pola CA1.

Grant NCN HARMONIA nr 2013/08/M/NZ7/00518
Rola receptora 5‑HT1A w przeciwdepresyjnym działaniu cynku

Kierownik grantu: dr Bernadeta Szewczyk

Zbadano udział presynaptycznego receptora 5HT1A w  przeciwdepresyjnym 
działaniu cynku w teście wymuszonego pływania (FST) z wykorzystaniem myszy 
transgenicznych pozbawionych receptorów presynaptycznych, ale z zachowaną 
ekspresją postsynaptycznych receptorów 5HT1A. Podanie cynku zmniejszyło 
czas bezruchu w FST u zwierząt KO, co sugeruje, że receptor ten nie odgrywa 
istotnej roli w mechanizmie przeciwdepresyjnego działania cynku w tym teście. 
Zbadano ponadto wpływ dokomorowych podań inhibitorów kinaz ERK, PI3K, 
PKC, PKA, CaMKII oraz mTOR na aktywność cynku w FST u szczurów. Wszyst
kie podane inhibitory zablokowały przeciwdepresyjne efekty działania cynku 
w tym teście, co sugeruje, że aktywacja tych kinaz odgrywa istotną rolę w me
chanizmie przeciwdepresyjnego działania Zn. Wykonano oznaczenia poziomu 
białek pmTOR, pS6K, GluA1 oraz synapsyny I w korze przedczołowej szczurów 
po pojedynczych podaniach Zn w różnych punktach czasowych. Wzrost pozio
mu białek pmTOR oraz pS6K obserwowano po 30 min oraz 3 godz. po podaniu; 
po 3 godz. obserwowano również wzrost poziomu białek synaptycznych GluA1 
oraz synapsyny I.
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Grant NCN MAESTRO nr 2012/6/06/A/NZ7/00014
Trzecia grupa receptorów metabotropowych dla glutaminianu jako 
punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych

Kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Wykorzystując uzyskane w roku poprzedzającym linie komórkowe ze stabilną eks
presją receptora 5HT1a, stabilną indukowalną ekspresją receptora mGluR4 oraz 
ze  stabilna ekspresją receptora 5HT1a wraz ze  stabilną indukowalną ekspresją 
receptora mGluR4, dokonano krzyżowej weryfikacji selektywności ligandów tych 
receptorów. Przeprowadzone eksperymenty miały na  celu ustalenie warunków 
niezbędnych do badania potencjalnej oligomeryzacji między receptorami 5HT1a 
oraz mGlu4 w obecności substancji narzędziowych. Dalsze prace ukierunkowane 
na badanie potencjalnych wzajemnych oddziaływań pomiędzy białkiem receptora 
5HT1a oraz mGlu4 polegały na umieszczeniu znacznika w części VFT receptora 
mGlu4. Uzyskano stabilną indukowalną linię komórkową z ekspresją receptora 
mGluR4SNAP. Z  wykorzystaniem dostępnych ligandów dokonano weryfikacji 
parametrów farmakodynamicznych receptora po jego modyfikacji.

Grant NCN Sonata 5 Nr 2013/09/D/NZ7/02520
Czynnik transkrypcyjny MeCP2 jako wewnątrzkomórkowy 
obiekt badań nad mechanizmem depresji i jako cel potencjalnej 
farmakoterapii tej choroby

Kierownik grantu: dr Magdalena Sowa‑Kućma

Doniesienia ostatnich lat wskazują na  istotną rolę mechanizmów epigenetycz
nych w  patofizjologii depresji i  aktywności przeciwdepresyjnej leków. Jednym 
z czynników, który może być zaangażowany w regulację transkrypcji wybranych 
genów (bez zmiany informacji genetycznej) i  mających związek z  działaniem 
leków przeciwdepresyjnych, jest białko MeCP2 (ang. Methyl‑CpG‑Binding Pro‑
tein 2). Rola MeCP2 w zaburzeniach depresyjnych jest bardzo słabo poznana, 
dlatego celem projektu jest określenie roli tego białka w rozwoju zaburzeń de
presyjnych i  określenie jego potencjalnego znaczenia dla  skuteczności leków 
przeciwdepresyjnych. Ponadto wstępnie zostaną określone mechanizmy odpo
wiedzialne za te efekty.

Realizację projektu rozpoczęto 17 lutego 2014 roku. Zgodnie z harmonogra
mem zakupiono aparaturę badawczą (m.in. zestaw do anestezji małych zwierząt 
laboratoryjnych). Ponadto przeprowadzono badania na zwierzętach z wykorzy
staniem modelu usunięcia opuszek węchowych oraz zapoczątkowano badania 
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z  wykorzystaniem modelu chronicznego łagodnego stresu w  celu pozyskania 
tkanki do zaplanowanych w dalszych częściach harmonogramu badań bioche
micznych i molekularnych. Wykonano wstępne analizy immunofluorescencyjne 
wybranych białek w skrawkach mózgowych szczurów w modelu usunięcia opu
szek węchowych. Ponadto zoptymalizowano metodę izolacji oraz analizy ekspre
sji mikroRNA w strukturach mózgowych szczurów.

■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 1.: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii

■ Zadanie 1.6: Badania anatomiczne i funkcjonalne nad rolą zaburzeń równowagi 
układów GABA/Glu w strukturach limbicznych w patogenezie i farmakoterapii 
zaburzeń depresyjnych, z uwzględnieniem roli komórek glejowych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Maria Śmiałowska

W poprzednich latach opracowano u szczurów model depresji wywołany uszko
dzeniem astrocytów. Model ten uzyskano, podając do kory prefrontalnej przy
środkowej (mPFC) samców szczurów szczepu SpragueDawley toksynę glejową, 
L‑amino adipic acid (LAAA) w  dawce 100 µg/2 µl. Zachowanie prodepresyj
ne polegające na  wydłużeniu czasu bezruchu w  teście Porsolta obserwowano 
72  godz. po  drugiej dawce gliotoksyny. Ponadto wykazano zmniejszenie spo
życia roztworu sacharozy u szczurów po LAAA, w porównaniu ze zwierzętami 
kontrolnymi, co wskazuje na objaw anhedonii charakterystyczny dla zachowań 
prodepresyjnych. Uważa się, że u tych szczurów degeneracje gleju w mPFC wy
wołują zaburzenie równowagi układów Glu/GABA w tej strukturze w kierunku 
hiperfunkcji glutaminanergicznej, co powoduje rozwinięcie się zmian behawio
ralnych w kierunku depresji.

W 2014 roku prowadzono dalsze badania nad możliwością przeciwdepresyj
nego działania związku o  potencjalnym działaniu hamującym transmisję gluta
minianergiczną antagonisty mGluR5, MTEP (3[(methyl1,3thiazol4yl)ethy



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

101

nyl]pyridine), w modelu depresji wywołanej uszkodzeniem gleju. Wykazano, że 
MTEP podany dootrzewnowo jednorazowo, w  dawce 10  mg/kg, 20  min przed 
testem, skracał czas bezruchu w  teście wymuszonego pływania, w  porównaniu 
ze szczurami po podaniu samej gliotoksyny. Ponadto MTEP hamował degeneracje 
astrocytów w  korze przedczołowej przyśrodkowej (mPFC) szczurów, wywołane 
podaniem gliotoksyny. Metodą stereologicznego liczenia wykazano spadek liczby 
komórek GFAPir po podaniu LAAA do około 54% wartości kontrolnej, nato
miast MTEP hamował znamiennie to obniżenie do około 81% wartości kontrolnej. 
Potwierdziła to również analiza Western blot białka astrocytarnego GFAP.

Badania prowadzone w ciągu ostatnich lat wskazują, że neuropeptyd Y 
(NPY) odgrywa istotną rolę w patogenezie depresji, jak również w odpowiedzi 
na  leczenie lekami przeciwdepresyjnymi. W  2014 roku badano udział układu 
NPY  w  efektach prodepresyjnych gliotoksyny LAAA. Wykazano, że związ
ki działające na  receptory dla NPY: antagonista receptora Y5, Lu AA33 810, 
N[trans4(4,5dihydro3,6dithia1azabenzo[e]azulen2ylamino)
cyclohexylmethyl]methanesulfonamide oraz antagonista receptora Y2, SF 11 
(N  – (4etoksyfenylo) 4(hydroxydiphen ilometylo)1piperidinecarbothio
amide) podane dootrzewnowo jednorazowo, w dawce 10 mg/kg, 1 godz. przed 
testem skracały czas bezruchu w teście wymuszonego pływania, w porównaniu 
ze  szczurami po  podaniu samej gliotoksyny. Analiza poziomu GFAP metodą 
Western blot wykazała, że zarówno LU AA33 810, jak i SF 11 hamowały gliotok
syczne działanie LAAA na astrocyty. Ponadto metoda Western blot wykazała 
wzrost poziomu NPY po podaniach LAAA w korze przedczołowej szczurów; 
efekt ten był odwracany przez podanie SF 11, w  dawce 10  mg/kg, działającej 
przeciwdepresyjnie w modelu depresji wywołanej uszkodzeniami gleju. Ponadto 
sprawdzano, jakie ścieżki sygnałowe mogą być zaangażowane w przeciwdepre
syjne efekty antagonistów Y5 oraz Y2 i wykazano udział kinaz MAP/ERK oraz 
PI3K w przeciwdepresyjne działanie zarówno Lu AA 33 810, jak i SF 11.

Uzyskane wyniki przemawiają za  udziałem układu glutaminianergicznego 
oraz układu NPY w modelu depresji wywołanej uszkodzeniami gleju.
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■ Zadanie główne 3.: Markery efektywności leków przeciwdepresyjnych

■ Zadanie 3.2: Określenie endogennych markerów depresji i efektywności terapii

Kierownik zadania: prof. dr hab. Gabriel Nowak

Zakończono realizację przewidzianych w harmonogramie zadania badań. Na podsta
wie uzyskanych wyników obecnie przygotowywane są manuskrypty prac.

Badania kliniczne:
W surowicy pozostałych pacjentów zakwalifikowanych do badań oraz zdrowych 
ochotników wykonano oznaczenia immunoenzymatyczne poziomu czynników: 
IL1α, IL1Ra, IL2sR, IL6sR, TNFsR1 oraz TNFsR2. Ponadto w tych samych 
próbkach dokonano pomiaru końcowych produktów peroksydacji lipidów (sub
stancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym, TBARS) przy użyciu metody fluo
rymetrycznej oraz poziomu cynku, miedzi i magnezu metodą atomowej spektro
metrii absorpcyjnej. Na podstawie opracowanej bazy danych oraz uzyskanych 
wyników przeprowadzono wnikliwą analizę statystyczną.

Spośród przeanalizowanych czynników zapalnych największe zmiany uzy
skano w surowiczym poziomie IL1α u pacjentów z chorobą afektywną jedno
biegunową (CHAJ), lecz nie dwubiegunową (CHAD). Poziom ten ulegał nor
malizacji u tych samych pacjentów w okresie remisji choroby. Podobne zmiany 
obserwowano również w przypadku analizy IL6sR (rozpuszczalnego receptora 
dla IL6). Z kolei pomiary IL1Ra (antagonisty receptora IL1) wskazują na zna
mienny wzrost poziomu tego białka zarówno w CHAJ, jak i CHAD w ostrej fazie 
choroby i w remisji. Analizy receptorów, takich jak: ILs2R, TNFsR1 i TNFsR2 
nie wykazały żadnych zmian u pacjentów depresyjnych w odniesieniu do zdro
wych ochotników.

Pomiary czynnika TBARS, jako miary nasilenia stresu oksydacyjnego w or
ganizmie, wskazują na znamienny wzrost badanego czynnika w epizodzie depre
sji, zarówno w przebiegu CHAJ, jak i CHAD. Zaobserwowano natomiast istot
ne obniżenie poziomu tego parametru u pacjentów w fazie remisji bądź manii 
(w CHAD).

Wykonane analizy biopierwiastków wskazują na możliwe diagnostyczne za
stosowanie pomiarów poziomu cynku w surowicy krwi. W epizodzie depresji, 
szczególnie w CHAJ, odnotowano znamienne obniżenie tego pierwiastka, które 
ulegało normalizacji w fazie remisji choroby. W fazie manii (CHAD typu I) od
notowano istotny wzrost poziomu cynku, który uległ normalizacji w  fazie re
misji. W przypadku pozostałych dwóch pierwiastków, tj. magnezu i miedzi, nie 
odnotowano znamiennych zmian.
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Badania przedkliniczne:
U szczurów poddanych 4 lub 6tygodniowej diecie niskocynkowej wykonano 
test picia sacharozy. Wykazano, że deficyt cynku wywołuje u zwierząt zjawisko 
anhedonii, objawiające się zmniejszonym spożyciem roztworu sacharozy w po
równaniu ze  zwierzętami kontrolnymi. Ponadto wykazano, że deficyt cynku 
zmniejsza również czas interakcji socjalnych u zwierząt.

Badano także wpływ leków przeciwdepresyjnych na ekspresję (mRNA) pod
jednostek receptora NMDA, BDNF i CREB w mózgu zwierząt poddanych die
cie niskocynkowej. Stosowano reboksetynę (10 mg/kg) lub wodoroasparaginian 
cynku (30 mg/kg) przez okres 14 dni. Uzyskane wyniki wskazują na obniżony 
poziom mRNA dla NR1 i  NR2A w  hipokampie u  zwierząt karmionych dietą 
niskocynkową. Efekt ten był odwracany przez wielokrotne podania reboksetyny 
oraz wodoroasparaginianu cynku.

■ Zadanie 3.7: Rozwinięcie programu badań skriningowych do poszukiwania 
nowych związków działających na układy neurotransmisyjne zaangażowane 
w patogenezę chorób depresyjnych

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Wykazano, że w  przeciwdepresyjnym działaniu antagonisty receptora mGlu5 
związku MTEP odgrywa rolę aktywacja systemu mTOR (Neuropharmacology, 
2014, 82, 59–68) oraz że to działanie zależy od aktywacji układu serotoninowego 
(Psychopharmacology, 2014, 231, 97107). Ponadto wykazano, że pod wypływem 
leków przeciwdepresyjnych receptory mGlu5 ulegają „upregulacji” (Neurophar
macology 2014, 84, 46–51), co może stanowić marker działania tych leków.

Projekt w ramach Programu Badań Stosowanych ALLOSTERIX
Innowacyjne terapie chorób neurodegeneracyjnych 
i neurorozwojowych w oparciu o modulatory allosteryczne receptorów 
mGlu (akronim Allosterix)

(realizowany przez Zakłady Neurobiologii i Chemii leków IF PAN)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Kontynuowano prace przy projekcie, prowadząc badania farmakodynamiczne. 
Z  substancji przekazanych do  badań farmakodynamicznych zidentyfikowano 
łącznie w toku prowadzonych prac: 3 potencjalnie pozytywne modulatory allo
steryczne receptora mGlu4, 4 potencjalnie pozytywne modulatory allosteryczne 
receptora mGlu7, 5 potencjalnie negatywnych modulatorów allosterycznych re



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

104

ceptora mGlu7, 6 potencjalnie pozytywnych modulatorów allosterycznych re
ceptora mGlu8.

Grant Era‑Net Neuron 04/11
Pharmacogenomics of Antidepressant Drug ResponsE (PADRE): 
tentative drug response biomarkers from human lymphoblastoid cells. 
Parmakogenomika odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne, próbne 
biomarkery odpowiedzi na leki z ludzkich komórek limfoblastycznych

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Wyznaczono wartości IC50 dla zdrowych dawców na poziomie 200 µM dla mir
tazapiny i 20 µM dla paroksetyny. W grupie zdrowych ochotników 18 spośród 
22 osób (73%) reagowało silnie (ponad 20% hamowania) na działanie paroksety
ny, które hamowało wzrost komórek. U chorych z depresją tylko 3 osoby spośród 
30 pacjentów (10%) zareagowały silnie na działanie paroksetyny. Po 4 i po 7 ty
godniach leczenia działanie paroksetyny się znormalizowało (silny efekt ha
mujący) kolejno u 81% pacjentów i 75% pacjentów. U pacjentów tych wystąpiła 
znamienna statystycznie poprawa nastroju mierzona skalą MADRS. Natomiast 
wśród pacjentów opornych na  leczenie, którzy stanowili odrębną grupę, tylko 
3 spośród 33 pacjentów (9%) reagowało silnie na hamujące wzrost komórek dzia
łanie paroksetyny, co przypomina obraz widoczny u chorych przed leczeniem.

W przypadku poziomu ekspresji genu CHL1 nie stwierdzono istotnych sta
tystycznie różnic pomiędzy grupą zdrowych osób (H) a  pacjentów niewrażli
wych na leki (TR) czy też wrażliwych na leki (TS). Natomiast nie było żadnych 
znamiennych różnic statystycznych w korelacji pomiędzy skrajnymi fenotypa
mi wrażliwości na hamowanie wzrostu komórek w poszczególnych populacjach 
a poziomem ekspresji genu CHL1.

Wnioski
Wydaje się, że wrażliwość limfocytów na paroksetynę może być markerem stanu 
depresji: mała wrażliwość – stan depresji, powrót wrażliwości do wysokiego sta
nu, tak jak u osób kontrolnych – ustąpienie objawów depresji.



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

105

Grant ERA‑NET‑NEURON/11/2014
Hyperforin analogues, zinc and TRPC6 channels – a new antidepressant 
concept, HYPZITRP. Analogi hyperforyny, cynk i kanały TRPC6 – nowy 
koncept leku przeciwdepresyjnego

Kierownik grantu: prof. dr hab. Gabriel Nowak

Rozpoczęto wstępne badania analogów hyperforyny.

Grant Pol – Nor II nr Pol‑Nor/198 887/73/2013
Extension of academia‑based PLATFORM to antidepressant hits 
Discovery

(realizowany przez Zakłady Neurobiologii i Chemii leków IF‑PAN)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Pilc

Prace przy realizacji projektu skupiły się na uzyskaniu narzędzi badawczych oraz 
weryfikacji ich potencjału w  planowanych badaniach. Opracowano procedurę 
oznaczania IP1 z wykorzystaniem platformy robotycznej Evo2000 (Tecan). Uzy
skano linie komórkowe ze  stabilną indukowalną ekspresją receptora mGluR1 
oraz stabilną indukowalną ekspresją receptora mGluR5. Przeprowadzono opty
malizację warunków oznaczenia aktywności receptorów z  wykorzystaniem 
zmian poziomu IP1 jako miernika ich aktywacji. Dokonano weryfikacji właści
wości uzyskanych linii komórkowych z wykorzystaniem substancji narzędzio
wych o różnym profilu oddziaływania z receptorami.
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Zakład Neurochemii

Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz‑Michaluk
Pracownik naukowy: dr Agnieszka Wąsik

Pracownik badawczo‑techniczny: dr Beata Duszyńska

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: mgr Irena Romańska, Maria Kafel, 
Krzysztof Michalski, Edyta Kukiełka

Doktorant: mgr Edyta Możdżeń (Mol‑Med)

Pomoc laboratoryjna: Edyta Sawicka

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE W 2014 ROKU

Wykazanie istotnych mechanizmów leżących u  podstaw przeciwdepresyjnego 
efektu badanych amin z grupy tetrahydroizochinoliny, TIQ i 1MeTIQ, przy za
stosowaniu mikrodializy in vivo w prążkowiu szczura.

Wykazanie roli transportera dopęcherzykowego dla monoamin (VMAT2) 
jako regulatora aktywności neuronów i pozakomórkowego stężenia monoamin.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Wpływ TIQ i 1MeTIQ na zaburzenia funkcji neuronów 
katecholaminowych i serotoninowych wywołanych chroniczną blokadą 
transportera dopęcherzykowego dla monoamin (VMAT2): badania  
in vivo metodą mikrodializy u szczura

We wczesnej fazie choroby Parkinsona wiele lat przed wystąpieniem charakte
rystycznych zaburzeń motorycznych stwierdzono nieprawidłowości w funkcjo
nowaniu pęcherzykowego transportera T2 dla monoamin (VMAT2) w mózgu, 
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co w znacznym stopniu upośledza proces magazynowania monoamin, głównie 
amin katecholowych: dopaminy (DA) i noradrenaliny (NA) w strukturach móz
gowych. Rezerpina zastosowana w małej dawce jest specyficznym inhibitorem 
VMAT2. Rozpoczęte przez nas badania behawioralne na  szczurach samcach 
rasy Wistar Han wskazują, że wielokrotne podania rezerpiny w  małej dawce 
0,2 mg/kg, i.p., niedziałającej po podaniu jednorazowym ani na motorykę szczu
rów, ani na mózgowe stężenia monoamin, prowadzi do prodepresyjnych efek
tów zarówno w testach behawioralnych, jak i neurochemicznych. Stwierdzono 
wydłużony czas bezruchu szczurów (o  35%, P<0,05 w  stosunku do  kontroli) 
i istotny spadek czasu pływania (o 30% w stosunku do kontroli solnej, P<0,05) 
w zmodyfikowanym teście wymuszonego pływania (FST). Równolegle prowa
dzone badania biochemiczne ex vivo wykazały, że w przeciwieństwie do poda
nia jednorazowego, chroniczne podawanie rezerpiny prowadzi także do depresji 
monoamin w strukturach mózgu szczura. Powstaje pytanie – jak długo utrzymu
ją się zaburzenia funkcji ośrodkowych układów neurotransmisyjnych powstałe 
w wyniku chronicznego blokowania przez rezerpinę funkcji transportera dopę
cherzykowego dla monoamin? Drugie nie mniej ważne pytanie: czy w wyniku 
blokady VMAT2 przez rezerpinę dochodzi do dodatkowych zmian adaptacyj
nych w OUN?

Obecnie badaliśmy parametry behawioralne, biochemiczne, a  także uwal
nianie in vivo DA i  serotoniny (5HT) w  prążkowiu szczura w  okresie dwu
dniowego odstawienia (48 godz.) od chronicznie (14 dni) podawanej rezerpiny 
(0,2 mg/kg). Wykazano, że rezerpina w dawce 0,2 mg/kg po podaniu jednora
zowym nie wpływa na funkcję, natomiast po chronicznym prowadzi do zabu
rzenia funkcji transportera T2, w  wyniku czego dochodzi do  trwałych zmian 
adaptacyjnych związanych z zaburzeniami behawioralnymi, receptorowymi oraz 
do procesów neurotransmisji katecholaminergicznej i serotoninowej w mózgu. 
Zmiany te charakteryzują się behawioralną (aktywność lokomotoryczna) i  re
ceptorową nadwrażliwością (receptory DA D1), jaką można obserwować po po
daniu substancji neurotoksycznych. W przeciwieństwie do jednorazowego po
dania rezerpiny, 48godzinne odstawienie od jej wielokrotnego podania skutkuje 
istotnie nasiloną motoryką szczurów (zarówno horyzontalną, jak i wertykalną), 
a w teście Porsolta nasilonym wspinaniem. Badania biochemiczne przeprowa
dzone in vivo metodą mikrodializy w prążkowiu szczura wskazują, że chroniczna 
blokada VMAT2 przez rezerpinę prowadzi do wyraźnych zaburzeń w transmisji 
monoaminergicznej mózgu. Wykazano 7krotne zwiększenie stężenia zewnątrz
neuronalnej noradrenaliny oraz 2krotne obniżenie uwalniania serotoniny 
w prążkowiu. Nie stwierdzono natomiast zmian w uwalnianiu dopaminy in vivo. 
Taki charakter zmian behawioralnych i biochemicznych mógłby wskazywać, że 
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chroniczna blokada transportera dopęcherzykowego dla monoamin przez rezer
pinę prowadzi do  zachowań prodepresyjnych związanych z  hipofunkcją ukła
du serotoninowego oraz nasileniem zachowań agresywnych na skutek istotnego 
podniesienia uwalniania noradrenaliny do przestrzeni pozakomórkowej. Prze
prowadzone badania eksperymentalne wskazują: (1) na  istotną rolę VMAT2 
w zaburzeniach typu depresyjnego oraz (2) potwierdzają udział transmisji sero
toninowej i noradrenergicznej w patomechanizmie tych zaburzeń.
Przeprowadzone badania zostały przedstawione w pracy pt. „Withdrawal from repeated administration 
of a low dose of reserpine induced opposing adaptive changes in the noradrenalinę and serotonin 
system function: A behavioral and neurochemical ex vivo and in vivo studies in the rat”. Progress in 
Neuro‑Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 2015

Rola salsolinolu w uwalnianiu in vivo dopaminy w prążkowiu szczura 
po podaniu L‑dopa

1Metylo6,7dihydroxy1,2,3,4tetrahydroisoquinoline (salsolinol) jest endo
genną aminą obecną w mózgu zwierząt i ludzi, wskazywaną jako jeden z czyn
ników sprawczych w  patomechanizmie choroby Parkinsona. W  obecnie prze
prowadzonych eksperymentach na  szczurach (samcach) szczepu Wistar 
Han badaliśmy, jak ostre oraz wielokrotne (14dniowe) podania salsolinolu 
(100  mg/kg i.p.) wpłyną na  behawioralne (aktywność lokomotoryczna) oraz 
neurochemiczne (uwalnianie dopaminy in vivo) efekty Ldopa, prekursora 
dopaminy i  złotego standardu terapeutycznego stosowanego w  postępowaniu 
w  chorobie Parkinsona. Wykazaliśmy, że zarówno ostre, jak i  chroniczne po
dania salsolinolu całkowicie antagonizują hiperaktywność szczurów (zarówno 
horyzontalną, jak i wertykalną) wywołaną jednorazowym podaniem prekursora 
dopaminy – Ldopa (100 mg/kg). Natomiast badania neurochemiczne wykona
ne metodą mikrodializy in vivo wskazują na przeciwstawne działanie jednora
zowego oraz wielokrotnego podania salsolinolu na nasilone Ldopa uwalnianie 
dopaminy w prążkowiu. Jednorazowe podanie salsolinolu potęguje (ok. 1200%; 
P <0,001), podczas gdy podania wielokrotne całkowicie blokują efekt Ldopa 
na uwalnianie dopaminy in vivo. Otrzymane przez nas wyniki wyraźnie wska
zują na odmienny molekularny profil działania salsolinolu po podaniu ostrym 
i  chronicznym. Badania behawioralne (hamowanie hiperaktywności moto
rycznej po  Ldopa) potwierdzają neuroleptykopodobne działanie salsolinolu 
na receptory dopaminowe wykazane przez nas wcześniej w badaniach in vitro. 
Całkowita blokada po wielokrotnym podaniu salsolinolu efektu Ldopa na uwal
nianie dopaminy in vivo może być związana z jego narastającym pod wpływem 
chronicznych podań hamowaniem aktywności dekarboksylazy aromatycznych 
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amino kwasów (AADC), enzymu bezpośrednio uczestniczącego w syntezie do
paminy po podaniu Ldopa. Wykonane przez nas eksperymenty mają także zna
czenie praktyczne, albowiem wskazują, że pacjenci z chorobą Parkinsona przy 
podniesionym stężeniu salsolinolu mogą znacznie słabiej odpowiadać na tera
peutyczne efekty Ldopa.
Całość badań behawioralnych i biochemicznych została przedstawiona w pracy pt. Chronic salsolinol 
administration prevents the behavioral and neurochemical effect of L‑dopa in the rat. Neurotoxicity 
Res., 2015

■ GRANTY
Grant NCN OPUS 4 nr 2012/07/B/NZ7/01149
Poszukiwanie molekularnych punktów uchwytu  
dla neuroprotekcyjnego efektu tetrahydroizochinolin  
w oparciu o różne eksperymentalne modele choroby Parkinsona

Kierownik grantu: dr Agnieszka Wąsik

W  pierwszej połowie 2014 roku kontynuowano badania neuroprotekcyjnych 
właściwości 1MeTIQ w modelu 1BnTIQ. Wykonano eksperyment in vivo me
todą mikrodializy, w którym 1BnTIQ był podawany chroniczne (przez 14 kolej
nych dni) w niskiej dawce 25 mg/kg i.p. Dzięki temu w tym modelu naśladujemy 
wczesną, przedkliniczną fazę choroby Parkinsona, w  której nie obserwujemy 
jeszcze widocznych zmian w zachowaniu zwierząt, a spadki poziomu dopami
ny w układzie pozapiramidowym (istota czarna, prążkowie) są niewielkie. Na
tomiast występują już wyraźne zaburzenia funkcji neuronów dopaminowych, 
związane głównie z uszkodzeniem podstawowych mechanizmów transportują
cych i magazynujących neuroprzekaźnik. Badano wpływ 1MeTIQ, endogennej 
aminy o  neuroprotekcyjnym profilu na  ekspresję i  rozwój zmian wywołanych 
chronicznym podawaniem 1BnTIQ. Stwierdzono, że 1MeTIQ całkowicie nor
malizował zaburzenia w uwalnianiu dopaminy in vivo wywołane 1BnTIQ. Kolej
nym etapem były analogiczne badania dotyczące neuroprotekcyjnego potencjału 
TIQ w modelu zaburzeń wywołanych 1BnTIQ. Wykonano testy behawioralne na 
aktywność lokomotoryczną i katalepsję. TIQ był podawany w dwóch dawkach 
(25 i 50 mg/kg i.p.) jednorazowo (wpływ na ekspresję objawów) lub chronicznie 
(wpływ na  rozwój). 1BnTIQ (25  mg/kg i.p.) podawany chronicznie powoduje 
znamienny wzrost ruchliwości szczurów w  pierwszych 15 minutach pomiaru 
(ruchliwość eksploracyjna (P<0,01). TIQ podany jednorazowo i  chronicznie 
całkowicie blokuje efekt 1BnTIQ i  przywraca aktywność motoryczną zwierząt 



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

110

do poziomu grupy kontrolnej. W badaniach neurochemicznych ex vivo anali
za chromatograficzna wykazała, że jednorazowa dawka 1BnTIQ (25 mg/kg i.p.) 
powoduje silny spadek poziomu katecholamin: dopaminy (ok. 45%) i noradre
naliny (ok. 60%) w prążkowiu szczura. Po wielokrotnym podaniu obserwowano 
tolerancję na ten efekt, ale nadal obserwowano istotne, ok. 25% spadki katechola
min. TIQ (50 mg/kg) zarówno po podaniu ostrym, jak i chronicznym całkowicie 
antagonizuje efekty biochemiczne wywołane 1BnTIQ. W badaniach in vivo chro
niczne iniekcje 1BnTIQ (25 mg/kg) wywołują patologiczny wzrost (o ok. 300%; 
P<0,01) uwalniania dopaminy do przestrzeni pozakomórkowej w próbkach. TIQ 
podawany łącznie z 1BnTIQ całkowicie antagonizuje zaburzenia w uwalnianiu 
dopaminy wywołane chronicznym 1BnTIQ.

W drugiej połowie 2014 roku wykonano także szereg eksperymentów, w któ
rych analizowano neuroprotekcyjny potencjał endogennych amin 1MeTIQ 
i TIQ w modelu rezerpinowym (0,2 mg/kg i.p.) – modelującym wczesny/utajony 
etap choroby Parkinsona. Badania behawioralne (aktywność lokomotoryczna, 
katalepsja) oraz biochemiczne (ex vivo; metoda HPLC z ED) wskazują, że chro
nicznie podawana rezerpina w małej dawce prowadzi do depresji motorycznej 
i monoaminergicznej w strukturach mózgu. Obie badane aminy, TIQ i 1MeTIQ, 
całkowicie antagonizują zaburzenia motoryczne i przywracają depresję transmi
sji monoaminergicznej (DA, NA, 5HT) do poziomu kontrolnego.
Wyniki powyższych badań posłużyły do przygotowania manuskryptu pracy pt. Effect of 1MeTIQ 
in disturbances of dopamine functions evoked by chronic administration of 1BnTIQ. Neurotoxicity 
Research, 2015

Grant NCN PRELUDIUM 6 2013/11/N/NZ7/00 358
Ocena zmian histopatologicznych w narządach szczurów 
po jednorazowym i chronicznym podaniu związków z grupy 
tetrahydroizochinoliny – badania in vivo, in vitro oraz in silico

Kierownik grantu: mgr Edyta Możdżeń

Dotychczasowe badania dowodzą, iż 1,2,3,4tetrahydroizochinolina (TIQ) – 
endo genna, niekatecholowa amina naturalnie występująca w  mózgu ssaków 
– łatwo przechodzi przez barierę krew–mózg. Podobnie jak jej metylowa po
chodna, 1MeTIQ, posiada wyraźne właściwości neuroprotekcyjne obserwowane 
w różnych modelach neurotoksyczności oraz związane z hamowaniem procesu 
utleniania dopaminy i  zmiatania wolnych rodników w  ośrodkowym układzie 
nerwowym. Posiada także powinowactwo do głównego enzymu katabolizujące
go monoaminy (dopaminy, noradrenaliny i serotoniny) – monoaminooksydazy 
(MAO). W zakresie niskich stężeń mikromolarnych wykazuje właściwości od
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wracalnego inhibitora MAO, A i B, jak to zostało wykazane w badaniach in vitro 
prowadzonych wcześniej w  Zakładzie Neurochemii. Ponadto ostatnio stwier
dziliśmy ich potencjalne właściwości przeciwdepresyjne w różnych zwierzęcych 
modelach depresji. Podstawowy mechanizm działania leków przeciwdepresyj
nych wiąże się głównie z hamowaniem przez nie wychwytu zwrotnego mono
amin lub hamowaniem ich degradacji przez inhibicję MAO. Biorąc pod uwagę 
te fakty i to, że na rynku dostępne są leki przeciwdepresyjne będące inhibitorami 
MAO (np.  moklobemid, selegilina), wydaje się, że TIQ bardzo dobrze rokuje 
jako potencjalny lek przeciwdepresyjny, także o korzystnym neuroprotekcyjnym 
profilu działania. Konieczne jest natomiast sprawdzenie ewentualnych działań 
niepożądanych, które dotychczas nie zostały zbadane.

Celem badań rozpoczętych w sierpniu 2014 roku jest ocena stopnia zmian 
histopatologicznych w narządach wewnętrznych (wątroba, nerki, płuca) szczu
rów rasy Wistar po  jednorazowym i  chronicznym podaniu związków z grupy 
1,2,3,4tetrahydroizochinoliny, tj.  TIQ i  jej metylowej pochodnej – 1MeTIQ. 
Przeanalizowana zostanie także predykcja ich właściwości w zakresie wchłania
nia, dystrybucji, metabolizmu, eliminacji i toksyczności w organizmie człowieka 
z wykorzystaniem oprogramowania ADMET Predictor.

■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie 3.5: Ocena przeciwdepresyjnych efektów TIQ i 1MeTIQ, endogennych 
substancji o neuroprotekcyjnym działaniu, w badaniach behawioralnych 
i neurochemicznych

Kierownik zadania: prof. Lucyna Antkiewicz‑Michaluk

Kontynuacja badań nad nowymi endogennymi aminami z grupy 1,2,3,4tetra
hydroizochinoliny – TIQ i 1MeTIQ – i  ich potencjalnym przeciwdepresyjnym 
działaniem w różnych zwierzęcych modelach depresji. Badania neurochemiczne 
akcentują istotny wpływ TIQ i  1MeTIQ na  metabolizm monoamin, szczegól
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nie dopaminy i serotoniny w strukturach mózgu gryzoni. Co istotne, wykaza
no podobny profil działania zarówno behawioralny, jak i biochemiczny u myszy 
i szczurów. Badania in vivo prowadzone z zastosowaniem metody mikrodializy 
prążkowia u szczurów wolno się poruszających wykazały, że TIQ i 1MeTIQ pod
noszą zewnątrzkomórkowe stężenia DA, NA i 5HT, prowadząc do umiarkowa
nej aktywacji monoaminergicznych układów w mózgu i, co ważne, bez śladów 
motorycznego pobudzenia. W ostatniej fazie badań testowano „przeciwdepresyj
ny” potencjał badanych amin w zwierzęcych modelach depresji (klonidynowej). 
Wykonane eksperymenty wskazują, że badane endogenne aminy TIQ i 1MeTIQ 
posiadają potencjał przeciwdepresyjny w modelu „depresji klonidynowej” i anta
gonizują jej prodepresyjne efekty zarówno w testach behawioralnych (test aktyw
ności motorycznej: horyzontalnej i wertykalnej), jak i analizie neurochemicznej. 
Całokształt przeprowadzonych badań potwierdza istotny przeciwdepresyjny po
tencjał badanych amin, TIQ i 1MeTIQ, i wskazuje na możliwość ich praktyczne
go wykorzystania w leczeniu.
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Zakład Neuroendokrynologii 
Doświadczalnej

Kierownik: prof. dr hab. Władysław Lasoń

PRACOWNIA IMMUNOENDOKRYNOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
Pracownicy naukowi: prof. dr hab. Agnieszka Basta‑Kaim, dr hab. Małgorzata Kajta, 
dr hab. Marta Kubera, dr Danuta Jantas

Pracownicy badawczo‑techniczni: dr Monika Leśkiewicz, dr Magdalena Regulska

Pomoc labolatoryjna: Barbara Korzeniak

Doktoranci: mgr Jakub Chwastek, mgr Katarzyna Curzytek, mgr inż. Jan Detka, 
mgr farm. Weronika Duda, mgr Katarzyna Głombik (Mol‑Med), mgr inż. Anna Kurek, 
mgr inż. Joanna Rzemieniec, mgr inż. Joanna Ślusarczyk, mgr inż. Ewa Trojan, 
mgr Agnieszka Wnuk

Osoby zatrudnione w ramach grantu POIG: mgr Ewa Litwa

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE W 2014 ROKU

1. W hodowli pierwotnej kory czołowej szczura wykazano, że stres prena
talny powoduje zmiany morfologiczne, obniża syntezę czynników neurotroficz
nych i nasila aktywację zapalną mikrogleju, lecz nie astrocytów.

2. Wykazano, że prodepresyjny potencjał pestycydu DDT wiąże się z upośle
dzeniem szlaków angażujących receptory serotoninowe oraz klasyczne i błonowe 
receptory estrogenowe.



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

114

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Wpływ stresu prenatalnego na aktywność astrocytów i komórek 
mikrogleju w hodowli pierwotnej kory mózgowej szczura

Do  badań wykorzystano dwa modele hodowli pierwotnych mikrogleju oraz 
astrocytów pozyskiwanych z  kory czołowej 1–2dniowego potomstwa samic 
kontrolnych i po procedurze stresu. Wykazano, że procedura stresu prenatalne
go prowadzi do zmian morfologicznych komórek mikroglejowych, zwiększając 
liczbę komórek ameboidalnych. Badania biochemiczne wykazały wzrost eks
presji markerów aktywacji mikrogleju, jak C1q, MHC oraz CD40. Aktywacje 
tych komórek potwierdzono, stosując techniki RTPCR oraz ELISA, z użyciem 
których wykazano wzrost ekspresji mRNA oraz poziomu cytokin prozapalnych, 
jak Il1β, I18, TNFα, Il6. Co więcej, pokazano także wzrost produkcji tlenku 
azotu oraz aktywności indukowalnej formy syntetazy tlenku azotu w hodowlach. 
Dodanie do hodowli mikrogleju lipopolisacharydu (LPS) potęgowało aktywację 
zapalną w hodowlach od zwierząt po stresie oraz nasilało zmiany apoptotyczne 
oceniane barwieniem Hoechst33 342, a całkowity potencjał antyoksydacyjny był 
podwyższony.

Natomiast w pierwotnych hodowlach astrocytów kory pierwotnej nie stwier
dzono różnic między hodowlami od zwierząt kontrolnych i po stresie prenatal
nym zarówno w  ekspresji i  uwalnianiu cytokin prozapalnych do  medium, jak 
i tlenku azotu. Równocześnie stosując testy kolorymetryczne (testy MTT, resa
zuryna), wykazano zwiększoną żywotność komórek astrocytarnych po  stresie, 
w porównaniu z komórkami pochodzącymi od potomstwa kontrolnego. Doda
nie LPS do hodowli od zwierząt po stresie prenatalnym jedynie w ograniczonym 
stopniu zwiększało wydzielanie cytokin Il1β, TNFα, IL6 oraz NO do medium. 
Wyniki te sugerują dużo mniejszą w porównaniu z komórkami mikrogleju wraż
liwość astrocytów na działanie czynników niekorzystnych, przejawiającą się bra
kiem ich aktywacji ocenianej za pomocą wspomnianych powyżej testów bioche
micznych.
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■ GRANTY
Grant NCN nr UMO‑2013/09/B/NZ7/04096
Rola chemokin w patogenezie depresji i molekularnym mechanizmie 
działania leków przeciwdepresyjnych

Kierownik grantu: prof. dr hab. Agnieszka Basta‑Kaim

Celem badań jest ocena potencjalnej roli chemokin w patogenezie depresji oraz 
mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. W dotychczas przeprowa
dzonych badaniach oceniono wpływ stresu prenatalnego uważanego za  zwie
rzęcy model depresji na  zachowanie zwierząt dorosłych w  testach Porsolta, 
podniesionego labiryntu krzyżowego oraz spożycia 1% roztworu cukru. Potwier
dziliśmy, że procedura stresu prowadzi do wystąpienia zachowań prodepresyj
nych i prolękowych u dorosłych zwierząt. W badaniach biochemicznych w ho
mogenatach kory czołowej oraz hipokampa określano ekspresję mRNA oraz 
poziom wybranych chemokin u zwierząt w grupie kontrolnej oraz stresowanej. 
Nasze badania pokazały spadek ekspresji i ilości fraktalkiny (CX3CL1) oraz eks
presji jej receptora (CX3CR1) w obu badanych strukturach u stresowanych zwie
rząt. Jednocześnie obserwowaliśmy wzrost ekspresji i ilości chemokiny MCP1 
oraz zwiększenie gęstości jej receptora w  obu badanych strukturach móz gu. 
Zmianom tym towarzyszył wzrost poziomu cytokin prozapalnych (IL1β, IL6, 
TNFα) w tych strukturach. Wstępne wyniki wskazują także na wzrost ekspresji 
chemokiny CXCL12 przy jednoczesnym obniżeniu ilości jej receptora CXCR4, 
szczególnie w hipokampie. Sugerujemy, że stres prenatalny prowadząc do spad
ku ilości głównie białka CX3CL1 i  ekspresji jego receptora CX3CR1, zaburza 
procesy kontrolujące aktywację zapalną w mózgu.

Grant NCN nr UMO‑2012/07/N/NZ7/04394
Przeprowadzenie stabilnej transfekcji, ocena aktywności genu 
reporterowego i zbadanie wpływu agonistów receptora GLP‑1R 
na ekspresję genu kortykoliberyny

Kierownik grantu: mgr inż. Jan Stanisław Detka

Badania przeprowadzono na mysiej linii neuronów podwzgórza mHypoA2/12. 
Komórki były transfekowane plazmidowym DNA: pCRHluc663 – zawierają
cym sekwencję promotorową ludzkiego genu kortykoliberyny (CRH), sprzężoną 
z  genem reporterowym – lucyferazą (Luc). pCMVluc663 – plazmid kontroli 
transfekcji – zawierał promotor CMV. Oba konstrukty zawierały gen oporno
ści na  antybiotyk selekcyjny – zeocynę. Transfekcje prowadzono metodą che
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miczną, przy zastosowaniu odczynnika Lipofectamine 2000 (Invitrogen). Aby 
ocenić efektywność transfekcji w warunkach przejściowych, dodatkowo zasto
sowano komercyjnie dostępny plazmid pEGFPC1, zawierający białko zielonej 
fluorescencji (Green Fluorescent Protein, GFP). Optymalne rezultaty transfekcji 
uzyskano, stosując 1 μg pDNA i 9 μl Lipofectamine. Po przeniesieniu komórek 
do medium selekcyjnego zawierającego zeocynę uzyskano: 6 kolonii komórek 
transfekowanych plazmidem pCRHluc663 oraz 4 kolonie komórek transfeko
wanych plazmidem pCMVluc663. W celu sprawdzenia odpowiedzi komórko
wej otrzymanych klonów oznaczono w nich aktywność lucyferazy w warunkach 
podstawowych oraz przy stymulacji forskoliną – aktywatorem kinazy białkowej 
A (PKA). Forskolina w stężeniu 25 µM podnosiła podstawową aktywność lucy
ferazy w komórkach transfekowanych o około 80%. Równolegle, przy zastoso
waniu techniki Western blot, w otrzymanych klonach oraz komórkach nietrans
fekowanych potwierdzono obecność receptora glukagonopodobnego peptydu1 
(GLP1R) oraz receptora glikokortykoidów (GR). Rozpoczęto badania dotyczące 
wpływu GLP1 oraz eksendyny4 na aktywność genu reporterowego w warun
kach podstawowych oraz po stymulacji forskoliną.

Grant NCN nr UMO‑2012/05/N/NZ7/00678
Kojarzenie i stresowanie zwierząt, zakładanie i prowadzenie hodowli 
organotypowych, wykonywanie oznaczeń biochemicznych

Kierownik grantu: mgr inż. Anna Kurek

Badania prowadzono na hodowlach organotypowych hipokampów uzyskanych 
od szczurów rasy SpragueDawley. 6–7dniowe potomstwo matek kontrolnych 
i poddawanych stresowi unieruchomienia (od 14. dnia ciąży do porodu) deka
pitowano i z  ich mózgów izolowano hipokampy w celu założenia hodowli or
ganotypowej. Hipokampy były cięte za pomocą aparatu McIllwain i hodowane 
przez 7  dni przed doświadczeniem. Do  pożywki hodowlanej na  okres 24  go
dzin oraz 72  godzin dodawano kortykosteron (w  stężeniach 1 µM i  10 µM), 
glutaminian (w stężeniach 10 µM i 100 µM) oraz oba te związki łącznie w wy
żej wymienionych stężeniach. Uszkodzenia komórek hipokampa oceniano po
przez oznaczenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH), uwolnionej 
do pożywki hodowlanej, oraz przez pomiar aktywności kaspazy3. Wykazano, 
że glutaminian i kortykosteron wywołują silniejsze uszkodzenia błony komórek, 
określane aktywnością LDH, oraz silniej zwiększają aktywność kaspazy 3, enzy
mu wykonawczego w procesie apoptozy, w skrawkach uzyskanych od zwierząt 
prenatalnie stresowanych, niż w hodowlach zakładanych z hipokampów zwie
rząt kontrolnych.
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W celu określenia mechanizmu działania kortykosteronu w organotypowych 
hodowlach hipokampa, za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym, ozna
czono poziom ekspresji mRNA wybranych genów, między innymi: BDNF, NGF, 
Nr3c2, Bcl2, LDHc. Po 24 godzinach inkubacji skrawków z kortykosteronem, 
glutaminianem oraz łącznym podaniem tych związków zaobserwowano wzrost 
poziomu ekspresji genów Bcl2 i  LDHc w  skrawkach uzyskanych od  zwierząt 
prenatalnie stresowanych, w porównaniu z poziomem tych genów w hodowlach 
kontrolnych.

Grant NCN nr 2012/05/B/NZ3/00452
Ustawienie efektywnej metody wyciszenia ekspresji mGluR8 
w komórkach SH‑SY5Y oraz porównanie parametrów żywotności 
komórek oraz wrażliwości na działanie toksyczne wybranych 
chemioterapeutyków pomiędzy klonami komórek kontrolnych 
i z wyciszoną ekspresją mGluR8

Kierownik grantu: dr Danuta Jantas

Efektywne wyciszenie receptorów mGluR8 w  komórkach SHSY5Y (ok. 80%) 
uzyskano poprzez wyselekcjonowanie stabilnych klonów komórek, do których 
wprowadzono konstrukty z podwójną spinką miRNA skierowanych przeciwko 
ludzkiemu mGluR8 oraz podwójne konstrukty kontrolne skierowane przeciwko 
lucyferazie. Dodatkowo do obydwu typów kaset wprowadzono plazmid kodu
jący białko fluorescencyjne GFP (do  monitorowania efektywności transfekcji) 
oraz plazmid kodujący gen oporności na blastycydynę (do selekcji klonów z uży
ciem blastycydyny).

Badania biochemiczne wykazały mniejszą aktywność metaboliczną (test 
uwalniania LDH, test redukcji MTT oraz pomiar ADP/ATP) w komórkach z wy
ciszonym mGluR8, w porównaniu z klonami kontrolnymi. Nie zaobserwowa
no różnic w aktywności proliferacyjnej komórek (test BrDU ELISA), natomiast 
komórki z  wyciszonym mGluR8 wykazały zwiększoną aktywność migracyjną. 
Co więcej, wykazano, że komórki z  wyciszonym mGluR8 są bardziej oporne 
na działanie toksyczne doksorubicyny, irinotekanu i cisplatyny (test uwalniania 
LDH, test redukcji MTT, barwienie jodkiem propidyny). Podobne różnice zaob
serwowano w pomiarze aktywności kaspazy3, gdzie w komórkach z wyciszoną 
ekspresją mGluR8 zanotowano mniejszą podstawową oraz indukowaną przez 
doksorubicyną, irinotekan i cisplatynę aktywność tego enzymu.
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Grant NCN nr 2011/01/N/NZ4/04950
Oznaczenie ekspresji genów receptorów estrogenowych i receptorów 
dla ksenobiotyków na różnych etapach neurorozwoju (w 18. dniu 
życia embrionalnego oraz 7., 30. i 120. dniu życia postnatalnego). 
Określenie zależności pomiędzy spodziewaną aktywacją receptorów 
PXR i CAR a ochronną funkcją receptorów estrogenowych przeciwko 
neurotoksyczności wywołanej podaniem nonylofenolu – badania 
funkcjonalne

Kierownik grantu: mgr Ewa Litwa

W ostatnim roku trwania projektu wykazaliśmy, iż prenatalna ekspozycja na nonylo
fenol hamuje spontaniczną apoptozę w komórkach nerwowych hipokampa myszy, 
co wiąże się z normalizacją błonowego potencjału mitochondrialnego i zahamo
waniem aktywności kaspazy3. Co więcej, prenatalna ekspozycja na nonylofenol 
zwiększa wrażliwość komórek nerwowych na działanie nonylofenolu w warunkach 
in vitro, a także stymuluje ekspresję mRNA Erb, Rxra, Car i Pxr. Nie wpływa jednak 
na ekspresję mRNA Era. Antagoniści receptorów ERβ i RXR (PHTPP i HX 531) 
osłabiają działanie nonylofenolu w hodowlach komórek wyprowadzanych z zarod
ków kontrolnych oraz zarodków eksponowanych na nonylofenol. Natomiast an
tagonista ERα (MPP) hamuje indukowaną nonylofenolem aktywność kaspazy3, 
ale tylko w hodowlach z zarodków poddanych działaniu nonylofenolu. Fakty te 
sugerują, że prenatalne narażenie komórek nerwowych hipokampa na nonylofenol 
nie zmienia ekspresji receptora ERα, lecz upośledza jego funkcję.

Grant NCN 2011/01/N/NZ3/04786
Pomiar ekspresji genów aktywowanych podczas ischemii/hipoksji 
oraz zaangażowanie receptora estrogenowego beta i receptora 
węglowodorów aromatycznych w procesy ischemii/hipoksji. Zbadanie 
neuroprotekcyjnego potencjału selektywnych modulatorów 
receptorów estrogenowych (SERM) oraz selektywnych modulatorów 
receptorów węglowodorów aromatycznych (SAhRM) podczas hipoksji/
ischemii, zarówno w zarodkowej, jak i postnatalnej tkance nerwowej

Kierownik grantu: mgr inż. Joanna Rzemieniec

3,3’diindolometan (DIM) jest selektywnym modulatorem receptorów węglo
wodorów aromatycznych, którego przeciwnowotworowe działanie jest obecnie 
przedmiotem badań klinicznych. Brakuje jednak danych na temat ochronnego 
wpływu DIM na komórki nerwowe poddane niedotlenieniu. W celu zbadania 
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neuroprotekcyjnego potencjału DIM w hipoksji komórki nerwowe myszy w ho
dowli in vitro poddano 18godzinnemu niedotlenieniu, a następnie zmierzono 
błonowy potencjał mitochondrialny oraz aktywność kaspazy3 i dehydrogenazy 
mleczanowej (LDH). Z naszych badań wynika, że DIM (0,1–10 µM) hamuje in
dukowany hipoksją spadek błonowego potencjału mitochondrialnego oraz ak
tywność wybranych enzymów. Ponadto DIM obniża poziomy mRNA i  białka 
dla receptora węglowodorów aromatycznych (AhR) oraz translokatora jądro
wego AhR (ARNT). DIM traci swój ochronny potencjał w komórkach z wyci
szoną ekspresją AhR i ARNT. Natomiast wyciszenie ekspresji ERβ nie wpływa 
na neuro protekcyjny potencjał DIM, prawdopodobnie dlatego, że DIM stymu
luje ekspresję tego receptora w warunkach hipoksji. Na podstawie wykonanych 
badań przypuszcza się, że ochronne działanie DIM w  komórkach nerwowych 
polega na  hamowaniu indukowanych niedotlenieniem procesów apoptotycz
nych i nekrotycznych na skutek obniżenia ekspresji receptora AhR oraz ARNT.

■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 1.: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii

■ Zadanie 1.5: Mózgowy metabolizm glukozy w depresji

Kierownik zadania: prof. dr hab. Bogusława Budziszewska

Kontynuowano badania dotyczące zaburzeń w  metabolizmie glukozy w  tkan
ce mózgowej szczurów poddawanych prenatalnemu stresowi (zwierzęcy model 
depresji). Wykazano znamienny wpływ stresu prenatalnego na ekspresję fosfo
fruktokinazy w  korze czołowej i  hipokampie na  poziom dehydrogenazy piro
gronianowej i aktywność dehydrogenazy glukozo6fosforanowej w hipokampie 
oraz na poziom mleczanu w korze czołowej. Żaden z badanych czynników (stres 
prenatalny, stres ostry i obciążenie glukozą) nie zmieniał poziomu heksoki nazy, 
dehydrogenazy 2oksoglutaranowej i  adiponektyny w  korze czołowej i  hipo



INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN – RAPORT 2014

120

kampie. Stres prenatalny nie zmieniał stężenia glukagonopodobnego peptydu 1 
(GLP1), natomiast obniżał poziom jego receptora w  podwzgórzu. Uzyskane 
wyniki wskazują, że stres prenatalny nasila wychwyt glukozy i proces glikolizy, 
obniża natomiast funkcję GLP1.

■ Zadanie główne 2.: Neurorozwojowe podłoże chorób afektywnych

■ Zadanie 2.3: Znaczenie szlaków angażujących receptory estrogenowe 
oraz receptory węglowodorów aromatycznych i kwasu retinowego 
w neurorozwojowych patomechanizmach depresji

Kierownik zadania: dr hab. Małgorzata Kajta

W 2014 roku wykonaliśmy końcowe eksperymenty związane z modelowaniem 
depresji przy użyciu prenatalnej ekspozycji na pestycyd DDT. Z naszych badań 
wynika, że obydwa izomery DDT stymulują ekspresję receptora X retinoidowego 
i wywołują hipometylację DNA. Efekty o charakterze prodepresyjnym wywołuje 
głównie izomer p,p’‑DDT, zarówno wobec samców, jak i samic myszy. Zmianom 
behawioralnym towarzyszy spadek poziomu serotoniny oraz obniżona ekspresja 
receptora serotoninowego 5HT1A w hipokampie gryzoni. Ponadto p,p’DDT ob
niża w mózgu myszy ekspresję receptorów estrogenowych: ERa i GPER1. Fakty 
te sugerują, że prodepresyjny potencjał pestycydu DDT wiąże się z upośledze
niem szlaków angażujących receptory serotoninowe oraz klasyczne i  błonowe 
receptory estrogenowe.

■ Zadanie 2.4: Rola IGF‑1 w patogenezie depresji

Kierownik zadania: dr hab. Agnieszka Basta‑Kaim, prof. IF PAN

W  przeprowadzonych badaniach wykorzystywano model ex vivo hodowli 
organo typowych hipokampa pobranych od  6–7dniowego potomstwa zarów
no zwierząt kontrolnych, jak i po procedurze stresu prenatalnego. Wykazano, że 
stres prenatalny zwiększa ekspresję i uwalnianie cytokin prozapalnych, jak IL1β, 
IL18, TNFα oraz uwalnianie tlenku azotu do medium. Podnosi także aktyw
ność indukowalnej syntetazy tlenku azotu, natomiast ekspresja i poziom IGF1 
oraz CX3CL1 były istotnie obniżone. Wyniki te – potwierdzone z użyciem narzę
dzi badawczych, jak LPS, minocyklina, antagonista rIL1β – świadczą o wzajem
nych interakcjach pomiędzy aktywacją zapalną a  czynnikami o  modulującym 
przeciwzapalnym działaniu, w tym IGF1.
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■ Zadanie główne 4.: Immunoendokrynne biomarkery depresji

■ Zadanie 4.2: Ocena komponenty immunoendokrynnej w indywidualnej 
wrażliwości na czynniki depresogenne

Kierownik zadania: dr hab. Marta Kubera

Kontynuowano badania nad immunoendokrynnymi zmianami u dorosłych samic 
szczepu Spraque Dawley stresowanych prenatalnie i szczurów Wistar poddanych 
działaniu chronicznego łagodnego stresu (CMS). Wykazano istotnie obniżony 
podstawowy poziom dopaminy w opuszkach węchowych oraz obniżony poziom 
metabolitów dopaminy w  podwzgórzu i  prążkowiu stresowanych prenatalnie 
samic, natomiast jednokrotne podanie LPS zwiększyło ten efekt w  prążkowiu. 
Stwierdzono, że CMS zwiększa translokację bakterii z  jelit do obwodowych na
rządów limfatycznych. Ponadto zarówno CMS, jak i podanie LPS niestresowanym 
zwierzętom istotnie zwiększały poziom reaktywnych form tlenu oraz peroksy dację 
lipidów ocenianą na podstawie poziomu malonodialdehydu (MDA). Podanie 
LPS chronicznie stresowanym zwierzętom spowodowało istotny spadek poziomu 
MDA, w porównaniu z niestresowanymi zwierzętami otrzymującymi LPS.

Grant norweski NanoNeucar
Nanoparticulate delivery systems for therapies against 
neurodegenerative diseases 

■ Zadanie 4.: Estimation of nanoparticulate delivery system in efficacy of putative 
neuroprotectans in in‑vitro models

Kierownik grantu: prof. Władysław Lasoń

Wykazano, że spośród 4 polimerowych nanoprzenośników potencjalnych leków 
neuroprotekcyjnych najbardziej korzystna charakterystyka cechuje nanokap
sułki opłaszczone PEG. Stwierdzono, że polidatyna i rezweratrol w stężeniach 
mikro molarnych osłabiają indukowane nadtlenkiem wodoru uszkodzenie ko
mórek SHSY5Y. W hodowlach organotypowych hipokampa szczura obydwa 
związki zmniejszały cytotoksyczne działanie lipopolisacharydu (LPS) oraz in
dukowaną LPS syntezę tlenku azotu. Ponadto stwierdzono, że kalcitriol podany 
bezpośrednio do badanych hodowli wykazywał silniejsze działanie neuropro
tekcyjne w obu powyższych modelach niż podany w postaci nanopreparatów. 
Wyniki te stanowią wskazówkę do opracowania nowych postaci substancji neu
roprotekcyjnych z wykorzystaniem nanotechnologii.
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Zakład Neurofarmakologii 
Molekularnej

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki

PRACOWNIA MODELI TRANSGENICZNYCH

Kierownik: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Pracownicy naukowi: dr Sławomir Gołda, dr Michal Korostyński, dr Marcin Piechota, 
dr Michał Ślęzak, dr Barbara Ziółkowska, mgr Justyna Barut (asystent)

Pracownik badawczo‑techniczny: dr Wiktor Bilecki

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: dr Wojciech Solecki, dr Magdalena Tertil, 
mgr Lidia Radwan, mgr Urszula Skupio, mgr Łukasz Szumiec

Doktoranci: mgr Przemysław Cieślak, mgr Kamila Łopata, mgr Klaudia 
Szklarczyk‑Smolana, mgr Magdalena Zygmunt

Osoby zatrudnione w ramach grantu POIG: mgr Agnieszka Wawrzczak‑Bargieła, 
lic. Joanna Ficek

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

Wykazanie udziału układów opioidowych w zachowaniach związanych z poszu
kiwaniem wrażeń.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Wpływ opioidów na kontekstualne warunkowanie strachu i reakcje 
lękowe u myszy C57BL/6J i SWR/J – implikacje dla leczenia PTSD

Stres może prowadzić do występowania zaburzeń psychicznych, takich jak ze
spół stresu pourazowego (PTSD), jednak mechanizmy leżące u podstaw takich 
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chorób wciąż nie są znane. Celem projektu było zbadanie roli endogennego 
układu opioidowego w  powstawaniu PTSD. Dwa inbredowe szczepy myszy, 
C57BL/6J oraz SWR/J, o  różnej podatności na  stres, poddano testom warun
kowego i zgeneralizowanego strachu, a następnie zbadano wpływ wybranych li
gandów receptorów opioidowych na reakcję unieruchomienia. Podania morfiny, 
przed kolejnymi ekspozycjami na  traumatyczny kontekst, obniżały czas unie
ruchomienia u podatnych na stres myszy C57BL/6J. Podobne działanie obser
wowano po podaniach selektywnych agonistów receptorów opioidowych, DOR 
i KOR. Z drugiej strony, u myszy SWR/J, wyjściowo odpornych na stres, podanie 
antagonistów receptorów DOR i KOR (przed warunkowaniem strachu) nasilało 
reakcję unieruchomienia. Uzyskane wyniki wskazują na zależny od geneotypu 
udział układów opioidowych w regulacji warunkowej odpowiedzi na silny stres 
oraz sugerują potencjalne znaczenie opioidów w farmakoterapii PTSD.

■ GRANTY
Grant MNISW IUVENTUS PLUS nr IP2011 041471
Transkrypcyjne sygnatury hormonów steroidowych w układzie 
nerwowym

Kierownik grantu: dr Marcin Piechota

Projekt zakończył się 02.04.2014 r.

Grant NCN OPUS UMO‑2011/03/B/NZ4/02211
Receptory opioidowe w zwojach podstawy mózgu jako cel terapii 
uzależnienia od alkoholu

Kierownik grantu: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Celem projektu jest wyjaśnienie udziałów różnych podtypów receptorów opio
idowych (μ, δ i κ) w nawrocie uzależnienia od alkoholu. Aby tego dokonać, stwo
rzono trzy nowe szczepy zwierząt transgenicznych ze swoistym komórkowo usu
nięciem wybranych receptorów opioidowych na neuronach katecholaminowych 
i dopaminoceptywnych. Wysunęliśmy hipotezę, że efekty terapeutyczne antago
nistów receptorów opioidowych zachodzą poprzez hamowanie receptorów zlo
kalizowanych na neuronach katecholaminowych oraz wrażliwych na działanie 
dopaminy neuronach zwojów podstawy, a nie receptorów na komórkach GABA
ergicznych w polu brzusznym nakrywki. Badania wyjaśnią, czy nieselektywnych 
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antagonistów można zastąpić związkami działającymi selektywnie na jeden pod
typ receptorów, co zmniejszy ryzyko efektów ubocznych i potencjalnie zwiększy 
skuteczność terapii.

W ramach realizacji projektu opracowano procedurę przerywanego samo
pobierania alkoholu oraz procedurę mierzącą zachowania impulsywne. Zostały 
też zaprojektowane i sklonowane transgeny wyrażające syntetyczne mikroRNA, 
skierowane do mRNA kodujących receptory opioidowe. We współpracy z Insty
tutem Biologii Doświadczalnej wytworzono 2 nowe szczepy myszy transgenicz
nych D1Oprd/OprmKD i DbhOprmKD.

Grant NCN SONATA UMO‑2011/03/D/NZ3/01686
Regulacja plastyczności układu nerwowego poprzez alternatywną 
transkrypcję genów

Kierownik grantu: dr Michał Korostyński

Procesy regulacji plastyczności mózgu stanowią podstawę długotrwałych efek
tów działania leków psychotropowych oraz innych substancji psychoaktywnych. 
Na poziomie molekularnym kontrola zmian plastycznych odbywa się poprzez 
ekspresję odpowiednich czynników regulatorowych i białek strukturalnych. Przy 
wykorzystaniu metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS) zbadano 
profil zmian transkrypcji genów w  mózgu pod kątem ekspresji specyficznych 
wariantów i niekodujących RNA. Dokonano annotacji i klasyfikacji zidentyfiko
wanych transkryptów. Następnie przeprowadzono weryfikację ekspresji różnych 
biotypów genów metodą ilościowego PCR, np. potwierdzono zmiany wariantu 
Clk1 o  alternatywnym miejscu terminacji oraz genu Mctp1 o  alternatywnych 
startach transkrypcji. Kolejny krok do zrozumienia zmian transkrypcji zacho
dzących w mózgu stanowi analiza zmian ekspresji w różnego typu komórkach 
nerwowych. W  tym celu rozpoczęto próby sortowania komórek w  polu elek
trycznym metodą FACS. Z  wykorzystaniem myszy transgenicznych wyrażają
cych zielone białko fluorescencyjne GFP pod promotorem genu Drd1a udało 
się pozyskać z prążkowia myszy populacje neuronów ekspresjonujących recep
tor dopaminowy 1. Uzyskano oczekiwane wzbogacenie markerów specyficznych 
komórkowo genów, m.in. Drd1a, Pdyn i Chrm4. W takim układzie badano pro
fil zmian transkrypcji wywołanych podaniem kokainy (25 mg/kg, i.p.). Wyni
ki NGS analizowano pod kątem komórkowo specyficznej ekspresji wariantów 
transkrypcyjnych genów zależnych od  aktywności neuronalnej. Kolejny etap 
badań ma na celu rozdział profilu zmian transkrypcji genów na poszczególne 
populacje komórkowe.
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Grant NCN OPUS UMO‑2011/03/B/NZ2/02479
Molekularne podłoże udziału stresu w etiologii zaburzeń lękowych 
i afektywnych

Kierownik grantu: dr Michał Korostyński

Silne przeżycie traumatyczne jest przyczyną rozwoju przewlekłych zaburzeń 
psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD), depresja czy uza
leżnienia lekowe. Celem projektu jest zbadanie czynników podatności na trau
mę na podstawie interakcji geny–środowisko oraz zmiany ekspresji transkryp
tów. Badania są prowadzone na wsobnych szczepach myszy C57BL/6J i SWR/J 
o różnej wrażliwości na warunki stresowe. U wybranych myszy przeprowadzono 
kompleksowe porównanie reakcji behawioralnych (włączając profil zachowań 
lękowych i depresyjnych oraz warunkowanie strachu) w odpowiedzi na bodziec 
stresowy w  postaci unieruchomienia (30  min). Wykazano podatność myszy 
C57BL/6J na stres (wysoki poziom zachowań lękowych i depresyjnych w efekcie 
stresu) oraz odporność szczepu SWR/J (zmniejszony poziom lęku i brak awer
syjnych reakcji). Na podstawie uzyskanych wyników ustalono zestaw cech towa
rzyszących (endofenotyp) niepożądanej reakcji na  stres. Następnie w układzie 
modelowym szukano molekularnych sygnatur związanych ze  zróżnicowanym 
obrazem odpowiedzi na  stres. Przy użyciu mikromacierzy DNA oraz ilościo
wego PCR badano wywołane stresem zmiany ekspresji genów w zespole jąder 
migdałowatych, hipokampie oraz podwzgórzu. Wstępne wyniki sugerują zwią
zek pomiędzy odpowiedzią behawioralną a nasileniem ekspresji genów kodują
cych peptydy opioidowe oraz genów, których ekspresja jest zależna od receptora 
gliko rtykoidowego. Celem dalszych badań jest ocena interakcji pomiędzy dzia
łaniem osi podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA) a układem endogennych 
opioidów w powstawaniu indukowanych stresem trwałych zmian zachowania.

Grant NCN UMO‑2011/03/B/NZ3/01683
Regulacja metabolizmu astrocytów przez glikokortykoidy i jej rola 
w etiologii chorób odstresowych

Kierownik grantu: dr Michał Ślęzak

Opracowano i  zoptymalizowano procedury do  oceny zmian metabolicznych 
w  astrocytach hodowanych in vitro: wychwyt glukozy, wydzielanie mleczanu, 
wychwyt glutaminianu oraz pomiar ilości glikogenu. Wykazano, że po 24 go
dzinach inkubacji z  100 nM deksametazonu następuje w  astrocytach wzrost 
wychwytu glukozy i wydzielania mleczanu oraz spadek ilości glikogenu. Przy 
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zastosowaniu transdukcji wektorami LV z  shRNA uzyskano znaczny spadek 
ekspresji Sgk1 (oraz Pdk4) poniżej 30% poziomu ekspresji w komórkach kon
trolnych. Wykazano, że wpływ deksametazonu na  wychwyt glukozy zależy 
od  Sgk1 i  może być związany z  translokacją transporterów glukozy do  błony 
komórkowej. Z wykorzystaniem makromacierzy białkowych PathScan wykona
no profilowanie fosforylacji 20 białek, głównych węzłów przekazywania sygnału 
w  astrocytach. W  komórkach z  wyciszoną ekspresją Sgk1 po  stymulacji dek
sametazonem zidentyfikowano bazalnie wyższą fosforylację białka PRAS40, co 
może wskazywać na aktywację kompleksu mTORC1.

Grant NCN UMO‑2012/05/N/NZ7/01135
Utworzenie baterii testów mierzących zachowania związane 
z poszukiwaniem wrażeń. Badanie wpływu wybranych leków 
na zachowania związane z poszukiwaniem nowości

Kierownik grantu: mgr Magdalena Sikora

Celem projektu jest poznanie neurobiologicznych mechanizmów leżących 
u podstaw zachowań związanych z poszukiwaniem nowości i wrażeń. Ponieważ 
poszukiwanie wrażeń koreluje z  podatnością na  uzależnienia, zbadaliśmy, czy 
antagoniści opioidowi oraz leki o  potencjale zmniejszającym ryzyko nawrotu 
do nadużywania alkoholu wpływają na poszukiwanie wrażeń w zwierzęcym mo
delu instrumentalnego samopodawania wrażeń (operant sensation seeking, OSS). 
Wykazano, że podanie nieselektywnego antagonisty receptorów opioidowych, 
naltreksonu (10 mg/kg i.p.), i selektywnych antagonistów receptora μ, cyprodi
my (0,1–10 mg/kg) oraz naloksonazyny (10 mg/kg), istotnie obniża liczbę od
powiedzi instrumentalnych w teście OSS. Ponadto wykazano inhibicyjny wpływ 
acetylo cysteiny (100 mg/kg i.p.) oraz fenobamu (30 mg/kg i.p.), ale nie akam
prozydu (200 mg/kg i.p.) na OSS. Żaden z badanych leków nie wpłynął znaczą
co na ilość reakcji instrumentalnych w teście samopodawania pokarmu, na ak
tywność ruchową w otwartym polu czy interakcję z nowym obiektem. Wyniki 
te wskazują na istotną rolę receptorów opioidowych w modulowaniu zachowań 
związanych z poszukiwaniem wrażeń.
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Grant NCN HARMONIA UMO‑2012/06/M/NZ4/00143
Plastyczność synaps glutaminianergicznych na neuronach 
dopaminowych: mechanizm powstawania nałogów

Kierownik grantu: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Podstawą projektu jest hipoteza, że zależna od receptorów NMDA plastyczność 
neuronów dopaminowych odpowiada za nabywanie warunkowanych nagrodami 
zachowań, utrzymujących się nawet wtedy, gdy efekty owych zachowań ulegają 
dewaluacji. Jeśli nasza hipoteza zostanie potwierdzona, wskaże ona mechanizm 
utrwalania się nałogów i uzależnień. Modelem do badań nad funkcją receptorów 
NMDA zlokalizowanych na  neuronach dopaminowych będą zmodyfikowane 
genetycznie myszy ze swoistą komórkowo i indukowalną inaktywacją genu NR1 
(szczep NR1DATCreERT2).

W ramach realizacji projektu sprowadzono z Niemieckiego Centrum Badań 
nad Rakiem (DKFZ) w Heidelbergu zwierzęta transgeniczne i  rozpoczęto ho
dowlę zwierząt NR1DATCreERT2. Dotychczasowe badania pokazują, że myszy 
NR1DATCreERT2 mają niezmienioną wrażliwość na nagrody, ale zmniejszoną 
motywację do ich pozyskiwania.

Grant NCN SONATA BIS UMO‑2012/07/E/NZ3/01785
Neuronalne mechanizmy patologii procesów motywacyjnych

Kierownik grantu: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów kontrolujących procesy motywa
cyjne oraz relacje między zmianami molekularnymi zachodzącymi w neuronach 
a zmianą zachowania. W szczególności chcemy określić specyficzny udział po
szczególnych układów w patologiach związanych z zaburzeniem procesów moty
wacyjnych, takich jak utrata kontroli nad zachowaniem, powstawanie uzależnień 
i kompulsji. Projekt opiera się na wykorzystaniu genetycznie modyfikowanych 
myszy w badaniach mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za powsta
wanie odruchów pawłowowskich i instrumentalnych. W projekcie badane będą 
myszy z  mutacjami powodującymi inaktywację receptorów glutaminianu lub 
opioidów, na neuronach monoaminowych lub z receptorami dopaminy D1.

W ramach realizacji projektu rozpoczęto hodowlę zwierząt transgenicznych 
NR1DbhCre, NRD1CreERT2 i mGluR5D1KD. Wyniki badań behawioralnych 
przeprowadzonych na zwierzętach NRD1CreERT2 pokazują, że mutacja zaburza 
zdolność kojarzenia działania substancji uzależniających z kontekstami w teście 
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warunkowej preferencji miejsca, ale nie wpływa na zapamiętywanie naturalnych 
nagród lub bodźców awersyjnych.

Grant NCN UMO‑2013/08/A/NZ3/00848
Molekularne mechanizmy działania hormonów stresu w rozwoju 
i nawrocie uzależnień lekowych

Kierownik grantu: prof. Ryszard Przewłocki

Celem badań jest poznanie roli receptora glikokortykoidowego (GR) i  genów 
regulowanych przez ten receptor w mechanizmach działania leków uzależniają
cych. Opracowano model przewlekłego pobierania morfiny w klatkach „Intelli
cage” u myszy C57B/6J przebywających w grupie. Myszy miały swobodny dostęp 
do roztworu morfiny (0,5 mg/ml) lub wody. Grupa kontrolna miała dostęp za
równo do sacharyny (0,02%), jak i wody. Preferencja do morfiny utrzymywała 
się na poziomie około 70–80%. Po około trzech miesiącach zwierzęta poddano 
serii testów behawioralnych. Badania wykazały, że opracowana procedura pro
wadzi do stabilnego spożycia morfiny, wysokiej preferencji i rozwoju zachowań 
wskazujących na uzależnienie od leku. W prążkowiu tych zwierząt, przy użyciu 
mikromacierzy DNA, zbadano globalny profil ekspresji genów. Wstępna anali
za nie wykazała istotnych zmian transkrypcji, co sugeruje, że długotrwałe picie 
morfiny nie wywołuje utrwalonych zmian transkrypcyjnych. Jednakże u myszy 
przewlekle pijących (w porównaniu z kontrolnymi) stwierdzono znaczne osła
bienie odpowiedzi transkrypcyjnej na jednorazowe podanie morfiny. W kolejnej 
pracy zbadano profil zmian transkrypcji genów po podaniu morfiny, metamfeta
miny oraz deksametazonu w izolowanych neuronach lub astrocytach prążkowia. 
Do tego celu wykorzystano metody mikromacierzy DNA oraz sekwencjonowa
nia następnej generacji (NGS). Prowadzona jest analiza i klasyfikacja zidenty
fikowanych kodujących i niekodujących transkryptów oraz komórkowo specy
ficznych wariantów transkrypcyjnych.

Grant 7.PR HEALTH‑F2‑2013‑602 891 NeuroPain
Ból neuropatyczny – biomarkery i cele terapii w endogennym systemie 
analgetycznym

Kierownik grantu: prof. Ryszard Przewłocki

Celem badań jest poszukiwanie i  identyfikacja nowych neuronalnych biomar
kerów bólu neuropatycznego. Badania prowadzone są u myszy szczepu Albino 
Swiss (Charles River) oraz u  zmodyfikowanych genetycznie myszy ze  swoistą 
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komórkowo i indukowalną inaktywacją genów układów opioidowego i kanna
binoidowego, w  różnych częściach OUN zaangażowanych w  przewodnictwo 
i kontrolę bólu. Na pierwszym etapie, we współpracy z zespołem prof. Maldo
nado z Uniwerytetu Pompeu Fabra w Barcelonie, dokonano selekcji myszy mie
szańców szczepu Albino Swiss o  charakterystycznym fenotypie, tzn.  skrajnym 
(wysokim lub niskim) poziomie lęku, depresyjności oraz zachowań społecznych. 
U tych myszy wywołano eksperymentalnie ból neuropatyczny, a następnie izolo
wano wybrane struktury mózgu, w których prowadzone są badania ekspresji ge
nów i poszukiwanie transkrypcyjnych biomarkerów bólu neuropatycznego i ich 
związku z fenotypem.

Grant FNP HOMING PLUS/2013–7/14
Noradrenergic regulation of motivational control

Kierownik grantu: dr Wojciech Solecki

Motywacja to cecha, która aktywizuje organizm do  osiągania pożądanych ce
lów czy unikania zagrożeń. Zaburzenia funkcjonowania systemu motywacji 
prowadzą do zachowań nieadaptacyjnych i  są trzonem wielu objawów chorób 
układu nerwowego, takich jak uzależnienie, depresja i zaburzenia odżywiania. 
Szereg danych wskazuje, że w regulację procesów motywacyjnych obok układu 
dopaminergicznego w procesach motywacyjnych może być zaangażowany układ 
noradrenergiczny. Celem projektu jest zbadanie, czy aktywność neuronów nora
drenergicznych jest związana z nasilonym dyskomfortem psychicznym towarzy
szącym zespołowi odstawienia od morfiny. Rezultatem projektu będzie zbadanie 
neurofizjologicznych podstaw udziału układu noradrenergicznego w  kontro
li procesów motywacji zarówno u zdrowych, jak i uzależnionych organizmów. 
W trakcie realizacji grantu, osiągnięto następujące cele: wygenerowano kohor
tę myszy Dbhcre+, podpisano MTA z Uniwersytetem Stanforda, umożliwiają
ce zakupienie wektorów wirusowych zależnych od rekombinazy cre, dokonano 
pierwszych podań wektorów wirusowych u  szczurów, zoptymalizowano tech
niki implantacyjne na myszach i  szczurach, ustawiono metodykę warunkowej 
preferencji/awersji miejsca u myszy z zaimplantowanymi optokaniulami i pod
łączonym światłowodem, ustawiono metodykę warunkowej preferencji/awersji 
miejsca w nowej wersji (warunkowa preferencja miejsca w czasie rzeczywistym), 
przeprowadzono pilotażowy eksperyment warunkowej awersji miejsca u szczura 
z podaniami antagonisty α1 do VTA, zbadano efekty antagonistów receptorów 
noradrenergicznych na nabywanie warunkowej preferencji awersji miejsca i na
silenie somatycznych objawów odstawienia u myszy po chronicznych podaniach 
morfiny.
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Grant NCN UMO‑2013/11/D/NZ4/02371
Modulacja noradrenergiczna poszukiwania kokainy

Kierownik grantu: dr Wojciech Solecki

Zarówno stres, jak i  ekspozycja na bodźce środowiskowe związane z narkoty
kiem wywołują głód narkotykowy oraz są najczęstszą przyczyną nawrotu przyj
mowania substancji uzależniających po okresie abstynencji. Celem projektu jest 
zidentyfikowanie neurobiologicznych mechanizmów regulujących zachowania 
poszukiwawcze kokainy w  czasie abstynencji. Planujemy wykazać funkcje ak
tywności noradrenergicznej w VTA w poszukiwaniu kokainy w czasie abstynen
cji. W trakcie realizacji grantu, osiągnięto następujące cele: zakupiono aparaturę 
badawczą, zakupiono licencję na hodowlę szczurów transgenicznych, zakupiono 
wektory wirusowe niezbędne do badań optogenetycznych, zbadano efekty beha
wioralne podań antagonisty receptora α1adrenergicznego do pola brzusznego 
nakrywki u szczurów.

■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony

■ Zadanie główne 1.: Modelowanie depresji – strategia poznawania jej etiologii

■ Zadanie 1.1: Modele genetyczne dla badań funkcji układów monoaminowych 
w etiologii i farmakoterapii depresji

Kierownik zadania: prof. Ryszard Przewłocki

Przeprowadzono badania zachowania myszy Tph2CreERT2 × U7556 w grupie, 
w klatkach „Intellicage”. Stwierdzono wzrost (w porównaniu z myszami kontrol
nymi) aktywności tych myszy podczas fazy ciemnej oraz tendencję do większego 
spożycia sacharyny. W procedurze czasowego ograniczonego dostępu do sacha
ryny (dwa razy po 3 godziny w ciągu fazy aktywnej) obserwowano wzrost jej 
spożycia oraz nasilenie aktywności motorycznej. Przeprowadzono kolejne bada
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nia mające na celu identyfikację występowania mutacji. Z braku jednoznacznych 
wyników badań immunohistochemicznych, we  współpracy z  prof.  Krystyną 
Gołembiowską, podjęto badania nad funkcjonalną weryfikacją mutacji, meto
dą uwalniania serotoniny, przy zastosowaniu mikrodializy. Wyniki tych badań 
jedno znacznie wskazały na skuteczność mutacji.

■ Zadanie główne 3.: Markery efektywności leków przeciwdepresyjnych

■ Zadanie 3.1: Genomowe sygnatury i markery efektywności farmakoterapii 
depresji

Kierownik zadania: dr Michał Korostyński

W ramach projektu przeprowadzono badania, które miały na celu określenie ze
stawu markerów związanych z efektywnością leków przeciwdepresyjnych o róż
nych mechanizmach działania. Za pomocą techniki sekwencjonowania nowej 
generacji zbadano u grupy ochotników fragmenty genomu kodujące produkty 
białkowe (analiza eksomu człowieka). Uzyskane sekwencje sprawdzano pod ką
tem występowania wariantów genetycznych ważnych dla działania leków (15 wy
branych na podstawie piśmiennictwa i dostępnych baz danych), m.in. związanych 
z ich metabolizmem. Następnie przygotowano wzór raportu farmakogenetycz
nego opisującego na bazie wyników sekwencjonowania eksomu indywidualne 
predyspozycje do  określonych efektów działania leków przeciw depresyjnych. 
Ponadto w modelu zwierzęcym kontynuowano badania zmian ekspresji genów 
wywołanych podaniem substancji o działaniu przeciwdepresyjnym.
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Zakład Neuropsychofarmakologii

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Ossowska
Pracownicy naukowi: dr hab. Elżbieta Lorenc‑Koci, dr hab. Jadwiga Wardas, 
dr Jolanta Konieczny, dr Katarzyna Kuter

Pracownicy inżynieryjno‑techniczni: mgr Urszula Głowacka, mgr Tomasz Lenda

Doktoranci: mgr Klemencja Berghauzen‑Maciejewska, mgr Kinga Kamińska, 
mgr Maciej Sułkowski (Mol‑Med), mgr Barbara Kosmowska

■ NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE BADAWCZE W 2014 ROKU

W  modelu przeklinicznej fazy choroby Parkinsona u  szczurów wykazano, że 
BDNF i  jego receptor trkB w  strukturach limbicznych mogą odgrywać rolę 
w prodepresyjnym efekcie uszkodzenia układu dopaminergicznego oraz prze
ciwdepresyjnym działaniu przewlekłego podania pramipeksolu.

■ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Badanie roli układu GABAergicznego i dopaminergicznego 
w zachowaniu asymetrycznym i tremorze u szczurów

Receptory GABAA zlokalizowane są w części siateczkowatej istoty czarnej (SNr) 
na neuronach GABAergicznych szlaków wychodzących. W modelu uszkodze
nia szlaku prowadzącego z części zbitej istoty czarnej (SNc) do prążkowia, przy 
użyciu selektywnej toksyny 6OHDA, dochodzi do wtórnego osłabienia aktyw
ności GABAergicznego szlaku z prążkowia do SNr i nadwrażliwości receptorów 
GABAA w SNr. W efekcie prowadzi to do zwiększonej odpowiedzi behawioralnej 
na lokalnie (do istoty czarnej) podany muscimol.
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Ponieważ nasze poprzednie badania wykazały, że podanie do SNc inhibitora 
proteasomu laktacystyny (2,5 μg/2 μl), ale nie 6OHDA (8 μg/2 μl), prowadziło 
do umiarkowanego spadku liczby neuronów GABAergicznych w SNr, w obecnie 
prowadzonym eksperymencie chcieliśmy sprawdzić poziom rotacji kontralate
ralnych po podaniu muscimolu do SNr w obu powyższych modelach. W mode
lu 6OHDA wykazano wzrost poziomu rotacji kontralateralnych indukowanych 
muscimolem (10 i 30 ng), w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi. W prze
ciwieństwie do tego, w modelu laktacystynowym nie wykazano nasilenia rotacji 
po muscimolu (10 ng), a w wypadku jego wyższej dawki (30 ng) stwierdzono 
zmniejszenie ich liczby.

Wykazany spadek w funkcjonalnej odpowiedzi receptorów GABAA na lokalnie 
podany muscimol w modelu latacystynowym wynika najprawdopodobniej z częś
ciowego uszkodzenia neuronów GABAergicznych w SNr przez laktacystynę.

Celem kolejnego eksperymentu było zbadanie roli receptorów dopaminer
gicznych D3 w tremorze samoistnym, którego modelem jest tremor po podaniu 
harmaliny u  szczurów. Tremor harmalinowy związany jest z  synchronicznym 
pobudzeniem komórek Purkiniego w móżdżku, których aktywność regulowana 
jest przez receptory D3.

Harmalina w dawce 15 mg/kg i.p. wywołała tremor uogólniony o częstotli
wości, której szczyt przypadał na 10–12 Hz. Moc tremoru była mierzona auto
matycznie w klatkach z podłogą rejestrującą siłę nacisku zwierzęcia (Force Plate 
Actimeters) i analizowana za pomocą analizy widmowej Fouriera. Badano wpływ 
preferencyjnego agonisty receptora dopaminergicznego D3 – pramipeksolu 
(0,1, 0,3 i 1 mg/kg s.c.) – lub selektywnego agonisty tego receptora 7OHDPAT 
(0,1 mg/kg s.c.) na tremor po harmalinie. Pramipeksol w dawce 0,1 mg/kg oraz 
7OHDPAT obniżały moc tremoru wywołanego harmaliną w zakresie często
tliwości 9–15 Hz. 7OHDPAT obniżał ponadto współczynnik tremoru po har
malinie (mierzony różnicą pomiędzy mocą w zakresie częstotliwości 9–15 Hz 
a mocą w zakresie 0–8 Hz).

Powyższe wyniki mogłyby wskazywać na potencjalną użyteczność agonistów 
receptorów dopaminergicznych D3 w leczeniu tremoru samoistnego u ludzi.

Analiza roli komórkowego systemu bioenergetycznego w procesie 
degeneracji dopaminergicznego układu czarnoprążkowiowego 
oraz jej kompensacji. Badania w zwierzęcym modelu (współpraca 
polsko‑niemiecka)

Kontynuowano badania we współpracy z zespołem prof. N. Denchera z Techni
sche Universität w Darmstadt nad mitochondrialnymi mechanizmami kompen
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sacji uszkodzenia dopaminergicznego układu czarnoprążkowiowego. Badania 
behawioralne wykazały, że w wyniku uszkodzenia powyższego układu docho
dziło początkowo do ubytków funkcji motorycznych u szczurów, a następnie ich 
przywrócenia w ciągu 4 tygodni obserwacji. Wykonano oznaczenia składu mito
chondrialnych superkompleksów oraz aktywności wchodzących w ich budowę 
kompleksów I oraz IV w prążkowiu. Wykazano spadek aktywności kompleksu 
I, wraz ze zmniejszeniem liczby neuronów dopaminergicznych, oraz pogłębia
jące się ubytki funkcjonowania kompleksu IV w okresie przywracania funkcji 
motorycznych u zwierząt. Równolegle wykonano także analizę DIGE po elek
troforezie dwukierunkowej (blue‑native/sds PAGE) i określono zmiany ilościowe 
w ekspresji proteomu mitochondrialnego z prążkowia. W dalszym ciągu prowa
dzona jest identyfikacja białek wykazujących znamienne zmiany ilościowe oraz 
interpretacja uzyskanych wyników, aby wskazać białka zaangażowane w proces 
kompensacji funkcjonalnej.

W trakcie trwania stypendium MOBILNOŚĆ PLUS (dr Kuter) przeprowa
dzono badania składu i funkcjonowania superkompleksów mitochondrialnych 
(I i IV) w szczurzym modelu przewlekłej dysfunkcji astrocytów i/lub selektywnej 
degeneracji neuronów dopaminergicznych oraz analizę DIGE w istocie czarnej 
w tym modelu.

Ponadto, we współpracy z zespołem prof. N. Denchera oraz Zakładu Neuro
endokrynologii Doświadczalnej IF PAN, wykonano badania in vitro wpływu sub
stancji wywołujących stres oksydacyjny, tj. parakwatu, rotenonu oraz 6OHDA 
na skład superkompleksów mitochondrialnych i aktywność kompleksu I wcho
dzącego w ich skład, a także płynność błon komórkowych.

Poszukiwanie mechanizmów leżących u podstaw neurotoksyczności 
w chorobie Parkinsona – badania w modelach zwierzęcych (współpraca 
polsko‑włoska)

Zmiany zapalne odgrywają kluczową rolę w chorobie Parkinsona. Ostatnie badania 
sugerują, że zaktywowany mikroglej może ulegać fenotypowej polaryzacji, podob
nie do makrofagów w OUN, produkując czynniki neurotoksyczne, np. cytokiny 
prozapalne, reaktywne formy tlenu, glutaminian (tzw. prozapalny fenotyp M1), lub 
alternatywnie produkując cytokiny czy neurotrofiny przeciwzapalne (fenotyp M2).

W  pracy oceniano polaryzację mikrogleju, badając dynamiczne zmia
ny w  produkcji cytokin prozapalnych TNFα, IL1β (markery fenotypu M1) 
i  przeciwzapalnych TGFβ, IL10 (markery fenotypu M2) w  obrębie komórek 
IBA1pozytywnych w części zbitej istoty czarnej (SNc), immunofluorescencyj
nie przy użyciu podwójnego wyznakowania.
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Postępująca degeneracja po  chronicznym podaniu 1metylo4fenylo 
1,2,3,6tetrahydropirydyny i  probenecidu (MPTPp) u  myszy, oceniana spad
kiem gęstości neuronów dopaminergicznych (THir), była związana ze stopnio
wym wzrostem markerów fenotypu prozapalnego M1 w komórkach mikrogleju 
w SNc, przy braku zmian lub obniżeniu cytokin przeciwzapalnych. Rozyglitazon, 
agonista receptorów PPARγ (receptory aktywowane przez proliferatory perok
sysomów), wywoływał zmianę polaryzacji mikrogleju, hamując podniesiony 
przez MPTPp poziom cytokin prozapalnych oraz podnosząc markery fenotypu 
M2 przeciwzapalnego.

Wyniki sugerują, że choć mikroglejoza jest uważana za  efekt toksyczny 
w pato genezie choroby Parkinsona, to komórki te mogą wykazywać różne funk
cje, ulegając polaryzacji do fenotypu przeciwzapalnego pod wpływem immuno
modulatorów. Wskazują one także na  modulujące działanie rozyglitazonu, co 
może leżeć u podstaw jego działania neuroprotekcyjnego.

Badanie procesów kompensacyjnych rozwijających się w wyniku 
uszkodzenia układu czarnoprążkowiowego u szczurów (zadanie 
badawcze służące rozwojowi młodych naukowców – do 35 lat)

Opracowany został zwierzęcy model badawczy, w którym obserwować można 
mechanizmy funkcjonalnej kompensacji zaburzenia zachowań motorycznych, 
pojawiających się u szczurów w odpowiedzi na niewielką, selektywną degenera
cję neuronów dopaminergicznych układu czarnoprążkowiowego.

Aby uwidocznić zmiany behawioralne po małym uszkodzeniu układu dopa
minergicznego, udoskonalono metodę automatycznego pomiaru aktywności ru
chowej, chodzenia i wspinania się zwierząt, oraz przedłużono pomiar do kilku
nastu godzin, pokrywającym zarówno jasną fazę dnia, jak i ciemną – w której 
zwierzęta wykazują zwiększoną aktywność. Dzięki temu możliwe stało się uwi
docznienie w sposób istotny statystycznie nawet bardzo małych zmian zachowa
nia wywołanych niewielkim uszkodzeniem układu dopaminergicznego.

Rozmiar uszkodzenia zbadano przy użyciu pomiaru poziomów dopaminy, 
jej metabolitów oraz serotoniny w  prążkowiu i  istocie czarnej oraz stereolo
gicznej analizy gęstości neuronów dopaminergicznych i niedopaminergicznych 
w istocie czarnej i polu brzusznym nakrywki u szczurów.
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■ GRANTY
Grant MNiSW nr N N401 647340
Badanie patomechanizmów choroby Parkinsona w zwierzęcym modelu 
tej choroby wywołanym podaniem inhibitora proteasomu laktacystyny 
do substancji czarnej i pęczka przyśrodkowego przodomózgowia

Kierownik grantu: dr Jolanta Konieczny

■ Zadanie badawcze: Wpływ jednostronnych podań laktacystyny do części zbitej 
istoty czarnej (SNc) na zewnątrzkomórkowy poziom DA i jej metabolitów oraz 
kwasu glutaminowego w uszkodzonym prążkowiu – metoda mikrodializy

Celem zadania było zbadanie wpływu jednostronnego podania inhibitora pro
teasomu laktacystyny (5 μg/2 μl) do SNc na uwalnianie dopaminy (DA) w prąż
kowiu szczura we wczesnym okresie działania toksyny, co mogłoby tłumaczyć 
występowanie w  tym czasie spontanicznych rotacji kontralateralnych. W  tym 
celu przeprowadzono pomiar zewnątrzkomórkowego bazalnego poziomu DA 
i  jej metabolitów w  ipsilateralnym prążkowiu w  dwóch punktach czasowych 
metodą mikrodializy: 2 dni po podaniu laktacystyny, kiedy rotacje występowały 
oraz nie obserwowano jeszcze spadku tkankowego poziomu DA w prążkowiu, 
oraz w 7. dniu po jej podaniu, kiedy występował zanik rotacji oraz dochodziło już 
do znacznych ubytków DA w tej strukturze. Zgodnie z naszą hipotezą wykazano, 
że w pierwszym badanym punkcie czasowym dochodzi w uszkodzonym prążko
wiu do wzrostu bazalnego poziomu DA (o 89%) oraz jej metabolitów DOPAC 
i  HVA, w  porównaniu z  poziomami obserwowanymi u  zwierząt kontrolnych. 
Z kolei 7 dni po podaniu toksyny zewnątrzkomórkowy poziom DA w prążkowiu 
znamiennie spadał (o 34%), czemu towarzyszyły znaczne spadki poziomu DO
PAC i HVA. Dodatkowo u tych samych szczurów zmierzono poziom zewnątrz
komórkowego kwasu glutaminowego w prążkowiu, jednak badania nie wykazały 
znamiennych różnic w poziomie tego neuroprzekaźnika w żadnym z dwóch ba
danych punktów czasowych.

Powyższy eksperyment potwierdził, że za obserwowane w pierwszych dniach 
od podania laktacystyny spontaniczne rotacje kontralateralne odpowiada wzmo
żone uwalnianie DA w  uszkodzonym prążkowiu. Występowanie spontanicz
nych rotacji kontralateralnych opisywano również w innych modelach choroby 
Parkinsona (rotenon, MPTP, parakwat), ale nie w modelu 6OHDA, wydaje się 
więc, że zwiększone uwalnianie DA w prążkowiu we wczesnym okresie po poda
niu toksyny może być wspólną cechą tych modeli.
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Grant NCN nr N N401 006635
Rola tlenku azotu w modulowaniu działania L‑dopa. Badanie 
w szczurzym modelu parkinsonizmu wywołanym podaniem 6‑OHDA

Kierownik grantu: dr hab. Elżbieta Lorenc‑Koci

Zadanie badawcze: Wpływ chronicznych łącznych podań inhibitora fosfodiesterazy 
5 (PDE5) i L‑dopa na poziom rotacji kontralateralnych oraz metabolizm dopaminy 
w prążkowiu i istocie czarnej szczurów z jednostronnie uszkodzonym podaniem 
6‑OHDA czarnoprążkowiowym układem dopaminowym

Szlak sygnałowy, w którym w prążkowiu pośredniczy tlenek azotu – rozpuszczal
na cyklaza guanylanowa – cGMP (NOsGCcGMP) – jest obecnie nowym celem 
w terapii choroby Parkinsona. W naszych badaniach wykazano, że zarówno jed
no, jak i wielokrotne (14 dawek) podania inhibitora fosfodiesterazy 5 (PDE5; 
2 i 6 mg/kg), sildenafilu, szczurom z jednostronnie uszkodzonym czarnoprążko
wiowym układem dopaminowym (8 µg/4 µl 6OHDA do pęczka przyśrodkowe
go przodomózgowia) nie wywoływały rotacji kontralateralnych w przeciwień
stwie do Ldopa (12,5 mg/kg), która je indukowała. Po podaniach pierwszych 
łącznych dawek sildenafilu i  Ldopa liczba rotacji kontralateralnych była zna
cząco wyższa niż po samej Ldopa. Jednakże po łącznym podaniu przedostatniej 
chronicznej dawki sildenafilu (2 mg/kg) i Ldopa liczba rotacji kontralateralnych 
była istotnie niższa niż po samej Ldopa, podczas gdy po chronicznym podaniu 
wyższej dawki sildenafilu (6 mg/kg) i Ldopa liczba tych rotacji utrzymywała się 
na podobnym poziomie.

Sam sildenafil w obu badanych dawkach nie wpływał na poziom dopaminy 
(DA) i  jej meta bolitów w prążkowiu (STR) i istocie czarnej (SN). Jednak chro
niczne łączne podania sildenafilu i Ldopa wywoływały znacząco wyższe wzrosty 
stężeń DA w  ipsilateralnym STR i  SN niż analogiczne podania samej Ldopa. 
Uzyskane wyniki wskazują, że podania małych dawek inhibitora PDE5 łącznie 
z Ldopa modulują zarówno zachowanie asymetryczne szczurów z jednostron
nie uszkodzonym układem czarnoprążkowiowym, jak i poziom DA powstającej 
z Ldopa.
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Grant NCN OPUS 3 nr 2012/05/B/NZ4/02599
Rola astrocytów i metabolizmu komórkowego w procesie funkcjonalnej 
kompensacji uszkodzenia układu dopaminergicznego mózgu szczura. 
Analiza ekspresji AMPK i białek regulujących metabolizm energetyczny 
w kontekście choroby Parkinsona

Kierownik grantu: dr Katarzyna Kuter

■ Zadanie badawcze: Rola komórek glejowych w kompensacji degeneracji układu 
czarnoprążkowiowego. Analiza ekspresji białek zależnych od energii

Badania nad szczurzym modelem dysfunkcji gleju w istocie czarnej oraz proce
sami kompensującymi degenerację części neuronów dopaminergicznych wyka
zały, że zaburzenie pracy gleju zapobiega funkcjonalnej kompensacji deficytów 
motorycznych, a także przyspiesza degenerację samych neuronów.

W przebiegu dalszych prac przygotowano w sposób analogiczny kolejne gru
py zwierząt do badania roli AMPK i białek regulujących energetykę komórkową, 
która może ulegać adaptacji w procesach kompensacyjnych, a astrocyty pełnią 
w  niej ważną funkcję systemową. Wykonano ponownie analizę behawioralną 
zwierząt w  dodatkowych punktach czasowych oraz zebrano tkankę do  badań 
ekspresji białek i/lub mRNA oraz poziomu metabolitów komórkowych w róż
nych strukturach mózgu.

■ Zadanie badawcze: Analiza roli astrocytów w degeneracji układu 
czarnoprążkowiowego wywołanej przewlekłymi podaniami pestycydu parakwatu

Wykazano poprzednio, że powtarzalna ekspozycja zwierząt na substancję gene
rującą stres oksydacyjny, jaką jest pestycyd parakwatu, wywołuje powolną de
generację części neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej. W obecnych 
badaniach postanowiono sprawdzić, czy opisane warunki i  wynikający z  nich 
równocześnie stres metaboliczny wpływają na funkcjonowanie i regulację meta
boliczną astrocytów. Szczurom Wistar samcom podano parakwat czterokrotnie, 
w  tygodniowych odstępach. Wykonano poszerzone analizy zachowań moto
rycznych. Zwierzęta zostały zdekapitowane w  3 różnych punktach czasowych 
po  ostatniej dawce pestycydu i  pobrano tkanki do  dalszych analiz immuno
histochemicznych, badania ekspresji białek regulujących energetykę komórkową 
i pomiaru poziomu metabolitów komórkowych w różnych strukturach mózgu.
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Grant NCN OPUS 6 nr 2013/11/B/NZ4/04565
Jądra motoryczne wzgórza jako potencjalny punkt uchwytu 
terapeutycznego działania adenozyny w tremorze parkinsonowskim 
i samoistnym; badania behawioralne, neurochemiczne i molekularne 
u szczurów

Kierownik grantu: dr hab. Jadwiga Wardas

■ Zadanie badawcze: Opracowanie modelu tremoru samoistnego (po harmalinie) 
i parkinsonowskiego (pimozyd i/lub tetrabenazyna, TBZ) – badania behawioralne 
u szczurów

Tremor w chorobie Parkinsona (PD), jak też tremor samoistny (ET) są częstymi 
zaburzeniami neurologicznymi u osób starszych. Celem pracy było opracowanie 
modelu ET oraz tremoru spoczynkowego w PD u szczurów. Harmalina, pochod
na βkarboliny, wywołuje tremor przednich i tylnych łap, głowy oraz uogólniony 
całego ciała, który badano w aktometrach (FPA, Forced Plate Actimeters), a wy
niki analizowano przy użyciu analizy widmowej Fouriera. Harmalina (15 mg/kg) 
zwiększała moc w zakresie częstotliwości 9–15 Hz (AP2) i współczynnik tremo
ru (TI), czyli wywoływała tremor o częstotliwości zbliżonej do ET.

Tetrabenazyna (TBZ, 2  mg/kg) lub pimozyd (1  mg/kg, raz dziennie przez 
7  dni) wywoływały tzw.  pionowe drżące ruchy szczęki dolnej (TJM) u  szczu
rów, niebędące żuciem ani nieskierowane w stronę jakiegokolwiek bodźca. Oba 
związki wywoływały także katalepsję u szczurów, mierzoną bezpośrednio po za
kończonym pomiarze TJM, jako czas utrzymywania przednich łap na  słupku, 
maksymalnie do 3 min.

Zarówno harmalina, jak też pimozyd i TBZ wydają się dobrymi związkami 
modelującymi odpowiednio ET, jak też tremor spoczynkowy w PD.

■ GRANTY POIG
Grant DeMeTer
Depresja – mechanizmy – terapia

Nr POIG.01.01.02‑12‑004/09–00
Działanie: 1.1
Poddziałanie 1.1.2

Kierownik grantu: prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
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■ Zadanie główne 5.: Współwystępowanie depresji z innymi schorzeniami układu 
nerwowego

■ Zadanie 5.3: Modelowanie depresji okresu przedklinicznego choroby Parkinsona 
(PD) – poszukiwanie wczesnych markerów neurochemicznych i genetycznych

Kierownik zadania: prof. Krystyna Ossowska

Wykazano, że modelujące przedkliniczną fazę choroby Parkinsona średniej 
wielkości obustronne uszkodzenie układów dopaminowych u szczurów wywo
łało zaburzenia typu depresyjnego oraz obniżenie ekspresji mRNA kodującego 
BDNF, jego receptor trkB, asynukleinę i neurotrofinę3 oraz spadki wiązania 
do  transporterów monoamin w  strukturach limbicznych. Przewlekłe podania 
imipraminy wpływały przeciwstawnie na  niektóre z  tych parametrów, między 
innymi odwracały ubytki mRNA dla BDNF oraz zwiększały ekspresję mRNA 
dla asynukleiny w hipokampie. W przeciwieństwie do imipraminy przewlekłe 
podania pramipeksolu same obniżały ekspresję mRNA dla BDNF w jądrze pół
leżącym przegrody i jądrze migdałowatym.

Powyższe wyniki mogłyby wskazywać na rolę czynników troficznych i asy
nukleiny w  zaburzeniach typu depresyjnego w  modelu choroby Parkinsona 
i przeciwdepresyjnym działaniu leków.

W  modelu zaawansowanej fazy choroby Parkinsona u  szczurów z  dużym 
jedno stronnym uszkodzeniem czarnoprążkowiowego układu dopaminowego 
wykazano, że łączne przewlekłe podania paroksetyny i Ldopa podnosiły zna
cząco poziom dopaminy głównie w  kontralateralnym prążkowiu, istocie czar
nej, korze przedczołowej i hipokampie, w porównaniu z grupą otrzymującą tyl
ko Ldopa. W ipsilateralnym prążkowiu, hipokampie i korze przedczołowej, ale 
nie istocie czarnej, łączne podania paroksetyny i Ldopa wywoływały znacznie 
silniejszy spadek 5HT niż podania samej Ldopa. Sama paroksetyna bardzo 
wyraźnie podnosiła poziom 5HT tylko w kontralateralnym prążkowiu i  isto
cie czarnej. Łączne podania tych leków podnosiły nieco poziom noradrenaliny 
w ipsilateralnym prążkowiu, istocie czarnej i hipokampie. Badania te wskazują, 
że łączne podania paroksetyny i Ldopa modulują poziom monoamin w struk
turach limbicznych i motorycznych.
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Publikacje

Zakład Liczba 
pracowników**

Liczba prac opublikowanych*

Doświadczalne 
prace oryginalne

Prace monograficzne, prze‑
glądowe, popularnonauko‑

we, wydawnictwa książkowe

Prace przedstawione 
na zjazdach i sympo‑
zjach (komunikaty)

Badań Nowych Leków 10 7 2 22

Biochemii Mózgu 8 4 4 21

Chemii Leków 10 13 2 57

Farmakokinetyki  
i Metabolizmu Leków 6 2 – 3

Farmakologii 31 19 7 48

Farmakologii Bólu 8 9 7 30

Fitochemii 5 4 1 3

Fizjologii 5 2 1 7

Neurobiologii 12 23 6 33

Neurochemii 7 7 1 4

Neuroendokrynologii 
Doświadczalnej 9 22 4 60

Neurofarmakologii 
Molekularnej 11 7 1 20

Neuro‑  
i Psychofarmakologii 7 7 – 14

Archiwum IF PAN 1 – 2 6

* Niektóre publikacje pochodzą z kilku zakładów, dlatego pominięto podsumowanie zestawienia.
W zestawieniu pominięto również prace wykonane przez pracowników Instytutu w placówkach zagranicznych.
** Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) pracowników naukowych i inżynieryjno‑ 
‑technicznych (z pominięciem pracowników przebywających na długotrwałych urlopach bezpłatnych i wychowawczych).

W roku 2014 zostało opublikowanych 101 doświadczalnych prac oryginalnych 
oraz 36 prac monograficznych, przeglądowych, popularnonaukowych i wydaw
nictw książkowych. Na  zjazdach, sympozjach i  konferencjach przedstawiono 
303 doniesienia i komunikaty zjazdowe.

Powyższy dorobek całego Instytutu przedstawia się następująco dla poszcze
gólnych Zakładów*:
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Granty

W 2014 roku zakończono realizację grantów:
■ 1 grant MNiSW z konkursu XL
■ 3 granty NCN
■ 1 grant NCBiR LIDER
■ 1 grant MNiSW DIAMENTOWY GRANT
■ 2 granty MNiSW JUVENTUS PLUS
■ 1 grant MNiSW INDEX PLUS
■ 1 grant POLPHARMA
■ 1 grant POIG DEMETER
■ 1 grant POIG MODALL
■ 1 grant POIG PROKOG
■ 1 grant NCBiN ERANETNEURON
■ 1 projekt badawczy (Ministerstwa Zdrowia) HAZARD

Granty realizowane (przyznane w latach poprzednich):
■ 35 grantów przyznanych przez MNiSW i NCN
■ 2 granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS
■ 1 grant MNiSW MOBILNOŚĆ PLUS
■ 1 grant MNiSW JUVENTUS PLUS
■ 1 grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POMOST
■ 1 konsorcjum naukowe UJ CM oraz IF PAN – KNOW
■ 1 projekt badawczy ALLOSTERIX
■ 1 projekt badawczy (PolskoNorweski) PLATFORMEX
■ 1 projekt badawczy (PolskoNorweski) NANONEUCAR
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W 2014 roku przyznano granty:
■ Grant NCN – OPUS 5

Temat: Dopalacze – efekty w ośrodkowym układzie nerwowym i neurotoksycz‑
ność
Kierownik grantu: prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
Termin realizacji: 17.02.2014–16.02.2017

■ Grant NCN – OPUS 5
Temat: Rola chemokin w patogenezie depresji i molekularnym mechanizmie 
działania leków przeciwdepresyjnych
Kierownik grantu: prof. dr hab. Agnieszka BastaKaim
Termin realizacji: 07.04.2014–06.04.2017

■ Grant NCN – OPUS 5
Temat: Wpływ imipraminy i risperidonu na regulację przez limbiczne recep‑
tory D1, D2 i D3 anhedonii i zaburzeń pamięci wywołanych przez chroniczny 
łagodny stres u szczurów
Kierownik grantu: prof. dr hab. Mariusz Papp
Termin realizacji: 08.09.2014–07.09.2016

■ Grant NCN – OPUS 6
Temat: Wpływ ligandów receptorów 5‑HT7 i NMDA o potencjalnym działaniu 
przeciwdepresyjnym na aktywność neuronów grzbietowego jądra szwu szczura 
w modelu chronicznego stresu
Kierownik grantu: prof. dr hab. Grzegorz Hess
Termin realizacji: 8.07.2014–07.07.2017

■ Grant NCN – OPUS 6
Temat: Znaczenie unerwienia serotonicznego podwzgórza mózgu w regulacji 
cytochromu P450
Kierownik grantu: prof. dr hab. Władysława Daniel
Termin realizacji: 22.07.2014–21.07.2017

■ Grant NCN – OPUS 6
Temat: Wpływ nowych atypowych neuroleptyków na aktywność i ekspresję izo‑
enzymów cytochromu P450 w wątrobie człowieka
Kierownik grantu: dr hab. Jacek Wójcikowski
Termin realizacji: 22.07.2014–21.07.2017
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■ Grant NCN – OPUS 6
Temat: Jądra motoryczne wzgórza jako potencjalny punkt uchwytu terapeu‑
tycznego działania adenozyny w tremorze parkinsonowskim i samoistnym; ba‑
dania behawioralne, neurochemiczne i molekularne u szczurów
Kierownik grantu: dr hab. Jadwiga Wardas
Termin realizacji: 21.08.2014–20.08.2017

■ Grant NCN – HARMONIA 5
Temat: Neuronalne i nieneuronalne mechanizmy toksyny botulinowej A w roz‑
woju bólu neuropatycznego – badania behawioralne i biochemiczne
Kierownik grantu: dr hab. Joanna Mika, prof. IF PAN
Termin realizacji: 04.06.2014–03.06.2017

■ Grant NCN – PRELUDIUM 5
Temat: Opracowanie narzędzia do automatycznej oceny kompleksów ligandów 
z receptorami serotoninowymi opartego na wykorzystaniu metod uczenia ma‑
szynowego
Kierownik grantu: mgr Sabina Smusz
Termin realizacji: 13.02.2014–12.02.2016

■ Grant NCN – PRELUDIUM 5
Temat: Leki przeciwdepresyjne jako substancje zwiększające aktywność risperi‑
donu, atypowego leku przeciwpsychotycznego, w modelach zwierzęcych
Kierownik grantu: mgr inż. Katarzyna Kamińska
Termin realizacji: 24.02.2014–23.02.2017

■ Grant NCN – PRELUDIUM 6
Temat: Wpływ kofeiny na neurotoksyczność metamfetaminy i  3,4‑metyleno‑
dioksymetamfetaminy w mózgu myszy
Kierownik grantu: mgr Anna Górska
Termin realizacji: 05.08.2014–04.08.2016

■ Grant NCN – PRELUDIUM 6
Temat: Ocena zmian histopatologicznych w narządach szczurów po jednorazo‑
wym i chronicznym podaniu związków z grupy tetrahydroizochinoliny – bada‑
niai in vivo, in vitro oraz in silico
Kierownik grantu: mgr Edyta Możdżeń
Termin realizacji: 05.08.2014–04.08.2016
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■ Grant NCN – SONATA 5
Temat: Czynnik transkrypcyjny MeCP2 jako wewnątrzkomórkowy obiekt ba‑
dań nad mechanizmem depresji i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej cho‑
roby
Kierownik grantu: dr Magdalena SowaKućma
Termin realizacji: 17.02.2014–16.02.2017

■ Grant NCN – SONATA 6
Temat: Modulacja noradrenergiczna poszukiwania kokainy
Kierownik grantu: dr Wojciech Solecki
Termin realizacji: 30.07.2014–29.07.2017
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■ Prof. A. Basta‑Kaim brała udział w organizacji III Naukowych Warsztatów 
Wyjazdowych „Terapie XXI wieku” w ramach ISD „Nauki molekularne dla 
medycyny”. Zakopane, 16–20.05.2014

■ Prof. A. Basta‑Kaim brała udział w organizacji IV Stacjonarnych Warszta
tów Naukowych pt. „Ludzie sukcesu” w ramach ISD „Nauki molekularne dla 
medycyny”. IKIFP PAN, Kraków, 27–29.11.2014

■ Prof. A. Bojarski był członkiem komitetu naukowego VI Konwersatorium 
Chemii Medycznej, Lublin, 18–20.09.2014

■ Prof. M. Filip oraz dr M. Frankowska współorganizowały 19. Międzynaro
dowy Kongres Esperanto oraz 1. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny, 
Budapeszt, 16–20.07.2014

■ Prof. M. Filip przewodniczyła sesji naukowej w ramach Międzynarodowej 
Konferencji Psychiatrycznej „Neurobiology and Complex Traetment of Psy
chiatric Disorders and Addiction”, Warszawa, 5–7.06.2014

■ Prof. M. Filip oraz dr Anna Sadakierska‑Chudy przewodniczyły sesjom na
ukowym w ramach 19. Międzynarodowego Kongresu Esperanto oraz 1. Środ
kowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego, Budapeszt, 16–20.07.2014

■ Prof. I. Nalepa była organizatorem i przewodniczyła sesji „Signaling path
ways and animal models of brain disease”, XXIII Symposium of Molecular 
and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 
26–27.09.2014

■ Prof.  I.  Nalepa była członkiem Komitetu Organizacyjnego International 
Psychiatric Conference: „Neurobiology and Complex Treatment of Psychia
tric Disorders and Addiction”, Warszawa, 5–7.06.2014

■ Prof. G. Nowak był wiceprezydentem Komitetu Naukowego 19th Interna
tional Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Con
gress, Budapeszt, Węgry 16–20.07.2014

Udział w organizacji  
imprez naukowych
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■ Prof. G. Nowak był organizatorem i przewodniczącym sesji pt. „Recent Ad
vances in Chemistry” w czasie 19th International Medical Esperanto Con
gress & 1st Central European Biomedical Congress, Budapeszt, Węgry, 16–
20.07.2014

■ Prof. M. Papp organizował i prowadził XXXI Szkołę Zimową Instytutu Far
makologii PAN „Depresja i leki przeciwdepresyjne”, Kraków, 14–17.01.2014

■ Prof. M. Papp był członkiem Naukowego Komitetu Doradczego (Scientific 
Advisory Committee) i Komisji Nagród (Award Jury) 27. Kongresu ECNP 
w Berlinie

■ Prof. A. Pilc był członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji Między
narodowej „Glutamate/GABA and neurogliavascular interplay in norm 
and pathology”. Kraków, 21–24.05.2014

■ Prof. A. Pilc był prezydentem Komitetu Naukowego 19th International Me
dical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress, Bu
dapeszt, Węgry 16–20.07.2014

■ Prof. A. Pilc był organizatorem i przewodniczącym sesji pt. „Depression as 
Symptom of Diverse Common Diseases” w czasie 19th International Medical 
Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress, Buda
peszt, Węgry 16–20.07.2014

■ Prof. A. Pilc był organizatorem i przewodniczącym sesji „Allosteric modu
lators of metabotropic glutamate receptors (mGlu) as novel tools for the tre
atment of CNS disorders” w czasie 2014 CINP World Congress – Vancouver, 
Canada, 22–26.06.2014

■ Prof. A. Pilc był organizatorem i przewodniczacym sesji „MGlu receptors  
and depression/anxiety” w czasie Konferencji 8th International Meeting on 
Metabotropic Glutamate Receptors, 28.09–03.10.2013, Taormina (Wlochy)

■ Prof. B. Przewłocka prowadziła sesję „Rozważania wieczorne, czyli czego 
dowiedziałem/am się ostatnio” podczas VII Konferencji Edukacyjnej Czaso
pisma Medycyna Paliatywna w  Praktyce Postępy Medycyny Paliatywnej, 
Gdańsk, 13–14.06.2014

■ Dr  J. Wierońska była członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
Międzynarodowej „Glutamate/GABA and neurogliavascular interplay in 
norm and pathology”. Kraków, 21–24.05.2014

■ Prof. J. Vetulani przewodniczył sesji na XXIII Symposium of Molecular and 
Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 26–27. 
09.2014
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Wzorem lat ubiegłych organizowano wykłady monograficzne z  dziedziny 
neuropsychofarmakologii, neurobiologii oraz neuroendokrynologii. W 2014 roku 
wygłoszono następujące wykłady:
■ Dr A. Wąsik – Rola endogennych amin z grupy tetrahydroizochinoliny w etio‑

patogenezie choroby Parkinsona oraz ich potencjalny efekt terapeutyczny, 
8.04.2014

■ Dr A. Faron‑Górecka – Nowe sztuczki starych receptorów GPCR, 29.04.2014
■ Dr  K. Kuter – Mechanizmy kompensujące degenerację neuronów dopami‑

nergicznych w kontekście choroby Parkinsona. Rola systemów energetycznych, 
27.05.2014

■ Dr A. Nikiforuk – Receptory nikotynowe podtypu alfa7 jako cel farmakotera‑
pii dysfunkcji poznawczych w schizofrenii, 18.11.2014

■ Dr B. Szewczyk – Rola kinazy mTOR w depresji i mechanizmie działania le‑
ków przeciwdepresyjnych, 9.12.2014
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Nowe członkostwa z wyboru w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych 
o zasięgu światowym, radach naukowych oraz komitetach naukowych:

■ Prof. L. Antkiewicz‑Michaluk – członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doś
wiadczeń na Zwierzętach

■ Prof.  L.  Antkiewicz‑Michaluk – członek Komitetu Redakcyjnego amery
kańskiego czasopisma naukowego „Journal of Neurotoxicity Research”

■ Prof. M. Filip – członek rady redakcyjnej czasopisma „Neurotoxicity Research”
■ Dr M. Frankowska – członek rady redakcyjnej czasopisma „Medicina Inter

nacia Revou/International Medicine Review”
■ Prof. A. Pilc – Fellow of the European College of Neuropsychopharmacology
■ Prof. B. Przewłocka – członek Rady Naukowej w Instytucie Biologii Doś

wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie
■ Prof. B. Przewłocka – członek Komitetu Naukowego Europejskiego Kongre

su EFIC: Congress of the European Pain Federation EFIC „Pain in Europe IX 
– Translating Evidence into Practice” Nicea 2015

■ Dr A. Sadakierska‑Chudy – członek rady redakcyjnej czasopisma „Medici
na Internacia Revou/International Medicine Review”

■ Dr  hab. K.  Starowicz‑Bubak – była zaproszonym redaktorem w  wydaniu 
specjalnym BioMed Research International pt. „Chronic Pain: New Insights 
in Molecular and Cellular Mechanisms”

Nowe członkostwa
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Działalność dydaktyczna

ZAJĘCIA ZE STUDENTAMI

■ Prof.  A.  Basta‑Kaim prowadziła ćwiczenia z  „Podstaw immunologii” dla 
studentów stacjonarnych i zaocznych Wydziału Farmacji, kierunek Kosme
tologia (25 godz.) oraz seminaria dla doktorantów MolMed., Instytut Kata
lizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (10 godz.)

■ Prof. M. Filip prowadziła wykłady z „Toksykologii” dla studentów stacjonar
nych Wydziału Farmacji, kierunki Farmacja i Kosmetologia (180 godz.)

■ Prof. M. Filip prowadziła seminarium „Uzależnienia XXI wieku” dla studen
tów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Farmacji, kierunki Farma
cja, Kosmetologia oraz Analityka Medyczna (40 godz.)

■ Prof.  G.  Hess prowadził zajęcia dla studentów kierunków Neurobiologia 
i Biologia w ramach zatrudnienia na UJ (180 godz.)

■ Prof. K. Gołembiowska wygłosiła wykład dla studentów Wydziału Farmacji 
UJ CM „Stres oksydacyjny w ośrodkowym układzie nerwowym” (3 godz.)

■ Dr M. Korostynski prowadził wykłady „Statystyka w medycynie” dla stu
dentów III roku Biomatematyki, Instytut Matematyki na Wydziale Matema
tyki i Informatyki UJ

■ Dr G. Kreiner wygłosił wykład oraz wraz z dr A. Romanem prowadził ćwi
czenia z tematu „Zwierzęta laboratoryjne w badaniach psycho i neurofar
makologicznych”, Wydz. Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie (4 godz.)

■ Dr  hab. J.  Mika, prof.  IF PAN wygłosiła wykład „Czynniki immunologiczne 
w działaniu leków przeciwbólowych” w Centrum DydaktycznoKongresowym 
Wydziału Lekarskiego UJ CM, Studia Podyplomowe, Medycyna Bólu (13.04.2014)

■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN wygłosiła wykład „Molekularny mechanizm 
działania opioidów” w sesji „Diagnostyka i leczenie bólu” w Medycznym Cen
trum Kształcenia Podyplomowego UJ (1.12.2014)
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■ Prof. G. Nowak prowadził wykłady „Neurobiologia i terapia zaburzeń psy
chicznych” dla studentów kierunku Neurobiologia Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi UJ (14 godz.)

■ Prof. K. Ossowska wygłosiła wykład „Farmakologia schorzeń neurologicz
nych – choroba Alzheimera” dla doktorantów Instytutu Farmakologii PAN 
(19.02.2014)

■ Dr M. Piechota prowadził wykłady „Statystyka w medycynie” dla studentów 
III roku Biomatematyki, Instytut Matematyki na Wydziale Matematyki i In
formatyki UJ

■ Prof. A. Pilc prowadził zajęcia z farmakologii dla studentów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UJ CM (140 godz.)

■ Prof.  A.  Pilc prowadził wykłady „Neurofarmakologia” dla studentów kie
runku Neurobiologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ (24 godz.)

■ Prof. P. Popik prowadził wykłady i seminaria z zakresu „Farmakologii Ogól
nej” dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (180 godz.)

■ Prof. B. Przewłocka prowadziła wykład „Modele zwierzęce bólu i aspekty 
etyczne badań doświadczalnych na  zwierzętach” w  Centrum Dydaktycz
noKongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM, Studia Podyplomowe, Me
dycyna Bólu (13.04.2014)

■ Prof. R. Przewłocki prowadził wykład „Opioidy. Molekularny aspekt dzia
łania opioidów”. Studia podyplomowe dla lekarzy „Medycyna bólu” na Uni
wersytecie Jagiellońskim (4 godz.)

■ Prof.  R.  Przewłocki prowadził wykłady „Neurobiologiczne podstawy za
chowania” dla studentów I  roku, „Psychologia neurobiologiczna” dla stu
dentów II i III roku oraz w ramach modułu „Neuronauka a neuropsycholo
gia” dla studentów IV roku, a także seminarium magisterskie dla studentów 
IV i V roku Psychologii, Instytut Psychologii Stosowanej, UJ (180 godz.)

■ Dr hab. J. Rodriguez Parkitna prowadził wykłady „Modele transgeniczne 
w  badaniach nad mechanizmami uzależnienia i  nawrotu” i  „Molekularne 
mechanizmy pamięci” dla studentów V roku Farmacji UJ CM (styczeń 2014)

■ Dr A. Roman prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu immunologii w ra
mach przedmiotu „Podstawy immunologii i  cytogenetyki” dla studentów 
III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Zootechnika, Uniwersyte
tu Rolniczego w Krakowie (8 godz. wykładów oraz 8 godz. ćwiczeń)
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■ Mgr M. Sikora prowadziła ćwiczenia w ramach kursu „Psychologia Neurobio
logiczna” dla studentów III roku psychologii, Instytut Psychologii Stosowanej 
UJ (30 godz.)

■ Mgr U. Skupio prowadziła ćwiczenia w ramach kursu „Psychologia neuro
biologiczna” dla studentów II roku Psychologii, Instytut Psychologii Stoso
wanej UJ (30 godz.)

■ Dr  W. Solecki prowadził wykłady „Neurobiologiczne podstawy psychote
rapii” dla studentów I roku, „Psychologia neurobiologiczna” dla studentów 
II roku i „Metody oraz techniki badania i diagnozy psychologicznej” dla stu
dentów III roku Psychologii, Instytut Psychologii Stosowanej, UJ

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak prowadziła wykład „Zastosowanie endokana
binoidów w terapii bólu przewlekłego”, Koło Naukowe Studentów Biotechno
logii „Mygen”, WBBiB UJ (27.03.2014)

■ Dr B. Szewczyk prowadziła wykłady „Farmakoterapia schizofrenii” i „Far
makoterapia lęku” dla studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM i kie
runku Neurobiologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ (4 godz.)

■ Prof.  M.  Śmiałowska prowadziła wykłady „Biologia ośrodkowego układu 
nerwowego (Neuroanatomia i fizjologia OUN)” dla doktorantów Instytutu 
Farmakologii PAN (8 godz.)

■ Dr hab. J. Wardas wygłosiła wykład „Farmakologia schorzeń neurologicz
nych – choroba Parkinsona” dla doktorantów Instytutu Farmakologii PAN 
(18.02.2014)

■ Prof.  J.  Vetulani prowadził trzy cykle wykładów dla studentów: wykłady 
w ramach Artes Liberales UJ (9 godz.), „Zagadnienia neurobiologii” na War
szawskim Studium FilozoficznoTeologicznym, Centrum Łowicka, Warsza
wa (15 godz.), Wykłady z tematyki uzależnień w ramach Narodowego Pro
gramu Ochrony Zdrowia Psychicznego, szkolenia Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Przychodnia MSWS Kraków (30 godz.)

WYKŁADY WYGŁASZANE POZA INSTYTUTEM 
(wykłady niepublikowane)

■ Dr M. Korostynski – „Regulation of inducible transcriptional networks in 
the brain”, seminarium Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 
i Komórkowej, Warszawa, 20.02.2014
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■ Prof. I. Nalepa – „Depresja: od molekuł do nastroju”, XIX Konferencja Szko
leniowoNaukowa z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja za
burzeń afektywnych”, Zakopane, 21–22.02.2014

■ Mgr U. Skupio – „Zaburzenia późnego wieku dorosłości: demencja, depre
sja, schizofrenia”, Uniwersytet III Wieku, Centrum Kultury i Promocji, Koc
myrzówLuborzyca, 11.12.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Ewolucja pojmowania depresji”, Uwagi na zakończenie 
szkoły. XXXI Szkoła Zimowa IF PAN, Kraków, 14.01.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Mężczyzna 45+. Perspektywa neurobiologa”, XIX Konfe
rencja SzkoleniowoNaukowa, Zakopane, 21–22.02.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Zło w ujęciu neurobiologa”, XIX Konferencja Szkolenio
woNaukowa, Zakopane, 21–22.02.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Cywilizacja a starzenie i choroba Alzheimera”, Konferen
cja Szkoleniowa, Poznań, 23.03.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Neurotoksyczność glutaminianu z punktu widzenia neuro
biologa”, Posiedzenie Oddziału PT Anestezjologicznego, Łódź, 15.04.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Ewolucyjne aspekty stosowania addyktogenów”, VI Stu
dencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków, 11.05.2014

■ Prof.  J. Vetulani – „Przekraczanie granic w poszukiwaniu leków przeciw
depresyjnych”, X Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne, Dźwirzyno, 
17.05.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Innowacyjność w zwalczaniu depresji: wyjście poza inhi
bitory wychwytu monoamin”, GdańskoPomorski Oddział Polskiego Towa
rzystwa Psychiatrycznego, Gdańsk, 30.05.2014

■ Prof. J. Vetulani – „HIV, mózg, uzależnienia”, VIII Zjazd PTN AIDS, Kra
ków, 12.06.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Neurobiologiczne podstawy stresu, depresji i uzależnie
nia”, Konferencja szkoleniowa „Stres Zawodowy, Alkohol, Lęk i  Depresja”, 
Kraków, 18.06.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Biologiczne podstawy moralności”, Lubelskie Spotkania 
Naukowe, Kazimierz nad Wisłą, 8.09.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Neurotoksyczność glutaminianu w opiece poresuscyta
cyjnej”, XIX Międzynarodowy Zjazd Pol. Tow. Anestezjologicznego, Wisła, 
12.09.2014

■ Prof.  J.  Vetulani – „W  jaki sposób poznajemy świat? Stymulacja rozwoju 
dziecka według metody krakowskiej”, Bydgoszcz, 11.10.2014
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■ Prof. J. Vetulani – „Kobieta, wiedza, władza, czyli mózg żeński a męski”, VIII 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne metody leczenia uzależ
nień i zaburzeń psychicznych”, Bełchatów, 17.10.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Legalne narkotyki: alkohol i nikotyna”, VIII Ogólnopol
ska Konferencja Naukowa „Nowoczesne metody leczenia uzależnień i zabu
rzeń psychicznych”, Bełchatów ,17.10.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Neurobiologiczne aspekty chorób przewodu pokarmo
wego”, V Forum Gastroenterologiczne, Warszawa, 14–15.11.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Janusowe oblicze kanabinoidów. Neuropsychiatria i neuro
psychologia 24 h update”, Poznań, 27.11.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny 2014”, 
IX Międzynarodowy Kongres PTPG Innowacyjne technologie w  psycho
geriatrii ,Wrocław, 5–6.12.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Oś mózg–trzewia, czyli neurobiologia układu pokarmo
wego”, VIII Konferencja Postępy w Gastroenterologii, Poznań ,5.12.2014

■ Prof. J. Vetulani – „Znaczenie nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub me
dycyny 2014”. XXIX Sesja Noblowska, Warszawa, 8.12.2014

SZKOLENIA, OPIEKA NAD DOKTORANTAMI, MAGISTRAMI, 
STAŻYSTAMI, PRAKTYKANTAMI

■ Prof. L. Antkiewicz‑Michaluk opiekowała się mgr Edytą Możdżeń, dokto
rantką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich MolMed.

■ Prof. L. Antkiewicz‑Michaluk jest opiekunem naukowym pracy habilitacyj
nej dr Agnieszki Wąsik.

■ Prof.  A.  Basta‑Kaim opiekowała się pracami doktorantek: mgr  Katarzyny 
Głombik, mgr Anety Stachowicz, mgr Joanny Ślusarczyk i mgr Ewy Trojan.

■ Dr B. Bobula opiekował się praktykantami odbywającymi wakacyjne prak
tyki w IF PAN: Judytą Jabłońską, Jakubem Płoszaj i Anną Wójtowicz (neuro
biologia UJ).

■ Prof. A. Bojarski opiekował się stażystami: Agatą Hogendorf (studentka Wy
działu Chemii UJ) 1.07–31.08.2014 oraz 01.10–31.12.2013, Magdaleną Bałut 
(studentka III roku Chemii Stosowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawo
dowej w Tarnowie i II roku Farmacji na Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
w  Katowicach) 1–31.07.2014 oraz 1–30.09.2014, Dominiką Ochotną (stu
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dentka I roku Studiów MatematycznoPrzyrodniczych UJ) 01.01–31.12.2014 
oraz Magdaleną Świądro (studentka II roku Chemii Stosowanej w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie; 1–31.07.2014 oraz 1–30.09.2014)

■ Prof. B. Budziszewska opiekowała się pracami doktorantów: mgr inż. Jana 
Detka i mgr inż. Anny Kurek oraz magistranta mgr Mateusza Kucharczyka.

■ Prof. B. Budziszewska pełniła funkcję opiekuna naukowego w dwóch pro
jektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, reali
zowanych przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora (mgr inż. 
Annę Kurek i mgr inż. Jan Detka).

■ Dr A. Chocyk opiekowała się doktorantką mgr Iwoną MajcherMaślanką.
■ Prof. W. Daniel opiekowała się mgr Martą Rysz, doktorantką Interdyscypli

narnych Studiów Doktoranckich MolMed.
■ Prof. W. Daniel oraz dr hab. J. Wójcikowski opiekowali się studentką Bio

technologii Uniwersytetu Rolniczego Justyną Warzechą, odbywającą prakty
kę studencką w Zakładzie Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków.

■ Prof.  M.  Dziedzicka‑Wasylewska: opiekowała się magistrantką Martyną 
Kordiaczyńską (Wydziału Chemii UJ).

■ Prof. M. Dziedzicka‑Wasylewska opiekowała się praktykantką Cyntią Kubichą, 
studentką II roku Biochemii (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ).

■ Prof. M. Filip jest promotorem pracy doktorskiej mgr K. Wydry..
■ Dr M. Frankowska opiekowała się praktykami wakacyjnymi: Andrea Cele

ste Borellego (University of Ferrara) i Giuseppe Giannottiego (Department 
of Pharmacological and Biomolecular Sciences, University of Milan) w ra
mach projektów IBRO i Erasmus+.

■ Dr hab. A Gądek‑Michalska opiekowała się mgr Pauliną Rachwalską, dok
torantką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich MolMed.

■ Prof.  K.  Gołembiowska opiekowała się doktorantkami: mgr  Anną Marią 
Górską oraz mgr Karoliną SokołowskąNoworytą.

■ Prof. K. Gołembiowska opiekowała się praktyką studenta Jakuba Płoszaja 
(III rok Neurobiologii UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi).

■ Prof. G. Hess opiekował się mgr Joanną Sową, doktorantką Studium Dokto
ranckiego IF PAN.

■ Dr  D. Jantas opiekowała się 4tygodniowymi praktykami studenckimi oraz 
pracą magisterską Justyny Zatorskiej – studentki I roku studiów stacjonarnych 
II stopnia na kierunku Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz 
mgr Jakubem Chwastkiem, doktorantem Studium Doktoranckiego IF PAN
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■ Dr hab. M. Kajta pełniła funkcję opiekuna naukowego w dwóch projektach 
badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanych 
przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Dotyczyło to projek
tów realizowanych przez mgr Ewę Litwę oraz mgr inż. Joannę Rzemieniec.

■ Dr hab. M. Kajta opiekowała się doktorantkami: mgr inż. Joanną Rzemie
niec i mgr Agnieszką Wnuk oraz pełniła funkcję promotora pracy doktor
skiej mgr Ewy Litwy.

■ Dr hab. M. Kajta była opiekunem stażu naukowego mgr Konrada Szychow
skiego (24.11.–23.12.2014), doktoranta Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

■ Dr M. Korostyński opiekował się praktyką Joanny Ficek.
■ Dr  G. Kreiner był opiekunem 3tygodniowej praktyki studenckiej Anny 

Bryksy, studentki II roku (I stopnia) Neurobiologii UJ.
■ Dr  G. Kreiner opiekował się częścią eksperymentalną pracy magisterskiej 

studentki Anety Latacz (kierunek Neurobiologii Wydziału Biologii i  Nauk 
o Ziemi UJ), wykonującej pracę magisterską w Zakładzie Biochemii Mózgu.

■ Dr K. Kuter opiekowała się studentem II roku studiów I stopnia Jakubem 
Mlostem (kierunek Neurobiologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ).

■ Dr hab. M. Kubera opiekowała się mgr Weroniką Dudą oraz mgr Katarzyną 
Curzytek, doktorantkami Studium Doktoranckiego IF PAN .

■ Prof. W. Lasoń opiekował się mgr Jakubem Chwastkiem, doktorantem Stu
dium Doktoranckiego IF PAN.

■ Dr hab. E. Lorenc‑Koci opiekowała się mgr Kingą Kamińską, doktorantką 
Studium Doktoranckiego IF PAN.

■ Dr  hab. E.  Lorenc‑Koci opiekowała się mgr  Katarzyną Stec, stażystką – 
w terminie 01.05.2014–30.10. 2014 (6 miesięcy).

■ Dr hab. E. Lorenc‑Koci była promotorem pracy doktorskiej mgr Anny Czar
neckiej pt „Rola tlenku azotu w modulowaniu działania lewodopy w zwierzę
cym modelu choroby Parkinsona”, której obrona odbyła się w dniu 5.05.2014 
w IF PAN w Krakowie.

■ Dr hab. M. Maćkowiak opiekowała się doktorantami: mgr Patrycją Mordal
ską, mgr Eweliną Bator (MolMed.) i mgr Joachimem Latuszem.

■ Dr hab. M. Maćkowiak była promotorem pracy doktorskiej mgr Rafała Guzika.
■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN opiekowała się mgr Katarzyną PopiołekBarczyk, 

mgr Magdaleną Żychowską oraz mgr Agnieszką Jurgą, doktorantkami Studium 
Doktoranckiego IF PAN .
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■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN opiekowała się jako promotor Dominiką Piłat, 
studentką IV roku kierunku Neurobiologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
Instytutu Zoologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego, która od września 2014 wy
konuje doświadczalną część pracy magisterskiej „Wpływ modulacji aktywności 
interleukin z rodziny IL1 na procesy nocyceptywne w modelu bólu neuropa
tycznego – badania behawioralne i biochemiczne” w Zakładzie Farmakologii 
Bólu IF PAN w Krakowie..

■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN opiekowała się Klaudią Kwiatkowski, student
ką V roku kierunku Neurobiologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Insty
tutu Zoologii UJ, która wykonuje doświadczalną część pracy magisterskiej 
„Wpływ farmakologicznej modulacji CCR2, CCR5 i CXCR4 na rozwój bólu 
neuropatycznego” w Zakładzie Farmakologii Bólu IF PAN w Krakowie..

■ Prof.  I.  Nalepa opiekowała się doktorantami: mgr  Adamem Bielawskim, 
mgr Justyną Kuśmierczyk i mgr Katarzyną RafaZabłocką (doktoranci w Za
kładzie Biochemii Mózgu) oraz była promotorem w przewodzie doktorskim 
mgr Piotra Chmielarza (stopień naukowy nadany przez Radę Naukową IF 
PAN, 5.11.2014).

■ Prof. G. Nowak sprawował opiekę dydaktyczną nad doktorantką mgr Urszu
lą Doboszewską (MolMed).

■ Prof. K. Ossowska była kopromotorem pracy doktorskiej mgr Macieja Suł
kowskiego (doktoranta MolMed.) pt. „Zastosowanie ludzkich indukowanych 
pluripotencjalnych komórek macierzystych w  terapii chorób neurodegene
racyjnych na  przykładzie zwierzęcego modelu choroby Parkinsona”, której 
obrona odbyła się 10.12.2014 na Wydziale Lekarskim UJ CM.

■ Dr  A. Pałucha‑Poniewiera opiekowała się doktorantami: mgr  Karoliną 
Szewczyk i mgr Szymonem Rzeźniczkiem.

■ Prof. A. Pilc sprawował opiekę dydaktyczna nad doktorantkami: mgr Bar
barą Chruścicką mgr Przemysławem Cieślakiem, mgr Kamilą Łopatą oraz 
mgr Magdaleną Zygmunt.

■ Prof. P. Popik opiekował się w pracą magisterską Karoliny Rojek, studentki 
V roku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

■ Prof. E. Przegaliński był promotorem pracy doktorskiej mgr J. Miszkiel.
■ Prof.  B.  Przewłocka opiekowała się mgr  Joanną Starnowską, doktorantką 

I roku Studium Doktoranckiego IF PAN w Zakładzie Farmakologii Bólu IF 
PAN w Krakowie.
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■ Prof. B. Przewłocka opiekowała się mgr Agnieszką Jurgą, doktorantką I roku 
Studium Doktoranckiego IF PAN w Zakładzie Farmakologii Bólu Instytutu 
Farmakologii PAN w Krakowie.

■ Prof. B. Przewłocka opiekowała się jako promotor Natalią Małek, studentką 
V roku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, która wykony
wała doświadczalną część pracy magisterskiej „Osłabianie aktywacji mikrogle
ju przez związki działające na układ endokanabinoidowy” w Zakładzie Farma
kologii Bólu IF PAN w Krakowie.

■ Prof.  R.  Przewłocki opiekował się doktorantami Studium Doktoranckiego 
IF PAN: mgr Magdaleną Sikorą, mgr Magdaleną Smutek oraz mgr Klaudią 
SzklarczykSmolaną.

■ Prof. R. Przewłocki opiekował się 17 magistrantami, studentami IV i V roku 
psychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ (w tym 5 osób uzyskało ty
tuł magistra w 2014 roku).

■ Prof. R. Przewłocki sprawował opiekę nad studentami odbywającymi prak
tyki w IF PAN: Magdaleną Żołubak, Natalią Malikowską, Anną Grzywą.

■ Dr hab. J. Rodriguez‑Parkitna opiekował się doktorantami Studium Dokto
ranckiego IF PAN (MolMed) oraz mgr Anną Sławińską.

■ Dr A. Roman opiekował się praktyką wakacyjną Moniki Dyńdy, studentki 
II roku stacjonarnych studiów (II stopnia) kierunku Biotechnologia Uniwer
sytetu Łódzkiego.

■ Dr R. Ryguła opiekował się pracą magisterską Ewy Szczech, studentki V roku 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

■ Dr hab. A. Stojakowska, prof. IF PAN opiekowała się mgr Magdaleną Kna
pik, odbywającą staż absolwentką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Cera
miki Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie (sierpień – wrzesień 2014).

■ Dr A. Sadakierska‑Chudy opiekowała się pracą magisterską Agnieszki Ko
tarskiej, studentki II roku (studia II stopnia) na  Wydziale Biologii i  Nauk 
o Ziemi UJ, kierunek Neurobiologia UJ.

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak sprawowała opiekę nad przebiegiem pracy li
cencjackiej pt: „Terapeutyczne zastosowania kanabinoidów w patologii ukła
du nerwowego” Jakuba Mlosta, studenta III roku kierunku WBBiB UJ w Za
kładzie Farmakologii Bólu IF PAN w Krakowie

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak opiekowała się Natalią Małek, studentką V roku 
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, która wykonywała doświadczalną część 
pracy magisterskiej w Zakładzie Farmakologii Bólu IF PAN w Krakowie.
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■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak opiekowała się mgr Natalią Małek, doktorantką 
Studium Doktoranckiego IF PAN w Zakładzie Farmakologii Bólu Instytutu 
Farmakologii PAN w Krakowie.

■ Prof. M. Śmiałowska opiekowała się mgr Barbarą Ziębą, doktorantką Stu
dium Doktoranckiego IF PAN.

■ Dr hab. K. Tokarski opiekował się mgr Magdaleną Kusek, doktorantką Stu
dium Doktoranckiego IF PAN.

■ Dr hab. J. Wardas opiekowała się doktorantkami Studium Doktoranckiego 
IF PAN mgr  Klemencją BerghauzenMaciejewską oraz mgr  Barbarą Ko
smowską.

■ Dr A. Wąsik prowadziła zajęcia praktyczne i prezentację testów behawioral
nych oraz analizę próbek metodą chromatografii wysokociśnieniowej (HPLC 
z ED) z Magdaleną Żygadło i Justyną Sonik, studentkami Neurobiologii UJ.

■ Dr A. Wąsik opiekowała się Dawidem Polakiem, studentem Wydziału Bio
technologii Uniwersytetu Rolniczego (opieka merytoryczna, harmonogram 
prac doświadczalnych, nauka i wdrażanie metod koniecznych do przeprowa
dzenia doświadczeń związanych z pracą magisterską).

■ Dr J. Wierońska była promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim 
mgr Anny Sławińskiej.

■ Dr hab. J. Wójcikowski opiekował się mgr inż. Agnieszką Basińską, dokto
rantką Studium Doktoranckiego IF PAN.

■ Dr A. Zelek‑Molik opiekowała się częścią eksperymentalną pracy magister
skiej Beaty Tepper, studentki kierunku neurobiologii Wydz. Biologii i Nauk 
o Ziemi UJ, wykonującej pracę magisterską w Zakładzie Biochemii Mózgu.

OPIEKA NAD STUDENTAMI 
(prace magisterskie wykonane pod kierownictwem pracowników IF PAN)

■ Dr A. Chocyk była promotorem procy magisterskiej studentki Anny Solarz 
pt. „Wpływ subanestetycznych podań ketaminy na  funkcje kory mózgowej 
i zachowanie szczura” (praca wykonana w IF PAN).

■ Prof. B. Budziszewska była promotorem pracy magisterskiej studenta Ma
teusza Kucharczyka pt. „Oznaczenie markerów aktywności osi HPA i wybra
nych czynników troficznych w zwierzęcych modelach depresji” (praca wyko
nana w IF PAN).
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■ Prof.  dr  hab. G.  Hess – opiekował się pracą magisterską studentki Olgi 
Krzysztyńskiej (Biologia UJ) pt.: „Długotrwałe osłabienie synaptyczne (LTD) 
w ciele migdałowatym szczura – porównanie wejścia wzgórzowego i korowe
go” (praca wykonana w Instytucie Zoologii UJ).

■ Dr hab. E. Lorenc‑Koci była promotorem pracy magisterskiej Iwony Kmieć, 
studentki kierunku Neurobiologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ pt.: 
„Wpływ łącznych chronicznych podań Ldopa i Nacetylocysteiny na zacho
wanie asymetryczne i metabolizm dopaminy w mózgu szczura z jednostron
nie uszkodzonym systemem czarnoprążkowiowym”, której obrona odbyła 
się 25.07.2014.

■ Prof. R. Przewłocki opiekował się pracami magisterskimi wykonanymi w uczel
niach macierzystych: Agnieszka Kaleta „Porównanie terapii psychologicznej 
i psychologicznoduchowej w leczeniu uzależnień” (Wydział Zarządzania i Ko
munikacji Społecznej UJ), Helena Koziec „Funkcjonowanie poznawcze pacjen
tów poddanych inwazyjnemu leczeniu zwężenia i  niedrożności tętnicy szyjnej 
wewnętrznej” (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), Aleksandra 
Mika „Czynniki wpływające na psychologiczne funkcjonowanie pacjentów cier
piących na ból przewlekły” (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), 
Anna Sudenis „Znaczenie psychologicznych czynników, warunkujących dobro
stan psychiczny, w poziomie bólu przewlekłego” (Wydział Zarządzania i Komu
nikacji Społecznej UJ) oraz Aleksandra Wojtas „Osobowość, wzór zachowania 
typu A oraz perspektywy czasowe w kontekście kulturowym. Polsko chilijskie 
badania porównawcze” (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ).

■ Dr hab. J. Wardas była promotorem pracy magisterskiej Grzegorza Dobrzań
skiego, studenta kierunku Neurobiologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ 
w Krakowie. Obrona pracy magisterskiej pt. „Badania nad zwierzęcym mo
delem choroby Parkinsona indukowanym domózgowym podaniem inhibitora 
proteasomu – laktacystyny” odbyła się 22.10.2014 w Instytucie Zoologii UJ.
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Prezentacje wyników badań 
na kongresach
Wykłady i referaty wygłoszone na konferencjach w kraju i za granicą

■ Prof.  A.  Basta‑Kaim: Immunostymulacja: Wierzyć, nie wierzyć? Preparaty 
immunostymulujące, o których każdy farmaceuta powinien wiedzieć. Zabu‑
rzenia odporności i infekcje – powód, dla którego pacjent znalazł się w aptece. 
Na Sympozjum dla farmaceutów z zakresu chorób cywilizacyjnych, Kraków, 
10.05.2014

■ Prof. M. Filip: An impact of endocannabinoid/endovanilloid neurotransmis‑
sion to cocaine addiction. 19th International Medical Esperanto Congress & 
1st Central European Biomedical Congress, Budapeszt, 16–20.07.2014

■ Dr  M. Frankowska: Different living conditions during cocaine abstinence 
change a density of mGluR5 in brain limbic regions in rats. 19th International 
Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Congress, 
Budapeszt, 16–20.07.2014

■ Dr M. Frankowska: Alterations in density of mGluR5 in rat brains during abs‑
tinence in different living conditions. WPA Thematic Conference, Warszawa, 
5–7.06. 2014

■ Dr. hab. A. Gądek‑Michalska: Brain nitric oxide synthases and HPA axis. Kon
ferencja „WASET International Science Conference”, Londyn, 26–27.05.2014

■ Mgr K. Głombik: Kompleks małego hipokampa, czyli skąd właściwie ta depre‑
sja. Podczas III Naukowych Warsztatów Wyjazdowych pt. „Terapie XXI wieku” 
w ramach ISD „Nauki molekularne dla medycyny”, Zakopane, 16–20.05.2014

■ Prof. G. Hess: Stress‑induced plasticity of excitatory and inhibitory postsynap‑
tic currents in rat central neurons. Konferencja pt. „BIO 2014 Congress. 1st 
Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinfor
matics”, Warszawa, 9–12.09.2014

■ Dr D. Jantas: The assessment of neuroprotective potency of mGluR II/III acti‑
vators against staurosporine‑ and doxorubicin‑evoked cell damage of SH‑SY5Y 
cells: The cell differentiation state‑ and stimuli‑dependent effect. W sesji „Glu/
GABA/Gln in brain pathology (Part I)” podczas konferencji: Glutamate/
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GABA and neurogliavascular interplay in norm and pathology”, Kraków, 
21–24.05.2014

■ Mgr J. Jastrzębska: Modeling co‑existence of depression and cocaine addiction 
in rats: the effects of escitalopram on cocaine reward, extinction and seeking be‑
havior in bulbectomized rats. 19th International Medical Esperanto Congress 
& 1st Central European Biomedical Congress, Budapeszt, 16–20.07. 2014

■ Dr  M. Korostynski: Discovery and exploration of genomic networks acti‑
vated in the brain by psychotropic drugs. Konferencja „Recent Advances in 
Omics Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project”, 
23.10.2014, Kraków

■ Dr G. Kreiner: Rola układu noradrenergicznego w chorobie Parkinsona. XXIII 
International Symposium, Molecular & Physiological Aspects of Regulatory 
Processes of the Organism, Kraków, 26–27.09.2014

■ Mgr M. Kusek: Acute restraint stress enhances glutamatergic and attenuates 
GABAergic transmission in the paraventricular nucleus of the rat hypothala‑
mus. Konferencja pt. „4th Aspects of Neuroscience Conference”, Warszawa, 
14–16.11.2014

■ Prof. W. Lasoń: Psychofarmakologia seksu – seks to zdrowie. Sympozjum dla 
farmaceutów z zakresu chorób cywilizacyjnych, Kraków, 10.05.2014

■ Mgr N. Małek: Targeting cannabinoid receptors in activated microglia to mo‑
dulate neuroinflammation, 34th European Winter Conference on Brain Re
search (EWCBR) – The European Brain and Behaviour Society Conference, 
Brides Les Bains, Francja, 15–22. 03.2014

■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN: Uwarunkowania genetyczne. Sesja plenarna 
C45 „Czynniki wpływające na percepcję bólu pooperacyjnego”, 18 Między
narodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Tera
pii, Wisła, 10–13.09.2014

■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN: The role of opioid peptides under neuropathic 
pain. Session III „Neuropeptides in pathology and therapy in neurological 
disorders”, The 12th International Symposium (XII Międzynarodowe Sym
pozjum Neurochemiczne) „Molecular Basis of Pathology and Therapy in 
Neurological Disorders”, Warszawa, 20–21.11.2014

■ Dr hab. J. Mika, prof. IF PAN: Glej – wróg czy przyjaciel? Tydzień Mózgu. 
Neurobiologia i  medycyna – wykorzystanie wyników badań podstawowych 
w medycynie, Kraków, 11.03.2014
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■ Prof. A Pilc: Pharmacogenomics of Antidepressant. Drug Response w czasie 
spotkania Network of European Funding for Neuroscience Research, Lisbon, 
Portugal, 13–15.01.2014

■ Prof. A Pilc: Depression and schizophrenia are characterized by the opposing 
efficacy of mGlu receptor agonists and antagonist. Glutamate/GABA and neu
rogliavascular interplay in norm and pathology, Kraków, 21–24.05.2014

■ Prof. A Pilc: The studies on antidepressant effects of mGlu5 receptor antagoni‑
sts and on the changes in the mGlu5 receptor in animal models of depression. 
19th International Medical Esperanto Congress, Budapeszt, Węgry, 16–20.
07.2014

■ Prof. A Pilc: The antipsychotic activity of allosteric vs. orthosteric agonists of 
mGlu4 receptors, CINP World Congress – Vancouver, Canada, 22–26 06.2014

■ Prof. A Pilc: The opposing efficacy of mGlu receptor agonists and antagonist in 
depression vs. schizophrenia, Konferencja 8th International Meeting on Meta
botropic Glutamate Receptors, 28.09–03.10.2013, Taormina (Włochy)

■ Prof. B. Przewłocka: Czy opioidy naprawdę są przydatne w leczeniu bólu neu‑
ropatycznego. VII Konferencja Edukacyja Czasopisma „Medycyna Paliatyw
na w Praktyce” Postępy Medycyny Paliatywnej, Gdańsk, 13–14.06.2014

■ Prof. B. Przewłocka: Zaburzenia funkcji endogennych systemów opioidowych 
w przewlekłym bólu. Wszechnica PAN, Warszawa, 11.06.2014

■ Prof.  B.  Przewłocka: Badania opioidów w  Zakładzie Farmakologii Bólu 
IF PAN w  Krakowie. Mazowiecki Klaster Peptydowy – Badania Opioidów 
w Polsce, Sympozjum satelitarne – 12th International symposium „Molecu
lar Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders”, Warszawa, 
19.11.2014

■ Prof. B. Przewłocka: Neurobiologia i medycyna paliatywna. VII Konferencja 
Edukacyjna Czasopisma „Medycyna Paliatywna w Praktyce” Postępy Medy
cyny Paliatywnej, Gdańsk, 13–14.06.2014

■ Prof. B. Przewłocka: W jaki sposób opioidy łagodzą lęk podczas VII Konfe
rencji Edukacyjnej Czasopisma „Medycyna Paliatywna w Praktyce” Postępy 
Medycyny Paliatywnej, Gdańsk, 13–14.06.2014

■ Prof. B. Przewłocka: Jakich działań niepożądanych opioidów spodziewamy 
się po  ich długotrwałym stosowaniu, VII Konferencja Edukacyjna Czaso
pisma „Medycyna Paliatywna w Praktyce” Postępy Medycyny Paliatywnej, 
Gdańsk, 13–14.06.2014
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■ Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna: Generation of transgenic mice with neuro‑
n‑type specific gene knock‑down. 1st Congress of Polish Biochemistry, Cell 
Biology, Biophysics and Bioinformatics BIO, Warszawa, 9–12.09.2014

■ Dr  hab. J.  Rodriguez Parkitna: Neurobiologia procesów motywacyjnych. 
II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscyplinarne InterMix 2014, Wojanów, 
20–23.11.2014

■ Dr A. Roman: Rola odporności wrodzonej w patomechanizmie stwardnienia 
rozsianego i  zwierzęcych modelach schorzenia. XXIII International Sympo
sium on Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of 
the Organism, Kraków, 26–27.09.2014

■ Dr A. Sadakierska‑Chudy: The effect of cocaine self‑administration on mito‑
chondrial DNA in various regions of rat brain. Preliminary study. 19th Interna
tional Medical Esperanto Congress & 1st Central European Biomedical Con
gress, Budapeszt, 16–20.07. 2014

■ Dr A. Sadakierska‑Chudy: Nutrigenetyka – klucz do zdrowego odżywiania? 
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Wrocław, 25–27.10. 
2014

■ Mgr U. Skupio: Chronic activation of the glucocorticoid receptor induces beha‑
vioural and molecular markers of depression in mice. Neuronus IBRO & IRUN 
Neuroscience Forum, Kraków, 2014

■ Mgr J. Sowa: Inactivation of the GluN1 subunit of the NMDA receptor modi‑
fies functions of dopaminoceptive neurons in the mouse nucleus accumbens. IX 
Konferencja pt. „Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelek
trycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne”, Lublin, 05–06.06.2014

■ Mgr J. Sowa: Anti–interleukin–1beta antibody prevents the occurrence of re‑
straint stress–induced effects in the frontal cortex. Konferencja pt. „4th Aspects 
of Neuroscience Conference”, Warszawa, 14–16.11.2014

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak: New insights into endocannabinoid‑based the‑
rapeutic drugs for chronic pain, 34 th European Winter Conference on Brain 
Research (EWCBR) – The European Brain and Behaviour Society Conferen
ce, Brides Les Bains, Francja, 15–22.03.2014

■ Dr  hab. K.  Starowicz‑Bubak: Genomika funkcjonalna i  mikrotomografia 
komputerowa w patomechanizmie osteoartretyzmu, Klub Stypendystów Fun
dacji na  rzecz Nauki Polskiej, II Ogólnopolskie Sympozjum Interdyscypli
narne InterMix 2014, Wojanów, 20–23.11.2014
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■ Mgr  J. Ślusarczyk: The  impact of prenatal stress – an  animal model of de‑
pression – on microglial cells in primary cultures. Na XXVIII Ogólnopolskim 
Seminarium pt „Mechanizmy służące utrzymywaniu życia i regulacji fizjolo
gicznych”, Kraków, 14.06.2014

■ Mgr J. Ślusarczyk: Prenatal stress leads to the brain inflammatory activation 
– the possible role of the microglial cells. Na XXIII Międzynarodowym Sym
pozjum pt. „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of 
the Organism”, Kraków, 26–27.09.2014 

■ Mgr  J. Ślusarczyk: Prenatal stress influences the  neuron‑glia interaction – 
a link to depression. 27th ECNP Congress, Berlin, 18–21.10.2014

■ Mgr J. Tadeusz Influence of restraint stress on IL‑1β level in brain structures 
and HPA axis activity. Konferencja pt. „WASET International Science Confe
rence”, Londyn, 26–27.05.2014

■ Dr M. Tertil: Cell type‑specific transcriptional responses of neurons and astro‑
cytes in vivo. 1st Congress of Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics 
and Bioinformatics BIO 2014, Warszawa, 9–12.09.2014

■ Dr J. Wieronska: Advances in the study of group III metabotropic glutama‑
te receptor activators for the  treatment of schizophrenia. „Glutamate/GABA 
and neurogliavascular interplay in norm and pathology”, Kraków, 21–24. 
05.2014

■ Dr J. Wieronska: The antipsychotic‑like action of mGlu4 activators is seroto‑
nin‑dependent. 19th International Medical Esperanto Congress, Budapeszt, 
Węgry, 16–20.07.2014

■ Mgr K. Wydra: Behavioral effects of adenosine (A2A) receptor ligands on co‑
caine and food relapse in rats. 19th International Medical Esperanto Congress 
& 1st Central European Biomedical Congress. Budapeszt, 16–20.07.2014

■ Dr  A. Zelek‑Molik: Cocaine Abstinence Induced Signaling Neuroadaptations 
Involved in the Hypofunction of Prefrontral Cortex in Addiction. XXIII Inter
national Symposium, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Pro
cesses of the Organism, Kraków, 26–27.09.2014

■ Dr  A. Zelek‑Molik: Eearly withdrawal signaling events in PFC involved in 
the mechanism of cocaine seeking in rats. International Psychiatric Conferen
ce Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Ad
diction, Warszawa, 5–7.06.2014
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Wykłady i referaty
wygłoszone za granicą na zaproszenie instytucji naukowych

Wykłady niebędące referatami czy wykładami w trakcie konferencji i nienależą
ce do działalności dydaktycznej:
■ Prof. W.A. Daniel: Cytochrome P450 in psychopharmacology. Wykład na za

proszenie prof. P. Anzenbachera, kierownika Zakładu Farmakologii Wydzia
łu Medycznego Uniwersytetu Palacky’ego w  Ołomuńcu (Czechy), 13–16. 
10.2014

■ Mgr W. Duda: Cytokines as mediators of depression. Center for Research in 
Medical Pharmacology w Varese, Włochy, 16.06.2014

■ Prof. M. Filip: Wykład w Psychiatrische und Psychotherapeutische Klinik 
Universitätsklinikum Erlangen, Niemcy, 7.05.2014

■ Prof.  M.  Filip: Cannabinoid modification of cocaine actions. 80 Jahre der 
Deutschen Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharmakologie 
und Toxikologie (DGPT), Hanower, Niemcy, 31.03–03.04.2014

■ Dr  hab. Starowicz K: Single agent or multiple targets for a  successful drug 
intervention to control pain. Wykład na zaproszenie British Pharmacological 
Society, w sesji „Promises and limitations of novel pharmacological targets in 
pain research”, Londyn, 16–18.12.2014
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Udział pracowników w różnych 
formach kształcenia podoktorskiego
w instytucjach zagranicznych

■ Dr D. Jantas – udział w szkoleniu specjalistycznym „EMBO Practical Course: 
High Throughput Microscopy for Systems Biology”, które odbyło się w dniach 
20–26.10.2014 w laboratoriach EMBL w Heidelbergu (Niemcy). Nabór uczest
ników szkolenia odbywał się na  podstawie dorobku naukowego oraz listów 
motywacyjnych. Koszty szkolenia zostały pokryte ze środków przeznaczonych 
na szkolenia specjalistyczne w projekcie Interdyscyplinarne Studia Doktoranc
kie „Nauki molekularne dla medycyny” (MOLMED), które zostały przyznane 
dr Danucie Jantas przez Radę Programową projektu

■ Dr K. Kuter – pobyt na Technicznym Uniwersytecie w Darmstadt, Niemcy, 
w  ramach stypendium naukowego MOBILNOŚĆ PLUS (01–03.2014 oraz 
10–12.2014). Temat: „Rola ochronna astrocytów w procesie degeneracji neu
ronów układu dopaminergicznego, oraz w procesie funkcjonalnej kompen
sacji tego uszkodzenia. Badania funkcji i składu mitochondrialnych super
kompleksów łańcucha oddechowego w  zwierzęcych modelach wczesnej 
choroby Parkinsona”

■ Dr K. Stachowicz – staż podoktorski w PJ Conn Research Group, Center for 
Neuroscience Drug Discovery, Vanderbilt University Medical Center, 1215 
Light Hall Nashville, TN, USA (styczeń 2013 – styczeń 2014)
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Popularyzacja wiedzy

■ Prof. M. Dziedzicka‑Wasylewska – wywiad dla programu Teleexpress Extra 
na temat tegorocznej nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii

■ Dr M. Kuśmider – wykład „Zaburzenie snu i depresja – kiedy farmaceuta 
może pomóc?” na  zaproszenie Studium Kształcenia Podyplomowego Wy
działu Farmaceutycznego UJ CM oraz Interdyscyplinarnej Akademii Medy
cyny Praktycznej (IAMP)

■ Dr hab. J. Mika, prof.  IF PAN – opublikowała artykuł popularnonauko
wy pod tytułem „Glej – wróg czy przyjaciel?” w czasopiśmie „Wszechświat” 
2014; 115 (1–3): 8–15.

■ Prof. I. Nalepa – była członkiem Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Móz
gu w Krakowie, 10–16.03.2014

■ Prof. I. Nalepa – wywiad dla Radia RMF nt. Nagrody Nobla 2014 z Medy
cyny i  Fizjologii, odkrycia Johna O’Keefe, MayBirgitt i  Edwarda Mosera. 
Kraków, 6.10.2014 oraz online RMF24 – Najbliżej Faktów:
 – http://www.rmf24.pl/raportnoblowski/2014/newsmedycznynobeldla

malzenstwaprofnalepapolaczylaichwspo,nId,1 531 749
 – http://www.wykop.pl/link/2 189 070/medycznynobeldlamalzenstwa

profnalepapolaczylaichwspolnahistoria/
■ Dr hab. J. Rodriguez Parkitna – wykład w ramach krakowskiego tygodnia 

mózgu pod tytułem „Neuronalne mechanizmy motywacji ”. Tydzień Mózgu 
2014, Kraków, 16.03.2014

■ Dr hab. J. Rodriguez Parkitna – „Neuronalne mechanizmy motywacji: dla
czego robimy to, co robimy?”, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 
UJ, „Herbatka przy Gronostajowej”, 29.01.2014

■ Dr hab. J. Rodriguez Parkitna – wykład „Rola zależnej od receptorów glu
taminianu plastyczności neuronów układu nagrody mózgu we wzmocnieniu 
pozytywnym”, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenc
kiego, 13.11.2014 (seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i  Ko
mórkowej)
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■ Dr R. Ryguła – wykład w ramach krakowskiego Tygodnia Mózgu pod ty
tułem „Neurobiologia optymizmu”. Treści przedstawione podczas wykładu 
zostały również opublikowane w artykule pod tym samym tytułem w popu
larnonaukowym periodyku „Wszechświat”

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak – wywiad „Scrutinizing Pain”, rozmowa opu
blikowana w Polish Science Voice, czerwiec 2014

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak – wywiad „Nowy cel w terapii bólu” rozmowa 
opublikowana w serwisie Nauka w Polsce, PAP, lipiec 2014

■ Dr  hab. K.  Starowicz‑Bubak – wywiad „LIDER, czyli milion złotych dla 
młodych naukowców. Zespół dr  hab. StarowiczBubak dokona rewolucji 
w leczeniu bólu?” opublikowany w InPoland, grudzień 2014

■ Mgr  K. Szklarczyk‑Smolana – wykładowca w  programie naukowoedu
kacyjnym ADAMED SmartUP organizowanym przez Fundację ADAMED 
www.adamedsmartup.pl

■ Prof. J. Vetulani
Wykłady publiczne, wykłady na Uniwersytecie III wieku i pokrewne:
 – Perspektywy nauki o  mózgu. Kawiarnia „De Revolutionibus”, Kraków, 

9.01.2014
 – Neurobiologiczne aspekty chorób przewodu pokarmowego. X Spotkanie 

Krajowego Rejestru Pacjentów z chorobą LeśniewskiegoKrohna, War
szawa 16.03.2014

 – Marihuana: pozytywy, negatywy, fobie. Dni Prawa i Medycyny, Europej
skie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Krakowie. Kraków, 24.04.2014

 – Pamięć. Stowarzyszenie UNICORN, Kraków, 18.03.2014
 – Marihuana: pozytywy, negatywy, fobie. Wszechnica PAN. Warszawa 

23.05.2014
 – Usprawnianie mózgu. Wadowicki Uniwersytet III wieku. Wadowice, 

20.05.2014
 – Dlaczego myślimy i  jak mózg prowadzi nas na  manowce. Wszechnica 

PAN. Gdańsk, 29.05.2014
 – Co wiemy o życiu po życiu. Towarzystwo Gorlickie. Gorlice, 18.10.2014
 – Cywilizacja a starzenie. Akademickie Pogadanki o Starości

■ Prof. J. Vetulani
Wykłady dla młodzieży licealnej:
 – Dlaczego myślimy i jak mózg prowadzi nas na manowce. I LO w Krako

wie, 3.03.2014 oraz VIII LO w Krakowie 4.03.2014
 – Dlaczego myślimy i jak mózg prowadzi nas na manowce I LO w Bydgosz

czy 21.03.2014 (KujawskoPomorskie Spotkania Teatralne)
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■ Prof. J. Vetulani
Wywiady/audycje w radio i TV
 – Medyczna marihuana, 7.03.2014 Radio Kraków
 – Mózg, 16.03.2014 RDC
 – Depresja, 25.03.2014 Tok FM
 – Kto pamięta o uzależnionych od leków? Rozmowa z prof. Jerzym Vetula

nim, 26.04.2014 Tok FM
 – Alkoholizm, 1.09.2014 Radio Kraków
 – Marihuana, 11.09.2014 Radio Kraków
 – 4 odcinki o mózgu, TVP Kultura
 – Uczeni PAN – Jerzy Vetulani, TVP Kultura
 – Szaleńcy na drogach, 21.07.2014 TVP info
 – Marihuana a samochody, 28.07.2014 TVP
 – Medyczna marihuana, 13.11.2014 Wirtualna Polska
 – Nagroda Nobla 2014, 8.12.2014 Telewizyjny Kurier Warszawski

■ Prof. J. Vetulani – wykład pt. „Medyczne zastosowania marihuany”. Tydzień 
Mózgu 2014 w Krakowie (12.03.2014)

■ Prof. J. Vetulani – wykład pt. „Światowe osiągnięcia w dziedzinie biotechno
logii”. Małopolska Noc Naukowców (26.09.2014)

■ Prof. J. Vetulani – wykład pt. „Wpływ traumy na rozwój mózgu”. Fundacja 
„Dzieci niczyje” Warszawa (20.10.2014)

■ Dr  A. Wąsik – wykład wygłoszony na  zaproszenie Uniwersytetu Medycz
nego w Szczecinie i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego pt. „1Benzy
l1,2,3,4tetrahydroizochinolina (1BnTIQ) jako czynnik ryzyka w chorobie 
Parkinsona” (9.05.2014 r.)

■ Dr  A. Zelek‑Molik: „Jak narkotyki zmieniają mózg”. Wykład dla uczniów 
klasy 6 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I  stopnia im.  M.  Karłowicza, 
Kraków, 9.06.2014

■ Osiągnięcia naukowe związane z realizacją projektu WINTER, realizowane
go w ramach programu LIDER NCBiR, przyczyniły się do powstania filmu 
promującego projekt. Krótka prezentacja posłużyła również do prezentacji 
kandydatury na organizatora 26 Sympozjum Międzynarodowego Towarzy
stwa Kanabinoidowego (ICRS) w  2016 roku. Film został zaprezentowany 
podczas 24. Sympozjum ICRS 27.06–03.07.2014 w Baveno, Włochy

■ Zdjęcie komórek szczurzego mikrogleju wykonane w  hodowli pierwotnej 
przez mgr Katarzynę Popiołek‑Barczyk z Zakładu Farmakologii Bólu zo
stało wybrane do publikacji w sekcji „Komórki mózgu pod mikroskopem” 
w czasopiśmie przyrodniczym „Wszechświat” 2014, Tom 115, nr 1–3
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Współpraca z zagranicą

WYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW IF PAN
Pobyty długoterminowe (ponad 3 miesiące) w 2013 roku

■ Dr K. Kuter przebywa od 21.09.2013 – 31.03.2015 na Technicznym Uniwer
sytecie w Darmstadt, Niemcy

Kontynuacja wyjazdów z lat poprzednich

■ Dr M. Ślęzak przebywa od 24.11.2012 w VIB Center for the Biology of Dise
ase, Leuven, Belgia

Pobyty krótkoterminowe (do 3 miesięcy)

■ Prof. R. Przewłocki, mgr L. Radwan przebywali w dniach 04–09.01.2014 
na spotkaniu 7PR UE, NeuroPain ProjectKick, (Barcelona, Hiszpania). Po
byt naukowobadawczy

■ Mgr  S.  Mordalski przebywał w  dniach 19–26.01.2014 w  Uniwersytecie 
w Kopenhadze (Kopenhaga, Dania). Pobyt badawczy

■ Prof. M. Filip przebywała w dniach 30.01–01.02.2014 w Department of Neu
rosciences, Karlinska Institutet (Sztokholm, Szwecja). Pobyt naukowokon
sultacyjny

■ Prof. M. Filip przebywała w dniach 06–07.05.2014 w Psychiatrische und Psy
chotherapeutische Klinik (Erlangen, Niemcy). Pobyt naukowokonsultacyjny

■ Mgr W. Duda przebywała w dniach 04.06–04.07.2014 w University of Insu
bria (Verese, Włochy). Pobyt badawczoszkoleniowy

■ Dr  M. Korostyński, dr  M. Piechota przebywali w  dniach 11–19.06.2014 
w ramach grantu INRA SUSOSTRESS (Tuluza, Francja). Pobyt badawczy

■ Prof. R. Przewłocki przebywał w dniach 16–17.06.2014 w ramach ERC Sar
ting Grant 2014 panel mtg, Brussels, (Bruksela, Belgia). Pobyt konsultacyjny
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■ Mgr G. Satała przebywał w dniach 29.06–05.07.2014 w Uniwersytecie (Bari, 
Włochy). Pobyt naukowokonsultacyjny

■ Dr B. Szewczyk przebywała w dniach 07.07–24.08.2014 w Ottawa Hospital 
Reasearch Institute, University of Ottawa (Ottawa, Kanada). Pobyt badaw
czonaukowy

■ Dr M. Korostyński przebywał w dniach 18–20.09.2014 na spotkaniu Grantu 
NEUROPAIN, deCODE Genetics, (Reykjavik, Islandia). Pobyt badawczy

■ Prof.  B.  Przewłocka przebywała w  dniach 15.10–05.11.14 w  Instytucie 
Badań Układu Nerwowego CNR (Rzym, Włochy). Pobyt badawczy

■ Prof.  I.  Nalepa przebywała w  dniach 19–25.10.2014 w  Instytucie Badań 
Układu Nerwowego CNR (Rzym, Włochy). Pobyt badawczy

■ Prof.  W.  Daniel przebywała w  dniach 13–16.10.2014 w  Palacky University 
at Olomouc, Department of Pharmacology (Olomouc, Czechy). Pobyt nauko
woorganizacyjny.

■ Prof. W. Lasoń, dr D. Jantas przebywali w dniach 13–14.11.2014 na spotka
niu roboczym w ramach projektu polskonorweskiego (Oslo, Norwegia)

■ Mgr S. Rzeźniczek przebywał w dniach 14–22.11.2014 w Department of Human 
Molecular Genetics and Biochemistry Sockler Faculty of Medicine, (Tel Aviv, 
Izrael). Pobyt badawczy

■ Mgr S. Smusz przebywała w dniach 17–25.11.2014 w Faculty of Pharmacy, 
University of Bari (Bari, Włochy). Pobyt badawczy

■ Dr hab. M. Kubera przebywała w dniach 06–12.12.2014 w Faculty of Medi
cine, Department of Psychiatry, Chulalongkom University, Bangkok (Bang
kok, Tajlandia). Pobyt badawczy

■ Prof. A. Bojarski przebywał w dniach 18–20.12.2014 w Institut de Chimie 
Organique et Analytigue (ICOA), UMRCNRS 6005, University of Orleans 
(Orlean, Francja)

Uczestnictwo w międzynarodowych imprezach naukowych

■ Konferencja Registration Final Symposium in Lisbon ERANET NEURON, 13–14. 
01.2014, Lizbona (Portugalia) – uczestniczył prof. A. Pilc

■ Konferencja Factory Course MaldiImaging (MALDITOF), 13–15.01.2014, Bre
ma (Niemcy) – uczestniczyli: dr hab. M. Maćkowiak, dr F. Sucharski

■ Konferencja 46th Winter Conference on Brain Research, 25–30.01.2014, Steam
boat (USA) – uczestniczył prof. A. Pilc, prof. K. Wędzony
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■ Workshop Intoduction to ChMBL with special emphasis on GPCR SARFARI, 
10–11.02.2014, Marburg (Niemcy) – uczestniczył mgr D. Warszycki

■ Workshop ECNP 2014, 06–09.03.2014, Nicea (Francja) – uczestniczyli 
mgr W. Duda, mgr J. Ślusarczyk

■ Konferencja 8th Annual International Partnering Conference, BIOEurope 
Spring Conference, 10–12.03.2014, Turyn (Włochy) – uczestniczyli prof. A. Bo
jarski, dr T. Kos, prof. P. Popik

■ Konferencja European Winter Conference on Brain Research 15–22.03.2014, 
Brides Las Bains, (Francja) – uczestniczyły: dr  hab. K.  StarowiczBubak, 
mgr N. Małek

■ Konferencja EMBL Conference Microglia: Guardians of the  Brain EMBL, 
26–29.03.2014, Heidelberg (Niemcy) – uczestniczyły dr hab. J. Mika, dr E. Ro
jewska, mgr J. Ślusarczyk

■ Konferencja DGPT: German Society for Experimental and Clinical Pharma
cology and Toxicology 01–03.04.2014, Hannover (Niemcy) – uczestniczyli 
prof. M. Filip, prof. W. Lasoń

■ Konferencja World Congress on Osteoarthritis (OARSI), 24–27.04.2014, 
Paryż, (Francja) – uczestniczyły dr hab. K. StarowiczBubak, mgr N. Małek

■ Konferencja Barcelona GPCR Spring Conference 2014, 28–30.04.2014, 
Barcelona (Hiszpania) – uczestniczyli prof. A. Bojarski, mgr S. Mordalski, 
mgr K. Rataj, mgr S. Smusz, mgr D. Warszycki, mgr J. Witek

■ Konferencja 7th World Congress of World Institute of Pain, 7–10.05.2014, 
Maastricht (Holandia) – uczestniczyły dr hab. J. Mika, prof. B. Przewłocka, 
dr E. Rojek

■ Konferencja Luminex Learning – May Sessions, 12–16.05.2014, Breda (Ho
landia) – uczestniczył dr M. Kuśmider

■ Konferencja 21 International ISBS Neuroscience and Biological Psychiatry 
Conference, Stress and Behavior, 16–19.05.2014, St. Petersburg (Rosja) – 
uczestniczyły mgr A. Czarnecka, dr J. Konieczny

■ Konferencja 20th International Symposium on Microsomes and Drug Oxi
dations, 18–22.05.2014, Stuttgart (Niemcy) – uczestniczyli prof. W. Daniel, 
dr hab. J. Wójcikowski

■ Konferencja ICN: International Conference on Neuropsychopharmacology, 
26–27.05.2014, Londyn (Anglia) – uczestniczyły dr hab. A. GądekMichal
ska, dr hab. Z. Rogóz, dr hab. G. Skuza, mgr J. Tadeusz
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■ Konferencja 9th International Conference on Chemical Structures, 01–05.
05.2014, Noordwijkerhout (Holandia) – uczestniczyli: dr  R. Kurczab, 
mgr S. Smusz, mgr D. Warszycki

■ Konferencja 13th Annual Pharmacogenetics in Psychiatry Meeting, 
15–19.06.2014, Hollywood (USA) – uczestniczyły prof.  A.  BastaKaim, 
prof. B. Budziszewska, dr hab. M. Kubera, dr M. Leśkiewicz

■ Konferencja Workshop on Neuroeconomics: recent Advances and Future 
Directions, 15–20.06.2014, Erice (Włochy) – uczestniczyli: prof.  P.  Popik, 
dr R. Ryguła

■ Konferencja 29nd CINP World Congress, 22–26.06.2014, Vancouver (Kana
da) – uczestniczyli: dr H. Domin, prof. M. DziedzickaWasylewska, dr A. Fa
ronGórecka, dr M. Frankowska, dr G. Kreiner, dr M. Kuśmider, prof. I. Na
lepa, prof. A. Pilc, dr B. Szewczyk, mgr M. Woźniak, dr A. ZelekMolik

■ Konferencja EBPS Immunopsychiatry Workshop;Immune Influences on 
Brain & Behaviour: from Psychoneuroimmunology to Immunopsychiatry, 
27–29.06.2014, Brighton (Anglia) – uczestniczyła dr M. SowaKućma

■ Konferencja 24th Annual ICRS Symposium, 27.06–03.07.2014, Baveno 
(Włochy) – uczestniczyły: mgr N. Małek, dr hab. K. StarowiczBubak

■ Konferencja Annual Conference of Hungarian Association of Archivists, 
Spotkanie Archiwistów Grupy V4, 29.06–02.07.2014, Szekszard (Węgry) – 
uczestniczyła dr A. Krzemińska

■ Konferencja The  9th FENS Forum of Neuroscience, 05–09.07.2014, Me
diolan (Włochy) – uczestniczyli: prof.  L.  AntkiewiczMichaluk, dr  hab. 
A. BastaKaim, mgr E. Bator, mgr A. Bielawski, dr B. Bobula, prof. B. Bu
dziszewska, mgr P. Chmielarz, dr A. Chocyk, mgr P. Cieślak, mgr W. Duda, 
mgr  K. Głombik, dr  S.  Gołda, mgr  inż. K.  Kamińska, dr  T.  Kos, dr  hab. 
M. Kubera, mgr M. Kusek, mgr  J. Kuśmierczyk, mgr  J. Latosz, dr M. Leś
kiewicz, mgr T. Lenda, mgr E. Litwa, dr hab. E. LorencKoci, mgr K. Łopa
ta, mgr I. MajcherMaślanka, mgr E. Możdzeń, prof. .I. Nalepa, dr A. Niki
foruk, mgr A. Potasiewicz, prof. R. Przewłocki, mgr P. Rachwalska, dr hab. 
J. RodriguezParkitna, dr hab. Z. Rogóż, mgr J. Rzemieniec, mgr M. Sikora, 
mgr U. Skupio, dr W. Solecki, dr  J. Solich, mgr J. Sowa, mgr J. Ślusarczyk, 
mgr K. Szafran, dr hab. K. Tokarski, mgr E. Trojan, dr A. Wąsik, prof. K. Wę
dzony, mgr M. Zygmunt

■ Konferencja Multiple Mechanisms of Neurodegeneration and Progression, 
10–11.07.2014, Baveno (Włochy) – uczestniczyła mgr A. Górska
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■ Konferencja 5th Annual Biotechnology and Human health Symposium, 13–15.
07.2014, Charlottetown (Kanada) – uczestniczyła dr hab. M. Kajta

■ Konferencja Cellular Biology of Addiction, 13–20.07.2014, Barcelona (Hisz
pania) – uczestniczył dr W. Solecki

■ Konferencja 19th International Medical Esperanto Congress, 16–20.07.2014, 
Budapeszt (Węgry) – uczestniczyli: mgr  U. Doboszewska, prof.  M.  Filip, 
dr M. Frankowska, mgr J. Jastrzębska, mgr inż. K. Kamińska, prof. G. No
wak, mgr K. NoworytaSokołowska, prof. A. Pilc, dr A. SadakierskaChudy, 
dr J. Wierońska, mgr inż. K. Wydra

■ Konferencja Glia in health & Disease, 17–21.07.2014, Cold Sring Harbor 
(USA) – uczestniczyła dr M. Tertil

■ Konferencja Interdisciplinary Signaling Workshop, 21–25.07.2014, Wy
szehrad (Węgry) – uczestniczyli mgr  P.  Chmielarz,mgr  J. Kuśmierczyk, 
mgr K. RafaZabłocka

■ Konferencja 12th International Conference of Cognitive Neuroscience, 27–31.
07.2014, Brisbane (Australia) – uczestniczył mgr D. Żurawek

■ Konferencja FEBS EMBO Congress, 30.08–04.09.2014, Paryż (Francja) – 
uczestniczył mgr P. Skrobecki

■ Konferencja 34th International Symposium on Halogenated Persistent Orga
nic PollutantsDIOXINS, 31.08–06.09.2014, Madryt (Hiszpania) – uczestni
czyły mgr E. Litwa, mgr J. Rzemieniec

■ Konferencja International Scientific Genetic Conference, XXVI GENETIC 
DAYS, 03–04.09.2014, Praga (Czechy) – uczestniczyła mgr A. Wnuk

■ Konferencja 23rd International Symposium on Medicinal Chemistry, EFM
CISMC, 07–11.09.2014, Lizbona (Portugalia) – uczestniczył mgr J. Staroń

■ Konferencja XVI World Congress of Psychiatry: Focusing on Access, qu
ality and humane care, 14–18.09.2014, Madryt (Hiszpania) – uczestniczyły 
prof. L. AntkiewiczMichaluk, dr hab. Z. Rogóż, dr hab. G. Skuza, dr A. Wasik

■ Konferencja The 4th International Society for Zine Biology Meeting, 14–19.
09.2014, Asilomar (USA) – uczestniczyła: dr B. Szewczyk

■ Konferencja 44th Annual Meeting of the German Society for Immunology, 
17–20.09.2014, Bonn (Niemcy) – uczestniczyła dr hab. M. Kubera

■ Konferencja 8th International Meeting on Metabotropic Glutamate Recep
tors, 28.09–03.10.2013, Taormina (Włochy) – uczestniczyli dr  P.  Brański, 
dr G. Burnat, mgr B. Chruścicka, dr M. Marciniak, dr A. PałuchaPoniewiera, 
prof. A. Pilc, dr J. Wierońska
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■ Konferencja Schrödinger 14th Annual European User Meeting, 29–01.
10.2014, Frankfurt (Niemcy) – uczestniczył mgr S. Mordalski

■ Konferencja GLISTEN Budapest 2014, 02–04.10.2014, Budapeszt (Węgry) – 
uczestniczyli prof. A. Bojarski, mgr S. Mordalski, mgr K. Rataj, mgr S. Smusz, 
mgr D. Warszycki

■ Konferencja The Social Brain (FENS), 05–08.10.2014, Kopenhaga (Dania) – 
uczestniczyła dr M. Hołuj

■ Konferencja International Association for the Study of Pain (IASP), 06–11.
10.2014, Buenos Aires (Argentyna) – uczestniczyły mgr N. Małek, dr hab. 
K. StarowiczBubak

■ Konferencja 27th ECNP Congress, 18–21.10.2014, Berlin (Niemcy) – uczest
niczyli prof. A. BastaKaim, mgr K. Curzytek, mgr K. Głombik, dr hab. M. Ku
bera, dr M. Leśkiewicz, prof. M. Papp, mgr K. RafaZabłocka, mgr M. Rysz, 
dr A. SadakierskaChudy, mgr K. SzklarczykSmolana, mgr J. Ślusarczyk

■ Konferencja Brain Cirquits for Positive Emotions, 19–23.10.201, Ascona 
(Szwajcaria) – uczestniczyli mgr A. Potasiewicz, mgr D. Rafa, dr R. Ryguła

■ Konferencja EMBO Practical Course: High Throughput Microscopy for Systems 
Biology EMBL, 20–26.10.2014, Heidelberg (Niemcy) – uczestniczyła dr D. Jantas

■ Konferencja Science Polish perspectives, 24–26.10.2014, Oxford (Anglia) – 
uczestniczyła mgr J. Gołębiowska

■ Konferencja 24th Neuropharmacology Conference, 13–14.11.2014, Sheraton 
Pentagon (USA) – uczestniczyła dr J. Wierońska

■ Konferencja Neuroscience 2014, 15–19.11.2014, Waszyngton (USA) – uczest
niczyły mgr  E. Bator, mgr  U. Doboszewska, mgr  K. Głombik, mgr  P.  Ra
chwalska

■ Konferencja 4th Asian and Oceanian Parkinson’s Disease and Movement Di
sorders Congress, 28–30.11.2014, Pattaya (Tajlandia) – uczestniczyli dr K. Ku
ter, mgr Ł. Olech

■ Konferencja 10th International Congress on NonMotor Dysfunctions in 
Parkinson’s Disease and Related Disorders, 04–07.12.2014, Nicea (Francja) 
– uczestniczyła mgr K. BerghauzenMaciejewska

■ Konferencja The  International Conference on Advances in Biotechnology 
and Pharmaceutical Science, 15–16.12.2014, Pattaya (Tajlandia) – uczestni
czyła dr hab. M. Kubera

■ Konferencja International Association for the Study of Pain (IASP) 16–19.
12.2014, Londyn (Anglia) – uczestniczyła dr hab. K. StarowiczBubak
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ZAGRANICZNI GOŚCIE
W ramach wymiany w 2014 roku przebywały w Instytucie nastepujące 
osoby:

■ Prof. F. d’Amato (Institute of Neurosciences CNR, Rzym, Włochy) przeby
wała w Instytucie 20–24.05.2014. Cel wizyty naukowobadawczy

■ Prof. F. Pavone (Institute of Neurosciences CNR, Rzym, Włochy) przebywa
ła w Instytucie 20–24.05.2014. Cel wizyty naukowobadawczy

Ponadto w 2014 roku Instytut odwiedzili:

■ Dr M. Gabrielsen (Universytet Tromso, Norwegia) przebywał w Instytucie 
05–31.01.2014. Cel wizyty naukowobadawczy

■ Dr E. Lacivita (Uniwersytet w Bari) przebywał w Instytucie 15.01–15.04.2014. 
Cel wizyty konsultacyjnonaukowobadawczy

■ Prof. Ch. P. Müller (Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Erlangen, Niemcy) 
przebywał w  Instytucie 16–18.06.2014. Cel wizyty: wygłoszenie wykładu 
oraz konsultacje naukowe

■ Prof. H. Steinbusch (University, Maastricht, Holandia) przebywał w Insty
tucie 23–25.06.2014. Cel wizyty konsultacyjnobadawczy

■ Dr R. Mclennan (University, Maastricht, Holandia) przebywał w Instytucie 
23–25.06.2014. Cel wizyty konsultacyjnobadawczy

■ Prof. P. Lambin (University, Maastricht, Holandia) przebywał w Instytucie 
23–25.06.2014. Cel wizytykonsultacyjnobadawczy

■ Prof.  L.  Curfs (University, Maastricht, Holandia) przebywał w  Instytucie 
23–25.06.2014. Cel wizyty konsultacyjnobadawczy

■ Prof. J. Scheres (University, Maastricht, Holandia) przebywał w Instytucie 
23–25.06.2014. Cel wizyty konsultacyjnobadawczy

■ Prof. F. A. Henn (Psychiatry Ichan School of Medicine, Neuroscience Cold 
Spring Harbor Laboratory, Cold spring Harbor, USA), przebywał w Insty
tucie 29.06–02.07.2014. Cel wizyty: wygłoszenie wykładu oraz konsultacje 
naukowe

■ Prof.  N.  Addy (Psychiatry and of Callular and Molecular Physiology Yale 
University School of Medicine, New Haven, USA) przebywał w  Instytucie 
26–30.07.2014. Cel wizyty: wygłoszenie wykładu oraz konsultacje naukowe

■ Dr M. Kratochwil (Technische Universitat Darmstadt, Niemcy) przebywała 
w Instytucie 22–28.08.2014. Cel wizyty konsultacyjnobadawczy
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■ Prof. I. Sylte (Universytet Tromso, Norwegia) przebywał w Instytucie 07–10.
09.2014. Cel wizyty naukowobadawczy

■ Dr M. Gabrielsen (Universytet Tromso, Norwegia) przebywał w Instytucie 
21–30.09.2014. Cel wizyty naukowobadawczy

■ Prof.  A.  Zimmer (Institute of Molecular Psychiatry, University of Bonn, 
Niemcy) przebywał w Instytucie 10–14.10.2014. Cel wizyty: wygłoszenie wy
kładu oraz konsultacje naukowe

■ Prof.  D.  E.  Gloriam (Department of Drug and Pharmacology, University 
of Copenhagen, Dania) przebywał w Instytucie 12–14.11.2014. Cel wizyty: 
wygłoszenie wykładu oraz konsultacje naukowe

■ Dr V. Isberg (Department of Drug and Pharmacology, University of Copen
hagen, Dania), przebywał w Instytucie 12–14.11.2014. Cel wizyty: wygłosze
nie wykładu oraz konsultacje naukowe

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

■ Cambridge University (Wielka Brytania) – współpraca (dr R. Ryguła) za
owocowała w roku 2014 następującymi publikacjami:
– Rygula R, Clarke H, Cardinal R, Cockroft G, Xia J, Dalley J, Robbins T, 

Roberts A. Role of central serotonin in anticipation of rewarding or pu
nishing outcomes: Effects of selective amygdala or orbitofrontal 5HT 
depletion. Cerebral Cortex. 2014 May 30, in press.

– Clarke H, Cardinal R, Rygula R, Hong Y, Fryer T, Sawiak S, Ferarri V, 
Cockcroft G, Aigbirhio F, Robbins T, Roberts A. Orbitofrontal dopamine 
depletion upregulates caudate dopamine and alters behavior via changes 
in reinforcement sensitivity. The Journal of Neuroscience. 28 May 2014, 
34(22): 7663–7676

■ Abbvie GmbH&Co, Knollstr. 50, D‑67 061 Ludwigshafen (Niemcy) – 
umowa

 Temat współpracy: Badania efektów kognitywnych nowych ligandów firmy 
Abbvie (prof. P. Popik)

■ Instytut Biologii Komórkowej i Neurobiologii CNR w Rzymie (Włochy) 
– współpraca w ramach porozumienia PAN/CNR o dwustronnej współpracy 
naukowej

 Temat współpracy: Neurobiologia chronicznych patologii w modelach zwierzę‑
cych: poszukiwanie zastosowań klinicznych (prof. I. Nalepa, prof. J. Vetulani)
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■ German Cancer Research Center, Dept. Molecular Biology of the Cell I, 
Heidelberg (Niemcy) – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Charakterystyka genetycznych modeli chorób neurodege‑
neracyjnych (dr G. Kreiner, prof. I. Nalepa)

■ MUSC Medical University of South Carolina, Lab. of Molecular Neurop‑
sychopharmacology, Charleston USA – współpraca nieformalna.

 Temat współpracy: Badania mechanizmu hypofrontalności w  uzależnieniu 
kokainowym (dr A. ZelekMolik)

■ Instytut Chemii Organicznej i  Analitycznej Uniwersytetu w  Orleanie 
(Francja; UMR‑CNRS 6005) – współpraca w ramach porozumienia

 Temat współpracy: Projektowanie, synteza i aktywność biologiczna pochodnych 
azatetralin jako nowych ligandów receptorów 5‑HT7 (prof. A. Bojarski)

■ Dipartimento Farmaco‑Chimico University of Bari (Włochy)
 Temat współpracy: Innovative drugs for treatment of cognitive deficits in neu‑

rodegenerative diseases and age‑related disorders (prof. A. Bojarski)
■ Zakład Farmakologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Palacky’ego 

w Ołomuńcu (Czechy) – współpraca nieformalna
 Temat współpracy: Regulacja cytochromu P450 oraz współpraca w zakresie 

metod badawczych tego enzymu (prof. W. Daniel)
■ Zakład Badań Układu Nerwowego, Uniwersytet Karolinska w Sztokhol‑

mie (Szwecja) – wspólny grant
 Temat współpracy: Rola heterodimerów receptorowych A2A/D2 w mechani‑

zmie działania substancji uzależniających (prof. M. Filip)
■ Zakład Nauk Przyrodniczych i  Biotechnologii Uniwersytetu w  Ferrarze 

oraz Zakład Nauk Farmakologicznych, Uniwersytet w Mediolanie (Wło‑
chy) – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Nowe neuronalne mechanizmy działania kokainy 
(prof. M. Filip)

■ Institut de Recherches Internationales Servier (Francja) – umowa
 Temat współpracy: Wpływ ostrego i  wielokrotnego podania agomelatoniny 

na  nagradzające efekty kokainy oraz na  nawrót indukowany wyzwalającą 
dawką kokainy lub bodźcem warunkowym u bulbektomizowanych szczurów 
(prof. M. Filip)

■ Department of Neuroscience (Prof. Sven Ove Ogren) Uniwersytet Karo‑
linska w Sztokholmie (Szwecja) – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Badanie roli receptorów serotoninowych w mechanizmie 
działania klozapiny (prof. M. DziedzickaWasylewska)
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■ Institut de Recherches Internationales Servier (Francja), Janssen Rese‑
arch and Development (USA), Lundbeck Research (USA) – umowy

 Temat współpracy: Badania nad działaniem nowych związków przeciwde‑
presyjnych i przeciwpsychotycznych w modelu chronicznego łagodnego stresu 
(prof. M. Papp)

■ Department of Pharmacological and Biomolecular Sciences, University 
of Milan (Włochy) – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Badania nad rolą procesów zapalnych w depresji i działa‑
niu leków przeciwdepresyjnych w modelu depresji u zwierząt (prof. M. Papp)

■ Instytut Biologii Komórkowej i Neurobiologii, Rzym (Włochy) – współ
praca międzynarodowa z zespołem Prof. Flamini Pavone z National Rese
arch Council of Italy, Cell Biology Rome, Italy w ramach grantu Harmonia 
2013/10/M/NZ4/00 261, przyznanego przez NCN oraz działalności statuto
wej Zakładu Farmakologii Bólu IF PAN.

 Temat współpracy: Neuronalne i nieneuronalne mechanizmy toksyny botuli‑
nowej A w rozwoju bólu neuropatycznego – badania behawioralne i bioche‑
miczne (dr hab. J. Mika, prof. IF PAN)

■ Istituto di Chimica Biomolecolare CNR Pozzuoli, Neapol (Włochy) –po
rozumienie grant Sonata Bis

 Temat współpracy: Analiza poziomu endogennego anandamidu w DRG, rdze‑
niu kręgowym i  chrząstka stawu kolanowego u  zwierząt z  rozwiniętym OA 
oraz określenie potencjalnych zmian jego poziomów po uprzedniej modulacji 
farmakologicznej. Badania z  zastosowaniem techniki chromatografii cieczo‑
wej‑ spektrometrii masowej (LC‑MS) (dr hab. K. StarowiczBubak)

■ Instytut Biologii Komórkowej i Neurobiologii w Rzymie (Włochy) – w ra
mach współpracy pomiędzy PAN i CNR.

 Temat współpracy: Neurobiologia chronicznych patologii w modelach zwierzę‑
cych: poszukiwanie zastosowań klinicznych (dr hab. J. Mika, prof. IF PAN)

■ Istituto di Chimica Biomolecolare CNR Pozzuoli, Neapol (Włochy) – 
współpraca w ramach realizacji grantu LIDER i porozumienia

 Temat współpracy: Określenie poziomu endogennego anandamidu metodą 
LC‑MS po  farmakologicznej modulacji jego poziomu w  rdzeniu kręgowym 
zwierząt w modelach bólu neuropatycznego (prof. B. Przewłocka). Okres obo
wiązywania projektu 2011–2014
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■ Instytut Ewolucji, Uniwersytet w Haifie, Mt. Carmel, 31 905 Haifa, (Izrael) 
– współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Analiza fitochemiczna azjatyckich gatunków z  rodzaju 
Lactuca, zbiór nasion ze stanowisk naturalnych, analiza populacyjna (dr hab. 
A. Stojakowska, prof. IF PAN)

■ Abbott GmbH&Co, Knollstr. 50, D‑67 061 Ludwigshafen (Niemcy) – 
umowa

 Temat współpracy: Współpraca w ramach umowy dotyczącej badań nowych 
ligandów firmy Abbott w zwierzęcym modelu depresji polegającym na usunię‑
ciu opuszek węchowych (prof. A. Pilc)

■ Lundbeck Research, 215 College Road, Paramus, New Jersey 07 652 (USA) 
– umowa

 Temat współpracy: Evaluation of Selected Lundbeck mGlu4 Potentiator Sub‑
stances Using the Vogel Conflict Test in Rat (prof. A. Pilc)

■ Maes Clinics & TRIA, Piyavate Hospital (prof.  Michael Maes), Bangkok 
10310 (Tajlandia) – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Badania biomarkerów stanu zapalnego w depresji (dr hab. 
M. Kubera)

■ Uniwersytet Pompeu Fabra, Barcelona (Hiszpania), University College, 
London (Wielka Brytania), GW Pharmaceuticals, Salisbury (Wielka Bry‑
tania), Laboratorios del Dr Esteve, Barcelona (Hiszpania), GIE Centre Eu‑
ropeen de Recherche en Biologie et en Medecine (CERBM), Illkirch (Fran‑
cja), Universitaetsklinikum, Bonn (Niemcy), DeCODE Genetics, Islensk 
Erfdagreining, Reykjavik (Islandia), Charité Universitätsklinikum, Ber‑
lin (Niemcy), Helsinki University Central Hospital, Helsinki (Finlandia), 
Imperial College Of Science, Technology And Medicine, London (Wielka 
Brytania) – współpraca w ramach grantu 7.PR HEALTHF22013602891 
NeuroPain (prof. R. Przewłocki)

■ Max Planck Institute of Psychiatry, Monachium (Niemcy) – współpraca 
nieformalna

 Temat współpracy: Badania genetycznego podłoża efektywności leków przeciw‑
depresyjnych (prof. R. Przewłocki)

■ Euskal Herriko Unibertsitatea (Uniwersytet Kraju Basków) – współpraca 
z Prof. Marią Torrecillą Sesmą

 Temat współpracy: współpraca w  celu charakteryzacji elektrofizjologicznej 
neuronów norafrenergicznych u zwierząt NR1DbhCre (prof. R. Przewłocki)
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■ Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University, Uppsala 
(Szwecja) – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Farmakologia bólu (prof. R. Przewłocki)
■ Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg (Niemcy) – 

współpraca nieformalna
 Temat współpracy: Tworzenie myszy transgenicznych z  selektywnymi muta‑

cjami genów w neuronach (prof. R. Przewłocki)
■ Dep. Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Science‑

s,Linköping University, Linköping (Szwecja), współpraca z  dr.  Davidem 
Engblomem – w ramach grantu HARMONIA 2012/06/M/NZ4/00 143

 Temat współpracy: Plastyczność synaps glutaminianergicznych na neuronach 
dopaminowych: mechanizm powstawania nałogów (prof. R. Przewłocki)

■ Centralny Instytut Psychiatrii w  Mannheim, Mannheim (Niemcy) – 
współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Tworzenie myszy transgenicznych (prof. R. Przewłocki)
■ CNRS UPR 3212, University of Strasbourg, Institute of Cellular and In‑

tegrative Neurosciences (INCI), 67 084 Strasbourg (Francja) – współpraca 
nieformalna

 Temat współpracy: The role of Muller glia in the retinal function (prof. R. Prze
włocki)

■ Zakład Nauk Biomedycznych, Uniwersytet w Cagliari (Włochy), współ
praca nieformalna (prof. M. Morelli, Dr. A. Carta)

 Temat współpracy: Poszukiwanie mechanizmów leżących u podstaw neurotok‑
syczności w chorobie Parkinsona – badania w modelach zwierzęcych (dr hab. 
J. Wardas)

■ Techniczny Uniwersytet w Darmstadt (Niemcy) (prof. N. Dencher) – w ra
mach projektu finansowanego przez DAAD (The joint program promoting 
the PolishGerman Personnel Exchange associated with the implementation 
of research projects in the years 2013–2014, project ID 56 270 132

 Temat współpracy: Analiza roli komórkowego systemu bioenergetycznego 
w procesie degeneracji dopaminergicznego układu czarnoprążkowiowego oraz 
jej kompensacji. Badania w zwierzęcym modelu przedlinicznej fazy choroby 
Parkinsona (prof. K. Ossowska, dr K. Kuter)

■ Techniczny Uniwersytet w Darmstadt (Niemcy) (prof. N. Dencher)– w ra
mach stypendium naukowego MOBILNOŚĆ PLUS

 Temat współpracy: Rola ochronna astrocytów w procesie degeneracji neuro‑
nów układu dopaminergicznego oraz w  procesie funkcjonalnej kompensacji 
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tego uszkodzenia. Badania funkcji i składu mitochondrialnych superkomplek‑
sów łańcucha oddechowego w zwierzęcych modelach wczesnej choroby Parkin‑
sona (dr K. Kuter)

■ Instytut Farmakologii i  Klinicznej Farmacji, Philipps‑Universität Mar‑
burg (Niemcy) (zespół prof. Carstena Culmsee)  – współpraca nieformalna

 Temat współpracy: Współpraca w  badaniach nad funkcjonowaniem mito‑
chondriów (dr K. Kuter)
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Kadra naukowa

STAN ZATRUDNIENIA

W dniu 31.12.2014 Instytut zatrudniał (w przeliczeniu na pełne etaty) 184 pra
cowników: pracownicy naukowi 76 osób (w tym profesorowie i doktorzy habi
litowani 36 osoby), pracownicy inżynieryjnotechniczni 57 osób (w tym z wyż
szym wykształceniem 43 osoby), pozostali pracownicy 51 osób oraz 4 osoby 
na długoterminowych urlopach bezpłatnych, wychowawczych i rodzicielskich. 
Studium Doktoranckie liczyło 36 uczestników oraz 10 doktorantów Interdyscy
plinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny”.

DOKTORATY

W 2014 roku stopień naukowy doktora uzyskali następujący pracownicy Insty
tutu Farmakologii PAN oraz uczestnicy Studium Doktoranckiego:

■ Mgr Anna Czarnecka – tytuł rozprawy doktorskiej: Rola tlenku azotu w mo‑
dulowaniu działania lewodopy w  zwierzęcym modelu choroby Parkinsona 
(posiedzenie Rady Naukowej IF PAN w dniu 18.06.2014)

■ Mgr Joanna Miszkiel – tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ ligandów recep‑
torów serotoninowych 5‑HT1B na działanie amfetaminy u szczurów w modelu 
samo podawania (posiedzenie Rady Naukowej IF PAN w dniu 18.06.2014)

■ Mgr Piotr Chmielarz – tytuł rozprawy doktorskiej: Charakterystyka myszy 
z  selektywną ablacją receptora glikokortykoidowego w  neuronach noradre‑
nergicznych i ich reaktywność na stres (posiedzenie Rady Naukowej IF PAN 
w dniu 5.11.2014)

■ Mgr Magdalena Sikora – tytuł rozprawy doktorskiej: Znaczenie receptorów 
mGluR5 i NMDA na neuronach, na których zlokalizowane są receptory dopa‑
minowe D1, w uzależnieniach (posiedzenie Rady Naukowej IF PAN w dniu 
5.11.2014)
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■ Mgr  Anna Sławińska – tytuł rozprawy doktorskiej: Potencjał terapeutycz‑
ny Lu AF21 934, pozytywnego allosterycznego modulatora dla receptorów 
metabotropowych typu mGlu4 (posiedzenie Rady Naukowej IF PAN w dniu 
5.11.2014)

■ Mgr  Rafał Guzik – tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza ekspresji fosfory‑
lowanej formy histonu H3 po  podaniach substancji psychozomimetycznej – 
MK‑801 (obrona odbyła się 20.11.2014 – doktorat jeszcze nie zatwierdzony 
przez Radę Naukową IF PAN)

PROFESURY

■ Dr hab. Agnieszka Basta‑Kaim, prof. IF PAN (kierownik Studiów Dokto
ranckich IF PAN) uzyskała tytuł profesora nauk medycznych – postanowie
nie Prezydenta RP z dnia 28.07.2014

■ Dr  hab. Krystyna Gołembiowska (profesor w  Zakładzie Farmakologii IF 
PAN) uzyskała tytuł profesora nauk medycznych – postanowienie Prezyden
ta RP z dnia 28.07.2014

NOMINACJE I AWANSE

■ Dr  hab. A.  Basta‑Kaim, prof.  IF PAN uzyskała tytuł naukowy profeso
ra nauk medycznych postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 28.07.2014 r. oraz została mianowana prze Prezesa Polskiej Akademii 
Nauk na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Farmakologii Pol
skiej Akademii Nauk w Krakowie dn. 1 grudnia 2014 r.

■ Dr P. Chmielarz w drodze konkursu został zatrudniony na stanowisku asy
stenta w Zakładzie Biochemii Mózgu

■ Dr hab. K. Gołembiowska uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycz
nych postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z  dnia 28 lipca 
2014 r. oraz została mianowana prze Prezesa Polskiej Akademii Nauk na sta
nowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Farmakologii Polskiej Akade
mii Nauk w Krakowie dn. 1 grudnia 2014 r.

■ Dr hab. J. Mika otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz zosta
ła mianowana na kierownika Zakładu Farmakologii Bólu dnia 1 maja 2014 r.

■ Dr hab. J. Mika została powołana na członka Korpusu Ekspertów Narodo
wego Centrum Nauki
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■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak została powołana na członka Korpusu Eksper
tów Narodowego Centrum Nauki

■ Prof. B. Przewłocka została powołana na członka panelu ekspertów ocenia
jących wnioski grantowe do konkursu LIDER 2014 NCBiR

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

■ Prof. A. Basta‑Kaim: Nagroda za najlepszy poster:13th Annual Pharmaco
genetics in Psychiatry Meeting, 15 June 2014, Hollywood, Florida, USA and 
2014 Annual Meeting, 16–19.06.2014

■ Prof.  W.A.  Daniel została powołana przez Narodowe Centrum Nauki 
w skład panelu ekspertów, oceniającego wnioski badawcze w konkursie 2014

■ Mgr J. Jastrzębska otrzymała specjalne naukowego stypendium dla dokto
rantów Instytutu Farmakologii PAN na rok 2014/2015 ze środków uzyska
nych z dotacji KNOW

■ Mgr J. Jastrzębska otrzymała stypendium dla najlepszych doktorantów Insty
tutu Farmakologii PAN na rok 2014/2015

■ Mgr M. Kusek FENS Travel Grant9th FENS Forum of Neuroscience. Medio
lan, Włochy, 05–09.07. 2014

■ Mgr N. Małek została laureatem „IASP Travel Award”, czym zapewniła sobie 
udział w konferencji 15th World Congress on Pain, 06–12.10.2014, Buenos 
Aires, Argentyna

■ Mgr N. Małek została zaproszona do grona wykładowców konferencji Europe
an Winter Conference on Brain Research (EWCBR), organizowanej w Brides 
les Bains, Francja, 15–22.03.2014

■ Prof. G. Nowak otrzymał nagrodę I stopnia Prorektora Uniwersytetu Jagiel
lońskiego ds. Collegium Medium za działalność naukową w roku 2013 na Wy
dziale Farmaceutycznym UJ CM

■ Prof. A. Pilc otrzymał nagrodę I stopnia Prorektora Uniwersytetu Jagielloń
skiego ds. Collegium Medium za działalność naukową w roku 2013 na Wy
dziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

■ Prof.  A.  Pilc otrzymał Certificate of Excelence in Reviewing przyznany 
od czasopisma Pharmacology, Biochemistry and Behavior

■ Prof. A. Pilc otrzymał Plakietkę z okazji 25lecia członkostwa w Society for 
Neuroscience
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■ Dr  E. Rojewska została laureatem „EMBL Award”, czym zapewniła sobie 
udział w konferencji EMBL Conference Microglia: Guardians of the Brain, 
Heidelberg Germany, 26–29.03.14

■ Dr  hab. K.  Starowicz‑Bubak została zaproszona do  grona wykładowców 
konferencji European Winter Conference on Brain Research (EWCBR),  
organizowanej w Brides les Bains we Francji, 15–22.03.2014

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak została nominowana na kierownika XXXII Zi
mowej Szkoły Instytutu Farmakologii PAN „Farmakologia kanabinoidów”, 
konferencja odbędzie się w styczniu 2015

■ Dr hab. K. Starowicz‑Bubak została nominowana na kierownika konferen
cji 26th Annual Symposium of the International Cannabinoid Research So
ciety (ICRS), konferencja odbędzie się w czerwcu 2016 roku

■ Mgr J. Ślusarczyk otrzymała grant podróżny na pokrycie kosztów konferen
cji ECNP, Junior Scientists Workshop, Nicea, 6–9.03.2014

■ Mgr J. Ślusarczyk otrzymała grant podróżny na pokrycie opłaty zjazdowej 
EMBL Conference, Heidelberg, Niemcy, 26–29.03.2014

■ Mgr J. Ślusarczyk otrzymała grant podróżny na pokrycie kosztów konferen
cji 27th ECNP Conference, Berlin, Niemcy, 18–21.10.2014

■ Prof. J. Vetulani otrzymał dyplom „Człowiek roku 2013” w plebiscycie Ga
zety Krakowskiej, przyznany mu za „niestrudzoną popularyzację nauki i po
moc w poznawaniu mózgu za pomocą mózgu”

■ Poster pt. „Role of astrocytes in functional compensation of the motor defi
cits after dopaminergic nigrostriatal system degeneration in relation to early 
Parkinson’s disease”, autorstwa Olech Ł., Głowacka U., Wardas J., Kuter K., 
został wyróżniony w ramach osobnej sesji AOPMC Poster Highlights pod
czas: 4th Asian and Oceanian Parkinson’s disease and Movement Disorders 
Congress, Pattaya, Tajlandia, 28–30.11.2014
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Z żałobnej karty

27 listopada 2014 roku zmarł Profesor Andrzej W. Lipkowski, Dyrektor 
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskie
go Polskiej Akademii Nauk, twórca i kierownik Zakładu Neuropeptydów, czło
nek Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.

Profesor dr hab. n. medycznych Andrzej W. Lipkowski, znakomity chemik 
badacz i chemik syntetyk, który w sposób doskonały wykorzystywał swoją wie
dzę chemiczną w naukach medycznych, zarówno doświadczalnych, jak i klinicz
nych – to uczony z wielkim i niezwykle wartościowym dorobkiem naukowym, 
a zarazem świetny organizator nauki o unikalnych umiejętnościach współpra
cowania z licznymi ośrodkami oraz kierowania dużymi zespołami badawczymi. 
Inicjator i  koordynator klastrów naukowych, których celem jest promowanie 
wdrażania do  praktyki rezultatów badań biomedycznych. Był laureatem licz
nych nagród naukowych, odznaczeń państwowych i międzynarodowych, w tym 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe.






