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1. Imię i nazwisko  

Beata Bystrowska 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 

Doktor nauk farmaceutycznych – 2003.  

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie metody chromatografii cieczowej z detekcją 

masową do oceny stężeń leków i ich metabolitów w zatruciach na przykładzie 

karbamazepiny” 

Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kłys 

  

Katedra Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum 

Katedra Medycyny Sądowej, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium 

Medicum 

 

Magister analityki medycznej – 1996. 

Tytuł pracy magisterskiej: „Ocena wrażliwości in vitro grzybów drożdżopodobnych i 

dermatofitów na amorolfinę.”  

Promotor: dr hab. Anna Macura  

Zakład Mykologii Instytutu Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum. 

   

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

2007 – obecnie – adiunkt w Katedrze Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM  

2005 – 2007 – p.o. kierownika, adiunkt w Zakładzie Toksykologii Analitycznej i Terapii 
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Monitorowanej, Katedry Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ w Krakowie, 

Wydział Lekarski; 

2005 – 2007 – ½ etatu technicznego w Katedrze Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego 

UJCM 

1996 – 2005 – asystent w Katedrze Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego UJCM w 

Krakowie  

 

4. Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę habilitacji 

(wynikającego  z  art.  16  ust.  2  ustawy  z  dnia 14  marca  2003  r.  o  stopniach  naukowych  i  tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U.  z 2016 r. poz. 

1311.) 

Przedmiotem przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego, będącego podstawą 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego jest monotematyczny cykl 5 publikacji (H-1 

– H-5) zatytułowany: „Rola układu endokannabinoidowego mózgu w mechanizmach 

uzależnienia od kokainy”. Obejmuje on 5 pełnotekstowych prac oryginalnych, 

opublikowanych w anglojęzycznych recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu 

międzynarodowym. Zgodnie z analizą bibliometryczną, łączny współczynnik impact factor 

cyklu publikacji wynosi IF = 13.455, a odpowiadająca mu punktacja Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego to 130 pkt. We wszystkich pracach jestem pierwszym autorem oraz 

autorem korespondencyjnym.   

 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

ROLA UKŁADU ENDOKANNABINOIDOWEGO MÓZGU W MECHANIZMACH 

UZALEŻNIENIA OD KOKAINY 

 

4.2. Wykaz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

H-1. Bystrowska Beata, Adamczyk Przemysław, Moniczewski Andrzej, Zaniewska 

Magdalena, Fuxe Kjell, Filip Małgorzata: „LC/MS/MS evaluation of cocaine and its 
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metabolites in different brain areas, peripheral organs and plasma in cocaine self-

administering rats” Pharmacol. Rep. 2012, 64, 6, 1337-1349;  

(Elsevier; IF2012 = 1.965; MNiSW 2015 = 25 pkt) 

H-2. Bystrowska Beata, Smaga Irena, Tyszka-Czochara Małgorzata, Filip Małgorzata: 

„Troubleshooting in LC-MS/MS method for determining endocannabinoid and 

endocannabinoid-like molecules in rat brain structures applied to assessing the brain 

endocannabinoid/endovanilloid system significance.” Toxicol. Mech. Methods, 2014, 24, 4, 

315-322; 

(Taylor&Francis IF2014 = 1.517; MNiSW 2014 = 15 pkt) 

H-3. Bystrowska Beata, Smaga Irena, Frankowska Małgorzata, Filip Małgorzata: „Changes 

in endocannabinoid and N-acylethanolamine levels in rat brain structures following cocaine 

self-administration and extinction training.” Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiatry, 

2014, 50, 1-10;  

(Elsevier; IF2014 = 3.689; MNiSW 2014 = 35 pkt) 

H-4. Bystrowska Beata, Frankowska Małgorzata, Smaga Irena, Pomierny-Chamioło Lucyna, 

Filip Małgorzata: „Effects of Cocaine Self-Administration and Its Extinction on the Rat Brain 

Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors” Neurotox. Res.  2018,  34, 547-558,  

(Springer; IF2018 = 3.186; MNiSW 2018 = 25 pkt) 

H-5. Bystrowska Beata, Frankowska Małgorzata, Smaga Irena, Niedzielska-Andres Ewa, 

Pomierny-Chamioło Lucyna, Filip Małgorzata: „Cocaine-induced reinstatement of cocaine 

seeking provokes changes in the  endocannabinoids and N-acylethanolamines levels in rat 

brain structures” Molecules, 2019,24,1125; doi: 10.3390/molecules24061125  

(MDPI; IF2019 = 3.098; MNiSW 2019 = 30 pkt) 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania impact factor publikacji stanowiących podstawę 

habilitacji wynosi IF = 13,455, co odpowiada punktacji MNiSW = 130.   

Mój średni procentowy udział w prezentowanych publikacjach wynosi 77%. 

 



Beata Bystrowska 

 

6 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

4.3.1. Wprowadzenie – Układ Endokannabinoidowy i kokaina. 
 

Układ endokanabinoidowy (CBS) to endogenny układ złożony z receptorów 

kanabinoidowych, wewnętrznych ligandów dla tych receptorów oraz enzymów biorących 

udział w syntezie i degradacji neuroprzekaźników.  System ten składa się z: 1) receptorów 

kannabinoidowych CB1, CB2 (dobrze poznane) i tzw. nonCB1/nonCB2 (receptory z grupy 

GPR); 2) endogennych ligandów zwanych endokannabinoidami (najwcześniej poznane - 

anandamid – AEA oraz 2-arachidonyloglycerol – 2AG); oraz 3) enzymów odpowiedzialnych 

za biosyntezę (DAGL i NAPE) i degradację ligandów (FAAH, MAGL). Endokannabinoidy 

wykazują szereg działań biologicznych tj. działanie przeciwbólowe, neuroprotekcyjne, 

przeciwzapalne, przeciwwymiotne, pobudzają łaknienie, biorą udział w kontroli stanu 

emocjonalnego oraz regulują napięcie mięśni [1–4]. Endokannabinoidy obniżają ciśnienie, 

powodują bradykardię, hamują komórki wzrostu, wpływają na metabolizm i wytwarzanie 

energii w organizmie, modulują odpowiedź immunologiczną i zapalną [5]. Układ 

endokannabinoidowy bierze udział w regulacji różnych funkcji fizjologicznych takich jak 

emocje, pamięć i uczenie się, metabolizm związany z produkcją energii, kontrola w układzie 

krążenia oraz regulacje w obrębie układu rozrodczego. W warunkach patofizjologicznych 

zaburzenia w funkcjonowaniu tego układu wskazują na jego udział w patomechanizmie 

powstawania chorób, zwłaszcza w odniesieniu do schorzeń związanych z centralnym systemem 

nerwowym takich jak Alzheimer czy schizofrenia [2]. Wykazano również udział tego układu w 

procesie powstawania uzależnienia od substancji psychotropowych [6–10]. Wyniki badań 

wskazują również na udział receptorów CB1 w nagradzającej odpowiedzi na czynnik 

uzależniający [9,11,12]. 

Rozmieszczenie układu endokannabinoidowego w tkankach organizmu jest bardzo 

zróżnicowane, zarówno w obrębie poszczególnych struktur mózgu jak i w tkankach 

obwodowych. Ze względu na kilka rodzajów receptorów oraz różnice w mechanizmach 

syntezy i degradacji enzymatycznej neuroprzekaźników można wyszczególnić tkanki 

zawierające „kompletny” układ endokannabinoidowy (np. hipokamp w obrębie centralnego 

systemu nerwowego), jak również istnieją regiony tkankowe, gdzie obserwuje się brak 

niektórych składników tego układu [1,11,13,14].  



Beata Bystrowska 

 

7 

Po raz pierwszy wyizolowano i powielono receptor kannabinoidowy we wczesnych 

latach 90-tych ubiegłego wieku. Receptory kannabinoidowe należą do grupy receptorów 

związanych z białkiem G tzw. receptorów metabotropowych [15].  

Receptor CB1 jest zlokalizowany głównie w tkance mózgowej, w zakończeniach 

nerwów glutaminergicznych i GABA-ergicznych. Jest obecny zarówno w błonie 

presynaptycznej jak i postsynaptycznej. Pod względem budowy receptor CB1 jest białkiem 

złożonym z 472 reszt aminokwasowych o masie 64 kDa. W swojej strukturze ma 7 regionów 

hydrofobowych, domen przechodzących przez błonę cytoplazmatyczną, oddzielonych trzema 

pętlami rozciągającymi się na zewnątrz i trzema do wnętrza komórki, zewnątrzkomórkowo 

zlokalizowany N-koniec z trzema potencjalnymi miejscami glikozylacji oraz leżący wewnątrz 

komórki C-koniec cząsteczki. W budowie białka receptorowego obserwuje się również 

znaczące różnice. Do nich należy brak wysoko konserwatywnych reszt proliny w piątej 

domenie hydrofobowej oraz obecność 2 lub 3 reszt cysteinowych w obrębie trzeciej pętli 

zewnątrzkomórkowej [16,17]. Rozmieszczenie receptorów CB1 jest zróżnicowane w obrębie 

mózgu, w zależności od danej struktury. Gęstość receptora CB1 w obrębie tkanki mózgowej i 

rdzenia kręgowego jest zbliżona do poziomu GABA- i glutaminiano zależnych kanałów 

jonowych. Największą gęstość wykazano m.in. w zwojach podstawy mózgu, substancji 

czarnej czy gałce bladej. Również w obrębie hipokampa, szczególnie w zakręcie zębatym 

oraz w móżdżku obserwowane są miejsca o wysokiej gęstości tych receptorów. Na uwagę 

zasługuje wykazanie dużej gęstości receptora CB1 w układzie limbicznym kory z dużo niższą 

gęstością w regionach motorycznych i pierwotnie zmysłowych (primary sensory), co sugeruje 

udział układu endokannabinoidowego w procesach motywacji (układ limbiczny) oraz 

procesach poznawczych [16]. Receptor CB1 nie jest ograniczony tylko do centralnego 

systemu nerwowego, jego obecność wykazano również w takich narządach jak prostata, 

macica, jądra, jelito cienkie, śledziona, limfocyty oraz w obwodowych włóknach nerwowych. 

Pobudzenie receptora CB1 prowadzi do uwalniania acetylocholiny, noradrenaliny, dopaminy, 

5HT, D-asparaginianu oraz cholecystokininy. Presynaptycznie receptor CB1 hamuje 

uwalnianie glutaminianu lub glicyny. Hamuje również przewodnictwo EPSCs (Excitatory 

postsynaptic currents) [15,17,18]. Analizując mechanizmy regulacji sygnału przy aktywacji 

receptora CB1 należy podkreślić jego rolę w regulacji uwalniania neuroprzekaźników. 

Hamowanie presynaptycznych kanałów wapniowych przez endokannabinoidy zmniejsza 

uwalnianie transmiterów w presynaptycznych zakończeniach nerwów. Obserwuje się 

hamowanie uwalniania glutaminianu, acetylocholiny i noradrenaliny. 
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Receptor CB2 pierwotnie określany jako obwodowy, jest zlokalizowany głównie w 

obrębie komórek układu immunologicznego – limfocytach B (największa gęstość), 

limfocytach T (w tym Th1, Tcyt., komórki NK), mastocytach oraz monocytach, poza tym jest 

obecny w śledzionie, grasicy i migdałkach. Wykazano również jego obecność w tkance 

nerwowej centralnego systemu nerwowego – m.in. w mikrogleju [19–22]. Receptor CB2 jest 

zlokalizowany postsynaptycznie [19]. W budowie białka tego receptora występuje 360 reszt 

aminokwasowych, masa białka to około 40 kDa. Strukturalnie składa się z 7 hydrofobowych 

domen o budowie -helisy przechodzących przez błonę komórkową. Zewnątrzkomórkowa 

domena N-końcowa jest krótsza o 83 aminokwasy niż w receptorze CB1. W badaniach 

wykazano różnice gatunkowe w zakresie mRNA, jak również stwierdzono porównując oba 

typy receptorów iż receptor CB2 wykazuje około 44-48% podobieństwa do receptora CB1 u 

ludzi. Większe podobieństwo pomiędzy receptorami obserwuje się w obrębie domen 

transbłonowych [5,23,24]. Aktywacja receptora CB2 również uruchamia mechanizm 

hamowania cyklazy adenylanowej oraz pobudza kinazy białkowe aktywowane mitogenem. 

Receptor CB2 bierze udział w kontroli proliferacji, różnicowaniu i przeżyciu komórek 

zarówno nerwowych jak i nienerwowych [17]. 

Pierwszym dobrze poznanym ligandem układu endokannabinoidowego był 
9
-

tetrahydrokannabinol (
9
-THC), związek zawarty w konopiach (fitokannabinoid). Obecność 

związków o właściwościach kannabimimetycznych zaobserwowano również w nasionach 

niektórych gatunków sosny (Sciadopitys verticillata), np. 2-SG, odpowiednik 2-AG, zbliżony 

budową ale o mniejszej aktywności. Analogi anandamidu stwierdzono również w 

czekoladzie. Kakao zawiera N-acyloetanolaminy, chemicznie i farmakologicznie 

odpowiadające strukturze AEA [3,17]. Związki te o charakterze lipidów mogą zastępować 

ligandy kannabinoidów poprzez bezpośrednie działanie lub pośrednio powodując zwiększenie 

poziomu AEA [5,16]. Wykazanie obecności receptorów kannabinoidowych w organizmie 

żywym skłoniło do poszukiwania ligandów o podobnym działaniu, ale będących czynnikami 

wewnętrznymi organizmu tzw. endokannabinoidów. Wykazano, że w organizmie są 

syntetyzowane substancje o działaniu kannabimimetycznym, pochodne kwasu 

arachidonowego, zdolne do funkcjonalnej aktywacji jednego lub obu podtypów receptora CB. 

W porównaniu z klasycznymi neuroprzekaźnikami i neuropeptydami endokannabinoidy nie 

są magazynowane w pęcherzykach w cytoplazmie, są one syntetyzowane „na żądanie” z 

lipidów błonowych, poprzez enzymy wewnątrzkomórkowe, następnie uwalniane do 

przestrzeni synaptycznej, gdzie jako cząsteczki przekaźnikowe biorą udział w procesie 
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inicjacji sygnału poprzez odpowiedni receptor. Po aktywacji odpowiedniego receptora są 

wychwytywane przez komórkę i szybko inaktywowane na drodze enzymatycznej hydrolizy, 

co oznacza, że poziom tych związków w organizmie jest regulowany szybkością biosyntezy i 

degradacji.  

Miejsce ich uwalniania to regiony somatodendryczne, natomiast miejsce działania to 

dendryty oraz zakończenia presynaptyczne aksonów. Endokannabinoidy biorą udział w takich 

procesach jak hamowanie tłumienia poprzez depolaryzację (DSI - Depolarization-induced 

suppression of inhibition), tłumienia wzbudzenia wywołanego depolaryzacją (DSE - 

depolarization-induced suppression of excitation) czy długotrwałym wzmocnieniu (LTP - Long 

Term Potentiation) [25,26]. Wspomniane procesy są podłożem zmian neuroadaptacyjnych w 

centralnym systemie nerwowym. Endokannabinoidy działają w mechanizmie przekaźnictwa 

wstecznego, które cechuje się precyzją i szybkością tworzenia sygnału, ze względu na 

położenie miejsca uwalniania mediatora i receptora [25]. Ten sposób tworzenia sygnału i jego 

przekazywania, ma duże znaczenie w procesie długoterminowej plastyczności, jest 

jednocześnie ograniczony czasowo, natomiast ostateczny efekt jest modyfikowany 

uwalnianiem presynaptycznego neuroprzekaźnika w pobliżu zakończenia nerwu. Receptory 

kannabinoidowe są zlokalizowane głównie na błonie presynaptycznej neuronu stąd ich 

ogromna rola w plastyczności nerwowej. Synteza endokannabinoidów zachodzi w błonie 

postsynaptycznej neuronu z substratów, którymi są fosfolipidy zawarte w błonach 

komórkowych. Cały proces jest katalizowany poprzez fosfolipazę D (PLD). Sygnałem do 

syntezy jest pobudzenie receptorów neuroprzekaźnikami np. w prążkowiu bierze udział 

aktywacja receptora dopaminowego D2 jako sygnał do rozpoczęcia syntezy anandamidu. Wiele 

związków może w różnorodny sposób modyfikować zarówno syntezę jak i transport poprzez 

błony i degradację endokannabinoidów. Zastosowanie miejscowo agonistów CB1 na skórę 

zmniejsza odpowiedź skórną przy użyciu formaliny i innych substancji drażniących [27]. 

Znajomość procesów degradacji endokannabinoidów pozwala na modyfikację układu 

endokannabinoidowego również poprzez zastosowanie inhibitorów enzymów rozkładających 

endokannabinoidy.  

Jednym z endogennych agonistów jest anandamid, aktywujący zarówno receptor CB1 jak 

i CB2. W niskim zakresie stężeń indukuje uwalnianie kwasu arachidonowego poprzez 

aktywację fosfolipazy A2, zarówno w CSN jak i w tkankach obwodowych. Wykazano 

korelację pomiędzy stężeniem AEA i innych neurotransmiterów takich jak dopamina i 

serotonina (stężenie anandamidu jest w podobnym zakresie) oraz GABA i glutaminian – 
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stężenie AEA jest około 10 razy mniejsze niż tych przekaźników [16]. Anandamid, 2-

arachidonyloglicerol, wirodamina, eter nolandyny należą do grupy naturalnych agonistów 

receptorów kannabinoidowych. Z kolei naturalnym antagonistą, o charakterystycznych cechach 

odwrotnego agonisty dla receptora CB1 jest hemopresyna [15]. Obok tych dobrze poznanych 

endokannabinoidów wymienia się grupę N-acyloetanoloamin takich jak palmityloetanoloamina 

(PEA) czy oleyloetanoloamina (OEA), które nie są zdolne reagować bezpośrednio z 

receptorami kannabinoidowymi, ale pośrednio mogą modyfikować działanie 

endokannabinoidów wpływając na ich metabolizm, m.in. wpływając na aktywność 

odpowiednich enzymów.  

Trzecim elementem zaliczanym do układu endokannabinoidowego są enzymy, 

zaangażowane w syntezę i degradację endokannabnoidów. Enzymy degradujące to: hydrolaza 

amidów kwasów tłuszczowych (FAAH) oraz lipaza monoacyloglicerolowa (MAGL); natomiast 

do głównych enzymów syntetyzujących zaliczamy: lipazę diacyloglicerolową (DAGL) i 

fosfolipazę N-arachidonylo-fosfatydylo-etanoloamidwą (NAPE-PLC). 

Możliwość modulowania funkcjonowania aktywności układu endokannabinoidowego 

pozwala na próby wykorzystania tego faktu w terapii biorąc pod uwagę różne warunki, 

zarówno fizjologiczne jak i patologiczne, zwłaszcza w odniesieniu do koordynacji ruchowej, 

procesów pamięciowych, kontroli apetytu, działania przeciwbólowego i neuroprotekcyjnego 

oraz związanego z procesem rozmnażania. Przykładem zastosowania w terapii modyfikacji 

funkcjonowania układu endokannabinoidowego było stosowanie rimonabantu, antagonisty 

receptora CB1 w leczeniu otyłości oraz w walce z nałogiem palenia [8], jednakże lek ten 

wycofano ze względu na pojawiające się epizody samobójcze oraz towarzyszącą depresję. 

 

Uzależnienia stanowią poważny problem zdrowotny, szczególnie istotny w krajach 

wysokorozwiniętych. Przyczyną uzależnienia mogą być różne substancje np. używki takie jak 

alkohol etylowy czy substancje psychoaktywne np. amfetamina lub kokaina. Sam proces 

uzależnienia jest złożony a występujące różne fazy utrudniają opracowanie skutecznej terapii. 

Utrata kontroli nad stosowaniem związków psychoaktywnych ma podłoże biochemiczne, a jej 

główne procesy zachodzą w tkance mózgowej [28,29]. Miejscem szczególnie 

zaangażowanym w przebieg i utrzymanie uzależnienia jest układ nagrody. W jej skład zalicza 

się neurony szlaku mezolimbicznego, łączące pole brzuszne nakrywki (VTA, ventral 

tegmental area) z jądrem półleżącym przegrody (NAC, nucleus accumbens). Szlak 

mezolimbiczny zawiera neurony dopaminowe, które mają kontrolować zachowania 
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motywacyjne związane z działaniem zewnętrznych bodźców wzmacniających. VTA zawiera 

ciała komórek nerwowych projektujące do NAC, uważanego za mózgowe centrum 

przyjemności [29,30]. NAC odbiera również sygnały z ciała migdałowatego zawierające 

informacje o kontekście sytuacyjnym. Za główny neuroprzekaźnik w NAC uważa się 

dopaminę, a jej zwiększony poziom jest obserwowany podczas zażywania substancji 

psychoaktywnych oraz podczas wykonywania niektórych czynności, wyzwalając 

subiektywne odczuwanie przyjemności i satysfakcji [31–34]. 

Kokaina w swoim mechanizmie działania zawiera efekty nagradzające, przejawiające 

się subiektywnymi odczuciami o charakterze pozytywnym np. poprawa nastroju, euforia, co 

skłania osobę uzależnioną do dalszego przyjmowania narkotyku. Efekty działania kokainy 

wynikają z blokowania wychwytu zwrotnego dopaminy, szczególnie w obrębie 

dopaminowego szlaku mezolimbicznego (mesoaccumbens). Silne działanie nagradzające 

(związane ze zwiększeniem dostępności dopaminy dla receptorów dopaminowych) odgrywa 

znaczącą rolę w nagradzających właściwościach kokainy, powoduje wzrost motywacji do 

częstego przyjmowania i nadużywania kokainy, co prowadzi do zmian neuroadaptacyjnych, i 

w efekcie rozwija się uzależnienie. Kokaina przyjmowana w wysokich dawkach lub przez 

dłuższy okres czasu prowadzi do wystąpienia zaburzeń psychicznych takich jak lęk, depresja, 

ataki agresji oraz psychozy paranoidalne. Wykazano, że długotrwałe nadużywanie kokainy 

prowadzi do zaburzeń systemach neurotransmisyjnych mózgu, głównie GABA-ergicznym i 

glutaminergicznym.  

 

4.3.2 Cel badań habilitacyjnych 

 

Celem projektu było zbadanie udziału układu endokannabinoidowego mózgu w 

mechanizmie uzależnienia od kokainy oraz prześledzenie możliwości wykorzystania 

modyfikacji poszczególnych składowych tego układu do terapii uzależnień, opartej na 

znanym mechanizmie działania endokannabinoidów.  

 

W projekcie badawczym podjęto się szukania odpowiedzi na wiele brakujących pytań 

dotyczących interakcji układ endokannabinoidowy - kokaina, oraz oceny czy w przyszłości 

układ ten może stanowić docelowy punkt uchwytu dla leków stosowanych w celu leczenia 

uzależnienia i zapobiegania jego skutkom. W badaniach eksperymentalnych do generowania 

materiału biologicznego zastosowana została jedna z najlepszych metod behawioralnych tzw. 



Beata Bystrowska 

 

12 

model samopodawania (self-administration), która służy do symulacji zjawiska nadużywania 

danej substancji przez ludzi i oceny jej potencjału uzależniającego. Przypomina ona w 

największym stopniu różne etapy uzależnienia, takie jak nabycie, utrzymanie i nawrót, co 

umożliwia dokładniejsze zrozumienie neurobiologicznych podstaw zachowań uzależniających 

u ludzi. Jednocześnie prowadzona procedura doświadczalna określana jako „yoked” umożliwia 

oddzielenie motywacyjnych efektów związanych z aktywnym pobieraniem kokainy od efektów 

farmakologicznych kokainy (czynne i bierne pobieranie kokainy przez zwierzęta). Warto też 

podkreślić charakter aplikacyjny projektu dotyczący wprowadzenia nowoczesnej metody 

oznaczenia poziomu endokannabinoidów w tkance mózgowej zwierząt laboratoryjnych 

(metoda stosowana do tej pory jedynie przez kilka zespołów badawczych na świecie). 

 

Realizacja badań naukowych, przedstawionych w pracach stanowiących podstawę 

habilitacji, była możliwa dzięki wsparciu NCN –pt. „Układ endokannabinoidowy mózgu 

jako obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy”, (N N404 273040). 

 

Celem kolejnych prac przedstawionych w punkcie 4.2. tego autoreferatu była: 

 

1. Ocena kinetyki kokainy w badanych strukturach mózg oraz ocena szlaków 

metabolicznych kokainy w różnych tkankach ze szczególnym uwzględnieniem 

tkanki nerwowej. Wyniki badań stanowiły wstępny etap do podjęcia dalszych 

badań nad rolą układu endokannabinoidowego mózgu w uzależnieniu od kokainy 

– stanowiły podstawę wyboru struktur do dalszych badań. W tym celu opracowano 

metodę oznaczania kokainy i jej metabolitów w tkankach (tkanka nerwowa i 

tkanki obwodowe tj. wątroba, nerka i serce, oraz przeprowadzono wstępną analizę 

zawartości endokannabinoidów (AEA, 2-AG) i N-acyloetanoloamin (OEA, PEA) 

w tych tkankach. 

 

2. Opracowanie metody chromatografii cieczowej z detekcją masową do analizy 

stężeń wybranych ligandów tj. anandamidu (AEA), 2-arachidonyloglycerolu (2-

AG), palmitoiloetanoloaminy (PEA) oraz oleyloetanoloaminy (OEA) oraz jej 

walidacja. Celem zadania było przygotowanie metody analitycznej z 

uwzględnieniem problemów analitycznych związanych ze specyfiką zarówno 

badanej tkanki jak również badanych związków endogennych(pochodne kwasu 

arachidonowego). 
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3. Ocena zmian w tkankowych poziomach endokannabinoidów oraz N-

acyloetanoloamin w fazie rozwoju uzależnienia oraz odstawienia w wybranych 

strukturach mózgu szczura. 

 

4. Opracowanie metody Western Blot oraz metody immunohistochemicznej do 

analizy ekspresji białek receptorowych dla receptorów CB1 i CB2, w wybranych 

strukturach mózgu. Ocena zmian w ilości i ekspresji białek receptorów CB1 i CB2 

w fazie rozwoju uzależnienia oraz odstawienia w wybranych strukturach. 

 

5. Ocena zmian w tkankowych poziomach w wybranych strukturach mózgu 

endokannabinoidów i N-acyloetanoloamin w fazie nawrotu wraz z badaniem 

zmian w ilości i ekspresji białek receptorów CB1 i CB2 w tych tkankach. 

 

4.3.3 Badania behawioralne 

 

W cyklu publikacji stanowiących podstawę habilitacji wykorzystano ten sam  model 

badania behawioralnego (w pracach H-1, H-3, H-4, H-5). W badaniach wykorzystano szczury, 

samce szczepu Wistar (Charles River, Niemcy) o wadze 280 – 310g. Szczury przebywały w 

standardowych warunkach laboratoryjnych (temperatura powietrza - 20 ± 1°C, wilgotność 40 – 

50%) ze stałym cyklem dobowym (faza jasna - 6.00 do 18.00). Podczas okresu adaptacji, 

zwierzętom doświadczalnym zapewniono swobodny dostęp do wody i pożywienia. Cały 

eksperyment prowadzono zgodnie z wytycznymi National Institute of Health Guide for the 

Care and Use of Laboratory Animals oraz za zgodą Lokalnej Komisji Bioetyki.  

Doświadczenia przeprowadzono w standardowych klatkach doświadczalnych (Med-

Associates, Inc., Stany Zjednoczone) wyposażonych w dwie dźwignie (tzw. „aktywną” – 

kojarzoną z iniekcją kokainy i „nieaktywną”, które są rozmieszczone po przeciwnych stronach 

jednej ze ścian klatki) oraz własne oświetlenie (home-light). Klatki doświadczalne 

umieszczono w dźwiękoszczelnych, światłoszczelnych i wentylowanych pudłach. Wykonana 

przez zwierzę właściwa reakcja instrumentalna (naciśnięcie dźwigni „aktywnej” określoną 

ilość razy, fixed ratio, (FR)) powodowała uruchomienie pompy iniekcyjnej i dożylną iniekcję 

określonej dawki kokainy (bodziec bezwarunkowy) w dawce 0.5 mg/kg/iniekcje. Naciśnięcie 

na dźwignię „nieaktywną” nie prowadziło do nagrody, którą była iniekcja kokainy. Naciskaniu 
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na dźwignię „aktywną” towarzyszył impuls świetlny (lampka umieszczona ponad dźwignią) i 

krótki sygnał dźwiękowy (2000 Hz; o natężeniu 15 dB), czyli bodźce warunkowe. System 

iniekcyjny składał się z kaniuli iniekcyjnej, drenu polietylenowego i strzykawki znajdującej się 

w pompie iniekcyjnej. Kaniula iniekcyjna została umieszczona z jednej strony w 

zaimplantowanym cewniku (kateter) w żyle szyjnej zewnętrznej szczura, z drugiej w pompie 

iniekcyjnej.  

 

Wstępny trening zwierząt - W czasie treningu ograniczono zwierzętom dostęp do wody 

(2h podczas każdej sesji). W tym czasie zwierzęta uczono naciskania jednej z dźwigni (tzw. 

dźwignia „aktywna”) znajdujących się w klatce doświadczalnej w celu otrzymania nagrody 

(woda, w ilości 0.1 ml/podanie). Aby wykluczyć preferencję szczurów do naciskania na jedną z 

wybranych dźwigni, zwierzęta w grupie były trenowane tak by połowa z nich otrzymywała 

nagrodę po naciśnięciu dźwigni lewej, a druga połowa dźwigni prawej. Pomiędzy kolejnymi 

grupami zwierząt poddawanych treningowi klatki i dźwignie były dokładnie myte 70% 

roztworem etanolu w celu wykluczenia wpływu bodźców zapachowych pozostawionych przez 

szczury trenowane wcześniej. Po osiągnięciu stałego współczynnika nagroda/odpowiedź, 

zwierzętom zaimplantowano kateter do prawej zewnętrznej żyły szyjnej. Zabieg został 

wykonany w znieczuleniu ogólnym, do znieczulenia stosowano roztwór zawierający ksylazynę 

(5 mg/kg; Biowet, Gorzów Wielkopolski) i chlorowodorek ketaminy (75 mg/kg; Biowet, 

Gorzów Wielkopolski) w 0.9% NaCl, stosowany domięśniowo (0.1 ml/100 g masy ciała 

zwierzęcia). Każdy zaimplantowany cewnik przepłukiwano codziennie solą fizjologiczną z 

dodatkiem antybiotyku (cefazolin; 10 mg/ml Biochemie GmbH, Austria) i heparyny (70 U/ml, 

Biochemie GmbH, Austria).Wszystkie badania przeprowadzane były w czasie fazy jasnej cyklu 

dobowego. Rycina 1 obrazuje przebieg eksperymentu. 

Po 10 dniach rekonwalescencji szczury poddano ponownemu treningowi w klatkach 

doświadczalnych (120 minut dziennie). W miarę trwania treningu szczurów stopniowo 

zwiększono liczba naciśnięć na dźwignię od 1 do 5 (FR=1 do FR=5). Po pięciokrotnym 

naciśnięciu dźwigni „aktywnej” zwierzę otrzymywało dożylnie narkotyk. Po każdej iniekcji, 

możliwość otrzymania kolejnej dawki kokainy była ograniczona przez 20 s (tzw. „time-out” 

period). W tym czasie naciskanie na dźwignię rejestrowano, ale nie nagradzano iniekcjami 

kokainy. Każdej iniekcji towarzyszył sygnał dźwiękowy oraz impuls świetlny (5s). Liczba 

naciśnięć na dźwignię aktywną przez kolejne 3 dni z odchyleniem 10% była przyjmowana jako 

kryterium poprawności, co obrazuje rycina 2. 
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Ryc. 1. Schemat obrazujący eksperyment. 

 

Wyniki badań behawioralnych obrazujące średnią liczbę naciśnięć na dźwignię (+/- 

SEM) aktywną i nieaktywną w eksperymentach dotyczących poziomu endokannabinoidów lub 

oceny ekspresji receptorów kannabinoidowych u zwierząt pobierających kokainę w dawce 0,5 

mg/kg/inf. (samopodawanie – self-administration) oraz w czasie wygaszania reakcji 

instrumentalnej zaprezentowano w pracy H-3 (rycina 1) oraz H-5 (rycina 1). Dla porównania 

pokazano liczbę (średnia ± SEM) aktywnych (słupki czarne) i nieaktywnych (białe słupki) 

naciśnięć dźwigni w ciągu ostatnich 3 sesji samopodawania i ostatnich 3 sesji treningu 

odstawienia [H-5]. 

Wygaszanie reakcji instrumentalnej i nawroty zachowań poszukiwawczych kokainy 

- Zwierzęta wytrenowane do samopodawania kokainy zostały poddane procedurze wygaszania 

(extinction) reakcji instrumentalnej. Wygaszenie reakcji instrumentalnej wykonano w 1-10 

dniu odstawienia kokainy. W trakcie 120-minutowej sesji wygaszenia, szczury po naciśnięciu 

„aktywnej” dźwigni otrzymywały zamiast kokainy, dożylnie sól fizjologiczną. Nawrót 

Wyniki badań behawioralnych  

Infuzja kokainy (maintenance) lub soli fizjologicznej (extinction) (iv)  

Dźwignia aktywna Dźwignia nieaktywna 

Dożylna implantacja 
kaniuli 

Nabywanie 
uzależnienia i 

podtrzymywanie 

Wygaszanie reakcji 
instrumentalnej 

Nawrót indukowany 
kokainą  (10mg/kg, ip) 
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zachowań poszukiwawczych został indukowany przez bodziec warunkowy, kojarzony z 

samopodawaniem kokainy, lub przez podanie jednorazowe kokainy (10 mg/kg, ip). 

W celu wygenerowania badanych grup zwierząt zastosowano procedurę sprzężenia 

„yoked”. Zwierzęta, które biernie przyjmowały kokainę lub sól fizjologiczną w dożylnej 

iniekcji tworzyły grupę kontrolną eksperymentu. Szczury biernie otrzymujące kokainę 

otrzymywały iniekcje substancji uzależniającej w tej samej dawce i w takich samych odstępach 

czasu co odpowiadające im zwierzęta z grupy aktywnie pobierającej kokainę.  

W trakcie fazy podtrzymania nałogu podczas 2 godzinnych sesji szczury otrzymywały 

średnio 16-18 mg/kg kokainy. Po wykonaniu eksperymentu zwierzęta poddano dekapitacji i 

pobrano określone struktury mózgowe (kora przedczołowa, kora czołowa, prążkowie 

grzbietowe, hipokamp, jądro półleżące przegrody oraz móżdżek). Tkanki pobierano z 

zachowaniem niskiej temperatury (na suchy lód). Do czasu wykonywania badań były 

przechowywane w temperaturze -80°C. Szczegóły eksperymentu zaprezentowano w pracy H-3 

i H-4. Schemat doświadczenia behawioralnego został przedstawiony w tabeli 1. 

 

Tabela. 1. Schemat doświadczenia behawioralnego zastosowany do generowania materiału biologicznego:  

 

Samopodawanie – 14 dni Odstawienie – 10 dni  Nawrót – 1 dzień 

Cocaine self-administration (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ cocaine (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ saline (sól fizjologiczna 0.1 ml/infuzję) 

  

Cocaine self-administration (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ cocaine (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ saline (sól fizjologiczna 0.1 ml/infuzję) 

Sól fizjologiczna iv. 

Sól fizjologiczna iv. 

Sól fizjologiczna iv. 

 

Cocaine self-administration (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ cocaine I (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ cocaine II (kokaina 0.5 mg/kg/infuzję) 

‘Yoked’ saline (sól fizjologiczna 0.1 ml/infuzję) 

Sól fizjologiczna iv. 

Sól fizjologiczna iv. 

Sól fizjologiczna iv. 

Sól fizjologiczna iv. 

Kokaina ip. (10 mg/kg) 

Kokaina ip. (10 mg/kg) 

Sól fizjologiczna iv. 

Kokaina ip. (10 mg/kg) 

 

4.3.4 Wyniki badań 

H-1. Bystrowska Beata, Adamczyk Przemysław, Moniczewski Andrzej, Zaniewska 

Magdalena, Fuxe Kjell, Filip Małgorzata: „LC/MS/MS evaluation of cocaine and its 

metabolites in different brain areas, peripheral organs and plasma in cocaine self-

administering rats” Pharmacol. Rep. 2012, 64, 6, 1337-1349;  
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(Elsevier; IF2012 = 1.965; MNiSW 2015 = 25 pkt) 

 

Ze względu na złożony proces biotransformacji kokainy w organizmie żywym oraz 

powstawanie aktywnego metabolitu – norkokainy, w pierwszym etapie badań wykonano 

analizę kinetyki kokainy oraz ocenę szlaków metabolicznych kokainy w różnych tkankach, 

zarówno w wybranych strukturach mózgu jak i w tkankach obwodowych po przewlekłym 

narażeniu na kokainę. W tym celu opracowano metodę chromatografii cieczowej z detekcją 

masową (LC/MS/MS) do oznaczania kokainy i jej metabolitów w tkankach wraz z metodą 

ekstrakcji badanych związków. Do badania zostały wygenerowane tkanki w modelu 

samopodawania kokainy zaprezentowanym w pracach H-3 i H-4. Zwierzęta przeszły wstępny 

trening i fazę podtrzymywania nałogu (maintenace – 16 sesji) oraz fazę wygaszania reakcji 

instrumentalnej (extinction – 10 dni).  Po ostatniej sesji randomowo wybrane zwierzęta 

otrzymały pojedynczą dawkę kokainy (2 mg/kg; iv). Tkanki oraz krew zostały pobrane w 5, 15, 

30 i 60 minucie od podania narkotyku.   

Metabolizm kokainy w organizmie jest złożony. Schemat szlaków metabolicznych 

kokainy zaprezentowano na rycinie 1 w pracy H-1. Główna biotransformacja kokainy obejmuje 

powstawanie nieaktywnego związku – benzoiloekgoniny, obecnego zarówno w tkance 

nerwowej jak i w tkankach obwodowych. Benzoiloekgonina ze względu na stosunkowo duży 

% powstawania w trakcie metabolizmu kokainy należy do markerów zatrucia kokainą. Drugim 

ważnym metabolitem jest norkokaina, która wykazuje aktywność farmakologiczną zbliżoną do 

kokainy, jednakże w mniejszym stopniu ulega wiązaniu z białkami, co może potęgować 

działanie narkotyku.  

W wyniku przeprowadzonych analiz określono profil metabolitów kokainy w badanych 

strukturach mózgu oraz oszacowano stężenie zarówno kokainy jak i dwóch najważniejszych 

metabolitów tj. benzoiloekgoniny i norkokainy. Wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

Zaobserwowano, że w tkance nerwowej dominuje szlak biotransformacji, w efekcie którego 

powstaje norkokaina  (ok. 80% wszystkich metabolitów), natomiast w tkankach obwodowych 

dominuje szlak generujący benzoiloekgoninę – metabolit nieaktywny (ok. 80% wszytkich 

metabolitów). W trakcie analizy tkanek obwodowych wykazano, że w mięśniu sercowym 

praktycznie nie zachodzi metabolizm kokainy – zarówno benoziloekgonina jak i norkokaina są 

w bardzo niskich stężeniach. Limbiczne obszary mózgu, w tym PFC, FC i HIP, jak również 

CER wykazały stosunkowo podobne parametry klirensu, stałą eliminacji oraz biologiczny 

okres półtrwania (t1/2 ) wynoszący około 5,6-8,7 min, podczas gdy t1/2 obliczona dla NAC i 
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STR była 1,5 lub 2 razy dłuższa. Z drugiej strony, te ostatnie obszary mózgu wykazywały 

wolniejszą kinetykę (metabolizm), o czym świadczy również krótsza wartość t1/2 dla 

norkokainy. Wyniki analiz i obliczeń kinetycznych przedstawiono w pracy H-1, w tabeli 4 i na 

rycinie 3. Parametry te mogą świadczyć o przedłużonym czasie działania kokainy. W badanych 

tkankach przeprowadzono również wstępne analizy zawartości endokannabinoidów (dane nie 

publikowane). 

Tabela 2. Stężenia kokainy, benzoiloekgoniny (BZE) i norkokainy (NCO) w wybranych strukturach mózgu 

szczura, w badanych grupach zwierząt. 

 

Struktura 

mózgu 

Badana 

grupa 

zwierząt 

Kokaina - g/g 
mokrej tkanki 

(±SEM) 

BZE - g/g 
mokrej tkanki 

(±SEM) 

NCO - g/g 
mokrej tkanki 

(±SEM) 

DSTR Active 1.775± 

0.213 

0.291± 

0.028 

2,727± 

0,8324 Yoked 

PFCX Active 1.675± 

0.224 

0.336± 

0.027 

1,695± 

0,6250 Yoked 

FCX Active 1,069± 

0,1534 

0,3440± 

0,036615 

2,332± 

0,7368 Yoked 

HIP Active 0,9750± 

0,2379 

0,2910± 

0,01841 

2,217± 

0,7663 Yoked 

CER Active 0,9400± 

0,2031 

0,2900± 

0,01880 

1,777± 

0,3534 Yoked 

 

Chromatografia cieczowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS) 

należy do metod referencyjnych w ocenie poziomu (stężeń) kokainy i jej metabolitów w mózgu 

i tkankach obwodowych. Nasze wyniki wskazują na zależne od obszaru mózgu różnice w 

poziomie kokainy po podaniu jej szczurowi.  

Podsumowanie  i  wnioski: opracowana i poddana walidacji metoda chromatografii 

cieczowej z detekcją masową jest metodą bardzo przydatną w badaniach metabolizmu 

oraz kinetyki związków w organizmie. Metoda ta została zastosowana w ocenie 

parametrów kinetycznych dla kokainy oraz jej głównych metabolitów w różnych 

tkankach (wybrane struktury mózgu oraz tkanki obwodowe). W trakcie badań wykazano 

różnice w metabolizmie kokainy, zależne od rodzaju tkanki – w centralnym systemie 

nerwowym dominuje szlak prowadzący do powstania norkokainy (metabolit wykazujący 

aktywność farmakologiczną), natomiast w tkankach obwodowych (nerka, wątroba) 

dominuje szlak tworzenia benzoiloekgoniny (metabolit nieaktywny). Wykazano, że 
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biotransformacja kokainy w mózgu zachodzi najwolniej w prążkowiu grzbietowym oraz 

w jądrze półleżącym. Obie struktury należą do  układu nagrody odgrywającego 

dominującą rolę w rozwoju i utrzymaniu uzależnienia. Nie wykazano różnic w 

parametrach kinetycznych zależnych od czynników motywacyjnych. Wykazano również, 

że w mięśniu sercowym procesy biotransformacji kokainy są na bardzo minimalnym 

poziomie.  

 

H-2. Bystrowska Beata, Smaga Irena, Tyszka-Czochara Małgorzata, Filip Małgorzata: 

„Troubleshooting in LC-MS/MS method for determining endocannabinoid and 

endocannabinoid-like molecules in rat brain structures applied to assessing the brain 

endocannabinoid/endovanilloid system significance.” Toxicol. Mech. Methods, 2014, 24, 4, 

315-322;  

(Taylor&Francis IF2014 = 1.517; MNiSW 2014 = 15 pkt) 

 

W celu badania poziomów wybranych endokannabinoidów (anandamidu, 2-

arachidonyloglycerolu) oraz N-acyloetanoloamin (palmitoiloetanoloaminy oraz 

oleyloetanoloaminy) w tkankach opracowano metodę chromatografii cieczowej z detekcją 

masową. Metodę LC/MS/MS zoptymalizowano i poddano walidacji. Warunki oznaczania 

zostały zaprezentowane w publikacji H-2 wraz z parametrami optymalizacji (H-2, tabela 1 i 2, 

ryciny 1 i 2). Opracowano i zoptymalizowano metodę ekstrakcji badanych związków. 

Endokannabinoidy oraz N-acyloetanoloaminy należą do specyficznych związków chemicznych 

– są pochodnymi kwasu arachidonowego, o charakterze lipidowym, dobrze rozpuszczalne w 

rozpuszczalnikach organicznych i słabo w środowisku wodnym. Anadamid (amid 

etanoloaminy i kwasu arachidonowego) jest stabilny w wodnym roztworze zawierającym 

albuminy, natomiast w temperaturze 4C, w środowisku wodnym w niskim zakresie wartości 

pH ulega izomeryzacji do virodhaminy (podobnie zachowuje się PEA). AEA i O-AEA są 

izomerami (amid i ester) jednak przy zastosowaniu odpowiednich warunków można je 

oznaczać niezależnie. W przypadku 2AG również zachodzi izomeryzacja (przejście 2AG do 

1AG – nieaktywny biologicznie), proces ten zachodzi w środowisku zasadowym, w obecności 

rozpuszczalników takich jak metanol, czy etanol, lub albuminy. Badane związki wykazują 

adhezję do powierzchni plastikowych, co obniża procent odzysku. Występujący brak 
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chromoforów w cząsteczkach (wiązania -N=N- lub układ aromatyczny - umożliwiających 

detekcję z wykorzystaniem absorbcji UV lub fluorescencji)  determinuje wybór metody 

detekcji, jaką w tym przypadku była spektrometria masowa. 

Opracowaną metodę zastosowano do analizy materiału biologicznego (wybranych 

struktur mózgowych tj. prążkowie grzbietowe, kora przedczołowa, kora czołowa, hipokamp i 

móżdżek, pochodzących od zwierząt nie poddanych eksperymentowi, w celu ustalenia 

poziomów fizjologicznych tych związków. Wyniki przedstawiono w tabeli 3, publikacji H-2. 

Opracowana metoda LC/MS/MS stanowiła podstawę dalszych badań neurochemicznych 

wykonanych w ramach pracy H-3 oraz H-5. 

Podsumowanie  i  wnioski: opracowano i zwalidowano prostą i szybką metodę 

jednoczesnego wykrywania endokannabinoidów (AEA, 2-AG) i N-acyloetanoloamin 

(OEA, LEA i PEA) w strukturach mózgu szczura. Pomimo występujących ograniczeń i 

specyficznych właściwości badanych związków metoda ich analizy jest odpowiednio 

czuła, specyficzna, liniowa w badanym zakresie stężeń, dokładna i precyzyjna. 

Zastosowanie tej metody pozwala na wiarygodną analizę ich stężeń w zróżnicowanym 

materiale biologicznym. Przygotowaną procedurę analityczną można wykorzystać w 

rutynowej analizie materiału biologicznego. 

 

H-3. Bystrowska Beata, Smaga Irena, Frankowska Małgorzata, Filip Małgorzata: „Changes 

in endocannabinoid and N-acylethanolamine levels in rat brain structures following cocaine 

self-administration and extinction training.” Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiatry, 

2014, 50, 1-10;  

(Elsevier; IF2014 = 3.689; MNiSW 2014 = 35 pkt) 

 

Zbadanie kinetyki i procesów biotransformacji kokainy w tkance nerwowej oraz 

opracowanie wiarygodnej metody analitycznej w celu oznaczania endokannabinoidów i N-

acyloetanoloamin w materiale biologicznym pozwoliło na przeprowadzenie dalszych badań 

neurobiochemicznych struktur mózgu, pobranych od zwierząt poddanych procedurze 

behawioralnej - samopodawaniu kokainy. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta otrzymujące 

sól fizjologiczną zamiast kokainy. Grupy badawcze podzielone zostały na zwierzęta aktywnie 

pobierające kokainę oraz zwierzęta biernie otrzymujące narkotyk, sprzężone ze szczurami z 
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pierwszej grupy. W wyniku przeprowadzonych analiz zaobserwowano statystycznie istotne 

(p<0,05) zmiany w poziomach AEA i 2-AG w grupach zwierząt zarówno aktywnie 

pobierających kokainę, jak również otrzymujących biernie ten narkotyk. W fazie 

podtrzymywania nałogu (maintenance) zmiany dotyczyły spadku stężenia AEA w korze 

przedczołowej (w grupie biernej) i móżdżku (w obu grupach badanych). Analizując zmiany 

stężenia 2-AG stwierdzono wzrost stężenia tego endokannabinoidu w korze czołowej (w obu 

grupach badanych) oraz w hipokampie (grupa bierna) i w móżdżku (grupa aktywna). W 

przypadku hipokampa i prążkowia grzbietowego zaobserwowano spadek stężenia 2-AG w 

grupie zwierząt aktywnie pobierających narkotyk. W fazie wygaszania reakcji instrumentalnej 

(extinction) obserwowano spadek stężenia AEA w obu badanych grupach, w korze czołowej 

oraz hipokampie. W jądrze półleżącym przegrody (nucleus accumbens) zarejestrowano 

spadek stężenia AEA oraz wzrost stężenia w móżdżku tylko w grupie zwierząt aktywnie 

pobierających kokainę. W przypadku 2-AG większość zmian dotyczyła grupy aktywnej: w 

hipokampie, prążkowiu grzbietowym oraz móżdżku obserwowano spadek stężenia 2-AG, 

natomiast w korze przedczołowej i jądrze półleżącym nastąpił wzrost stężenia. W grupie 

biernie otrzymującej kokainę zmiany dotyczyły kory czołowej (wzrost stężenia 2-AG) i 

móżdżku (spadek stężenia 2-AG). Wyniki zostały przedstawione na rycinie 2 i 3 w publikacji 

H-3. 

 

Podsumowanie  i  wnioski: zmiany poziomów endokannabinoidów i N-acyloetanoloamin 

w różnych strukturach mózgu szczura wskazują na znaczenie tych lipidów we 

właściwościach nagradzających kokainy. Szczególnie istotne są zmiany w prążkowiu i 

jądrze półleżącym – strukturach stanowiących część układu nagrody. W fazie 

wygaszania reakcji instrumentalnych (extinction) podwyższony poziom 2-AG w PFC, 

STR i NAC w grupie zwierząt aktywnie przyjmujących narkotyk może świadczyć (w 

świetle zmian pozostałych związków) udziale tych struktur w motywacyjnych i 

poznawczych efektach działania kokainy.  

 

 

H-4. Bystrowska Beata, Frankowska Małgorzata, Smaga Irena, Pomierny-Chamioło Lucyna, 

Filip Małgorzata: „Effects of Cocaine Self-Administration and Its Extinction on the Rat Brain 

Cannabinoid CB1 and CB2 Receptors” Neurotox. Res.  2018,  34, 547-558,  

(Springer; IF2018 = 3.186; MNiSW 2018 = 25 pkt) 
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Uzupełnieniem wcześniejszych badań była analiza ekspresji receptorów 

kannabinoidowych CB1 i CB2 w badanych strukturach mózgu. W tym celu zostały 

opracowane dwie metody immunochemiczne tj. 1) metoda Western Blot do analizy ilości 

białek receptorowych dla receptorów CB1 i CB2, w wybranych strukturach mózgu tj. 

hipokamp, prążkowie grzbietowe, jądro półleżące przegrody oraz kora przedczołowa po 

homogenizacji oraz 2) metoda immunohistochemiczna pozwalająca na lokalizację badanych 

receptorów w strukturach mózgu szczura. Tkanki pobrane zostały od zwierząt w każdej z faz 

uzależnienia tj. w fazie podtrzymania nałogu (maintenance), w fazie wygaszania reakcji 

instrumentalnej (extinction) i w fazie nawrotu (relapse) i przechowywane w temperaturze -

80C do czasu analizy. Po przygotowaniu tkanek (homogenizacja w 2% SDS z koktajlem 

inhibitorów proteaz i fosfataz oraz oznaczeniu ilości białka metodą Bradforda w celu 

standaryzacji próbek) wykonano analizę metodą Western Blot z wykorzystaniem kilku 

rodzajów przeciwciał CB1 i CB2 (anty-CB1; królicze - ab172970, [EPR 2224 (N)(B)], 

Abcam; anty-CB1; królicze - ab107817, Abcam; anty-CB2; królicze - sc-25494; CB2 H-60, 

Santa Cruz Biotechnology Inc.). Jako kontrolę zastosowano analizę białka GAPDH oraz β-

aktynę (anty-GAPDH (6C5); mysie - sc-32233#, Santa Cruz Biotechnology Inc.; anty-β-

aktyna (CH); mysie - sc-47778#, Santa Cruz Biotechnology Inc.). Do wizualizacji wyników 

uzyskanych w trakcie rozdziału elektroforetycznego na żelu poliakrylamidowym zastosowano 

przeciwciała II-go rzędowe (anty-mysie i anty-królicze sprzężone z peroksydazą chrzanową). 

Analiza wykonana była z użyciem kamery G-Box Syngene wraz z oprogramowaniem 

Genesys (GeneTools version 4.03; Synoptic Ltd; Cambrigde, England).  

W celu oceny rozmieszczenia receptorów kannabinoidowych została wykonana analiza 

immunohistochemiczna w badanych strukturach mózgu. Od zwierząt z każdego etapu 

uzależnienia (faza maintenance, extinction i relapse) zostały pobrane mózgi (po odpowiednim 

perfundowaniu tkanki). Przygotowane tkanki mózgowe poddano inkubacji z przeciwciałami 

anty-CB1 i anty-CB2, a następnie wyniki zostały odczytane z wykorzystaniem mikroskopu 

fluorescencyjnego (Odyssey® Infrared Imaging System). Szczegółowe warunki analizy wraz 

z lokalizacją analizowanych struktur (rycina 1, H-4) zostały opisane w publikacji H-4.  

Western Blot: w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność zmian w 

ekspresji białka receptora CB1 tylko w jądrze półleżącym (nucleus accumbens) w fazie 

maintenance. Nastąpiła statystycznie istotna (p<0,5) zwiększona ekspresja w grupie zwierząt 
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aktywnie pobierających narkotyk w fazie maintenance. W korze przedczołowej obserwowano 

tendencję do obniżenia ekspresji białka CB1 w obu grupach badanych tj. biernie otrzymującej 

kokainę oraz aktywnie pobierającej narkotyk, jednakże zmiany te nie były istotne 

statystycznie. W ocenie zmian ekspresji białka receptora CB2 nie obserwowano zmian 

istotnych statystycznie. W fazie wygaszania reakcji instrumentalnych (odstawienie kokainy) 

nie stwierdzono zmian w ekspresji białka CB1 i CB2 w badanych strukturach mózgu, w 

żadnej z ocenianych grup zwierząt (wyniki nie publikowane). 

Immunohistochemia: w badaniach wykazano statystycznie istotne zmiany w ekspresji 

receptora błonowego CB1 w grupie aktywnie pobierającej kokainę, w korze przedczołowej, 

prążkowiu grzbietowym, jądro bocznym migdałowatym (spadek ekspresji dla receptora CB1) 

oraz w polu brzusznym nakrywki (zwiększona ekspresja). Ekspresja receptora błonowego 

CB2 zmniejszyła się w jądrze bocznym migdałowatym (grupa aktywna) i wzrosła w jądrze 

półleżącym (grupa bierna). W fazie wygaszania reakcji instrumentalnej były przeciwstawne 

do zmian obserwowanych w czynnej fazie uzależnienia (dla receptora CB1). W przypadku 

receptora CB2 statystycznie istotną (p<0,01) zmniejszoną ekspresję białka w korze 

przedczołowej i jądrze półleżącym (obie grupy badane). Wyniki zostały zaprezentowane w 

publikacji H-4 (rycina 5 i 6). 

 

Podsumowanie  i  wnioski: Kokaina prowadzi do zmniejszonej ekspresji receptora CB1 

w obszarach korowych i podkorowych, z kolei odstawienie kokainy po przewlekłym jej 

stosowaniu powoduje zmniejszenie ekspresji receptorów CB1 w obrębie gałki bladej. W 

przypadku receptora CB2 – kokaina obecna w tkance i jej odstawienie również 

wpływają na ekspresję tych receptorów w mózgu. W badaniach behawioralnych i 

neurochemicznych wykazano że, zmiany w ekspresji białek CB1 i CB2 w strukturach 

mózgu szczura (zwłaszcza w obrębie układu nagrody) wskazują ich udział w 

nagradzającym działaniu kokainy i tym samym w zachowaniach związanych z 

poszukiwaniem narkotyku. 

 

H-5. Bystrowska Beata, Frankowska Małgorzata, Smaga Irena, Niedzielska-Andres Ewa, 

Pomierny-Chamioło Lucyna, Filip Małgorzata: „Cocaine-induced reinstatement of cocaine 

seeking provokes changes in the  endocannabinoids and N-acylethanolamines levels in rat 

brain structures” Molecules, 2019,24,1125; doi: 10.3390/molecules24061125;  
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(MDPI; IF2019 = 3.098; MNiSW 2019 = 30 pkt) 

 

W poprzednich badaniach zostały prześledzone zmiany w stężeniach 

endokannabinoidów i N-acyloetanoloamin w strukturach mózgu, w dwóch fazach 

uzależnienia od kokainy tj. faza podtrzymania (maintenence) oraz faza odstawienia 

(extinction). W fazie nawrotu indukowanego kokainą (jednorazowe podanie kokainy ip) lub 

bodźcami warunkowymi obserwowano utrzymanie się obniżonego stężenia AEA w jądrze 

półleżącym (w obu grupach badanych; p<0,001). Podobną zmianę obserwowano w móżdżku 

(yoked – p<0,001; active – p<0,001). W hipokampie stwierdzono wzrost stężenia AEA w 

grupie aktywnie pobierającej kokainę (p<0,05). W przypadku 2-AG zaobserwowano zmiany 

głównie w grupie zwierząt aktywnie pobierających narkotyk tj. w hipokampie i jądrze 

półleżącym (wzrost stężenia 2-AG vs grupa kontrolna) oraz w korze czołowej (spadek 

stężenia). Tylko w prążkowiu grzbietowym obserwowana zmiana dotyczyła grupy biernie 

otrzymującej kokainę (wzrost stężenia 2-AG).  

Analizując ekspresję białek receptorów CB w fazie nawrotu (metoda 

immunohistochemiczna) obserwowano statystycznie istotną zwiększoną ekspresję receptora 

CB1 w korze przedczołowej i jądrze bocznym przegrody w grupie aktywnie pobierającej 

kokainę oraz zmniejszoną ekspresję w polu brzusznym nakrywki (obie grupy badane) i w 

prążkowiu grzbietowym (grupa bierna). Podobne zmiany obserwowano w ekspresji receptora 

CB2, o nieco większym nasileniu (p<0,001). W analizie metodą Western blot, w fazie 

nawrotu indukowanej pojedynczą dawką kokainy lub bodźcami warunkowymi nie 

obserwowano statystycznie istotnych zmian w ekspresji badanych białek receptorów CB1 i 

CB2.  

Wyniki analiz stężeń endokannabinoidów w fazie nawrotu indukowanego kokainą 

zostały przedstawione w publikacji H-5 – rycina 2, 3, 4 i 5. Zmiany w ekspresji receptora 

CB1 i CB2 zaprezentowano w publikacji H-5, rycina 6. Podsumowanie obserwowanych 

zmian znajduje się w tabeli 1, publikacji H-5. 

 

Podsumowanie  i  wnioski: AEA i 2-AG odgrywają rolę w indukowanym kokainą 

zachowaniu poszukiwawczym. Nawrót wywołany jednorazową dawką przypominającą 

narkotyku wywołuje dwukierunkowe zmiany w ekspresji receptorów 

kannabinoidowych mózgu u szczurów (up- i down regulacja). Podobne efekty obserwuje 

się w przypadku stężeń OEA i PEA w mózgu szczura. Obserwowane zmiany w ekspresji 
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białek CB1 i CB2 w strukturach mózgu szczura wskazują na ich udział w 

nagradzającym działaniu kokainy oraz w zachowaniach związanych z poszukiwaniem 

narkotyku. Endokannabinoidy (AEA i 2-AG) oraz endogenne N-acyloetanoloaminy 

(PEA, OEA) biorą udział w przywróceniu zachowania poszukującego kokainy u 

szczurów. Wyniki stężeń badanych związków wspierają analizy behawioralne, będąc  

selektywnymi ligandami receptorów kannabinoidowych, TRPV1 lub PPAR-α. 

Modyfikacja ich stężeń może pozwolić na kontrolowanie uzależnienia od kokainy. 

Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze obserwacje, wskazujące na udział 

endokannabinoidów i NAE oraz receptorów CB1 w procesie uzależnieniu od kokainy. 

Zmiany obserwowane w fazie nawrotu potwierdzają znaczenie układu 

endokannabinoidowego, szczególnie w zachowaniach poszukiwawczych narkotyku 

(drug-seeking behawior). 

 

 

Wnioski: zmiany obserwowane w układzie endokannabinoidowym w uzależnieniu od 

kokainy wskazują na jego duże znaczenie w procesach poszukiwania narkotyku. W 

pierwszym etapie uzależnienia występują dyskretne zmiany w tkance nerwowej, które 

nabierają znaczącego charakteru w fazie nawrotu, co prowadzi do nasilenia zachowań 

skutkujących ponownym zażyciem kokainy (w odpowiedzi na bodziec przypominjący np. 

dawka kokainy). Duże  zmiany w poziomach endokannabinoidów dotyczą zwłaszcza układu 

nagrody czyli jądra półleżącego, kory przedczołowej oraz prążkowia grzbietowego. 

Modyfikacja aktywności receptorów kannabinoidowych może blokować zachowania 

poszukiwania kokainy, co pozwoliłoby na skuteczne zapobieganie powrotu do nałogu. 

 

  

5. Pozostałe osiągnięcia badawczo naukowe  

  

W latach 1991-1996 studiowałam na Wydziale Farmaceutycznym, Oddziale Analityki 

Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Studia 

ukończyłam broniąc doświadczalną pracę magisterską pt. „Ocena wrażliwości in vitro 

grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów na amorolfinę.” w Zakładzie Mykologii, Instytutu 

Mikrobiologii UJCM w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Anny Macury oraz opieką dr 

Bolesława Pawlika. Po zakończeniu studiów podjęłam pracę w Katedrze Toksykologii 

Wydziału Farmaceutycznego UJCM, początkowo na stanowisku technicznym, a po roku 
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zostałam asystentem na etacie dydaktyczno-naukowym.  W mojej pracy doskonaliłam 

umiejętności analityczne oraz zajęłam się problemem walidacji metod analitycznych. Moje 

zainteresowania skupiały się na metodach analitycznych oraz możliwościach ich 

zastosowania do badań różnego rodzaju związków zarówno endogennych jak i egzogennych. 

Szczególnym wyzwaniem była ocena stężeń związków występujących fizjologicznie w 

organizmie, zwłaszcza gdy ich stężenia są na poziomie pikogramów. W początkowym okresie 

mojej pracy koncentrowałam się na ksenobiotykach będących potencjalną przyczyną zatruć 

(głównie leki) oraz możliwościami analitycznymi metod stosowanych w laboratorium 

toksykologicznym. W efekcie moich działań opracowałam i zwalidowałam metody analizy 

kwasu 5-aminosalicylowego oraz tryptamidu. Wyniki zostały przedstawione w pracach D-1 

oraz M-1. W trakcie mojej pracy miałam możliwość zapoznania się z różnymi technikami 

analitycznymi, co zaowocowało współpracą z Katedrą Medycyny Sądowej. W ramach 

współpracy realizowałam analizy materiału biologicznego pochodzącego z przypadków 

zatruć zarówno bez skutku śmiertelnego jak i ze skutkiem śmiertelnym. Wyniki badań zostały 

zaprezentowane w publikacjach D-2, D-4 oraz P-1 - P-4. Prowadzone badania jednocześnie 

stały się podstawą wyboru i realizacji tematu pracy doktorskiej z zakresu toksykologii 

sądowej. Równolegle prowadziłam badania nad pochodnymi teofiliny, realizowane w 

katedrze toksykologii, których wyniki zostały zaprezentowane w publikacji D-3. 

Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych w zakresie toksykologii uzyskałam w 

2003 roku po obronie pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie metody chromatografii cieczowej z 

detekcją masową do oceny stężeń leków i ich metabolitów w zatruciach na przykładzie 

karbamazepiny”. Na tym etapie mój łączny dorobek naukowy obejmował współautorstwo 8 

oryginalnych pracach naukowych, o łącznym współczynniku IF = 3,843, jednego rozdziału 

monografii oraz 12 doniesień zjazdowych.    

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk farmaceutycznych, w 2005 roku objęłam funkcję p.o. 

kierownika w Zakładzie Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej, Katedry 

Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ w Krakowie, w Szpitalu Wojewódzkim im. 

Ludwika Rydygiera. W tym czasie zakończyłam specjalizację I z toksykologii (2006). 

Pracując w laboratorium toksykologicznym zajmowałam się zarządzaniem pracownią 

toksykologiczną, gdzie wykonywano badania dla potrzeb diagnostyki zatruć w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz prowadzeniem badań 

naukowych w dziedzinie Toksykologii klinicznej oraz sądowej we współpracy z Pracownią 

Toksykologii Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. W ramach badań prowadzonych w 
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Zakładzie Toksykologii Analitycznej powstały publikacje opisujące problemy związane z 

uzależnieniem od substancji psychoaktywnych takich jak opiaty (P-5, P-6) oraz przypadki 

zatruć lekami (śmiertelne zatrucie promazyną – P-7; ostre zatrucie gamma-butyrolaktonem 

(GBL) – P-10). Jednocześnie kontynuowałam pracę w Katedrze Toksykologii Wydziału 

Farmaceutycznego w ramach ½ etatu technicznego, czego efektem są publikacje P-8 (analiza 

materiału biologicznego w kierunku kotyniny oraz zawartości witamin A i E realizowane we 

współpracy z Kliniką Ginekologii UJ CM) oraz P-9 (realizowane we współpracy z Katedrą 

Farmakobiologii; analiza stężenia kwasu kawowego w materiale biologicznym) oraz 

monografie M-2 – M-4, stanowiące materiały szkoleniowe dla farmaceutów. W 2007 roku 

podjęłam decyzję o całkowitym powrocie na Wydział Farmacji, gdzie pracuję do chwili 

obecnej. 

Po powrocie do Katedry Toksykologii doskonaliłam swój warsztat analityczny z 

wykorzystaniem metody chromatografii cieczowej z detekcją masową. Skoncentrowałam się 

na analizie związków endogennych takich jak neuroprzekaźniki i endokannabinoidy, w 

materiale biologicznym, szczególnie w tkance nerwowej. Efektem prowadzonych badań są 

publikacje D-5, D-9, D-10 oraz D-18. Dodatkowymi kierunkami badań były analizy 

obejmujące zawartość polifenoli w materiale biologicznym (D-6) i roślinnym (D-19, M-5), 

ocenę biofilmu poprzez analizę zawartości aminokwasów w ślinie, związanego z efektem 

działania bakterii w jamie ustnej (P-11, D-15, M-6), badania zawartości endokannabinoidów 

w schorzeniach centralnego systemu nerwowego (analiza płynu mózgowo-rdzeniowego, D-

20) oraz w hodowlach komórkowych po narażeniu na benzo(a)piren (D-13), badanie roli 

kurkuminy w leukemii (D-14) oraz badania nad ekspresją receptorów w CSN (NMDA, D2) 

biorących udział w mechanizmach depresji (D-11) i rozwoju otyłości (D-21). Prowadzone 

analizy skłoniły mnie do podjęcia się badania roli układu endokannabinoidowego w 

mechanizmach uzależnienia od kokainy. W roku 2011 ze środków Narodowego Centrum 

Nauki uzyskałam finansowanie badań nad projektem pt. „Układ endokannabinoidowy mózgu 

jako obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy”, którego byłam kierownikiem. 

Jego realizację zakończyłam w 2014 roku. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji badań stały 

się przedmiotem prac stanowiących podstawę do ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego. W tym samym okresie byłam również wykonawcą w innym projekcie 

grantowym pt. „Rola układu endokannabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie 

działania leków przeciwdepresyjnych" pod kierownictwem Prof. dr hab. Małgorzaty Filip. W 

wyniku realizowanych badań powstały publikacje D-7, D-8 oraz D-17 stanowiące podstawę 
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doktoratu mgr Ireny Smagi, w którym pełniłam funkcję promotora pomocniczego. Zajmując 

się problemem uzależnienia od kokainy realizowałam  badania w innych projektach 

prowadzonych w katedrze, czego wynikiem są publikacje D-12 oraz D-16. Współpracuję z 

Zakładem Biochemii Toksykologicznej UJCM, biorąc udział w badaniach nad projektem 

Prof. dr hab. Bogusławy Budziszewskiej nad neurotoksycznym działaniem benzofenonów 

(benzofenon 2 oraz benzofenon 3) oraz Katedrą Farmakologii, Wydziału lekarskiego UJCM 

w badaniach nad angiotensynami I i II.  

Obecnie prowadzę badania nad zmianami w układzie nerwowym w procesach 

uzależnienia (analiza LCMS neuroprzekaźników oraz substancji o charakterze 

psychoaktywnym, dopalacze). Prowadzę również zajęcia dydaktyczne z zakresu toksykologii 

ze studentami farmacji, analityki, kosmetologii oraz weterynarii. Biorę udział w cyklicznych 

szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystania metody LC/MS w badaniach 

toksykologicznych i farmakologicznych. Biorę również udział w szkoleniach, w 

konferencjach krajowych i zagranicznych. Kierowałam kursem toksykologii w ramach 

studiów podyplomowych z analityki dla diagnostów laboratoryjnych. Wykonuję opiniowanie 

dotyczące toksyczności substancji chemicznych we współpracy z firmą PharmaZone (od 

2015).  

W projektach zajmuję się analizą materiału biologicznego z wykorzystaniem metody 

chromatografii cieczowej z detekcją masową (LC/MS/MS) oraz metodami 

immunochemicznymi (Western blot, ELISA, immunohistochemia). W mojej pracy 

koncentruję się na nowoczesnych metodach analitycznych, analizach czynników 

endogennych (neuroprzekaźniki – dopamina, glutaminian, GABA, endokanabinoidy –AEA, 

2-AG, OEA, PEA, LEA) oraz egzogennych (leki, metabolity, środki psychoaktywne: kokaina, 

amfetamina, dopalacze itp.).  
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