
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU. 

Cel projektu. 

Celem niniejszego projektu jest synteza i ocena biologiczna nowych związków hybrydowych. Związki tego 

typu mogą oddziaływać z szeregiem celów biologicznych takich jak kanały jonowe, neuroprzekaźniki, czy 

receptory odgrywające istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (OUN). 

Planowane połączenia hybrydowe zostały zaprojektowane w celu zwiększenia skuteczność oraz 

bezpieczeństwa w porównaniu ze stosowanymi lekami w terapii padaczki, depresji, lęku czy bólu 

neuropatycznego. 

Opis realizowanych badań. 

Planowane badania będą dotyczyły syntezy nowych związków otrzymanych w wyniku połącznia elementów 

strukturalnych występujących w lekach przeciwpadaczkowych etosuksymidzie (pirolidyno-2,5-dion), 

fenytoinie (imidazolidyno-2,4-dion) z fragmentami występującymi w tiagabinie i zonisamidzie. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że dzięki wprowadzonym modyfikacjom nowe hybrydowe połączenia okażą się 

ligandami wielu celów biologicznych w OUN, i wykażą różnorodną aktywność biologiczną. Nowe hybrydowe 

połączenia będą otrzymywane w wyniku wieloetapowej syntezy chemicznej a następnie będą badane in vitro 

(poza organizmem, na liniach komórkowych), w celu określenia, czy i jak silnie oddziałują z wybranymi 

celami biologicznymi. Najaktywniejsze na tym etapie badań, zostaną poddane oceniane w testach 

bezpieczeństwa stosowania i stabilności struktury. W celu zweryfikowania ich skuteczności w zaburzeniach 

ośrodkowego układu nerwowego, takich jak padaczka, depresja, lęk lub ból neuropatyczny, wybrane związki 

będą badane in vivo z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych (myszy lub szczury).  

Powody podjęcia tematyki badawczej projektu. 

Choroby ośrodkowego układu nerwowego takie jak padaczka, depresja, stany lękowe czy ból neuropatyczny 

dotykają miliony ludzi na całym świecie. Stanowią zatem nie tylko istotny problem z punktu widzenia 

zdrowotnego, ale także gospodarczego i społecznego. Przyczyny powstawania tych zaburzeń, zwanych 

chorobami złożonymi (wieloczynnikowymi), upatruje się w dysfunkcji wielu struktur OUN. Dlatego w ich 

terapii wymagane jest leczenie złożone (polifarmakoterapia), która polega na jednoczesnym podawaniu kilku 

leków. Alternatywą dla tej terapii jest innowacyjna koncepcja zastosowania związków wielofunkcyjnych 

(hybrydowych). Związki hybrydowe łączą w swej budowie ważne fragmenty strukturalne znanych leków o 

udowodnionej skuteczności biologicznej, dlatego mogą oddziaływać jednocześnie z kilkoma celami 

biologicznymi. Głównymi zaletami stosowania tego typu połączeń w chorobach wieloczynnikowych w 

porównaniu z terapią złożoną, wydają się być ich zwiększona skuteczność oraz poprawa bezpieczeństwo 

stosowania.  

Podejmowany temat badawczy dotyczy poszukiwania nowych związków hybrydowych, o wielokierunkowym 

mechanizmie działania (oddziaływanie z wieloma celami biologicznymi), skutecznych w terapii chorób o 

złożonej patogenezie takich jak padaczka, ból neuropatyczny, stany lękowe czy depresja które mogą być 

przydatne w opracowaniu nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych leków stosowanych w ich terapii. 
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