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Uzasadnienie 

Wniosku Rektora o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów  

za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania  

stopnia doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych  

Anicie Płazińskiej, 

 

 

 

Dr hab. n. farm. Anita w roku 2019 na podstawie uchwały Rady Wydziału 

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskała stopień doktora 

habilitowanego nauk farmaceutycznych.  

 Przedstawione do nagrody osiągnięcie pt. Modelowanie wybranych aspektów 

działania recep 2-adrenergicznego oraz jego oddziaływania z ligandami i białkami G, 

będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani Anicie Płazińskiej, 

to cykl powiązanych tematycznie 7 publikacji. W 5 publikacjach Pani Płazińska jest 

pierwszym autorem. W dwóch pozostałych artykułach jest jest na 3 i 8 miejscu, jednakże jej 

wkład do artykułu jest istotny, ponieważ dotyczy zaplanowania, przeprowadzenia oraz 

interpretacji wyników otrzymanych na drodze symulacji komputerowych. 

Prace opublikowane zostały w latach 2012-2017 i posiadają łączny współczynnik 

oddziaływania IF 23,924 i wartość punktacyjnej MNiSW 680 pkt. Prace wchodzące w cykl 

zacytowane zostały  68 razy (dane bibliograficzne wg. rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r., dotyczącego wykazu wydawnictw 

monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341)). 

Spis publikacji stanowiących podstawę habilitacji:  

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

W. I. Ligand-induced action of the W286
6.48

 rotamer toggle switch in β2-adrenergic 

receptor. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 20 (1): 581-594. IF = 4,224; MNiSW = 

100. 

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

receptor: insights into molecular details and thermodynamics from molecular 

dynamics simulations. Mol Biosyst. 2017, 13 (5): 910-920. IF = 2.87; MNiSW = 100. 

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

receptor: an effect of receptor conformation on ligand association-dissociation 

characteristics. Eur. Biophys. J. 2015, 44 (3): 149-63. IF = 1.962; MNiSW = 70. 

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

Song Y., Plazinska A., Pajak K., Paul R.K., Bernier M., Wainer I.W., Xiao R.P. 

Tyrosine 308 is necessary for ligand-directed Gs protein-biased signaling of β2-

adrenoceptor. J. Biol. Chem. 2014, 289 (28): 19351-63. IF = 4.435; MNiSW = 100. 

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

prediction of the stereochemistry-dependent relative free energies of ligand-receptor 

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

IF = 3.451; MNiSW = 100. 

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

Toll L., Wainer I.W., Jozwiak K. Comparative molecular field analysis of fenoterol 

derivatives interacting with an agonist-stabilized form of the β2-adrenergic receptor. 

Bioorg. Med. Chem. 2014, 22 (1): 234-246. IF = 2,794; MNiSW = 70.                          
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7. Toll L., Pajak K., Plazinska A., Jozwiak K., Jimenez L., Kozocas J.A., Tanga M.J., 

Bupp J.E., Wainer I.W. Thermodynamics and docking of agonists to the β2-

adrenoceptor determined using [(3)H](R,R')-4-methoxyfenoterol as the marker ligand. 

Mol. Pharmacol. 2012, 81 (6): 846-54. IF =  4.188; MNiSW = 140. 

 

Osiągnięcie habilitacyjne dotyczy badań nad 2-adrenergicznym, 

niezwykle ważnym celem molekularnym dla leków stosowanych w terapii chorób układu 

oddechowego przebiegających ze skurczem dróg oddechowych, głównie w astmie.  

Przedmiotem prac stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego były badania 

2- 2-AR) oraz dynamiką jego 

oddziaływań z cząsteczkami leków, włącznie z stereoselektywnym i selektywnym wiązaniem 

leku do receptora. Część prac z cyklu dotyczy badania efektów energetycznych 

towarzyszących oddziaływaniu cząsteczki leku z receptorem, rozpatrywanym pod kątem 

zarówno badań eksperymentalnych jak i teoretycznych a także opracowywania nowych metod 

badawczych służących poznaniu tego aspektu. Dr hab. Anita Płazińska stosując 

zaawansowane metody chemii obliczeniowej (np. symulacje metodą dynamiki molekularnej z 

wykorzystaniem technik typu enhanced-sampling oraz dokowanie molekularne) do analizy 

2-AR, zbadała następujące zagadnienia: (i) wpływ ligandów o różnym 

charakterze farmakologicznym na zmienność konformacyjną przełącznika molekularnego 

pełniącego kluczową rolę w wiązaniu cząsteczki leku, (ii) molekularne podstawy 

stereoselektywnego i selektywnego wiązania ligandów do 2-AR, (iii) etapy oraz sposób 

oddysocjowywania ligandów z 2-AR.  

Dodatkowo, w ramach badań stanowiących podstawę cyklu habilitacyjnego, dr hab. 

Anita Płazińska rozwijała metody symulacyjne typu enhanced-sampling oraz towarzyszące 

im metody analizy danych w kontekście oddziaływania typu lek-receptor. Osiągnięciem tego 

typu było opracowanie szybkiej metody teoretycznej służącej do przeprowadzenia badań 

przesiewowych pod kątem stereoselektywnego wiązania leku do celu molekularnego. 

Opracowana metoda jest uniwersalną metodą pomiaru względnej energii swobodnej układu 

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

enancjomerów pod kątem ich powinowactwa wobec danego celu molekularnego, np. 

receptora. 

Dr hab. Anita Płazińska udokumentowała osiągnięcie naukowe cyklem 7 oryginalnych 

publikacji. Analiza oświadczeń współautorów prac dowodzi, że osiągnięcie naukowe 

zaprezentowane w monotematycznym cyklu prac jest samodzielne, gdyż we wszystkich 

pracach Pani Płazińska współtworzyła koncepcję naukową prac, formułowała cele i hipotezy 

badawcze, planowała badania teoretyczne, analizowała wyniki badań, przygotowywała 

manuskrypty i w głównej części przeprowadzała symulacje komputerowe. Wszystkie badania 

przeprowadzone przez dr hab. Anitę Płazińską są dobrze udokumentowaną i wnikliwą analizą 

wyników badawczych, które uzyskała wykorzystując nowoczesne metody modelowania 

molekularnego w połączeniu z badaniami in vitro i spektroskopowymi. 

 W ramach działalności dydaktycznej Pani dr hab. Anita Płazińska uczestniczyła w 

tworzeniu programów dydaktycznych z przedmiotów biofarmacja oraz farmakokinetyka; jest 

opiekunem naukowym dla trzech studentów studiów doktoranckich; pełniła rolę promotora 

czterech oraz opiekuna trzech studentów studiów magisterskich kierunku Farmacja. 

Pani dr hab. Anita Płazińska badania naukowe realizuje w kooperacji z licznymi 

ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą do których należą:  

(1) Laboratory of Clinical Investigations, the National Institute on Aging, National Institutes 

of Health, Baltimore, MD, USA; (2) Department of Biomedical Science Florida Atlantic 
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University, USA; (3) Laboratory for Developmental and Stem Cell Biology, Department of 

Development and Regeneration, University of Leuven; (4) Zespół Teorii Adsorpcji, Instytut 

Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN; (5) Pracownia Bioinformatyki, Instytut 

Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN; (6) Zakład Biofizyki, 

Wydział Fizyki UMCS w Lublinie; (7) Katedra Chemii Organicznej, Wydział 

Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy; (8) Zakład Chemii Nieorganicznej, 

Collegium Meducum Uniwersytet Jagielloński.  

 Warto podkreślić, iż Pani dr hab. Płazińska w przeciągu ostatnich 9 lat trzykrotnie 

pełniła rolę Kierownika Grantu w następujących projektach naukowych: (1) Small Grant 

Scheme, NCBR, Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, Pol-Nor/204777/33/2013, (2) Sonata 5, NCN, 

2013/09/D/NZ2/02992, (3) Opus, NCN, 2017/25/B/NZ7/02654. Pełniła również rolę 

wykonawcy projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego ((1) Iuventus Plus; Advanced theoretical study on the mutarotation of D-

glucopyranose. (IP2011042471: 2013-2015). Główny wykonawca. (2) Grant promotorski; 

Modelowanie molekularne oddziaływań stereoizomerów i pochodnych fenoterolu z 

receptorem ß2 adrenergicznym. (N N405 617238: 2009-2011). (3) Wpływ allosterycznej 

modulacji receptorów nikotynowych na ryzyko występowania zaburzeń kognitywnych u ludzi. 

N N405 297036.) oraz  Narodowy Instytut Zdrowia, Bethesda, MD USA (National Institutes 

of Health, USA. (HHSN2712010000081, 2009-2014). The Synthesis and Preclinical Studies 

of New Treatments for Neurodegenerative Disease, Diabetes, Mellitus, Congestive Heart 

Failure, Oncologic and Immunologic Disease.). 

 Za swoją działalność naukową Pani Płazińska została również wyróżniona Nagrodami 

Naukowymi I i II stopnia J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz 

Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia za cykl publikacji charakteryzujących, w jaki sposób 

substancje chemiczne – potencjalne nowe leki modelują aktywność receptora β2-

adrenergicznego i nikotynowego. Dwukrotnie była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej (program FOCUS, lata 2007-2010 oraz program TEAM 2009-4/5, lata 2011-2014). 

 Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym bardzo wysoko ocenili osiągnięcia będące 

podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 

farmaceutycznych przez Panią dr hab. Anitę Płazińską, zwracając uwagę na znaczący dorobek 

naukowy, współpracę naukową z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz 

doświadczenie w zdobywaniu funduszy na badania ze źródeł zewnętrznych.  

 Obecnie, całkowity dorobek naukowy dr hab. Anity Płazińskiej to 29 oryginalnych 

prac oraz 8 prac przeglądowych, w tym 10 prac opublikownych przed i 27 prac 

opublikownych po uzyskaniu stopnia doktora. Widoczny jest tym samym dynamiczny rozwój 

naukowy. Sumaryczny IF wszystkich prac wynoszący 84,646, liczba cytowań 718 i indeks 

Hirscha 11, świadczą o wysokim zainteresowaniu środowisk naukowych pracami Pani dr hab. 

Anity Płazińskiej. Wyniki badań zostały również zaprezentowane na konferencjach 

krajowych i zagranicznych w formie 34 komunikatów ustnych oraz 19 plakatów.  

 W oparciu o przedstawione dokumenty, wysoki poziom osiągnięć naukowych, 

umiejętność krytycznego analizowania wyników oraz pracy w dużych zespołach badawczych, 

wnioskuję o wyróżnienie Pani dr hab. n. farm. Anity Płazińskiej Nagrodą Prezesa Rady 

Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego. 


