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Recenzja manuskryptu rozprawy doktorskiej  

Anny Panasiuk-Poterek  

pod tytułem  

“Analiza izobolograficzna interakcji dla kombinacji wybranych, nowych leków 

przeciwpadaczkowych w modelu drgawek psychoruchowych (6 Hz) u myszy” 

 

Pomimo intensywnego postępu w rozwoju leków przeciwpadaczkowych wielu 

pacjentów wciąż wymaga stosowania politerapii. Dobór leków w kombinacji warunkuje nie 

tylko typ lekoopornego zespołu padaczkowego ale także skuteczność ich działania 

synergistycznego w hamowaniu napadów, przy minimalnych objawach niepożądanych. 

Wiedza o profilu farmakologicznym leków przeciwpadaczkowych i ich kombinacji bierze 

swój początek w badaniach przedklinicznych, eksperymentalnych niejednokrotnie z użyciem 

modeli zwierzęcych. Zadaniem jest nie tylko uniknięcie antagonizmu czy stwierczenie 

addycji w działaniu ale wyselekcjonowanie kombinacji o działaniu synergistycznym. 

Farmakologia doświadczalna dysponuje metodologią pozwalającą na ocenę efektu działania 

mieszaniny leków. Analiza izobolograficzna jest uznaną metodą oceny interakcji substancji 

stosowanych w kombinacji.   

Modelowanie napadów padaczkowych, ocena skuteczności leków w mono- czy 

politerapii a także ocena działań niepożądanych to podstawa w rozwoju epileptologii.  Jest to 

także obszar farmakologii doświadczalnej od lat i z dużym sukcesem rozwijany przez 

lubelskich farmakologów. Niniejsza rozprawa doktorska wyrosła z tego gruntu i z 

powodzeniem wpisuje się do tego dorobku. 

Manuskrypt przedstawionej mi do recenzji dysertacji  ma klasyczną konstrukcję. Wraz 

ze stroną tytułową praca liczy 128 stronic, zawiera wszytkie elementy wymagane od zwartej 

publikacji naukowej jak: wstęp, cele, materiały i metody, wyniki, dyskusję, wnioski, 

streszczenia oraz piśmiennictwo, w tym przypadku 427 pozycje ułożone w porządku 
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alfabetycznym. W pracy zamieszczono 13 tabel, 18 rycin a także bogaty i wyczerpujący 

wykaz skrótów. Oprócz właściwej kompozycji formalnej, pracę wyróżnia zwięzłość i 

adekwatność wniosków wyciągniętych z logicznie opisanych i przedstawionych graficznie 

wyników. Warto podkreślić także bogaty i adekwatny opis stanu wiedzy na temat zarówno 

klinicznych jak patofizjologicznych aspektów epilepsji.  

Wstęp, liczący 31 stronic został podzielony na jedenaście podrozdziałów. Na 

pierwszych stronach Autorka dysertacji zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy przedstawia 

definicję padaczki. Drugi, w mojej ocenie szczególnie atrakcyjny podrozdział wstępu to rys 

historyczny. Doktoranka przedstawia ewolucje pojecia padaczki a także postrzegania tego 

zjawiska przez wieki. Niektóre fakty historyczne szokuja a nawet przerażają szczególnie te 

przytaczane za publikacją z 1870 roku a opisujące jak Szkoci traktowali epileptyków (na 

marginesie doktorantka cytuje niemieckojęzyczny oryginał pracy).  

W kolejnym rozdziale, Doktorantka omawia szczegółowo neurochemiczne podłoże 

powstawania napadów padaczkowych, podkreślając istotną rolę kanałopatii, kwasu gamma-

aminomasłowego (GABA) czy pobudzających aminokwasów. Podrozdziały traktujące o 

epidemiologii i etiopatogenezie padaczki nastepują kolejno przed dokładną, zaktualizowaną 

klasyfikacją napadów padaczkowych.  

Siódmy podrozdział wstępu to rzetelny opis podstawych zasad leczenia padaczki, 

gdzie Doktorantka wymienia leki przeciwpadaczkowe dzieląc je na trzy generacje a także 

dywagując na bazie literatury o zasadach ich stosowania, skuteczności czy tolerancji. 

Kolejny rozdział przedstawia mechanizmy działania wszystkich stosowancyh 

klinicznie leków przeciwpadaczkowych. Autorka wyodrębnia opis leków analizowanych w 

pracy (lakozamid/LCM; pregabalina/PGB; gabapentyna/GBA; lewetiracetam/LEV; 

retigabina/RTG) co pozwala czytenikowi zwrócić szczególną na nie uwagę. 

Wstęp omawia także szeroko definicję padaczki lekoopornej a także medyczne i 

społeczne konsekwencje lekooporności. Doktorantka podkreśla wieloczynnikowość etiologii 

tego niekorzystnego zjawiska wymieniając między innymi czynniki genetyczne 

odpowiedzialne za zmianę własciwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych leków 

ze szczególnym uwzglednieniem roli ekspressji genu dla glikoproteiny P.  

Obszerność rozdziału traktującego o lekooporności padaczki sugeruje, że to ten 

właśnie obszar epileptologii wpłynął na wybór celu badawczego.  

Przedostatni rozdział, zwięźle traktuje o istocie analizy izobolograficznej tłumacząc 

istotę jego przydatności w ocenie farmakodynamicznej politerapii.  
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Wstęp kończy krótkie omówienie zwierzęcych modeli napadów padaczkowych w tym 

modelu drgawek wywoływanych pradem elektrycznym niskiej częstotliwości (6Hz) u myszy, 

który (w tym miejscu) Doktorantka klasyfikuje jako model drgawek psychomotorycznych.  

 Cele pracy, odpowiadające ściśle tytułowi rozprawy zostały precyzyjnie sformułowane 

w dwoch punktach. Pierwsze zadanie badawcze dotyczy oceny wpływu kombinacji 

wybranych pięciu leków przeciwpadaczkowych na drgawki psychoruchowe u myszy. Do 

oceny interakcji międzylekowych wybrano metodę analizy izobolograficznej typu I 

odpowiednią dla kombinacji leków, w którym obydwa wykazuja aktywności w danym 

modelu. W ramach drugiego punktu postanowiono ustalić ewentualne działania niepożądane 

kombinacji lekowej w zakresie zmian siły mięśniowej, zaburzeń procesów zapamiętywania 

oraz zaburzeń koordynacji ruchowej. W świetle argumentów przytoczonych we wstępie 

rozprawy, wyznaczone cele badawcze można uznać za w pełni uzasadnione. 

Materiał i metody zostały przejrzyście opisane na 5 stronicach. Zawarte w tym 

rozdziale charakterystyka zwierząt, warunki ich przebywania i procedury doświadczalne 

odpowiadają standardom badań farmakologicznych.  

Opis substancji leczniczych, sposób przygotowania roztworu i podawania zwierzętom 

jest dokładny, podobnie jak opisy modelu drgawek i testów behawioralnych traktowanych 

jako ekwiwalent braku objawow niepozadanych (test komina, test biernego unikania oraz test 

chwytania). Ponownie przedstawiono teoretyczne podstawy analizy izobolograficznej, 

uzasadniając wybór analizy typu pierwszego (I). Rygorystyczne wymogi analizy 

izobolograficznej zakładające konieczność testowania wielu dawek leków przekładają się na 

dużą pracochłonność projektu. Prawidłowo dobrano parametryczne i nieparametryczne testy 

statystyczne. Zastosowane procedury doświadczalne, liczebność zwierząt w poszczególnych 

grupach, zakres dawek leków oraz metody analizy statystycznej wyników nie budzą 

zastrzeżeń recenzenta.  

 Opis wyników zajmuje 26 stronic manskryptu i koresponduje z danymi 

zamieszczonymi w 12 przejrzyście opracowanych tabelach i na 18 rycinach. Do analizy 

wybrano pięć leków a dokładnie kombinacje dwulekowe z pięciu elementów. W efekcie 

wyniki otrzymano z analiz dziewięciu kombinacji i omówiono je w osobnych podrozdziałach. 

Każdy z podrozdziałów przedstawia po pierwsze przeciwdrgawkowe działanie każdego z 

leków danej pary jako ED 50. Wyniki zilustrowano jako logaritmiczno probitowe linie 

zależności. Nastepnie przedstawiono analizę izobolograficzną interakcji danej pary 

lekowej.Wyniki prób wraz z analizą statystyczną przedstawiono w tabeli a także na wykresie. 

Sekwencja rycina-tabela-rycina powtarza się w każdym z podrozdziałów, dla każdej pary 
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kombinacji. Zarówno tabele jak i ryciny zostały rozmieszczone w tekście w odpowiednich 

fragmentach, co ułatwia czytelnikowi szybką weryfikację opisywanych rezultatów. Ostatnie, 

trzy podrozdziały opisują i prezentują w przejrzystych tabelach wyniki testów 

behawioralnych dla badanych kombinacji dwulekowych.  

Z przedstawionych danych jasno wynika, że wszystkie badane kombinacje lekowe 

wykazują obiecujący, addytywny a w wiekszości supra-addytywny efekt przeciwdrgawkowy. 

Co więcej wszystkie badane kombinacje wydają się prezentować obiecujący profil 

bezpieczeństwa. Nie stwierdzono bowiem istotnych zaburzeń koordynacji ruchowej, siły 

mięśniowej czy pamięci długotrwałej. Wyprzedzając narracje tej recenzji warto podkreślić, że 

powyższa interpretacja wyników prawie dokładnie pokrywa się z wnioskami 

sformułowanymi przez Doktorantkę.  

Powyższe wyniki zasługują na wysoką ocenę merytoryczną. Są unikatowe (do tej pory 

nie badane w tym modelu) i uzyskane w prawidłowo zaprojektowanych badaniach z użyciem 

adekwatnych technik.  Znacząco wzbogacają wiedzę w zakresie interakcji leków 

przeciwpadaczkowych. Co ciekawe, zachęcają do rozważenia stosowania tych kombinacji w 

klinice.  

Dyskusję wyników przeprowadzono obszernie i wielowątkowo na 22 stronach 

rozprawy. Dyskusja zawiera także jedna, trzynasta w kolejności tabelę listującą typy 

interakcji farkmakodynamicznych. Rozdział dyskusji rozpoczyna przypomnienie podstaw 

farmakoterapii padaczki. Doktorantka  przypomina istotę racjonalnej politerapii z akcentem 

położonym na przydatność kombinacji lekowych.  Dyskusja płynnie zagłębia się w istotę 

interakcji lekowych na różnych poziomach w tym interakcje w fazie farmakodynamicznej. 

Szczegółowo omówione są interakcje leków przeciwpadaczkowych wszystkich generacji. 

Szczególnie szeroko omawiane są interakcje farmakokinetyczne wynikające z wpływu leków 

na aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby. Narracja dyskusji oscyluje między 

interakcjami lekowymi, zjawiskami niepożądamymi i typami interakcji 

farmakodynamicznych. Rozdział przypomina także istotę analizy izobolograficznej i 

ponownie uzasadnia fakt wyboru analizy typu pierwszego. Autorka kolejno porównuje 

uzyskane dane z rezultatami analiz izobolograficznych podobnych kombinacji lekowych w 

innym modelu drgawkowym a konkretnie w teście maksymalnego szoku elektrycznego. 

Następny temat poruszony w dyskusji to wzbogacona o farmakokinetykę charakterystyka 

pięciu leków przeciwpadaczkowych badanych w pracy. Informacje na temat leków i 

mechanizmów ich działania są aktualne i zaczerpnięte z wiarygodnych materiałów 

źródłowych. Mnogość informacji o lekach przeciwpadaczkowych wszystkich generacji 



 5 

zawarta w dyskusji jest imponująca. Umiejętność dyskutowania złożonych i nie do końca 

wyjaśnionych mechanizmów działania leków przeciwpadaczkowy świadczy o dużej wiedzy 

Autorki w obszarze farmakologii doświadczalnej i klinicznej.W podsumowaniu dyskusji, 

Doktorantka szerzej komentuje wynik eksperymentów mogący mieć w przyszłości znaczenie 

kliniczne, tj. brak występowania efektów niepożądanych przy synergistycznych kombinacjach 

lekowych.  

Jak wspomniano wcześniej wnioski stanowiące essencję rezultatów sformułowano 

logicznie w 4 punktach.  

Streszczenie w języku polskim i angielskim zawiera niezbędne informacje z 

poszczególnych rozdziałów dysertacji.  

Dołączone do rozprawy obszerne piśmiennictwo zostało prawidłowo wybrane i 

ułożone. Większość pozycji to artykuły opublikowane w ostatnich latach,  chociaż dostrzec 

można także starsze ale bardzo cenne pozycje literatury w cytowaniach.  

Wykaz skrótów opracowano starannie i bardzo szczegółowo.  

Z obowiązku recenzenta pozwalam sobie sformułować kilka uwag, w pierwszej kolejności co 

do koncepcji pracy: 

1. Nie znajduje w pracy wyjaśnienia co kierowało selekcją leków do eksperymentu. 

Badano pięć leków przeciwpadaczkowych, dla przypomnienia: lakozamid, pregabalinę, 

gabapentynę, lewetiracetam, retigabinę. Doktorantka klasyfikuje wszystkie, generalnie jako 

„nowe leki przeciwpadaczkowe”, co jest określeniem niezbyt ścisłym i nie uzasadnia wyboru. 

Wymienione leki należą do różnych generacji. Niektóre, jak gabapentyna czy lewetiracetam 

stosowane są zdecydowanie dłużej niż przez dekadę. Trudno zatem pogodzić się ze 

stwierdzeniem,  że eksperyment czerpie z puli „nowych leków przeciwkadaczkowych”. 

Wyboru nie uzasadnia także wspólny,  czy wręcz przeciwnie, całkowicie odmienny 

mechanizm działania. Jedynym wyrażnym łącznikiem jest minimalny metabolizm wątrobowy 

wiekszości wymienionych leków (poza retigabiną) co generalnie sugeruje mniejsze ryzyko 

interakcji farmakokinetycznych a zatem lepszą tolerancję. Nie jest jasne czy dobra tolerancja 

kierowała wyborem leków do analiz w kombinacji. Pozostaje jeszcze możliwość, że 

Doktorantka zdecydowała się na wybór leków, których kombinacje nie były wcześniej 

badane. Argument jak najbardziej do przyjęcia ale powinien porawić sie w manuskrypcie.  

Nie znajdując wyjaśnienia czytelnik może mieć wrażenie,  że leki zaczerpnięte zostały z puli 

przypadkowo.  

2. Brakuje w manuskrypie wyjaśnienia co do wyboru eksperymentalnego modelu 

zwierzęcego.  
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Obszerność rozdziału traktującego o lekooporności sugeruje, że Doktorantka postanawia 

modelować właśnie zjawisko lekooporność w eksperymencie farmakologicznym. Istotnie 

modelu drgawek psychoruchowych (6 Hz) u myszy klasyfikowany jest jako model drgawek 

lekooopornych (historycznie w oparciu o brak spodziewanej skutecznosci fenytoiny w tym 

modelu). W manuskrypcie przedstawiany jest jako model drgawek psychoruchowych lub też 

padaczki lekoopornej (w zależności od kontekstu).  

W eksperymencie farmakologicznym to właśnie umiejętność doboru reprezentatywnego 

modelu stanowi o wartości otrzymanych wyników. Czytelnik spodziewa się zatem nie tylko 

precyzyjnego opisu modelowanej patologii a także klarownego uzasadnienia wyboru metody 

oraz szerokiej dyskusji na temat modelowania zjawiska z dokładnym przedstawieniem stanu 

wiedzy w tym zakresie. Podobnie jak w poprzedniej uwadze,  brak wyjaśnienia implikuje 

przypadek a nie przemyślany wybór.  

 Mam także kilka uwag co do edycji dysertacji. Manuskrypt pracy doktorskiej jest 

publikacją zwarta wymaga zatem przemyślanej i dobrze zorganizowanej formy.  

1.  Wstęp zyskałby na przjrzystości po zmodyfikowaniu układu podrozdziałów. 

Epidemiologia i etiopatogeneza wraz z klasyfikacją padaczki zaraz po podrozdziale 

traktującym o jej definicji zapewniło by bardziej płynną narrację. Oscylowanie miedzy 

„klinicznymi” i „molekularnymi” podrozdziałami wprowadza element chaosu.  

2. Dyskusja jest zdecydowanie mniej spójna niż pozostałe rozdziały. Nie widzą potrzeby tak 

szerokiego omawiania typów interakcji lekowych i tak szczegółowej analizy kombinacji 

wszystkich leków przeciwpadaczkowych. Skupienie się na tych stosowanych w pracy 

byłoby bardziej adekwatne i czytelne. Dla przykładu fakt, że karbamazepina indukuję 

metabolizm wątrobowy dramatycznie zmieniając farmakokinetykę tak swoją jak i innych 

leków nie powinien wymagać omawiania. Nieuwzględnienie tego elementu w trakcie 

leczenia od bardzo dawna postrzegane jest jako błąd w sztuce lekarskiej.  

3. W manyskrypcie, pojawia się dużo powtórzeń. Istota analizy izobolograficznej jest 

omawiana we wstępie jak i w metodologii a także w dyskusji. Zjawisko lekooporności w 

padaczce czy parafrazując padaczka lekooporna jest opisywana kilkukrotnie. Podobnie 

typy interakcji farmakodynamicznych prezentowane są wielokrotnie. W każdym z 

rozdziałów można znaleźć nowe elementy omawianego tematu ale powtórzenia są 

zauważalne. Zwracają uwagę także krótkie paragrafy/cytowania powielane w kilku 

miejscach.  

4. Trzcionka, szczególnie w opisie rycin i tabel jak i w piśmiennictwie wymaga 

ujednolicenia.  
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5. Niespójności pojawiają się w cytowaniach. Doktorantka informuje czytelnika, że w 2015 

ludzie starsi stanowili blisko 15% Amerykanów ale powołuje sie na publikacje z lat 1996 

i 2001 (stronica 15). Kilka paragrafów z konkretnymi danymi nie zawiera odnośnika. 

Autorka podkreśla np. ryzyko wystąpienia napadów u pacjentów z choroba Alzheimera 

czy zapaleniem mózgu z autoagresji (obydwa zjawiska rozlegle badane) ale informacja ta 

nie jest weryfikowana cytowaniem (stronica 17). Podobnie, fakt że u 60-65% chorych nie 

można ustalić patogenezy napadów widnieje w manuskrypcie bez przytoczonego żródła. 

Doktorantka cytuje czesto prace sprzed kilkudziesięci lat czy nawet sprzed wieku, co 

generuje pytanie czy faktycznie to cytowania z pierwotnej publikacji 

6. Kilka błędów wkradło się w numerację tabel. W tekście podrozdziału 4.8 wyników 

Autorka odnosi sie dwukrotnie do ryciny 8 a wyniki przedstawione są na rycinie 15 

(stronice 58 i 60) i podobnie odniesienie do ryciny 9 opisuje wyniki przedstawione ryciną 

17.   

7. Literówki i błędy interpunkcyjne, chociaż zauważalne nie są częste i nie zmieniały 

kontekstu w sposób istotny toteż nie są listowane w recenzji.  

 

Uwagi powyższe wymagają komentarza ale w żadnej mierze nie wpływają na pozytywną 

ocenę pracy. Maja one na celu pomóc Doktorantce w interpretacji,  publikacji  jak też 

prezentacji wyników na różnych forach.  

Rozprawę doktorską lekarza Anny Panasiuk-Poterek pt. “Analiza izobolograficzna 

interakcji dla kombinacji wybranych nowych leków przeciwpadaczkowych w modelu 

drgawek psychoruchowych (6 Hz) u myszy” oceniam wysoko. Spełnia ona kryteria stawiane 

rozprawom doktorskim. Wartość poznawcza i „unikatowość” wyników, a także 

pracochłonność przeprowadzonych eksperymentów i teortetyczna wiedza manifestująca się w 

manuskrypcie upoważniają mnie do wysunięcia wniosku o dopuszczenie Anny Panasiuk-

Poterek do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

Katarzyna Gustaw   


