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praay doktorskiej lek. Aleksandry Walczak
pt: ,,Ocena terupeutycznego i toksycznego prolilu dzialania czterech pochodnych

triuzolinotiondw w badaniach przedklinicznych a myszy"

wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. tr-vszczki

w Katedrze iZal<Nadzie Patoflzjologii Uniwersltetu Medycznego w Lublinie.

Padaczka stanowi jedn4 z nqczgstszych chor6b oSrodkowego ukladu nerwowego. Termin

,,padaczka" odnosi sig do wielu odrgbnych etiologicznie schorzeri, kt5re manifestuj4 sig napadami

drgawkowymi. W wielu przypadkach nie udaje sig ustalii przyczyny padaczki, ale wSr6d czynnik6w ryzyka

nalely wymieni6 predyspozycje genetyczne, \razy m6zgu, udary, guzy m6zgu" infekcje ukladu nerwowego,

naduzyvanie alkoholu i stosowanie narkotyk6w. Napady drgawkowe sQ nastgpstwem przejSciowych

zaburzefi czynno6ci mozgr zwiqzanych z nieprawidlow4 pobudliwoSci4 blony kom6rkowej neuron6w.

Padaczkajest przewlektym schorzeniem neurologicznym, kt6re dotyczy ok. 50-65 milion6w ludzi na catym

Swiecie. Mimo szeroko zakrojonych badari w wielu oSrodkach na Swiecie, tylko u ok. 60-70% pacjent6w

udaje sig w petni kontrolowa6 napady padaczkowe. Brak kontroli napad6w drgawkowych moze prowadzii

do zwigkszonej SmiertelnoSci, zaburzeh rozwoju i funkcji poznawczych. Ograniczenia edukacyjne

i socjospoleczne dodatkowo poglgbiaj4 trudn4 sytuacjE Lyciowq pacjent6w i ich rodzin. Padaczka

lekooporna lub stabo kontrolowana w spos6b istotny podnosi ryzyko naglej i niespodziewanej Smierci

(fenomen SUDEP - Strdden Unexpected Death in Epilepsy) szczeg6lnie w populacji mlodocianych

pacjent6w w wieku 20-40 lat. Celem leczenia przeciwpadaczkowego jest nie tylko opanowanie napad6w

padaczkoWych, ale r6wniez umozliwienie jak najlepszego poziomu funkcjonowania spolecznego

i rodzinnego otaz poprawg jako5ci Zycia pacjenta. Kazdorazowo wyb6r optymalnego leku dla pacjenta

zpadaczkq jest procesem bardzo zlohonym i zindywidualizowanym. Niestety, leki przeciwpadaczkowe maj4

dzialanie objawowe hamuj4c jedynie wystQpowanie napad6w drgawkowych bez wptlrvu na procesy

patologiczne prowadz4ce do nieprawidlowej aktylvno6ci kom6rek nerwowych kory m6zgu. Leczenie

farmakologiczne rozpoczyna sig po wyst4pieniu przynajmniej dw6ch napad6w padaczkowych

nieprowokowanych lub jednego napadu padaczkowego w zespolach padaczkowych, przy wsp6listniej4cym

organicznym uszkodzeniu m6zgowia z r6wnoczesnym nieprawidlowym, napadowym zapisem

elektroencefalograficznym. Leczenie w padaczce rozpoczyna siE od podawania jednego leku, kt6rego

mechanizm dzialania powinien by6 odpowiedni do rcdzqu napadu lub zespolu padaczkowego. Niestety,

monoterapia w padaczce skuteczna jest tylko t 50-70o/o pacjent6w. JeSIi przy terupeutycznych stqzeniach

leku nie uzyskano zadowalajqcego efektu klinicznego lub jesli wyst4pi4 objawy niepoiqdane, nale?y



w6wczas rozwazyc zmiang terapii na inny lek. W ruzie dalszego niepowodzenia zaleca siE stosowanie

politerapii z wykorzystaniem 2lub 3lek6w przeciwpadaczkowych. Poszukiwania nowych substancji oruz

kombinacji lekowych, kt6re bylyby skuteczne w zapobieganiu napadom drgawkowym w padaczce bez

wplywu na wystgpowanie czy nasilenie objaw6w ubocznych stanowi4 wiod4cy cel badari naukowych na

catym Swiecie.

W przedstawionej pracy doktorskiej, Doktorantka przeprowadzila cykl badari, w kt6rych poddala

ocenie dzialanie przeciwdrgawkowe czterech pochodnych triazolinotion6w (TPB-Z,TPB-4, TPF-32 i TPF-

38) wykorzystujAc model drgawek toniczno-klonicznych (test maksymalnego wstrz4su elektrycznego -

MES) oraz model drgawek psychoruchowych (6Hz) u myszy. Doktorantka ocenita rownie| ostre dzialania

niepoZqdane badanych zwiqzk6w w tescie prgta obrotowego, kt6ry pozwala zbada( wptyw testowanych

substancji na funkcje motoryczne oraz koordynacjg ruchowq u zwierz4t do5wiadczalnych.

Konstrukcja pracy doktorskiej lek. Aleksandry Walczak nie odbiega od powszechnie przyjqtych

wzor6w dla prac z farmakologii doSwiadczalnej. Praca doktorska liczy I07 stron wydruku komputerowego

i zawiera 18 rycin przedstawiaj4cych strukturg chemiczn4 badanych zwiqzk6w oraz wyniki badari. W pracy

Doktorantk a zacytowata 269 pozycji piSmiennictwa, ulozone go w porzqdku alfabetycznym.

We Wstgpie na 35 stronach, Doktorantkaprzedstawia zwigzlq charakterystykg i patogenezq padaczki

z uwzglgdnieniem klasyfikacji napad6w padaczkowych oraz molekularnych mechanizm6w lelqcych

u podstaw epileptogenezy. Dodatkowo Doktorantka przedstawia etiologie padaczki z uwzglEdnieniem roli

neuroprzekahnik6w hamuj4cych, receptor6w dla aminokwas6w pobudzaiqcych orazkanal6w jonowych i ich

znaczenia w mechanizmie dzialania lek6w przeciwpadaczkowych. Ponadto, Doktorantka przedstawia we

Wstgpie sposoby farmakologicznego leczenia padaczki z uwzglqdnieniem padaczki lekoopornej.

Doktorantka opisuje r6wniez dostgpny zakres wiedzy na temat zwiqzk6w z grup triazoli i triazolinotion6w

i w ten spos6b uzasadnia wyb6r przebadania czterech pochodnych triazolinotion6w: TPB-2, TPB-4, TPF-32

oraz TPF-38 jako cel pracy. Slusznym wyborem jest uwzglgdnienie opisu metod poszukiwania nowych

lek6w przeciwpadaczkowych, kt6ry przybliha strategie selekcji potencjalnych kandydat6w na leki

przeciwpadaczkowe jak i wyjaSnia dob6r odpowiednich test6w w badaniach na zsNierzqtach. Wstgp

rozprary doktorskiej zostal dobrze zaplanowany, podrozdzialy zachowuj4 odpowiednie proporcje, a dob6r

informacji naukowych i przeglqd dostgpnego piSmiennictwa Swiadczy o gruntownym przygotowaniu

te or ety cznym D oktorantki.

Cel pracy zostql jasno przedstawiony w 3 punktach i odnosit sig do oceny dzialania

przeciwdrgawkowego czterech badanych pochodnych triazolinotion6w (TPB-2, TPB- , TPF-32 i TPF-38)

w te$cie maksymalnego wstrz4su elektrycznego (MES) oraz w teScie drgawek psychoruchowych (6 Hz)

u myszy. Ocenione zostalo r6wniez dzialanie neurotoksyczne badanych substancji: TPB-2, TPB-4, TPF-32

i TPF-38 w tescie prgta obrotowego (rotarod) u myszy.

Czterostronicowy rozdzial Materialy i Metody zawiera wyczerpujqcy opis zwierzqt laboratoryjnych

wykorzystanych do do5wiadczefi, procedury doSwiadczalne zastosowane w pracy oraz statystyczn4 analizq

wynik6w.

Fiozdzial Wyniki zqmuje 16 stron rczprary doktorskiej. Precyzyjne opisy wynik6w do5wiadczeri

z zastosowaniem test6w MES, 6 Hz i prgta obrotowego sq poparte starannie przygotowanymi rycinami

umieszczonymi w odpowiednich miejscach tekstu, co niew4tpliwie utatwia recenzentowi analizQ otaz

interpretacjg uzyskanych wynik6w. Szczeg6lnie godnym uwagi jest efektyr,vnaptezentacja wynik6w poprzez

zastosowanie krz)"wych sigmoidalnych obok wykres6w slupkowych.

W niniejszej pracy Doktorantka wykazata do5wiadczalnre, 2e pochodne triazolinotion6w TPB-2,

TPB-4, TPF-32 i TPF-38 wykazuj4 dzialanie przeciwdrgawkowej chroni4c badane zwietzEta przed



drgawkami toniczno-klonicznymi w tescie MES oraz przed drgawkami psychoruchowymi (limbicznymi)

w tescie drgawek 6 Hz. Szczyt dzialania przeciwdrgawkowego tych pochodnych TPB-Z, TPB-4, TPF-32

i TPF-38 nie r6Zni sig pomigdzy testami MES i 6 Hz u myszy. Substancje TPB-4, TPF-32, TPF-38

wykazywaly maksymalne dzialanie ju| po 15 min. od ich podania, a substancjaTPB-2miala sw6j szczyt

dzialaniaprzeciwdrgawkowego po 30 min. od jej podania. Mediany dawek efekqrvnych (ED50) z testu MES

wynosz4 odpowiednio dla TPB-2 - 96,6 t 14,8 mg/kg, dla TPB-4 - 115,4 * 7,6 mglkg, dla TPF-32 - 94,4 +

17,3 mglkg oruz dla TPF-38 - 187,1 + 18,8 mg/kg. Mediany dawek efektyruvnych (EDso) ztestu 6 Hz

wynoszQ odpowiednio dla TPB-} - 38,3t 10,0 mg/kg, dla TPB-4 - 60,3 +. l2,l mg/kg, dla TPF-32 - 66,4 *
12,0 mglkg oraz dla TPF-38 - 118,5 + 13,8 mg/kg. Wykazanie dzialania przeciwdrgawkowego wszystkich

badanych substancji TpB-2, TpB-4, TPF-32 i TPF-38 u zwierzqt w teScie MES i 6 Hz po5rednio Swiadczy,

ze badane substancje przenikajq do m6zgu. Por6wnanie budowy chemicznej badanych zwiqzkow TPB-2,

TpB-4, TPF-32 i TPF-38 (w odniesieniu do ich dzialania upo$ledzaj4cego koordynacjg ruchow4 w teScie

prgta obrotowego u myszy) pozwolilo stwierdzi6, ze obie substancje TPB-2 i TPF-32 posiadajqce w swej

strukturze podstawnik -(n-butylo)- w pozycji 4, pomimo r62nic strukturalnych w pozycji 3-fenyloetylo-,

wykazywaly podobne i stosunkowo niskie wartoSci median dawek toksycznych (TDso). Natomiast

modyfikacja laricucha alkilowego w pozycji 4 na -(n-heksylo)- dla substancji TPB-4 i na -izopropylo- dla

substancji TPF-38 spowodowata, 2e warto$ci TDso dla tych zwi4zk6w okazaly sig by6 Srednio 2 razy

wigksze niZ dla zwiqzk6w TPB-2 i TPF-32. W oparciu o wskaZniki ochronne badanych substancji

gq77naczone na podstawie wynik6w uzyskanych w testach MES i 6 Hz, nalely stwierdzid, Ze zwi1zkiem

onajkorzystniejszym profilu jest substancja TPB-4, a zwiqzkiem o najmniej korzystnym profilu jest

substancja TPF-32.

Dyskusja zajmuje 14 stron, na kt6rych Doktorantka omawia wyniki uzyskane w niniejszej pracy w

por6wnaniu z wynikami uzyskanymi przez innych autor6w. Na pochwalg zasluguje fakt, iz dyskusja

prowadzona jest kompetentnie w oparciu o bardzo dobr4 znajomoS6 piSmiennictwa. Wnioski zostaty

sformulowane w formie 13 punkt6w, z kt6rych 12 pierwszych odnosi sig do wynik6w otrzymanych

w ramach niniejszej dysertacji. Punkt trzynasty we wnioskach, w mojej ocenie wydaje sig byi zbyt

przedwczesn/, poniewaz proces przeniesienia wynik6w badafi przedklinicznych na etap pr6b klinicznych

oraz ewentualnego zatwierdzenia jako leku dla pacjent6w jest procesem zmudnym, bardzo kosztownym

i diugotrwalym. Do rozprawy dot4czono spis stosowanych skr6t6w, zwigzte streszczenie w jgzyku polskim

i j gzyku angielskim oraz pi3miennictwo.

Podsumowujqc uwa2am, 2e dysertacja doktorska zostala przygotowana bardzo starannie. Jednak2e

jako recenzent czujg siE zobowiqzana do zadania nasuwaj4cych sig pytafi i zwr6cenia uwagi na drobne

niescislo$ci, kt6re nie umniejszaj4 wysokich walor6w naukowych ipoznawczych rozprawy, ale wptywaiqna

wla5ciwe zrozumienre toku badan naukowych i odbi6r pracy.

o W pracy wystgpuje nieScisloSi co do tlumaczenia angielskiego stowa rotarod' W pewnych

fragmentach pracy jest uzlr/any termin angielski rotarod, w innych jest on ttumaczony jako wiruj4cy

prgt a w jeszcze innych jako prgt obrotowy. IJwaZam, ze terminologia powinna by6 jednolita

w catym tek5cie.

o Na stronie 32, parcgraf trzeci Doktorantka cytui4c dane z pracy Plech i wsp. (2014b), opisuje dawkg

300 mg/kg jako ochronn4 w te5cie komina. Jak wynika z cytowanej pracy ochronne dzialanie

testowanych zwiqzk6w odnosi sig do testu MES.

. Doktorantka jako testy przesiewowe (skryningowe) wybrala MES i test 6 Hz pomijaj4c model

drgawek pentetrazolowych (PTZ). Leki uwaZne za klasyczne blokery kanal6w sodowych jak

fenytoina wykazujq silne dzialanie przeciwdrgawkowe w tescie MES, ale jednoczesnie nie dzialajq



ochronnie w tescie 6 Hz. Zwiqzki przebadane przez Doktorantkg posiadaj4 dzialanie

przeciwdrgawkowe w obu modelach. Bior4c pod uwagg fakt,2e EDso w modelu 6Hz dla zwiqzk6w

TPB-1, TPB-4 oraz TPB-32 jest istotnie nii.sze niz EDso w modelu MES nasuwa sig pytanie

dlaczego Doktorantka w swoich badaniach nie uwzglgdnila modelu drgawek PTZ (po podaniu

podsk6rnym lub te5cie progu pobudliwoSci drgawkowej - IV PTD. Zastosowanie tego klasycznego

przesiewowego modelu drgawek pozwoliloby na odniesienie sig do wcze6niejszych badari

dodwiadczalnych, kt6re sugerujqZe 1,2,4-triazolo-tiony wykazuj4 slabe allosteryczne powinowactwo

do receptor6w GABAa.
o Ocena dzialah niepoaqdanych badanych substancji zostata przeprowadzona tylko w teScie prqta

obrotowego. Czy Doktorantka ocenila jak substancje badane wpfwaj4 na pami96 lub silg migSni

szkieletowych u myszy? Nasilone dzialanie uspokajaj4ce moze obnila(, silg miE6niowa

i wptywa6 na wyniki uzyskane w teScie prqta obrotowego'

o W Dyskusji na stronie 63 paragraf trzeci Doktorantka por6wnuj4c wskaZniki ochronne badanych

substancji pomingla aktualne wartoSci liczbowe dla substancji TPB-2 i TPF-38. Doktorantka omawia

zastosowanie warto6ci EDsg i TDso do vrryznaczenia warto(ci wskaZnika ochronnego, kt6ry poSrednio

informuje jaka dawka badanej substancji moZe wywolad ostre dzialania niepozqdane. Brak jest

jednak dokladnego opisu jaka warto56 wskaZnika ochronnego potencjalnie dyskryminuje badany

zwiqzek z dalszych badari jako zblt toksyczny. Niskie wartoSci wskaZnika ochronnego sugeruj4, ze

badana substancja nie ma dostatecznego marginesu bezpieczehstwa miEdzy aktywno6ci4

przeciwdrgawkow4, a neurotoksycznymi reakcjami ubocznymi. Historycznie interpretacyjna warto6i

wskaZnika ochronnego powyzej 2 Swradczyla o akceptowalnym profilu bezpieczenstwa badanej

substancji. Wyniki badari przedklinicznych pozwalajq na stworzenie swoistego ,,rankingu"

i okreslenia pozycji badanych zwiqzklw (TPB-2, TPB-4, TPB-32 oraz TP-38), w stosunku do innych

badanych substancji oraz ju| zatwierdzonych 1ek6w przeciwpadaczkowych pod wzglgdem profilu

bezpieczeristwa.

Pomimo poczynionychprzeze mnie w recenzji sugestii czy uwag, praca lek. Aleksandry Walczak pt: ,,Ocena

terapeutycznego i toksycznego profilu dzialania czterech pochodnych triazolinotion6w w badaniach

przedklinicznych u myszy" oceniam bardzo wysoko. Projekt badawczy zostal starannie opracowany

i opisany a ofizymane wyniki s4 oryginalne i posiadaj4 niepodwalalnqwarto56 merytorycznq.

Rozprawa doktgrska spelnia wszystkie ustawowe wymogi bgd4ce podstaw4 do ubiegania sig

o stopieri naukowy doktora nauk medycznych. W zwi4zku z powyilszym, mam zaszczlti. przedstawi6

Wysokiej Radzie II Wydzialu Lekarskiego z Oddzialem Anglojgzycznym Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie wnigsek o dopuszczenie lek. Aleksandry Walczak do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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