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OCENA 

Pracy doktorskiej lekarza medycyny Jacka Lepiecha pt. „Wpływ nowej pochodnej triazolinotionu 

(TPF-34) na ochronne działanie klasycznych leków przeciwpadaczkowych w modelu napadów 

toniczno-klonicznych u myszy” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. 

Łuszczki. 

 

Padaczka jest neurologiczną chorobą, która ciągle stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny. 

Padaczka występuje u około 50 miliona ludzi i liczba ta prawdopodobnie będzie się zwiększać wraz ze 

wzrastającym narażeniem na sprzyjające rozwojowi padaczki czynniki ryzyka. Statystycznie, około 30% 

pacjentów cierpi na lekooporne formy padaczki i to dla tych pacjentów nowe terapie są najbardziej 

potrzebne. 

 

 Poszukiwania nowych sposobów leczenia padaczki lekoopornej jest bardzo aktywną dziedziną 

współczesnej neurologii. Jednym ze sposobów pokonania problemu oporności lekowej jest 

poszukiwanie nowych metod leczenia, co obejmuje także nowe metody leczenia farmakologicznego. 

Nowe metody lecznicza farmakologicznego obejmują zarówno poszukiwanie nowych substancji 

leczniczych a także poszukiwanie optymalnych kombinacji dwóch lub więcej substancji leczniczych, 

czyli tak zwanych terapii łączonych (nazywanych także często politerapią). Przedmiotem badań 

niniejszej pracy doktorskiej są obydwa zagadnienia – poszukiwanie nowych substancji oraz racjonalna 

politerapia. 
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 Ze względu na etyczne i ekonomiczne ograniczenia, próby kliniczne w dziedzinie poszukiwania 

nowych substancji o właściwościach przeciwdrgawkowych oraz politerapii padaczki nie są możliwe na 

dużą skalę. Tutaj z pomocą przychodzą badania przedkliniczne z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. 

Zwierzęce modele drgawek wielokrotnie udowodniły swoją przydatność w przewidywaniu klinicznej 

skuteczności nowych substancji. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie obecnie 

zarejestrowane leki przeciwpadaczkowe były najpierw testowane w modelach zwierzęcych i wyniki 

tych badań pozwoliły na wyselekcjonowanie późniejszych kandydatów do prób klinicznych. Ten 

translacyjny charakter modeli padaczki w kontekście ich precyzji w przewidywaniu klinicznej 

efektywności substancji badanych jest najwyższy spośród wszystkich obecnie stosowanych modeli in 

vivo w neuropsychiatrii. To dzięki temu obecnie mamy ponad 25 zarejestrowanych leków 

przeciwpadaczkowych o różnych właściwościach farmakologicznych i klinicznych. Liczba leków 

przeciwpadaczkowych dostępnych dla pacjentów ciągle się powiększa i rośnie szybciej niż lista leków 

w leczeniu innych chorób neuropsychiatrycznych. 

 

 Wobec powyższego podjęty przez Doktoranta temat oceny interakcji nowej pochodnej 

triazolinotionu (TPF-34) z lekami przeciwpadaczkowymi jest jak najbardziej uzasadniony naukowo. 

Ogólnie, badania podjęte przez Doktoranta wymagają znacznego nakładu pracy i czasu, ale mają 

jednocześnie ogromne praktyczne zastosowanie w planowaniu późniejszych prób klinicznych. „Grupa 

Lubelska” stworzona przez świętej pamięci prof. Z. Kleinroka od wielu lat skupia wybitnych 

epileptologów, którzy prowadzą badania w zakresie doświadczalnej i klinicznej padaczki. Poprzez 

publikacje w najlepszych pismach naukowych oraz rozliczne współprace naukowe, Grupa Lubelska jest 

rozpoznawana na całym świecie jako lider w badaniach nad padaczką. Fakt, że użyte przez Doktoranta 

metody doświadczalne zostały bardzo szczegółowo scharakteryzowane już wcześniej przez zespół 

naukowy promotora niniejszej pracy, Pana Prof. J. Łuszczki oraz jego mentora Pana Prof. S.J. 

Czuczwara, umożliwił Doktorantowi jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków badawczych w 

celu znalezienia odpowiedzi na konkretną, dobrze zdefiniowaną hipotezę naukową. Jestem przekonany, 

że nabyta w tym projekcie przez Doktoranta wiedza z zakresu metodologii przedklinicznych badań nad 

lekami przeciwpadaczkowymi, samodzielne przeprowadzenie doświadczeń, statystyczne opracowanie 

wyników i ich dyskusja będą doświadczeniem, które pozwoli Doktorantowi na dalsze sukcesy naukowe. 

 



 3 

 Moje uwagi są wyszczególnione poniżej: 

 

 Niniejsza praca została zaplanowana, przeprowadzona i zaprezentowana wzorowo. Praca ma typowy 

układ dla prac doktorskich. Badania doświadczalne zostały wykonane w sposób typowy i właściwy dla 

wykorzystanego modelu doświadczalnego. Metody doświadczalne zastosowane w niniejszej pracy 

zostały wielokrotnie użyte wcześniej i zweryfikowana poprzez liczne publikacje Grupy Lubelskiej w 

renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezentacja poszczególnych części pracy 

jest bardzo precyzyjna, logiczna i poparta właściwymi cytacjami. Na uwagę zasługują bardzo przydatne 

i liczne graficzne opracowania informacji ogólnych jak i szczegółowych wyników w postaci rycin i 

tabel. Sposób graficznej prezentacji danych może stanowić wzór dla innych doktorantów. Doskonały 

opis i wyjaśnienie metody izobolograficznej analizy lek-lek interakcji także zasługuje na podkreślenie. 

To wszystko razem bardzo ułatwia zrozumienie tak obszernego materiału!  

 

Podczas recenzji niniejszej pracy nasunęło mi się jedynie kilka uwag, które omawiam poniżej: 

 

1. Tytuł pracy: Proponowałbym wyjaśnienie do jakiej grupy farmakologicznej należy TPF-34. 

2. Metody, Strona 18: Proponowałbym dodanie paragrafu na początku tej sekcji z wyjaśnieniem 

co stanowiło podstawę wyboru tych właśnie czterech leków przeciwpadaczkowych w niniejszej 

pracy. 

3. Metody, Strona 36: Biorąc pod uwagę temat pracy i badanej substancji (TPF-34), 

proponowałbym umieścić tabelę podsumowującą działanie przciwdrgawkowe pochodnych 

triazolinotionów, a zwłaszcza pochodnych 1,2,4-triazolotionów. Podobnie rozważyłbym 

rozszerzenie i bardziej szczegółowy opis wszystkich informacji farmakologicznych na temat 

TPF-34. 

4. Metody, Strona 29: Proponowałbym uzupełnić ostatni paragraf o informację na temat 

niedawnej rejestracji substancji kanabidiol (Epidiolex®). 

5. Dyskusja, Strona 59: Paragraf zaczynający się „Doświadczenia oceniające …” wydaje się 

bardziej należeć do sekcji METODY. 

6. Dyskusja, Strona 61: Dyskusja kończy się bez podsumowującego paragrafu umieszczającego 

wyniki niniejszej pracy w szerszym doświadczalno-klinicznym aspekcie oraz dalszych planach z 

TPF-34 na przyszłość i jego potencjale klinicznym. 
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7. Wnioski, Strona 62: Tutaj także jako ostatni punkt należy dodać ogólny wniosek. 

8. Uwaga dotycząca całej pracy: W wielu miejscach zamiennie i niekonsekwentnie są używane 

pełne nazwy i ich skróty. 

 

Podsumowanie 

Powyżej przytoczone uwagi są jedynie technicznymi uwagami i niczym nie umniejszają jakości i 

wartości naukowej niniejszej pracy. Jako całość, niniejsza praca zasługuje na wysoce pozytywną ocenę. 

Wyrażam opinię, że Doktorant posiadł umiejętność samodzielnego zaplanowania i wykonania 

skomplikowanych procedur doświadczalnych, analizy i prezentacji własnych danych oraz ich krytycznej 

oceny w oparciu o dostępną literaturę naukową. Jestem przekonany, że nabyta przez Doktoranta wiedza 

i umiejętności badawcze, samodzielne przeprowadzenie badań, statystyczne opracowanie wyników i ich 

dyskusja będą tym doświadczeniem, które pozwoli Doktorantowi na dalsze sukcesy naukowe; czego jak 

najbardziej mu życzę! 

 

 Z całym przekonaniem uważam, że rozprawa doktorska lekarza medycyny Jacka Lepiecha pt. 

„Wpływ nowej pochodnej triazolinotionu (TPF-34) na ochronne działanie klasycznych leków 

przeciwpadaczkowych w modelu napadów toniczno-klonicznych u myszy” wykonana pod kierunkiem 

prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. Łuszczki spełnia wszystkie kryteria stawiane rozprawom doktorskim 

w myśl Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668). 

 

 Wnoszę, zatem wniosek do Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauk Medycznych 

Kolegium Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pana Jacka Lepiecha do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego, a Doktorantowi życzę dalszych sukcesów naukowych. 

 

 Na zakończenie i biorąc pod uwagę wszystkie elementy wspomniane wcześniej chciałbym zwrócić 

się również do Rady ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Nauk Medycznych Kolegium Naukowego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wnioskiem o wyróżnienie pracy. 
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Z poważaniem, 

 

Dr hab. n. med. Maciej Gąsior 


