
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

BERKELEY o DAVIS o IRVINE o LOS ANGELES O RIVERSIDE O SAN DIEGO O SAN FRANCISCOT

DEPARTMENT OF NEUROLOGY
4860 Y STREET, SUITE 37OO

SACRAMENTO, CALIFORNTA 9581 7

TELEPHONE: (91 6) 7 34-6280
FAX: (916) 734-6s26

June 6th,2020

@ SANTA BARBARA o SANTA CRUZ

SCHOOL OF MEDICINE

OCENA
pracy doktorskiej lek. Huberta Kuf;niara

pt: ,,Wplyw antagonisttiw receptora P na ochronne dzialanie lekdw przeciwpadaczkowych oraz

prze|ywalnoii myszy w modelu drgawek aminoJilinowych"
wykonanej pod kierunkiem dr hab. n. med. Mariusza Swiqdra

w Katedrze iZahJadzie Farmakologii DoSwiadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie.

Teofilina, teobromina i kofeina to pochodne metyloksantyn naleL1ce do grupy alkaloid6w

purynowych. Nale24 one do grupy substancji psychostymuluj4cych, kt6re wystgpuj4 migdzy innymi w
ziamach kakao, herbacie, kawie oraz w mniejszych ilo6ciach w orzechach cola i w li5ciach guarany.

Metyloksantyny zwigkszj4 aktywnoS6 psychicznq i przySpieszajq procesy reakcji na bod1ce przej6ciowo

usuwaj4c uczucia zmEczenia i v'ryczerpania oraz zwigkszqqc zdolno5ci koncentracji. Przy przedawkowaniu

mog4 jednak prowadzi6 do toksycznych objaw6w ubocznych w postad drgawek. Pochodne metyloksantyn

stymuluj4 o$rodkowy uklad nerwowy, wykazujq dzialanie stymuluj4ce na migsieri sercowy, dzialaj4

spazmolitycznie na mig6nie gladkie, szczeg6lnie oskrzeli oraz nasilaj q, diurezE. Teofilina dziala rozszerzqqco

na oskrzela oraz zmniejsza obrzgk ich blony Sluzowej. Obecnie odchodzi sig od stosowania teofiliny w
leczeniu napad6w astmy z uwagi na stosunkowo slabe dziatanie rozszerzaj4ce oskrzela, problemy z

osi4gnigciem terapeutycznego stgZenia leku oraz niski indeks terapeutyczny. Dzialanie farmakologiczne

teofiliny i aminofiliny jdst wynikiem migdzy innymi hamowania fosfodiesteraz, powoduj?cego zwigkszenie

stgZenia gl6wnie oAMP, aktywacji kinazy biatkowej A, hamowania TNF-alfa, syntezy leukotrien6w i w
efekcie zmniejszania proces6w zapalnych. Zahamowanie fosfodiesterazy typu III and IV rozluLnia mig5nie

gtadkie naczyfr plucnych i dr6g oddechowych. Pod uwagg brane s4 r6wnie2 inne mechanizmy dzialania jak
wptyw na wewnqtrzkom6rkowe przesunigcie jon6w wapnia, pobudzanie endogennego uwalniania

katecholamin, hamowanie syntezy kom6rkowego cGMP jak i synergizm z agonistami receptor6w B-

adrenergicznych.

Ponadto, pochodne metyloksantyn s4 nieselektywnymi antagonistami receptor6w adenozynowych

Al i A2. Aminofilina to rozpuszczalna w wodzie s6l teofiliny z etylenodiamin4. Etylenodiamina stanowi

rozpuszczalnik dla teofiliny, kt6ry zwigksza jej rozpvszczalnoSd ok. 20-krotnie. Aminofilina w postaci

do2ylnych i domigSniowych iniekcji jest stosowana w polqczeniu z innymi lekami w zaostrzeniach astmy

oskrzelowej, przewlektym zapaleniu oskrzeli i rozedmie towarzyszqcej POChP.

Przedawkowanie zar6wno teofiliny jak i aminofiliny moze prowadzil do zatrucia objawiaj4cego sig

migdzy innymi silnym pobudzeniem, drgawkami (szczeg6lnie u dzieci i mlodzieZy) z towarzysz4cym

spadkiem ciSnienia tgtniczego. W przypadkach gdy stgzenie teofiliny w surowicy krwi przekroczy 20 WgmL



mogq wystqpil szczeg6lnie niebezpieczne objawy uboczne jak zaburzenia rytmu serca oraz potencjalnie

Smiertelne trudne do opanowania napady drgawkowe.

W przedstawionej pracy doktorskiej, Doktorant przeprowadzil cyklbada6, w kt6rych poddal ocenie

wptyw wybranych antagonist6w receptor6w B, lek6w i substancji o dzialaniu przeciwdrgawkowym oraz ich

kombinacji na przelywalnoill zwierz4t doSwiadczalnych w modelu drgawek klonicznych wywolanych ptzez

aminofiling. SpoSr6d antagonist6w receptor6w F do badari wybrano: propranolol (PR), atenolol (AT),

pindolol (Pl.tL) i labetalol (LAB). SpoSr6d lek6w i substancji o dzialaniu przeciwdrgawkowym wybrano

fenobarbital (PB), walproinian magnezu (VPA), gabapentyng (GBP), diazepam (DZA) i substancjq LY

300164. Doktorant zbadalr6wniez ostre dzialania niepo24dane badanychzwiqzk6w oceniaj4c poziom jon6w

potasu we krwi oraz tgtno i ciSnienie tEtnicze krwi u zwierzqt doSwiadczalnych.

Konstrukcja pracy doktorskiej lek. Huberta KuLniaranie odbiega od powszechnie przyjqtych wzor6w

dla prac z farmakologii do6wiadczalnej. Praca doktorska liczy l2l stron wydruku komputerowego

orazzawiera 10 tabel i 36 rycin przedstawiaj4cych uzyskane wyniki badari. W pracy Doktorant zacytowal

261 pozycji pi6miennictwa, ulozonego w porz4dku cytowari w tekScie pracy.

We Wstgpie na 18 stronach, Doktorant przedstawia zwigzly charakterystykg i wptyw metyloksantyn

na pobudliwo5d drgawkowq z uwzglgdnieniem ich oddzialywania na receptory adenozynowe. Doktorant

opisuje r6wniez receptory adenozynowe, ich agonist6w i antagonist6w, ich wptyw na aktywnoSd drgawkow4

oraz interakcje agonist6w z innymi lekami przeciwdrgawkowymi. W kolejnych podrozdzialach Wstgpu

Doktorant przedstawia zwigzl1 charakterystykg lek6w przeciwpadaczkowych i substancji o dzialaniu

przeciwdrgawkowym, kt6re zostaly wykorzystane w przedstawionej pracy doktorskiej. Ponadto, Doktorant

przedstawia we Wstgpie opis receptor6w adrenergicznych i ich potencj alne zaangazowanie w procesy

pobudliwo3ci drgawkowej.

Wstgp rozprawy doktorskiej zostal dobrze zaplanowany, podrozdziaty zachowuj4 odpowiednie

proporcje, a dob6r informacji naukowych i przeglqd dostgpnego piSmiennictwa Swiadczy o gruntownym

przygotowaniu teoretycznym Doktoranta.

Cel pracy odnosi sig do oceny wptywu pol1czenia lek6w przeciwdrgawkowych z antagonistami

receptor6w p na drgawki kloniczne oraz SmiertelnoS6 wywolan4 aminofilinq. Chociu| nie uwzglgdnione w

celu pracy, w przedstawionej rozprawie doktorskiej oceniono r6wnie2 ciSnienie skurczowe i czgstotliwoSd

akcji serca u zwierzqt poddanych dziataniu kombinacji lek6w przeciwpadaczkowych z antagonistami

receptor6w B z nastgpowym podaniem stalej drgawkotw6rczej dawki aminofiliny. Dodatkowo, w surowicy

krwi zwierz4t doSwiadqzalnych ozflaczono poziom jon6w potasowych. Ponadto, zweryfikowano czy u
podtoaa zaobserwowanych interakcji nie lehq zmiany farmakokinetyczne oceniaj4c stgzenia aminofiliny (w

osoczu kT/D i lek6w przeciwpadaczkowych (w surowicy krwi) we krwi oraz w homogenatach m6zg6w u

myszy.

Sze5ciostronicowy rczdzial Materiaty i Metody zawiera v'ryczerpujqcy opis zwierzqL laboratoryjnych

wykorzystanych do dodwiadczeri, procedury do6wiadczalne zastosowane w pracy oraz statystycznq analizg

wynik6w.
F.:ozdzial Wyniki zajmuje 7 stron rozpravry doktorskiej. Dokladne opisy wynik6w przeprowadzonych

doSwiadczeri s4 poparte starannie przygotowanymi tabelami i rycinami umieszczonymi na kofcu pracy. Brak

tabel i rycin bezpo6rednio w tekScie rozdzialu Wyniki nie ulatwia recenzentowi analizy oraz interpretacji

uzyskanych wynik6w.
W przedlozonej pracy Doktorant v,rykazal doSwiadczalnie, 2e kuZdy z zastosowanych lek6w

i substancji przeciwdrgawkowych tj. PB (12.5 - 75 mgkg), DZA (1.25 - 5.0 mg/kg), VPA (150 - 250

mg/kg), GBP (150 - 600 mglkg) oruz LY 300164 (0.5 - 6 mg/kg) w spos6b zalehny od dawki chronil

zwierzgta przed drgawkami wywolanymi aminofilin4 jednoczeSnie nie wptywaj4c na l00o/o Smiertelnodd



obserwowana w czasie 24h godzin od podania aminofiliny. Zadny z antagonist6w receptor6w B nie

vtykazywal istotnego wplywu na wystgpowanie drgawek czy teZ SmiertelnoS1 zwierzqt po podaniu

aminofiliny. Spo5r6d kombinacji lekowych lqczne podanie PB (50 mg&g) z AT (2.5 - 10 mgikg), PR (l'25 -

5 mg/kg) i LAB (10 mgikg); vPA (250 mglkg) z PR (r.25 - 10 mgikg); DZA (s mglkg) z AT (2.5 mg/kg),

pR (1.25 mg/kg) i LAB (1.25 mg/kg); GBP (300 mg/kg) z AT (2.5 - l0 mglkg), PR (1.25 - 10 mglkg) i LAB

(10 mg/kg) orazLy 300164 (a mg/kg) z PR (10 mg/kg) i LAB (2.5 - 5 mg/kg) w spos6b istotny obnizaly

dmiertelnoS 6 zwierzqt w modelu drgawek aminofilinorvych. Dodatkowo dla wybranych kombinacji

lekowych wykonano pomiary stgzenia jon6w potasowych w czasach 0 (25 min od podania aminofiliny)' 2, 8

i 24h od podania aminofiliny. Wszystkie przebadane kombinacje lekowe z wyj4tkiem DZA (5 mg/kg)

w pol4czeniu z AT (Z.Smglkg) prowadzily do wzrostu poziomu jon6w potasowych w por6wnaniu z grup4

kontrolna w okresie od 0 do Z4h po podaniu aminofiliny. Przeprowadzone dla tych samych kombinacji

lekowych oruz przedzial6w czasowych pomiary ci6nienia skurczonego i tqtna u badanych zwierz}t

dogwiadczalnych wykazaty istotny statystycznie spadek ciSnienia z towaruysz4cyrn wzrostem akcji serca

w okresach 0 oruz2 h od podania aminofiliny. Badania poziom6w lek6w przeciwdrgawkowych w surowicy

krwi wykaz aty, zezar6wno aminofilina jak i leki blokuj4ce receptory B obnizaty poziom VPA, ale podnosily

stg2enie GBp. Z kotei Ly 300164 (4 mglkg), VPA (250 mglkg) i PB (50 mg/kg) podane oddzielnie jak

i w kombin acji z antagonistami receptor6w B prowadzity do spadku stg2enia aminofiliny w surowicy krwi

zwierz4t dogwiadczalnych. Podwyzszone stg2enie aminofiliny w homogenatach m6zg6w myszy

zaobserwowano w po podaniu VPA (250 mgikg) z AT (2.5 mg/kg), DZA (5 mg/kg) jak |DZA (5 mg/kg) z p

blokerami. Natomiast pB (50 mg/kg) podany oddzielnie lub w kombinacji z AT (2.5 mg/kg) obniza poziom

aminofiliny w m6zgu myszy.Podsumowujqc,lqcznepodawanie lek6w przeciwdrgawkowych z wybranymi B

b lokerami zwiEksza przeLy w alno 56 myszy w modelu drgawek aminofi linowych.

Dyskusja zajmuje 14 stron, na kt6rych Doktorant omawia wyniki uzyskane w przedstawionej pracy

w por6wnaniu do badah przeprowadzonych przez innych naukowc6w. Dyskusja prowadzona jest

kompetentnie w oparciu o dobr4 znajomoS6 pi6miennictwa. Wnioski zostaly sformulowane w formie 8

punkt6w, z kt6rych 7 pierwszych odnosi sig do wynik6w otrzymanych w ramach niniejszej dysertacji. Punkt

6smy we wnioskach, w godny podkreSlenia spos6b akcentuje falc', iZ otrzymane wyniki nie pozwalaj4 na

wyruZenie jednoznacznych wniosk6w co do zalecen stosowania podobnych terapii u pacjent6w z zatruciem

aminofilin4. DoSwiadczenia na zwierzgtach s4 tylko wstgpnym etapem badafi. Reakcje obserwowane u

zwierzqt nie zawsze przeldadajq sig na spodziewane odpowiedzi u czlowieka. Proces przeniesienia wynik6w

badanprzedklinicznychna etap pr6b klinicznych oraz ewentualnego zatwierdzenia procedur stosowanych u

pacjent6w jest procesem 2mudnym, bardzo kosztownym i dlugotrwatym. Do rozpra'v{Y dol4czono spis

stosowanych skr6t6w, zwigzle streszczenie w jgzyku polskim oraz piSmiennictwo.

Podsumowuj?c uwazam, ze dysertacja doktorska zostala przygotowana du2ym nakladem pracy.

Jednakze jako recenzent czujg sig zobowi4zana do zadania nasuwaj4cych sig pytan i zwr6cenia uwagi na

drobne nie6cislo5ci, kt6re nie umniejszaj4walorlw naukowych i poznawczych rozptav{Y, ale wptywaj4 na

wtaSciwe zrozumienie toku badari naukowych i odbi6r pracy.

. Jakie byty przeslanki do wybrania uzytych dawek bloker6w receptor6w F do kombinacji

z substancjami o dzialaniu przeciwdrgawkowym?

o Cel pracy nie uwzglgdnia oceny zbadanych objaw6w ubocznych jak ocena ciSnienia skurczowego

i akcji serca, oznaczenpoziomu jon6w potasowych w surowicy krwi oraz oznaczen poziom6w lek6w

w homogenatach m6zgowych zwierz4t do5wiadczalnych. Kr6tka charakterystyka lek6w

oddziatuj4cych na receptory B zawartaw celu pracy powinna byi umieszczona we wstqpie.

o W rczdziale Materialy i Metody substancje ulyte w pracy sq opisane w 2 oddzielnych

podrozdzialach po opisie metod badawczych. Klarowniejszym i ulatwiaj4cyrn zrozumienie pracy



rozwiqzafiiem jest umieszczenie spisu badanych substancji i odczynnik6w wruz ze sposobem ich

przy gotowani a po opi s ie uZy ty ch zwierzqt do Swiadczalnych.

Na stronie 29, Doktorant opisal rozpuszczenie diazepamu w soli fizjologicznej. Nie podano czy

u1yty diazepam byl w formie proszku, tabletki czy roztworu. Diazepam jest praktycznie

nierozpuszczalny w wodzie (lg w 333 ml wody). Ponadto, nie podano w jaki spos6b rozpuszczano

leki blokuj4ce receptory B.

Na stronie 30, Doktorant stwierdza, Ze,,Wszystkie leki i substancje narzqdziowe podawano w %

objgtoSci" jednak w pracy nie podaje w jakiej objgto5ci przygotowywano roztwory uZytych do

doSwiadczeri substancji.

W Wynikach na stronie 32 Doktorant po zdaniu ,,Natomiast PB (25 mg/kg m.c.) podawany lqcznie z

LAB (do dawki l0 mg/kg m.c.) i PNL (do dawki 15 mglkg m.c.) nie wplywal na ten paramett" oraz

na samej stronie po zdaniu ,,DZA (5.0) podawany wsp6lnie z PNL (do dawki 15 mg/kg m.c.) nie

wplywa istotnie statystycznie na SmiertelnoS6 zwierzqt w por6wnaniu do grupy kontrolnej" nie

umiescil odnoSnik6w do odpowiednich rysunk6w.
Umieszczenie tabel jak i rysunk6w na koricu pracy nie ulatwia oceny prezentowanych wynik6w.

KolejnoSd Rys. w pracy jest niefortunna i utrudnia sprawnQ analizg otrzymanych danych.

W Wynikach Doktorant opisal kolejno dzialanie kuhdego zastosowanego leku przeciwdrgawkowego

w kombinacjach z lekami blokuj4cymi receptor B. Natomiast rysunki s4 ulozone w odwrotnej

kolejno$ci, kombinacji kolejnych bloker6w receptor6w B z lekami przeciwdrgawkowymi co

powoduje, ze Rys. 1 i la odnosi sig do pol.qczeniaPB zAT, alepoNqczenie PB z PR jest na Rys. 6 i

6a, pol1czenie PB zLABna Rys. I 1 i I la zal polqczenie PB z PNL na Rys.16 i l6a itd.

Na stronie 33, tytul podrozdziatu 4.5.1 ,,Wptyw lek6w przeciwpadaczkowych i antagonist6w

receptor6w p na poziom jon6w potasu we krwi myszy w czasie 25 min od podania aminofiliny" nie

koreluje z tytulem Rys. 21 gdzie Doktorant pomylkowy podaje 2e ,,Badania przeprowadzono na

szczycie dzialania lek6w". WSr6d lek6w, kt6re zmniej szajq poziom jon6w potasu w stosunku do

grupy poddanej dzialaniu aminofiliny nie wymienionoDZAw dawce 5 mglkg.

Na stronie 35 tytut podrozdzialu 4.6.1. ,,Oznaczenie ciSnienia krwi i tgtna u myszy na szczycie

dziatania substancji (25 min od podania aminofiliny)" jest nie5cisly poniewa2 nie precyzuje o szczyt

dzialania jakiej sub stancj i chodzi.

Z tytul6w do Rys. 23 oraz Rys. 24 wynika, Ze badania przeprowadzono odpowiednio 8 i 24 godziny

od testu nie predyzuj4c o jaki test chodzi podczas gdy opis wynik6w sugeruje, 2e chodzi o 8 i 24

godziny od podairia aminofiliny.

Tytul Rys. 25 oraz26 zawieru stwierdzenie ,oOzrraczef dokonano na szczycie dzialania substancji"

bez sprecyzowania o jakie/jak4 substancje chodzi.

Tytul Rys. 27 - 32 zawiera stwierdzenie ,,Oznaczeri dokonano ... od testu" nie precyzujqc o jaki test

chodzi podczas gdy wyniki sugeruj4, ze mowa o odstgpach czasowych od podania aminofiliny.

W Dyskusji na stronie 39, Doktorant stwierdza, 2e w oznaczeniu wykonanym w czasie 2 h od

podania aminofiliny stwierdzono wzrost poziomu potasu u myszy otrzymujqcych LY 300164 i LY
300164 w pol1czeniu z LAB i PNL, podczas gdy wyniki oraz Rys. 22 wskazuj4 na statystycznie

istotny wzrost poziomu potasu takie po podaniu kombinacji LY 300164 z PR. Ponownie w kolejnym

zdaniu stwierdzenie ,,Zkolei w czasie 8 godzin od testu ..." jest nieprecyzyjne.

W Dyskusji na stronie 40 Doktorant stwierdza, Le ,,DZA podawano w dawkach do 10 mglkg m.c."

natomiast w Wynikach na stronie 31 jest napisane iZDZA podawano w dawkach l-5 mglkg m.c.,

a w tabeli 3 na stronie 77 dawkiDZAto 1.25-5 mg/kg m.c. Podobnie wg Dyskusji VPA podawano



w dawce 150 do 300 mg/kg m.c., a wg Wynik6w i tabeli 4 (strona 77)YPA podawano w dawce 150

do 250 mglkg m.c.

. Wg Dyskusji (str. 40) istotne statystycznie hamowanie aktywno5ci drgawkowej wystgpowalo po

podaniu PB w dawkach 25 i 50 mg/kg m.c., VPA w dawce 250 mgkgm.c.,DZA w dawce 5 mg/kg

m.c. orazlY 300164 w dawce 4 mglkgm.c., kt6re to stwierdzenie jest zgodne z opisem w wynikach.

Jednak wg tabeli 2 istotne dzialanie wywierala teZ dawka PB 75 mg/kg m.c., wg tabeli 4 dawka VPA

200 mglkg m.c., wg tabeli 3 dawka DZA3.75 mg/kg m.c. orazwg tabeli 6 dawki otazLY 300164 1-

6 mg/kg m.c. Ponadto, stwierdzenie, i2 aaden z wymienionych lek6w przeciwpadaczkowych nie

wplywal na Smierteln o56 zwierzqt w okresie 2 godzin od testu jest r6wnie2 niezgodne w wynikami w

tabelach 2-6. Jest ono prawidlowe w stosunku do oceny Smiertelno5ci zwierzqt po 24h od podania

aminofiliny. Zdanie,,LY300164 hamuje calkowicie aktywno56 drgawkow4 (ocenian4 dla drgawek

klonicznych) w dawce 4 mglkg m.c., nie wplywa jednak istotnie statystycznie na przelywalnoS6

zwierzqtwokresie 2 godzin od do5wiadczenia" odnosi sig wg tabeli 6 nie do 2h,ale do 24 h od

podanie aminofiliny.
o \{ Dyskusji na stronie 4l Doktorant pisze, 2e ,,lqczne podanie antagonist6w receptor6w p

z testowanymi lekami przeciwpadaczkowymi istotnie statystycznie zwigkszalo ptze?ywalnoSd myszy

ocenian4 w czasach 2 oruz 24 godzin od testu" podczas gdy w rczdziale Wyniki przedstawiono

istotnie statystycznie dane tyko dla Z$-godzinnej SmiertelnoSci'

o \V punkcie 6 wniosk6w pominiEto obnizai4ce stgzenie potasu polqczenie PB z PNL i PR.

o W skr6tach nie uwzglgdniono wyja5nienia: SE, TAS, ATP, AMP, i.p., SUDEP, CYPlA2, OUN'

ATP, ADP, j,.AMP, }-CLA, CDSO, NECA, PHT, CBZ, ESM, VPA, BDZ, AED, GAD, BNZ, ISA,

LDso, ANOVA, AMI.
. Bior4c pod uwagg numer grantu KBN i rok realizacji tematu, w ramach kt6rego przeprowadzono

badania zawarte w pracy przedstawionej do recenzji nasuwa sig pytanie dlaczego wyniki nie zostaty

jeszcze opublikowane.

Pomimo poczynionych przeze mnie w recenzji sugestii czy uwag, praca lek. Huberta Kulniata

pt: ,,Wptyw antagonist6w receptora F na ochronne dzialanie lek6w przeciwpadaczkowych oraz

prze1ywalnoll myszy w modelu drgawek aminofilinowych" oceniam jako spelniaj4cq podstawowe

ustawowe wymogi bgd4ce podstawq do ubiegania sig o stopieri naukowy doktora nauk medycznych. Projekt

badawczy zostal wyczerpuj4co opracowany i opisany a otrzymane wyniki sq oryginalne i posiadaj4 wartoS6

merytorycznq. I

W zwi4zku z pov,ryhszym, mam zaszczyt przedstawii Przewodniczqcemu Rady ds. Stopni

Naukowych w Dyscyplinie Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek

o dopuszczenie lek. Huberta Kuhniaru do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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