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OCENA 

Pracy doktorskiej magistra Pawła Piotra Patrzylasa pt. „Wpływ ACEA na ochronne działanie 

wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz) u myszy” 

wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. Łuszczki. 

 

Padaczka jest chorobą, która ciągle stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny. Ocenia się, że 

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

wzrastającym narażeniem na sprzyjające rozwojowi padaczki czynniki ryzyka (na przykład chociażby 

z powodu dłuższego okresu życia i związanego z tym większego ryzyka rozwoju urazów głowy, 

nowotworów mózgu, dłuższej ekspozycji na toksyny środowiskowe, itp.). 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 niezwykle aktywną dziedziną 

współczesnej neurologii. Jednym ze sposobów przezwyciężenia oporności lekowej jest poszukiwanie 

nowych metod leczenia farmakologicznego. Nowe metody lecznicze 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. 

Zagadnienie racjonalnej politerapii stanowi przedmiot badań niniejszej pracy doktorskiej. 

 Ze względu na etyczne i ekonomiczne ograniczenia, próby kliniczne w dziedzinie politerapii 

padaczki nie są możliwe na dużą skalę. Tutaj z pomocą przychodzą badania przedkliniczne z 

wykorzystaniem modeli zwierzęcych do badań interakcji między lekami w celu optymalizacji 

politerapii padaczki. Zwierzęce modele drgawek wielokrotnie udowodniły swoją przydatność w 

mailto:mgasior@marinuspharma.com
mailto:nextpharma@gmail.com


 2 

przewidywaniu klinicznej efektywności nowych substancji. Wart uwagi jest fakt, że wszystkie obecnie 

zarejestrowane leki przeciwpadaczkowe były najpierw testowane w modelach zwierzęcych, a wyniki 

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

translacyjny charakter modeli padaczki jest jednym z najwyższych wśród wszystkich obecnie 

stosowanych modeli in vivo w neuropsychiatrii. Dzięki temu właśnie obecnie mamy ponad 25 

zarejestrowanych leków przeciwpadaczkowych o różnych właściwościach farmakologicznych i 

klinicznych. 

 Dlatego podjęty przez Doktoranta temat badania interakcji agonisty receptorów kannabinoidowych, 

arachidonylo-2’-chloroetyloamidu (ACEA), z lekami przeciwpadaczkowymi jest wobec powyższego 

jak najbardziej uzasadniony. Co więcej, wybór substancji z tej właśne grupy farmakologicznej nie 

mógł być bardziej trafny i na czasie. Tutaj pozwolę sobie zacytować w oryginale jeden z wielu 

nagłówków medycznych wiadomości z 19-tego kwietnia 2018:  

„Unanimous Positive Result of FDA Advisory Committee Meeting for First Plant-Based 

Pharmaceutical Cannabidiol Treatment for Seizures in Patients with Two Rare, Severe Forms of 

Epilepsy” (https://www.drugs.com/nda/epidiolex_180419.html). 

 Ogólnie, badania w tym zakresie wymagają znacznego nakładu pracy i czasu, ale mają 

jednocześnie ogromne praktyczne zastosowanie w planowaniu prób klinicznych. Grupa Lubelska od 

wielu lat prowadzi badania w zakresie eksperymentalnej padaczki. Poprzez swoje publikacje oraz 

rozliczne współprace naukowe jest ona rozpoznawana na całym świecie, jako lider w badaniach 

interakcji leków przeciwpadaczkowych. Fakt, że podobne metody zostały bardzo szczegółowo 

scharakteryzowane w przeszłości 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. 

 W tym momencie i zanim przejdę do szczegółowego opisu moich uwag, chciałbym tylko 

wspomnieć, że pozwoliłem sobie na dłuższy niż zwykle wstęp tylko dlatego, ponieważ liczba 

krytycznych uwag z mojej strony jest minimalna i ma jedynie charakter techniczny; jak prezentuje 

poniżej: 

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

typowy układ dla prac doktorskich. Badania zostały wykonane w sposób typowy dla wykorzystanego 

modelu doświadczalnego, którego wartość została wielokrotnie uznana i zweryfikowana poprzez liczne 
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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. To 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 ACEA należy. 

a. Strona 13, sekcja 1.2.1. Leki przeciwpadaczkowe zastosowane w badaniach własnych: 

Ta sekcja pojawia się nagle bez wytłumaczenia po obszernej części opisującej 

mechanizmy większości leków przeciwpadaczkowych. Proponowałbym krótkie 

wyjaśnienie, dlaczego te właśnie leki w sekcji 1.2.1. zostały bardziej szczegółowo 

opisane. 

2. Strona 36, Cel Pracy: Przyczyna zastosowania PMSF jest bardzo istotna i jest tylko do tego 

momentu wspomniana na stronie 35. Mimo, że będzie to powtórzenie informacji, 

proponowałbym wyjaśnienie jego roli także w tej sekcji dla tych czytelników, którzy zaczną 

czytanie pracy od sekcji 2. 

3. Strona 38, sekcja 3.1.2. Stosowane leki i substancje: Mimo, że te informacje są dyskutowane 

w sekcji 5. Dyskusja oraz zawarte w 1-2 z wielu cytacjami (strona 38-39), proponowałbym 

także w tej części wprowadzić osobny paragraf na uzasadnienie użytych dawek i czasów 

podania dla ACEA i PMSF + cytacje. 

4. Strony 41-43, sekcja 3.2.3-3.2.5: Biorąc pod uwagę identyczną metodologię badań 

behawioralnych, proponowałbym umieszczenie wyników z poprzednich prac w Tabelach 11-13 

z odpowiednimi cytacjami. 

5. Ogólna uwaga statystyczna do zastosowania ANOVA: Rozumiem, dlaczego grupa 

otrzymująca LEK+PMSF została włączona do analizy wyników przy użyciu ANOVA. Patrząc 

jednak na wyniki on stronie 55, sekcja 4.1.5, zastanawiam się jak włączenie tej grupy wpłynęło 

na końcowy wynik ANOVA, gdzie dodanie ACEA spowodowało redukcję ED50 tiagabiny 

o ~60%. To jest duża i być może klinicznie ważna redukcja, która została uznana statystycznie 

nieistotna. Podobna sytuacja jest w przypadku interakcji z kwasem walproinowym (Rycina 16) 

oraz, chociaż w innym kierunku, z lakozamidem (Rycina 10). Proszę o dalsze wyjaśnienie jak 

zastosowanie różnych metod statystycznych (w tym przypadku włączenie lub nie grupy 

LEK+PMSF) może wpłynąć na interpretację doświadczalnych wyników. Także, chciałbym 

zapytać Doktoranta o jego zdanie na temat interpretacji wyników doświadczalnych w oparciu 
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o numeryczną wartość prawdopodobieństwa „p” versus różnicę doświadczalnie/klinicznie 

istotną. 

 

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 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 magistra Pawła Piotra Patrzylasa pt. 

„Wpływ ACEA na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście drgawek 

psychoruchowych (6 Hz) u myszy” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniewa J. 

Łuszczki spełnia wszystkie kryteria stawiane rozprawom doktorskim w myśl Ustawy z dnia 14 marca 

2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 z późn. zm.). 

 Wnoszę, zatem wniosek do Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie Pana magistra Pawła Piotra Patrzylasa do 

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

 Na zakończenie i biorąc pod uwagę wszystkie elementy wspomniane w Podsumowaniu które 

zaowocowały tak ciekawą, nowatorską i na czasie rozprawą doktorską, chciałbym zwrócić się również 

do Rady II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie z wnioskiem o wyróżnienie pracy. 

Z poważaniem, 

 

Dr hab. n. med. Maciej Gąsior 


