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Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych  

lek. med. Agnieszki Martyniuk-Gęca 

p.t. „Analiza biowskaźników procesu neurodegeneracji i ich znaczenie rokownicze 

u pacjentów z padaczką” 

 

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska Pani Agnieszki Martyniuk-Gęca dotyczy 

biowskaźników procesu neurodegeneracji u pacjentów z padaczką. Dysertacja ta jest 

liczącym nieco ponad 100 stron, starannie zredagowanym opracowaniem mającym układ 

typowy dla tradycyjnego formatu rozpraw doktorskich. Jej pierwszy rozdział, Wstęp, liczy 

stron 25 i jest podzielony na sześć podrozdziałów poświęconych różnym zagadnieniom 

związanym z epileptologią, dziedziną medycyny zajmującą się padaczką. Przedstawione są 

tam, w oparciu o dobrze dobrane piśmiennictwo, wybrane dane dotyczące etiologii padaczki, 

mechanizmów powstawania drgawek, klasyfikacji napadów padaczkowych, farmakoterapii 

epilepsji i innych wybranych zagadnień. Na pochwałę zasługuje zacytowanie przez autorkę 

nie tylko publikacji najnowszych, ale także niektórych historycznych publikacji  

o przełomowym znaczeniu. Na przykład na str. 7 zacytowana została klasyczna publikacja 

Lucasa i Newhause’a z roku 1957, w której opisano po raz pierwszy toksyczny wpływ 

glutaminianu na neurony (były to neurony siatkówki oka). Ta publikacja jest niezmiernie 

istotna, gdyż zainicjowała badania nad zjawiskiem neurotoksyczności glutaminianu, 

aminokwasu pełniącego w ośrodkowym układzie nerwowym rolę głównego synaptycznego 

neuroprzekaźnika pobudzającego. Publikacje poświęcone neurotoksyczności glutaminianu  

i roli tego zjawiska w etiologii i patogenezie rozmaitych chorób neurologicznych, zarówno 

ostrych jak przewlekłych, w następnych dziesięcioleciach wręcz zdominowały neurobiologię. 

Mam tylko wątpliwości, czy właściwe było umieszczenie podrozdziałów poświęconych 

procesom zwyrodnieniowym w układzie nerwowym, oraz mechanizmom neurotoksyczności 

pobudzających neuroprzekaźników aminokwasowych glutaminianu i asparaginianu na 

samym początku rozprawy. Neurotoksyczność odgrywa bardzo istotną rolę w epilepsji, ale 

wydaje mi się, że mechanizmy powstawania drgawek i rola w nich zjawiska 

ekscytotoksyczności lepiej byłoby omówić po uprzednim przedstawieniu zagadnień 

klinicznych, takich jak etiologia padaczki, typy napadów padaczkowych, itp.           

Ostatnią częścią Wstępu jest podrozdział 1.6. zatytułowany Biomarkery. Jest on – moim 

zdaniem – nieco za krótki, bo zagadnienie biomarkerów procesu padaczkowego jest 

kluczowe dla ocenianej rozprawy. Pani doktorantka mogła nieco szerzej omówić zacytowane 
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tam publikacje, których głównym autorem jest wybitna neurobiolożka profesor Asla Pitkanen 

z Kuopio, dotyczące biomarkerów w padaczce. Warto wspomnieć, że w swoich rozważaniach 

Pitkanen i współautorzy nie ograniczyli się do biomarkerów w płynach ciała, tj. w krwi czy 

płynie mózgowo-rdzeniowym, ale wskazali także na istotne znaczenie biomarkerów 

strukturalnych i funkcjonalnych, takich jak wyniki obrazowania rezonansem magnetycznym 

czy tomografią pozytronową (PET), wyniki rezonansu funkcjonalnego (fMRI), itp. W pracy 

Pitkanen i wsp. z roku 2019 Epilepsy biomarkers - Toward etiology and pathology specificity 

opublikowanej w czasopiśmie Neurobiology of Disease, w tabeli 1, przedstawiona jest 

klasyfikacja biomarkerów padaczki z punktu widzenia celów, którym miałyby one służyć. 

Wymienione tam są biomarkery diagnostyczne, biomarkery prognostyczne, biomarkery 

pozwalające przewidzieć odpowiedź na leczenie, i inne. Praca ta, jedna z ostatnich publikacji 

które ukazały się w światowym piśmiennictwie na temat biomarkerów w padaczkach, jest 

moim zdaniem warta szczególnej uwagi dlatego, że uświadamia nam, że obecnie badania  

w tym zakresie znajdują się na bardzo wczesnym etapie. Podjęcie przez Panią doktorantkę 

tematyki biomarkerów procesu degeneracji w padaczce zasługuje więc na uznanie ze 

względu zarówno na wagę problematyki padaczki dla neurologii i dla pacjentów 

neurologicznych, jak i na niewielki zasób obserwacji dotyczących tego zagadnienia. Inaczej 

mówiąc – niewiele jeszcze wiadomo, warto więc podjąć badania na ten temat. 

W Rozdziale 2 Cel pracy autorka sprecyzowała, że analiza markerów uszkodzenia komórek 

nerwowych i glejowych u pacjentów z napadami padaczkowymi wykonana została w celu 

określenia ich korelacji z występowaniem drgawek i dla oceny ich potencjalnej użyteczności 

diagnostycznej i prognostycznej jako wskaźników procesu neurozwyrodnienia w przebiegu 

padaczki. Dodatkowym celem pracy było poszukiwanie korelacji pomiędzy wybranymi 

wskaźnikami biochemicznymi, w szczególności biochemicznymi markerami 

neurodegeneracji, a wybranymi parametrami klinicznymi. 

Liczący 10 stron Rozdział 3 Materiał i metodyka badań zawiera trzy główne podrozdziały.  

W pierwszym przedstawione są zasady kwalifikacji pacjentów do badania. Po wykonaniu 

szerokiego panelu badań, w tym badań neuroobrazowych i elektroencefalograficznych 

wyeliminowano pacjentów cierpiących na napady padaczkowe psychogenne i 

sprowokowane. Ostatecznie grupę badaną stanowiły 53 osoby u których występowały 

ogniskowe napady padaczkowe różnego typu, a jedynie dwóch pacjentów miało napady 

uogólnione. Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów hospitalizowanych w celu diagnostyki 

innych niż padaczka schorzeń neurologicznych, u których wykluczono neuroinfekcje, choroby 

demielinizacyjne i procesy neurozwyrodnieniowe. Wszystkim uczestnikom badania pobrano 

surowicę oraz płyn mózgowo-rdzeniowy do badań laboratoryjnych.  

W drugim podrozdziale rozdziału Materiał i metody przedstawiono opis czynności 

wykonanych dla realizacji zasadniczego celu pracy. Obejmowały one rozbudowaną 

charakterystykę grupy badanej w zakresie parametrów demograficznych, cech procesu 

chorobowego (takich jak typ padaczki, czas trwania choroby, częstość napadów oraz długość 

remisji) i stosowanego leczenia. Następnie szczegółowo opisane są procedury pobierania 

próbek płynu mózgowo-rdzeniowego i przygotowywania materiału do badań 

biochemicznych. Bardzo dokładnie opisana jest metodyka oznaczania w próbkach płynu 

mózgowo-rdzeniowego trzech białek wybranych jako wskaźniki procesów neurodegeneracji, 

to jest lekkiego łańcucha neurofilamentu (NfL), neuroswoistej enolazy (NSE) i kwaśnego 
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białka włókienkowego (GFAP). Dwa z tych białek, NfL i NSE, uwalniane są z neuronów, 

podczas gdy trzecie, GFAP, pochodzi z astrocytów.  

W trzecim podrozdziale rozdziału Materiał i metody zarysowane są metody statystycznej 

analizy wyników. We wszystkich ocenach jako próg istotności statystycznej wyniku przyjęte 

zostało prawdopodobieństwo jego przypadkowego wystąpienia niższe od 0,05, tak jak jest to 

zazwyczaj przyjęte. W zależności od tego, czy rozkład badanego parametru w grupach miał 

charakter normalny czy nie, do testowania różnic pomiędzy wynikami dla grupy badanej 

i grupy kontrolnej wykorzystywano, odpowiednio, test parametryczny (test t Studenta)  

i nieparametryczny (test U Manna-Whitney’a). Dla oceny związków pomiędzy 

skategoryzowanymi parametrami demograficznymi i klinicznymi zastosowano test chi-

kwadrat. Dla analizy wyników dotyczących biomarkerów procesu neurodegeneracji Pani 

doktorantka posłużyła się dwoma metodami. Pierwsza to analiza korelacji metodą 

Spearmana pozwalającą na wyznaczenie siły związku pomiędzy dwiema cechami w 

przypadku gdy cechy te mają charakter jakościowy lub liczebność par wyników nie jest duża. 

Drugą metodą była analiza krzywych oceny jakości klasyfikatora (zwanych krzywymi ROC, 

Receiver Operating Characteristic); metoda ta polega na wykreślaniu krzywych precyzja-

czułość i umożliwia ocenę przydatności danego biomarkera do klasyfikowania (zaliczania) 

badanych obiektów, w tym przypadku pacjentów, do założonych grup (np. do grupy chorych 

i do grupy zdrowych). 

Następny Rozdział rozprawy, Wyniki, liczy aż 36 stron i zawiera liczne tabele oraz wykresy 

ilustrujące zebrane w trakcie badania różnorodne dane dotyczące charakterystyki pacjentów 

i ich schorzeń, oraz powiązania pomiędzy poszczególnymi parametrami. Moim zdaniem 

szczególnie cennymi, a zarazem zaskakującymi są niektóre spostrzeżenia dotyczące stężeń 

białkowych biomarkerów neurodegeneracji w płynie mózgowo-rdzeniowym. Porównanie 

danych dla całej grupy badanej z danych dla grupy kontrolnej wykazało, że spośród trzech 

badanych białek tylko lekkie łańcuchy neurofilamentu (NfL) były bardzo wyraźnie wyższe  

u pacjentów z padaczką (str. 46). Natomiast porównanie w ramach grupy badanej ujawniło, 

że pacjenci cierpiący na padaczkę strukturalną wykazują w znamiennie wyższe stężenia nie 

tylko białka NfL (pochodzącego z neuronów), ale także białka GFAP (pochodzącego  

z astrocytów) (str. 47). Dalej, poziom biomarkera NfL jest wyraźnie dodatnio skorelowany 

z częstością występowania napadów padaczkowych (str. 49, 52). Analiza krzywych ROC  

(str. 60) potwierdziła, że spośród trzech badanych białkowych biomarkerów 

neurodegeneracji jedynie podwyższone stężenie NfL „sprawdza się”, szczególnie  

w przypadkach padaczki strukturalnej, jako biomarker uszkodzenia neuronów w padaczce, 

charakteryzując się bardzo wysoką czułością (93%) i niezłą specyficznością (60%). 

Rozdział Dyskusja liczy 14 stron, na których Pani doktorantka porównała uzyskane przez nią 

wyniki z danymi z piśmiennictwa naukowego. Oczywiście najciekawszą częścią dyskusji są 

fragmenty dotyczące badanych przez nią biomarkerów białkowych. Na pochwałę zasługuje 

szczegółowe omówienie biochemii każdego z tych białek, oraz porównanie wyników 

własnych z danymi literaturowymi, prowadzące w kilku przypadkach do ciekawych 

wniosków. Między innymi, na str. 81 Pani doktorantka cytuje publikacje z przełomu 

poprzedniego i obecnego stulecia, których autorzy odnotowali, że u pacjentów z padaczką 

występuje podwyższony poziom neurospecyficznej enolazy (NSE) w osoczu/surowicy krwi, 

ale nie jest on skorelowany z podwyższeniem poziomu tego białka w płynie mózgowo-

rdzeniowym. Jej dane również świadczą, że poziom NSE w płynie mózgowo-rdzeniowym  
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u pacjentów z padaczką nie jest podwyższony. W tym kontekście Pani doktorantka 

przytoczyła sugestię jednego z autorów (Shirasaka), zgodnie z którą podwyższony poziom 

NSE w surowicy lecz nie w płynie mózgowo-rdzeniowym może wynikać z toczącego się 

procesu chorobowego poza układem nerwowym. Przypuszczam, że Pani Agnieszka 

zastanawiała się nad możliwym obwodowym (pozamózgowym) źródłem podwyższonego 

poziomu białka NSE w surowicy pacjentów z padaczką – i rad bym poznać Jej pogląd na ten 

temat. 

Na zakończenie merytorycznej części rozprawy Pani doktorantka przedstawiła pięć 

wniosków, które – moim zdaniem – prawidłowo podsumowują uzyskane przez Nią wyniki.   

Zadaniem recenzenta jest jednak także wypatrywanie w ocenianej dysertacji błędów.  

W liczącym prawie sto stron naukowym tekście błędy są nieuniknione, ale jeśli recenzent ich 

nie odnajdzie, to zapewne źle wykonał powierzone mu zadanie. Proszę więc nie mieć mi za 

złe, że kilka błędów Pani doktorantce wytknę.  

We Wstępie (na str. 11) znajduje się schemat ilustrujący potencjał błonowy neuronu, który 

jest błędnie opisany. Oś pionowa (oś y) jest bowiem opisana jako potencjał spoczynkowy, 

podczas gdy powinna być opisana jako potencjał błonowy neuronu. W zależności od stanu 

pobudzenia potencjał błonowy neuronu przybiera różne wartości. Błonowy potencjał 

spoczynkowy (ang.: resting membrane potential, RMP) może być różny dla różnych typów 

komórek, ale dla danego neuronu jest wartością stałą, np. wynosi -50mV. To, co jest 

przestawione na rysunku, jest przebiegiem w czasie zmian potencjału błonowego neuronu 

stanowiących potencjał czynnościowy, który rozpoczyna się depolaryzacją i kończy 

hiperpolaryzacją. Ten przebieg w czasie zmian potencjału błonowego nie może zostać – 

moim zdaniem – nazwany zmianą potencjału spoczynkowego podczas trwania potencjału 

czynnościowego, bo kiedy potencjał spoczynkowy zaczyna się zmieniać (bo rozpoczęła się 

depolaryzacja błony neuronu), to przestaje być potencjałem spoczynkowym stając się 

potencjałem czynnościowym. 

Na str. 26, w Rozdziale 3 Materiał i metodyka badań, w podrozdziale 3.1. Materiał Pani 

doktorantka napisała, że „materiał kliniczny obejmował 83 pacjentów hospitalizowanych  

w Klinice…”. Proszę mi wybaczyć, ale muszę przeciwko temu zaprotestować. Materiałem do 

badań były dane o pacjentach zebrane podczas wywiadu, pobrane od nich próbki krwi i płynu 

mózgowo-rdzeniowego, wyniki badań obrazowych i innych – ale nie oni sami. Bez wątpienia 

bardziej fortunnie byłoby podrozdział 3.1 zatytułować Pacjenci.      

W Dyskusji (na str. 73, drugi akapit od góry), gdy Pani doktorantka mówi o wielu badaniach  

w których dokonywane są próby zidentyfikowania biomarkera procesu epileptogenezy w… 

CSF, w tym kontekście cytuje pracę Rejdak i wsp. (2009), której jestem zaszczyt być 

współautorem. Do tego stwierdzenia muszę się odnieść nieco krytycznie. Pani Agnieszka 

słusznie napisała, że w płynie mózgowo-rdzeniowym pobranym od pacjentów po 

nawracających napadach padaczkowych zaobserwowano obniżone stężenie neuropeptydu 

oreksyny, i autorzy zasugerowali, że może to być odpowiedzialne za występowanie senności 

ponapadowej. Nie oznacza to jednak, że niski poziom oreksyny jest biomarkerem procesu 

epileptogenezy. Jeżeli już, to jest to biomarker skutku wielokrotnych napadów padaczkowych 

w postaci senności. Powyższe uwagi krytyczne nie wpłynęły na ogólnie bardzo pozytywną 

ocenę dysertacji.  
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Podsumowując stwierdzam, że rozprawa doktorska Pani Agnieszki Martyniuk-Gęca spełnia 

warunki określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w dziedzinie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595  

z późn. zm.) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1669 z późn. zm.).  

W związku z powyższym wnioskuję o dopuszczenie Jej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

 

 

 

 


