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OCENA 
                                                   rozprawy doktorskiej  

lek. Agnieszki Martyniuk - Gęcy 
pt. „Analiza biowskaźników procesu neurodegeneracji  

i ich znaczenie rokownicze u pacjentów z padaczką” 
 

 

 

 

Padaczka należy do częstych chorób układu nerwowego i obejmuje populację 

dzieci w liczbie 1%, ale również w tym samym odsetku osoby po 60 roku życia, 

narastając następnie z wiekiem. Po 75 roku życia padaczka występuje u około 1,5% 

osób. Padaczka rozwija się w przebiegu patologii ośrodkowego układu nerwowego 

związanych z wiekiem podeszłym. Po udarze mózgu w ciągu pierwszych 5 lat 

nieprowokowane napady padaczkowe występują u ponad 11 % chorych, a w 

przebiegu zaburzeń neuropoznawczych jej ryzyko wzrasta istotnie sięgając wartości 

6-krotnie wyższych u osób z chorobą Alzheimera, a jest nawet 8-krotnie wyższe w 

przypadku występowania innych rodzajów w otępienia w porównaniu do populacji 

ogólnej.  
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Z kolei neurodegeneracja jest zarówno pierwotnym, jak i wtórnym procesem 

patologicznym, który rozwija się u osób dorosłych, a zwłaszcza w wieku podeszłym. 

Może ona zostać zainicjowana przez patologie prowadzące do wystąpienia strukturalnej 

padaczki, jak też być następstwem napadów padaczkowych spowodowanych  

zaburzeniami czynności sieci neuronalnych bez uszkodzenia struktur mózgowia. 

Z powyższych powodów podjęty przez lek. Agnieszkę Martyniuk – Gęcę temat 

„Analizy biowskaźników procesu neurodegeneracji i ich znaczenia rokowniczego u 

pacjentów z padaczką” jest klinicznie bardzo istotny, a jego aktualność jest 

niepodważalna. Zagadnienie to, ze względu na następstwa kliniczne neurodegeneracji w 

zakresie upośledzenia sprawności i funkcjonowania chorych ma ponadto nieprzeceniony 

wymiar społeczny i ekonomiczny.  

 

Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska o objętości 106 stron składa się z 

typowych części: wykazu skrótów, wstępu, celu pracy, opisu materiału i metod, 

wyników, dyskusji, wniosków, streszczeń, bibliografii oraz spisu rycin i tabel. 

 

We wstępie Autorka przedstawia molekularne aspekty neurodegeneracji skupiając się 

na zjawisku ekscytotoksyczności związanej z układem glutaminergicznym. Następnie 

Doktorantka omawia mechanizmy epileptogenezy słusznie podkreślają znaczenie 

równowagi procesów pobudzania i hamowania aktywności neuronów. Opierając się na 

najnowocześniejszych danych literaturowych i przedstawianych w aktualnym 

piśmiennictwie hipotezach lek.  Agnieszka Martyniuk – Gęca ze znawstwem omawia 

znaczenie układu GABA-ergicznego oraz udział dysfunkcji kanałach jonowych w 

patomechanizmach prowadzących do wystąpienia napadów padaczkowych. Wstęp pracy 

stanowi szczegółowe wprowadzenie w zagadnienia związane z mechanizmami rozwoju 

padaczki. Podczas czytania tego omówienia wyraźnie wyczuwalna jest znajomość tej 

tematyki przez Autorkę. Dla omówienia pełnego obrazu epileptogenezy ciekawym 

byłoby  przedstawienie udziału dysfunkcji astrocytów i zaburzeń bariery krew-mózg. 

Recenzenta interesowałoby poznanie stanowiska Doktorantki na ten temat. 
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Ponadto Doktorantka we wstępie w bardzo kompetentny sposób omówiła 

wprowadzone w ostatniej klasyfikacji padaczek zmiany podziału i nazewnictwa napadów 

padaczkowych. Autorka słusznie sięga tu do zaleceń ekspertów ILAE z 2017 roku. 

Omawia ona nie tylko aspekty i konsekwencje kliniczne nowego podziału padaczek, ale 

również zwraca uwagę na jego kontekst patofizjologiczny. W końcu wstępu lek.  

Agnieszka Martyniuk – Gęca opisuje podstawy farmakoterapii, lekooporności oraz 

wskazuje na znaczenie badań nad biomarkerami w padaczce. Całość wstępu została 

przygotowana w zrozumiały, przejrzysty i kompetentny sposób. 

Cel pracy został sformulowany w postaci 5 jasno sprecyzowanych punktów, a 

założenia badawcze przedstawione zostały przez Doktorantkę przejrzyście.   

W rozdziale „Materiał i metody” Autorka przedstawiła charakterystykę badanych 

chorych oraz kryteria włączenia i wyłączenia. uczestników badania. Opisuje ona również 

metody diagnostyczne oraz uwzględniane badania laboratoryjne. Szczegółowy opis 

warsztatu psychologicznej oceny chorych wyczerpuje ciekawość czytelnika i jego 

potrzeby w zakresie poznania metodologii badania. Drobną sugestią edytorską 

Recenzenta jest propozycja zastąpienia określeń „punkcja lędźwiowa” i „supernatant” ich 

bardziej polskimi nazwami „nakłucie lędźwiowe” oraz „nadsącz”. 

W części poświęconej analizie statystycznej wyczerpująco opisane są zastosowane 

metody i nie budzi ona zastrzeżeń Recenzenta. 

W kolejnym rozdziale rozprawy lek.  Agnieszka Martyniuk – Gęca przedstawiła 

uzyskane wyniki w częściach opisujących porównanie rozkładu wybranych czynników w 

grupie badanej i kontrolnej, korelacje kliniczno - demograficzne, porównanie 

podstawowych parametrów CSF, stężeń wybranych markerów, ocenę korelacji pomiędzy 

wybranymi czynnikami demograficzno-klinicznymi a  markerami oznaczanymi w CSF 

oraz ocenę przydatności diagnostycznej wybranych markerów oznaczanych w CSF w 

wykrywaniu określonych stanów klinicznych za pomocą analizy ROC.  

W badanej grupie chorych najczęstszymi napadami padaczkowymi są ogniskowe z 

zaburzeniami przytomności lub bez zaburzeń świadomości, blisko połowa z nich leczona 

była dwoma lekami przeciwpadaczkowymi, a u ponad 64 % rozpoznano padaczkę  
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lekooporną. Z kolei u 28,3% zdiagnozowano padaczkę strukturalną, jednakże u 

większości chorych (71,7%) etiologia padaczki była nieznana.  

W zakresie charakterystyki demograficznej oraz podstawowych parametrów CSF 

Doktorantka nie wykazała różnic między grupą badaną i kontrolną. Spośród badanych 

biomarkerów stężenie NSE i GFAP w płynie mózgowo-rdzeniowym nie różniło się 

między grupą badaną a kontrolną. Natomiast biomarkerem, który może mieć znaczenie w 

monitorowaniu procesów neurodegeneracyjnych u chorych na padaczkę okazał się być 

NF-L, których stężenie w CSF było wyższe w grupie badanej niż kontrolnej. Ponadto 

stężenie NF-L było podwyższone u chorych na padaczkę strukturalną, w przypadkach z 

napadami ogniskowymi oraz z napadami padaczkowymi występującymi częściej -  

kilka/dzień i tydzień Występowanie padaczki strukturalnej związane było również ze 

zwiększeniem stężenia GFAP w CSF. 

 Doktorantka odnotowała również korelacje badanych biomarkerów z cechami 

klinicznymi padaczki w grupie badanej. Do obserwacji, które zdaniem Recenzenta warte 

są najbardziej podkreślenia należy dodatnia korelacja częstości napadów padaczkowych 

oraz liczb napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy z NF-L. Liczba 

napadów padaczkowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy korelowała wysoko dodatnio z 

markerem NF-L (rho=0,535, p<0,0001) oraz ujemnie z czasem trwania remisji (rho= -

0,368, p=0,0067). Z kolei czas trwania remisji korelował z kolei ujemnie z markerem 

NF-L.  

Autorka zaobserwowała również, że liczba napadów padaczkowych w ciągu 

ostatnich 3 miesięcy ujemnie korelowała z cytozą. Ta obserwacja wymagałaby 

komentarza. 

W ocenie przydatności badanych biomarkerów w oparciu o analizę ROC 

Doktorantka wykazała potencjalną wartość przede wszystkim badania stężenia NF-L w 

płynie mózgowo-rdzeniowym. Wykazywał on (wraz z GFAP) akceptowalną czułość i 

specyficzność w różnicowaniu chorych na padaczkę z osobami z grupy kontrolnej, jak 

też i w przypadkach z padaczką strukturalną. NF-L cechował się w ocenie ROC dość 

dobrą czułością i specyficznością w identyfikacji chorych z częstymi napadami 

padaczkowymi oraz napadami o ogniskowym początku. 
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Całość przedstawionych przez Doktorantkę obserwacji i wyników badań jest 

wartościowym wkładem do wiedzy klinicznej dotyczącej padaczki i przedstawia również 

istotny aspekt praktyczny. 

 

W „Dyskusji” lek.  Agnieszka Martyniuk – Gęca szczegółowo odnosi się do 

piśmiennictwa poświęconego aspektom klinicznym padaczki w odniesieniu do 

obserwowanego przez siebie profilu chorych.  

W badanej grupie u większości chorych zastosowano dwulekową (49,1%) lub 

wielolekową terapię (24,5%), a 20,7% chorych otrzymywało 1 lek przeciwpadaczkowy, 

tylko 3 chorych (5,7%) nie było poddanych leczeniu farmakologicznemu, ponieważ byli 

hospitalizowani z powodu pierwszorazowego epizodu napadowego. Do najczęściej 

stosowanych leków przeciwpadaczkowych należał lewetiracetam (60% pacjentów, u 2% 

w monoterapii), kwas walproinowy (48% chorych, 8% w monoterapii), karbamazepina 

(42%; 10% w monoterapii). Rzadziej stosowano lamotryginę (26%), okskarbazepinę 

(14%) oraz topiramat (6%). Po 2% pacjentów przyjmowało w politerapii odpowiednio: 

klonazepam, fenobarbital, wigabatrynę. Wiadomo z badań doświadczalnych, że niektóre 

z leków przeciwpadaczkowych mogą ograniczać procesy neurodegeneracji. Recenzenta 

interesowałoby stanowisko Doktorantki w tym zakresie. 

Wyniki badania stężenia biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym 

uzależnione są od stabilności bariery krew-mózg. Napady padaczkowe tę stabilność 

naruszają, a w konsekwencji może dochodzić do przemieszczania się cząsteczek 

pomiędzy kompartmentem CSF i osoczem. Uwalniany glutaminian aktywuje 

metaloproteinazy macierzy (MMP) prowadząc do zwiększenia przepuszczalności bariery 

krew-mózg. Cząsteczki badanych przez Doktorantkę biomarkerów różnią się masą 

molową : NSE 55  kDA, GFAP – 55 kDa a NF-L – 68 do 70 kDa zatem  odmienna może 

być ich zdolność penetracji przez barierę krew-mózg. Recenzent chciałby poznać zdanie 

Doktorantki na temat wpływu tego zjawiska na uzyskane wyniki badań własnych. 

W „Dyskusji” na stronie 86 Autorka przytacza szczegółowe wyniki swoich badań 

co prowadzi do redundacji. Proponowałbym zmodyfikować ten akapit w przyszłej 

publikacji. 



 6 

 

Rodzące się u Recenzenta pytania wskazują przede wszystkim na to, jak ważnego 

i ciekawego zagadnienia dotknęła Doktorantka.   

Lek.  Agnieszka Martyniuk – Gęca przedstawia następnie pięć wniosków z 

przeprowadzonych badań, które są odpowiedzią na problemy podnoszone w celach 

pracy.  Odzwierciedlają one zaobserwowane zjawiska, choć Doktorantka mogłaby 

skłonić się ku wysunięciu wniosku / wniosków przybliżających mechanizmy leążące u 

podstaw własnych obserwacji. 

 

 Bibliografia zawiera 184 pozycje literatury zawierające istotne prace z obszaru 

badanego przez Doktorantkę. Większość z przytaczanych prac opublikowano w ostatnich 

latach. 

            Autorka załącza do pracy wykaz skrótów, spisy rycin i tabel, które ułatwiają 

poruszanie się w tekście. 

 Chciałbym podkreślić, że uwagi Recenzenta dotyczą zagadnień edytorskich i nie 

mają wpływu na pozytywną i merytoryczną ocenę pracy, która wnosi istotny wkład w 

poznanie wartości badanych biomarkerów u chorych na padaczkę. Natomiast zadane 

pytania mają jedynie na celu zaspokojenie ciekawości Recenzenta wzbudzonej 

poruszonym przez Doktorantkę tematem. 

 Rozprawa napisana jest staranną polszczyzną z zachowaniem płynności tekstu i 

przejrzystości prezentowanych danych, co znacznie ułatwia jej czytanie i podnosi 

wartość. 

     Podsumowując opinię uważam, że praca lek.  Agnieszki Martyniuk – Gęcy 

„Analiza biowskaźników procesu neurodegeneracji i ich znaczenie rokownicze u 

pacjentów z padaczką” spełnia określone ustawowo kryteria rozprawy doktorskiej i w 

pełni kwalifikuje go do ubiegania się o stopień naukowy doktora.  
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W związku z powyższym, zwracam się do Rady ds. Stopni Naukowych w 

dyscyplinie nauki medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lek.  

Agnieszki Martyniuk – Gęcy do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Wnioskuję 

ponadto o przyznanie wyróżnienia tej pracy ze względu na jej niewątpliwą wartość 

poznawczą i aspekty praktyczne. 
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