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Padaczka tradycyjnie jest uznawana za jednostkę chorobową, u której podstaw leżą zaburzenia 

pobudliwości błony komórkowej neuronów prowadzące do braku równowagi pomiędzy procesami 

pobudzającymi i hamującymi na korzyść niekontrolowanego pobudzenia. Najnowsze badania naukowe 

odnośnie patomechanizmów leżących u podłoża padaczki wskazują na kompleksowe zaburzenia 

neuroprzekaźnictwa połączone z zaburzeniami metabolicznymi, patologicznymi reakcjami adaptacyjnymi 

komórek glejowych oraz procesami zapalnymi. Tradycyjne leki przeciwdrgawkowe mają za zadanie 

przywrócić równowagę poprzez wpływ na neuroprzekaźnictwo, a jednoczenie wygaszenie spontanicznych 

wyładowań prowadzących do zaburzeń czynności mózgu. Niestety, leczenie padaczki jest terapią objawową 

i tylko u ok. 60-70% pacjentów udaje się w pełni kontrolować napady padaczkowe. Ponadto, stosowane 

obecnie leczenie przeciwdrgawkowe nie eliminuje przyczyn prowadzących do rozwoju padaczki ani nie 

wpływa na choroby współistniejące. Adenozyna uwalniana w mózgu jest endogenną substancją 

przeciwdrgawkową i neuroprotekcyjną. Napady drgawkowe stymulują produkcję dużych ilości adenozyny, 

która w normalnych warunkach stanowi endogenny czynnik przerywający atak padaczkowy. Jednakże poza 

tym pozytywnym wpływem na kontrolę drgawek w padaczce adenozyna odgrywa istotną i niestety 

negatywną rolę w procesach epileptogenezy. Działanie adenozyny jest powiązane z procesami zaburzonej 

plastyczności synaptycznej oraz procesami neurodegeneracyjnymi. Negatywne działanie adenozyny jest 

także brane pod uwagę jako jeden z czynników potencjalnie przyczyniających się do wystąpienia zespółu 

nagłej nieoczekiwanej śmierci pacjentów z padaczką (fenomen SUDEP - Sudden Unexpected Death in 

Epilepsy). SUDEP dotyczy szczególnie populacji młodych pacjentów z padaczka w wieku 20-45 lat. 

„Adenozynowa hipoteza SUDEP” wiąże stymulowany drgawkami wyrzut adenozyny z zaburzonym 

działaniem astrocytów odpowiedzialnych za usuwanie jej nadmiaru, który w szczególności w pniu mózgu 

może prowadzić do śmiertelnego w skutkach bezdechu czy też zatrzymania akcji serca. Antagoniści 

receptorów adenozynowych jak kofeina czy teofilina mogą potencjalnie przeciwdziałać SUDEP. Biorąc pod 

uwagę tak różnorodne działanie adenozyny w padaczce nowe strategie lecznicze uwzględniają działanie 

adenozyny nie tylko jako czynnika hamującego drgawki, ale również substancji modyfikującej procesy 
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prowadzące do rozwoju padaczki. Działanie adenozyny w mózgu jest w większości kontrolowane przez 

receptory A1 i A2. Receptory A2A są najgęściej umiejscowione na synapsach neuronalnych jak również na 

komórkach mikrogleju i astrocytach. Patologiczna aktywność receptorów A2A jest wiązana z procesami 

neurodegeneracyjnymi. Blokada nadmiarowej aktywności receptorów A2A stanowi jedną z potencjalnych 

opcji terapeutycznych budzących obecnie zainteresowanie naukowców. 

W przedstawionej pracy doktorskiej, Doktorant przeprowadził cykl badań, w których poddał ocenie 

wpływ selektywnego antagonisty receptorów adenozynowych A2A-3,7-dimetylo-1-propargyloksantyny 

(DMPX), na przeciwdrgawkowe działanie klasycznych leków przeciwpadaczkowych w teście 

maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES). Spośród leków o działaniu przeciwdrgawkowym wybrano 

walproinian magnezu (VPA), karbamazepinę (CBZ), fenobarbital (PB) i fenytonię (DPH). DMPX podawano 

jako jednorazową dawkę jak również przez 7 kolejnych dni. Ponadto, Doktorant zbadał działania 

niepożądane badanych kombinacji leków przeciwpadaczkowych z DMPX. W pracy oceniono również 

poziomy badanych leków przeciwpadaczkowych we krwi i homogenatach mózgów. 

Konstrukcja pracy doktorskiej lek. Jacka Porębiaka nie odbiega od powszechnie przyjętych wzorów 

dla prac z farmakologii doświadczalnej. Praca doktorska liczy 134 strony wydruku komputerowego 

oraz zawiera 24 ryciny (wśród których są 2 tabele) przedstawiające uzyskane wyniki badań. W pracy 

Doktorant zacytował 336 pozycji piśmiennictwa, ułożonego w porządku alfabetycznym. 

We Wstępie na 32 stronach, Doktorant przedstawia zwięzłą charakterystykę padaczki i leków 

przeciwdrgawkowych, epileptogenezy oraz adenozyny. W kolejnych podrozdziałach Wstępu Doktorant 

opisuje kanały jonowe, neuroprzekaźniki wraz z receptorami, których zaburzenia funkcjonowania mogą 

potencjalnie brać udział w procesie epileptogenezy. Doktorant opisuje również receptory adenozynowe, ich 

agonistów i antagonistów, ich wpływ na aktywność drgawkową oraz interakcje z innymi lekami 

przeciwdrgawkowymi. Ostatni podrozdział Wstępu zawiera krótką charakterystykę wybranych modeli 

drgawek i padaczki u zwierząt doświadczalnych. Wstęp rozprawy doktorskiej został dobrze zaplanowany, 

podrozdziały zachowują odpowiednie proporcje, a dobór informacji naukowych i przegląd dostępnego 

piśmiennictwa świadczy o gruntownym przygotowaniu teoretycznym Doktoranta.  

Cel pracy odnosi się do oceny wpływu połączenia selektywnego antagonisty receptorów 

adenozynowych DMPX z klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi w teście maksymalnego wstrząsu 

elektrycznego (MES). DMPX stosowano jednorazowo oraz przez 7 kolejnych dni przed odpowiednimi 

testami badawczymi. W pracy oszacowano również potencjalne objawy uboczne testowanych kombinacji 

lekowych badając ich wpływ na koordynację ruchową mierzoną w teście komina oraz zaburzenia pamięci 

długoterminowej ocenione w teście biernego unikania. Ponadto, zweryfikowano czy u podłoża 

zaobserwowanych interakcji lekowych nie leżą zmiany farmakokinetyczne oceniając stężenia leków 

przeciwpadaczkowych we krwi oraz w homogenatach mózgów u myszy. 

Sześciostronicowy rozdział Materiały i Metody zawiera wyczerpujący opis zwierząt laboratoryjnych 

wykorzystanych do doświadczeń, użytych substancji i leków, procedury doświadczalne zastosowane w pracy 

oraz statystyczną analizę wyników.  

 Rozdział Wyniki zajmuje 24 strony rozprawy doktorskiej. Dokładne opisy wyników 

przeprowadzonych doświadczeń są poparte rycinami wśród których zostały również umieszczone tabele. 

Umieszczenie rycin bezpośrednio w tekście rozdziału Wyniki znacznie ułatwia recenzentowi analizę oraz 

interpretację uzyskanych wyników. 

W przedłożonej pracy Doktorant wykazał doświadczalnie, że DMPX podany jednorazowo nie 

wpływał na próg pobudliwości drgawkowej w dawkach od 5-10 mg/kg, podczas gdy podawanie w dawkach 

2.5 – 7.5 mg/kg przez kolejnych siedem dni istotnie obniżało próg drgawkowy. Zarówno jednorazowe 

podanie DMPX (5 mg/kg) jak i siedmiodniowe (1.25 mg/kg) nie wpływało na działanie przeciwdrgawkowe 
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CBZ. Jednorazowe podanie DMPX (5 mg/kg) nie zmieniało aktywności przeciwdrgawkowej VPA oraz DPH 

podczas gdy podanie siedmiokrotne DMPX (1.25 mg/kg) istotnie osłabiało działanie obu leków 

przeciwpadaczkowych. DMPX podany jednokrotnie w dawce 5 mg/kg istotnie osłabiał działanie PB 

podnosząc ED50 z 17.5 do 20.9 mg/kg, zaś w DMPX w dawce 2.5 mg/kg nie zmieniał działania PB. 

Podobnie znaczące osłabienie działania przeciwdrgawkowego PB (podwyższenie ED50 z 19.4 do 29.2 

mg/kg) zaobserwowano po siedmiodniowym podawaniu DMPX (1.25 mg/kg). Jednorazowe podanie DMPX 

w sposób istotny zaburzało koordynację ruchową zwierząt mierzoną w teście komina w połączeniu z CBZ i 

DPH, podczas gdy połączenie DMPX z PB ją istotnie zmniejszało podnosząc wartość TD50. Wielokrotne 

podawanie DMPX nie wpłynęło na zaburzenia koordynacji ruchowej obserwowane po użyciu testowanych 

leków przeciwdrgawkowych. Jednorazowe podanie DMPX w dawce 5 mg/kg jak i siedmiodniowe jego 

podanie w dawce 1.25 mg/kg nie zaburzało procesów zapamiętywania u badanych zwierząt. DMPX 

podawany jednokrotnie czy też przez siedem kolejnych dni nie nasilał zaburzeń pamięci wywołanych CBZ, 

PB oraz DPH. DMPX podawany jednokrotnie nie wpływał na działanie VPA, ale siedmiokrotne jego 

podanie prowadziło do zaburzeń pamięci po podaniu VPA (312 mg/kg) podobnie jak podanie tylko VPA w 

tej samej dawce. DMPX podany jednorazowo podnosił poziom PB zarówno w osoczu krwi jak i w 

homogenatach mózgów. DMPX podawany wielokrotnie nie wpływał na poziom PB w osoczu ale obniżał 

jego stężenie w mózgu. Wielokrotne podawanie DMPX podnosiło poziom VPA w osoczu i w mózgu, 

obniżało poziom PB w mózgu ale nie zmieniało poziomu DPH ani w osoczu krwi ani w mózgu badanych 

zwierząt. 

Podsumowując, podawanie leków przeciwdrgawkowych razem z selektywnym antagonistą 

adenozynowych A2A DMPX nie wydaje się być dobrym połączniem w związku z potencjalnym ryzykiem 

osłabienia działania przeciwdrgawkowego. Uzyskane wyniki zwracają uwagę na potrzebę zachowania 

ostrożności u pacjentów z padaczką przy stosowaniu leków oddziałujących na receptory adenozynowe. 

Istotne jest również pouczanie pacjentów o potencjalnych konsekwencjach spożywania produktów 

zawierających metyloksantyny i ich pochodne.  

Rozdział Omówienie zajmuje 23 strony, na których Doktorant omawia wyniki uzyskane w 

przedstawionej pracy w porównaniu do badań przeprowadzonych przez innych naukowców. Dyskusja 

prowadzona jest w oparciu o dobrą znajomość piśmiennictwa. Wnioski zostały sformułowane w formie 10 

punktów, z których 8 pierwszych odnosi się do wyników otrzymanych w ramach niniejszej dysertacji. Dwa 

ostatnie punkty we wnioskach, zwracają uwagę na trudności w jednoznacznej ocenie działania 

przeciwdrgawkowego DMPX, z uwagi na złożoność mechanizmów oddziaływania i roli receptorów 

adenozynowych A2A w OUN. Dlatego też łączenie substancji oddziałujących na receptory adenozynowe z 

lekami przeciwdrgawkowymi może prowadzić do nieprzewidywalnych zmian w ich aktywności. Godnym 

uwagi jest przypomnienie o tak bardzo rozpowszechnionych napojach pobudzających zawierających kofeinę, 

inhibitora receptorów adenozynowych, który przy przewlekłym stosowaniu prowadzi do zwiększenia liczby 

receptorów adenozynowych. Pacjenci z padaczką, którzy doświadczają objawów ubocznych takich jak 

senność, zmęczenie i zaburzenia koncentracji często sięgają po napoje pobudzające, które przy nadmiernym 

spożyciu mogą wywołać napad padaczkowy nawet u osoby zdrowej. Do rozprawy dołączono spis 

stosowanych skrótów, zwięzłe streszczenie w dwu językach polskim i angielskim oraz piśmiennictwo.

 Podsumowując uważam, że dysertacja doktorska została przygotowana istotnym nakładem pracy. 

Jednakże jako recenzent czuję się zobowiązana do zadania nasuwających się pytań i zwrócenia uwagi na 

drobne nieścisłości, które nie umniejszają walorów naukowych i poznawczych rozprawy, ale wpływają na 

właściwe zrozumienie toku badań naukowych i odbiór pracy. 

• Jakie były przesłanki do wybrania dawki DMPX 5 mg/kg do kombinacji z substancjami o działaniu 

przeciwdrgawkowym? 
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• W całej pracy nie ma konsekwencji co do używania skrótów. Skróty dla leków przeciwdrgawkowych 

są używane w niektórych częściach pracy podczas gdy w innych doktorant używa pełnej nazwy 

leków. Na przykład pełne nazwy leków są użyte w tytułach w rozdziale Wyniki ale już w opisie, 

rycinach i w podpisach rycin użyte są skróty bez jednoczesnego podania pełnej nazwy leku.  

• Tytuł podrozdziału Wstępu 1.7. „Modele padaczki doświadczalnej” na stronie 34 nie odzwierciedla 

w pełni zawartej treści, która zawiera również opis doświadczalnych modeli drgawek. Również na 

stronie 34 w drugim paragrafie modele drgawek MES i drgawki wywołane pentetrazolem są 

nieprawidłowo określone jako modele padaczki. 

• Na stronie 8 we Wstępie brakuje cytacji odnośnie działania przeciwdrgawkowego fenytoiny 

opisanego w 1938 roku [Merritt H, Putnam TJ (1938) Sodium diphenyl hydantoinate in the treatment 

of convulsive disorders. J Am Med Assoc 111(12):1068–1073]. 

• Na stronie 9 we Wstępie cytacja „Brodie, 2010” nie zawiera nazwiska drugiego współautora pracy 

„Martin”. Na stronie 13 we Wstępie jest błąd literowy w roku cytacji „Brigo i wsp., 2918” zamiast 

Brigo i wsp., 2018. Na stronie 28 jest błąd literowy w roku cytacji „Hauser, 2020” gdzie powinno 

być „Hauser, 2011”. 

• Na stronie 27 we Wstępie cytacja „Shindou i wsp., 1995”, nie została umieszczona w rozdziale 

Piśmiennictwo. 

• W tekście pracy nie ma konsekwencji co do sposobu kolejności cytacji gdy jest ich więcej nie jedna. 

Naprzemiennie jest używane uszeregowanie cytacji od najstarszego rocznika do najnowszego oraz 

uszeregowanie alfabetyczne. W niektórych przypadkach ustawienie cytacji wydaje się być 

przypadkowe [Tanaka i wsp., 1985; Tanaka i wsp., 1982; Cavalheiro i wsp., 1982; Lévesque i Avoli, 

2013]. 

• Cel pracy zawiera informacje na temat doniesień naukowych, które powiny znaleść się we wstępie. 

• W rozdziale Materiały i Metody na stronie 38 doktorant stwierdza, że doświadczenia były 

przeprowadzane w godzinach 10:00 – 14:00, natomiast na stronie 43, że leki podawano pomiędzy 8 – 

10 czyli procedury doświadczalne zaczynały się o 8 rano. Na stronie 38 brakuje również opisu czy 

roztwory CBZ i DPH zawieszano w 1% roztworze Tween 80 w wodzie destylowanej czy też w 

innym rozpuszczalniku. 

• Użycie określenia „drgawki elektryczne” w tytule i opisie podrozdziału 3.3. jest niefortunne jako 

bezpośrednie tłumaczenie z języka angielskiego i powinno być zastąpione stwierdzeniem 

„aktywność drgawkowa wywołana impulsem elektrycznym”. 

• W porozdziale 3.5. na stronie 41 wg opisu „Wykonano oznaczenia stężeń frakcji wolnej w osoczu  

i frakcji całkowitej w homogenacie mózgu.”. Jednak w rozdziale Wyniki tytuły podrozdziałów 4.21. 

- 4.24. i rycin odnoszą się do pomiarów poziomu frakcji wolnej zarówno w osoczu jak i mózgach 

myszy. Na stronie 68 rozdziału Omówienie w pierwszym paragrafie jest opis „...po podaniu DMPX 

nastąpił istotny statystycznie wzrost poziomu wolnej frakcji leku w osoczu oraz całkowitej w 

homogenacie mózgu..” podczas gdy w drugim paragrafie opis sugeruje ocenę tylko frakcji wolnej 

„..wzrost stężenia wolnej frakcji walproinianu magnezu zarówno w osoczu jak i w homogenacie 

mózgu...”. Na stronie 42 w podrozdziale 3.5.1. pomylono jednostki wyrażające stężenia leków 

używając µl/ml zamiast µg/ml. 

• W podrozdziale Ocena statystyczna wyników podano, iż przeprowadzono analizę wartości CS50 z 

testu MEST dla DMPX oraz ED50 z testu MES dla CBZ, VPA, PB i DPH przy użyciu testu opartego 

na metodzie Litchfielda i Wilcoxona. Jest to test, który może budzić krytykę przy publikacji 

otrzymanych wyników. Zalecane byłoby przelicznie danych wg standartu obecnie używanego jakim 
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jest jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) z testem następowym dla wielokrotnych 

porównań. 

• W Wynikach nie podano wartości numerycznej 95% przedziałów ufności co utrudnia interpretacje 

wyników oraz wykazanych istotności statystycznych. Zaliczenie tabel w podrozdziałach 4.19. i 4.20. 

do rycin jest nieprawidłowe. Ryciny 19 i 20 powinny być opisane jako tabele. Ponadto, tabela 

podsumowująca działanie DMPX umieszczona w dyskusji powinna być zawarta w wynikach.  

• W Wynikach brakuje roku przy cytowaniu metody Litchfield i Wilcoxon w opisie do rycin. Rycina 1 

i 2 zawiera błąd literowy: jest słowo „przedziełem” zamiast „przedziałem”.  

• Począwszy od spisu treści i kolejno w rozdziałach Materiały i Metody, Wyniki itd. jest nieścisłość 

odnośnie medium, w którym są oznaczane poziomy leków przeciwpadaczkowych. Określenia 

surowica i osocze krwi wydają się być używane zamiennie co jest zdecydowanie błędne biorąc pod 

uwagę zasadnicze różnice pomiędzy surowicą i osoczem krwi. W rozdziale Materiały i Metody tytuł 

podrozdziału 3.5. mówi o oznaczeniach w surowicy krwi, podobnie jak podrozdział 3.5.1., ale wg 

opisu metody próbki krwi umieszczano w heparynizowanych probówkach i po wirowaniu 

uzyskiwano osocze. W rozdziale Wyniki tytuły podrozdziałów 4.21.-4.24. sugerują oznaczenia w 

osoczu krwi podczas gdy podpisy rycin mówią o poziomach frakcji wolnej w surowicy krwi.  

• W Wynikach brak konsekwencji w tytułach podrozdziałów i tytułach rycin. Jedne zawierają „Wpływ 

wielokrotnego (7-dniowego) podawania...” inne zaś „wpływ 7-dniowego podawania. Podrozdział 

4.21. odnosi się do wpływu jednorazowego podawania DMPX na poziom fenobarbitalu w osoczu i 

mózgu ale wpływ wielokrotnego podawania DMPX na poziom fenobarbitalu jest opisany w 

podrozdziale 4.23. zamiast 4.22. 

• W Wynikach zdecydowanie brakuje tabeli, która zawierałaby wszystkie wartości numeryczne dla 

CS50, ED50, i TD50 wraz z przedziałami ufności dla wszystkich połączeń lekowych jak i samego 

DMPX. Powyższe wartości można orientacyjnie ocenić na podstawie rycin ale tabela 

podsumowująca wszystkie wyniki byłaby bardzo pomocna w ich ocenie i analizie.  

• Na stronie 72 omówienie działania DMPX na próg drgawkowy jest pomyłkowo określone jako test 

MES zamiast MEST.  

• W rozdziale Omówienie Doktorant opisuje uzyskane wynik na początku, ale nie dyskutuje ich z 

danymi z piśmiennictwa tylko w dalszej części rozdziału ponownie wraca do wyników i porównuje 

je do badań innych naukowców. Przedstawianie kolejnych wyników z następową dyskusją ich 

znaczenia i mechanizmów w odniesieniu do innych badań nadałby pracy lepszą przejrzystość i 

ułatwiłoby interpretację uzyskanych wyników. 

• Na stronie 86 w Omówieniu jest błąd literowy w roku cytacji „Costa i wsp., 2013” zamiast ; Costa i 

wsp., 2014. 

• Pozycja piśmiennictwa na stronie 110 „ Fukuda M, Suzuki Y, Hino H, Kuzume K, Morimoto T, Ishii 

E. Adenosine A1 receptor blockage mediates theophylline-associated seizures. Epilepsia. 2010 

Mar;51(3):483-7” nie jest cytowana w tekście pracy. 

• Pozycje piśmiennictwa na stronie 113 „ Hussar DA. New Drugs 2020, part 1. Nursing. 2020 

Feb;50(2):31-38.” oraz „Inano S. Effects of agonists and antagonists of benzodiazepine, GABA and 

NMDA receptors, on caffeine-induced seizures in mice]. Yakubutsu Seishin Kodo. 1992 

Aug;12(4):199-205.” nie zostały zacytowane w tekście pracy. 

• Pozycja piśmiennictwa na stronie 131 „Zuchora B, Wielosz M, Urbańska EM. Adenosine A1 

receptors and the anticonvulsant potential of drugs effective in the model of 3-nitropropionic acid-
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induced seizures in mice. Eur Neuropsychopharmacol. 2005 Jan;15(1):85-93” ” nie jest cytowana w 

tekście pracy. 

• W punkcie 5 wniosków użyto nieprawidłowego skrótu: DPMX zamiast DMPX. 

• W skrótach nie uwzględniono wyjaśnienia: SV2A, mA, WHO, kDa, wsp., GluR, KA, μM, A1R 

knockout mice, L- i D-Pia, mg, g, kg, m.c., cm, passive avoidance test, min, ml, l, g, ADORA2, 

GAT1, 2-CADO, KCNQ.  

Pomimo poczynionych przeze mnie w recenzji sugestii czy uwag, pracę lek. Jacka Porębiaka pt: „Wpływ 

DMPX (3,7-dimetylo-1-propargyloksantyny), specyficznego antagonisty receptorów adenozynowych A2, na 

przeciwdrgawkowe właściwości klasycznych leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego wstrząsu 

elektrycznego MES u myszy” oceniam jako spełniającą podstawowe ustawowe wymogi będące podstawą do 

ubiegania się o stopień naukowy doktora nauk medycznych. Projekt badawczy został wyczerpująco 

opracowany i opisany a otrzymane wyniki są oryginalne i posiadają wartość merytoryczną. 

W związku z powyższym, mam zaszczyt przedstawić Przewodniczącemu Rady ds. Stopni 

Naukowych w Dyscyplinie Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek 

o dopuszczenie lek. Jacka Porębiaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
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