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Recenzja  

rozprawy doktorskiej Pani mgr Eweliny Kochman-Moskal 

pt. 

“Ocena characteru interakcji imperatoryny z nowymi lekami przeciwpadaczkowymi przy 

użyciu transformacji izobolograficznej w modelu napadów toniczno-klonicznych u myszy” 

wykonanej w Zakładzie Medycyny Pracy, Katedrze Nauk Przedklinicznych Wydziału Nauk 

Medycznych  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

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

 

Pomimo niekwestionowanego postępu w rozwoju nowych leków przeciwpadaczkowych, 

monoterapia padaczki jest nieskuteczna u prawie 30 % pacjentów, co wymusza jednoczesne 

stosowanie dwu lub więcej leków różnych generacji.  Założeniem racjonalnej politerapii padaczki 

jest stosowanie kombinacji leków przeciwpadaczkowych, które pozwolą osiągnąć największą 

skuteczność w hamowaniu napadów, przy minimalnych objawach niepożądanych. Pomocne w 

ustalaniu wyboru leków przeciwpadaczkowych,  zakresu dawek i co ważne profilu bezpieczeństwa 

są badania eksperymentalne z użyciem odpowiednich modeli zwierzęcych a także różnego typu 

analiz izobolograficznych. Jest to ważny kierunek badawczy od lat z powodzeniem rozwijany przez 

zespół profesora Łuszczki, promotora niniejszej rozprawy doktorskiej.  

Farmakologia rozszerzając obszar poszukiwań nowych farmaceutyków sięga często po 

substancje pochodzenia roślinnego. Doktorantka w swojej pracy eksperymentalnej bada właściwości 

imperatoryny, fitoterapeutyku z grupy furanokumaryn.   

Przedłożona do recenzji praca doktorska zawiera wyniki badań interakcji imperatoryny z 

czterama często stosowanymi lekami przeciwpadaczkowymi: lakozamidem, lamotryginą, 

pregabaliną i topiramatem. Szeroko stosowane w leczeniu: padaczki, zespołów bólowych czy 

niektórych schorzeń psychiatrycznych leki te znane są od dziesięcioleci,  toteż określanie ich (tytuł 

rozprawy) mianem „nowych” jest mylące. W przygotowaniu publikacji do druku proponuję użycie 

określenia „leki nowej generacji” (dla odróżnienia od leków klasycznych) albo wylistowanie 

wszystkich substancji w tytule.   
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Modelem badawczym pracy jest test maksymalnego szoku elektrycznego, uważany za model 

napadów toniczno-klonicznych. Praca dotyczy oceny interakcji międzylekowych w aspektach 

działania przeciwdrgawkowego i objawów niepożądanych (dysfunkcji motorycznej i kognitywnej). 

Dysertacja ma powszechnie akceptowną konstrukcję. Jest dosyć zwięzła- liczy tylko 68 

stronic wydruku komputerowego, na który składa sie 12 rozdziałów z podrozdziałami. Praca zwiera 

7 tabel, 9 rycin oraz 170 pozycji numerownego piśmiennictwa ułożonego w porządku 

alfabetycznym. 

Cele pracy, zastosowne procedury doświadczalne, model eksperymentaly, metody oceny 

interakcji lekowych i działań niepożądanych, anlizy statystyczne,  w konsekwencji wnioski nie 

budzą zastrzeżeń recenzenta.  

Czytelnik, a tym bardziej recenzent pracy ma natomiast spory dylemat co do oceny cześci 

teoretycznej dysertacji. Bardzo dobrze zaplanowane metodologicznie badania, ciekawe i poprawnie 

opisane wyniki jak też istotne i logicznie sformułowane wnioski nie idą w parze z niespójną częścią 

opisową pracy.  

Wstęp liczący 23 stronice został podzielony na osiem podrozdziałów. Informacje o 

epidemiologii i etiologii padaczki doktorantka przytacza za filarami neurologii jak:  Jedrzejczak, 

Ryglewicz, czy profesor Prusinski (publikacja z 1989 roku a nie jak podaje doktorantka z 2005). 

Wszytkie cytowane pozycje zostały jednak opublikowane na przełomie wieku a wiele zmieniło się i 

w klasyfikacji i w rozumieniu etiopatogenezy padaczki.  Trudno jednak zweryfikować wiedzę 

zawartą w podrozdziałach wstępu jako że wielu cytowanych pozycji nie można doszukać się w 

Piśmiennictwie jak np. Zagrajek 2006, Zajac i wsp. 2005, Morka i wsp. rzekomo z roku 2007. Z 

obawiazku recenzenta pozwalam sobie zauważyć niescisłości stylistyczne i formalne. Określenie 

„padaczka” i „epilepsja” stosowane są zamiennie a pierwsze zdanie rozdzialu 1.2 sugeruje, że są to 

dwa różne zjawiska.  Nie jest także prawdziwe stwierdzenie,  że padaczka jest skorelowana z 

wiekiem i płcia jako że u dzieci zapadalność jest dużo wyższa niż w wieku dorosłym. Faktycznie, w 

starości zapadalność na padaczkę wzrasta wraz z rozwojem chorób nerodegeneracyjnych ale nie ma 

tu zastosowania pojęcie korelacji.   

 Kolejny podrozdział wstępu traktuje o epileptogenezie, gdzie doktorantak omawia rolę kilku 

ukladów neuronalnych w patogenezie padaczki. Podrozdział traktujacy o roli ukladu 

glutaminergicznego (określenie „glutaminianergiczny” wymaga poprawienia w pracy) jest zbyt 

obszerny. Opisuje podjednostki receptorów NMDA i ich wlaściwości elektrofizjologiczne bez 

klarownego nawiązania do tematu dysertacji. Czytelnik  domyśla się, że leki badane w tej pracy 

modyfikują uklad glutaminergiczny ale doktorantka nie podaje szczegółów. Jak poprzednio wiele 

cytowań nie ma odzwierciedlenia w Piśmiennictwie: Nakanizhi 1992; Paoletti i wsp. 1995  Nowak i 
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Zawilska 1997 czy Sendrowski i wsp. 1999. Pojawiają się błedne cytowania jak np. praca Maciejak i 

wsp. z roku 2001 traktuje o wpływie progesteronu na receptory GABA a nie na receptory 

glutaminergiczne. 

Wstęp „urywa” temat epileptogenezy krótkim opisem roli kanalów jonowych i „przeskakuje” 

na  temat diagnozy i leczenia padaczki.  

Dość nieoczekiwanie pojawiają się, ponownie rozdzialy traktujace o etiologii i klasyfikacji 

padaczki tym razem na podstawie tłumaczenia jednej publikacji Scheffer i wsp. z roku 2017.     

Faktycznie,  zespół powołany przez The International League Against Epilepsy (ILAE) do pracy nad 

uregulowaniem nomenklatury i etiopatogenezy padaczki  (pod kierownictwem Ingrid Scheffer) 

opublikował wyniki w 2017.  Proponowana klasyfikacja integruje wiedzę z wielu zakresów w 

kilkupoziomową klasyfikację od typu napadu do zespołów padaczkowych. 

Trudno ocenić czy Autorka anuluje czy adnotuje poprzednie podrozdziały swojej dysertacji 

tłumaczeniem publikacji Scheffer i wsp. z 2017 roku. Pozwolę sobie zauważyć niezgrabny przekład  

„immune epilepsy”  na „padaczki odpornościowe”. Ten rodzaj napadów i zespołów padaczkowych 

jest spowodowany autoimmunologicznie indukowanym procesem zapalnym ośrodkowego układu 

nerwowego  i określanie ich jako „odpornościowe” jest mylące.  

Kolejne podrozdziały wstępu dotyczą farmakoterapii. Ponownie, autorka podaje wiedzę ze 

zródeł, które nie są listowane w Piśmiennictwie jak: Rang i wsp. 2001 czy Chmielewska 2000. 

Podrozdział traktujacy o klasycznych lekach przeciwpadaczkowych jest podrecznikowo zwięzły i 

generalnie bezbłędny. Trudno jednak o pełną ocenę, jako że Doktorantka nie podaje żadnych 

cytowań. Podrozdział traktujący o lekach nowej generacji podobnie nie zawiera cytowań poza 

kilkoma wymienionymi po opisie wskazań do stosowania zonisamidu (dwóch pozycji nie ma w 

Piśmiennictwie).  

Kolejny, obszerny podrozdział traktuje o substancjach pochodzenia roślinnego stosowanych 

w padaczce. Ponownie, dużo błędów w cytowaniach nawet tych ważnych dla tematu np. nie ma w 

Piśmiennictwie pracy Bogucka-Kocka z roku 2012 czy Wang z roku 2008. Podrozdział ten urywa się 

nagle po kilku tylko zdaniach na temat mechanizmu działania imperatoryny. Doktorantka zdawkowo 

tylko przytacza inhibicję tranzaminazy GABA i blokadę kanałów wapniowych w mechaniźmie 

dzialania imperatoryny.  Brakuje natomiast elementu łączacego wiedzę zaprezentowana we wstępie z 

celami pracy. Nie wiemy co było podstawą doboru leków do eksperymentu. Co w mechaniźmie 

działania wymienionych substancji daje nadzieję na wartościowe klinicznie interakcje z 

imperatoryną.  

Cele pracy, odpowiadające tytułowi rozprawy zostały sformułowne zwięźle w trzech 

punktch.  
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Metodologia pracy została opisana na 4 stronicach. Zawarte w tym rozdziale charakterystyka 

modelu zwierzęcego i procedury doświadczalne odpowiadają wymogom badań farmkologicznych i 

autorka uzyskała zgodę komisji bioetycznej na ich przeprowadzenie. Opis substancji leczniczych 

oraz sposobów ich administowania jest dokładny, podobnie jak opisy modelu drgawek i testów 

behawioralnych (test komin, test biernego unikania oraz test chwytania).  Przystępnie przedstawiono 

teoretyczne podstawy transformacji izobolograficznej jako metody oceny interakcji frakcji leków 

podawanych w mieszaninie. Prawidłowo dobrano parametryczne i nieparametryczne testy 

statystyczne do oceny wyników.  

 Opis wyników zajmujący 11 stronic rozprawy koresponduje z danymi zmieszczonymi w 7 

tabelach i 9 rycinach. Numeracja rysunków jest jednak niezgodna z numeracją rycin w  tekście opisu 

wyników. Nastapiło przesunięcie o jeden w numeracji wszystkich zestawów opis-rycina.  

Wyniki badań są intrygujące, jako że imperatoryna nasila ochronne działanie leków 

przeciwdrgawkowych a kombinacje nie powodują zaburzeń koordynacji ruchowej czy pamięci.  

Dyskusję wyników przeprowdzono ciekawie, wielowątkowo na 9 stronicach rozprawy. 

Doktorantka analizuje literature dotyczaca właściwości farmakologicznych imperatoryny (jak też 

innych kumaryn) w kombinacji z lekami przeciwdrgawkowymi różnych grup i generacji. Dodatkowo 

doktorantka wyjaśnia istotę interakcji lekowych i eksperymentalne przedkliniczne metody ich oceny 

jak porownywanie wartosci ED 50 czy stosowanie analiz izobolograficznych. Na szczególna uwaga 

zasługuje dyskusja nad użytecznościa i ograniczeniami różnych typów analiz izobolograficznych ze 

szczególnym uwzglednieniem transformacji izobolograficznej. Na uwagę zasługuje także 

wyjaśnienie procesu izolowania i modyfikacji aktywnych zwiazków pochodzenia roślinnego.  

Dyskusja tej dytysertacji jest sylistycznie i merytorycznie znacznie lepiej opracowana niż 

Wstęp.  Jak poprzednio jednak zauważalne są błędy w cytowaniach np. nie ma w Piśmiennictwie 

pracy Łuszczki i wsp. z roku 2023,  którą doktorantka cytuje opisując interkcje skoparonu z 

klasycznymi lekami przeciwdrgawkowymi. Brakuje w dyskusji bardziej zaawansowanej analizy 

mechanizmów farmakologicznych działania imperatoryny jak też innych stosowanych leków. 

Doktorantka mogłaby np. skomentować wpływ imperatoryny na układ cholinergiczny szczególnie w 

aspekcie negatywnego działania leków przeciwpadaczkowych na procesy kognitywne, tym bardziej 

ze szczegółowo bada wpływ połaczeń lekowych na procesy pamięciowe.  

Doktorantka podkreśla ograniczenia wynikjące z przyjętego modelu (np. badnie interkcji 

lekowych tylko po podanich jednorazowych) przy próbie przełożeni wyników badań na warunki 

kliniczne. W swietle tak obiecujacych wyników (addytywnej interakcji) warto byłoby jednak,  żeby 

autorka skomentowała czy i w jaki sposób wiedza uzyskana w eksperymencie może by podstawą do 

dalszych badań.  
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Wnioski stanowiące podsumownie najważniejszych wyników rozprawy sformułowno 

logicznie w 3 punktch.   

Streszczenie w języku polskim i angielskim zwiera pewne nieścisłości jak np. nie  podaje,  że 

imperatoryna w doświadczeniach stosowana była w dwóch dawkach 25 i 50 mg/kg.  Wykaz skrótów 

opracowno szczegółowo. Dołączone do rozprawy obszerne Piśmiennictwo zostało prawidłowo 

wybrane. Te cenne zródla informacji wylistowane w Piśmiennictwie nie zostały jednak 

wykorzystane w pełni  tj. zacytowane w pracy. Nie widzę w pracy cytowań pozycji 2-9; 12-19; 

21,22, 27-29; 33, 34, 40,45, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 82, 84-88, 90, 92, 100, 104-107, 130, 140-

142, 146, 154. Wynika z tego, że ponad 30% wylistowanego Piśmiennictwa nie zostało zacytowane 

w pracy. W spisie są także duplikaty jak pozyja 155 i 156  i nie wszystkie pozycje maja ten sam 

format. Zdarzają się inne daty publikacji jak np. pozycja 23 z 2007 roku a w cytowaniach pojawia sie 

rok 2006. Zdarzają się przestawienia kolejności nazwisk jak np. Mumenthaler i Mattle.  

Wyniki i wnioski rozprawy doktorskiej Pani magister Eweliny Kochman-Moskl  pt. “Ocena 

charakteru interkcji imperatoryny z nowymi lekmi przeciwpadaczkowymi przy użyciu transformacji 

izobolograficznej w modelu napdów toniczno-klonicznych u myszy”  oceniam wysoko. Część 

opisowa pracy wymaga korekty. 

 Ze wzgledu na nowatorski temat pracy, poprawność metodologiczną i cenne wyniki 

wnioskuję o dopuszczenie Pani magister Eweliny Kochman-Moskal do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

  

 

 

Cleveland,  8-go Marca 2023 roku              Prof. ndzw. Dr hab. n med Katarzyna Gustaw   

 


