
ffiffi

ffi lnstytut Farmakologii
im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Agnieszka Pafucha-Poniewiera
ZaŁ<ład Neurobiologii
InstSrtut Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

KrakÓw, f2.07.2022 r,

Ocena rozprawy doktorskiej
mgr farm. Joanny Filarowskiej-Jurko

o,WPVw inhibitorÓw wychwytu zrvrotnego glicyny na zaburzenia pamięci

wywoła n e po da n iem s u b sta n cj i uza|eżniaj ącyc h oo

wykonanej w Kate drzę i Za|<ładzie Farmakologii z Farmakodynamiką
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

pod kierunkiem
Prof. dr hab. n. farm. Jolanty H. Kotliriskiej

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pani mgr Joanny Filarowskiej-Jurko dotyczył'a

wpływu inhibitora transportera glicynowego GlyTl , związku org24598, na zŃurzęnia pamięci

wywołane podawaniem etanolu u szczutÓw, z uwzględnieniem roli długotrwałego stresu

polegającego rLa wczesnej separacji od matki. Podjęcie tematu badawczego uwazam Za

uzasadnione, bior4c pod uwagę aktualny stan wiedzy dotyczący przyczyn i mechanizmÓw

towarzysz4cych rozwojowi choroby alkoholowej u |udzi, będącej niesłabnQcym problemem

klinicznym i społe cznym oraz uwzględniając bardzo ograniczone mozliwości skutecznej

farmakoterapii stosowanej w jej leczeniu.

Zaburzenia pamięci oraz zaburzenia szeroko pojętych funkcji poznawczych wywołane

długotrwałym spożyciem alkoholu s4 zagadnieniem znanym i szeroko badanym od lat. Wiedza

dotycząca roli receptora NMDA w mechanlzmach regulujących funkcje poznawcze jest rÓwnież

ugruntowana. Praca doktorska Pani *g; Filarowskiej.Jurko wpisuje się w ten obszar badari

dostarczając wielu nowych, cennych informacji, dotycz4cych zarÓwno wpływu przewlekłego

podawania etanolu na rÓŻne rodzaje pamięci u szczurÓw, jak i potencjalnej terapeutycznej roli

inhibitora transportęra glicynowego GlyT1 w osłabieniu wpływu alkoholu na funkcje poznawcze

oraz roli receptora NMDA w tych procesach. Zagadnienie nie zostało potraktowane

powierzchownie. W celu rea\izacji tematu zastosowano Szereg szczegÓłowo zaplanowanych
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schematÓw eksperymentalnych z za\<resu farmakologii behawioralnej, pozwa|a14cych na zbadanie

rÓŻnych rodzajÓw pamięci (pamięć deklaratywna' pamięć przestrzenna) oraz elastyczności pamięci,

uwzględniając rÓŻnę schematy podari alkoholu, w tym rÓŻne długości czasu wielokrotnego

podawania etanolu oraz rÓzne dawkowanie (dawki narastające, dawki skumulowane), a

jednocześnie rÓŻne aspekty uza|eŻnienia, w tym ostawienie od alkoholu i nawrÓt do jego spożycia.

Ponadto, badania przeprowadzano zarÓwno u osobnikÓw poddanych uprzednio procedurze

długotrwałej separacji od matki w okresie poporodowym' uwzględniaj4c tym Samym czynnik

środowiskowy polegaj4cy na przewlekłym stresie we wczesnym okresie Życia,jak i na osobnikach

dorosłych, nie poddanych uprzednio tego typu procedurom. Bior4c pod uwagę kluczową rolę

receptora NMDA w badanych procesach zastosowano następnie we wszystkich schematach

eksperymentalnych antagonistę transportera GlyT1 , towarzysz4cego funkcjonalnie receptorowi

NMDA, upatrując jego ro1ę w zahamowaniu wychwyu zwrotnego glicyny, prowadzącym do

podniesienia jej stęzenia w szczę|inie synaptycznej i, co za tym idzie, nasilonej aktywacji miejsca

glicynowego w podjednostce GluNl receptora NMDA, przyazyniajqc się do poprawy funkcji

poznawczych związanych z aktywacją tego receptora. Towarzysz4ce badaniom behawioralnym

testy molekularne pozwoliły dodatkowo na wskazanie potencjalnej roli poszczegÓlnych

podjednostek receptora NMDA w tych procesach. Dzięki tak zaplanowanym i przeprowadzonym

badaniom vtykazano, Że długotrwałe podawanie etanolu zaburza pamięć deklaratywną i

elastyczność pamięci przestrzennej, co jest prawdopodobnie związane z zabvrzęnięm funkcji

receptora NMDA w określonych strukturach mÓzgu, zaś zablokowanie transportera glicynowego

GlyTl i stymulacja miejsca glicynowego w receptorze NMDA prowadzi do zmniejszenia lub

zniwelowania tych deficytÓw pamięci, atakŻe do norma|izacji zmian w obrębie receptora NMDA.

Wykazano ponadto, Że stres wczesnej separacji od matki nasila skłonność do spozycia etanolu w

dorosłym Życiu, zv,,ł'aszcza u samic, i zaburza e|astyczność pamięci przestrzennej otaz ze inhibitor

transportera glicynowego GlyTl wpływa na zniwelowanie tych efektÓw' w sposÓb zaleŻny od

miejsca glicynowego receptora NMDA, gdyijest odwracany przezjego antagonistę.

W badaniach został. zastosowany ty|ko jeden inhibitor transportera glicynowego GlyTl,

zwi4zek org24598, ale jego efekty wykazano w roinych modelach, stosuj4c analo giczne dawki

oraz wykazano zaleŻność tych efektÓw od aktywacji miejsca glicynowego w obrębie receptora

NMDA, poprzez ich zablokowanię przez selektywnego antagonistę tego miejsca, zwi4zek L.

701,324 oraz naśladowanie działania org24598 przez agonistę GluNl, D.serynę. Uwazam takie

podejście Za słuszne. Zbadanie jednej substancji w wielu schematach eksperymentalnych,
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poz:,talających na prześledzenie róźnych aspektów działana i wykazanie jej selekt}rvności wobec

jednego miejsca receptofowego daje więcej informacji o związku i jego potencjalnym

zastosowaniu, niż zbadanie kilku substancji o podobnym profilu w jednym lub dwóch modelach.

Biorąc jednak pod uwagę pehry zakres przedstawionych w pracy wyników zastanawiam się nad

zasadnością tak szeroko sformułowanego tematu pracy doktorskiej, który brzmi: ''wpływ

inhibitorów wychwytu zwlotnego glicyny na zń:urzenia pamięci w1rvołane podaniem substancji

va1eżmiających''. W istocie został przehadarry jeden inhibitor, a zabvrzenia pamięci zostały

w1rvołane jedną substancją uzalezrriającą i wedfug rnnie temat precyzyjnie oddający zwartość pracy

powinien brzmieó ''wpływ inhibitora wychwytu zwrotnego glicyny' z.uv.|ązklt| org24598' na

zabvzsnia palnięci wywołane podaniem etanolu''.

Biorąc pod uwagę układ rczprawy' stanowi ona opracowanie typowe dla tego typu prac i

zostata plzygotowana zgodnie z przyjętymi zasadami. Rozprawa liczy I25 stron maszynopisu.

Została podzie\ona na sześó działów (|Irstęp, Cel pracy, Metodyka, Iłyniki, omówienie wynilaw

oraz l|niosĄ, z których część, zavdera podrozdziaĘ. opracowanie zawiera również Streszczenie w

języku polskim i angielskim, Dodatkowe informacje, doĘczące m.in. Źródeł finansowania badań i

akt}$ności naukowej Doktorantki, Wykaz slłótów i nazw chemicznych, a tzkże 224 pozycje

Piśmiennictwa.

Wstęp, liczący 16 stron i podzielony na podrozdziały, umiejętnie wprowadza w tematykę

badanych zagadnlei. Autorka omawia w nim alkohol eĘlowy jako substancję psychoaktywną i

źródło zaburzeft zwi4zanych z jego uĄwani em, a takŻe metody farmakoterapii stosowanej w

leczeniu uzależnień od alkoholu. Następnie przedstawia mechanizrrry leĄce u podstaw działana

etanolu u \udzi, ze szczególnym uwzględnieniem roli układu glutaminianergicmego' a zl aszcza

receptora NMDA. omawia budowę tego receptora, ro1ę glicyny w jego aktywacji, a talrże opizuje

procesy LTP i LTD, leżące u podstaw procesów związarlych z uczeniem się i pamięcią. Następnie

wprowadza w tematykę metod behawioralnych, sfuzących do badania pamięci u zlvv:terząt oraz

rrawiązuje do roli stresu w uzależńeniu, a takŻe omawia szczegótowo szcz|tzy model stresu

polegający na wczesnej separacji oseskÓw od matki. We wstępie znajduje się

schematÓw, m.in., podział receptorÓw glutaminianergicznych, budowa recep

kilka przydatnych

tora NMDA oraz

struktury chemiczne wybranych zwi4zkÓw, w tym badanego org24598. Wstęp jest poprawny

merytorycznie, aczkolwiek autorka nie uniknęła kilku błędow. Na stronie |7 znajduje się schemat

receptora NMDA, ktory zawiqa elementy starej, nie uzywanej juŻ od dawna nomenklatury

dotyczącej nazewnictwa podjednostek receptora NMDA (NRl, NR2), ktÓre aktualnie są okręślane
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jako GluNl, GluN2. Jednocześnie w treści rozprawy autorka wielokrotnie posfuguje się nową,

prawidłową nomenklaturą, więc ten błąd tfaktuję jako ptzeoczetie. Nie przekonuje mnie natomiast

sformułowanie znajdujące się na tej samej stronie pracy, które brzmi: ''Skład podjednostkowy

determinuje (...) behawioralne właściwości receptora''. Nie wiem, co może się kryó pod pojęciem

,,behawioralnych właściwości receptora''. Z kolei na stronie 19 znajduje się stw.ierdzenie, iż glicyna

''jest głównym neuroprzekaznikiem hamującym w mózgu i rdzeniu kręgowym''' co wydaje się

stwierdzeniem ryzykownym, wobec znanej w neurofarmakologii nadrzędnej roli kwasu y-

aminomasłowego (GABA) w mechanizmach hamowania w oUN. Z drugiej strony, być może

istnieją przesłankj do takiego stwierdzenia? Chętnie wysfucham wyjaśnień w tej kwestii.

Cel pracy został przedstawiony jasno. Po krótkim, teorctycznym wprowadzeniu w pmktach

podano cele poszczególnych doświadczeń, wraz z trahje dobranymi metodami pozwalającymi na

weryfikację hipotez'

Metodyka pracy jest opisana bardzo przejrzyście' Autorka opisuje poszczególne metody

eksperymentalne posfugując się przy tym schematami lub zdjęciami zastosowanej aparatury, a w

kolejnej części opisuje szczegółowo plan i przebieg kazdego z trzęch wykonarrych doświadczeń,

odwołując się do opisanych wcześniej metod. Zamieszcza szczegółowy i bardzo czyte|rry schemat

każdego doświadczenia, co uwaź:am za batdzo pomocne' biorąc pod uwagę stopień ich

skomplikowania. Zamieszczono też tabele jasno obtazuj4ce sposoby i czasy dawkowania. Piozdział

Metodyka zawiera jednak pewne braki. Nie znalazłam w nim opisu metody jaką poshrżono się do

zbadania aktylvności lokomotorycznej szczurów, chocia:ż wyniki z tego testu są zamieszczone,

odnotowałam również braki w opisie metody testu rczpozrawani nowego obiektu (NoR). W opisie

tej metody jest mowa o dwóch etapach testu _ fazie habituacji, w któĄ umieszcza się dwa obiekty

A i fazie testowej, w któĘ w miejsce jednego z obiektów A umieszcza się obiekt B, a odstęp

między tymi fazami wynosi 20 min. Tymczasem z przebiegu eksperymentu wynika' że odstęp ten

trwał 3 h, a ponadto faza testu właściwego była wykonana dwukrotnie w odstępie 24-godanrrym,

co wymagało użycia obiekfu C, o którym w opisie metody nie ma mowy. Natomiast obok opisu

metody testu NoR znajduje się schemat, który uwzględnia wprawdzie d*ukrotne wykonanie testu

właściwego w odstępie 2L-godzinrlym, ale czas pomięd zy faząhabinncji a fazą testową określa na

20 min' a nie na 3 h, jak to wynika z dalszego opisu doświadczenia. Ta część Metodyki mogła byó

lepiej dopracowana, Z kolei, w przypadku opisu testu Bames'a, wykonanego bardzo szczegółowo i

fachowo, moje wąĘliwości budzi jedynie kwestia językowa. Czy faza testu określana angielskim

słowem ,,acquisition'' powinna być tłumaczona jako ''akwizycja.'? Acquisition w badaniach
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behawioralnych określamy polskim słowem ,,nabywanie'' i w tym przypadku rÓwnieŻ moina tego

słowa uŻyć, chociaz rozumiem, ie stosowanie anglicyzmÓw w pracach naukowych ma na celu

precyzję. Tym niemniej uwaŻam, Że w pracy napisanej w języku polskim' powinno się unikać

zapoŻyczen. Z podobnych powodÓw uwazam, i9 pojawiaj4ce się na stronie 89 określenie

,,familiaryzacja z obiektami'' na|eŻy zast4pić, określeniem ,,zapoznawanie się z obiektami''. Braki

dostrzegłam rÓwnieŻ w opisie metody Western blot, gdzie wymieniono tylko jedno przeciwciało 1-

rzędowe (anty.NRI) wraz informacj4 o jego rozcienczeniu i nazwie producenta, podczas gdy z

badańwynika, Że analizowano rÓwniez poziomy biatek podjednostek GluN2A, G1uN2B oraz białka

PSD.95. Nie podano jakichprzeciwciał uŻyto do ich oznaczenia. ZwrÓciłam tęŻuulagę na drobne

błędy, takie jak uŻycie określenia ',waga szczura,, zamiast ''masa szczuta,, (str. 30) , CZY uzycie w

podrozdziale ,zwi4zki i odczynniki'' określenia sÓl fizjologiczną ktÓre jest jedynie zwyczajowe,

zv aszcza, Że jego zastosowanie okazał'o się całkowicie niepotrzebne, bo w dalszej części pracy

autorka konsekwentnie stosuje poprawny termin 0.9% roztwÓr NaCl.

Rozdział Wyniki zawiera1qcy 20 wykresÓw otaz 2 tabę|e jest bardzo czytelny, a jego układ

jest ściśle skorelowany z rczdziałem Metodyka, czylt zawięra wyniki dotyczqce trzech kolejnych

doświadczen. Wyniki uzyskane w Doświadczeniu 1 wskazuj4, iz etanol (2 gkg, 20% w/v),

podawany przez 7 dni, zfuurzał. pamięć deklaratywną w teście NoR, zaś org24598 niwelowalt' te

deficyty pamięci zarÓwno 30 min po podaniu, jak i w sesji wykonanej 24 h pÓźniej. Badania

wykonane metod4 Western blot vtykazały natomiast wpływ org24598 na norna|izację zmian w

obrębie poziomu podjednostek GluNl i G1uN2B wywołanych etanolem w korze okołowęchowej i

hipokampie. Doświadczenie 2 dostarczyt.o wynikÓw wskazujqcych, iŻ lO.dniowe odstawienie po

forsownym Spozyciu alkoholu (5 glkg, 50% w/v) nie zaburza odzyskiwania pamięci przestrzennej

w teście Burnes'a, ale zaburza elastyczność pamięci, zaś org24598 wpływa na poprawę tej

elastyczności, a ęfekt ten jest odwracany ptzez antagonistę miejsca glicynowego, zwi4zek L.

70I,324. Z ko\ei wyniki Doświadczenia -3 wskazują, Że stres wczesnej separacji od matki wpływa

na nasilenie spozycia alkoholu w dorosłym iyciu w teście ,,dwÓch butelek'', zwłaszcza v samic, u

ktÓrych stwierdzono rÓwniez wzrost poziomu podjednostki GluNl receptora NMDA w korze

ptzedczołowej i brzusznym prązkowiu. Związek orgf4598 obniŻał' ilość spozytego alkoholu u

szczutÓw poddanych uprzednio procedurze Separacji od matki. Zastosowany inhibitor wychvrrytu

zwrotnego glicyny, org24598, wptywał rÓwniez na złagodzęnie deficytow w elastyczności pamięci

przestrzennej w teście Burnes'a wywołanych wczesną separacją od matki.
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ogÓlnie, wyniki przeprowadzonych badari dają spÓjny obtaz zŃurzen behawioralnych i

częściowo molekularnych, wywołanych przewlekle podawanym alkoholem, Z uwzględnieniem

wpływu chronicznego stresu we wczesnym etapie Życia, ktÓre mogą być niwelowane poprzez

aktywację miejsca glicynowego w obrębie receptora NMD A, zaś blokada transportera glicynowego

GlyTl moŻe być skutecznym mechanizmem prowadzącym do podniesienia poziomu endogennej

glicyny aktywujęcej to miejsce w strukturach mozguzaangaiowanych w procesy pamięciowe.

Mimo przejrzystego przedstawienia wynikow chciałabym przedstawić kilka uwag. Po

pierwsze, niemal wszystkie wykresy w trzecim, najbardziej rozbudowanym doświadczeniu

dotyczqcym modelu separacji od matki zawierają wszystkie oznaczenia i opisy osi w języku

angielskim. Domyślam się, ze ma to związek z wydrukiem wykresÓw sporządzonyehprzy uzyciu

ang|ojęzycznej wersji oprogramowania. Tym niemniej zwtacam uwagę natą kwestię, jednocześnie

zaznaczaj4c, Że w podpisie kazdego wykresu znajduje się legenda wyjaśniajqca kolejne oznaczenia.

W Ryc. |4A brakuje czterech krzywych' prezentujących dane po uzyciu orgf4598 (legenda

zawiera opis 8 krzywych, a na wykresie s4 tylko 4 krzywe). W kilku przypadkach mam teŻ

wętpliwości dotyczqce analiz statystycznych, z:wtaszcza w przypadku, gdy analizowano kilka

parametrÓw. Na ptzykład, w Doświadczeniu ] (Ryc. 8, Ryc. 9) wpływ na wynik maJą trzy

parametry: etanol (lub jego brak)' org24598 (lub jego brak) oraz zmieniaj4ca się dawka org24598.

Dodatkowo w tej samej anaIizię statystycznej umieszczono badan4 w tym Samym eksperymęncie

D.serynę. ostatecznie, analizując dane, zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji (ANovA),

|ęcz niejest dla mnie jasne ktÓre dwa czynniki z wyŻej wymienionych były poddane analizię. Z

opisu wynika wprawdzie ie jednym z tych czynnikÓw był ,org24598lD.serYl&,,, ale tych dwÓch

związkow nie powinno się traktować jako jeden czynnik. Dane dotyczące D.seryny powinny być

według mnie zanalizowane osobno. Z kolei pochodzące Z tego samego Doświadczenia dane

uzyskane w teście podniesionego labiryntu krzyŻowego zostały poddane jednoczynnikowej ana|izie

wariancji (ANovA), podczas gdy w doświadczeniu mamy wyruinie do czynienia z kilkoma

czynnikami, czy|i ętanol (lub jego brak), kolejne dawki orgf4598 oraz D.seryna. Moim zdaniem

moŻna w takich przypadkach zastosowaÓ " jednoczynnikow4 ANoVA tylko wtedy, gdy analizie

poddamy wyłącznie zwierzęta, ktÓre wcześniej dostawały etanol, a jedynym czynnikiem

wpływajQcym na wynik byłaby wÓwczas zmieniaJ4ca się dawka org24598. D.seryna powinnabyc

zanalizowana osobno.

W przypadku wynikÓw uzyskanych metodą Western blot brakuje mi wyniku przedstawionego

w formię wartoŚci bezwzględnej. Wszystkie wyniki przedstawione S4 jako o/o kontroli i to jest
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oczywiście dopuszcza|ne, ale np. załączęnię ptzyĘadowych blotÓw na pewno podniosłoby wartość

prezentowanych wynikÓw, zv,Ąaszcza, Że zmiany w poziomie GluN1 i GluN2B u szczurÓw

poddanych uprzednio długotrwałemu stresowi separacji od matki s4 jednymi z najwainiejszych

ęlementÓw nowości pracy.

Chciałabym teŻ zulrocić uwagę na zamiennie stosowane przez autorkę pojęcia ,,elastycznośc

pamięci'', ktÓre w przypadku zmian badanych w teście odwrÓconego uczenia się jest określeniem

poprawnym (z ang. cognitive flexibility) i ,'plastyczność synaptyczna',, ktÓra ma zupełnie inne

znaczenie i dotyczy kompleksowej synaptyc znej reorgani zacji drzewa dendryty cznego poł4czonej

ze zmianami w obrębie ilości i funkcji Synaps. określenie ,,plastyczność synaptyczna,, znajduje się

np. w tytule podrozdziału w dziaIe Wyniki na str. 59, czy w tytule Ryc. 13. ,,Plastycznośc

synaptyczna,, leŻy zapewne u podstaw mechanizmÓw ,,elastyczność pamięci'', ale nie jest jej

synonimem.

W kolejnym rozdziale zat5Ąlilowanym omÓwienie wynikÓw, podzielonym I7a kilka

podrozdziałÓw, wyniki uzyskane w kolejnych doświadczeniach s4 dyskutowane w kontekście

aktualnej wiedzy na temat mechanizmÓw, ktÓre mogQ towaruyszyc obserwowanym zmianom

behawioralnym i molekularnym. Dyskusja jest zwięzła i według mnie bardzo ciekawa. Autorka

odnosi się nie tylko do badari podstawowych, ale rÓwniez podejmuje prÓbę odniesieri

poszczegÓlnych wynikÓw do sytuacji klinicznej, analizujqc rÓŻne aspekty choroby alkoholowej,

takie jak impulsywność podczas przedłuŻajqcego się odstawienia od alkoholu maj4ca zwiqzek z

upośledzoną Sygnalizacj4 w miejscu glicynowym receptora NMDA, czy osłabiona umiejętność

dostosowania wzorcÓw zachowan do nowych okoliczności odzwierciedlaj4ca zŃurzenia w

,,elastyczności pamięci''. Uwzględnia rÓwnież potencjalne mozliwości klinicznęgo zastosowania

badanego inhibitora transportera GlyTl, kierując się przy tym nie tylko wiedzq, ale rÓwniez

odpowiednię doz4 ostrozności.

Wnioski zapisane w oŚmiu punktach wynikaję bezpośrednio Z przeprowadzonych badari, ale

w tej części Autorka nie stroniła od uogÓlnieri, ktÓre na tym etapie pracy s4 według mnie

uzasadnione. Streszczenie w języku polskim i angielskim są napisane bardzo rzeczowo i zawierają

wszystkie najw azniej sze elementy pracy.

Z obowi4zku muszę tei zvtrocic uwagę na nięktÓre błędy edycyjne, trP. błąd w zapisie

symbolu L-70I,324 w tabeli na str. 43, błędy literowe w wykazie skrÓtÓw (* ovyjaśnieniu pojęć

HPA i MS), błąd w słowie poliamin (str. 17). Nie mogłam rÓwniez odnaLęźc w Piśmiennictwie

ul '  $mętna 12
3l-343 KrakÓw

e-ma i l: ifpa n@if-pan "kra kow.pl
www.if-pan.krakow.pl

tel.: +48 1266232fA
+48 1f 662 32 05
+481f 6623249

fax: +48 12637 45 00



nffiInstytut Farmakologii
irn. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

kilku pozycjizamięszczonych w tekście, ilP.: Dziukiewicz,20|7 _ str. 12; Stokes i wsp.,2022 _ str.

13; Abraham i wsp. 2019,str.21;Brigman,2010 - str.f2.

Zamieszczone na koricu pracy Dodatkowe informacje dostarczyły mi tez nieco wiedzy o

aktywności naukowej Doktorantki. Jest ona pierwszą autork4 publikacji naukowej w International

Journal of Molecular Sciences, w ktÓrej zamieściła duŻą częsc wynikow uzyskanych w ramach

pracy doktorskiej. Jest tez wspÓłautorkę 6 innych prac naukowych opublikowanychzczasopismach

z listy filadelfijskiej, w tym jednej pracy przegl4dowej. Ponadto, jest pierwszą autork4 dwÓch

doniesieri konferencyjnych, ktÓrę prezentowała w ramach doniesienia ustnego otaz wspÓłautork4

dwÓch doniesieri konferencyjnych prezentowanych w formie posteru na konferencjach

międzynarodowych, co łqcznie stanowi pokuźny dorobek, jak na ten etap pracy naukowej. odbyła

rÓwniez 6.miesięcznq praktykę na Uniwersytecie w Walencji w ramach programu Erasmus+.

Reasumuj4c, na podstawie uzyskanych przez Doktorantkę wynikÓw moŻna oczekiwaÓ

potencjalnych efektÓw terapeutycznych inhibitora transportera glicynowego GlyT1 lub

modulatorÓw miejsca glicynowego w receptorze NMDA w terapii uza|ęinięn od alkoholu,

zv,Ąaszcza u osÓb obarczonych historią przewlekłego stresu we wczesnym dzieciristwie, chociaŻ

wiadomo, Że droga od badari podstawowych do wdroŻonej terapii u pacjentÓw jest daleka. Tym

niemniej badania podstawowe są nieodzownym etapem badania każdego potencjalnego leku i bez

nich postęp w farmakologii byłby niemozliwy. Podjęty i zrealizowany przez Panią mgr Joannę

Filarowsk4.Jurko temat jest wazny Ze względow medycznych i społecznych, a wyniki zawiera1ą

wytuine elementy nowości. Błędy i niedociągnięcia, ktÓre z obowi4zku wymieniałam' nie

wpływają na pozytywną ocenę całej pracy, obejmującą podjęty temat, zastosowane metod

badaw cze, r eaIizacj ę badafi , dyskusj ę i wnio ski.

Stwierdzam, Że rozprawa doktorska mgr farm. Joanny Filarowskiej.Jurko spełnia warunki

określone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zah.resie sztuki (Dz. IJ. z 2017 roku poz. 1789 ze zm.) w

związkvz art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy Wprowadzajqce ustawę _ Prawo

o szkolnictwie wyŻszym i nauce (Dz.U. z 2018 t. poz. 1669 ze zm.) i wnioskuję do Rady Wydziału

Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszc zenie Pani mgr farm. Joanny

Filarowskiej.Jurko do dalszych etapÓw przewodu doktorskiego.
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