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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr farm. Joanny Filarowskiej-Jurko 

 pt.: „Wpływ inhibitorów wychwytu zwrotnego glicyny na zaburzenia pamięci wywołane 

podaniem substancji uzależniających” 

 

wykonanej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, pod kierunkiem Pani prof. dr hab. n. farm. Jolanty Kotlińskiej.  

 

 

Ocena formalna: 

Przedstawiona do oceny Rozprawa zawarta jest na 125 stronach wydruku 

komputerowego i składa się z następujących części: strony tytułowej, wykazu skrótów i nazw 

chemicznych, wstępu, celu pracy, metodyki, wyników, omówienia wyników, wniosków, 

streszczenia w języku polskim i angielskim, dodatkowych informacji, piśmiennictwa. Praca 

zawiera 5 tabel i 26 rycin, 3 schematy. Pomiędzy poszczególnymi częściami pracy zostały 

zachowane właściwe proporcje.  Rozdziały te tworzą zamkniętą, logiczną całość. Oceniana 

praca zawiera wszystkie elementy zwyczajowo przyjęte dla rozprawy doktorskiej: ma 

charakter naukowo-badawczy, napisana jest poprawnym językiem polskim z zastosowaniem 

słownictwa naukowego i formalnie odpowiada wymogom.   

 

Ocena merytoryczna: 

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu etylowego są przewlekłymi, 

nawracającymi zaburzeniami  charakteryzującymi się kompulsywnym spożyciem alkoholu, 

utratą kontroli nad jego spożywaniem oraz występowaniem negatywnych stanów 
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emocjonalnych podczas okresów odstawienia. W dzisiejszych społeczeństwach napoje 

alkoholowe są często rutynową częścią funkcjonowania społecznego, gdzie alkohol  

towarzyszy socjalizacji. Problem nadużywania alkoholu dotyczy wszystkich środowisk, 

zarówno w naszym kraju, jak i na świecie oraz osób z wyższym wykształceniem o wysokich 

wpływach społecznych, jak i bez wykształcenia. W tym kontekście łatwo jest przeoczyć lub 

pominąć szkody zdrowotne i społeczne spowodowane alkoholem lub takie, do których 

przyczyniło się picie alkoholu.  

Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że spożycie alkoholu 

przyczyniło się  do ponad 3,5 milionów zgonów na całym świecie w roku 2019, a w okresie 

pandemii coronawirusa w roku 2021 jeszcze znacząco wzrosło do 3,6 milionów. WHO 

wskazuje także, że nadużywanie alkoholu odpowiada za 5,1% globalnego obciążenia 

chorobami (przy czym np. cukrzyca odpowiada za 2,8%, wypadki drogowe za 2,5%, przemoc 

za 0,8%). Wg tych samych danych nadmierne spożywanie alkoholu odpowiada za 7,1% 

(mężczyźni) i 2,2% (kobiety) globalnego obciążenia chorobami. Alkohol jest głównym 

czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci i niepełnosprawności wśród osób w wieku od 15 

do 49 lat, stanowiąc 10% wszystkich zgonów w tej grupie wiekowej. W populacjach 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i szczególnie wrażliwych odsetek zgonów i 

hospitalizacji związanych z alkoholem jest jeszcze wyższy.  

Szacuje się, że około dwustu rodzajów chorób i urazów wiąże się ze spożywaniem 

alkoholu (począwszy od chorób wątroby, po urazy w wypadkach drogowych lub jako skutek 

alkoholowej przemocy). Ponadto, alkohol jest często spożywany przed, jednocześnie lub po 

zażyciu innych substancji psychoaktywnych. Stąd też uzależnienie od alkoholu jest obecnie 

nie tylko problemem zdrowotnym, ale przede wszystkim poważnym problemem społecznym. 

W tym kontekście badania podjęte przez Doktorantkę uważam za niezwykle trafne, aktualne  

i społecznie uzasadnione.   

Leczenie choroby alkoholowej jest procesem wymagającym zastosowania 

jednocześnie kilku metod leczenia. Psychoterapia i oddziaływania środowiskowe stosowane 

są jako metody z wyboru, jednak coraz większą uwagę zwraca się na leki, które mogą być 

pomocne w zapobieganiu nawrotom picia i zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu. Zgodnie 

z zaleceniami Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami i 

Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do leków pierwszego 

zastosowania zaliczane są akamprozat, naltrekson, nalmefen, natomiast jako lek drugiego 

rzutu stosowany jest disulfiram. Akamprozat normalizuje zaburzoną przez alkohol transmisję 
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GABA i glutaminianergiczną po odstawieniu alkoholu. Naltrekson i nalmefen działają jako 

antagoniści receptorów opioidowych. Disulfiran jest inhibitorem dehydrogenazy 

aldehydowej. Lekami o potencjalnej skuteczności w terapii uzależnień od alkoholu są 

agonista receptorów dla kwasu -aminomasłowego typu B (GABAB) - baklofen; topiramat 

(lek przeciwpadaczkowy), wareniklina (częściowy agonista receptorów nikotynowych), kwas 

-hydroksymasłowy (agonista receptorów GABA). Badania kliniczne wskazują na możliwy 

pozytywny wpływ tych leków na ilość wypijanego alkoholu, zmniejszenie głodu 

alkoholowego oraz wydłużenie okresów odstawienia. Jednakże ich zastosowanie w 

farmakoterapii choroby alkoholowej w Polsce stanowi wskazanie pozarejestracyjne.  

Pomimo wielu uznanych faktów i stosowania potencjalnych leków wciąż poszukuje 

się najskuteczniejszych sposobów w radzeniu sobie z chorobą alkoholową. Szczególnie 

pożądane jest poszukiwanie mechanizmów działania nowych substancji, które mogą okazać 

się pomocne w leczeniu uzależnienia od alkoholu i osłabianiu/niwelowaniu skutków jego 

toksycznego działania szczególnie dla mózgu. Dlatego badania podjęte przez Doktorantkę, 

których celem było określenie wpływu związku Org24598 działającego jako inhibitor 

wychwytu zwrotnego glicyny na zaburzenia pamięci poznawczej i przestrzennej wywołane 

podawaniem alkoholu uważam za szczególnie uzasadnione. 

 Narażenie na etanol wywołuje m.in. deficyty poznawcze, zaburzenia pamięci i funkcji 

wykonawczych, a mechanizm tych zaburzeń oraz potencjalne cele terapeutyczne wymagają 

dalszych szczegółowych badań. Jak wykazano dotychczas, spożywanie alkoholu moduluje 

funkcje kluczowego dla procesów kognitywnych receptora dla kwasu N-metylo-D-

asparaginowego  (NMDA). Dostrzeżone przez Doktorantkę przesłanki, tj. rola glutaminianu 

(neuroprzekaźnika włączonego w procesy plastyczności synaptycznej, uczenie i pamięć), 

receptora NMDA,  glicyny jako obligatoryjnego koagonisty receptorów NMDA w procesach 

długotrwałego wzmocnienia i osłabienia synaptycznego, które są kluczowe dla powstania 

śladu pamięciowego i procesu uczenia się wskazuje na bardzo dobre przygotowanie 

Doktorantki do przeprowadzonych badań i ich bardzo gruntowne uzasadnienie.  

Badany przez Doktorantkę związek (Org24598), należy do inhibitorów zależnych od 

jonów sodu transporterów (białko transportujące glicynę typu 1 (GlyT1)) obecnych głównie w 

neuronach i komórkach glejowych przodomózgowia. W takich strukturach jak kora mózgowa 

i hipokamp GlyT1 odgrywa rolę jako pośredni modulator funkcji receptora NMDA. Stąd 

dobór badanego związku, model badawczy oraz wybrane struktury mózgu uważam za 

uzasadnione i dobrze dobrane.   
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Związek między uzależnieniem od alkoholu a traumatycznymi doświadczeniami 

predysponuje do rozwoju uzależnień, szczególnie jeśli silnie stresowe sytuacje wystąpiły na 

wczesnych etapach życia. Doktorantka wykorzystała tę zależność w swojej pracy 

wprowadzając dodatkowy cel jakim było wykazanie czy separacja od matki w pierwszych 21 

dniach życia wpływa na spożycie etanolu przez dorosłe szczury oraz czy Org24598 może 

modulować ten wpływ w sposób zależny od receptora NMDA. 

 W pracy Doktorantka skupiła się na badaniu dwóch rodzajów pamięci: przestrzennej i 

poznawczej. Pamięć przestrzenna jest zależna głównie od hipokampa i pozwala na 

rozpoznanie, kodyfikowanie, przechowywanie i odzyskiwanie informacji przestrzennych 

dotyczących rozmieszczenia obiektów lub określonych tras. Pamięć poznawcza jest rodzajem 

pamięci deklaratywnej, w którą zaangażowane są płaty skroniowe, płat czołowy oraz 

hipokamp. Ten rodzaj pamięci pozwala na rozpoznanie bodźca lub sytuacji, z którym 

zetknęliśmy się wcześniej. W swojej pracy Doktorantka zastosowała właściwe do badań w.w 

rodzajów pamięci testy tj. test rozpoznawania nowego obiektu (ang. novel object recognition 

test, NOR), test podniesionego labiryntu krzyżowego (ang. elevated plus maze, EPM), test 

labiryntu kołowego Barnes’a, test podniesionego labiryntu krzyżowego oraz test aktywności 

lokomotorycznej.  

W przeprowadzonych badaniach behawioralnych Doktoranta wykorzystała również 

test pozwalający na ocenę wpływu różnych czynników motywacyjnych, psychologicznych, 

kognitywnych, a także substancji psychoaktywnych na preferencję (wybór między dwoma 

cieczami) tzw. test dwóch butelek (ang. two bottle choice). Wskazując kluczową rolę 

zależnych od glutaminianu receptorów NMDA w mechanizmach plastyczności synaptycznej 

biorących udział zarówno w pamięci przestrzennej, jak i poznawczej Doktorantka rozszerzyła 

swoje badania o analizy molekularne dokonując oceny ekspresji podjednostek receptora 

NMDA przy użyciu metody Western blot. Zastosowane przez Doktorantkę metody badawcze 

uważam za właściwe i  nowoczesne.   

Chciałabym także podkreślić, że przeprowadzenie tak szerokich badań 

behawioralnych na zwierzętach nie było łatwe, ponieważ wymagało ogromnej dyscypliny 

czasowej i doskonałego przygotowania merytorycznego od Doktorantki.  Przeprowadzenie 

badań molekularnych i oznaczenie ekspresji receptora w materiale biologicznym wybraną 

przez Doktorantkę bardzo trudną techniką badawczą było również zadaniem przynoszącym 

wiele problemów do rozwiązania. Jednocześnie chciałabym podkreślić umiejętność 

współpracy Doktorantki z badaczami z innych ośrodków naukowych, co we współczesnej 
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nauce jest niezwykle ważną umiejętnością ze względu na możliwość podjęcia badań 

wielokierunkowych i międzydyscyplinarnych oraz podział ich kosztów.  

 Bardzo szczegółowy przegląd piśmiennictwa przedstawiony przez Doktorantkę w 

pierwszej części pracy zawiera charakterystykę badanej substancji psychoaktywnej (alkoholu 

etylowego), omówienie farmakoterapii choroby alkoholowej oraz działania alkoholu na 

organizm. Zawiera także szczegółowe przedstawienie budowy i funkcji kwasu 

glutaminowego i receptorów dla glutaminianu. Przedstawia budowę i rolę receptorów NMDA 

w działaniu etanolu oraz rolę glicyny w działaniu receptorów NMDA. W tej części pracy 

Doktorantka przedstawiła również szczegółowo rolę długotrwałego wzmocnienia i osłabienia 

synaptycznego dla procesów pamięci oraz zaprezentowała testy behawioralne służące do jej 

badania. Doktorantka omówiła także w sposób szczegółowy i krytyczny związek między 

uzależnieniem od alkoholu a stresem oraz mechanizm stresu wywołanego wczesną separacją 

potomstwa od matki, uzasadniając konieczność prowadzenia badań wpływu inhibitorów 

wychwytu zwrotnego glicyny na zaburzenia pamięci wywołane podaniem etanolu.  

Rozdział „Metodyka” zawiera dokładny opis przyjętego modelu badań 

przeprowadzonych na szczurach stada niekrewniaczego Wistar oraz warunki doświadczeń. 

Na badania uzyskano pozwolenie Lokalnej Komisji Etycznej. Liczba zwierząt objętych 

badaniami jest prawidłowa i wystarczająca do właściwego wnioskowania statystycznego. W 

dalszej części tego podrozdziału Doktorantka szczegółowo przedstawiła stosowane w pracy 

behawioralne testy farmakologiczne oraz procedury, jak indukcja stresu okołoporodowego wg 

procedury MS (ang. maternal separation MS) i procedura samopobierania etanolu w teście 

wyboru „dwóch butelek”. Następnie Doktorantka przedstawiła szczegółowy opis trzech 

przeprowadzonych na zwierzętach doświadczeń. Opisy metodyczne przedstawione przez 

Doktorantkę są jasne i wystarczające dla ewentualnego powtórzenia badań przez innych 

naukowców, chcących je powtórzyć lub kontynuować.  

 W podrozdziale „Ocena statystyczna wyników” Doktorantka przedstawiła 

szczegółowy opis zastosowanych metod statystycznych (analizę wariancji jednoczynnikowej, 

dwuczynnikowej, wieloczynnikowej (ANOVA) oraz test T-Studenta. Porównania post-hoc 

pomiędzy badanymi grupami w analizie wariancji jednoczynnikowej dokonała posługując się 

testem Tukey-Kramera, natomiast w analizie dwuczynnikowej wykorzystała test 

Bonferroniego. Parametry oceny i testy statystyczne zostały dobrane prawidłowo i zostały 

prawidłowo scharakteryzowane.  
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  Kolejny rozdział „Wyniki” dowodzi bardzo dobrej znajomości warsztatu 

badawczego, olbrzymiego wkładu pracy i umiejętności interpretacyjnych niezbędnych do 

uzyskania założonych celów. Doktorantka opisała rezultaty swoich badań dokumentując je  

tabelami oraz wykresami.   

Na podstawie wyników uzyskanych przez Doktorantkę po przeprowadzeniu 

pierwszego etapu badań (oceniającego wpływ związku Org24598 na zaburzenia pamięci 

deklaratywnej wywołane przewlekłym podawaniem etanolu u szczurów, mierzone 24 i 48 

godz. od odstawienia etanolu)  Doktorantka wykazała, że  badany związek usprawniał pamięć 

deklaratywną zaburzoną podaniem etanolu oraz normalizował ekspresję podjednostek GluN1 

i GluN2B receptora NMDA zaburzoną etanolem w strukturach mózgu włączonych w pamięć 

deklaratywną.  

W drugim etapie badań (oceniającym wpływu Org24598 na zaburzenia pamięci 

przestrzennej oraz elastyczność pamięci wywołane odstawieniem alkoholu podawanego w 

skumulowanych dawkach) Doktorantka wykazała, że badany związek usprawnia uczenie się i 

plastyczność pamięci, a efekt ten hamuje antagonista miejsca glicynowego w receptorze 

NMDA (L-701.324), co sugeruje udział miejsca glicynowego w receptorze NMDA w 

prokognitywnym działaniu badanego związku - Org24598.  

Przeprowadzony trzeci etap badań (oceniający wpływu Org24598 na preferencję 

etanolu oraz plastyczność pamięci u zwierząt poddanych stresowi w modelu wczesnej 

separacji macierzyńskiej) pozwolił Doktorantce na udowodnienie, że stres wywołuje większą 

chęć spożycia alkoholu u dorastających szczurów, a wpływ ten jest silniej widoczny u samic. 

Ponadto stres wywołał u zwierząt znaczący wzrost ekspresji podjednostki GluN1 receptora 

NMDA w korze czołowej i prążkowiu brzusznym tylko u samic, a także zwiększoną 

ekspresję podjednostki GlnN2B w tych strukturach mózgu szczurów u obu płci. Podanie 

Org24598 obniżało ilość wypijanego etanolu u szczurów poddanych stresowi w sposób 

zależny od dawki. Doktorantka wykazała także, że u szczurów poddanych stresowi podanie 

Org24598 łagodziło deficyty poznawcze, a podanie związku L-701.324 odwracało efekt 

Org.24598.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań Doktorantka stwierdziła, że 

modulatory  miejsca glicynowego w receptorze NMDA mogą być potencjalnym celem w 

leczeniu zaburzeń pamięci poznawczej i przestrzennej wywołanych uzależnieniem. Ponadto, 

miejsce glicynowe w receptorze NMDA może być celem w leczeniu uzależnienia od alkoholu 

u młodzieży poddanej stresowi MS w okresie okołoporodowym.       



 

7 
 

Z obowiązku recenzenta przedstawiam kilka drobnych uwag do omówionych 

rozdziałów pracy. (i) Doktorantka zanalizowała ekspresję receptora NMDA metodą Western 

Blot w wybranych strukturach mózgu szczurów. Moim zdaniem warto byłoby wzbogacić 

pracę o badania immunohistochemiczne ekspresji receptora w badanych obszarach mózgu tj. 

korze przedczołowej i prążkowiu, a  szczególnie w hipokampie, które pomogłyby w analizie 

roli receptora w obserwowanych przez Doktorantkę zaburzeniach kognitywnych wywołanych 

alkoholem. Wydaje się także interesującym przeprowadzenie badań ekspresji receptora po 

dłuższym okresie abstynencji, co również sama Doktorantka wskazuje jako możliwy kierunek 

dalszych badań. (ii) Doktorantka nie przedstawiła hipotezy badawczej. (iii) Ponumerowanie 

pozycji piśmiennictwa ułatwiłoby przegląd cytowanych pozycji. (iv) W pracy znalazłam 

nieliczne błędy edytorskie. Powyższe wagi nie umniejszają jednak w żaden sposób wartości 

merytorycznej ocenianej pracy.   

Dyskusja dowodzi bardzo dobrej znajomości aktualnego piśmiennictwa dotyczącego 

analizowanego przez Doktorantkę tematu. Szczególnie ważny i ciekawy jest fragment 

dyskusji dotyczący próby wyjaśnienia mechanizmów działania badanego związku, będący  

odpowiedzią na postawione sobie krytycznie pytania. Jednocześnie należy podkreślić, że 

badania przeprowadzone w niniejszej rozprawie są pionierskie, stąd też niniejsza dysertacja 

wnosi nową wiedzę na temat roli wpływu inhibitorów wychwytu zwrotnego glicyny na 

zaburzenia pamięci wywołane podawaniem etanolu, co może mieć kluczowe znaczenie dla 

dalszych badań klinicznych. 

 Przedstawione przez Doktorantkę wnioski stanowią przejrzystą odpowiedź na 

założone cele. Piśmiennictwo obejmuje pozycje polsko i anglojęzyczne prawidłowo dobrane i 

cytowane.  

Podsumowanie: 

Uważam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska reprezentuje bardzo wysoki 

poziom merytoryczny. Autorka w jasny sposób sformułowała cele badań naukowych, które w 

moim przekonaniu osiągnęła. Oceniana dysertacja doktorska jest wartościowa pod względem 

naukowo-poznawczym. Napisana jest poprawnym językiem polskim z bogatą dokumentacją 

graficzną. Autorka wykazała się bardzo dobą orientacją w analizowanych zagadnieniach, 

umiejętnością opracowania materiału i bardzo dobrym przedstawieniem i omówieniem 

uzyskanych wyników. W pracy zgromadzono i cytowano wartościową literaturę przedmiotu. 

Na podstawie przedstawionej do oceny dysertacji uważam, że Doktorantka prezentuje ogólną 

wiedzę teoretyczną osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk 

farmaceutycznych. Stwierdzam także, że Doktorantka wykazuje umiejętność samodzielnego 
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prowadzenia pracy naukowej, a rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie 

problemu naukowego. Wyniki prezentowane w pracy mogą znaleźć zastosowanie kliniczne 

oraz są ważne społecznie.   

 

Przedstawiona do oceny 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 zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 roku 

poz. 1789 ze zm.) w związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2018 r. poz.1669 ze 

zm.).     

 Wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Farmaceutycznego o dopuszczenie mgr farm. 

Joanny Filarowskiej-Jurko do dalszych etapów przewodu doktorskiego i jednocześnie 

wnioskuję o wyróżnienie pracy. 

         

Z poważaniem 

 

Prof. dr hab. n. med. Irena Baranowska-Bosiacka 

 

 


