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pt: ,,lVpfuw nowej pochodnej triuzolinotionu (TP-427) na ochronne dziulanie klusycznych lekdw

prze ciwpadilczkowyc h w mo delu n sp addw toniczno-klonicznyc lt u myszy "
wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jarogniew J. tr uszczki

w Katedrze i Zakladzie Patofizjologii Uniwersy,tetu Medycznego w Lublinie.

Padaczka stanowi jedn4 z najczEstszych chor6b oSrodkowego ukladu nerwowego. Wystgpuje pod

wszystkimi szerokoSciami geograficznymi i dotyka wszystkie rasy. Padaczka sama w sobie nie stanowi

jednostki chorobowej, lecz jest zespolem objaw6w somatycznych, wegetatl'wnych i psychicznych

wystgpuj4cych czgsto na podlozu zmian strukturalnych oraz metabolicznych m6zgowia. Zwiqzana jest z

nieprawidlow4 pobudliwoSciq blony kom6rkowej neuron6w i wynikaj4cymi st4d spontanicznymi

wyladowaniami, prowadzqcymi do zaburzeri czynnoSci mozgu. Celem leczetia przeciwpadaczkowego

jest nie tylko opanowanie napad6w padaczkowych, ale r6wniez umozliwienie jak najlepszego poziomu

funkcjonowania spolecznego i rodzinnego oraz poprawg jakoSci Lycia pacjenta. Kuhdorazowo wyb6r

optymalnego leku dla pacjenta z padaczk4 jest procesem bardzo zlolonym i zindyvidualizowanym.

Niestety, leki przeciwpadaczkowe hamujq jedynie wystEpowanie napad6w i maj4 dzialanie objawowe

poniewaz nie niwelufa uszkodzefr strukturalnych m6zgowia, kt6re powstaly podczas procesu

epileptogenezy.Leczenie farmakologiczne rczpoczyna sig po wyst4pieniu przynajmniej dw6ch napad6w

padaczkowych nieprowokowanych lub jednego napadu padaczkowego w zespolach padaczkowych,przy

wsp6listniej4cym organicznym uszkodzeniu m6zgowia z r6wnoczesnym nieprawidlowym, napadowym

zapisem elektroencefalografrcznym. Leczenie rozpoazyna sig od podawania jednego leku, kt6rego

mechanizm dzialaniapowinien byi odpowiedni do rodzaju napadu lub zespolu padaczkowego. Niestety,

monoterapiaw padaczce skuteczna jest tylko u 50-7A% pacjent6w. JeSli przy terapettycznych stEzeniach

leku nie uzyskano zadowalajqcego efektu klinicznego lub jeSli wyst4pi4 objawy niepoz4dane, nale?y

w6wczas rozwuQc zmiang terapii na inny lek. W razie dalszego niepowodzenia zaleca sig stosowanie

po literapii z wykor zy staniem 2 lub 3 lek6w przeciwpadaczkowych.

Maj4c na uwadze povylsze fakty, Doktorantka podjgta sig rozwi4zad bardzo interesuj4cy

problem badawczy dotyczqcy oceny wptplu nowej pochodnej 2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu

(TP-427) na ochronne dzialatie wybranych klasycznych lek6w przeciwpadaczkowych w teScie drgawek

toniczno-klonicznych u myszy.



Konstrukcj a pracy doktorskiej lek. med. Agaty Gut-Lepiech nie odbiega od powszechnie

przyjgtych wzor6w dla prac z farmakologii doSwiadczaltej. Praca doktorska ma klasyczny uklad, liczy

61 stron wydruku komputerowego o pojedynczej interlinii, zawiera 8 rycin przedstawiaj4cych Wyniki, 1

tabelg r6wniez z Wynikami oraz obejmuje 177 pozycji ponumerowanego piSmiennictwa, ulozonego w
porz4dku alfabetycznym, w tym 5 odniesieri do stron internetowych. PiSmiennictwo w wigkszo6ci sklada

sig z prac anglojgzycznych.

We Wstgpie na 2l stronach, Doktorantka przedstawia zwigzlq charakterystykg i patogenezg

padaczki zuwzglgdnieniem klasyfikacji napad6w padaczkowych, istniej4cych teorii powstawania

padaczki i napad6w padaczkowych oraz mechanizmow dzialania wybranych klasycznych lek6w

przeciwpadaczkowych. Czfiajqc ten fragment Wstgpu od razu nasungla mi sig uwaga, 2e opis tylko 4

klasycznych lek6w przeciwpadaczkowych (tj. karbamazepiny, fenobarbitalu, fenltoiny i walproinianu)

podyktowany byl chyba ich wyborem do badah doSwiadczalnych, poniewaz Doktorantka nie opisala

innych waznych klasycznych lek6w przeciwpadaczkowych takich jak benzodwuazepiny czy

etosuksymid.

Ponadto, Doktorantka przedstawia we Wstgpie sposoby farmakologicznego leczenra padaczki z

uwzglgdnieniem padaczki lekoopornej oraz inne sposoby leczenia padaczki takie jak metody

neurochirurgiczne, czy alternatlurre metody leczenia wliczqqc stymulacjg nerwu blgdnego, gtrgbok4

stymulacjg m6zgu, stosowanie diety ketogewrej czy tez stosowanie leczniczej marihuany. Z jednej

strony zamieszczenie opisu tych pozafarmakologicznych sposob6w leczenia padaczki wydaje sig byi
niepotrzebne zwaZywszy nafakt, i2 Doktorantka w swej pracy badawczej skupia sig wyl4cznie na ocenie

skutecznoSci terapii farmakologicznej zlolonej z 4 klasycznych i nowego leku przeciwpadaczkowego

(TP-427), ale z drugiej strony, opis tych niefarmakologicznych metod szeroko zapoznaje cz1'telnik6w z

problem padaczki lekoopomej i poszukiwaniem wciqZ nowych skutecznych sposob6w terapii w
padaczce. OczywiScie Wstgp rozprary doktorskiej zostal. dobrze zaplanowany, podrozdzialy zachowrqq

odpowiednie proporcje, a dob6r fakt6w i argumentacja zamieszczorua we Wstgpie Swiadczy o bardzo

dobrym przygotowaniu teoretycznym Doktorantki.

Cel pracy zostaljasno przedstawiony w 4 punktach i odnosil sig do oceny wptywu TP-427 na

pr5g pobudliwoSci drgawkowej w teScie progu maksymalnego wstrzqsu elektrycznego (MEST) u myszy

oraz do oceny skutepznoSci TP-427 w nasilaniu dzialarua przeciwdrgawkowego 4 wybranych

klasycznych lek6w przeciwpadaczkowych (tj. karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny i walproinianu)

w teScie maksymalnego wstrz4su elektrycznego (MES) u myszy. Oceniony zostal r6wniez wplyw TP-

427 na dziaLania niepoz4dane lek6w przeciwpadaczkowych w testach komina, biernego unikania i
chwytania u myszy. Ponadto, zweryfikowano czy upodNolazapbserwowanych interakcji nielelqzmiany
farmako kin ety czne stg z efr I ek6w prze ciwp adaczko wych w homo gen atach m6 z96 w u myszy.

ZwierzEta i procedury doSwiadczalne zastosowane w pracy oraz statystycznE arralizg wynik6w
opisano wyczerpuj4co na 4 stronach rozdzialu Materialy i Metody.

Rozdzial Wyniki zajmuje 9 stron rczprary doktorskiej. Przejrzyste opisy wynik6w kolejnych

doSwiadczef s4siaduj4 ze starannie przygotowanymi rycinami i tabelami umieszczonymi

w odpowiednich miejscach tekstu, co niew4tpliwie ulatwia recenzentowi ich analizg i interpretacjg

wynik6w.

W niniejszej pracy Doktorantka wykazal.a doSwiadczalnie, Ze TP-427 w dawce 20 mglkg nasilal

istotnie statystycznie pr6g pobudliwoSci drgawkowej w teScie MEST u myszy. Ponadto, TP-427



wdawkach 10 i 15 mg/kg istotnie statystycznie nasilal ochronne dzialanie walproinianu wteScie

drgawek toniczno-klonicznych (MES) u myszy, natomiast nie mial takiego dzialania na fenobarbital,

fenytoing i karbamazepinE. Weryfikacja farmakokinetyczna interakcji pomigdzy TP-427 a

walproinianem wykazala, 2e zaobserwowana interakcja w teScie MES u myszy miala charakter

farmakokinetyczny, gdyL TP-427 istotnie statystycznie podnosil calkowite stgzenie walproinianu w
mozgach badanych zwierzqt. Zkolei interakcje pomigdzy TP-427 a karbamazepinq, fenobarbitalem i
fenytoin4 mialy charakter farmakodynarniczny, poniewaz TP-427 nie wplywal istotnie na m6zgowe

stgzenia tych klasycznych lek6w przeciwpadaczkowych w mozgach badanych myszy. Ponadto,

Doktorantka v,rykazala, 2e TP-427 podany osobno jak i w kombinacjach zklasycznymi lekami

przeciwpadaczkowymi nie wywoluje istotnych statystycznie ostrych dziaNan niepolqdanych w zakresie:

zabwzen koordynacji ruchowej ocenianej w teScie komina, pamigci dlugotrwalej w teScie biernego

unikania oraz sily migSni szkieletowych w teScie chwytania u myszy.

Dyskusja zajmuje 10 stron, na kt6rych Doktorantka omawia wyniki uzyskane w niniejszej pracy

w por6wnaniu z wynikami uzyskanymi przez innych autor6w. Na pochwalg zastuguje fakt, i2 dyskusja

prowadzona jest kompetentnie w oparciu obardzo dobr4 znajomoSd piSmiennictwa. Wnioski zostaty

sformulowane w formie 6 punkt6w, zktorych pigd pierwszych odnosi sig do wynik6w otrzymanych w
ramach niniejszej dysertacji. Punkt sz6sty we wnioskach, w mojej ocenie wydaje sig by6 zby.t

optymistycznym, bior4c pod uwagg fakt, i2 przeniesienie wynik6w badah przedklinicznych na

zastosowanie ich w warunkach klinicznych jest procesem zmudnym i dlugotrwalym. Do rozprawy

dolqczotto spis stosowanych skr6t6w, zwigzNe streszczeme w jgzyku polskim i jgzyku angielskim oraz

piSmiennictwo.

Podsumowuj4c uwa2;am, 2e dysertacja doktorska zostala przygotowana bardzo starannie.

Jednakze z obowi4zku rccenzenta muszg wspomnie6 o drobnych nieScisloSciach, kt6re nie umniejszajE

wysokich walor6w naukowych ipoznawczych rozprawy, ale utrudniaj4 wlaSciwy odbi6r pracy.

o We wstgpie Doktorantka nie opisala badanej substancji TP-427, dlatego wnikliwy czytelnik

odczuwa niedob6r wiedzy na temat tej nowej pochodnej triazolinotionu. Dopiero w Dyskusji

molna dowiedzie6 sig czego( wigcej o wlaSciwo5ciach farmakologicznych tych zwiqzk6w. W
mojej ocenie, we Wstgpie powinny zostac umieszczone pewrre informacje o badanym zwiEzkl, a
szczeg6lnie jego przewidywane oddziall.wania farmakologiczne. ChociaZ TP-427 jest now4

pochodn4 triazolinotion6w, o czym dowiadujemy sig z tytulu rozprawy, to jednak istniej4

,,powne" dziilenia wsp6lne, charakteryzuj4ce caN4 grupg tych lek6w, w tym dziatania

przeciwdrgawkowe. Kr6tkie om6wienie tej grupy zwiqzkow rzuciloby lepsze Swiatlo na

zrozunienie problematyki farmakoterapii w padaczce eksperymentalnej.

o W Dyskusji Doktorantka omawia zalety zastosowania wskaZnika TIDzo do oceny
przeciwdrgawkowego dzialarua lek6w przeciwpadaczkowych oraz substancji podnosz4cych pr6g
pobudliwoSci drgawkowej w teScie MEST u myszy. Podaje r6wniez wartoS6 TID20 dla badanego

zwiqzku, kt6ra wyniosla 11,71 mglkg. Brak jest jednak uzasadnienia Doktorantki w jakim celu

przeprowadza siE takie por6wnania. Chodzi przed wszystkim o stworzenie podczas badari

przedklinicznych swoistego ,,rankingu" i okreSlenia pozycji badanego zwiqzku (TP-427), aby

uplasowa6 go w gronie potencjalnych lek6w przeciwpadaczkowych. Interpretacyjnie wartoSd

TIDzo ponizej 20 mgkg Swiadczy o dobrym profilu dziaNania przeciwdrgawkowego substancji



badanej i duzym jej ,,potencjale" do dalszych badaf przedklinicznych w innych modelach

padaczkr.

o W Dyskusji na str. 41, Doktorantka przedstawia frakcje lek6w zawartych w mieszaninie, kt6re s4

charakterystyczne dla transformacji izobolografrcznej, aby potwierdzi6 synergiczne

wsp6ldzialanie TP-427 z walproinianem. Moim zdaniem dobrze by byto dodatkowo opisa6

metodg transformacji izobolo grafi,cznej, aby zapoznad czltelnika z mozliwoSciami interpretacji

uzyskanych wynik6w w teScie MES u myszy.

Pomimo poczynionychprzez mnie w recenzji sugestii czy vwag, pracg lek. med. Agaty Gut-Lepiech pt:

,,Wplyw nowej pochodnej triazolinotionu (TP-427) na ochronne dzial.anie klasycznych lek6w

przeciwpadaczkowych w modelu napad6w toniczno-klonicznych u myszy" oceniam bardzo wysoko.

Projekt badawczy zostal starannie opracowany i opisany a otrzymane wyniki s4 oryginalne i posiadajq

niepodwazaln4 wartoS 6 merytorycznq

Rozprawa doktorska spelnia wszystkie ustawowe wymogi bgd4ce podstaw4 do ubiegania sig

o stopieri naukowy doktora nauk medycznych. W zwiqzku z powyZszym, mam zaszczfi przedstawid

Wysokiej Radzie II Wydziaiu Lekarskiego z Oddzialem Anglojgzycztym Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie wniosek o dopuszczenie lek. med. Agaty Gut-Lepiech do dalszych etap6w przewodu

doktorskiego.
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