
 
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji 

Wydział Farmaceutyczny 

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

 
 
 
 
 

 
 

Danuta Szkutnik-Fiedler 
 
 
 

Dokumentacja o wszczęcie postępowania habilitacyjnego  
w dziedzinie nauk farmaceutycznych 

 
 
 

Załącznik nr 2 
 

Autoreferat w języku polskim  
 
 

 
 
 

Poznań 2018



Danuta Szkutnik-Fiedler                                                                                                Załącznik nr 2 

1 

 

 

1. Imię i nazwisko: Danuta Szkutnik-Fiedler 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

30.10.2002 – stopień doktora nauk farmaceutycznych, specjalność farmacja 

kliniczna 

 Jednostka naukowa: Akademia Medyczna (obecnie Uniwersytet Medyczny)                          

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra                 

i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. 

 Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania nad interakcjami farmakokinetycznymi 

nimodypiny i petydyny u królików.    

 Promotor: prof. dr hab. n. farm. Stanisław Dyderski, Akademia Medyczna                   

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew S. Hermann, Śląska Akademia Medyczna 

(obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach; prof. dr hab. Roman 

Szulc, Akademia Medyczna  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

26.08.1997 – dyplom magistra farmacji  

 Jednostka naukowa: Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego                         

w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Technologii Postaci 

Leku.  

 Tytuł pracy magisterskiej: Wpływ promotorów wchłaniania na dostępność 

farmaceutyczną progesteronu z maści.  

 Promotor: dr farm. Danuta Partyka, Akademia Medyczna                                 

im. K. Marcinkowskiego    w Poznaniu. 

 

25.11.2005 – dyplom specjalisty II stopnia w zakresie farmacji klinicznej                         

(z wyróżnieniem)   

02.12.2004  – prawo wykonywania zawodu farmaceuty  

02.04.2001  – dyplom I stopnia specjalizacji w zakresie analityki  farmaceutycznej   
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

Akademia Medyczna (obecnie Uniwersytet Medyczny)  im. K. Marcinkowskiego                      

w Poznaniu, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji,  

Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak 

 

Okres zatrudnienia                      Stanowisko 

07.2014 – do chwili obecnej           starszy wykładowca  

12.2004 – 07.2014                          adiunkt 

11.2002 – 12.2004                          asystent z doktoratem 

10.1997 – 10.2002                          asystent 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego 

Optymalizacja farmakoterapii bólu –  

badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne tramadolu i morfiny 

 

Podstawę ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego stanowi cykl sześciu 

publikacji (pięciu oryginalnych i jednej poglądowej), opublikowanych w latach 

 2012 – 2018,  o łącznym współczynniku oddziaływania IF równym 14.737 

(punktacja KBN/MNiSW = 130).  

W pracach oryginalnych omówiono wyniki badań przedklinicznych dotyczących 

optymalizacji leczenia bólu z uwzględnieniem farmakokinetyki                                            

i farmakodynamiki dwóch opioidowych leków przeciwbólowych – morfiny                           

i tramadolu.  

W pracy poglądowej przedstawiono problem współwystępowania bólu przewlekłego                     

i depresji oraz ich skutecznej farmakoterapii z uwzględnieniem m.in. roli tramadolu.   
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b) wykaz publikacji stanowiących podstawę habilitacji 

1. Danuta Szkutnik-Fiedler, Krzysztof Kus, Monika Balcerkiewicz, Edmund 

Grześkowiak, Elżbieta Nowakowska, Kinga Burda, Piotr Ratajczak, Czesław 

Sadowski. Concomitant use of tramadol and venlafaxine – evaluation                       

of antidepressant-like activity and other behavioral effects in rats. Pharmacol. Rep. 

2012, 64 (6): 1350–1358. 

IF = 1.965; Punktacja KBN/MNiSW = 25. 

 

2. Danuta Szkutnik-Fiedler, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Michał Antoniów, 

Elżbieta Nowakowska, Edmund Grześkowiak. Coadministration of tramadol with 

aripiprazole and venlafaxine – the effect on spatial memory functions in male rats. 

Pharmacol. Rep. 2016, 68(2): 451–456.  

IF = 2.587; Punktacja KBN/MNiSW = 25. 

 

3. Danuta Szkutnik-Fiedler, Tomasz Grabowski, Monika Balcerkiewicz, Michał 

Michalak, Irina Pilipczuk, Łukasz Wyrowski, Hanna Urjasz, Edmund Grześkowiak.  

The influence of a single and chronic administration of venlafaxine on tramadol 

pharmacokinetics in a rabbit model. Pharmacol. Rep. 2017, 69(3): 555–559.  

IF = 2.587; Punktacja KBN/MNiSW = 25. 

 

4. Danuta Szkutnik-Fiedler, Edmund Grześkowiak. Coexistence of chronic pain 

and depression: a short review with a focus on the antidepressant effect of tramadol 

and buprenorphine. Neuropsychiatry (London) 2018, 8(1): 80–88.                               

DOI: 10.4172/Neuropsychiatry.1000327 

IF = 4.778; Punktacja KBN/MNiSW = 15. 

 

5. Danuta Szkutnik-Fiedler, Małgorzata Mańkowska, Edmund Grześkowiak,  

Hanna Billert, Tomasz Grabowski. Farmakokinetyka morfiny w endotoksemii                   

z wykorzystaniem modelu zwierzęcego - badanie pilotażowe. Farm. Współcz. 2015, 

8(1): 3–14. 

Punktacja KBN/MNiSW = 5. 

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Ma%F1kowska+Ma%B3gorzata+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Farm+Wsp%F3%B3cz+
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6. Danuta Szkutnik-Fiedler, Hanna Billert, Tomasz Grabowski, Justyna Lisiecka, 

Michał Michalak, Hanna Urjasz, Edmund Grześkowiak.  Effects of low-dose 

Escherichia coli lipopolysaccharide-induced endotoxemia on morphine 

pharmacokinetics in an animal model. Pain Med. 2016, 17(8): 1407–1415.  

IF = 2.820; Punktacja KBN/MNiSW = 35. 

 

Powyższe publikacje oznaczone są w tekście cyframi od 1 do 6.  

 

We wszystkich w/w pracach jestem autorem korespondencyjnym.  
 
Kopie wymienionych prac znajdują się w Załączniku 5. Oświadczenia habilitantki 

dotyczące wykonywanych prac i procentowego w nich udziału stanowią                  

Załącznik 6 (indywidualny wkład habilitantki w powstanie każdej z prac 

przedstawiony jest również w Załączniku 4, punkt I). Oświadczenia współautorów 

wraz z określeniem indywidualnego wkładu każdego z nich w powstanie 

poszczególnych prac przedstawione są w Załączniku 6.  

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

WSTĘP  

Farmakoterapia bólu 

Uśmierzanie i leczenie bólu jest jednym z fundamentalnych praw człowieka 

(Dzierżanowski i Ciałkowska-Rysz, 2017). Fizjologiczny proces odczuwania bólu 

określa się mianem nocycepcji, a jego klinicznym wykładnikiem jest cierpienie, 

stanowiące psychiczny komponent zachowania bólowego (Wordliczek                               

i Dobrogowski, 2011). Wczesne i skuteczne opanowanie bólu stanowi jeden                         

z ważniejszych aspektów opieki nad pacjentem. Dotyczy to zarówno bólu ostrego,              

w tym pooperacyjnego, jak też bólu przewlekłego, towarzyszącego wielu chorobom 

nieuleczalnym, zwłaszcza tym o podłożu zapalnym. Niestety, pomimo ogromnego 

postępu wiedzy dotyczącej patofizjologii bólu oraz rozwoju farmakoterapii i technik 

analgetycznych, w dalszym ciągu u wielu pacjentów ból stanowi źródło 
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niepotrzebnego cierpienia i może prowadzić do poważnych powikłań (Szkutnik-

Fiedler i wsp., 2010; Dzierżanowski i Ciałkowska-Rysz, 2017).  

Wiadomym jest, iż opioidowe leki przeciwbólowe odgrywają kluczową rolę                  

w terapii bólu ostrego i przewlekłego. Od roku 2013 zużycie opioidów w Polsce 

znacznie wzrosło, a w roku 2015, jak podaje Dzierżanowski i Ciałkowska-Rysz, 

najczęściej stosowanym z nich był tramadol, następnie buprenorfina, fentanyl                    

i morfina. Jednakże w związku z tym, iż opioidy w Polsce nadal stosowane                       

są relatywnie rzadziej w porównaniu z innymi państwami europejskimi, USA, 

Kanadą lub Australią, należy uznać, iż może to być jedną z przyczyn braku 

powodzenia w uśmierzaniu bólu (Dzierżanowski i Ciałkowska-Rysz, 2017).  

Specyfika i złożoność procesu odczuwania bólu wymaga dostosowania 

schematów leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględnienia jego chorób 

współistniejących i stanu klinicznego z regularną oceną skuteczności analgezji                            

(w tym wyznaczenia stężeń leków przeciwbólowych we krwi i określenia ich 

farmakokinetyki) oraz monitorowania działań niepożądanych.  

W celu zapewnienia skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii bólu niezmiernie 

ważne są badania nad nowymi substancjami leczniczymi mogącymi wykazywać 

efekt przeciwbólowy, ale równie istotne powinno być dążenie do świadomego                      

i racjonalnego wykorzystania dostępnych leków przeciwbólowych, zwłaszcza                      

u pacjentów z wieloma chorobami współistniejącymi.   

W optymalizacji postępowania przeciwbólowego i ustalaniu schematów 

dawkowania leków przeciwbólowych w warunkach klinicznych niezwykle pomocne 

są badania przedkliniczne, będące źródłem informacji na temat zmian                           

w farmakokinetyce i farmakodynamice tych leków                                                         

w różnych stanach fizjologicznych i patofizjologicznych, czy ewentualnych  

interakcji lekowych.  

W niniejszym osiągnięciu naukowym przedstawiono badania 

przeprowadzone na modelach zwierzęcych nad farmakokinetyką i farmakodynamiką 

dwóch często stosowanych w Polsce opioidowych leków przeciwbólowych – 

tramadolu i morfiny w aspekcie współwystępowania bólu z depresją i zaburzeniami 

poznawczymi oraz innymi schorzeniami o podłożu zapalnym.  
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Tramadol i morfina 

 

Tramadol jest tzw. słabym opioidem o unikalnym, podwójnym mechanizmie 

działania: opioidowym, ponieważ jest nieselektywnym, słabym agonistą receptorów 

opioidowych µ, κ i δ, ze szczególnym powinowactwem do receptora µ,                         

oraz nieopioidowym, z uwagi na aktywację zstępujących szlaków kontroli bólu 

poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Konsekwencją 

słabego powinowactwa tramadolu do receptorów opioidowych jest fakt, że lek ten 

praktycznie nie powoduje depresji ośrodka oddechowego czy objawów 

niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Tramadol jest stosowany 

zarówno w leczeniu bólu ostrego, pooperacyjnego, jak też przewlekłego,                      

w tym neuropatycznego (Miotto i wsp., 2017; Gong i wsp., 2014). Udowodniono 

również, iż wykazuje m.in. działanie przeciwdepresyjne (Barber, 2011; Reeves                    

i Cox, 2008) i przeciwzapalne (Lamana i wsp., 2017; Kraychete i wsp., 2009) oraz 

może odgrywać korzystną rolę w immunomodulacji u pacjentów po zabiegach 

onkologicznych (Sacerdote i wsp., 2000; Wang i wsp. 2005).  

Morfina to czysty agonista receptora opioidowego µ, silniej wiążący się                      

z podtypem µ1 aniżeli µ2. Najważniejszym działaniem ośrodkowym morfiny jest 

działanie przeciwbólowe, określane jako swoiste, występujące bowiem już po 

dawkach nie wpływających na inne doznania zmysłowe. Ponadto, morfina powoduje 

zniesienie negatywnych emocji, takich jak lęk, czy uczucie zagrożenia, które często 

towarzyszą doznaniom bólowym (Sjøgren i Żylicz, 2004).  

 

Współwystępowanie bólu i depresji oraz zaburzeń funkcji poznawczych - 

skuteczna  i bezpieczna farmakoterapia  

 

Wiadomym jest, że istnieje silny związek między bólem przewlekłym                        

a depresją, a oba te schorzenia mogą się wzajemnie nasilać.  W depresji, oprócz 

dolegliwości psychicznych, często występuje także szereg objawów somatycznych, 

w tym bólowych. Ból, zwłaszcza przewlekły, zawsze wiąże się z cierpieniem 

psychicznym, co może nasilać objawy depresji (Agüera-Ortiz i wsp., 2011; Szkutnik-
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Fiedler i wsp., 2014). Zatem, pomimo, iż ból przewlekły i depresja to dwa odrębne 

schorzenia, to jednak często ze sobą współistnieją, a zjawisko to określane jest 

mianem „zamkniętego koła” lub diady depresja – ból.  Z jednej strony, ból często 

maskuje objawy depresji tak skutecznie,  że jej rozpoznanie przez lekarza rodzinnego 

lub farmaceutę jest z reguły niemożliwe, a z drugiej wiadomo, iż ból przewlekły 

powoduje trwałe obniżenie nastroju  i depresję, co nasila objawy bólowe (Abdallah             

i Geha, 2017; Wasilewski i wsp., 2010).  

Problem wzajemnego nasilania się bólu i depresji wynika m.in. ze wspólnych 

komponent neurobiologicznych obu tych schorzeń, tj. zmniejszenia aktywności 

układów serotoninergicznego i noradrenergicznego, zwiększenia stężenia cytokin 

prozapalnych oraz zmian ekspresji neurotrofin (Jaracz i wsp., 2016). Wiadomym jest 

również, iż niektóre struktury mózgu należące do układu limbicznego (kora 

przedczołowa, przyśrodkowa kora czołowa, kora przednia zakrętu obręczy, jądra 

migdałowate, hipokamp i kora wyspy) są odpowiedzialne nie tylko za regulację 

nastroju, emocje czy procesy pamięci, ale także za przetwarzanie impulsów 

związanych  z przewodzeniem i odczuwaniem bólu (Sheng i wsp., 2017; Laine                  

i wsp., 2017; Meerwijk i wsp., 2013). Wykazano także, że zarówno w przebiegu 

depresji, jak i  w przypadku przewlekłego bólu dochodzi do podobnych zmian                       

w aktywności i przepływie krwi w mózgu, zwłaszcza w obszarze kory obręczy 

(Jaracz i wsp. 2016; Li i Hu, 2016; ).  

Przyjmuje się, że ok. 65% pacjentów z dolegliwościami bólowymi cierpi                   

z powodu depresji, która bardzo często w ogóle nie zostaje zdiagnozowana.                           

Ponadto, równie często, pierwszym i niedocenianym objawem depresji może być 

właśnie zgłaszany przez pacjentów ból (Wasilewski i wsp., 2010). Prawidłowe                       

i odpowiednio wczesne rozpoznanie współistnienia tych schorzeń,  w czym może 

pomóc również farmaceuta, mający częsty kontakt z danym pacjentem,  może 

pozwolić na prowadzenie skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii.  

Liczne badania kliniczne dowiodły, iż większość z obecnie stosowanych 

leków przeciwdepresyjnych posiada również działanie znoszące ból, w tym 

selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)                   

czy  w mniejszym stopniu, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

(SSRI) (Jann i Slade, 2007; Dworkin i wsp., 2010). Z grupy SNRI w praktyce często 

stosuje się wenlafaksynę, która wykazuje skuteczność w terapii obwodowego bólu 
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neuropatycznego, bólu dolnego odcinka kręgosłupa, bólu barku, a także                              

w fibromialgii (VanderWeide i wsp., 2015; Woroń i wsp., 2014).   

Pod względem budowy chemicznej i mechanizmu działania tramadol 

wykazuje wiele podobieństw do wenlafaksyny (Markowitz i Patrick, 1998).                      

Oba te leki hamują wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, są metabolizowane 

przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P450 i wykazują podobny profil działań 

niepożądanych. Jak wykazano w badaniach przedklinicznych (Jesse i wsp., 2009, 

Jesse i wsp. 2010; Berrocoso i wsp., 2006; Chowta, 2011)  oraz w obserwacjach 

klinicznych (Barber, 2011; Reeves i Cox, 2008) tramadol może wykazywać również 

działanie przeciwdepresyjne, które wynika m.in. z wpływu na układ 

noradrenergiczny (tramadol zwiększa gęstość α1- i zmniejsza gęstość                           

α2- adrenoreceptorów) (Chowta, 2011; Jesse i wsp., 2010; Faron-Górecka i wsp., 

2004) oraz na receptory imidazolinowe I2 (Jesse i wsp., 2010). Przeciwdepresyjne 

działanie tramadolu tłumaczy się także jego wpływem na zwiększenie gęstości 

receptorów D2 i D3 w jądrze półleżącym podstawy mózgu u szczurów (Jesse i wsp., 

2010) oraz wpływem na układ serotoninergiczny, kanały potasowe i receptory 

opioidowe (Berrocoso i wsp., 2006; Jesse, 2009).   

Polifarmakoterapia niesie ze sobą ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia                 

i życia pacjentów interakcji lekowych i działań niepożądanych. W przypadku 

współistnienia bólu i depresji lub innych chorób psychicznych niejednokrotnie 

istnieje konieczność łącznego podawania zarówno leków przeciwbólowych, jak też 

przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. Wiadomym jest fakt, że łączne 

stosowanie tramadolu  i leków z grupy SNRI czy SSRI, zwłaszcza długotrwale                 

i w dużych dawkach, może skutkować wystąpieniem poważnych działań 

niepożądanych, m.in. zespołu serotoninowego (Sansone i Sansone, 2009; Nelson               

i Philbrick, 2012). Jednakże, niejednokrotnie pacjenci muszą przyjmować zarówno 

opioidowe leki przeciwbólowe, jak też leki przeciwdepresyjne                                                  

oraz przeciwpsychotyczne. Zdarza się, że łączenie tych grup leków odbywa się 

również poza kontrolą lekarską.  
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Z uwagi na powyższe, w niniejszym osiągnięciu naukowym                                  

w publikacjach 1-3, przedstawiono badania z wykorzystaniem modeli 

zwierzęcych, które miały na celu:  

- Ocenę wpływu łącznego stosowania tramadolu i wenlafaksyny na efekt 

przeciwdepresyjny u szczurów (publikacja 1).  

- Określenie, czy łączne stosowanie tramadolu i wenlafaksyny oraz tramadolu                  

i arypiprazolu (leku przeciwpsychotycznego II generacji) wpływa na funkcje 

poznawcze i pamięć przestrzenną u szczurów (publikacja 2).  

- Ocenę wpływu wenlafaksyny na farmakokinetykę tramadolu u królików                          

i odpowiedź na pytanie, czy ew. interakcja farmakokinetyczna pomiędzy tymi lekami 

może być przyczyną wzrostu ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego 

(publikacja 3). 

 

Problem współwystępowania bólu przewlekłego i depresji oraz ich skutecznej 

farmakoterapii z uwzględnieniem m.in. roli tramadolu został podsumowany                            

w pracy poglądowej (publikacja 4).  

 

Zmiany farmakokinetyki leków w stanach chorobowych  o podłożu zapalnym 

 

Wykazano, że depresja jest chorobą, w której procesy zapalne mogą 

odgrywać znaczącą rolę, a poziom prozapalnych cytokin może być istotnie 

podwyższony u pacjentów z tym schorzeniem.  Ponadto, depresja oprócz 

współwystępowania z bólem bardzo często jest składową innych schorzeń 

przewlekłych o podłożu zapalnym, takich jak np. astma, choroby reumatyczne, 

miażdżyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, otyłość czy choroby 

neurodegeneracyjne (Slavich  i Irwin, 2014; Friedrich, 2014).  

Zmiany, jakie zachodzą w organizmie w czasie procesu zapalnego                    

(m.in. zmniejszony przepływ krwi przez tkanki i narządy, zmiany wiązania leków                

z białkami krwi, wzrost przepuszczalności naczyń włosowatych i obrzęki) mogą                    

w znacznym stopniu mieć wpływ na farmakokinetykę leków, zwłaszcza na proces 

ich dystrybucji, metabolizmu i eliminacji (Yang i Lee, 2008; Morgan, 2009; 

Cressman i wsp., 2012). Istotne zmiany w farmakokinetyce leku mogą znacząco 

wpływać na ostateczny efekt farmakologiczny. Jak wspomniano powyżej, stan 
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zapalny bardzo często występuje u pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, 

których główną komponentę stanowi ból (Slavich i Irwin, 2014; Friedrich, 2014; 

Taudorf i wsp., 2007; Iwata i wsp., 2012), ale także w okresie pooperacyjnym,                   

czy w innych rodzajach bólu ostrego (Shimamoto   i wsp., 2013). Skuteczność terapii 

bólu w każdym z powyższych  przypadków jest uzależniona m.in. od ewentualnych 

zmian w procesach farmakokinetycznych, jakim podlegają przyjmowane przez 

pacjentów leki przeciwbólowe.  

Dostępne informacje na temat farmakokinetyki morfiny podczas procesu 

zapalnego są niespójne i odnoszą się głównie do poważnych stanów u pacjentów 

krytycznie chorych. U pacjentów w stanie krytycznym z wysoką gorączką, 

wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym czy niedociśnieniem tętniczym może 

dochodzić do szeregu zmian fizjologicznych, mających duży wpływ na m.in. klirens 

nerkowy i wątrobowy oraz stopień wiązania leku z białkami krwi (Christie i wsp., 

1999; Ahlers i wsp., 2015). Brak jest wyczerpujących danych nt. farmakokinetyki               

i ewentualnych zmian schematów dawkowania morfiny w stanach chorobowych 

przebiegających z łagodnym stanem zapalnym.  

 

Dlatego w publikacjach 5 i 6 przedstawiono przedkliniczne badania 

farmakokinetyczno-farmakodynamiczne morfiny, których celem było określenie, 

czy w warunkach doświadczalnie wywołanej endotoksemii, będącej 

odzwierciedleniem stanu zapalnego w organizmie, zachodzą istotne zmiany                                            

w farmakokinetyce i farmakodynamice morfiny mogące rzutować na modyfikację 

dawkowania tego opioidu  w  schorzeniach, którym towarzyszy stan zapalny.    

 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Publikacja 1 

Danuta Szkutnik-Fiedler, Krzysztof Kus, Monika Balcerkiewicz, Edmund 

Grześkowiak, Elżbieta Nowakowska, Kinga Burda, Piotr Ratajczak, Czesław 

Sadowski. Concomitant use of tramadol and venlafaxine – evaluation of 

antidepressant-like activity and other behavioral effects in rats. Pharmacol. Rep. 

2012; 64(6): 1350–1358. 



Danuta Szkutnik-Fiedler                                                                                                Załącznik nr 2 

11 

 

 
W badaniach przedstawionych w publikacji 1 oceniano efekt antydepresyjny 

u szczurów szczepu Wistar po łącznym podaniu tramadolu w dawce 5 mg/kg,                      

10 mg/kg i 20 mg/kg m.c. i wenlafaksyny w dawce 20 mg/kg m.c. (dawka 

jednorazowa oraz raz na dobę przez 7 i 14 dni) oraz obu tych leków per se. Działanie 

antydepresyjne oceniano z zastosowaniem testu pływania Porsolta, wpływ tramadolu 

i wenlafaksyny na aktywność lokomotoryczną zwierząt badano przy pomocy aparatu 

„Activity Meter”, typ AM (licencja PAN, Polska), natomiast koordynację ruchową 

szczurów oceniano przy pomocy „testu komina” (Chimney test).  

Wykazano, iż wielokrotne podawanie szczurom tramadolu (ale tylko                           

w najmniejszej zastosowanej dawce tj. 5 mg/kg) łącznie z wenlafaksyną 

powodowało nasilenie efektu antydepresyjnego w porównaniu do zastosowania obu 

tych leków z osobna. Nie zaobserwowano przy tym negatywnego wpływu łącznego 

podawania tramadolu  i wenlafaksyny na aktywność motoryczną i koordynację 

ruchową szczurów (brak efektu sedatywnego), co może mieć istotne znaczenie 

kliniczne. Obserwowane nasilone działanie antydepresyjne jest prawdopodobnie 

wynikiem synergizmu addycyjnego z uwagi na podobieństwa struktury chemicznej, 

mechanizmu działania i metabolizmu tramadolu i wenlafaksyny (Reeves i Cox, 

2008). Aczkolwiek, należy mieć na uwadze, że wynikiem interakcji synergistycznej 

tych leków mogą być również działania niepożądane, w tym wspomniany powyżej 

zespół serotoninowy (Houlihan, 2004). Dlatego, powyższe połączenie lekowe 

uważane jest często za zbyt niebezpieczne. Jednakże, należy zaznaczyć,                         

że w przypadku tramadolu zespół serotoninowy jest zjawiskiem dawko-zależnym                  

i występuje zazwyczaj, gdy lek ten stosowany jest długotrwale i w dużych dawkach 

dobowych (większych niż 400 mg) (Houlihan, 2004; Sansone i Sansone, 2009).   

W niniejszym badaniu wykazano również, iż efekt antydepresyjny tramadolu 

podawanego szczurom per se był porównywalny do efektu antydepresyjnego 

wenlafaksyny, ale tylko po zastosowaniu najmniejszej dawki 5 mg/kg. Natomiast, 

wraz ze wzrostem dawek tramadolu (10 i 20 mg/kg) i czasu jego stosowania (7 i 14 

dni) efekt antydepresyjny był coraz mniejszy, co korelowało ze zmniejszoną 

aktywnością motoryczną zwierząt. Mogłoby to sugerować rozwój tolerancji na efekt 

antydepresyjny tramadolu podczas długotrwałego stosowania tego leku u szczurów 

w dawkach większych niż 5 mg/kg. Podobną zależność  zmniejszania się efektu 
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antydepresyjnego tramadolu wraz ze wzrostem dawki z zastosowaniem testu Porsolta 

(jednakże bez różnic istotnych statystycznie) zaobserwował np. Karla i wsp. (Karla              

i wsp., 2008). Jakkolwiek, w badaniach nad mechanizmem antydepresyjnego 

działania tramadolu, Chowta i wsp. oraz Faron-Górecka i wsp. wykazali,                          

że podawanie szczurom tramadolu w dawkach od 10 mg/kg do 40 mg/kg przez okres 

21 dni powoduje zwiększenie gęstości α1- i zmniejszenie gęstości α2- 

adrenoreceptorów (Chowta, 2011; Faron-Górecka i wsp., 2004) oraz zwiększenie 

gęstości receptorów D2 i D3 w jądrze półleżącym podstawy mózgu u szczurów 

(Faron-Górecka i wsp., 2004), co może oznaczać, że również i w dawkach 

większych niż 5 mg/kg tramadol powinien wykazywać efekt antydepresyjny.  

Wzrost efektu antydepresyjnego tramadolu wraz ze wzrostem dawki, czyli efekt 

inny, niż w naszych badaniach uzyskał np. Berrocoso i wsp. czy Rojas-Corrales                      

i wsp. w badaniach na myszach oraz Jesse i wsp., 2008 w badaniach na szczurach. 

Rozbieżności między wynikami uzyskanymi przez nas a cytowanymi badaczami 

mogły wynikać m.in. z zastosowanego modelu zwierzęcego (Berrocoso i wsp., 2006; 

Rojas-Corrales i wsp., 2005), czy też innych warunków doświadczenia (droga 

podawania tramadolu zwierzętom oraz czas jego aplikacji przed wykonaniem testu 

Porsolta) (Jesse i wsp., 2008). Ponadto, w badaniach Berrocoso i wsp. oraz Jesse              

i wsp. efekt antydepresyjny tramadolu oceniano tylko po podaniu jednorazowym.  

Podsumowując, z praktycznego punktu widzenia jest niezwykle istotne,                 

iż po łącznym podawaniu szczurom tramadolu (dawka 5 mg/kg) i wenlafaksyny, 

zaobserwowany nasilony efekt antydepresyjny nie był powiązany z występowaniem 

działań niepożądanych, takich jak obniżona aktywność motoryczna czy zmniejszona 

koordynacja ruchowa zwierząt. Można zatem przypuszczać, iż stosowanie małych 

dawek tramadolu łącznie z wenlafaksyną może być relatywnie bezpieczne                          

w leczeniu bólu  o średnim nasileniu u pacjentów ze współistniejącą depresją.  

 

Publikacja 2  

Danuta Szkutnik-Fiedler, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Michał Antoniów, 

Elżbieta Nowakowska, Edmund Grześkowiak. Coadministration of tramadol with 

aripiprazole and venlafaxine – the effect on spatial memory functions in male rats.  

Pharmacol. Rep. 2016; 68(2): 451–456.  
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U pacjentów z przewlekłym bólem i współistniejącymi chorobami 

psychicznymi, w tym depresją, bardzo często dochodzi do upośledzenia funkcji 

pamięci, szczególnie u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami funkcji poznawczych 

(Borkowska i Dróżdż, 2012).  Wpływ leków antydepresyjnych (w tym 

wenlafaksyny) na procesy pamięci jest niejednoznaczny. W przypadku wenlafaksyny 

w badaniach na zwierzętach obserwowano zarówno pogorszenie pamięci                        

(Ulak i wsp., 2006), brak wpływu (Yann i wsp., 1999), jak też poprawę (Monleon                    

i wsp., 2008, Nowakowska i wsp., 2002; Nowakowska i wsp., 2003).  

W badaniach przedklinicznych celem oceny pamięci przestrzennej wykorzystuje się 

często test Morrisa (Morris, 1984) z jego modyfikacjami (Chen i wsp., 2002; 

Morellini 2013). Test labiryntu wodnego opracowany przez Morrisa pozwala na 

pomiar pamięci operacyjnej, która u zwierząt powiązana jest z pamięcią 

przestrzenną. Podczas kilkudniowego okresu nauki (pre-test) zwierzęta zapamiętują 

zazwyczaj cztery różne lokalizacje platformy umieszczonej na powierzchni wody                 

w basenie, aby w dniu testu, dzięki wytworzonej z udziałem hipokampa mapie 

przestrzennej, jak najszybciej dopłynąć do miejsc, gdzie platforma się znajdowała 

(post-test) (Morris, 1984; Chen i wsp., 2002; Morellini 2013). Test Morrisa w wersji 

wirtualnej wykorzystywany jest np. do oceny pamięci przestrzennej u pacjentów 

chorych na fibromialgię (Cánovas i wsp., 2009). W badaniach na szczurach                        

z zastosowaniem powyższego testu wykazano m.in., że wpływ wenlafaksyny na 

poprawę pamięci odbywa się dwufazowo. U zwierząt przed procesem nauki                       

i zapamiętywania (pre-test) obserwuje się hamujący wpływ wenlafaksyny na pamięć 

przestrzenną i większą sedację, a po przebytym treningu (post-test) poprawę pamięci 

przestrzennej, i to już nawet po podaniu jednorazowym (Nowakowska                                     

i wsp., 2002; Nowakowska i wsp., 2003).  

Tramadol jest często stosowany u pacjentów z bólem przewlekłym, w tym               

u osób z zaburzeniami poznawczymi. Jak wykazano w badaniach na zwierzętach 

(Yan i wsp., 2011) opioid ten może wpływać na poprawę pamięci. Efekt poprawy 

procesów pamięci zaobserwowano także u pacjentów (Chavant i wsp., 2011; Zacny  

i wsp., 2005; Freye i wsp., 2006; Kwok i wsp., 2006; Modlińska, 2007; Mintzeri 

wsp., 2010) i to niezależnie od ich wieku (Oostermann i wsp., 2011).  
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Również w przypadku arypiprazolu wyniki badań na zwierzętach 

potwierdzają jego korzystny wpływ na pamięć przestrzenną u szczurów (Ratajczak            

i wsp., 2013).  

Ponieważ zarówno tramadol, wenlafaksyna, jak i arypiprazol wykazują 

podobny efekt na układy noradrenergiczny, serotoninergiczny i dopaminergiczny 

(Nowakowska i wsp., 2002; Nowakowska i wsp., 2003; Ratajczak i wsp., 2013), 

które to odgrywają znaczącą rolę w procesach pamięci i uczenia się, 

przypuszczaliśmy, iż stosowanie kombinacji tych leków nie powinno wpływać 

niekorzystnie na pamięć.  Z uwagi na brak doniesień literaturowych dotyczących 

tego problemu, celem badania przedstawionego w publikacji 2 była zatem ocena 

wpływu łącznego podawania tramadolu z wenlafaksyną i tramadolu z  arypiprazolem  

na pamięć przestrzenną u szczurów.  

Tramadol był podawany szczurom szczepu Wistar dootrzewnowo w dawce                    

5 mg/kg m.c., gdyż jak wykazano w badaniach przedstawionych w publikacji 1, 

tramadol tylko w powyższej dawce wykazywał działanie antydepresyjne i nie 

powodował sedacji u zwierząt. Tramadol podawano łącznie z wenlafaksyną                      

(20 mg/kg, doustnie) lub  arypiprazolem (1,5 mg/kg, dootrzewnowo) jednorazowo 

oraz raz na dobę przez  7 i 14 dni.   

Zaobserwowano, że zarówno jednorazowe, jak i długotrwałe (7 i 14 dni) 

podawanie zwierzętom tramadolu, wenlafaksyny lub arypiprazolu per se istotnie 

wpłynęło na poprawę  pamięci przestrzennej w porównaniu z grupą kontrolną 

otrzymującą roztwór 0,5% karboksymetylocelulozy, co potwierdzają również wyniki 

uzyskane przez innych badaczy (Yan i wsp., 2011; Nowakowska i wsp., 2002; 

Nowakowska  i wsp., 2003; Ratajczak i wsp., 2013). W naszym badaniu wykazano 

również, że tramadol poprawia pamięć przestrzenną u szczurów w takim samym 

stopniu, jak wenlafaksyna, czy arypiprazol, zarówno po podaniu jednorazowym,                                     

jak i wielokrotnym (7 i 14 dni). Aczkolwiek, jednorazowe podanie zwierzętom 

kombinacji leków tramadol + wenlafaksyna i tramadol + arypiprazol spowodowało 

wydłużenie czasu pływania zwierząt (tylko w porównaniu do zwierząt 

otrzymujących sam tramadol), co może oznaczać pogorszenie pamięci przestrzennej. 

Fakt ten może wiązać się m.in. z przewagą efektu sedatywnego, jaki może pojawić 

się na początku stosowania każdego z tych leków (Miotto i wsp., 2017; Nowakowska 

i wsp., 2002; Nowakowska i wsp., 2003; Kinghorn i McEvoy, 2005; Riedel i wsp., 
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2005; Schmitt i wsp., 2002; Nowakowska  i wsp., 2002; Nowakowska i wsp., 2003) 

oraz stresem związanym z ich aplikacją. Jednakże, podczas 14. dniowego podawania 

szczurom w/w kombinacji leków zaobserwowano poprawę pamięci przestrzennej w 

porównaniu do grupy kontrolnej i podania jednorazowego. Zaobserwowany efekt 

poprawy pamięci mógł być wynikiem podobnego wpływu tramadolu, wenlafaksyny  

i arypiprazolu na układ noradrenergiczny, serotoninergiczny  i dopaminergiczny. 

Poniekąd mógł też wynikać z faktu adaptacji zwierząt do warunków stresogennych. 

Wykazano, że efekt poprawy pamięci po zastosowaniu kombinacji leków był 

zbliżony do tego, jaki uzyskano po podawaniu tramadolu, wenlafaksyny                           

i arypiprazolu per se, co oznacza brak synergizmu hiperaddycyjnego między tymi 

lekami.  

W podsumowaniu można zatem przypuszczać, że długotrwałe stosowanie 

małych dawek tramadolu z wenlafaksyną lub arypiprazolem u pacjentów z bólem 

przewlekłym i współistniejącymi chorobami psychicznymi nie powinno wpływać 

negatywnie na pamięć.  

 

Publikacja 3 

Danuta Szkutnik-Fiedler, Tomasz Grabowski, Monika Balcerkiewicz, Michał 

Michalak, Irina Pilipczuk, Łukasz Wyrowski, Hanna Urjasz, Edmund Grześkowiak.  

The influence of a single and chronic administration of venlafaxine on tramadol 

pharmacokinetics in a rabbit model. Pharmacol. Rep. 2017; 69(3): 555–559.  

 

W publikacji nr 1 i 2 przedstawiono badania  potwierdzające zbliżony profil 

farmakologiczny tramadolu i wenlafaksyny (działanie antydepresyjne i pozytywny 

wpływ na zaburzenia poznawcze). Wspomniany zespół serotoninowy, jaki może 

wystąpić podczas jednoczesnego stosowania tramadolu i leków z grupy SSRI                    

lub SNRI, w tym wenlafaksyny, może być wynikiem interakcji zarówno na poziomie 

farmakologicznym (hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny), 

farmakogenetycznym (polimorfizm izoenzymu CYP2D6), jak też 

farmakokinetycznym (inhibicja CYP2D6 i wzrost poziomu leku we krwi)                        

(Park i wsp., 2014). Wenlafaksyna jest słabszym inhibitorem izoenzymu CYP2D6 

(Amchin i wsp., 2001) niż np. paroksetyna czy fluoksetyna, które jak wykazano, 

mogą znacząco wpływać na wzrost stężeń tramadolu we krwi (Park i wsp., 2014).    
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Z uwagi na brak danych literaturowych dotyczących ew. interakcji 

farmakokinetycznej tramadolu i wenlafaksyny, celem badań opisanych                              

w publikacji 3  było określenie wpływu jednorazowego i wielokrotnego (7 i 14 dni) 

podawania królikom wenlafaksyny (podanie doustne, dawka 75 mg, 1 kapsułka                                

o przedłużonym uwalnianiu) na farmakokinetykę tramadolu (podanie doustne, dawka 

100 mg, 1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu). Parametry farmakokinetyczne 

tramadolu wyznaczono wykorzystując założenia farmakokinetyki bezmodelowej. Do 

obliczeń farmakokinetycznych wykorzystano program PhoenixTM 7.0 WinNonlin® 

(Certara L.P., Princeton, NJ, USA). Analizy statystycznej dokonano przy pomocy 

programu STATA® (StataCorp LP, Texas, USA). W zastosowanym modelu 

zwierzęcym badanie przeprowadzono na królikach, ponieważ jak wykazano, 

farmakokinetyka tramadolu u ludzi i królików jest porównywalna. Ponadto, po 

podaniu doustnym, zarówno u królików, jak i u ludzi, absorpcja tramadolu jest 

szybka  i prawie całkowita (Lintz i wsp., 1981).  

W badaniu nie zaobserwowano istotnego (p > 0,05) wzrostu stężeń tramadolu                        

we krwi królików, które otrzymały wenlafaksynę, zarówno w dawce jednorazowej, 

jak też przez okres 7. i 14. dni w porównaniu do grupy kontrolnej (dawka 

jednorazowa tramadolu  per se). Odnotowano natomiast, większą eliminację 

tramadolu u zwierząt, które otrzymywały wenlafaksynę przez okres 7. i 14. dni.  Nie 

miało to jednak istotnego wpływu na wartości parametrów dostępności biologicznej 

tramadolu u  zwierząt otrzymujących wenlafaksynę, tj. pola powierzchni pod krzywą 

stężenie jako funkcja czasu (AUC0-24h i AUC0-∞), wartość stężenia maksymalnego 

(Cmaks) i czasu jego wystąpienia (tmaks), które były zbliżone do parametrów 

uzyskanych w grupie kontrolnej. U zwierząt, którym podawano wenlafaksynę przez 

7 dni wartości Cmaks tramadolu wykazywały co prawda tendencję wzrostową                                 

w porównaniu do grupy kontrolnej oraz królików, które otrzymały wenlafaksynę                

w dawce jednorazowej. Uzyskane wartości stosunków średnich geometrycznych 

najmniejszych kwadratów i 90% przedziały ufności dla powyższych parametrów nie 

wskazywały jednakże na istotny wpływ wenlafaksyny na dostępność biologiczną 

tramadolu. Podobne wyniki uzyskał np. Noehr-Jensen i wsp., badając interakcje 

farmakokinetyczne tramadolu i innego słabego inhibitora CYP2D6 – escitalopramu  

u zdrowych ochotników (Noehr-Jensen i wsp., 2009).  
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W naszym badaniu, zarówno tramadol, jak i wenlafaksyna były podawane 

zwierzętom pod postacią tabletek i kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, które                

w praktyce klinicznej są często wygodną dla pacjenta formą stosowaną w chorobach 

przewlekłych. Należy jednak zaznaczyć, iż to w jakiej postaci dany lek jest 

stosowany - w postaci o przyspieszonym (IR) czy przedłużonym (SR) uwalnianiu -  

może mieć istotne znaczenie, jeśli chodzi o możliwość wystąpienia interakcji 

lekowych. Po jednoczesnym podaniu drogą doustną dwóch leków, konkurują one ze 

sobą o procesy transportu w fazie absorpcji. Jann i wsp. opisują zróżnicowane 

wyniki interakcji wenlafaksyny z innymi lekami w zależności od tego czy była 

stosowana pod postacią IR czy SR  (Jann  i wsp., 2012). Prawdopodobnie, na skutek 

przedłużonego uwalniania wenlafaksyny z postaci SR, jaką zastosowaliśmy                     

w naszym badaniu, miała miejsce mniejsza ekspozycja tego leku w przewodzie 

pokarmowym, co m.in. mogło być powodem braku znaczącego wpływu                         

na biodostępność tramadolu. 

Jak wspomniano powyżej, wenlafaksyna jest słabym inhibitorem izoenzymów 

cytochromu P450. Badania in vitro wskazują na bardzo małe lub praktycznie nie 

występujące hamowanie przez wenlafaksynę aktywności  izoenzymów CYP2D6, 

CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (Amchin i wsp., 2001; Jann i wsp., 2012), 

co również może być powodem braku wpływu tego leku na dostępność biologiczną 

tramadolu, zaobserwowaną w naszym badaniu.  

Nie wykazaliśmy także różnic istotnych statystycznie, porównując ze sobą 

wartości parametrów farmakokinetycznych tramadolu uzyskane po 7. i 14. dniowym 

okresie stosowania wenlafaksyny, co u badanych zwierząt może oznaczać brak 

zależności zmian w farmakokinetyce tramadolu od czasu podawania wenlafaksyny. 

Nie zaobserwowano również znaczących działań niepożądanych i ewentualnych 

symptomów zespołu serotoninowego np. dreszczy czy przyspieszonego oddechu, 

zarówno u królików, które otrzymały wenlafaksynę jednorazowo, jak                                  

i wielokrotnie. Jakkolwiek, po długotrwałym podawaniu wenlafaksyny odnotowano 

zmniejszenie saturacji, jak też pulsu u badanych zwierząt.   

Podsumowując, w zastosowanym modelu zwierzęcym, stosowanie 

wenlafaksyny przez okres 14. dni nie miało istotnego wpływu na dostępność 

biologiczną tramadolu i nie spowodowało znaczącego wzrostu poziomu stężeń tego 
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opioidu we krwi, a tym samym wzrostu ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego, 

co może mieć znaczenie kliniczne.   

 

Publikacja 4 

Danuta Szkutnik-Fiedler, Edmund Grześkowiak. Coexistence of chronic pain and 

depression – a short review with a focus on the antidepressant effect of tramadol and 

buprenorphine. Neuropsychiatry (London) 2018; 8(1): 87–95. 

 

W niniejszej publikacji dokonano przeglądu piśmiennictwa pod kątem 

współistnienia bólu przewlekłego i depresji. Opisano wspólne mechanizmy obu tych 

schorzeń i częstotliwość ich współwystępowania. Przytoczono wyniki badań 

dotyczących problemu terapii pacjentów z przewlekłym bólem ze współistniejącą 

depresją oraz pacjentów z depresją deklarujących dolegliwości bólowe. Opisano rolę 

tramadolu i buprenorfiny w łagodzeniu symptomów depresji, w tym ciężkiej                          

i opornej na tradycyjne leczenie. Omówiono problem długotrwałego stosowania         

w/w leków przeciwbólowych pod kątem tolerancji i uzależnienia. Przedstawiono 

korzyści ze stosowania tramadolu i buprenorfiny w chorobach neurodegeneracyjnych 

ze współistniejącą depresją i bólem przewlekłym.                           

W podsumowaniu podkreślono, iż rola tramadolu i buprenorfiny                              

w łagodzeniu dolegliwości bólowych ze współistniejącą depresją jest znacząca,                

co potwierdzają wyniki badań opublikowanych w ostatnich latach.  

 

Publikacja 5 

Danuta Szkutnik-Fiedler, Małgorzata Mańkowska, Edmund Grześkowiak, Hanna 

Billert, Tomasz Grabowski. Farmakokinetyka morfiny w endotoksemii                                 

z wykorzystaniem modelu zwierzęcego - badanie pilotażowe. Farm. Współcz. 2015;  

8(1): 3–14. 

 

Publikacja 6 

Danuta Szkutnik-Fiedler, Hanna Billert, Tomasz Grabowski, Justyna Lisiecka, 

Michał Michalak, Hanna Urjasz, Edmund Grześkowiak.  Effects of low-dose 

Escherichia coli lipopolysaccharide-induced endotoxemia on morphine 

pharmacokinetics in an animal model. Pain Med. 2016; 17(8): 1407–1415.  
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W badaniu wstępnym, opisanym w publikacji 5, oceniano parametry 

farmakokinetyczne morfiny (10. minutowy wlew dożylny, dawka 3 mg/kg m.c.)                 

u królików rasy Nowozelandzkiej Białej obu płci w warunkach doświadczalnie 

wywołanej endotoksemii w porównaniu do królików zdrowych (badanie 

równoległe). Endotoksemia została wywołana poprzez jednorazowe, dożylne 

podanie roztworu lipopolisacharydu E. coli (ECLPS) w dawce 50 µg/kg m.c.   

Natomiast w publikacji 6 kontynuowano badania oceniające farmakokinetykę 

morfiny w endotoksemii, wykorzystując model łagodnego stanu zapalnego,                        

w którym ECLPS podawano królikom w dawce 10. krotnie mniejszej, tj. 5 µg/kg 

m.c. (badanie krzyżowe). Dawki ECLPS wybrano w oparciu                                         

o publikacje dotyczące badań nad farmakokinetyką leków w endotoksemii (Yang                

i Lee, 2008).  

Wykazano, że po podaniu królikom ECLPS w dawce 50 µg/kg m.c. 

wszystkie wyznaczone parametry farmakokinetyczne morfiny nie różniły się istotnie 

w porównaniu do królików zdrowych (p > 0,05). U królików z endotoksemią 

zaobserwowano co prawda nieznaczny wzrost wartości stałej szybkości eliminacji 

morfiny oraz nieco mniejszą wartość objętości dystrybucji  w porównaniu               

do zwierząt zdrowych. Porównując wartości stężeń morfiny we krwi królików 

wykazano istotnie mniejsze wartości u zwierząt z endotoksemią do 0,5 h                        

od momentu podania morfiny (p < 0,01) w porównaniu do królików zdrowych, po 

tym czasie profile stężeń były porównywalne.   

Natomiast, po podaniu królikom ECLPS w dawce 10. krotnie mniejszej,                

tj. 5 µg/kg wykazano istotnie statystycznie mniejszy biologiczny okres półtrwania 

morfiny (3,90 ± 1,96 h vs 10,76 ± 7,61 h;  p = 0,017)  i średni czas przebywania leku                     

w ustroju (5,84 ± 2,69 h vs 15,09 ± 11,15 h; p = 0,022) oraz  mniejszą objętość 

dystrybucji  (4,2 ± 1,6 l vs 6,0 ± 2,1 l; p = 0,037), a także większą stałą szybkości 

eliminacji (0,23 ± 0,12 h-1 vs 0,09 ± 0,05  h-1; p = 0,023) i całkowity klirens                 

(0,82 ± 0,32 l/h vs 0,50 ± 0,20 l/h; p = 0,023) w porównaniu do królików zdrowych, 

co oznacza nasiloną eliminację i mniejszą dystrybucję tego opioidu podczas 

endotoksemii. Jakkolwiek, odnotowana większa eliminacja morfiny                                

w endotoksemii nie korelowała ze zmniejszeniem stężeń tego opioidu we krwi oraz 

mniejszą wartością AUC. Wykazano brak różnic istotnych statystycznie dla stężeń 
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morfiny wyznaczonych w poszczególnych punktach czasowych oraz dla wartości 

AUC, porównując grupę zwierząt z endotoksemią z grupą kontrolną.  Chociaż                               

w pierwszej godzinie badania stężenia morfiny w osoczu krwi królików                                                 

z endotoksemią  były nieco mniejsze.  Wykazano zatem, że po zastosowaniu dawki 

ECLPS 50 µg/kg zmiany w eliminacji morfiny nie były tak znaczące, jak po podaniu 

dawki 10. krotnie mniejszej. Podobną zależność w endotoksemii otrzymał np. 

Veilleux-Lemieux i wsp. dla ketaminy (Veilleux-Lemieux i wsp., 2012).  

Zaobserwowana mniejsza wartość objętości dystrybucji morfiny po podaniu 

obu dawek ECLPS mogła być rezultatem upośledzonej perfuzji naczyń, będącej 

wynikiem podwyższonej temperatury ciała u królików i rozwoju zakażenia.                       

Z danych literaturowych wynika, iż zmniejszenie objętości dystrybucji morfiny                 

w zakażeniu i stanie zapalnym obserwuje się również u pacjentów krytycznie 

chorych (Christie i wsp., 1999; Ahlers i wsp., 2015). Objętość dystrybucji jest 

parametrem farmakokinetycznym, na który duży wpływ mają właściwości 

fizykochemiczne leku. Znaczne zwiększenie objętości dystrybucji obserwuje się 

często dla leków hydrofilowych u pacjentów krytycznie chorych np. ze wstrząsem 

septycznym, co związane jest głównie z przepływem wody z przestrzeni wewnątrz- 

do pozanaczyniowej. Dystrybucja zależy też od pH środowiska, które                                

w przypadku pacjentów krytycznie chorych podlega znaczącym zmianom w wyniku 

niewydolności oddechowej, wstrząsu czy upośledzenia funkcji nerek. Obserwowany 

w czasie endotoksemii wzrost objętości dystrybucji oraz klirensu całkowitego dla 

leków hydrofilowych może oznaczać niższe ich stężenie we krwi (Yang i Lee, 2008). 

W przypadku leków lipofilowych, ew. zmiany wartości objętości dystrybucji                  

w endotoksemii  mogą być mniej znaczące (Ulldemolins i wsp., 2010).  

Morfina jest lekiem metabolizowanym głównie w wątrobie i wydalanym 

przez nerki w 90%, w związku z czym zmniejszenie ukrwienia tych narządów, które 

obserwuje się w czasie rozwoju stanu zapalnego, może wpływać na zmniejszenie 

metabolizmu i eliminacji tego opioidu. W przeprowadzonych badaniach, zarówno po 

podaniu dawki ECLPS 50 µg/kg, jak i 5 µg/kg - oceniając poziom enzymów AlAT                  

i AspAT oraz bilirubiny i kreatyniny - nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie, 

porównując króliki zdrowe i z endotoksemią. Pomimo tego, można zauważyć 

nieznaczny wzrost wartości dla większości tych parametrów u królików, którym 

podano ECLPS. Według Melillo A. oraz Gil i wsp. wartości parametrów 
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biochemicznych uzyskane w naszym badaniu, zarówno u królików zdrowych, jak                  

i z endotoksemią, były w granicach normy, oprócz nieznacznie przekroczonej 

wartości AlAT w grupie ECLPS 5 µg/kg (Melillo, 2007; Gil i wsp., 2010).  

Podwyższona temperatura ciała powoduje z reguły zmniejszenie klirensu 

wątrobowego leków o wysokim współczynniku ekstrakcji oraz zmniejszenie ich 

wydalania przez nerki (Vanakoski i Seppälä, 1998). W przypadku morfiny 

wykazano, że hipertermia nie ma wpływu na dyspozycję tego leku w organizmie               

u psów (w odróżnieniu od hipotermii, podczas której zaobserwowano wzrost stężeń 

morfiny we krwi i zmniejszony klirens). Wykazano też, że morfina może wpływać 

na temperaturę ciała, w zależności od tego w jakiej dawce została zastosowana;                

w małych dawkach może powodować wzrost temperatury poprzez oddziaływanie na 

receptory opioidowe typu µ, a w dużych dawkach - obniżenie poprzez wpływ na 

receptory κ (Bansinath i wsp., 1988). W naszym badaniu u zwierząt  z endotoksemią 

nie wykazano korelacji między klirensem morfiny a temperaturą ciała. Może to 

sugerować, że gorączka endogenna koliduje z pro-gorączkowym efektem morfiny. 

Interesującym wydaje się fakt, że w odpowiedzi  na lipopolisacharyd (LPS) morfina 

może zapobiegać podwyższeniu temperatury ciała, poprzez wpływ na endogenne 

opioidy i receptory opioidowe µ (Mayfield i wsp., 1998).   

Jak wspomniano powyżej, doniesienia literaturowe na temat farmakokinetyki 

morfiny w endotoksemii nie są jednoznaczne i odnoszą się głównie do pacjentów 

krytycznie chorych, np. u pacjentów z posocznicą, ciężkim urazem i oparzeniami 

wykazano zmniejszenie eliminacji oraz objętości dystrybucji morfiny (Christie                   

i wsp., 1999; Furman i wsp., 1990). Natomiast większą eliminację morfiny podczas 

endotoksemii zaobserwowano np. u  niemowląt w stanie krytycznym, w tym z sepsą  

(Peters i wsp., 2005). Zwiększony klirens u pacjentów w stanie krytycznym 

wykazano również dla innego opioidu - oskykodonu (Krishnamurthy i wsp., 2012). 

Wyniki badań na zwierzętach nad farmakokinetyką różnych leków  w endotoksemii 

wskazują, że obserwowane zmiany wartości parametrów farmakokinetycznych                

są bardzo zróżnicowane i uwarunkowane właściwościami fizykochemicznymi 

badanego leku, zastosowaną dawką oraz rodzajem konkretnego szczepu LPS,              

jak  i samą wrażliwością różnych gatunków zwierząt (Yang i Lee, 2008),                        

co powoduje, że wyniki badań przedklinicznych w tym zakresie nie zawsze mogą 

być ekstrapolowane na pacjentów. Jednakże, zwierzęce modele endotoksemii 
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dostarczają podstawowych informacji na temat farmakokinetyki i farmakodynamiki 

leków podczas stanu zapalnego, infekcji czy sepsy, i niejednokrotnie są jedynym 

źródłem informacji na ten temat (Garrido i wsp., 2004).  

Podsumowując, nasze badania wykazały, że procesy farmakokinetyczne 

morfiny w czasie endotoksemii i łagodnego stanu zapalnego podlegają znaczącym 

zmianom (większa eliminacja, mniejsza objętość dystrybucji), co może mieć 

znaczenie w ustalaniu schematów dawkowania tego opioidu  w celu zapewnienia 

optymalnego efektu analgetycznego.  

 

WNIOSKI  

W przedstawionych publikacjach omówiono przedkliniczne badania 

farmakokinetyczno-farmakodynamiczne tramadolu i morfiny, w których wykazano, 

że:  

 

 Wielokrotne podawanie szczurom tramadolu w dawce 5 mg/kg m.c. łącznie                          

z wenlafaksyną skutkuje nasileniem działania antydepresyjnego                           

w porównaniu do efektu, jaki uzyskano po zastosowaniu obu tych leków                   

z osobna. Nie obserwuje się przy tym działań niepożądanych w postaci 

zaburzeń koordynacji ruchowej i nasilenia sedacji. 

Może to oznaczać, iż łączne stosowanie tramadolu (w małych dawkach)                                      

i wenlafaksyny może być relatywnie bezpieczne w leczeniu bólu o średnim 

nasileniu u pacjentów ze współistniejącą depresją. 

 

 Długotrwałe podawanie szczurom kombinacji leków: tramadol                                      

(dawka j.w.) + wenlafaksyna oraz tramadol (dawka j.w.) + arypiprazol 

wpływa  na poprawę pamięci przestrzennej u szczurów, a uzyskany efekt 

antydepresyjny jest zbliżony do tego, jaki wywołują tramadol, wenlafaksyna  

i arypiprazol podawane per se. Można zatem przypuszczać, że długotrwałe 

stosowanie tramadolu z wenlafaksyną lub tramadolu z arypiprazolem                    

u pacjentów z bólem przewlekłym i współistniejącymi chorobami 

psychicznymi nie powinno wpływać negatywnie na pamięć.  
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 Stosowanie wenlafaksyny przez okres 14. dni nie ma istotnego wpływu                 

na dostępność biologiczną tramadolu u królików i nie powoduje znaczącego 

wzrostu poziomu stężeń tego opioidu we krwi, co może mieć znaczenie 

kliniczne.   

 

 Farmakokinetyka morfiny podczas endotoksemii i łagodnego stanu zapalnego 

podlega znaczącym zmianom (większa eliminacja i mniejsza wartość 

objętości dystrybucji), co może mieć istotne znaczenie w ustalaniu 

schematów dawkowania tego opioidu w celu zapewnienia optymalnego 

efektu analgetycznego.  
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Po ukończeniu studiów w roku 1997 (kierunek farmacja, Wydział 

Farmaceutyczny, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) 

rozpoczęłam pracę w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej w/w uczelni (obecnie 

Uniwersytet Medyczny), której ówczesnym Kierownikiem był Pan Profesor dr hab. 

Stanisław Dyderski. Zgodnie ze specyfiką badań prowadzonych w Katedrze 

uczestniczyłam w pracach dotyczących farmakokinetyki oraz dostępności 

biologicznej leków, zarówno na modelu zwierzęcym (króliki), jak i w badaniach 

klinicznych (Załącznik 4, punkty D i E).  

http://en.cnki.com.cn/Journal_en/A-A000-JGSS-2011-03.htm
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JGSS201103028.html
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W ramach pracy doktorskiej rozpoczęłam badania dotyczące problematyki 

skutecznej farmakoterapii bólu. W latach 1998 – 2002 prowadziłam badania nad 

farmakokinetyką i interakcjami farmakokinetycznymi blokera kanału wapniowego                 

– nimodypiny i opioidowego leku przeciwbólowego – petydyny z wykorzystaniem 

modelu zwierzęcego (króliki rasy Nowozelandzkiej Białej). Pozwoliło mi to na 

zdobycie doświadczenia w przeprowadzaniu badań przedklinicznych (zaplanowanie 

przebiegu doświadczeń, opanowanie metod podawania leków zwierzętom, 

pobieranie próbek krwi, czy przeprowadzanie utylizacji zwierząt). Badając 

farmakokinetykę nimodypiny i petydyny u królików opracowałam dwie metody 

analityczne (metodę chromatografii cieczowej i gazowej) służące do oznaczeń stężeń 

tych leków w materiale biologicznym. Opracowana przeze mnie oryginalna metoda 

chromatografii gazowej do oznaczania petydyny w osoczu krwi królików została 

opublikowana w European Journal of Pharmaceutical Sciences (Załącznik 4, punkt 

II A, poz. 8). Uzyskane wyniki pozwoliły na potwierdzenie faktu potencjalnego 

nasilenia efektu przeciwbólowego badanego opioidu w obecności blokera kanału 

wapniowego z uwagi na zaistniałą interakcję farmakokinetyczną. Efektem badań nad 

pracą doktorską oraz ich kontynuacji była również druga publikacja oryginalna 

(Załącznik 4,  punkt II B, poz. 15*) oraz pięć doniesień zjazdowych (Załącznik 4, 

punkt III A, poz. 4, 6, 10, 12*, 17*).  

Celem pogłębienia wiedzy nt. metod analitycznych stosowanych w badaniach 

nad farmakokinetyką leków w roku 1999 rozpoczęłam specjalizację w zakresie 

analityki farmaceutycznej.  Dyplom I stopnia specjalizacji uzyskałam w roku 2001.  

W latach 1998 – 2002 uczestniczyłam również w szkoleniach dotyczących 

sposobu przeprowadzania badań przedklinicznych oraz klinicznych (Załącznik 4, 

punkt III I).  

W roku 1999 przebywałam na miesięcznym stażu w Niemczech (Christian 

Albrechts Universität, Pharmazeutisches Institut, Abteilung Pharmaceutische 

Technologie und Biopharmazie), gdzie poszerzyłam wiedzę z zakresu 

przeprowadzania biofarmaceutycznych badań leków.   

Od momentu zatrudnienia w Akademii Medycznej tj. od roku 1997 do roku 

2015 byłam członkiem zespołu badawczego w macierzystej Katedrze zajmującego 

się wykonywaniem badań biologicznych dotyczących obecności substancji 
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gorączkotwórczych w płynach infuzyjnych, podczas których pogłębiałam 

umiejętności pracy na modelu zwierzęcym.  

Od roku 1998 brałam także udział w klinicznych badaniach 

biorównoważności i farmakokinetyki leków, które były przeprowadzane                          

w macierzystej Jednostce (Załącznik 4, punkt II D, poz. 1–3). Pozwoliło mi to na 

poszerzenie doświadczenia w planowaniu badań klinicznych, opracowywaniu                      

i walidacji metod analitycznych, wykonywaniu analiz farmakokinetycznych                     

i statystycznych oraz przygotowywaniu raportów z badań dla Podmiotów 

Odpowiedzialnych i Urzędu Rejestracji Leków. Wyniki tych prac zostały również 

opublikowane (Załącznik 4, punkt II B poz. 19, 21, 22) oraz przedstawione w formie 

komunikatów na Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 

(Załącznik 4, punkt III A, poz. 3, 5 i 7).  

Kontynuując badania dotyczące farmakoterapii bólu w latach 2000 – 2002        

we współpracy z Kliniką Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu 

Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu (obecnie Szpitala Klinicznego 

im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego), 

uczestniczyłam w badaniach klinicznych nad wpływem doustnej premedykacji 

tramadolem w postaci zwykłej i retard na odczuwanie bólu u pacjentów po 

zabiegach strumektomii, co pozwoliło mi na zdobycie wiedzy na temat metod 

leczenia bólu pooperacyjnego. Moja rola w tych badaniach polegała również na 

opracowaniu metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej celem oznaczania 

tramadolu w osoczu krwi pacjentów oraz przeprowadzanie tych analiz i ich 

interpretacji. Jak wykazaliśmy w w/w badaniach, skuteczność przeciwbólowa, 

częstość występowania  działań niepożądanych i poziomy sedacji oraz wartości 

stężeń tramadolu we krwi pacjentów po zastosowaniu postaci zwykłej                               

i o przedłużonym uwalnianiu były podobne, co pozwala na bezpieczne stosowanie     

w premedykacji obu postaci farmaceutycznych tego opioidu. Wyniki przedstawiono 

w formie dwóch komunikatów zjazdowych (Załącznik 4, punkt III A, poz. 11 i 15).  

Poza tematyką związaną z badaniami farmakokinetycznymi w latach                  

2000 – 2001   uczestniczyłam także w badaniach nad stresem oksydacyjnym                

u królików w warunkach normo- i hiperkapnii we współpracy z Zakładem 

Anestezjologii Doświadczalnej Akademii Medycznej  w Poznaniu oraz wpływem 

znieczulenia nadtwardówkowego na parametry stresu oksydacyjnego w czasie 
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porodu we współpracy z Kliniką Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii 

Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego             

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Moja rola w w/w badaniach polegała m.in.                    

na opracowaniu i walidacji metod wysokosprawnej chromatografii cieczowej                 

do oznaczania w osoczu krwi królików oraz we krwi pępowinowej końcowych 

produktów peroksydacji lipidów reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARs). 

Podczas tych badań miałam również możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy 

Kliniki Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii oraz poszerzenia wiedzy                

na temat leczenia bólu porodowego i zapoznania się z metodami znieczulenia 

miejscowego i ogólnego. Wyniki badań zostały przedstawione w formie trzech 

komunikatów zjazdowych (Załącznik 4, punkt III A, poz. 2, 8 i 9).   

Problem stresu oksydacyjnego był również przedmiotem badań wykonywanych                

we współpracy z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Badania                       

te dotyczyły zmian oksydacyjnych w lipidach błon biologicznych plemników                   

u pacjentów z niepłodnością, efektem czego była jedna praca oryginalna (Załącznik 

4, punkt II B, poz. 20).    

W roku 2000, oraz ponownie w roku 2003, byłam także członkiem zespołu 

odpowiedzialnego za analizę i korektę Normy Zakładowej dla dichlorowodorku 

trimetazydyny (Załącznik 4, punkt D, poz. 9).  

* - prace, które ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych 

(kontynuacja pracy doktorskiej)  

5.2. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych w roku 2002 

kontynuowałam uczestnictwo w badaniach nad farmakokinetyką oraz 

dostępnością biologiczną leków przeprowadzanych w macierzystej Jednostce. 

Badania te dotyczyły preparatów fluoksetyny (2004 r.), letrozolu (2005 r.), 

trimetazydyny  (2005 r.) oraz  ibuprofenu (2006 r.). Mój wkład w powstanie tych 

prac polegał m.in. na współudziale w: zaplanowaniu przebiegu części klinicznej, 

opracowywaniu i przeprowadzaniu części analitycznej oraz doświadczalnej badań, 

przygotowywaniu raportów z badań (Załącznik 4, punkt II D, poz. 5 – 8) oraz 
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publikacji oryginalnych (Załącznik 4, punkt II A, poz. 6 i 7, punkt II B poz. 16 i 17),         

co pozwoliło mi na dalsze poszerzanie wiedzy z zakresu  farmakokinetyki leków                       

i analityki farmaceutycznej.  

W latach 2003 – 2004 uczestniczyłam również w badaniach tolerancji 

miejscowej leków dermatologicznych przeprowadzanych na modelu zwierzęcym                               

w macierzystej Katedrze (Załącznik 4, punkt II D, poz. 4), dzięki czemu poszerzyłam 

swoje umiejętności w zakresie przeprowadzania badań przedklinicznych. Wyniki 

zostały przedstawione na XIX Naukowym Zjeździe PTF-arm (Załącznik 4, punkt III 

A, poz. 13). Brałam też udział w badaniach dostępności farmaceutycznej 

ketoprofenu  z maści  (Załącznik 4, punkt III A, poz. 25). 

W tym okresie uzyskałam także prawo wykonywania zawodu farmaceuty                    

(2004 r.) a następnie dyplom specjalisty II stopnia w zakresie farmacji klinicznej                     

(2005 r.).    

W następnych latach we współpracy z Panem Profesorem Wiesławem 

Sawickim, ówczesnym Kierownikiem Katedry Technologii Postaci Leku 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego byłam wykonawcą biofarmaceutycznej 

oceny nowych, doustnych postaci farmaceutycznych tramadolu                                   

o kontrolowanym uwalnianiu (tabletek i kapsułek oraz minitabletek i minikapsułek 

wypełnionych peletkami), opracowanych  w w/w Katedrze.  Badania były 

prowadzone na modelu zwierzęcym (króliki). Na wstępie opracowałam metodę 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w celu oznaczania tramadolu               

w osoczu krwi królików (Załącznik 4, punkt II B, poz. 4). Na podstawie uzyskanych 

wartości parametrów farmakokinetycznych tramadolu wykazaliśmy, iż nowe postaci 

farmaceutyczne charakteryzował wydłużony czas działania w porównaniu do 

preparatu Tramal Retard®, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Wstępne wyniki 

badań przedstawiono  na konferencji krajowej (Załącznik 4, punkt III A, poz. 22                 

i 23),   a wyniki końcowe opublikowano  (Załącznik 4, punkt II A, poz. 1 i 2).   

Jednocześnie, kontynuując współpracę z Kliniką Anestezjologii                             

w Położnictwie i Ginekologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego                       

w Poznaniu, uczestniczyłam w badaniach dotyczących farmakoterapii bólu 

pooperacyjnego z zastosowaniem morfiny u pacjentek po zabiegach 
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histerektomii brzusznej. Celem oznaczania stężeń morfiny we krwi pacjentek                   

opracowałam metodę analityczną z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej z detektorem UV (Załącznik 4, punkt II B, poz. 4).  Wykazaliśmy,                  

iż podskórne stosowanie morfiny w porównaniu do podania dożylnego nie zapewnia 

pacjentkom skutecznej analgezji w ciągu pierwszych czterech godzin po zabiegu 

histerektomii brzusznej. Nie stwierdziliśmy także istotnej korelacji między 

poziomem endogennych β-endorfin we krwi pacjentek, a odczuwanym przez nich 

bólem w okresie pooperacyjnym. Wyniki badań zostały opublikowane (Załącznik 4, 

punkt II A, poz. 3) oraz zaprezentowane w postaci dwóch doniesień konferencyjnych 

(Załącznik 4, punkt III A, poz. 16 i 19).  

Od roku 2016 tematykę farmakoterapii bólu po zabiegach histerektomii 

brzusznej kontynuuję we współpracy z Pleszewskim Centrum Medycznym w ramach 

pełnienia funkcji promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr farm. Doroty 

Kołodziej (Załącznik 4, punkt III G). W badaniach tych oceniana jest skuteczność                                                                   

i bezpieczeństwo oraz farmakokinetyka tapentadolu w porównaniu do oksykodonu.           

Wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencji naukowej (Załącznik 

4, punkt III A, poz. 24).  

Od roku 2016 (we współpracy z Katedrą i Kliniką Medycyny Paliatywnej 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) uczestniczę również w badaniach 

dotyczących skuteczności analgetycznej opioidów (morfina, oksykodon) i środków 

miejscowo znieczulających (bupiwakaina, lidokaina) w zależności od dawki, 

stężenia i drogi podania, w których jestem odpowiedzialna za część analityczną, 

dotyczącą oznaczeń stężeń bupiwakainy we krwi pacjentów oraz ich interpretację.  

Kontynuując tematykę badawczą dotyczącą skutecznej i bezpiecznej 

farmakoterapii bólu prowadziłam prace na modelu zwierzęcym nad 

farmakokinetyką i farmakodynamiką morfiny w warunkach doświadczalnie 

wywołanej endotoksemii oraz wpływem wenlafaksyny na farmakokinetykę 

tramadolu. Ponadto, przeprowadziłam badania behawioralne nad działaniem 

antydepresyjnym tramadolu oraz wpływie tego leku na procesy poznawcze                       

u szczurów (we współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakoekonomiki i Farmacji 

Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu). 
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Publikacje oryginalne opisujące wyniki powyższych badań stanowią podstawę cyklu 

habilitacyjnego (Załącznik 4, punkt I, poz. 1-6).  

Obecnie zakończyłam również badania dotyczące farmakokinetyki tramadolu                   

w warunkach endotoksemii u królików, w których  wykazano istotnie większe 

wartości dostępności biologicznej oraz nieco wolniejszą eliminację tramadolu                      

u zwierząt z endotoksemią  w porównaniu do zwierząt zdrowych. Może                           

to wskazywać na potrzebę modyfikacji schematów dawkowania tego leku  

(zmniejszenie dawki i/lub wydłużenie przedziałów dawkowania) podczas stanu 

zapalnego i infekcji. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż podczas endotoksemii 

może mieć miejsce zmniejszenie aktywności izoenzymów cytochromu P450,                  

co może oznaczać mniejszy metabolizm tramadolu do jego aktywnego metabolitu                 

O-demetylotramadolu i tym samym słabszy efekt analgetyczny. Zatem skuteczna                 

i bezpieczna farmakoterapia bólu z zastosowaniem tramadolu przy współistniejącej 

endotoksemii powinna zawsze opierać się na monitorowaniu (zarówno przez lekarza, 

jak i farmaceutę) efektu przeciwbólowego i ryzyka wystąpienia działań 

niepożądanych, celem ustalenia indywidualnego, optymalnego schematu 

dawkowania tego leku.  

 

Całokształt działalności naukowo-badawczej wraz z wykazem 

opublikowanych prac naukowych oraz szczegółowe informacje o osiągnięciach 

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki przedstawione                         

są w Załączniku 4, natomiast analiza bibliometryczna publikacji - sporządzona 

przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego                 

w Poznaniu - w Załączniku 7. 

 

 

 

Poznań, dnia 12.02.2018 r.  
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