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Padaczka jest jednym z najczęściej spotykanych schorzeń neurologicznych i dotyczy 

około 1-2% światowej populacji. Z powodu nieskuteczności leków w 20-30% przypadków 

padaczki ważne jest wprowadzenie do użycia nowych związków przeciwpadaczkowych.  Od 

dziesięcioleci modele drgawek zwierzęcych służą do testowania użyteczność i właściwości 

przeciwdrgawkowych nowych leków. W latach 80-tych XX wieku odkryto, że systemowe 

wstrzyknięcie gryzoniom pilokarpiny, powoduje zmiany neuropatologiczne podobne do 

występujących w mózgach chorych na padaczkę ludzi. Obecnie jest to dokładnie opisany i 

scharakteryzowany model padaczki, w którym wywołanie stanu padaczkowego prowadzi do 

rozwoju epileptogenezy. Celem niniejszej pracy była ocena skuteczność felbamatu lorekrezolu, 

stiripentolu i topiramatu w przeciwdziałaniu drgawek u myszy wywołanych podaniem 

pilokarpiny. Spośród czterech nowych leków przeciwpadaczkowych tylko stiripentol i 

lorekrezol wykazały ochronne, proporcjonalne do dawki działanie w drgawkach wywołanych 

pilokarpiną. Wyliczona wartość ED50 (dawka skuteczna u 50% zwierząt) wyniosła kolejno 221 

(133,2 – 366,7) mg/kg dla stiripentolu oraz 8,1 (5,4 – 12,0) mg/kg dla lorekrezolu. Felabamat 

w dawce do 100 mg/kg nie zapobiegł drgawkom u myszy wywołanym pilokarpiną. U 

wszystkich zwierząt leczonych felbamatem rozwinęła się aktywność drgawkowa. Dawka 80 

mg/kg topiramatu nasiliła drgawki u zwierząt oraz obniżyła CD50 (dawka wywołująca drgawki 
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u 50% zwierząt) pilokarpiny z 363 do 228 mg/kg. Podsumowując, tylko dwa z czterech 

badanych leków, lorekrezol i stiripentol, są skuteczne w zapobieganiu drgawek wywołanych 

podaniem pilokarpiny u myszy. 
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1. SUMMARY 
 

Epilepsy is one of the most common neurological disorder, which involves about 1-2% 

of world society. The selection of new antiepileptic compounds is essential due to the 

ineffectiveness of drugs in 20-30% cases of epilepsy. For decades, animal models of seizures 

are used to test anticonvulsants potency and usefulness of new drugs in epilepsy. It was 

discovered in the 80s of XX century, that systemic injection of pilocarpine in rodents induces 

neuropathological changes, which are observed in epileptic human brain tissue. Nowadays, it 

is a well characterized and validated model of epilepsy that employs status epilepticus to induce 

epileptogenesis. This study examined the anticonvulsive potential of felbamate, loreclezole, 

stiripentol and topiramate against pilocarpine-induced seizures in mice. Of the total four novel 

antiepileptic drugs tested, only stiripentol and loreclezole showed full, dose-dependent, 

protective activity against pilocarpine-induced convulsions with the respective ED50 (effective 

dose among 50% of animals) values of 221 (133.2 – 366.7) and 8.1 (5.4 – 12.0) mg/kg. 

Felbamate up to the dose of 100 mg/kg failed to protect mice against pilocarpine-induced 

seizures. All animals treated with felbamate developed a full array of convulsive activity. 

Topiramate given at 80 mg/kg enhanced seizure activity produced by pilocarpine by lowering 

its CD50 (convulsive dose among 50% of animals) value from 363 to 228 mg/kg. In conclusion, 

only two of the four tested drugs, lorecrezole and stirpipentol, are effective to protect against 

pilocarpine-induced seizures in mice.  

 


