
STRESZCZENIE  

 Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, 

wywołaną nieprawidłowym, nadmiernym, ale synchronicznym wzmożeniem aktywności 

grupy komórek nerwowych mózgu. Wg Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej z 2014r. 

do rozpoznania napadu padaczkowego konieczne jest wystąpienie co najmniej dwóch 

niesprowokowanych epizodów drgawek w odstępie większym niż 24 godziny, jednego 

niesprowokowanego epizodu drgawkowego i co najmniej 60% prawdopodobieństwo 

wystąpienia kolejnych drgawek po dwóch napadach padaczkowych w ciągu ostatnich 10 lat 

lub dotychczas postawione rozpoznanie padaczki. Do czynników ryzyka zachorowania na 

padaczkę należą: uraz głowy i mózgu, infekcje ośrodkowego układu mózgowego, 

nieprawidłowości wewnątrzczaszkowe, guzy mózgu lub przerzuty nowotworowe, 

nieprawidłowa budowa struktur mózgowych. Częstość występowania padaczki w populacji 

ogólnej różni się w zależności od wieku- jest znamiennie większa u pacjentów poniżej 5 r.ż., 

w tym głównie w ciągu pierwszego roku życia i we wczesnym dzieciństwie, oraz powyżej 60 

r.ż. Do głównych powikłań padaczki należą niespodziewana śmierć w padaczce oraz stan 

padaczkowy. 

Etiologia padaczki jest złożona i zależy między innymi od nadmiernej aktywacji układu 

glutaminergicznego, zmniejszenia poziomu kwasu γ- aminomasłowego czy histaminy w 

neuroprzekaźnictwie oraz zaburzeń układu dopaminergicznego. Ważną rolę w 

rozprzestrzenianiu napadu padaczkowego odgrywają gap junctions, czyli połączenia 

szczelinowe, które są najczęstszym rodzajem połączeń międzykomórkowych w ośrodkowym 

układzie nerwowym. Ich funkcja polega na dwukierunkowym przekazywaniu sygnału 

elektrycznego oraz chemicznego pomiędzy cytoplazmami poszczególnych komórek.  

Padaczka opona na leki charakteryzuje się występowaniem napadów padaczkowych mimo 

stosowania 2 lub więcej leków przeciwpadaczkowych w optymalnych dawkach. Zjawisko to 

dotyczy nawet 30% pacjentów leczonych z powodu epilepsji. Dlatego niezbędnym jest 

poszukiwanie nowych metod leczenia farmakologicznego. 

 Celem niniejszej pracy  było zbadanie wpływu antagonistów połączeń szczelinowych - 

karbenoksolonu oraz chininy na ochronne działanie klasycznych leków 

przeciwpadaczkowych- kwasu walproinowego, fenobarbitalu oraz karbamazepiny w teście 

drgawkowym 6Hz u myszy, który odpowiada drgawkom psychoruchowym u ludzi.  



Następnie oceniono niepożądane efekty działania karbenoksolonu, chininy oraz ich 

kombinacji z lekami przeciwpadaczkowymi przy zastosowaniu testu komina oraz testu 

biernego unikania u myszy. W ostatnim etapie określono profil farmakokinetyczny interakcji 

pomiędzy karbenoksolonem, chininą oraz lekami przeciwpadaczkowymi poprzez oznaczenie 

poziomu leków przeciwpadaczkowych w homogenatach mózgów u myszy.  

Karbenoksolon w dawkach 75 mg/kg, 100 mg/kg oraz 150 mg/kg nie wpłynął istotnie na próg 

drgawkowy w teście 6 Hz. W połączeniu z lekami karbenoksolon w dawce 150 mg/kg nasilił 

istotnie ochronne działanie kwasu walproinowego u myszy w teście 6Hz, nie wpłynął zaś na 

efekt przeciwdrgawkowy karbamazepiny oraz fenobarbitalu. W teście komina u myszy ani 

sam karbenoksolon, ani w połączeniu z kwasem walproinowym nie wpłynął istotnie na 

zaburzenia koordynacji ruchowej u zwierząt. Podobnie w teście biernego unikania połączenie 

kwasu walproinowego w dawce 82,5 mg/kg z karbenoksolonem w dawce 150 mg/kg nie 

wpłynęło na zachowanie pamięci długoterminowej u myszy. W badaniu homogenatów 

mózgów myszy podanie karbenoksolonu nie zmieniło stężenia kwasu walproinowego.  

Druga badana substancja- chinina podana zwierzętom w dawce 150 mg/kg w istotny sposób 

wpływała na próg drgawkowy w teście 6Hz. Użyte do dalszych badań dawki chininy nie 

wpływające na próg, czyli 75-100 mg/kg nie nasiliły przeciwdrgawkowego działania kwasu 

walproinowego, karbamazepiny oraz fenobarbitalu.  

 Podsumowując, obiecujące są wyniki badań dotyczące połączenia karbenoksolonu z 

kwasem walproinowym w teście 6Hz ze względu na wyraźny efekt przeciwdrgawkowy 

zastosowanej kombinacji oraz brak działań niepożądanych w postaci zaburzeń koordynacji 

ruchowej czy pamięci długoterminowej. Konieczne są jednak dalsze badania w celu 

wykazania efektu przeciwdrgawkowego oraz dokładne badania farmakokinetyki połączeń 

antagonistów synaps elektrycznych oraz leków przeciwpadaczkowych w modelach 

drgawkowych.  

 

 


