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Padaczka jest przewlekłą chorobą neurologiczną o zróżnicowanej i nie do końca 

poznanej etiologii. Jej istotą są patologiczne wyładowania neuronów z towarzyszącymi 

zmianami czynności bioelektrycznej w mózgu. Leczenie padaczki jest oparte przede 

wszystkim na objawowo działającej farmakoterapii, mającej na celu ograniczenie lub 

wyeliminowanie napadów padaczkowych. Pomimo postępu wiedzy jaki nastąpił 

w ostatnich latach w zakresie leczenia padaczki, wciąż około 30% pacjentów cierpi 

z powodu braku satysfakcjonującej kontroli napadów. Leczenie padaczki lekoopornej jest 

oparte przede wszystkim na politerapii z wykorzystaniem dwóch lub więcej leków 

o zróżnicowanych mechanizmach działania. Wprawdzie nowe leki przeciwpadaczkowe 

mają lepszy profil bezpieczeństwa i tolerancji oraz wywołują mniej efektów 

niepożądanych, jednak nie poprawiają w istotny sposób skuteczności leczenia padaczki. 

Dlatego niezmiernie ważne jest poszukiwanie nowych substancji i leków, które byłyby 

zdolne skutecznie kontrolować napady padaczkowe u ludzi. Dane literaturowe coraz 

odważniej wskazują na istotną rolę substancji obecnych w konopiach siewnych Cannabis 

sativa oraz ich syntetycznych analogów w poprawie stanu zdrowia u pacjentów z padaczką 

lekooporną. Duże nadzieje wiążę się z elementami układu endokannabinoidowego jako 

punktami uchwytu dla nowych substancji o działaniu przeciwpadaczkowym.   

Celem pracy była ocena wpływu ACEA (silnego i wysoce selektywnego agonisty 

receptorów kannabinoidowych CB1) podawanego łącznie z PMSF (inhibitorem jego 

metabolicznej degradacji) na przeciwdrgawkowe działanie klasycznych i nowych leków 

przeciwpadaczkowych (fenobarbitalu [PB], klobazamu [CLB], lakozamidu [LCM], 

lewetiracetamu [LEV], tiagabiny [TGB] i walproinianu magnezu [VPA]) w teście drgawek 

psychoruchowych (6 Hz) u myszy. Test drgawek 6 Hz jest zwierzęcym modelem napadów 

częściowych złożonych, opornych na stosowaną konwencjonalną terapię padaczki u ludzi. 

Wykorzystując zwierzęce modele behawioralne, wyznaczono również profil działań 

niepożądanych kombinacji ACEA i PMSF z badanymi klasycznymi i nowymi lekami 

przeciwpadaczkowymi. Aby wykluczyć lub potwierdzić istnienie interakcji o charakterze 

farmakokinetycznym pomiędzy ACEA i PMSF a klasycznymi i nowymi lekami 

przeciwpadaczkowymi, oceniono stężenia leków przeciwpadaczkowych w homogenatach 

mózgów zwierząt doświadczalnych.  



Doświadczenia przeprowadzono na dorosłych samcach myszy szczepu Albino 

Swiss, przebywających w standardowych warunkach laboratoryjnych. Drgawki 

elektryczne wywoływano z użyciem generatora prądu zmiennego i elektrod rogówkowych. 

Wpływ ACEA i PMSF na działanie klasycznych i nowych leków przeciwpadaczkowych 

oceniono w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz). W ramach oceny charakteru ostrych 

działań niepożądanych określono wpływ kombinacji ACEA i PMSF z lekami 

przeciwpadaczkowymi na koordynację ruchową (w teście komina), procesy uczenia się 

i zapamiętywania (w teście biernego unikania) oraz siłę mięśni szkieletowych (w teście 

chwytania) u myszy. Stężenie leków przeciwpadaczkowych w homogenatach mózgów 

myszy oznaczono wykorzystując wysokosprawną chromatografię cieczową.  

Wyniki uzyskane w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz) wykazały, że PB, 

CLB, LCM, LEV, TGB i VPA chroniły, w sposób zależny od dawki, zwierzęta przed 

wystąpieniem napadów padaczkowych. Podobnie, połączenia tych leków z PMSF w dawce 

30 mg/kg tłumiły, w sposób zależny od dawki, drgawki psychomotoryczne (limbiczne) 

u myszy. Podanie ACEA w dawce 5 mg/kg w kombinacji z PMSF (30 mg/kg) znacząco 

nasiliło przeciwdrgawkowe działanie LEV obniżając wartość jego ED50 o 48 % z 12,11 

± 1,41 mg/kg do 6,29 ± 1,15 mg/kg (p<0,05). Tymczasem, podanie ACEA w dawce 2,5 

mg/kg wraz z PMSF (30 mg/kg) nie skutkowało istotnym wzrostem aktywności 

przeciwdrgawkowej LEV w teście 6 Hz. Ponadto, ACEA (5 mg/kg) w połączeniu z PMSF 

(30 mg/kg) nie wpłynęły istotnie statystycznie na przeciwdrgawkowy potencjał PB, CLB, 

LCM, TGB i VPA w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz) u myszy. Podanie ACEA (5 

mg/kg) i PMSF (30 mg/kg) nie podwyższyło istotnie stężenia LEV w homogenatach 

mózgów myszy, co wskazuje na farmakodynamiczny charakter interakcji pomiędzy tymi 

lekami. Nie stwierdzono istotnego działania neurotoksycznego kombinacji ACEA (5 

mg/kg) i PMSF (30 mg/kg) z klasycznymi i nowymi lekami przeciwpadaczkowymi 

w testach biernego unikania, chwytania i komina u myszy.  

Podsumowując, kombinacje ACEA i PMSF z PB, CLB, LCM, TGB i VPA są 

neutralne z przedklinicznego punktu widzenia, tzn. nie zwiększają skuteczności tłumienia 

drgawek limbicznych w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz), ani nie wywołują 

żadnych działań niepożądanych. Kombinacje ACEA i PMSF z LEV cechują się interakcją 

synergistyczną w teście drgawek psychoruchowych (6 Hz), brakiem ostrych objawów 

neurotoksycznych oraz brakiem oddziaływań farmakokinetycznych. Uzyskane wyniki 

pozwalają zatem na rekomendację kliniczną do zastosowania ACEA i PMSF w kombinacji 



z LEV do leczenia pacjentów z napadami częściowymi złożonymi, opornymi na stosowaną 

terapię padaczki. 


