
7. STRESZCZENIE 
 

Padaczka stanowi jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Występuje 

pod wszystkimi szerokościami geograficznymi i dotyka wszystkie rasy ludzi. Roczna 

zapadalność na padaczkę w populacji ogólnej wynosi ok. 50 na 100 000 osób, a chorobowość 

waha się pomiędzy 5 a 10 na 1000 osób. Wg Światowej Organizacji Zdrowia na padaczkę cierpi 

ok. 50-70 mln. osób na świecie. Szacuje się, że w Europie liczba osób chorujących na padaczkę 

wynosi ok. 3 miliony 600 tys. osób. 

Farmakoterapia stanowi podstawowy sposób leczenia w padaczce. Szacuje się, że 

zastosowanie monoterapii skutecznie opanowuje napady padaczkowe w ok. 70% pacjentów. 

U pozostałych 30% chorych zastosowanie politerapii (tj., dwoma lub nawet trzema lekami 

przeciwpadaczkowymi) nie przynosi zadowalających efektów klinicznych. Osiągnięciu 

sukcesu terapeutycznego w leczeniu padaczki sprzyja właściwy wybór leku lub umiejętne 

połączenie kilku leków przeciwpadaczkowych z uwzględnieniem ich mechanizmów działania 

farmakokinetycznego, farmakodynamicznego oraz możliwych interakcji lekowych. 

Niewłaściwy dobór leków prowadzić bowiem może do zmniejszenia lub wręcz zniesienia 

skuteczności ich działania, a także generować wiele działań niepożądanych. 

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza na rynek farmaceutyczny wprowadzonych zostało 

wiele nowych leków przeciwpadaczkowych. Wieloośrodkowe badania na terenie krajów 

europejskich i Ameryki Północnej wykazały, że klasyczne leki przeciwpadaczkowe stanowią 

najczęściej wybieraną opcję terapeutyczną przez lekarzy zajmujących się leczeniem padaczki. 

Powszechnie przyjęte jest, że każda nowa substancja o potencjalnych właściwościach 

przeciwdrgawkowych, zanim zostanie dopuszczona do badań na ludziach, w pierwszej 

kolejności poddawana jest ocenie przedklinicznej w zwierzęcych modelach napadów 

padaczkowych. 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej była ocena wpływu 5-(3-chlorobenzylo)-4-

heksylo-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu (TP-427) na próg pobudliwości drgawkowej 

w teście progu maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MEST) u myszy oraz ocena 

skuteczności TP-427 w nasilaniu działania przeciwdrgawkowego czterech wybranych 

klasycznych leków przeciwpadaczkowych (tj. fenobarbitalu (PB), fenytoiny (PHT), 

karbamazepiny (CBZ) i walproinianu (VPA)) w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego 

(MES) u myszy. 

Doświadczalnie wykazano, że TP-427 znamiennie podnosi próg pobudliwości 

drgawkowej w teście MEST u myszy oraz istotnie nasila ochronne działanie walproinianu 

przeciw drgawkom toniczno-klonicznym w teście MES u myszy. TP-427 nie nasilał 

znamiennie ochronnego działania PB, PHT i CBZ przeciw drgawkom toniczno-klonicznym 

u myszy. 

Potencjalne objawy niepożądane TP-427 oraz kombinacji TP-427 z PB, PHT, CBZ, 

VPA oceniano za pomocą 3 testów behawioralnych w odniesieniu do: procesów 

zapamiętywania (test biernego unikania), siły mięśni szkieletowych (test chwytania) oraz 

zaburzeń koordynacji ruchowej (test komina) u myszy. TP-427 w kombinacji z klasycznymi 

lekami przeciwpadaczkowymi nie wpływał istotnie statystycznie na zaburzenia koordynacji 

ruchowej, pamięci długotrwałej, ani siły mięśni szkieletowych u myszy w przeprowadzonych 

testach. 

Ostatnim etapem badania była ocena wpływu TP-427 na powstanie interakcji 

farmakokinetycznych z klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi, którą przeprowadzono 

oznaczając stężenia badanych leków przeciwpadaczkowych w homogenatach mózgów myszy. 



Wykazano istotne statystyczne zwiększenie stężenia VPA w homogenatach mózgów myszy po 

podaniu TP-427, nie stwierdzając jednocześnie wpływu TP-427 na stężenia mózgowe PB, PHT 

i CBZ. 

Podsumowując, można stwierdzić, że łączne zastosowanie TP-427 z VPA wydaje być 

obiecujące z punktu widzenia badań przedklinicznych, ponieważ TP-427 wpływa ochronnie 

na działanie przeciwdrgawkowe VPA w teście MES, przy równoczesnym braku ostrych 

działań niepożądanych w testach behawioralnych u myszy. Niestety interakcja pomiędzy TP-

427 a VPA ma podłoże farmakokinetyczne dlatego też skuteczność tej kombinacji wymaga 

potwierdzenia w dalszych w badaniach klinicznych. 


