
STRESZCZENIE 

 „Izobolograficzne interakcje pomiędzy wybranymi lekami przeciwpadaczkowymi II i III 

generacji w teście drgawek toniczno-klonicznych u myszy”. 

  

 Padaczka to druga co do częstości występowania choroba neurologiczna, na którą cierpi 

około 65 mln osób na całym świecie. Padaczka cechuje się występowaniem zsynchronizowanych 

nadmiernych wyładowań neuronów, co klinicznie manifestuje się napadami drgawkowymi lub 

niedrgawkowymi. Częstość występowania padaczki w populacji ludzi wynosi około 1%, zatem w 

Polsce cierpi na jej objawy około 300–400 tysięcy chorych. 

 Głównym sposobem leczenia padaczki jest farmakoterapia wykorzystująca znajomość 

mechanizmów działania leków przeciwpadaczkowych, ich profili farmakokinetycznych oraz 

możliwości pojawienia się działań niepożądanych. Preferowaną metodą farmakoterapii w padaczce 

jest monoterapia z wykorzystaniem jednego leku przeciwpadaczkowego I, II lub III generacji. 

Jednakże przy braku skuteczności terapeutycznej monoterapii, alternatywnie wprowadza się 

politerapię dwoma lub trzema lekami przeciwpadaczkowymi. Podczas łącznego podawania dwóch 

lub trzech leków przeciwpadaczkowych istotne jest odpowiednie ich zestawienie, aby ich efekt 

przeciwdrgawkowy potęgował się lub sumował, a działania uboczne wywierane przez leki całkowicie 

się neutralizowały. Aby jak najefektywniej łączyć leki w kombinacje, maksymalizując ich działania 

lecznicze i minimalizując ich działania niepożądane, wykonuje się badania na zwierzętach 

laboratoryjnych, aby uzyskać jak najwięcej informacji o występujących interakcji lekowych. 

 Celem pracy było określenie typu interakcji zachodzących pomiędzy lekami 

przeciwpadaczkowymi II i III generacji, które były podawane w 6 kombinacjach trójlekowych w teście 

maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy. Kombinacje trójlekowe obejmowały: 

lakozamid (LCM) + lamotrygina (LTG) + okskarbazepiny (OXC), LCM + LTG + pregabalina (PGB), LCM + 

LTG + topiramat (TPM), LCM + OXC + PGB, LCM + OXC + TPM oraz LCM + TPM + PGB. Do oceny 

charakteru interakcji trójlekowych wykorzystano typ I analizy izobolograficznej interakcji w teście 

MES u myszy. Ponadto zbadano, czy interakcjom w danych kombinacjach trójlekowych towarzyszą 

zwiększone skutki uboczne działania leków, które sprawdzano w dwóch testach behawioralnych: 

teście komina, który ocenia wpływ leków na motorykę i koordynację ruchową zwierząt oraz teście 

chwytania, który ocenia wpływ leków na siłę mięśni szkieletowych u myszy. 

 Typ I analizy izobolograficznej wykazał, że kombinacje składające się z 3 leków 

przeciwpadaczkowych II i III generacji: LCM+OXC+PGB i LCM+TPM+PGB podawane w stałej proporcji 

dawek 1:1:1 wywierały synergizm w działaniu przeciwdrgawkowym w teście MES u myszy. Z kolei 

kombinacje trójlekowe składające się z LCM+LTG+TPM, LCM+OXC+LTG, LCM+OXC+TPM i 

LCM+LTG+PGB, podawane w stałej proporcji dawek 1:1:1, wywierały addycję w teście MES u myszy. 

 Wszystkie badane kombinacje trzech leków przeciwpadaczkowych II i III generacji nie 

wywierały działań niepożądanych po ich jednorazowym podaniu, szczególnie w zakresie zaburzeń 

koordynacji ruchowej czy osłabienia siły mięśniowej, które były oceniane w teście komina i chwytania 

u myszy. 



 Kombinacje trzech leków przeciwpadaczkowych II i III generacji przebadane w niniejszej pracy 

mogą okazać się przydatne w leczeniu pacjentów z padaczką lekooporną ze względu na ich korzystny 

profil interakcji w badaniach przedklinicznych oraz brak istotnych działań niepożądanych. 

 


