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Wpływ antagonistów receptora β na ochronne działanie leków 

przeciwpadaczkowych oraz przeżywalność myszy w modelu drgawek 

aminofilinowych 

 

 

Celem projektu było określenie wpływu łącznego podawania leków 

przeciwpadaczkowych i antagonistów receptorów  na przeżywalność myszy  

w drgawkach aminofilinowych. Z leków przeciwpadaczkowych zastosowano: 

fenobarbital (PB), walproinian magnezu (VPA), diazepam (DZA), gabapentynę (GBP) 

oraz substancję przeciwdrgawkową LY 300164. Spośród antagonistów receptorów  

użyto: atenolol (AT), propranolol (PR), labetalol (LAB) i pindolol (PNL). Dodatkowo, 

zbadano wpływ łącznego podawania tych substancji na ciśnienie krwi 

i tętno u myszy, poziomy jonów potasu, a także poziomy aminofiliny i leków przeciw-

padaczkowych w surowicy krwi i homogenatach mózgu myszy. 

Doświadczenia przeprowadzono na samcach myszy o masie 22 – 27 g. Drgawki 

chemiczne wywoływano poprzez podanie aminofiliny (AMI) w stałej dawce 273 mg/kg 

(odpowiadającej wartości CD97 dla drgawek klonicznych). 

Wykazano, że PB (12,5 – 75 mg/kg), DZA (1.25 – 5.0 mg/kg), VPA (150 – 250 

mg/kg), GBP (150 – 600 mg/kg) oraz LY 300164 (0.5 – 6 mg/kg), w sposób zależny od 

dawki, chronią myszy przed drgawkami klonicznymi, nie wpływają jednak na 

przeżywalność myszy w okresie 24 godzin od intoksykacji aminofiliną. AT (do 25 

mg/kg), PR (do 10 mg/kg), LAB (do 10 mg/kg) i PNL (do 15 mg/kg) nie wpływają na 

drgawki i przeżywalność myszy po drgawkach aminofilinowych. Jednakże wykazano, że 

łączne podanie PB (50 mg/kg) z AT (2,5 – 10 mg/kg), PR (1,25 – 5,0 mg/kg) i LAB (10 

mg/kg) oraz VPA (250 mg/kg) z PR (1,25 – 10 mg/kg), a także DZA (5.0 mg/kg)  

z AT (2.5 mg/kg), PR (1,25 mg/kg) i LAB (1,25 mg/kg) istotnie statystycznie zwiększa 

przeżywalność badanych myszy. Podobnie łączne podanie GBP (300 mg/kg) z AT (2,5 – 

10 mg/kg), PR (1,25 – 10 mg/kg) i LAB (10 mg/kg) oraz LY 300164 (4.0 mg/kg) z PR 

(10 mg/kg) i LAB (2,5 – 5,0 mg/kg) zapobiega śmiertelności w okresie toksyczności 

ostrej. Pomiaru stężenia jonów potasu dokonano dla wybranych kombinacji w czasach 0, 



2, 8 i 24 godziny po podaniu aminofiliny. Wykazano, iż badane leki podnoszą poziom 

tego jonu, w porównaniu z grupą kontrolną, z wyjątkiem DZA (5,0 mg/kg) z AT (2,5 

mg/kg). Pomiary ciśnienia i tętna przeprowadzone w analogicznych czasach i tych 

samych kombinacjach leków jak pomiar potasu, wykazały istotny statystycznie spadek 

ciśnienia krwi (w czasach 0 i 2 godziny od podania aminofiliny), któremu towarzyszył 

wzrost częstości akcji serca. Badania poziomów leków przeciwpadaczkowych wykazały 

spadek stężenia VPA w surowicy krwi pod wpływem aminofiliny i -blokerów oraz 

wzrost poziomu GBP pod wpływem tych leków. Jednocześnie jednak pomiar poziomu 

aminofiliny w surowicy wykazał spadek jej stężenia u zwierząt, które otrzymywały  

LY 300164 (4.0mg/kg), VPA (250 mg/kg) i PB (50 mg/kg) oddzielnie oraz łącznie  

z antagonistami receptorów . Ponadto pomiary poziomu tej metyloksantyny  

w homogenacie mózgu myszy wskazują na wzrost jej stężenia przy podawaniu DZA 

(5mg/kg) i DZA (5.0 mg/kg) z -blokerami oraz VPA (250 mg/kg), a spadek przy 

podaniu GBP (300 mg/kg) oddzielnie oraz łącznie z AT (2,5 mg/kg).  

Przedstawione wyniki wskazują, iż łączne podawanie w wysokich dawkach leków 

przeciwpadaczkowych i wybranych antagonistów receptorów  zwiększa przeżywalność 

myszy w drgawkach aminofilinowych. Postulowany przez wielu naukowców, sercowo-

naczyniowy mechanizm śmierci zwierząt wydaje się potwierdzać. Jednocześnie jednak, 

analiza otrzymanych danych może sugerować ośrodkowe oddziaływanie podawanych 

antagonistów receptorów . 

 


