
Streszczenie: 

Padaczka jest chorobą neurologiczną występującą globalnie. Choruje na nią około 1% 

społeczeństwa, może być zarówno chorobą wrodzoną jak i nabytą m.in. w wyniku urazu. 

Występowanie tej choroby jest związane z wieloma czynnikami, takimi jak mutacje genetyczne, 

wady obróbki potranslacyjnej białek, kanałopatie. W niektórych przypadkach ciężko jest 

wyizolować czynnik, który może powodować chorobę. Mimo dobrze poznanych mechanizmów 

jakie wpływają na występowanie tej patologii, ok. 30% pacjentów dalej boryka się z nieskuteczną 

farmakoterapią. Choroba ta charakteryzuje się występowaniem niesprowokowanych napadów 

drgawek o nagłym początku, którym mogą towarzyszyć zmiany zachowania, zaburzenia 

świadomości oraz inne zmiany w organizmie człowieka. Mechanizm powstania napadów 

padaczkowych związany jest ze zmianami patofizjologicznymi zachodzącymi w komórce 

nerwowej. Udowodniono, że napad padaczkowy trwający dłużej niż 30 minut jest bardzo trudny do 

opanowania, leczenia i przerwania, poza tym wywołuje nieodwracalne zmiany w centralnym 

układzie nerwowym. Trwają poszukiwania nowych leków, które zoptymalizowałyby leczenie tej 

choroby. W niniejszej pracy skupiono się na badaniach substancji pochodzenia roślinnego z grupy 

kumaryn – umbeliferonu, który wykazuje właściwości przeciwzapalne, immunomodulujące i 

przeciwutleniające zarówno w badaniach in vivo jak i in vitro. Celem niniejszej pracy była ocena 

wpływu umbeliferonu na pobudliwość drgawkową w teście progu maksymalnego wstrząsu 

elektrycznego u myszy (MEST), oraz wpływ jaki wywiera na ochronne działanie czterech 

klasycznych leków przeciwdrgawkowych: fenytoiny, fenobarbitalu, karbamazepiny i walproininanu 

magnezu. W doświadczeniu do oceny interakcji zachodzących między umbeliferonem a 

klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi zastosowano metodę transformacji izobolograficznej. 

Oceniono również potencjalne działania niepożądane tych kombinacji lekowych oraz interakcje 

farmakokinetyczne wywierane przez kombinacje umbeliferonu z lekami przeciwpadaczkowymi. 

Umbeliferon został wybrany do badań spośród innych substancji roślinnych, ponieważ należy do 

grupy kumaryn prostych oraz jako surowiec naturalny jest szeroko dostępny w Polsce. Wyniki 

przedstawione w niniejszej pracy wskazują jednoznacznie, że umbeliferon w sposób zależny od 

dawki zwiększał próg pobudliwości dla drgawek toniczno-klonicznych w teście MEST u myszy. 

Ponadto, umbeliferon w dawce 150 mg/kg istotnie statystycznie nasilał ochronne działanie 

fenobarbitalu i walproinianu magnezu, ale nie fenytoiny i karbamazepiny w teście MES u myszy. 

Ocena farmakokinetyczna całkowitych stężeń leków przeciwpadaczkowych w mózgach badanych 

zwierząt przy wykorzystaniu techniki fluorescencji polaryzacyjnej wykazała, że obserwowane 

interakcje między umbeliferonem a fenobarbitalem i walproinianem magnezu w teście MES u 

myszy miały charakter farmakodynamiczny, ponieważ umbeliferon (w dawce 150 mg/kg) nie 

zmieniał całkowitych stężeń leków przeciwpadaczkowych w tkance mózgowej zwierząt 

doświadczalnych. Umbeliferon w połączeniu z fenobarbitalem, po dokonaniu  transformacji 

izobolograficznej interakcji wykazał charakter addytywny, natomiast kombinacje umbeliferonu z  

fenytoiną, karbamazepiną i walproininanem magnezu wykazały antagonizm w odniesieniu do 

działania przeciwdrgawkowego w teście MES u myszy.  


