
STRESZCZENIE 
 

Analiza izobolograficzna interakcji trójlekowych dla kombinacji lakozamidu z wybranymi lekami 

przeciwpadaczkowymi w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego u myszy. 

 

 Współcześnie terminem „padaczka” określa się występowanie przemijających, 

zsynchronizowanych salw nadmiernych, niekontrolowanych wyładowań w obrębie neuronów 

prowadzących do klinicznie jawnych napadów. Padaczka jest jedną z najczęściej występujących 

chorób układu nerwowego dotykającą około 65 mln osób na świecie.  Analizując poszczególne 

badane grupy widać różnice statystyczne, które można sprowadzić do stwierdzenia, że w krajach 

rozwiniętych roczna częstość występowania napadów padaczki to 50 na 100.000 pacjentów, 

podczas gdy w krajach rozwijających się częstość występowania jest zbliżona do 700 na 100.000. 

Padaczka, staje się więc zauważalnym problemem, nakładającym ogromne obciążenie dla zdrowia 

publicznego na całym świecie. 

 Padaczka występuje w populacji ogólnej u około 1% osób. w Polsce choruje na padaczkę 

około 300–400 tysięcy pacjentów. Wybór farmakoterapii powinien być oparty na znajomości 

profilu farmakologicznego leków, ich mechanizmów działania oraz możliwości wystąpienia działań 

niepożądanych. Należy dążyć do tego, aby efekty przeciw-padaczkowego działania leków 

sumowały się lub nawet potęgowały, natomiast efekty wywołujące skutki uboczne hamowały się 

lub całkowicie znosiły. W tym celu przeprowadza się badania przedkliniczne z udziałem zwierząt 

laboratoryjnych, aby dostarczyć jakże cennych informacji na temat możliwych interakcji leków 

przeciwpadaczkowych. 

 Celem niniejszej pracy było określenie interakcji zachodzących pomiędzy pięcioma lekami 

przeciwpadaczkowymi: lakozamidem, fenobarbitalem, lamotryginą, karbazepiną oraz 

walproinianem, które były podawane w kombinacjach trójlekowych. Do przeprowadzonych 

doświadczeń wykorzystano test maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy. Test ten 

jest modelem drgawek uogólnionych, toniczno-klonicznych, a także do pewnego stopnia napadów 

częściowych z lub bez wtórnego uogólnienia u chorych na padaczkę. 

 Wszystkie kombinacje lekowe zostały ocenione za pomocą analizy izobolograficznej typu I. 

Przeprowadzona analiza izobolograficzna wykazała, że kombinacje leków: LCM+PB+VPA, 

LCM+CBZ+PB, LCM+LTG+VPA, LCM+CBZ+LTG oraz LCM+LTG+PB wywołują interakcję 

addytywną w teście MES u myszy. Jedynie kombinacja LCM+CBZ+VPA wykazała antagonizm w 

teście MES u myszy. 

 W niniejszej pracy oceniono także potencjalne działania neurotoksyczne badanych 

kombinacji trójlekowych z wykorzystaniem testu komina (oceniającego koordynację ruchową), 



testu chwytania (oceniającego siłę mięśni szkieletowych) oraz testu biernego unikania 

(oceniającego pamięć długotrwałą u myszy). 

 Przeprowadzone badania wykazały, że żadna z kombinacji trójlekowych nie wywołuje 

istotnych statystycznie zaburzeń koordynacji ruchowej, siły mięśniowej czy pamięci długotrwałej u 

myszy, porównując badane grupy zwierząt do grupy kontrolnej. 

 Trójlekowe kombinacje leków przeciwpadaczkowych, opisane w niniejszej pracy są 

nadzieją na skuteczniejsze leczenie padaczki lekoopornej, ponieważ aż 5 kombinacji charakteryzuje 

się korzystnym profilem interakcji. Interakcje addytywne (LCM+PB+VPA, LCM+CBZ+PB, 

LCM+LTG+VPA, LCM+CBZ+LTG) w działaniu przeciwdrgawkowym w teście MES u myszy, a 

także brak działań neurotoksycznych pozwala na dalszą analizę opisanych kombinacji trójlekowych 

w badaniach klinicznych. 

 


