
STRESZCZENIE 
 

Padaczka to przewlekłe schorzenie, bądź grupa przewlekłych schorzeń mózgu 

dla których charakterystyczna jest stała predyspozycja do występowania napadów 

padaczkowych. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na padaczkę cierpi około  

65 milionów ludzi, co stanowi 1 – 2% populacji. W Polsce choroba ta dotyczy około  

400 tysięcy osób.  

Napady padaczkowe zwykle wpływają na częstość akcji serca i jego rytm  

w mechaniźmie zaburzeń czynności układu autonomicznego, które z biegiem czasu oraz 

wraz ze wzrostem nasilenia drgawek mogą mieć szkodliwy wpływ na czynność serca  

i prowadzić do poważnych konsekwencji klinicznych. U pacjentów z lekooporną 

padaczką skroniową zaobserwowano częstsze zaburzenia sercowo-naczyniowe  

niż u osób reagujących na leki. Około 40% chorych na padaczkę opornych na leczenie 

dotyka jedna lub więcej nieprawidłowość w funkcjonowaniu serca. Częściowe  

i uogólnione napady drgawkowe mogą przyczyniać się do powstawania arytmii serca  

w trakcie napadów, bezpośrednio po nich oraz pomiędzy napadami. 

Podstawą współwystępowania tych zaburzeń mogą być pewne podobieństwa  

w budowie oraz aktywności komórek nerwowych i komórek serca. Układ 

bodźcoprzewodzący serca stanowią wyspecjalizowane komórki, które histologicznie 

przypominają neurony. Dodatkowo komórki te mają zdolność do spontanicznej 

depolaryzacji do wartości progowej i w konsekwencji do wytwarzania potencjału 

czynnościowego. Ponadto w sercowym i neuronalnym potencjale czynnościowym 

wyróżniono pięć faz, które są ściśle związane z dokomórkowym prądem sodowym  

i odkomórkowym prądem potasowym. Na podstawie tych podobieństw można 

przypuszczać, że zaburzenia rytmu serca i napady drgawkowe mają wspólne elementy 

patogenezy. Jednoczesna aktywacja grupy neuronów prowadząca do nagłych, 

nadmiernych wyładowań elektrycznych w mózgu jest przyczyną napadów 

padaczkowych. Podobnie nieprawidłowa aktywność elektryczna w sercu skutkuje 

pojawieniem się arytmii. Ponadto, zaburzenia rytmu serca uznawane są za jedną  

z głównych przyczyn nagłej niespodziewanej śmierci w padaczce. Idąc dalej, mutacje  

w obrębie kanałów jonowych stwierdza się zarówno w padaczce idiopatycznej  

jak i nagłych zaburzeniach rytmu serca. W końcu leki antyarytmiczne  



i przeciwpadaczkowe mają podobne punkty uchwytu – kanały jonowe, co może 

tłumaczyć wpływ leków przeciwdrgawkowych na funkcje serca i odwrotnie.  

Wspólne elementy patogenezy padaczki i arytmii, a także częste 

współwystępowanie tych chorób zwiększa prawdopodobieństwo stosowania politerapii 

z lekami przeciwpadaczkowymi i antyarytmicznymi. Podstawową zasadą terapii 

złożonej jest bezpieczeństwo, dlatego wybór odpowiednich środków medycznych 

powinien być poprzedzony licznymi badaniami dotyczącymi interakcji między 

stosowanymi lekami zarówno pod względem efektów terapeutycznych jak i działań 

niepożądanych. 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu propafenonu, leku 

antyarytmicznego klasy IC, podawanego jednokrotnie, na aktywność 

przeciwdrgawkową wybranych nowych leków przeciwpadaczkowych w teście 

maksymalnego wstrząsu elektrycznego u myszy. Określano również charakter działań 

niepożądanych propafenonu oraz jego kombinacji z nowymi lekami 

przeciwpadaczkowymi w zakresie wpływu na koordynację ruchową z wykorzystaniem 

testu komina oraz wpływu na pamięć długoterminową z wykorzystaniem testu biernego 

unikania. Ponadto, w celu weryfikacji charakteru potencjalnych interakcji 

międzylekowych oceniano wpływ propafenonu na stężenia badanych leków 

przeciwpadaczkowych w homogenatach mózgów myszy. 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że propafenon 

podawany jednorazowo w dawkach 60; 70 i 90 mg/kg istotnie podwyższał wartość 

progu drgawkowego w modelu drgawek elektrycznych u myszy. Dodatkowo, badany 

lek antyarytmiczny w dawkach nie działających na próg drgawkowy (do 50 mg/kg) 

wzmacniał działanie przeciwdrgawkowe okskarbazepiny, topiramatu i pregabaliny, 

zmniejszając istotnie ich wartości ED50, nie wpływał jednak na działanie ochronne 

lamotryginy w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego u myszy. Zaobserwowano 

również, że interakcje między propafenonem a pregabaliną mogą mieć charakter 

farmakokinetyczny, ponieważ lek antyarytmiczny w dawce 50 mg/kg znacząco 

podwyższał stężenie pregabaliny w homogenatach mózgów myszy. Z kolei, propafenon 

podawany w dawce 50 mg/kg nie zmieniał istotnie mózgowego stężania 

okskarbazepiny i topiramatu, sugerując, że interakcje zachodzące między lekiem 

antyarytmicznym a okskarbazepiną bądź topiramatem mają podłoże 

farmakodynamiczne. 



W zakresie działań niepożądanych, pregabalina w dawce 161,4 mg/kg istotnie 

zaburzała koordynację ruchową u myszy. Ponadto całkowite zaburzenie koordynacji 

zaobserwowano po łącznym zastosowaniu pregabaliny (104,2 mg/kg) i propafenonu  

(50 mg/kg). Propafenon, pozostałe leki przeciwpadaczkowe oraz ich kombinacje  

z lekiem antyarytmicznym nie upośledzały koordynacji ruchowej i nie wpływały  

na pamięć długoterminową u myszy. 

Uzyskane wyniki sugerują, że propafenon może być odpowiednim kandydatem 

na lek antyarytmiczny, który mógłby być stosowany u pacjentów cierpiących  

na padaczkę ze współistniejącymi zaburzeniami rytmu serca. Przedstawione interakcje 

farmakokinetyczne między propafenonem a pregabaliną, mogą sugerować redukcję 

dawki leku przeciwpadaczkowego przy łącznym ich stosowaniu. Trudno jednak 

określić jednoznacznie przyczynę tych oddziaływań międzylekowych, a należy  

też podkreślić fakt, że pojawienie się interakcji farmakokinetycznych u zwierząt  

nie zawsze jest równoznaczne z obecnością ich u ludzi. Przedstawione wyniki należy 

potwierdzić w innych ostrych i przewlekłych modelach drgawkowych, a dopiero  

w następnym etapie można je ekstrapolować na warunki kliniczne. 

 


