
Padaczka jest jedną z najpowszechniejszych chorób neurologicznych 

występujących u ludzi na całym świecie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy 

rasy. Według WHO chorobą tą dotkniętych jest ok 50-70 mln ludzi z czego ok. 3 

mln 600 tys. w Europie. Chorobowość wynosi 5-10 osób na 1000, zaś zapadalność 

wynosi ok. 50/100 000 na rok.  

Podstawą leczenia padaczki pozostaje farmakoterapia. Szacunkowo u ok. 70% 

osób dotkniętych chorobą do dobrej kontroli choroby wystarczające jest 

stosowanie jednego leku przeciwpadaczkowego. U pozostałych 30% chorych 

konieczne jest łączne stosowanie wielu leków (dwóch lub trzech leków 

przeciwpadaczkowych razem). Pomimo takiej politerapii często nie jest możliwe 

osiągnięcie zadowalającej kontroli choroby. Właściwy dobór leków jest 

uzależniony od typu padaczki, wieku pacjenta, jego statusu społeczno-

ekonomicznego z uwzględnieniem mechanizmu działania stosowanego leku lub 

leków przeciwpadaczkowych. Liczne interakcje pomiędzy zastosowanymi lekami 

mogą przyczyniać się do osłabienia ich działania a także wywoływać liczne 

działania niepożądane.  

W ciągu ostatnich kilku dekad dokonał się znaczny postęp w zakresie nauk 

podstawowych, przybliżający mechanizmy działania układu nerwowego oraz 

patofizjologii padaczki, który zaowocował rejestracją wielu nowych leków 

przeciwpadaczkowych. Z uwagi na brak skutecznego leczenia części chorych 

dotkniętych padaczką, pomimo prawidłowo prowadzonej farmakoterapii, 

prowadzi się poszukiwania nowych związków działających przeciwdrgawkowo. 

Zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami każda nowa substancja posiadająca 

potencjalne właściwości przeciwdrgawkowe przed dopuszczeniem do 

doświadczeń na ludziach jest testowana uprzednio w ramach oceny 

przedklinicznej na zwierzęcych modelach napadów drgawkowych. 

Celem niniejszej pracy była ocena właściwości przeciwdrgawkowych nowej 

pochodnej triazolinotionów - 5-[(3-fluorofenylo)etylo]-4-(n-heksylo)-2,4-

dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu (substancji TPF-34) w teście maksymalnego 

wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy. Oceniono również profil 

neurotoksycznego działania badanej substancji TPF-34 w teście pręta 

obrotowego u myszy oraz zbadano wpływ na działanie przeciwdrgawkowe 

podanych łącznie z badaną substancją TPF-34 4 klasycznych leków 

przeciwpadaczkowych (fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny i walproinianu) 

w teście MES u myszy. Następnie oceniono izobolograficznie  charakter interakcji 

występujących pomiędzy lekami przeciwpadaczkowymi a substancją TPF-34 oraz 



zbadano potencjalne działania niepożądane wywoływane przez substancję TPF-

34 podawaną łącznie z każdym z 4 klasycznych leków przeciwpadaczkowych w 

teście chwytania, komina i biernego unikania u myszy. Ostatecznie zbadano 

również wpływ substancji TPF-34 na stężenie klasycznych leków 

przeciwdrgawkowych w mózgach myszy, aby wykluczyć istnienie interakcji o 

charakterze farmakokinetycznym pomiędzy badanymi lekami. 

W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, iż substancja TPF-34 

wykazuje działanie ochronne przed drgawkami tonicznymi w teście MES u myszy. 

Izobolograficznie wykazano addycyjne działanie ochronne substancji TPF-34 w 

połączeniu z czterema klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi w teście MES u 

myszy. Badana substancja TPF-34 podana jednorazowo łącznie z fenobarbitalem, 

fenytoiną, karbamazepiną i walproinianem nie nasilała działań niepożądanych 

ocenianych w testach behawioralnych: koordynacji ruchowej (test komina), 

pamięci długotrwałej (test biernego unikania) oraz siły mięśni szkieletowych (test 

chwytania). Ponadto, substancja TPF-34 nie wpływała na zmianę stężeń w tkance 

mózgowej fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny i walproinianu u myszy. 

W podsumowaniu można zawrzeć wnioski iż badana substancja TPF-34 w 

kombinacji z fenobarbitalem, fenytoiną, karbamazepiną i walproinianem 

wykazuje addytywne działanie przeciwdrgawkowe w teście MES u myszy, nie 

wpływając przy tym istotnie na wystąpienie ostrych działań niepożądanych 

leków oraz nie wpływa na zmiany stężenia w mózgach myszy tych czterech 

klasycznych leków przeciwdrgawkowych.  

 


