
STRESZCZENIE 

Padaczka to pierwotna choroba mózgu, a jej głównym objawem jest 
występowanie nagłych zaburzeń elektrochemicznych określonych komórek 
nerwowych w mózgu. Według definicji padaczka jest traktowana jako zespół 
objawów, ściśle związanych z zaburzeniami czynnościowymi mózgu a główną 
cechą padaczki są powtarzalne incydenty objawów często powiązanych z 
utratą lub zaburzeniami świadomości. Padaczka jest pod względem częstości 
występowania drugą (po bólach głowy) chorobą przewlekłą spotykaną w 
praktyce neurologa. Na padaczkę choruje ponad 50 milionów ludzi na całym. 
Podstawową metodą leczenia padaczki jest farmakoterapia z wykorzystaniem 
jednego leku przeciwpadaczkowego. Niestety, pomimo dostępnych 25 różnych 
leków przeciwpadaczkowych około 30% pacjentów cierpiących na padaczkę 
jest opornych na monoterapię jednym lekiem przeciwpadaczkowym i wymaga 
leczenia co najmniej dwoma lekami przeciwpadaczkowymi podawanymi 
łącznie w kombinacji. W leczeniu padaczki lekoopornej stosuje się z reguły 
kombinacje kilku leków, a ich dobór jest związany z rodzajem napadów oraz 
interakcjami pojawiającymi się pomiędzy substancjami czynnymi. W 
poszukiwaniu nowych związków chemicznych dających nadzieję na 
zmniejszenie częstości napadów lub ilości przyjmowanych leków przez osoby 
z padaczką oraz padaczką lekooporną, badanych jest bardzo wiele substancji 
chemicznych o wysokim potencjale przeciwdrgawkowym do których należą 
różne pochodne 1,2,4-triazolo-3-tionu, charakteryzującesię działaniem 
ochronnym przed drgawkami w modelach eksperymentalnych u gryzoni. 
Celem niniejszej pracy była ocena przeciwdrgawkowego działania nowej 
pochodnej 4 -butylo-5-[(4-chloro-2-metylo-fenoksy)metylo]-2,4-dihydro-3H-
1,2,4-triazolo-3-tionu (substancjibadanej TPL-16) w teście maksymalnego 
wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy, będącego modelem drgawek  
toniczno-klonicznych. Badania przeprowadzono w 4 czasach (tj. po 15,30, 60 i 
120 minutach) od dootrzewnowego podania substancji badanej TPL-16 
zwierzętom. Ponadto, oceniono profil toksycznego działania substancji 
badanej TPL-16 w zakresie wywoływania zaburzeń koordynacji ruchowej w 
teście pręta obrotowego u myszy. Aby ocenić charakter interakcji 
występujących pomiędzy substancją badaną TPL-16 a czterema klasycznymi 
lekami przeciwpadaczkowymi (tj. karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną i 
walproinianem) w teście MES u myszy, zastosowano metodę analizy 
izobolograficznej interakcji typu I. Dodatkowo, przeprowadzono ocenę wpływu 
badanej substancji TPL-16 na stężenia czterech klasycznych leków 
przeciwpadaczkowych w homogenatach mózgów u myszy. Ostatecznien 
badanej substancji TPL-16 na wystąpienie potencjalnych działań 
niepożądanych czterech klasycznych leków przeciwpadaczkowych w testach 
siły chwytu i komina u myszy. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń 
wykazano doświadczalnie, że substancja badana TPL-16 (w sposób zależny 
od dawki) chroni zwierzęta przeciw drgawkom toniczno-klonicznym u myszy, 
aszczyt maksymalnego jej działania przeciwdrgawkowego występuje po 15 



minutach od jej dootrzewnowego podania. Jednakże siła działania 
przeciwdrgawkowego substancji badanej TPL-16 słabnie wraz z długością 
czasu od podania dootrzewnowego substancji do przeprowadzenia testu MES 
u myszy. Ponadto, substancja badana TPL-16 (w sposób zależny od 
dawki) wykazuje działania neurotoksyczne manifestujące się zaburzeniami 
koordynacji ruchowej w teście pręta obrotowego u myszy. Jednakże siła 
działania neurotoksycznego substancji badanej TPL-16 nasila się wraz z 
długością czasu od podania dootrzewnowego substancji do przeprowadzenia 
testu pręta obrotowego u myszy. Wyznaczony doświadczalnie wskaźnik 
terapeutyczny substancji badanej TPL-16,wyliczony jako iloraz wartości TD 50 i 
ED 50 z testów pręta obrotowego i MES u myszy wahał się od 5,58 po 15 
minutach od podania substancji badanej TPL-16 do 0,89 po 120 minutach od 
dootrzewnowego podania substancji badanej TPL-16 myszom. Wykazano   
również, że substancja badana TPL-16 nasilała istotnie statystycznie ochronne 
działanie walproinianu w teście drgawek toniczno-klonicznych u myszy. 
Jednocześnie substancja badana TPL-16 podana łącznie z karbamazepiną, 
fenytoiną i fenobarbitalem nie nasilała istotnie statystycznie ich 
przeciwdrgawkowego działania w teście MES u myszy. Typ I analizy izobolo-
graficznej dla równoległych linii zależności dawka-efekt ujawnił istnienie supra- 
addycji(synergizmu) w działaniu przeciwdrgawkowym dla kombinacji 
substancji badanej TPL-16 z walproinianem oraz istnienie addycji dla 
kombinacji substancji badanej TPL-16 z karbamazepiną, fenytoiną i 
fenobarbitalem w teście MES umyszy. Z kolei, mózgowe stężenia klasycznych 
leków przeciwpadaczkowych (karbamazepiny, fenytoiny, fenobarbi 
talu i walproinianu) nie były istotnie statystycznie zmienione po łącznym ich 
podaniu z substancją badaną TPL-16 u myszy. Ponadto, 
substancja badana TPL-16 podana łącznie z karbamazepiną, fenytoiną, 
fenobarbitalem i walproinianem (w dawkach odzwierciedlających wartości ED50 
i pochodzących z testu MES u myszy) nie wywoływała żadnych upośledzeń 
siły mięśni szkieletowych u myszy w teście chwytu oraz żadnych zaburzeń 
koordynacji ruchowej w teście komina u myszy. Ostatecznie na podstawie 
przeprowadzonych badań w warunkach przedklinicznych można przyjąć, że 
substancja badana TPL-16 może być dobrym kandydatem na nowy lek 
przeciwpadaczkowy. 

SUMMARY 
Epilepsy is a primary brain disease and its main symptom is the occurrence of 
sudden electrochemical disorders in specific neurons of the brain. According to 
the definition, epilepsy isconsidered as a set of symptoms, closely related to 
brain functional disorders and the main feature of epilepsy is repetitive 
symptom incidents often associated with loss or disturbance of consciousness. 
Epilepsy is the second most common (after headache) chronic disease found 
in the practice of a neurologist. Over 50 million people worldwide suffer from 
epilepsy. The main method of epilepsy treatment is pharmacotherapy with one 
antiepileptic drug. Unfortunately, despite the availability of 25 different 
antiepileptic drugs, approximately 30% of patients with epilepsy are refractory 



to monotherapy with one antiepileptic drug and require treatment with AT least 
two antiepileptic drugs combined together. In the treatment of drug-resistant 
epilepsy, as a rule, combinations of several drugs are used, and their selection 
is related to the type of seizures and interactions that occur between the active 
substances. In the search for new chemicalcompounds that give hope of 
reducing the frequency ofseizures or the number of drugs taken by people with 
epilepsy and drug-resistant epilepsy, a lot ofchemicals with high anticonvulsant 
potential are being tested, including various derivatives of 1,2,4-triazole-3-
thione, characterized by protective effects against convulsions evoked .n 
experimental models in rodents. The aim of this study was to assess the 
anticonvulsant activity of the new 4-butyl-5-[(4-chloro-2- 3H-1,2,4-triazole-3-
thione derivative (a substancje TPL-16) in the maximal electroshock-induced 
seizures (MES) in mice, which is a model of tonic-clonic seizures. The studies 
were carried out at 4 pretreatment times (i.e. 15, 30, 60 and 120 minutes) after 
intraperitoneal administration of the test substance TPL-16 to animals. In 
addition, the toxic profile of the test substance TPL-16, in terms of inducing 
motor coordination impairmentin the rotarod test in mice was evaluated. To 
assess the nature of interactionbetween the test substance TPL-16 and four 
classical antiepileptic drugs (i.e. carbamazepine, phenobarbital, phenytoin and 
valproate) in the mouse MES test, a method of type I isobolographic analysis 
of interaction was used. In addition, the effect of the test substance TPL-16 on 
the brain concentrations of four classic anti-epileptic drugs in the mouse brain 
homogenates. Finally, the effects of the test substance TPL-16 on the 
occurrence of potential adverse effects of four classic antiepileptic drugs in t 
he grip-strength and chimney tests in mice were also investigated. As a result 
of performed experiments, it was experimentally shown that the test substance 
TPL-16 (in a dose-dependent manner) protects the animals against tonic-
clonic seizures in mice, and the peak of its maximal anticonvulsant effect 
occurs at 15 minutes after its intraperitoneal administration. However, the 
anticonvulsant activity of the test substance TPL-16 decreases along with the 
length of time from intraperitoneal administration to the MES test in mice. In 
addition, the test substance TPL-16 (in a dose-dependent manner) exhibits 
neurotoxic effects manifested by abnormal motor coordination in the rotarod 
test in mice. However, the potency of the neurotoxic effect of the test 
substancje TPL-16 increases with the length of time from intraperit o neal 
administration of the substance to the performance of the rotarod test in mice. 
The experimentally determined therapeutic index for the test substance TPL-
16, calculated as the ratio of TD50 and ED50 values from the rotarod and MES 
tests in mice, ranged from 5.58 after 15 minutes after administration of the test 
substance TPL-16 to 0.89 after 120 minutes from intraperitoneal administering 
the test substance TPL-16 to mice. It was also shown that the test substance 
TPL-16 significantly increased the protective effects of valproate in the tonic- 
clonic seizure test in mice. At the same time, the test substance TPL-16 co- 
administered with carbamazepine, phenytoin and phenobarbital did not 
statistically increase their anticonvulsant activity in the MES test in mice. Type 



I isobolographic analysis for parallel dose-effect relationships revealed the 
existence of supra-additivity (synergy) in the anticonvulsant activity for the 
combination of the test substance TPL-16 and valproate, and the existence of 
additivity for thecombination of the test substance TPL-16 with 
carbamazepine, phenytoin and phenobarbital in the MES test in mice. On the 
other hand, the brain concentrations of classic antiepileptic drugs 
(carbamazepine, phenytoin, phenobarbital and valproate) were not statistically 
significantly changed when combined with the test substance TPL-16 in mice. 
In addition, the test substance TPL-16 administered together with 
carbamazepine, phenytoin, phenobarbital and valproate (at doses reflecting 
the ED 50 values derived from the MES test in mice) did not cause any 
impairment of skeletal muscle strength in mice in the grip-strength test and any 
impairment of motor coordination in the chimney test in mice. Finally, based on 
these preclinical studies, it can be assumed that the test substance TPL-16 
may be a good candidate for a new antiepileptic drug. 


