
STRESZCZENIE 
 

WPŁYW AMIODARONU NA PRZECIWDRGAWKOWE DZIAŁANIE LAMOTRYGINY, 

OKSKARBAZEPINY I TOPIRAMATU W TEŚCIE MAKSYMALNEGO 

ELEKTROWSTRZĄSU U MYSZY 

Padaczka jest jednym z najczęstszych po bólach głowy – przewlekłym, poważnym 

schorzeniem neurologicznym. Liczbę chorych na padaczkę na świecie szacuje się na 50 

milionów, w Europie 6 milionów, zaś w Polsce to około 300-400 tys. Celem leczenia 

padaczki jest wyeliminowanie napadów padaczkowych a tym samym poprawa komfortu 

życia pacjenta, przy jednoczesnych jak najmniejszych działaniach ubocznych leczenia. 

Pomimo dostępności dużej liczby leków przeciwpadaczkowych  

u jednej trzeciej pacjentów objawy choroby utrzymują się. U chorych z padaczką lekooporną 

zalecana jest racjonalna politerapia w celu znalezienia kombinacji leków, która daje 

największą skuteczność w kontroli napadów padaczkowych przy minimalnych działaniach 

niepożądanych. Problem padaczki lekoopornej stanowi wielkie wyzwanie współczesnej 

epileptologii, co skłania ku poszukiwaniu mechanizmów prowadzących do lekooporności, 

oraz poszukiwaniu nowych, bardziej skutecznych leków.  

Pamiętać należy, iż około 50% dorosłych z aktywną padaczką ma co najmniej jedno 

schorzenie współistniejące. U chorych z padaczką stwierdzono częstsze występowanie m.in. 

chorób układu sercowo-naczyniowego. Częstość występowania padaczki w populacji 

szacowana jest na ok 1%, natomiast choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną 

prawie 50% wszystkich zgonów i główną przyczyną hospitalizacji w Polsce. Jasnym więc jest 

fakt, że przy tak dużym rozpowszechnieniu padaczki i chorób układu sercowo-naczyniowego 

w populacji, jednoczesne przyjmowanie leków przeciwdrgawkowych i amiodaronu wydaje 

się być zjawiskiem nader częstym. Ponadto należy dodać, że arytmie notowane są u ok 42% 

pacjentów  

z padaczką i są najczęstszym mechanizmem nagłej śmierci w przebiegu epilepsji (SUDEP). 

W leczeniu i zapobieganiu nagłej śmierci sercowej w przebiegu padaczki ordynowane są leki 

p/arytmiczne – m.in. amiodaron. Biorąc pod uwagę fakt, że  

u podłoża powstawania drgawek leżą zaburzenia w funkcjonowaniu kanałów jonowych, a w 

leczeniu których stosowane są leki przeciwpadaczkowe oddziałujące na te kanały, ważnym 



wydaje się znalezienie odpowiedzi na pytanie czy leki p/arytmiczne (w tym amiodaron), 

których działanie opiera się na wpływie na kanały jonowe również będą wywierać działanie 

p/drgawkowe. 

Doświadczenia przeprowadzono na dorosłych samcach myszy stada Swiss  

o masie ciała 20-25 g. Do wywołania aktywności drgawkowej posłużył generator 

elektrowstrząsów Hugo-Sachs (Hugo-Sachs Rodent Shocker, type 221, Freiburg, Niemcy). 

Impuls elektryczny doprowadzano do zwierzęcia za pomocą elektrod usznych. W pierwszym 

etapie doświadczenia badano wpływ amiodaronu na próg drgawkowy. W tym celu podawano 

stałe dawki amiodaronu, stosując zmieniające się natężenie prądu, wykorzystując co najmniej 

trzy grupy doświadczalne (każda po 8 myszy), co umożliwiło wyznaczenie wartości CS50 dla 

każdej z zastosowanych dawek amiodaronu. W kolejnym etapie badań przeprowadzono test 

maksymalnego elektrowstrząsu oceniający wpływ amiodaronu na działanie 

przeciwdrgawkowe leków przeciwpadaczkowych. W teście tym wartości napięcia i natężenia 

prądu były stałe  

i wynosiły odpowiednio 500V i 25 mA, zmieniano natomiast dawki leków 

przeciwpadaczkowych. Amiodaron podawano w najwyższej, nietoksycznej dawce 

niedziałającej w istotnym stopniu na próg drgawkowy. Przeciwdrgawkowe działanie leków 

przeciwpadaczkowych zastosowanych pojedynczo oraz ich kombinacji  

z amiodaronem oceniono na podstawie wyliczenia wartości ED50 (median effective dose) tj. 

dawki leku wyrażonej w mg/kg chroniącej 50% badanych zwierząt przed wystąpieniem 

drgawek tonicznych. W pracy dokonano również oceny wpływu leków 

przeciwpadaczkowych i ich kombinacji z amiodaronem na koordynację ruchową  

i pamięć długoterminową u myszy. Dokonano tego odpowiednio w teście komina  

i teście biernego unikania. W celu wykrycia potencjalnych interakcji farmakokinetycznych 

amiodaronu z lekami przeciwpadaczkowymi dokonano oznaczenia stężenia okskarbazepiny w 

homogenatach mózgów metodą chromatograficzną.  

Uzyskane wyniki wskazują, że amiodaron nie wpłynął w istotnym stopniu na próg 

drgawkowy. Nie zanotowano również istotnego wpływu amiodaronu na działanie 

przeciwdrgawkowe okskarbazepiny, lamotryginy i topiramatu w teście maksymalnego 

elektrowstrząsu u myszy. Kombinacja amiodaronu w dawce 100 mg/kg m.c.  

z okskarbazepiną w istotnym stopniu zaburzała koordynację ruchową w teście komina u 

myszy. Nie stwierdzono natomiast istotnego działania neurotoksycznego w teście komina dla 

kombinacji amiodaronu z lamotryginą i topiramatem.  



Podobnie nie obserwowano istotnego działania neurotoksycznego w 

przeprowadzonym dla kombinacji amiodaronu z okskarbazepiną teście biernego unikania, 

choć amiodaron stosowany samodzielnie w istotnym stopniu powodował zaburzenia pamięci 

długoterminowej. Amiodaron nie wpływał na wolne stężenie okskarbazepiny w 

homogenatach mózgow u myszy. 

Uzyskane wyniki sugerują, że kombinacja amiodaronu z lekami 

przeciwpadaczkowymi nowej generacji jest połączeniem stosunkowo bezpiecznym  

z punktu widzenia braku wpływu amiodaronu na ich działanie przeciwdrgawkowe. Należy 

jednak zwrócić uwagę na potencjalne neurotoksyczne działanie amiodaronu  

w kombinacji z okskarbazepiną, ale nie z lamotryginą czy topiramatem. Wydaje się być 

uzasadnionym, aby potwierdzić uzyskane wyniki również na innych zwierzęcych modelach 

drgawek włączając w to przewlekłe modele drgawek. Biorąc pod uwagę farmakokinetykę 

amiodaronu można podejrzewać, że terapia przewlekła lekiem może dawać wiele wyraźnych 

efektów na drgawki i działanie przeciwdrgawkowe leków przeciwpadaczkowych. 

 


