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Wpływ  DMPX  (3,7-dimetylo-1-propargyloksantyny),  specyficznego  antagonisty

receptorów adenozynowych A2, na przeciwdrgawkowe właściwości klasycznych leków

przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego MES u myszy

STRESZCZENIE: 

Padaczka  to  jedna  z  najczęściej  występujących  przewlekłych  chorób

neurologicznych.  Szacuje się, że dotyka ona około 1% populacji.  Charakteryzuje się

nadmierną  i  zsynchronizowaną  aktywnością komórek  nerwowych.  Prowadzi  to  do

napadów padaczkowych przejawiających się występowaniem powtarzalnych objawów

ruchowych,  czuciowych  lub  wegetatywnych.  Leczenie  tej  choroby  polega  na

długotrwałym  przyjmowaniu  leków  przeciwpadaczkowych.  Uważa  się,  że  po

zastosowaniu  jednego,  prawidłowo  dobranego  leku  przeciwpadaczkowego,  możliwe

jest  skuteczne  kontrolowanie  napadów  w  około  50%  przypadków.  Dalsze  10%

przypadków  udaje  się  kontrolować  po  zastosowaniu  drugiego  leku

przeciwpadaczkowego.  Pomimo  powstawania  coraz  nowszych  leków

przeciwpadaczkowych o wielokierunkowych mechanizmach działania, nadal około 30%

przypadków padaczki pozostaje lekooporna. 

Adenozyna  jest  uważana  za  endogenną  substancję  przeciwdrgawkową.  Jej

stężenie rośnie w stanach patologicznych takich jak niedokrwienie, urazy, stany zapalne

czy napady drgawkowe. W etiopatologii tego zjawiska największe znaczenie odgrywają

receptory adenozynowe A1 i A2A. Mniej istotną rolę w padaczce odgrywają receptory

A2B i A3. Substancje o działaniu antagonistycznym do receptorów adenozynowych mogą

osłabiać aktywność przeciwdrgawkową leków przeciwpadaczkowych, a niektóre wręcz

wywoływać drgawki. Najbardziej rozpowszechnioną grupą związków farmakologicznie

czynnych  antagonizujących  te  receptory  są  metyloksantyny.  Do  tej  grupy  należą

nieselektywni  antagoniści  jak  kofeina,  którą  znajdziemy  w  szeregu  popularnych

produktów spożywczych,  czy  jako  dodatek  do  parafarmaceutyków.  Aminofilina  czy

teofilina, z kolei są stosowane jako leki rozszerzające oskrzela. 

Prawidłową kontrolę  napadów padaczkowych dodatkowo mogą komplikować

potencjalne  interakcje  z  innymi  lekami.  Biorąc  pod  uwagę  tak  szerokie



rozpowszechnienie  związków  oddziałujących  przez  receptory  adenozynowe  można

spodziewać  się,  że  mogą  one  być  zażywane  również  przez  osoby przyjmujące  leki

przeciwpadaczkowe.

Celem  mojego  projektu  była  ocena  wpływu  antagonisty  receptora

adenozynowego  A2A (DMPX,  1,3-dimetylo-1-propargylksantyna)  na  działanie

klasycznych leków przeciwpadaczkowych w teście  maksymalnego elektrowstrząsu  u

myszy (MES). DMPX podawano jednorazowo oraz wielokrotnie, w kolejnych 7 dniach.

Spośród leków przeciwpadaczkowych w badaniach zastosowano karbamazepinę (CBZ),

walproinian magnezu (VPA), fenobarbital (PB) oraz fenytoinę (DPH).  

Doświadczenia przeprowadzane były na samcach myszy szczepu albino-Swiss,

o masie ciała 20-25 g. Grupy badane liczyły 8-12 zwierząt. Drgawki były wywoływane

przy  pomocy  generatora  prądu  zmiennego  o  częstotliwości  50  Hz  i  czasie  trwania

bodźca  0.2s  przy pomocy elektrod  usznych.  Jako kryterium wystąpienia  aktywności

drgawkowej  przyjęto  toniczny  wyprost  tylnych  kończyn.  Ocenie  poddano  również

wpływ na działania  uboczne stosowanych leków. Do oceny wpływu na koordynację

ruchową wykorzystano test komina, a do oceny zaburzeń pamięci długoterminowej test

biernego unikania. Dodatkowo ocenie poddano wpływ DMPX na poziomy wolnej fazy

leków  w  osoczu  i  w  homogenacie  mózgów  metodą  immunofluorescencji,  celem

określenia ewentualnych interakcji farmakokinetycznych.

DMPX podawany jednorazowo w dawkach 5 i 10 mg/kg nie wpływał na próg

drgawkowy,  podawany  zaś  wielokrotnie  przez  7  dni  w dawkach  2.5,  5,  7.5  mg/kg

istotnie statystycznie obniżał próg drgawkowy, pozostając bez wpływu na ten parametr

w  dawce  1.25  mg/kg.  DMPX  w  dawce  5  mg/kg,  podawany  jednorazowo  osłabiał

aktywność przeciwdrgawkową PB. Nie wpływał istotnie statystycznie na właściwości

przeciwdrgawkowe CBZ, VPA oraz DPH. Co ciekawe, równocześnie zaobserwowano

wzrost poziomu zarówno wolnej fazy PB w osoczu jak i w homogenacie mózgów. Po

jednorazowym  podaniu  DMPX,  nie  obserwowano  nasilenia  zaburzeń  pamięci

długoterminowej  u  badanych  zwierząt.  Stwierdzono  natomiast  nasilenie  zaburzeń

koordynacji  ruchowej  po  DMPX  w  połączeniu  CBZ  i  DPH,  brak  wpływu  na  ten

parametr w przypadku VPA oraz zmniejszenie zaburzeń koordynacji po PB. DMPX w

dawce  1.25  mg/kg,  podawany  wielokrotnie  przez  7  dni,  powodował  osłabienie

właściwości przeciwdrgawkowych VPA, PB i DPH. W przypadku VPA obserwowano

wzrost  poziomu  leku  w  osoczu  i  homogenacie  mózgów.  Inaczej  dla  PB,  gdzie

obserwowano zmniejszenie jego poziomu w mózgu, bez istotnego statystycznie wpływu



na poziom w osoczu. Poziomy DPH zarówno w osoczu jak i mózgu nie zmienił się

istotnie  statystycznie.  Jedynym  lekiem,  którego  aktywność  przeciwdrgawkowa  nie

zmieniała  się  pod  wpływem  przewlekle  podawanego  DMPX  była  CBZ.  Nie

zaobserwowano  istotnego  statystycznie  wpływu  DMPX  w  dawce  1.25  mg/kg  na

koordynację  ruchową  w  połączeniu  z  badanymi  lekami  przeciwpadaczkowymi.

Połączenie wielokrotnie podawanego DMPX w dawce 1.25 mg/kg w połączeniu z VPA

powodował zaburzenia pamięci  długoterminowej.  Wydaje się,  że wynika to raczej  z

wysokiej dawki tego leku, aniżeli  z wpływu substancji  badanej.  Nie zaobserwowano

istotnego statystycznie wpływu przewlekle podawanego DMPX na zaburzenia pamięci

w przypadku połączenia z CBZ, PB i DPH. 

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  można  stwierdzić,  że  leki  i  związki

będące  antagonistami  receptorów  adenozynowych  mogą  osłabiać  aktywność

przeciwdrgawkową niektórych leków przeciwpadaczkowych. Pacjenci przyjmujący leki

przeciwpadaczkowe powinni  unikać  przyjmowania  antagonistów adenozynowych,  w

tym metyloksantyn, które mogą wpływać na skuteczność leczenia.


