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7. STRESZCZENIE 
 

Padaczka to druga co do częstości (po udarach) choroba ośrodkowego układu 

nerwowego, która występuje u ludzi na całym świecie. Przyjmuje się, że cierpi na nią ok. 

50-70 mln ludzi na świecie, z czego ok. 400 tys. w Polsce.  

Podstawową metodą leczenia tej choroby jest farmakoterapia jednym lekiem 

przeciwpadaczkowym, która daje dobre rezultaty u ok. 70% osób dotkniętych tą chorobą. 

Niestety, u pozostałych 30% chorych należy rozważyć agresywne leczenie z wykorzysta-

niem łącznie podawanych 2 lub 3 leków przeciwpadaczkowych w politerapii. Pomimo po-

literapii 2 lub 3 lekami przeciwpadaczkowymi II i III generacji, często nie jest możliwe 

osiągnięcie zadowalającej kontroli choroby. Łącznemu podaniu leków przeciwpadaczko-

wych często towarzyszą działania niepożądane leków a zawsze występują interakcje, któ-

rych natura może być farmakokinetyczna, farmakodynamiczna lub mieszana.  

Na przestrzeni ostatnich 2 dekad obserwuje się znaczący postęp nauk podsta-

wowych i przedklinicznych w odniesieniu do poznania molekularnych mechanizmów dzia-

łania leków przeciwpadaczkowych, patofizjologicznych podstaw epileptogenezy oraz far-

makoterapii chorób ośrodkowego układu nerwowego. Jednakże, ze względu na brak efek-

tywnej terapii padaczki prowadzone są poszukiwania nowych substancji chemicznych 

działających przeciwdrgawkowo wśród substancji pochodzenia roślinnego. Obecnie przy-

jętą normą jest testowanie każdej nowej substancji o potencjale przeciwdrgawkowym 

w warunkach badań przedklinicznych na zwierzętach laboratoryjnych, aby wykazać, że 

substancje te są aktywne przeciwdrgawkowo, nasilając działanie znanych leków przeciw-

padaczkowych. 

Celem niniejszej pracy była ocena przeciwdrgawkowego działania imperatoryny 

oraz jej wpływ na ochronne działanie 4 wybranych leków przeciwpadaczkowych II i III ge-

neracji (tj. lakozamidu, lamotryginy, pregabaliny i topiramatu) w teście maksymalnego 

wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy. Dzięki metodzie transformacji izobolograficznej 

dokonano oceny charakteru interakcji zachodzących pomiędzy imperatoryną a lakozami-

dem, lamotryginą, pregabaliną i topiramatem w teście MES u myszy. Zbadano także czy 

kombinacje te nie wykazują potencjalnych działań niepożądanych w 3 testach behawio-

ralnych: chwytania, komina i biernego unikania u myszy.  

Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że imperatoryna zastosowa-

na w stałej dawce 50 mg/kg, nasilała ochronne działanie przeciwdrgawkowe wszystkich 

badanych leków przeciwpadaczkowych II i III generacji w teście MES u myszy. Transforma-

cja izobolograficzna ujawniła jednak, że wszystkie badane kombinacje imperatoryny z la-

kozamidem, lamotryginą, pregabaliną i topiramatem wykazywały się addycją w teście 

MES u myszy. Ponadto, imperatoryna podana jednorazowo w stałej dawce 50 mg/kg łącz-

nie z lakozamidem, lamotryginą, pregabaliną i topiramatem nie wywierała działań niepo-

żądanych w testach oceniających: koordynację ruchową (test komina), pamięć długotrwa-

łą (test biernego unikania) oraz siłę mięśni szkieletowych kończyn przednich (test chwyta-

nia) u myszy.  
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że imperatoryna podana łącznie z lakozami-

dem, lamotryginą, pregabaliną i topiramatem wywiera addycję w teście MES u myszy, nie 

upośledzając jednocześnie koordynacji ruchowej, pamięci długotrwałej i siły mięśni szkie-

letowych kończyn przednich u myszy, przez co kombinacja imperatoryny z badanymi le-

kami przeciwpadaczkowymi II i III generacji mogłaby być korzystna dla pacjentów w przy-

szłej terapii padaczki.  
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8. SUMMARY 
  

 Epilepsy is the second most common (after stroke) disease of the central nerv-

ous system that affects people worldwide. It is assumed that about 50-70 million of peo-

ple in the world suffer from it, of which about 400,000 in Poland. 

 The basic method of treating this disease is a pharmacotherapy with one an-

tiepileptic drug, which provides good results in approx. 70% of people affected by this 

disease. Unfortunately, in the remaining 30% of patients, aggressive treatment with 2 or 3 

antiepileptic drugs in polytherapy should be considered. Despite the polytherapy with 2 

or 3 antiepileptic drugs belonging to the 2nd and 3rd generation, it is often not possible 

to achieve satisfactory seizure control. The combined administration of antiepileptic 

drugs is usually accompanied by various side effects of the drugs and there are always 

interactions, whose nature may be pharmacokinetic, pharmacodynamic or mixed. 

 Over the last 2 decades, there has been a significant progress in basic and pre-

clinical sciences in relation to understanding molecular mechanisms of action of antiepi-

leptic drugs, pathophysiological basis of epileptogenesis and pharmacotherapy of the 

central nervous system diseases. However, due to the lack of effective epilepsy therapy, 

new anticonvulsant chemicals are being searched for among substances of plant origin. It 

is now the accepted standard to test any new substance with anticonvulsant potential 

under preclinical conditions in laboratory animals to demonstrate that the tested sub-

stance is really anticonvulsant and it potentiates the effects of known antiepileptic drugs. 

 The aim of this study was to evaluate the anticonvulsant effect of imperatorin 

and its effect on the protective effect of 4 selected antiepileptic drugs of the 2nd and 3rd 

generation (i.e. lacosamide, lamotrigine, pregabalin and topiramate) in the maximal elec-

troshock-induced seizure (MES) test in mice. Due to the method of isobolographic trans-

formation, the nature of interactions between imperatorin and lacosamide, lamotrigine, 

pregabalin and topiramate in the MES test in mice was assessed. It was tested whether 

these combinations did not show any potential adverse effects in 3 behavioral tests: grip-

strength, chimney and passive avoidance in mice. 

 On the basis of the conducted studies, it was shown that imperatorin, applied at 

a constant dose of 50 mg/kg, increased the protective anticonvulsant effect of all the 

tested antiepileptic drugs of the 2nd and 3rd generation in the MES test in mice. Howev-

er, isobolographic transformation revealed that all the tested combinations of impera-

torin with lacosamide, lamotrigine, pregabalin and topiramate were additive in the MES 

test in mice. In addition, imperatorin administered singly at a fixed dose of 50 mg/kg to-

gether with lacosamide, lamotrigine, pregabalin and topiramate did not cause adverse 

effects in tests assessing: motor coordination (chimney test), long-term memory (passive 

avoidance test) and skeletal muscle strength of the anterior limbs (grip-strength test) in 

mice. 

 In conclusion, imperatorin administered in combination with lacosamide, 

lamotrigine, pregabalin and topiramate is additive in the MES test in mice without impair-
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ing motor coordination, long-term memory and skeletal muscle strength of the forelimbs 

in mice, thus the combination of imperatorin with the tested antiepileptic drugs of the 

2nd and 3rd generation might be beneficial for patients in the future therapy of epilepsy. 

 


