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Wprowadzenie: Pochodne metylkosantyny (teofilina, kofeina), bêd¹ce nieselektywnymi antagonistami receptorów adenozynowych, os³abiaj¹ przeciwdrgawkowe dzia³anie leków przeciwpadaczkowych w dowiadczalnych
modelach padaczki. Cel pracy: Odpowied na pytanie, czy wybiórczy antagonista receptorów adenozynowych
A1, 8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyna (CPX), ma niekorzystny wp³yw na
ochronne dzia³anie leków przeciwpadaczkowych (fenobarbitalu, fenytoiny,
karbamazepiny i walproinianu) w tecie maksymalnego elektrowstrz¹su u
myszy. Wyniki: CPX zastosowana w
uk³adzie ostrym do dawki 10 mg/kg nie
wp³yn¹³ na próg drgawkowy dla drgawek wywo³anych elektrowstrz¹sem,
natomiast stosowana w uk³adzie przewlek³ym przez dwa tygodnie, w dawkach 2,5 i 5 mg/kg obni¿a³a istotnie
próg drgawkowy. Podana jednorazowo, CPX (2,5 m/kg) os³abia³a jedynie
przeciwdrgawkowy efekt fenobarbitalu, a w uk³adzie przewlek³ym równie¿
w dawce 2,5 mg/kg, nie zmniejsza³a
tylko dzia³ania ochronnego karbamazepiny. W odniesieniu do uk³adu ostrego CPX nie wp³ynê³a na stê¿enie fenobarbitalu w mózgu. Co ciekawe, w
uk³adzie przewlek³ym  nie wp³ynê³a na
powy¿sze stê¿enia fenytoiny a istotnie
zwiêksza³a stê¿enia fenobarbitalu i
walproinianu. Wnioski: CPX w uk³adzie przewlek³ym wykazuje podobieñstwo do teofiliny i kofeiny, jednak¿e te
nieselektywne pochodne ksantyny
os³abia³y przeciwdrgawkowe dzia³anie
wszystkich podstawowych leków przeciwpadaczkowych. W uk³adzie ostrym
niekorzystny efekt CPX by³ s³abszy w
porównaniu do teofiliny i kofeiny.

Background: Methylxanthine derivatives (theophylline, caffeine), nonselective antagonists of adenosine
receptors, impair the anticonvulsant
activity of antiepileptic drugs in experimental models of epilepsy. The aim of
the study: To answer a question
whether the selective antagonist of
adenosine A1 receptors, 8-cyclopentyl1,3-dipropylxanthine (CPX), shares
this negative propensity of methylxanthines upon the protective activity
of antiepileptic drugs (carbamazepine,
phenobarbital, phenytoin, valproate)
against maximal electroshock-induced
seizures in mice. Results: Acute CPX
(up to 10 mg/kg) did not affect the electroconvulsive threshold but administered chronically for two weeks, it significantly lowered the threshold at 2.5
and 5 mg/kg. CPX (2.5 mg/kg) given
acutely reduced only the protection
offered by phenobarbital whilst injected chronically in the same dose, it
did not only decrease the anticonvulsant action of carbamazepine. Acute
CPX did not affect the brain concentration of phenobarbital but, interestingly, the selective adenosine A1 antagonist given chronically elevated the
brain concentrations of phenobarbital and valproate, being only ineffective upon that of phenytoin. Conclusions: When given chronically, CPX is
somewhat similar to theophylline and
caffeine, however, these non-selective
xanthine derivatives reduced the protective activity of all conventional
antiepileptic drugs. Acute CPX expressed weaker negative effects when
compared to theophylline or caffeine.

Wstêp
Stwierdzono, ¿e podczas napadów padaczkowych dochodzi do znacznego zwiêkszenia synaptycznego stê¿enia adenozyny

w orodkowym uk³adzie nerwowym [9]. Adenozyna i jej analogi (g³ównie agonici receptorów A1) wykazuj¹ dzia³anie przeciwdrgawkowe w ró¿nych modelach dowiadczalnej
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padaczki. Na przyk³ad agonici A1 hamowali drgawki wywo³ane pikrotoksyn¹ [11],
kwasem N-metylo-D-asparaginowym [30],
kwasem kainowym oraz kwiskwalinowym
[35] a tak¿e pilokarpin¹ [27]. Ponadto substancje te hamowa³y drgawki rozniecane z
j¹dra migda³owatego u szczurów [25] i podnosi³y próg drgawkowy w drgawkach wywo³anych elektrowstrz¹sem u myszy [4].
Zaproponowano szereg mechanizmów
dla przeciwdrgawkowego dzia³ania analogów adenozyny-hamowanie neuroprzekanictwa pobudzaj¹cego w hipokampie [12] i
j¹drach migda³owatych [18], zmniejszenie
neuroprzekanictwa cholinergicznego [10],
hamowanie cyklazy adenylanowej [33] i aktywacja kana³ów potasowych w b³onie postsynaptycznej [19]. Co wiêcej, receptory adenozynowe A1, które s¹ zlokalizowane w
du¿ej liczbie na piramidowych neuronach
hipokampa, zmniejszaj¹ pobudliwoæ nerwow¹, poprzez hamowanie presynaptycznego
uwalniania pobudzaj¹cych aminokwasów
oraz poprzez hiperpolaryzacjê b³ony postsynaptycznej neuronów hipokampa [13].
Co do selektywnych i nieselektywnych
antagonistów receptorów adenozynowych
A1 istniej¹ dane na temat ich dzia³ania prokonwulsyjnego [8,29,30], chocia¿ w odniesieniu do ich chronicznego podawania wyniki badañ nie s¹ jednoznaczne [17,26,31].
Z drugiej strony antagonici receptorów
adenozynowych A1 i A2  pochodne metyloksantyny, teofilina i kofeina os³abiaj¹ dzia³anie przeciwdrgawkowe podstawowych leków przeciwpadaczkowych w tecie maksymalnego elektrowstrz¹su u myszy [6,
15,16] a po przewlek³ym podawaniu pochodnych metylkoksantyny, ten niekorzystny efekt
by³ dodatkowo wzmacniany wobec niektórych leków przeciwpadaczkowych [15].
Cel pracy
Celem badañ by³o sprawdzenie, czy
wybiórczy antagonista receptorów adenozynowych A1, 8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyna (CPX) po podaniu jednorazowym i przewlek³ym wp³ynie na dzia³anie
przeciwdrgawkowe podstawowych leków
przeciwpadaczkowych, fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny i walproinianu, w tecie maksymalnego elektrowstrz¹su u myszy. Dodatkowo zbadano wp³yw kombinacji CPX z lekami przeciwpadaczkowymi na
koordynacjê ruchow¹ w tecie komina i
pamiêæ d³ugotrwa³¹ w tecie biernego unikania. W celu wykluczenia ewentualnych
interakcji farmakokinetycznych pomiêdzy
CPX i lekami przeciwpadaczkowymi zbadano mózgowe stê¿enia leków przeciwpadaczkowych.
Materia³ i metody

Dowiadczenia przeprowadzono na samcach myszy Swiss o masie cia³a 20-25 g. Zwierzêta przebywa³y
w standardowych warunkach laboratoryjnych ze sta³ym
dostêpem do wody i paszy i w naturalnym cyklu dobowym. Po okresie adaptacji 6 dni zwierzêta podzielono w
sposób zrandomizowany na grupy licz¹ce 8-10 zwierz¹t. Ka¿de ze zwierz¹t by³o u¿yte do dowiadczeñ tylko jeden raz. Wszystkie procedury dowiadczalne zosta³y zatwierdzone przez I Lokaln¹ Komisjê Etyczn¹ przy
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Zastosowano nastêpuj¹ce substancje i leki: 8-cyklopentylo-1,3-dipropyloksantynê (CPX; Sigma, St. Louis, MO, USA), walproinian magnezowy (ICN-Polfa, Rze-
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szów), karbamazepinê (Polfa, Warszawa), fenytoinê (Polfa, Warszawa) i sól sodow¹ fenobarbitalu (Polfa, Kraków). Walproinian i fenobarbital rozpuszczano w wodzie
destylowanej, podczas gdy pozosta³e substancje i leki
zawieszano w 1% roztworze emulgatora Tween 80 (Sigma, St. Louis, MO, USA). Wszystkie substancje i leki podawano dootrzewnowo w objêtoci 10 ml/kg masy cia³a
zwierz¹t, walproinian i karbamazepinê - 30 minut, CPX i
fenobarbital - 60 minut, fenytoinê -120 minut przed testami. Wszystkie testy wykonywano albo w uk³adzie
ostrym albo po przewlek³ym stosowaniu CPX (dwa razy
na dobê o 8 rano i wieczorem przez dwa tygodnie). W
uk³adzie przewlek³ym podawano CPX 15-go dnia rano i
po wy¿ej wymienionym czasie leki przeciwpadaczkowe.
Elektrowstrz¹sy wywo³ywano za pomoc¹ pr¹du
zmiennego (50 Hz) poprzez elektrody uszne. Generatorem elektrowstrz¹sów by³o urz¹dzenie firmy Hugo Sachs
(Hugo Sachs Rodent Shocker, type 221, Freiburg, Niemcy) a czas pojedynczego wstrz¹su wynosi³ 0,2 sekundy.
Toniczny wyprost koñczyn tylnych traktowano jako kryterium wyst¹pienia aktywnoci drgawkowej.
Do wyznaczenia progu drgawkowego u¿ywano
przynajmniej 4 grup myszy (po 8 zwierz¹t w ka¿dej), w
których stosowano elektrowstrz¹sy o ró¿nym natê¿eniu.
Nastêpnie wyznaczano zale¿noæ natê¿enie-efekt
drgawkowy zgodnie z metod¹ Litchfielda i Wilcoxona [20]
i obliczano wartoæ CS50 (current strenght 50), która odpowiada natê¿eniu pr¹du potrzebnego do wywo³ania
aktywnoci drgawkowej u 50% zwierz¹t.
Przeciwdrgawkowe dzia³anie badanych leków przeciwpadaczkowych oznaczono w tecie maksymalnego
elektrowstrz¹su i wyra¿ono w postaci wartoci ED50 (w
mg/kg), tj. w dawkach potrzebnych do ochrony 50%
myszy przed aktywnoci¹ drgawkow¹. Podobnie, jak
podczas wyznaczania progu drgawkowego, u¿ywano do
wyznaczenie jednej wartoci ED50 przynajmniej 4 grup
zwierz¹t po 8 mysz ka¿da. Myszy, którym podano ró¿ne
dawki danego leku przeciwpadaczkowego, by³y poddawane elektrowstrz¹som o natê¿eniu 25 mA (przy maksymalnym napiêciu do 500 V) i czasie trwania wstrz¹su
0,2 sekundy. Na podstawie odsetka chronionych w ka¿dej grupie zwierz¹t wyznaczano zale¿noæ dawka-efekt
a nastêpnie odpowiednie wartoci ED50, zgodnie z metod¹ Litchfielda i Wilcoxona [20].
Wp³yw leków przeciwpadaczkowych w kombinacji
z CPX na koordynacjê ruchow¹ wyznaczano za pomoc¹ testu komina, zgodnie z metod¹ Boissier i wsp. [3].
Zwierzêta musia³y wspinaæ siê ty³em przez ustawion¹
pionowo plastikow¹ rurê (3 cm rednicy, 25 cm d³ugoci) i przyjêto, ¿e niemo¿noæ wykonania tego zadania
w ci¹gu 60 sekund wiadczy o upoledzonej koordynacji ruchowej. Ka¿da grupa dowiadczalna sk³ada³a siê z
10 zwierz¹t a wynik przedstawiono w postaci odsetka
myszy z upoledzon¹ koordynacj¹ ruchow¹.
Test biernego unikania wg Venault'a i wsp. [28] mo¿na przyj¹æ za ocenê pamiêci d³ugotrwa³ej. Zwierzêta, po
podaniu badanych substancji i leków, wprowadzano do
owietlonego pomieszczenia (10x13x15 cm), które by³o
po³¹czone z wiêkszym zaciemnionym pomieszczeniem
(25x20x15 cm), wyposa¿onym w pod³ogê z metalowych
prêtów. Wejcie do zaciemnionego pomieszczenia by³o
zwi¹zane ze wstrz¹sem elektrycznym (0,6 mA przez 2
sekundy). Zwierzêta, które nie wesz³y do zaciemnionego pomieszczenia w ci¹gu 60 sekund by³y eliminowane
z dalszej czêci dowiadczenia. Nastêpnego dnia (po
up³ywie doby) te same zwierzêta, bez podawania substancji i leków, wprowadzano ponownie do owietlonego pomieszczenia i te, które nie wchodzi³y do zaciemnionego pomieszczenia przez okres 180 sekund mia³y
ca³kowicie zachowan¹ pamiêæ d³ugotrwa³¹. Wyniki przedstawiono jako mediany (z 25 i 75 percentylem) czasu potrzebnego do wejcia do zaciemnionego pomieszczenia.
Jeli ka¿de zwierzê w grupie unika³o wejcia przez okres
180 s wtedy i mediana i oba percentyle wynosi³y 180.
Stê¿enie leków przeciwpadaczkowych w surowicy
krwi oznaczono zgodnie z metod¹ Czuczwara i wsp. [9].
Myszom podawano CPX (lub 1% roztwór Tweenu 80 
grupa kontrolna) w pojedynczej dawce lub przez okres
dwóch tygodni a nastêpnie podawano jednorazowo lek
przeciwpadaczkowy. Po up³ywie odpowiedniego czasu
dla danego leku przeciwpadaczkowego myszy dekapi-
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towano i pobierano próbki krwi w objêtoci oko³o 1 ml do
heparynizowanych probówek typu Eppendorf. Nastêpnie krew wirowano przy 10 tys. obrotów/min (Abbott centrifuge, Irving, TX, USA) przez 3 minuty i próbki osocza
pipetowano do probówek filtruj¹cych typu MPS-1 (Amicon, Danvers, MA, USA) i wirowano kolejny raz przez 5
minut. Stê¿enia leków w otrzymanej w ten sposób surowicy oznaczano metod¹ immunofluorescencji przy u¿yciu aparatu Abbott TDx analyzer (Abbott, Irving, TX,
USA). Firmowe próbki o znanym stê¿eniu odpowiedniego leku zawsze dodawano do próbek dowiadczalnych
celem weryfikacji kalibracji urz¹dzenia pomiarowego.
Stê¿enie leków w surowicy przedstawiono w µg/ml jako
rednie arytmetyczne ± SD (odchylenia standardowe)
przynajmniej 8 oznaczeñ.
W celu oznaczenia stê¿enia leków przeciwpadaczkowych w mózgu, mózgi wa¿ono i homogenizowano w
buforze Abbott (Abbott, Irving, TX, USA) w stosunku 2:1
(objêtoæ:masa) za pomoc¹ homogenizatora Ultra-Turrax T8 (Staufen, RFN). Homogenaty wirowano przy 10
tys. x g (wirówka MPW-360, Mechanika Precyzyjna, Warszawa) przez 10 minut. Supernatanty w objêtoci 75 µl
pipetowano do probówek Abbott i umieszczono w rotorze wirówki mieszcz¹cym 20 próbek. Pomiar ca³kowitego stê¿enia leków przeciwpadaczkowych by³ dokonywany tak¿e metod¹ immunofluorescencji z ka¿dorazow¹
weryfikacj¹ kalibracji. Stê¿enie leków przedstawiono w
µg/ml mózgowego supernatantu w postaci rednich arytmetycznych ± SD przynajmniej 8 oznaczeñ.
Wartoci CS50 i ED50 wyznaczono i porównano
statystycznie zgodnie z metod¹ Litchielda i Wilcoxona
[20] lub wed³ug £uszczkiego i Czuczwara [21] w przypadku wielokrotnych porównañ do tej samej grupy kontrolnej. Dane otrzymane w tecie komina zosta³y porównane dok³adnym testem Fishera a w tecie biernego unikania-testem Kruskala-Wallisa z nastêpowym testem Dunna. Stê¿enia leków przeciwpadaczkowych oceniono statystycznie testem t-Studenta dla danych roz³¹cznych.

Wyniki
Substancja CPX podana jednorazowo
60 minut przed testem do dawki 10 mg/kg
nie wp³ynê³a istotnie na próg drgawkowy.
Jednak¿e zastosowana przewlek³e w dawkach 2,5 i 5 mg/kg istotnie obni¿y³a próg (tabela I).
Po podaniu jednorazowym substancja
CPX w dawce 2,5 mg/kg os³abi³a jedynie
przeciwdrgawkowe dzia³anie fenobarbitalu,
nie wp³ywaj¹c na efekt ochronny pozosta³ych leków przeciwpadaczkowych (tabela II).
Po podaniu przewlek³ym CPX (2,5 mg/kg)
tak¿e znacznie zmniejszy³a przeciwdrgawkowy efekt fenobarbitalu i dodatkowo tak¿e
istotnie zredukowa³a ochronne efekty fenytoiny i walproinianu. Co ciekawe, nie wp³ynê³a na przeciwdrgawkowe dzia³anie karbamazepiny (tabela II).
W odniesieniu do pamiêci d³ugotrwa³ej,
ocenianej w tecie biernego unikania, ani
leki przeciwpadaczkowe w dawkach odpowiadaj¹cych ich wartociom ED50 w tecie
drgawkowym ani kombinacje leków przeciwpadaczkowych z CPX (2,5 mg/kg) w uk³adzie ostrym i przewlek³ym nie wp³ynê³y istotnie na badany parametr. Tendencjê do os³abienia pamiêci obserwowano jedynie w odniesieniu do fenobarbitalu (tabela III).
Podobn¹ zale¿noæ stwierdzono w tecie komina i okaza³o siê, ¿e same leki przeciwpadaczkowe oraz ich kombinacje z CPX
(2,5 mg/kg) w uk³adzie ostrym i przewlek³ym
nie zaburzy³y istotnie koordynacji ruchowej
(tabela IV).
Oceniano jedynie stê¿enia leków przeciwpdaczkowych, których dzia³anie zosta³o
zmniejszone przez CPX. W uk³adzie ostrym

K. Chwalczuk i wsp.

Tabela I
Wp³yw jednorazowego i przewlek³ego podawania 8cyklopentylo-1,3-dipropyloksantyny (CPX) na próg
drgawkowy w drgawkach wywo³anych elektrowstrz¹sem u myszy.
Influence of single and chronic administration of 8cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine (CPX) on the electroconvulsive threshold in mice.

Daw ka (m g/kg) CS 50
po jednorazow y m podaniu CPX

po przew lek³y m podaniu CPX

1% Tw een 80

6,4 (5,9-6,9)

5,8 (5,8-6,5)

CPX (1,25)

6,5 (6,1-6,9)

4,6 (4,2-5,2)

CPX (2,5)

6,3 (5,9-6,8)

4,3 (3,9-4,7)**

CPX (5,0)

5,8 (5,4-6,1)

4,4 (4,0-4,9)**

CPX (10)

5,8 (5,4-6,1)

NB

CS 50 (w mA) odpowiada natê¿eniu pr¹du potrzebnego do wywo³ania aktywnoci drgawkowej u 50% badanych zwierz¹t. Wartoci CS50 z 95% poziomami ufnoci obliczono
metod¹ Litchfielda i Wilcoxona [20] a porównano wed³ug £uszczkiego i Czuczwara [21]. CPX podawano dootrzewnowo 60 min przed testem w uk³adzie ostrym oraz przez 14 dni
dwa razy dziennie (o godz. 8 i 20) oraz 15-go dnia 60 minut przed testem drgawkowym. NB, nie badano.
** P<0,01 wobec grupy kontrolnej otrzymuj¹cej 1% roztwór Tweenu 80 (pod³o¿e).
Tabela II
Efekt jednorazowego lub przewlek³ego podawania
CPX na przeciwdrgawkowe dzia³anie leków przeciwpadaczkowych u myszy w tecie maksymalnego
elektrowstrz¹su.
Influence of a single dose and chronic administration of
CPX upon the protective action of antiepileptic drugs in
mice against maximal electroshock in mice.

Daw ka (m g/kg)
po jednorazow y m podaniu CPX

po przew lek³y m podaniu CPX

PB + pod³o¿e

21,8 (19,5-24,5)

18,2 (16,3-20,3)

PB +CPX (2,5)

31,8 (29,4-34,3) **

26,1 (24,2-28,1)***

PB + CPX (1,25)

25,7 (23,5-28,2)

NB

PB + CPX (0,625)

24,0 (21,9-26,2)

NB

VPA + pod³o¿e

239,9 (219,3-262,4)

246,9 (219,0-278,4)

VPA + CPX (2,5)

246,9 (219,0-278,4)

230,7 (212,3-250,6)*

CBZ+ pod³o¿e

13,7 (12,1-15,4)

9,8 (8,3-11,5)

CBZ + CPX (2,5)

14,5 (12,3-17,2)

11,6 (10,5-12,9)

PHT + pod³o¿e

8,8 (8,2-9,4)

9,6 (8,1-11,4)

PHT + CPX (2,5)

10,6 (8,8-12,8)

12,9 (11,0-15,2)*

Wyniki podano w wartociach ED50 (dawki leków w mg/kg potrzebne do ochrony 50% myszy) z 95% poziomami ufnoci w nawiasach. Wartoci te obliczono i porównano wed³ug
metody Litchfielda i Wilcoxona [20] oraz £uszczkiego i Czuczwara [21]. Wszystkie leki przeciwpadaczkowe podawano dootrzewnowo, fenytoinê (PHT) 120 min, fenobarbital (PB)
60 min, karbamazepinê (CBZ) i walproinian (VPA) 30 min a CPX - 60 min przed testem. NB, nie badano.
*P<0,05; **P<0,001; *** P<0,001 wobec odpowiednich grup kontrolnych, które stanowi³y leki przeciwpadaczkowe + pod³o¿e.
Sposób podawania CPX podano w przypisach do tabeli I.
Tabela III
Wp³yw ostrego i przewlek³ego podawania CPX w
kombinacjach z lekami przeciwpadaczkowymi na
pamiêæ d³ugoterminow¹ w tecie biernego unikania
u myszy.
Influence of a single dose and chronic administration of
CPX in combination with antiepileptic drugs on long term
memory in mice in passive avoidance test.
Wyniki przedstawiono jako mediany (z 25 i 75 percentylem) czasu wejcia zwierz¹t do zaciemnionego
pomieszczenia (szczegó³y podano w metodyce).
Porównañ statystycznych dokonano testem KruskalaWallisa z nastêpowym testem Dunna. Dawki leków
przeciwpadaczkowych s¹ równe odpowiednim wartociom ED50. Szczegó³y podawania leków i CPX oraz
stosowane skróty s¹ w przypisach do tabeli II.

CPX nie wp³yn¹³ na stê¿enie fenobarbitalu
w surowicy krwi i w mózgu. W uk³adzie przewlek³ym nie zanotowano zmian stê¿enia leków przeciwpadaczkowych w surowicy. W
mózgu natomiast CPX podwy¿sza³ w uk³adzie przewlek³ym stê¿enia fenobarbitalu i
walproinianu, pozostaj¹c bez wp³ywu na stê¿enie fenytoiny (tabela IV).
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Ostre podanie CPX (m g/kg)

Przew lek³e podaw anie CPX (m g/kg)

Czas w ejcia (s)

Czas w ejcia (s)

Pod³o¿e

180 (180-180)

Pod³o¿e

180 (180-180)

CPX(2,5)+pod³o¿e

180 (140-180)

CPX(2,5)+pod³o¿e

180 (101-180)

VPA(239,9)+pod³o¿e

180 (119-180)

VPA(202,3)+pod³o¿e

180 (115-180)

VPA(246,9)+pod³o¿e

180 (180-180)

VPA(230,7)+pod³o¿e

180 (170-180)

VPA(246,9)+CPX(2,5)

180 (148-180)

VPA(230,7)+CPX(2,5)

180 (148-180)

PHT(8,8)+pod³o¿e

180 (165-180)

PHT(9,6)+pod³o¿e

180 (151-180)

PHT(10,6)+pod³o¿e

180 (119-180)

PHT(12,9)+pod³o¿e

180 (110-180)

PHT(10,6)+CPX(2,5)

180 (128-180)

PHT(12,9)+CPX (2,5)

180 (128-180)

CBZ(10,7)+pod³o¿e

180 (150-180)

CBZ(9,8)+pod³o¿e

180 (120-180)

CBZ(12,8)+pod³o¿e

180 (148-180)

CBZ(11,6)+pod³o¿e

180 (120-180)

CBZ(12,8)+CPX(2,5)

180 (101-180)

CBZ(11,6) CPX(2,5)

180 (101-180)

PB(21,8)+pod³o¿e

180 (101-180)

PB(18,2)+pod³o¿e

101 (70-180)

PB(31,8)+pod³o¿e

101 (67-180)

PB(26,1)+pod³o¿e

180 (101-180)

PB(31,8)+CPX(2,5)

180 (90-180)

PB(26,1)+CPX(2,5)

180 (90-180)

Dyskusja
Wyniki wskazuj¹, i¿ CPX obni¿a³ próg
drgawkowy w uk³adzie przewlek³ym ale nie
ostrym. Co prawda istniej¹ wyniki wskazuj¹ce, i¿ antagonici receptorów A1 w uk³adzie ostrym obni¿aj¹ próg drgawkowy
[8,29,30], dotyczy to jednak innych modeli
drgawkowych. Warto jest zaznaczyæ, i¿ w
drgawkach wywo³ywanych elektrowstrz¹sem progu nie obni¿y³y równie¿ inne po-

chodne ksantyny podawane jednorazowo kofeina, diprofilina i pentoksyfilina [6]. Z drugiej strony istnieje szereg danych wskazuj¹cych na przeciwdrgawkowe dzia³anie agonistów receptorów adenozynowych A1
[4,30,34].
Jednak¿e przewlek³e podawanie antagonistów receptorów A1 mo¿e skutkowaæ
dzia³aniem przeciwnym do ostrego i powodowaæ efekt przeciwdrgawkowy [30]. Po761

Tabela IV
Wp³yw ostrego i przewlek³ego stosowania CPX w
kombinacjach z lekami przeciwpadaczkowymi na
koordynacjê ruchow¹ w tecie komina.
Influence of a single dose and chronic administration of
CPX in combination with antiepileptic drugs on motor
performance of mice in the chimney test.

Wyniki przedstawiono jako procent zwierz¹t w grupie
wykazuj¹cych zaburzenia koordynacji ruchowej.
Dawki leków przeciwpadaczkowych s¹ ich odpowiednimi
wartociami ED50. Porównania statystyczne przeprowadzono dok³adnym testem Fishera. Zasady podawania
leków przeciwpadaczkowych i CPX oraz zastosowane
skróty podano w przypisach do tabeli II.

Tabela V
Wp³yw ostrego i przewlek³ego podawania CPX na
stê¿enie leków przeciwpadaczkowych w surowicy
krwi i w mózgu myszy.
Influence of acute and chronic CPX on free plasma and
brain concentration of antiepileptic drugs in mice.

Ostre podanie CPX (m g/kg)

Przew lek³e podanie CPX (m g/kg)

Deficy t koordy nacji (%)

Deficy t koordy nacji (%)

Pod³o¿e

0

Pod³o¿e

0

CPX (2,5) + pod³o¿e

0

CPX (2,5) + pod³o¿e

0

VPA (239,9) + pod³o¿e

10

VPA (202,3) + pod³o¿e

10

VPA (246,9) + pod³o¿e

20

VPA (246,9) + pod³o¿e

20

VPA (246,9) + CPX (2,5)

10

VPA (230,7) + CPX (2,5)

20

PHT (8,8) + pod³o¿e

10

PHT (9,6) + pod³o¿e

0

PHT (10,6) + pod³o¿e

10

PHT (12,9) + pod³o¿e

10

PHT (10,6) + CPX (2,5)

10

PHT (12,9) + CPX (2,5)

10

CBZ (10,7) + pod³o¿e

0

CBZ (9,8) + pod³o¿e

0

CBZ (12,8) + pod³o¿e

10

CBZ (11,6) + pod³o¿e

10

CBZ (12,8) + CPX (2,5)

10

CBZ (12,8) + CPX (2,5)

10

PB (21,8) + pod³o¿e

0

PB (18,2) + pod³o¿e

10

PB (31,8) + pod³o¿e

20

PB (26,1) + pod³o¿e

20

PB (31,8) + CPX (2,5)

10

PB (26,1) + CPX (2,5)

20

Lek (m g/kg)

Stê¿enie w m ózgu (µg/m l)

Stê¿enie w surow icy krw i (µg/m l)

PB (31,8) + pod³o¿e

8,10 ± 0,48

9,2 ± 0,42

PB (31,8) + CPX (2,5)

8,41 ± 0,87

9,8 ± 0,68

PB (26,1) + pod³o¿e

7,27 ± 0,92

21,14 ± 1,44

PB (26,1) + CPX (2,5)

8,65 ± 0,63*

21,0 ± 1,40

Ostre podanie CPX (m g/kg)

Przew lek³e podaw anie CPX (m g/kg)

PHT (9,6) + pod³o¿e

0,43 ± 0,065

0,56 ± 0,67

PHT (9,6) + CPX (2,5)

0,48 ± 0,08

0,82 ± 0,29

VPA (230,7) + pod³o¿e

28,52 ± 8,94

62,4 ± 10,2

VPA (230,7) + CPX (2,5)

40,0 ± 6,22*

70,7 ± 12,2

Wyniki s¹ rednimi arytmetycznymi z wartociami odchylenia standardowego i zosta³y wyra¿one w µg/ml surowicy lub supernatantu mózgowego. Grypy dowiadczalne liczy³y
przynajmniej 8 myszy. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono testem t-Studenta dla danych roz³¹cznych. Dawki leków przeciwpadaczkowych s¹ odpowiednimi wartociami ED50
z testu maksymalnego elektrowstrz¹su. Szczegó³y podawania leków przeciwpadaczkowych i CPX oraz odpowiednie skróty podano w przypisach do tabeli II.
* P<0,05 wobec odpowiedniej grupy kontrolnej.

dobnie, przewlek³e podawanie nieselektywnych antagonistów receptorów adenozynowych, kofeiny i teofiliny wywiera³o dzia³anie
przeciwdrgawkowe w drgawkach wywo³anych bikukulin¹, pentylenetetrazolem i kwasem N-metylo-D-asparaginowym [17,26,
31], podczas gdy ich podanie ostre powoduje efekt prodrgawkowy w drgawkach chemicznych i rozniecanych z j¹dra migda³owatego [1,9,27]. Co ciekawe, przewlek³e stosowanie kofeiny nie mia³o wiêkszego wp³ywu na próg drgawkowy dla elektrowstrz¹su
u myszy [15].
Powstaje pytanie, czy obserwowany
efekt prodrgawkowy CPX w niniejszej pracy mo¿e mieæ zwi¹zek z gêstoci¹ receptorów adenozynowych. Wydaje siê to ma³o
prawdopodobne, poniewa¿ przewlek³e stosowanie kofeiny zmienia³o odpowied
drgawkow¹ na zastosowany kwas N-metylo-D-asparaginowy, jednak¿e nie zaobserwowano wp³ywu kofeiny na gêstoæ receptorów A1 [17].
Jak ju¿ wspomniano wczeniej, substancja CPX os³abia³a po zastosowaniu przewlek³ym ochronne dzia³anie trzech leków przeciwpadaczkowych  fenobarbitalu, fenyto762

iny i walproinianu, nie wp³ywaj¹c na efekt
przeciwdrgawkowy karbamazepiny. Warto
w tym miejscu pokrótce scharakteryzowaæ
mechanizmy dzia³ania w/w leków przeciwpadaczkowych. G³ównym mechanizmem
dzia³ania fenobarbitalu jest aktywacja kompleksu receptorowego GABA-A poprzez
specyficzne miejsce wi¹¿¹ce barbiturany
oraz hamowanie neuroprzekanictwa glutaminianoergicznego poprzez subpopulacjê
receptorów  tzw. receptory AMPA/KA [5].
Nieselektywny antagonista receptorów adenozynowych (A1 i A2), kofeina, po podaniu
ostrym i przewlek³ym istotnie os³abia³ przeciwdrgawkowy efekt fenobarbitalu w tecie
maksymalnego elektrowstrz¹su u myszy. To
niekorzystne dzia³anie kofeiny by³o silniejsze po podaniu przewlek³ym [6,15]. Do chwili obecnej wp³yw selektywnej blokady receptorów A1 na dzia³anie fenobarbitalu zosta³
zbadany w uk³adzie ostrym. Wybiórczy antagonista receptorów A1, DPCPX os³abia³
przeciwdrgawkowy efekt tego leku przeciwpadaczkowego w drgawkach wywo³anych
toksyn¹ mitochondrialn¹  kwasem 3-nitropropionowym [36] i nie wp³yn¹³ na dzia³anie
ochronne fenobarbitalu w drgawkach penPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

tetrazolowych [22]. Warto jest podkreliæ, i¿
substancja CPX po podaniu ostrym nie wp³ynê³a na stê¿enie fenobarbitalu w mózgu a
po podaniu przewlek³ym wrêcz je zwiêksza³a, wiêc mechanizm farmakokinetyczny nie
le¿y u pod³o¿a obserwowanej interakcji farmakodynamicznej. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
antagonizm farmakodynamiczny pomiêdzy
CPX a fenobarbitalem jest tak silny, ¿e nie
jest w stanie mu przeciwdzia³aæ podniesienie stê¿enia tego leku w mózgu.
Fenytoina blokuje zale¿ny od potencja³u kana³ sodowy [5] a tak¿e uwa¿a siê, ¿e
hamuje wch³anianie zwrotne adenozyny ze
szczeliny synaptycznej [23,24]. We wczeniejszych badaniach okaza³o siê, ¿e kofeina zmniejsza³a efekt przeciwdrgawkowy
fenytoiny w tecie maksymalnego elektrowstrz¹su u myszy zarówno w uk³adzie ostrym
jak i przewlek³ym [6,16]. Poniewa¿ os³abiaj¹cy efekt substancji CPX na przeciwdrgawkowe dzia³anie fenytoiny nie by³ zwi¹zany z
modyfikacj¹ stê¿enia tego leku w mózgu,
wynik interakcji nie ma pod³o¿a farmakokinetycznego.
Przeciwdrgawkowe dzia³anie walproinianu wydaje siê byæ sum¹ kilku mechanizmów,
K. Chwalczuk i wsp.

z których na plan pierwszy wysuwaj¹ siê:
blokada zale¿nych od potencja³u kana³ów
sodowych i wapniowych typu T, zwiêkszona synteza i zwolniony rozk³ad GABA i hamowanie odpowiedzi z receptorów glutiaminianoergicznych dla kwasu N-metylo-Dasparaginowego [5]. Pomimo wielokierunkowego mechanizmu dzia³ania, walproinian
by³ wra¿liwy na niekorzystne dzia³anie kofeiny w uk³adzie ostrym i przewlek³ym, przy
czym przewlekle stosowana kofeina istotnie silniej odwraca³a efekt przeciwdrgawkowy tego leku w drgawkach wywo³anych maksymalnym elektrowstrz¹sem u myszy [6,15].
Podobnie jak w przypadku fenobarbitalu,
stê¿enie walpronianu w mózgu by³o zwiêkszane przez CPX w uk³adzie przewlek³ym a
wiêc by³ to efekt przeciwny w stosunku do
obserwowanego efektu koñcowego, którym
by³o obni¿enie efektywnoci walproinianu.
Interakcja farmakokinetyczna nie mo¿e wiêc
le¿eæ u pod³o¿a niekorzystnej interakcji pomiêdzy CPX i walproinianem. Podanie selektywnego antagonisty A1, substancji
DPCPX, os³abi³o tak¿e dzia³anie przeciwdrgawkowe walproinianu w drgawkach wywo³anych kwasem 3-nitropropionowym u myszy [36]. Mo¿e to wiadczyæ o wra¿liwoci
walproinianu na niekorzystne dzia³anie pochodnych ksantyny, tym bardziej, ¿e nieselektywny antagonista receptorów adenozynowych, CGS 15943A, nie bêd¹cy pochodn¹ ksantyny, nie zmienia³ przeciwdrgawkowej efektywnoci walproinianu w tecie maksymalnego elektrowstrz¹su u myszy [7]. Ta
ciekawa zale¿noæ mo¿e tak¿e wiadczyæ,
¿e niekorzystna interakcja pochodnych
ksantyny z lekami przeciwpadaczkowymi nie
musi byæ w pe³ni zale¿na od blokady receptorów A1. Z drugiej strony substancja ta
os³abi³a efekt ochronny fenytoiny [7], wiêc w
odniesieniu do tego leku blokada receptorów
adenozynowych A1 mo¿e mieæ znacznie.
Karbamazepina stabilizuje nieaktywn¹
formê zale¿nego od potencja³u kana³u sodowego i blokuje kana³y wapniowe typu L
[7]. Warto jest tak¿e podkreliæ, i¿ karbamazepina posiada w³asnoci liganda receptorów adenozynowych A1 i A2 [14,32] a
wed³ug Biber i wsp. [2] jest wrêcz antagonist¹ receptorów adenozynowych A1. W
zwi¹zku z tym przeciwdrgawkowa efektywnoæ karbamazepiny by³aby wypadkow¹
mechanizmów korzystnych (blokada kana³ów sodowych i wapniowych) oraz niekorzystnych (blokada receptorów adenozynowych). Blokowanie przez karbamazepinê
receptorów adenozynowych A1 mog³oby
czêciowo t³umaczyæ jej opornoæ na niekorzystny efekt CPX. Czêciowo dlatego,
poniewa¿ kofeina zarówno w uk³adzie
ostrym jak i przewlek³ym os³abia³a efekt
przeciwdrgawkowy tego leku przeciwpadaczkowego [6,16].
CPX poza niekorzystnym wp³ywem na
ochronne dzia³anie fenobarbitalu, fenytoiny
i walproinianu nie wp³ywa³ na neurotoksyczne efekty leków przeciwpadaczkowych oceniane w tecie komina i biernego unikania.
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W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e
pochodna ksantyny wybiórczo blokuj¹ca receptory adenozynowe A1, CPX, generalnie
potwierdza niekorzystn¹ interakcjê innych
pochodnych ksantyny-kofeiny i teofiliny z lekami przeciwpadaczkowymi, chocia¿ blokada receptorów adenozynowych A1 prawdopodobnie jest zaanga¿owana jedynie w os³abianie efektu przeciwdrgawkowego fenytoiny. Ponadto w uk³adzie ostrym niekorzystne dzia³anie CPX by³o s³absze w porównaniu z kofein¹ i teofilin¹, które zmniejsza³y
efektywnoæ wszystkich podstawowych leków przeciwpadaczkowych.
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