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Coraz wiêcej dowodów wiadczy,
¿e leki przeciwpadaczkowe oprócz
zasadniczego dzia³ania na orodkowy
system nerwowy wywieraj¹ równie¿
znacz¹cy wp³yw na funkcje uk³adu
odpornociowego. Dane z badañ dowiadczalnych wykaza³y, ¿e tradycyjne leki przeciwpadaczkowe mog¹
zmieniaæ obwodowe parametry immunologiczne. Fenytoina i karbamazepina obni¿aj¹ zarówno humoraln¹ jak i
komórkow¹ odpowied immunologiczn¹, przy czym podkrela siê w tych
efektach rolê komórek CD8+. Inne badania ujawni³y, ¿e walproinian obni¿a
odpowied humoraln¹, a fenobarbital
os³abia cytotoksycznoæ limfocytów T
u myszy. Z drugiej strony odstawienie
karbamazepiny i fenytoiny mo¿e nasilaæ odpowied autoimmunologiczn¹ w
modelu zapalenia opon mózgowych u
tego gatunku zwierz¹t. Mniej danych
zgromadzono na temat wp³ywu nowych leków przeciwpadaczkowych na
uk³ad immunologiczny. W tym zakresie stwierdzono, ¿e topiramat odwraca wywo³ane drgawkami obni¿enie
aktywnoci proliferacyjnej limfocytów
T u szczura. Felbamat, stiripentol, loreklezol i tiagabina hamowa³y stymulowan¹ miogenami aktywnoæ proliferacyjn¹ mysich splenocytów in vitro.
Dane kliniczne wykazuj¹, ¿e fenytoina,
karbamazepina i walproinian posiadaj¹
g³ównie aktywnoæ immunosupresyjn¹, hamuj¹ syntezê bia³ka w limfocytach, obni¿aj¹ stosunek CD4+/CD8+ i
poziom IgA oraz zmieniaj¹ stê¿enie IgG
i IgM. Leki przeciwpadaczkowe wywieraj¹ równie¿ silny wp³yw na syntezê cytokin. W badaniach in vitro karbamazepina hamuje produkcjê IL-2 i IL-4, a
nasila syntezê IL-10 i TGFb. U pacjentów z padaczk¹ karbamazepina zwiêksza poziom IL-2, a fenytoina podnosi
stê¿enie IL-1 we krwi. Walproinian hamuje in vitro syntezê TNFa oraz IL-6,
natomiast u pacjentów ten lek zwiêksza poziom IL-1, IL-6 i IL-5. Odnonie
dzia³añ niepo¿¹danych, lamotrygina,
karbamazepina, fenobarbital i fenytoina mog¹ wywo³ywaæ immunologiczn¹ nadwra¿liwoæ, przy czym reakcja
ta wydaje siê byæ zwi¹zana z aktywacj¹ specyficznych dla danych leków
komórek CD4+ i CD8+, wzrostem po-

Increasing body of evidence indicate that besides the central nervous
system, antiepileptic drugs may also
affect the immunoactivity. Experimental data showed that classical
antiepileptic drugs affect peripheral
immunological parameters. To this
end, phenytoin and carbamazepine
attenuate both humoral and cellular
response, and an engagement of CD8+
cells in these effects was suggested.
Other authors reported that valproate
and phenobarbital diminished humoral response and lymphocyte T cytotoxicity in mice, respectively. On the
other hand, withdrawal of carbamazepine and phenytoin enhanced
autoimmune response in experimental encephalomyelitis in mice. Few data
concern effects of new antiepileptic
drugs on immune system. It was found
that topiramate reversed seizures-induced decrease in lymphocyte T proliferative activity in rats. Some new
antiepileptic drugs e.g. felbamate,
stiripentol, loreclezole and tiagabine
suppress mitogenes - stimulated proliferative activity of mouse splenocytes
in vitro. Results of clinical studies indicate that phenytoin, carbamazepine,
and valproate, show immunosuppressive activity, inhibit protein synthesis
in lymphocytes, decrease CD4+/CD8+
ratio, decrease IgA, and induce
changes in IgG and IgM plasma levels. Cytokine synthesis is also affected
by antiepileptic drugs, although in a
complex manner. Carbamazepine inhibits IL-2 and IL-4 but stimulates IL10 and TGFb production in vitro. Treatment of epileptic patients with
carbamazepine increases IL-2 level,
whereas phenytoin elevates IL-1 blood
concentration. In vitro valproate inhibits TNFa and IL-6 production, whereas
in epileptic patients this drug enhances IL-1, IL-6 and IL-5 concentration. With respect to undesired effects
of antiepileptic drugs, lamotrigine,
carbamazepine, phenobarbital and
phenytoin may induce hypersensitivity of immune system. The suggested
mechanism of the hypersensitivity involves activation of drug specific CD4+
and CD8+, increase in IL-4 and IL-5
level, receptor T polymorphism or di-
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ziomu IL-4 i IL-5, polimorfizmem receptora T lub bezporednim dzia³aniem leku na receptory limfocytów T. Podsumowuj¹c, wiêkszoæ badañ wskazuje na immunsupresyjne efekty leków przeciwpadaczkowych, chocia¿ w niektórych warunkach leki te mog¹ tak¿e stymulowaæ aktywnoæ uk³adu odpornociowego. Ze wzglêdu na potencjalne znaczenie mechanizmów immunologicznych zarówno
w terapeutycznych jak i niepo¿¹danych dzia³aniach leków
przeciwpadaczkowych, potrzebne bêd¹ dalsze badania dotycz¹ce wp³ywu ich d³ugotrwa³ego podawania na funkcje
uk³adu odpornociowego.
Wstêp
Neurobiologiczne pod³o¿e padaczki zosta³o tylko czêciowo poznane. Wiêkszoæ
badaczy sk³ania siê obecnie ku pogl¹dowi,
¿e zjawisko to ma charakter wieloczynnikowy, w którym bior¹ udzia³ nie tylko neuroprzekaniki, ale tak¿e hormony i czynniki
immunologiczne. Liczne, aczkolwiek czêsto
fragmentaryczne i nie powi¹zane ze sob¹
wyniki badañ eksperymentalnych i klinicznych wskazuj¹ na istotn¹ rolê systemu odpornociowego w patogenezie napadów
padaczkowych [1,29,44]. Przez d³ugi czas
uwa¿ano mózg za organ immunologicznie
uprzywilejowany, lecz wspó³czesne badania nad mikroglejem oraz przepuszczalnoci¹ bariery krew-mózg dla obwodowych
czynników i komórek uk³adu odpornociowego diametralnie zmieni³o tê opiniê [18].
Udowodniono m.in. ¿e w padaczce pourazowej dochodzi w uszkodzonej tkance mózgowej do reaktywnej astroglejozy i mikroglejozy. Zaktywowany mikroglej uwalnia
prozapalne cytokiny np. IL-1, IL-2, IL-6 oraz
tlenek azotu, nasilaj¹c w ten sposób procesy ekscytotoksyczne i powstanie ogniska
padaczkowego. W wyniku procesów autoimmunologicznych mog¹ tworzyæ siê przeciwcia³a sprzyjaj¹ce nadmiernej aktywacji
receptorów glutaminianergicznych np. typu
GluR3, co skutkuje patologicznymi wy³adowaniami i czêsto uszkodzeniem okrelonych populacji komórek nerwowych. Wysoce prawdopodobny jest udzia³ cytokin w patomechanizmach stanów drgawkowych za
czym przemawia zdolnoæ indukowania napadów przez prozapalne cytokiny w kilku
zwierzêcych modelach padaczki. Z drugiej
strony, drgawki zwiêkszaj¹ produkcjê prozapalnych cytokin np. IL-6, IL-1b, TNFa i
sygna³owego bia³ka Gp130 u szczurów [21].
W tym kontekcie, interesuj¹ce jest spostrze¿enie, i¿ tak¿e u pacjentów z lekooporna padaczk¹ dochodzi do wzrostu stê¿enia
m.in. IL-6 w surowicy krwi. Uzyskano dane
wskazuj¹ce na obni¿enie produkcji IgA i
wzrost stê¿enia IgM w surowicy krwi pacjentów z padaczk¹, a z drugiej strony istniej¹
racjonalne przes³anki do stosowania niektórych immunoglobulin w terapii tej choroby
[44]. Ponadto wykryto u chorych z ró¿nymi
rodzajami padaczki zmniejszenie liczby limfocytów CD4+, wzrost liczby komórek CD8+,
oraz obni¿enie stosunku CD4+/CD8+.
Podstawowe mechanizmy interakcji
leków przeciwpadaczkowych
z uk³adem immunologicznym
Bior¹c pod uwagê, i¿ w leczeniu padaczki stosuje siê przewlekle, czêsto w submaksymalnych dawkach leki o ró¿norod800

rect interaction of drug with lymphocyte T receptors. Summing up, majority of antiepileptic drugs show immunosuppressive effects, however under certain conditions they can
also stimulate immune system. Further studies on chronic
administration of traditional and new antiepileptic drugs
on immune system activity are warranted.

nych mechanizmach dzia³ania, nasuwa siê
pytanie czy i w jaki sposób, substancje te
wp³ywaj¹ na odpowied immunologiczn¹.
Mo¿na przewidywaæ, i¿ leki przeciwpadaczkowe bêd¹ dzia³aæ porednio przez hamowanie czynnoci kontroluj¹cych funkcjê narz¹dów immunologicznych oraz dzia³aj¹c
bezporednio na neurony, mikroglej, limfocyty i makrofagi. G³ównymi punktami uchwytu zarówno klasycznych jak i nowej generacji leków przeciwpadaczkowych s¹ zale¿ne
od napiêcia kana³y sodowe, wapniowe i potasowe, receptory jonotropowe kwasu gaminomas³owego (GABAA)  zwi¹zane z
kana³em chlorkowym, receptory pobudzaj¹cych aminokwasów oraz niektóre enzymy
i transportery neuroprzekaników [32]. Fenytoina, lamotrygina i karbamazepina s¹ antagonistami zale¿nych od napiêcia kana³ów
sodowych, a w mniejszym stopniu wapniowych, etosuksymid blokuje niskonapiêciowe kana³y wapniowe typu T, natomiast retygabina jest przyk³adem leku aktywuj¹cego
potencja³o-zale¿ny kana³ potasowy. Badania elektrofizjologiczne i molekularne ujawni³y obecnoæ wielu rodzajów kana³ów wapniowych, potasowych i chlorkowych na limfocytach T. Sygna³ wapniowy ma zasadnicze znaczenie dla dynamicznych zmian ekspresji genów oraz ruchliwoci i morfologii
komórek T. Zale¿ne od jonów wapnia zmiany w aktywnoci kinazy serynowo-treoninowej i kalcyneuryny prowadz¹ do aktywacji
m.in. genu koduj¹cego IL-2, co z kolei przy
jednoczesnej aktywacji kinazy bia³kowej C i
czynnika Ras nasila sekrecjê limfokin i proliferacjê komórek. W limfocytach kana³y
chlorkowe i potasowe s¹ zaanga¿owane w
regulacji objêtoci komórki oraz w mitogenezie przez utrzymywanie prawid³owego
potencja³u b³onowego [12]. Szczególn¹ rolê
wydaj¹ siê odgrywaæ w limfocytach podgrupa kana³ów potasowych Kv1.3, których antagonici hamuj¹ procesy zapalne i autoimmunologiczne [13]. Interesuj¹ce s¹ te¿ obserwacje, ¿e blokery kana³u wapniowego
typu T i pr¹dów potasowych hamuj¹ proliferacjê komórek nowotworowych i limfocytów
T [35,41]. Nie opublikowano dotychczas
danych na temat wp³ywu leków przeciwpadaczkowych na ekspresjê lub czynnoæ kana³ów jonowych w komórkach uk³adu odpornociowego, jednak nie mo¿na takiej mo¿liwoci wykluczyæ, poniewa¿ leki te na ogó³
wykazuj¹ niewielk¹ specyficznoæ. Najwa¿niejsz¹, obok antagonistów kana³ów sodowych, grup¹ leków przeciwpadaczkowych
s¹ substancje nasilaj¹ce aktywnoæ uk³adu
GABAergicznego. GABA nie penetruje przez
barierê krew-mózg, lecz obwodowe podanie GABAmimetyków hamuje produkcjê
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przeciwcia³ oraz moduluje fagocytozê makrofagów in vivo [14,40]. Co wiêcej, opisano obecnoæ funkcjonalnych receptorów
GABAA na limfocytach T. GABA i specyficzny agonista receptora GABAA  muscimol
 w sposób zale¿ny od stê¿enia hamuj¹ in
vitro proliferacjê komórek T, a efekt ten jest
nasilany przez pentobarbital i odwracany
przez antagonistów tego receptora. Ponadto, hamuj¹cym efektom GABA na proliferacjê komórek T towarzyszy znaczne obni¿enie stymulowanej antygenem produkcji IL-2
[43]. Nie stwierdzono natomiast wp³ywu
GABA na aktywacjê czynnika transkrypcyjnego NFkB uczestnicz¹cego w regulacji
ekspresji wielu genów koduj¹cych mediatory stanu zapalnego w hodowli limfocytów
[23]. Szereg leków przeciwpadaczkowych
(fenobarbital, felbamat, talampanel, harkoseryd, topiramat) wykazuje antagonizm do
receptorów pobudzaj¹cych aminokwasów,
których udzia³ w regulacji aktywnoci uk³adu odpornociowego jest dobrze udokumentowany [22]. Glutaminianergiczne receptory jonotropowe (NMDA) i metabotropowe
(mGluRIII) reguluj¹ procesy proliferacji, dojrzewania i mierci limfocytów u gryzoni [8].
Równie¿ ludzkie limfocyty T wykazuj¹ ekspresjê receptorów NMDA, a antagonici
tego receptora blokuj¹ indukowan¹ fitohemaglutynin¹ proliferacjê tych komórek [28].
W hodowli ludzkich komórek T i NK (natural killers) kwas N-metylo-D-asparaginowy
zwiêksza wewn¹trzkomórkowe stê¿enie
wapnia i wolnych rodników oraz obni¿a stymulowan¹ interleukin¹-2 produkcjê interferonu-g [26]. Ponadto, kwas glutaminowy,
lecz nie GABA, uczestniczy w przypominaniu warunkowanej odpowiedzi komórek NK
[20]. W pewnym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e kwas glutaminowy na ogó³ stymuluje, a GABA hamuje aktywnoæ uk³adu
immunologicznego.
Wp³yw leków przeciwpadaczkowych
na parametry uk³adu
odpornociowego
W zgodzie z przedstawionymi powy¿ej
danymi z zakresu podstaw interakcji uk³adu
nerwowego i odpornociowego, wyniki badañ dowiadczalnych potwierdzaj¹, ¿e leki
przeciwpadaczkowe rzeczywici wp³ywaj¹
na parametry immunologiczne. Opisano
m.in., ¿e fenytoina i karbamazepina obni¿aj¹ humoraln¹ i komórkow¹ odpowied u
myszy, przy czym istotn¹ rolê w tym zjawisku odgrywaj¹ komórki CD8+ [2-4]. Odstawienie powy¿szych leków mo¿e natomiast
nasilaæ odpowied autoimmunologiczn¹ jak
wykazano w dowiadczalnym modelu encephalitis u myszy [7]. Odnonie innych leków,
A. Basta-Kaim i wsp.

obserwowano obni¿enie odpowiedzi humoralnej u myszy pod wp³ywem kwasu walproinowego [38] oraz zahamowanie cytotoksycznoci limfocytów T u myszy po podaniu fenobarbitalu [33]. Opisy zmian obwodowych parametrów immunologicznych pod
wp³ywem leków przeciwpadaczkowych pojawiaj¹ siê tak¿e w doniesieniach klinicznych. W wiêkszoci przypadków fenytoina,
karbamazepina i kwas walproinowy dzia³a³y immunosupresyjnie, hamowa³y syntezê
bia³ka w limfocytach, obni¿a³y stosunek
CD4+/CD8+ oraz poziom IgA, ponadto
zmienia³y stê¿enia IgG i IgM w krwi pacjentów [5,9,42]. Bardzo niewiele wiadomo o
wp³ywie nowych leków przeciwpadaczkowych na zale¿n¹ od komórek T i B immunoaktywnoæ. Topiramat  nowy lek przeciwpadaczkowy o z³o¿onym mechanizmie
dzia³ania  stymuluje proliferacjê splenocytów myszy [19], a tiagabina normalizuje zredukowan¹ liczbê limfocytów i neutrofili w
zwierzêcym modelu depresji [37]. W ostatnich naszych badaniach in vitro [6] wykazalimy, ¿e felbamat, tiagabina, stiripentol i
loreklezol w stê¿eniach mikromolarnych
znamiennie obni¿a³y indukowan¹ mitogenami aktywnoæ proliferacyjn¹ splenocytów
myszy szczepu C57BL/6, podczas gdy lamotrygina by³a nieaktywna. W tym uk³adzie
dowiadczalnym dwa klasyczne leki przeciwpadaczkowe  karbamazepina i walproinian sodu nie wp³ywa³y na proliferacjê splenocytów indukowan¹ konkanawalin¹ A, lecz
nasila³y efekty lipopolisacharydu, co sugeruje, ¿e efekty tych dwóch leków zale¿¹ od
rodzaju czynnika indukuj¹cego proliferacjê.
To mo¿e czêciowo t³umaczyæ, dlaczego
inni autorzy nie zaobserwowali wp³ywu kwasu walproinowego na immunoreaktywnoæ
u myszy [10,38]. Leki przeciwpadaczkowe
moduluj¹ równie¿ produkcjê cytokin. W warunkach in vitro karbamazepina obni¿a poziom IL-2, IL-4, a zwiêksza stê¿enie IL-10
oraz TGF-b [25], natomiast kwas walproinowy zmniejsza stê¿enie TNF-a i IL-6 poprzez wp³yw na NFkB [17]. Benzodiazepiny
in vitro podnosz¹ poziom IL-2 i obni¿aj¹ poziom IL-1 [39], a fenytoina nasila stymulowan¹ TNF-b produkcjê IL-1b w fibroblastach
[11]. U chorych z padaczk¹ karbamazepina
wywo³uje wzrost IL-2 [34,46], natomiast fenytoina podnosi poziom IL-1 [30]. Zwiêkszenie stê¿enia IL-1a, IL-1b, IL-6 oraz IL-5 obserwowano u pacjentów leczonych kwasem
walproinowym [24,46]. Tak ró¿nokierunkowy wp³yw leków przeciwpadaczkowych na
syntezê pro- i przeciwzapalnych cytokin w
warunkach in vitro i in vivo nie pozwala na
sformu³owanie jednoznacznych wniosków,
jednak przynajmniej rezultaty badañ klinicznych sugeruj¹ przewa¿nie stymuluj¹cy
wp³yw tych leków na produkcjê prozapalnych cytokin. Wa¿nym problemem jest nadwra¿liwoæ immunologiczna na leki przeciwpadaczkowe. U ok. 2% pacjentów przejawia siê ona w postaci wysypki, ale mo¿e
przybraæ groniejsz¹ postaæ rumienia wielopostaciowego czy zespo³u StevensaJohnsona. Najczêciej nadwra¿liwoæ wystêpuje u chorych w odpowiedzi na lamotryginê, karbamazepinê i jej metabolity, fenobarbital i fenytoinê. W mechanizmach
nadwra¿liwoci istotn¹ rolê wydaje siê odgrywaæ aktywacja specyficznych dla danePrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 11

go leku komórek T CD4+ i CD8+, wzrost
produkcji IL-5 i IL-4 oraz polimorfizmy receptorów limfocytów T [15,27,31,45]. U pacjentów z nadwra¿liwoci¹ na lamotryginê
wystêpuje silny wzrost liczby komórek CD4+
i CD8+ przy niewielkim wzrocie liczby limfocytów B (CD19) oraz podniesiony poziom
IgE w surowicy krwi [16].Wysuniêto tak¿e
interesuj¹c¹ hipotezê zak³adaj¹c¹ bezporedni wp³yw leków na receptory limfocytów
T bez uprzedniego wi¹zania z bia³kiem [36].
Podsumowanie
Powy¿sze rozwa¿ania i fakty mo¿na
podsumowaæ w nastêpuj¹cych punktach:
1. Leki przeciwpadaczkowe na ogó³ wywieraj¹ hamuj¹cy wp³yw na komórkow¹ i
humoraln¹ odpowied uk³adu odpornociowego, lecz w pewnych uk³adach dowiadczalnych mog¹ tak¿e wykazywaæ dzia³anie
immunostymuluj¹ce.
2. Pomimo obecnoci na komórkach
immunologicznych kana³ów jonowych i receptorów neuroprzekanikowych nie istnieje prosta zale¿noæ pomiêdzy neuronalnym
mechanizmem dzia³ania leków przeciwpadaczkowych a ich wp³ywem na immunoaktywnoæ.
3. Szczególnie istotne znaczenie kliniczne mo¿e mieæ zdolnoæ niektórych leków
przeciwpadaczkowych do wzrostu produkcji prozapalnych cytokin i wywo³ywania nadwra¿liwoci immunologicznej.
4. Potrzebne s¹ dalsze badania dowiadczalne i kliniczne nad wp³ywem przewlekle podawanych leków przeciwpadaczkowych na uk³ad odpornociowy.
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