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Kanały jonowe jako punkty uchwytu leków stosowanych 
w terapii padaczki
Ion channels as the target of anti-epileptic drugs
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Streszczenie
Padaczka jest grupą chorób o złożonym patomechanizmie, których cechą wspólną są zaburzenia w procesach 

pobudzania i hamowania neuronów skutkujące napadami padaczkowymi. Mogą one wynikać z nieprawidłowej 
pobudliwości komórek nerwowych, ta zaś jest między innymi efektem zaburzonej pracy wielu różnych rodzajów 
kanałów jonowych. Współcześnie, wraz z postępem badań w dziedzinie leczenia padaczki niezbędna jest wiedza 
o molekularnych podstawach działania leków, co pozwoli na optymalizację terapii a tym samym skuteczne kon-
trolowanie choroby. (Farm Współ 2018; 11: 201-206)
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Abstract
Epilepsy is a group of disorders with complex pathomechanism, which common feature is occurrence of epi-

leptic seizures. They can result in impaired function of neurons, which comes from defective function of various 
neuronal ion channels.  Nowadays, along with the progress of research in the field of epilepsy treatment, it is 
necessary to understand the molecular basis of action of drugs, which will be useful for the optimization of the 
therapy and thus effective control of the disease. (Farm Współ 2018; 11: 201-206)
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Wstęp
Epilepsja lub padaczka jest według def ini-

cji zaproponowanej przez Międzynarodową Ligę 
Przeciwpadaczkową (ang. International League Against 
Epilepsy; ILAE), zaburzeniem pracy mózgu, charakte-
ryzującym się trwałą predyspozycją do generowania 
napadów padaczkowych oraz wiążących się z  nimi 
konsekwencji neurobiologicznych, poznawczych, psy-
chologicznych oraz społecznych. Napad padaczkowy 
to przemijające występowanie objawów spowodowane 
nieprawidłową, nadmierną lub synchroniczną aktyw-
nością neuronalną w mózgu [1]. Według rekomendacji 
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego do rozpo-
znania padaczki wymagane jest stwierdzenie przynaj-
mniej 2 nieprowokowanych (lub odruchowych, czyli 
będących odpowiedzią na bodziec prowokujący, na 
przykład fotostymulację lub dźwięk) epizodów napa-
dowych występujących w odstępie czasowym ponad 
24 godzin, rozpoznanie zespołu padaczkowego (na 
podstawie obrazu klinicznego, encefalografii i innych 

badań pomocniczych) lub wystąpienie 1 napadu nie-
prowokowanego (lub odruchowego) wraz z istniejącym 
ryzykiem nawrotu szacowanym na przynajmniej 
60% [2]. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 
ok. 50 milionów ludzi na świecie cierpi na epilepsję, 
z  czego aż 80% żyje w  krajach rozwijających się. 
Rocznie na całym świecie, u około 2,4 miliona osób 
rozpoznaje się  padaczkę. 6 na 10 chorych cierpi na 
idiopatyczną postać choroby, która nie posiada żadnej 
rozpoznawalnej przyczyny. Około 75% zachorowań na 
padaczkę stwierdza się w dzieciństwie, co odzwiercie-
dla zwiększoną wrażliwość rozwijającego się mózgu na 
napady padaczkowe [3]. Padaczka o  znanej etiologii 
nazywana jest padaczką wtórną lub symptomatyczną. 
Przyczynami mogą być: uszkodzenia mózgu prenatalne 
lub okołoporodowe, wrodzone nieprawidłowości lub 
stany genetyczne związane z  wrodzonymi wadami 
mózgu, ciężkie urazy głowy, udar niedokrwienny, 
infekcje mózgu w  postaci zapalenia opon mózgo-
wych, mózgu lub neurocysticerkoza, niektóre zespoły 




