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Antiepileptik İlaçlar



Epilepside Farmakorezistans
Mekanizmaları

1. İlaç Taşıyıcı (Transporter) Mekanizmaları: İlaca 
dirençli hastaların kan beyin bariyerinde 
ve/veya ilgili beyin bölgesinde örneğin 
hipokampusda P-glikoproteinlerinde artış
(ilaç taşıyıcıları; “ABC transporters, multidrug resistance
protein (MDR), P-glikoproteinler (P-gp, P;permeabilite), 
multidrug-resistance proteins (MRP)”

2. Antiepileptiklerin Hedefi Olan Bölgelerde 
Plastisite Değişikliklerine Bağlı İlaca 
Duyarlılık Azalması: örneğin Na+ kanalı ya da 
GABAA reseptörü ile ilişkili moleküler 
değişiklikler



Modeller

• Akut nöbet – iktogenez modelleri
• Kronik – epileptogenez modelleri



Akut - Nöbet Modelleri
• İktogenez modeli 
• Sistemik ya da topikal olarak 

konvülzan maddelerin 
uygulanması ya da elektriksel
uyarı ile oluşturulan (MES)

• Geçici epileptiform aktiviteleri
içerir

• Tarama testi olarak kullanılırlar

Kronik Modeller

• Epileptik süreçler hakkında bilgi verir; 
epileptogenez

• Tekrarlayan elektriksel uyarılar ile 
oluşturulabilir; kindling

• Yapısal lezyonlar ile oluşturulabilir
• Spontan genetik modeller



Epileptogenez

• Beynin belli bir zaman dilimi içinde genetik
ve/veya edinsel mekanizmalara bağlı olarak
tekrarlayıcı epilepsi nöbetlerini 
oluşturabilmeyi kazanma süreci

İlaca Dirençli Epilepsi Modelleri
I) Temporal lob epilepsi modeli (en sık 

görülen ilaca dirençli epilepsi)
1. Fenitoine dirençli kindled hayvanlar
2. Post-status epilepsi modeli
3. 6-Hz psikomotor nöbet modeli 

II) Kortikal displazi modeli
1. Metilazoksimetanol asetat (MAM) in utero

1. in vivo (kainata bağlı nöbet latensinin valproat ile 
değişmesi)

2. in vitro deneyler (hipokampal dilimlerde epileptiform 
aktiviteler ilaç etkisi)



Fenitoine dirençli kindled sıçan 
modeli

“Kindling”

• Temporal lob epilepsisinin kronik modeli
• Fokal başlangıçlı
• Progresif ve zaman içinde sekonder 

jeneralize olan epilepsi modeli 
• Antiepileptik ve antikonvülzan ilaç

adaylarının değerlendirilmesinde 
kullanılır



Fenitoine Dirençli Model: Hedef

“Kindling” süreci tamamlanarak 
“kindled” olmuş Wistar sıçanlarda 

fenitoine yanıt vermeyen grubun seçilip 
üretilmesi



“Kindled” olmuş sıçanların fenitoine cevap veren ve 
fenitoine cevap vermeyen altgruplarında ilaç çalışması
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“kindling” öncesi dönem “kindling” dönemi

Akım özellikleri: 1 sn 
toplam süreli, 80 Hz-1 ms 

kare dalga

Bazolateral
amigdalaya uyarı ve 

kayıt elektrotu, 
Kortekse kayıt 

elektrotu

Art-deşarj eşik değerinin belirlenmesi

Stereotaksik cerrahi EEG ve video kaydı

Nöbetler: Racine’nin 5 evreli skalası

Günde 1-2 kez elektriksel 
uyarı ile EEG’de artdeşarj

ve nöbet kaydı



Amigdala uyarısını takiben EEG’de ipsilateral
korteks kaydı

Artdeşarj Eşiğinin Belirlenmesi

Sağ amigdala ve sağ korteks kaydı



Racine’nin değerlendirmesinde 5. evre nöbet geçiren sıçanın
EEG örneği

“Kindled” olmuş sıçanların fenitoine cevap veren 
ve fenitoine cevap vermeyen altgruplarında ilaç
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•Fenition (75 mg/kg, ip) kullanımı ile fokal nöbet eşiğinin
• yükseldiği grup: ilaca cevap verenler
• yükselmediği grup: ilaca cevap vermeyenler (fenitoine dirençli)

•Fenitoin kan konsantrasyonu: 25.1-31.1 μg/ml 
•Maksimal elektroşokda fenitoine cevap veren ve vermeyen ayrımının olmaması, bu 
durumun maksimal elektroşok ile oluşturulan iktogenezle ilişkili olmadığı ancak 
tekrarlayan uyarılarla oluşan kindling sürecinin yani epileptogenez sürecinin bir özelliği 
olduğunu düşündürmektedir

Fenitoine dirençli grup

• Elektrod yerleşimi ile ilişkisi yok
• Cinsiyetle ilişkisi yok
• İlacın farmakokinetik özellikleri ile 

ilişkisi yok
• Mevsimsel değil



Yöntem:
1) Artdeşarj eşiğinin belirlenmesi
2) Sabit akım uyarısı (500 μA, 1 s, 50 Hz)
3) > 10 kez stage 5
4) “Kindled” olmuş hayvanda 

artdeşarj eşiğinin belirlenmesi 
Sonuçlar:
5) Kindling hızları: ilk 5. evre için 6-10 uyarı
6) Fenitoin 75 mg/kg, ip  
7) Kan konsantrasyonu 16-31 μg/ml

Topiramat (20, 40, 80 ve 160 mg/kg) ip 
uygulanmasından 1 ve 4 saat sonraki 
etki



Löscher et al 200046Vigabatrin

Löscher et al 200052Gabapentin

Ebert et al 200060Lamotrijin

Reismüller et al 200061Topiramat

Ebert et al 200075Felbamat

Löscher et al199379Valproat 

Löscher et al199385Fenobarbital

Löscher et al 1991100Fenitoin

Referansİlaca dirençli grupta 
fokal nöbetlere karşı 

antikonvülsan etkinliğin 
kaybı (%)

İlaç

Çarçak et al., yayına 
hazırlanmakta olan bulgular

Genetik absans epilepsili sıçanlarda (GAERS)
kümülatif diken-ve-dalga deşarj (DDD) süresi 

(kindling öncesi ve sonrası)
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Status epileptikus sonrası 
dönemde ilaca dirençli epilepsi 

modeli

İlaç öncesi İlaç dönemi İlaç sonrası

Status epileptikus ile indüklenen epileptogenez: kronik 
dönemde spontan nöbetleri olan sıçanlarda ilaç çalışması
Latent periyod
∼ 4 hafta İki hafta İki hafta İki hafta

Status
epileptikus

indüklenmesi
Rekürent
spontan
nöbetler

Plazmada ilaç
düzeyi belirlemek 
için kan örnekleri 

alma

Kesintisiz EEG ve video ile izleme

İlaca dirençli ve 
ilaca cevap veren 
alt gruplar için ek 

denemeler

Günlük ilaç uygulaması



Levetirasetam düzeyleri

FTS

FTS

LEV

• İlaç kan konsantrasyonu
• Levetirasetam’a cevap verenler,
Levetirasetam’a dirençliler ve değişken hayvanlar

6-Hz psikomotor parsiyel (limbik) 
epilepsi modeli



22 mA=CC97

32 mA

44 mA

• 6-Hz, 3 saniye süre ile kornea elektrodları aracılığıyla uygulanan
akım sonucu ön ekstremite klonusu, stereotipilerle seyreden nöbetler

6-Hz Psikomotor Nöbet Modeli

44 mA akım şiddeti uygulandığında çoğu 
antiepileptiğin antikonvülzan etkisi 
ortadan kalkar ve sadece valproat ile 
levetirasetamın etkisi devam eder



İlaca Dirençli Epilepsilerde 
Modeller: Sonuç

• Kısıtlı sayıda model var
• Var olan genetik temele dayanmaktadır
• Klinik epilepsilere yaklaşım için yeni 

modellerin ortaya konmasına 
gereksinim vardır

• “bir kedi için en iyi deney modeli bir 
kedidir, daha da iyisi bizzat kendisidir”

Epilepsi Tedavisinde İlaca Direnç
• Farmakorezistans nedir, nasıl ve neden olur?

• İlaca direncin altında yatan hücresel mekanizmalar 
nedir?

• Hastayı farmakorezistan hale getiren özellikler 
nelerdir?

• Olaya ilişkin nöral mekanizmaları selektif olarak 
baskılamak farmakorezistans gelişimine engel 
olabilir mi ve böyle selektif ilaç geliştirilebilir mi?

– Çok yönlü ve çok faktörlü bir durum
– Günümüzdeki çalışmalar; ortak genetik 

profili ya da hastalığı paylaşan gruplar 
üzerinde



Ayten

Nihan

Rezzan Hasan

Tüm bu çalışmalarda emeği geçen genç arkadaşlarım



50-500μA

1 – 2 sn



Antiepileptiklerin Hedefi Olan Bölgelerde Plastisite 
Değişiklikleri: Cl- Transportu aracılığı ile GABA’nın 

eksitatör ve inhibitör etkilerinin evrimi
• Cl-’nin intraselüler

konsantrasyonundaki artış
• 2 transporter ailesi; 1) Na+-K+-2Cl-

ko-transporter (NKCC), Na+ ve K+ 

gradyenleri ile ilişkili ve 
intraselüler Cl-’i artırıcı, gelişimin 
erken evrelerinde eksprese oluyor

• 2) K+-Cl- ko-transporter (KCC), 
GABA aracılı eksitasyonun
inhibisyona dönmesinde anahtar 
rol oynar, Cl-’i elektrokimyasal
denge potansiyelinin altına 
düşürür

• Neonatal 2. haftadan itibaren Cl-
pompalama sistemi çalışır hale 
gelir ve Cl- hücre içinden dışarıya 
pompalanır, atılır ve GABA’nın 
inhibitör etkileri ortaya çıkar

• GABA’nın eksitatör etkilerinden 
inhibitör etkiye dönüş shift’i 
nöronal aktiviteyle düzenlenir

THANK YOU FOR YOUR THANK YOU FOR YOUR 
ATTENTIONATTENTION



Epilepsi Tedavisinde İlaca Direnç

1. kız kardeş
2 kez jeneralize tonik-klonik 

nöbet geçiriyor
karbamazepin ile kontrol 

altında (?)

2. kız kardeş
juvenil miyoklonik epilepsisi 

(JME) var, valproik asid,
lamotrijin ve topiramata cevap 

vermiyor; dirençli JME

2 kız kardeş; 10 yaşında
EEG: primer diken-ve-dalga paterni
teşhis: idiyopatik jeneralize epilepsi


