
Riluzol, Rilutek 
 
 
Pomysł: 
Ekscytotoksyczność jest dobrze kojarzona ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA - sclerosis 
lateralis amyotrophica). O tym zjawisku mówimy, gdy do komórki dociera zbyt wiele sygnałów 
ekscytujących, pochodzących na przykład z receptorów glutaminowych (takich jak AMPA - 
receptor α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy, czy NMDA - receptor N-metylo-
D-asparaginowy). Powoduje to zaburzenie równowagi jonowej w neuronach (przy czym prym w 
procesach patologicznych wiodą jony wapniowe, które mogą aktywować wiele procesów wewnątrz 
komórek), co może doprowadzić do jego uszkodzenia lub śmierci. Ta nadmierna stymulacja 
receptorów może wynikać z nadmiernego uwalniania neuroprzekaźnika (glutaminianu) lub wskutek 
zaburzonych procesów oczyszczania synaps z tej cząsteczki 1–5.  
Dowody na występowanie procesu ekscytotoksycznego w SLA są obecnie dobrze znane i obejmują 
między innymi: podwyższone stężenie glutaminianu w płynie mózgowo rdzeniowym, obniżone 
poziomy transporterów ekscytujących aminokwasów (odpowiedzialne za usuwanie glutaminianu ze 
szczeliny synaptycznej i jej okolic) oraz nadpobudliwość kory ruchowej w czasie przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej 6–13. Jako, że ekscytotoksyczność jest tak wyraźna w przypadku SLA, 
elementy systemu związane z tym procesem patologicznym są interesującym celem terapii tej 
choroby. 
 
Mechanizm działania: 
Wiadomo obecnie, że Riluzol wpływa na kilka mechanizmów, które mogą odpowiadać za jego 
neuroprotekcyjne właściwości.  Z badań z użyciem tego leku w dawkach terapeutycznych (lub 
stężeniom leku im odpowiadającym) odkryto, iż Riluzol hamuje trwały oraz szybki prąd sodowy 
(oba są depolaryzujące, a więc ekscytujące), a nasila z kolei prąd potasowy zależny od wapnia 
(który jest inhibitujący). Ponadto lek ten hamuje uwalnianie neurotransmiterów (na przykład 
właśnie glutaminianu). Wśród innych obserwacji poczynionych w czasie badań nad Riluzolem 
(czasem przy użyciu większych stężeń leku) odkryto również, że jest on w stanie wpływać na prąd 
wapniowy napięciowo zależny oraz wspomagać transportery glutaminianu, które są odpowiedzialne 
za oczyszczanie przestrzeni międzykomórkowej z tego neurotransmitera. Obecnie wiadomo, że 
Riluzol może blokować niektóre receptory glutaminowe obecne na neuronach (na przykład NMDA 
i AMPA). W eksperymentach in vivo (czyli przeprowadzanych na zwierzętach) potwierdzono, że 
lek ten chroni przed uszkodzeniami powodowanymi ekscytotoksycznością i zapobiega śmierci 
komórkowej spowodowanej niedoborami tlenu 14–20. Badania nad poznaniem kolejnych efektów 
działania Riluzolu wciąż trwają i są odkrywane kolejne interakcje leku z elementami komórek. Na 
przykład udowodniono, że zwiększa on ilość białka o nazwie faktor szoku cieplnego 1 (Heat Shock 
Factor 1 - HSF1). Białko to pośredniczy w odpowiedzi komórkowej na stres i aktywuje między 
innymi białka szoku cieplnego, które wspomagają poprawne funkcjonowanie komórek 18,21. 
 
Riluzol i jego efekty uboczne: 
Wedle stanu dzisiejszej wiedzy terapia Riluzolem potrafi przedłużyć życie pacjentów o kilka 
ważnych miesięcy 20,22,23. Tak samo jak większość leków, jego stosowanie jest obarczone ryzykiem 
wystąpienia efektów ubocznych. Pacjenci stosujący ten lek mogą doświadczyć osłabienia, 
spastyczności, zwiększonej aktywności aminotransferazy, zawrotów głowy, zaburzeń żołądkowo-
jelitowych, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzeń czynności płuc (w tym 
odnotowano przypadki zapalenia płuc i  choroby śródmiąższowej płuc), nudności, bólów brzucha, 
parestezji w okolicy jamy ustnej, anoreksji i senności 22,24,25.  
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=AMPA&action=edit&redlink=1
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