Συστάσεις για τις γυναίκες με επιληψία στην
αναπαραγωγική ηλικία
Γενική σύσταση
Συνιστάται η βελτιστοποίηση της θεραπείας να γίνεται
αρκετό καιρό προ της σύλληψης με το πιο
αποτελεσματικό ΑΕD για το είδος των επιληπτικών
κρίσεων ή το είδος του συνδρόμου της ασθενούς, στη
μικρότερη αποτελεσματική δόση, αν είναι δυνατό σε
μονοθεραπεία.

Εγκυμοσύνη και επιληψία
•

•

•

•

Συστήνεται προγραμματισμένη εγκυμοσύνη σε γυναίκα
με επιληψία.
Για τον προγραμματισμό της εγκυμοσύνης χρειάζεται μια
περίοδος προετοιμασίας τουλάχιστον 6 μηνών για τη
βελτιστοποίηση της αντιεπιληπτικής θεραπείας.
Συστήνεται επαναπροσδιορισμός της ανάγκης συνέχισης
χορήγησης της αντιεπιληπτικής αγωγής (Tomson et al,
2015).
Aν η επιληψία είναι σε ύφεση, ο κίνδυνος επανεμφάνισης
των κρίσεων είναι μικρός και η γυναίκα ενημερωθεί για
τις συνέπειες πιθανής επανεμφάνισης των επιληπτικών
κρίσεων, συστήνεται να εκτιμηθεί η απόσυρση των ΑΕΦ
προ της σύλληψης.

Εγκυμοσύνη και επιληψία
•
•

•

•

•

Προσπάθεια για μονοθεραπεία (ILAE).
Ρύθμιση της δόση της αντιεπιληπτικής αγωγής σε
περίοδο άριστου ελέγχου των κρίσεων προ της
εγκυμοσύνης, που θα αποτελέσει την ‘ιδανική΄ δόση
αναφοράς στην εγκυμοσύνη.
Προσδιορισμός των επίπεδων του φαρμάκου σε περίοδο
άριστου ελέγχου των κρίσεων προ της εγκυμοσύνης, που
θα αποτελέσουν τα ‘ιδανικά΄ επίπεδα αναφοράς (target
level) στην εγκυμοσύνη (ILAE, Tomson et al, 2015).
Ρύθμιση της δόση της αντιεπιληπτικής αγωγής μετά από
διακοπή αντισυλληπτικών δισκίων.
Xορήγηση φυλικού οξέος προ της σύλληψης

Εγκυμοσύνη και επιληψία
•

Γυναίκες με γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις
συστήνεται να ενημερώνονται για την πιθανότητα
πρόκλησης βλάβης στο έμβρυο στην περίπτωση
γενικευμένης τονικοκλονικής κρίσης. Η πιθανότητα
βλάβης εξαρτάται από τη συχνότητα των κρίσεων (NICE).

•

Γυναίκες με επιληψία πρέπει να ενημερώνονται ότι δεν
υπάρχουν επαρκή δεδομένα πως εστιακές, αφαιρετικές
και μυοκλονικές κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν άμεση
βλάβη στο έμβρυο, παρά στην περίπτωση τραυματισμού
(NICE).

•

Η ελευθερία κρίσεων για 9 μήνες - 1 χρόνο πριν την
εγκυμοσύνη σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα (84-92%)
ελευθερίας κρίσεων και κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης (ΑΕS-AAN).

Εγκυμοσύνη και επιληψία
•

•
•

•

Oι γυναίκες με καταμήνια επιληψία έχουν καλύτερο
έλεγχο των κρίσεων κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
(Cagnetti et al, 2014).
Συστήνεται καταγραφή της συχνότητας και της βαρύτητας
των κρίσεων (ΝΙCE).
Γυναίκες με επιληψία συστήνεται να ενημερώνονται
επαρκώς στη διάρκεια της εγκυμοσύνης για τους
πιθανούς κινδύνους και να συζητιέται μαζί τους το status
epilepticus και η πιθανότητα αιφνιδίου θανάτου στην
επιληψία (NICE).
To Status epilepticus είναι σπάνιο στην εγκυμοσύνη
(EURAP Study group, Epilepsia 2013).

Eγκυμοσύνη
και Αντιεπιληπτικά Φάρμακα (ΑΕΦ)
•

•

•

Αν κατά την εγκυμοσύνη οι γυναίκες λαμβάνουν ΑΕΦ, θα
πρέπει να ενημερωθούν για τον κίνδυνο γέννησης
μωρού με συγγενή ανωμαλία και για τον κίνδυνο, που το
έμβρυο διατρέχει, από τις επιληπτικές κρίσεις (AAN-Level
C, ΝΙCE- Level C).
Δε συστήνεται αλλαγή των ΑΕΦ, εάν μια γυναίκα είναι
καλά ρυθμισμένη με τα ΑΕΦ, τα οποία λαμβάνει (ΝΙCE,
Level C).
Γυναίκες, που έχουν γεννήσει παιδί με συγγενή
ανωμαλία, έχουν αυξημένη πιθανότητα να γεννήσουν
μωρό με συγγενή ανωμαλία εάν παραμείνουν στο ίδιο
φάρμακο. Συστήνεται επανεκτίμηση των ΑΕΦ, που
λαμβάνει (Vajda et al, 2013; Campbell et al, 2013).

Eγκυμοσύνη
και Αντιεπιληπτικά Φάρμακα (ΑΕΦ)
•
•

•

•

Αποφυγή της πολυθεραπείας στην εγκυμοσύνη, ειδικά
στο πρώτο τρίμηνο (NICE, AAN-Level B, SIGN).
Aποφυγή VPA (βαλπροικού) προς μείωση της
πιθανότητας γέννησης μωρού με ελλείμματα του νωτιαίου
σωλήνα, σχιστιών (AAN-Level B) και υποσπαδία (Level
C).
Αποφυγή χορήγησης τοπιραμάτης, ειδικά στο πρώτο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης (Tomson et al, 2015b;
Herdandez-Diaz S et al, 2012).
Αποφυγή φαινοβαρβιτάλης προς μείωση πιθανότητας
γέννησης μωρού με συγγενή καρδιακή ανωμαλία, και
φαινυτοίνης και καρβαμαζεπίνης προς μείωση
πιθανότητας γέννησης μωρού με σχιστίες (ΑΑΝ- Level C).

Eγκυμοσύνη
και Αντιεπιληπτικά Φάρμακα (ΑΕΦ)
•

•
•

•

•

Αποφυγή χορήγησης τοπιραμάτης προς μείωση
πιθανότητας γέννησης μωρού με σχιστίες (Αlsaad et
al, 2015).
Αποφυγή χορήγησης φαινοβαρβιτάλης, κατά το πρώτο
τρίμηνο, ειδικά σε δόση > 150 mg/d (Tomson et al, 2011).
Αποφυγή χορήγησης λαμοτρυγίνης σε μεγάλες δόσεις
κατά το πρώτο τρίμηνο (ΑΑΝ, Level B), ιδιαίτερα σε δόση
> 300-400/d mgr (Tomson et al, 2015b, Campbell et al,
2014, Tomson et al, 2011).
Αποφυγή χορήγηση καρβαμαζεπίνης σε δόση > 1000
mgr/d , κατά το πρώτο τρίμηνο (Tomson et al, 2015,
Campbell et al, 2014, Tomson et al, 2011).
Αναλυτικός U/S του εμβρύου, κατά τη 18η εβδομάδα
κύησης (AAN, NICE-Level C).

Εγκυμοσύνη και VPA (βαλπροικό)
•

•

•

•
•

Aποφυγή του VPA σε μονοθεραπεία ή πολυθεραπεία
στην εγκυμοσύνη, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, εάν αυτό
είναι δυνατό (NICE, AAN-Level C,B).
Αποφυγή λήψης VPA, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης σε δόση μεγαλύτερη των 500-600 mgr
(Tomson et al, 2015; Campbell et al, 2014; HerdandezDiaz S et al, 2012).
Αν υπάρχει καλή ρύθμιση των κρίσεων και δόση VPA>
500-600 mg/day, συστήνεται καλή ενημέρωση της εγκύου
για την πιθανότητα γέννησης μωρού με συγγενή
ανωμαλία (Tomson et al, 2015).
Επανεκτίμηση χορήγησης VPA (Tomson et al, 2015).
Δε συστήνεται αλλαγή του VPA, αν αυτό είναι η πλέον
κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία για την έγκυο
(Tomson et al, 2015).

Εγκυμοσύνη και VPA (βαλπροικό)
•

•

•
•

•

Αλλαγή του VPA αν δεν είναι η κατάλληλη θεραπεία
για το είδος της επιληψίας της ασθενούς ή αν δεν είναι
αποτελεσματική θεραπεία (Tomson et al, 2015).
Αλλαγή του VPA σε άλλο σκεύασμα, σε εστιακή επιληψία
(Tomson et al, 2015).
Εκτίμηση της μικρότερης αποτελεσματική δόσης VPA
(Tomson et al, 2015).
Προσεκτική μείωση της δόσης VPA, αν γνωρίζουμε ότι
υπάρχει καλή ρύθμιση των κρίσεων και σε μικρότερες
δόσεις (Tomson et al, 2015).
Να συζητηθεί η απόσυρση VPA, αν υπάρχει πλήρης
έλεγχος (remission) των κρίσεων, χωρίς να υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος επανεμφάνισης των (Tomson et al,
2015).

Νοητικό πηλίκο και ΑΕΦ
•

Συστήνεται μoνοθεραπεία αντί της πολυθεραπέιας (Harden et al,
2009).

•

Αποφυγή χορήγησης VPA προς μείωση της πιθανότητας
γέννησης μωρού με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης (AAN-Level B).

•

Αποφυγή χορήγησης VPA προς μείωση της πιθανότητας
γέννησης μωρού με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
(Bloomley et al, 2013).

•

Όσο δυνατόν μικρότερη δόση VPA. Φυλλικό οξύ πριν από τη
σύλληψη (Meador K et al, Lancet Neurology 2013).

•

Αποφυγή VPA στην εγκυμοσύνη, κατά το πρώτο τρίμηνο, εάν
αυτό είναι δυνατό, συγκριτικά με καρβαμαζεπίνη (AAN-Level B)
και φαινυτοίνη (AAN-Level C), προς μείωση της πιθανότητας
γέννησης μωρού με χαμηλό νοητικό πηλίκο.

•

Αποφυγή χορήγησης φαινυτοίνης και φαινοβαρβιτάλης, προς
μείωση της πιθανότητας γέννησης μωρού με χαμηλό νοητικό
πηλίκο (ΑΑΝ- Level C).

Δόσεις ΑΕΦ
•

•
•

•

•

Δεν συστήνεται αύξηση των ΑΕΦ στην εγκυμοσύνη, σε
επίπεδο ρουτίνας (SIGN).
Σε επιδείνωση των κρίσεων να σκεφτούμε και άλλους
παράγοντες, όπως η υπερέμεση της κύησης (SIGN).
Αλλαγή των ωρών λήψης των ΑΕΦ, ώστε να
αποφεύγονται οι ώρες της ναυτίας (SIGN).
Προτείνεται να διπλασιάζεται η δόση της λαμοτριγίνης
( 2ο & 3οτρίμ). Η δόση της οξκαρβαζεπίνης και της
λεβετυρασετάμης να αυξάνεται σταδιακά από το 2ο
τρίμηνο.
Εάν χρειάζονται μεγάλες ημερήσιες δόσεις AEΦ
συνιστώνται σκευάσματα βραδείας αποδέσμευσης ή
μοίρασμα της ημερήσιας δόσης σε 3-4 φορές ημερησίως,
ώστε να αποφευχθούν οι απότομες αυξήσεις των
επιπέδων του ΑΕΦ ( high peak levels).

Επίπεδα ΑΕΦ
•

•

•
•

Παρακολούθηση των επιπέδων των ΑΕΦ, εάν η έγκυος
λαμβάνει τη μικρότερη αποτελεσματική δόση (Τomson et
al, 2013)
Παρακολούθηση των επιπέδων των ΑΕΦ, αν
υποψιαζόμαστε κακή συμμόρφωση ή τοξικότητα (SIGN,
NICE).
Παρακολούθηση ελεύθερου κλάσματος φαινοβαρβιτάλης,
φαινυτοίνης και καρβαμαζεπίνης (Patsalos et al, 2008).
Τα επίπεδα των περισσοτέρων ΑΕΦ σταδιακά αυξάνονται
μετά το τοκετό και προτείνεται να παρακολουθούνται
εβδομαδιαίως για 1-2 εβδομάδες μετά το τοκετό.

Φυλικό οξύ
•

•

•

ΑΑΝ: Χορήγηση φυλικού οξέος πριν τη σύλληψη και στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να θεωρηθεί ότι
μειώνει τον κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών, χωρίς να
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη δόση.
SIGN: Xορήγηση 5 mgr φυλικού οξέος προ της σύλληψης
και ως το τέλος του 1ου τριμήνου ή και κατά την διάρκεια
όλης της εγκυμοσύνης.
NICE: Όλες οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικία θα
πρέπει να λαμβάνουν 5 mgr φυλικού οξέος, πριν τη
σύλληψη και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

ILAE= Ιnternational League Against Epilepsy
ΑΑΝ= American Academy of Neurology
SIGN = Scottish Intercollegiate Guidelines Network
NICE= The National Institute for Health and Care Excellence
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