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Епилепсията е един от най-често срещаните
неврологични проблеми по време на
бременността. Епилепсията засяга около 0,5%
(1 на 200 ) от популацията.
В Великобритания има около 75 000 жени в
детеродна възраст и около 2 000 бременни с
епилепсия годишно.
Темата бременност и контрацепция трябва да
бъде вземана в предвид и обсъждана при
всяка жена в детеродна възраст с епилепсия.
Изглежда, че лечението на епилепсията е
необходимо минимум за две години, но
понякога за нмого повече.
Вероятността от бременност и епилепсия
трябва да се има в предвид и при лечението на
предменопаузални жени с епилепсия, дори и в
случаи на израснати типове епилепсия, като
детски абсансни атаки.
Всички жени с епилепсия, които желаят
бременност, се нуждаят от
преразглеждане на диагнозата,
необходимостта от лечение и избора на
медикамент.

Мога ли да взимам противозачатъчни хапчета?
Комбинирани противозачатъчни хапчета
Няма причина поради, която жени с епилепсия
приемащи антиепилептични медикаменти да не
вземат и орални комбинирани противозачатъчни
хапчета.
Хапчетата действат доставяйки достатъчно
естрогени, така че да се подтисне овулацията. При
повечето жени това е доза от поне 20 микрограма
дневно.
Най-често предписваните контрацептиви съдържат
30 микрограма естроген, създаващо някакво ниво
на сигурност. Някой от антиепилептичните
медикаменти увеличават равнището на неуспех и на
двете съставки на комбинираните орални
противозачатъчни хапчета - естроген и прогестерон,
увеличавайки ензимната чернодробна активност.
Това може да понижи кръвните нива на естрогена
под необходимите за подтискане на овулацията.

Ензим-стимулиращи антиепилептични
медикаменти, които могат да повлияят оралните
противозачатъчни
Carbamazepin
Oxcarbazepine

(Tegretol®)
(Trileptal®)

Phenytoinе

(Epilan D )

Topiramate

(Topamax®)

Phenobarbitone
Primidon

(Mysoline®)

Медикаменти не повлияващи оралните
противозачатъчни

Хапчета само с прогестерон – мини
хапчета

Sodium valproate

Прогестероновите хапчета се повлияват по
подобен начин от ензим-стимулиращите
медикаменти, увеличавайки трудностите
свързвани с този тип контрацепция

Lamotrigine

(Depakin®)
(Lamictal®)

Levetiracetam

(Keppra®)

Tiagabine

(Gabitril®)

Бензодиазепини
Clonazepam
Vigabatrin

Жените трябва да търсят съвет за
алтернативни методи на контрацепция.
Medroxyprogesteron (Depo-Provera®),
тримесечни инжекции

(Rivotril®)
(Sabril®)

Внезапно кръвотечение (вагинално кръвотечение
между менструалните периоди) означава, че
дозата на естрогена е прекалено малка и че
трябва да бъде увеличена, въпреки, че липсата на
внезапни кръвотечения и редовен менструален
цикъл не е гаранция за ефективна контрацепция.
Всяка жена приемаща ензим-стимулиращи
антиепилептични медикаменти трябва да взема
орални комбинирани противозачатъчни
съдържащи поне 50 микрограма естроген. Често
е удобно да се приемат два пъти по 30
микрограма таблетки. Някой жени се нуждаят
дори от повече естроген. Препоръчително е
жени приемащи такива високи дози естроген в
продължение на три цикъла без прекъсване, да
правят кратка пауза от четири дни без прием
на противозачатъчни таблетки.
Това е познато, като трициклиране. Рискът от
поява на нежелани ефекти от тези високи дози е
сравним с този от 30 микрограма при жени, които
не приемат ензим-стимулиращи медикаменти
увеличаващи елиминирането на естрогените от

Ензимната стимулация не се отразява на
Depo-Provera. Не е необходимо да се
увеличава дозата или да се скъсява
интервала между инжекциите.
Естрогенни импланти (Implanon®)
тригодишен имплант
Тази форма се влияе от ензимстимулиращите медикаменти.
Допълнителен орален прогестерон трябва
да бъде използван.
Сутринта след - хапче спешна
контрацепция - Levonorgestrel (Levonele®)
Удвои първата доза на две хапчета по (1,5
mg) и вземи едно хапче (750 mcg) за
втората доза 12 часа по-късно.
Вътре маточни устройства (спирала)
Спирала, която отделя хормони локално
(Mirena®) не се влияят от ензимната
стимулация.

“ МОГАТ ЛИ МЕДИКАМЕНТИТЕ ДА
ПОВЛИЯЯТ САНСЪТ МИ ЗА
ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ ? ”

Повечето антиепилептични медикаменти не влияят на
способността за забременяване, но някой
медикаменти могат да допринесат за безплодие при
някои жени. Това може да се има в предвид, ако
двойката има трудности с забременяването. (Виж
секцията за индивидуални лекарства)

“ ТРЯБВА ЛИ ДА ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ВЗИМАМ
МОИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ? “
Това е важен въпрос, който изисква съвет от
специалист за наличието на риск.Всяка жена, която не
е имала епилептични пристъпи от какъвто и да е тип
през последните няколко години, която все още е на
антиепилептични медикаменти и желае бременност
трябва да потърси такъв съвет. Всяка жена, която
желае бременност, но получава чести пристъпи също
трябва да потърси специалист за уточняване на
диагнозата и справянето с нея. Някои форми на
епилепсията изискват доживотно лечение.
Много важно е медикаментите да не се спират или
дозите да се редуцират без назначение от
специалист.

“ЩЕ ПОВЛИЯЯТ ЛИ МЕДИКАМЕНТИТЕ
МОЕТО БЕБЕ ?”
Рискът при всяка жена да роди дете с значими
малформации е малък (2-3%)
Общият риск при майки приемащи
антиепилептични медикаменти е около 4-6 %, като
съществува също и повишен риск от несъществени
абнормалности. Въпреки, че рискът е двоен в
сравнение с нормалния, това означава, че жените с
епилепсия все още имат повече от 90 % шанс да
имат нормално дете.
Рискът от малформации се увеличава с броят и
дозата на антиепилептичните медикаменти.Ето
защо е желателно жените с епилепсия, приемащи
антиепилептични медикаменти, желаещи
бременност, да бъдат по възможност на терапия с
един медикамент във възможно най-ниската
ефективна доза. Все пак много важно е
запазването на антиепилептичния контрол по

“ЗАЩО СЕ НУЖДАЯ ОТ ФОЛИЕВА
КИСЕЛИНА ?”

Някой антиепилептични медикаменти се свързват с
повишен риск от спина бифида. Беше показано, че
приемането на допълнително количество Фолиева
киселина, витамин съставна част от много храни,
приемана през първият месец на бременността
редуцира рискът от спина бифида. Този полезен ефект
за предпазване от спина бифида се загубва, ако
приемът на Фолиева киселина се започне след първия
месец на бременността. Приемът на Фолиева киселина
трябва да се продължи през цялата бременност, тъй
като нуждите от нея са увеличени.
Доза от 5 mg дневна, като добавка към храненето,
трябва да се приема от момента на зачеването.
Доколкото, повечето жени не знаят, че са бременни
през първият месец, приемът на Фолиева киселина
трябва да започне веднага след като предпазването
от забременяване отпадане, като съображение. Подобре е да се приема Фолиева киселина няколко
месеца преди забременяването, отколкото да се
закъснее с началото на приемът и.

“ЩЕ СЕ НУЖДАЯ ЛИ ОТ НЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ТЕСТОВЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА ?”
Добре е да се мерят кръвните нива на някой
антиепилептични медикаменти в началото на
бременността, така че ако се появят проблеми да
са на разположение изходни нива за сравнение.
На всички жени приемащи антиепилептични
медикаменти трябва да бъде предложени
детайлни ултразвукови прегледи от 12 до 20
гестационна седмица. Сериозни дефекти могат да
бъдат забелязани рано, но по-малките могат да не
бъдат регистрирани по-рано от 18-20 -та седмица.

“ КАКВО ДА НАПРАВЯ С ЛЕКАРСТВАТА МИ,
АКО ИМАМ СУТРЕШНО ГАДЕНЕ ? “
“ Сутрешното гадене” най-често се проявява сутрин, но
може да се яви по всяко време на деня. Някой
антиепилептични медикаменти могат да бъдат
вземани веднъж дневно, поради което техния прием
може да е вечер. Някой трябва да бъдат приемани два
или три пъти на ден, но дозата може да бъде отложена
с няколко часа, така че да се избегне периодът на
гадене. ако гаденето и повръщането са сериозни, би
могло да се приема медикамент против повръщане
трийсетина минути преди приема на антиепилептични
медикаменти.

“ ЩЕ НАВРЕДЯ ЛИ НА МОЕТО БЕБЕ, АКО
ИМАМ ПРИПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА
БРЕМЕННОСТТА ? “
Няма данни малките пристъпи да
увреждат по някакъв начин бебето,
но е нежелателно да има големи
конвулсивни припадъци.
Ето защо е особено важно
предотвратяването на големи
припадъци и приема на
антиепилептични медикаменти да
продължава и по време на
бременността.
Много е важно антиепилептични
медикаменти да не се спират
изведнъж, защото това може да
доведе до отключване на серия от
големи пристъпи.

“ ЩЕ ИМА ЛИ НЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕТО ?”
Ефект върху майката

“ ЩЕ СЕ ВЛОШАТ ЛИ ПРИСТЪПИТЕ МИ ПО
ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА ?”
Обикновено бременността няма особен ефект върху
контрола на епилепсията. около една пета от жените
имат повече пристъпи по време на бременността, но
повечето от тези жени има не добре контролирана
епилепсия.
Около половината остават незасегнати и за четири
месеца имат само няколко пристъпа. При някой жени
и при някой медикаменти метаболизмът на
лекарствата се ускорява през бременността, най-вече
в последните три месеца. Дозата на лекарствата
трябва да се увеличи, особено при жените с недобре
контролирана епилепсия. (Виж секцията
индивидуални лекарства)

Всички жени с епилепсия приемащи
антиепилептични медикаменти трябва да родят в
болнично заведение.
Съществува много малък риск от развитие на
генерализирана епилепсия по време на раждането
или 24 часа след това, (1-2%) са изложените на този
риск и това е най-често поради нередовен прием на
медикаментите, недоспиване или лошо лекарствено
усвояване.
Ефект върху новороденото
Някой антиепилептични медикаменти, па специална
фенобарбиталите, предизвикват сънливост у някой
бебета в първите няколко дни след раждането. (Виж
секцията индивидуални лекарства)
Витамин К
Някой антиепилептични медикаменти увеличават
рискът от кръвотечения при бебето. Препоръчително
е всички бременни жени приемащи
антиепилептични медикаменти да вземат по 20
mg Витамин К дневно в последните 6 седмици на
бременността и всички бебета да получат 1 mg
вътре мускулно Витамин К. Това ще предотврати
рискът от кръвотечение през първите няколко
седмици от живота.

“ ЩЕ МОГА ЛИ ДА КЪРМЯ ?”

Всички антиепилептични медикаменти
са открити в кърмата, но в много малки
количества. Няма причини, майки на
антиепилептични медикаменти да не
могат да кърмят. Вероятни изключения
са Фенобарбитал и Примидон,
доколкото тези медикаменти могат да
предизвикат сънливост у новороденото.
Количеството лекарство, което бебето
получава по време на бременността е
значително по-високо в сравнение с
количеството получавано като
кърмаче.Изисква се предпазливост при
включването на нов антиепилептичен
медикамент по време на кърменето,
особено като Фенобарбитал и
Ламотрижин, доколкото новороденото
ще бъде изложено на лекарството за
първи път. (Виж секцията индивидуални
лекарства)

“ КАКВО СЕ СЛУЧВА КОГАТО СЪМ САМА БЕБЕТО И ПОЛУЧА ПРИСТЪП ?”
Вярно е, че бебето може да бъде наранено,
когато майката има пристъп и в същото време го
държи или го къпе.
Майките трябва да потърсят подходящи съвети за
предпазни мерки, като сменяне на пелените на
пода, къпане на детето само в присъствие на
някой друг, не носене на бебето на ръце по
стълби и използване на бебешка количка
снабдена с устройство за самозаключване. Това
се отнася особено за лошо контролирани големи
пристъпи и тези с не предизвестени резки
миоклонични припадъци.

“ЩЕ ИМА ЛИ ЕПИЛЕПСИЯ МОЕТО БЕБЕ ?”
Децата могат да наследят предразположение към
епилепсия от единия или двамата родители. Рискът
при дете от майка развила епилепсия преди 25-та си
годишнина, с изключение на гърчовете от висока
температура, е около 6 % сравнено с 1,5 % при
общата популация. Ако бащата има епилепсия, а
майката не, рискът е значително по-малък. Ако един
благ или сестра имат епилепсия, рискът се повишава
до около 10 %. Ако майката има парциална
епилепсия рискът е 3 %, ако има генерализирана – 10
%. Ако и двамата родители или единия родител и
родственик от първа линия на втория родител имат
епилепсия, рискът е между 15 – 20 %. Ако има
фамилна история за наследствена епилепсия или
състояния свързвани с епилепсия, тогава рискът е
колкото от наследствените условия.

МЕДИКАМЕНТИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ
Carbamazepin (Tegretol®)
Carbamazepin се асоциира с леко повишаване на рискът от “спина
бифида” – 0,5-1,0% повече в сравнение с рискът при бременни
без епилепсия. Той е индуктор на чернодробните ензими. (Виж
орална контрацепция и Витамин К)

Oxcarbazepine (Trileptal®)
Рискът от неонатални малформации е по-нисък при лекуваните с
медикамента отколкото в сравнителната група. С изключение на
оралните контрацептиви, медикаментът не е ензимен индуктор.

Sodium valproate
Валпроевата киселина се асоциира с безплодие, особено при
жени с менструални разстройства, наднормено тегло и юношеска
възраст. При тези жени трябва да се търсят други
антиепилептични медикаменти. Подобна замяна се търси и в
случаите при жени със сериозно наддаване на тегло и поява на
менструални смущения по време на терапията с
медикамента. Валпроатите се асоциират с повишен риск от
“спина бифида” – 1,5%
в допълнение към общия популационен риск до 0,3 %. Този
ефект на Валпроевата киселина, може да се свърже отчасти с
дневната доза и отчасти с големината на всяка отделна
такава. Важно е да се ползват възможно най-ниската
ефективна дневна доза, както и възможността за
разделянето на дневния прием. Ето защо употребата на
валпроати с удължено освобождаване е препоръчително за
намаляване на рискът.
Има данни , че приемането на Валпроева киселина преди
бременността може да доведе до забавяне в развитието на
детето.

Поради описаните рискове, за жените с епилепсия
планиращи бременност, се препоръчва замяна на
валпроевата киселина с друг антиепилептичен
медикамент.
Lamotrigine (Lamictal®)
Концентрациите на Ламотрижин в кръвта падат значително по
време на бременността, което налага значително повишаване на
дозата, често два до три пъти в сравнение с обичайните дози.
Ламотрижинът преминава в кърмата в значителна степен, с което
се достигат кръвни нива у новороденото до 50% от тези на
майката.

Изглежда , че тези нива не създават проблем за бебето,
като концепция, но
Ламотрижинът трябва да се дозира много предпазливо
след идването на кърмата за първи път.
Комбинираното прилагане с орални контрацептиви може
да намали ефекта на Ламотрижин.
Phenytoinе (Фенитоин) Epilan D
Използван с внимание и самоконтрол на кръвното
налягане, фенитоинът е вероятно най-безопасното
антиепилептично лекарство. Статистиката показва
значителен брой нежелани реакции при комбинираната
му употреба с други антиепилептични медикаменти и в
случаите с не добро проследяване на кръвното налягане.
Той е ензимен стимулатор (виж секцията за орални
контрацептиви и витамин К). Няма проблеми свързани с
кърменето.
Phenobarbitone
Има слабо повишен риск от не затваряне цепнатината на
небцето и горната устна на новороденото. Медикамента е
ензимен стимулатор. (виж секцията за орални
контрацептиви и витамин К). Може да причини сънливост
у новороденото и това може да е проблем при кърменето
му.
The benzodiazepines
Clonazepam (Rivotril)
Бензодиазепините могат да причинят сънливост у
новороденото.
Topiramate(Topamax®)
Топираматът е показал риск от не затваряне цепнатината
на небцето и горната устна при експериментални
животни, но такива случаи не са докладвани при хора. Той
е ензимен стимулатор (виж секцията за орални
контрацептиви)
Gabapentin (Neurotin®), Tiagabine (Gabitril®),
Levetiracetam (Keppra®)
Безопасността на тези медикаменти по време на
бременност не е установена, но те не се свързват с
аномалии при опитни животни.
Vigabatrin (Sabril®)
Освен при изключителни случаи, поради нежелани
странични реакции от страна на очите и зрението, този
медикамент вече не се препоръчва при възрастни.

