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EPILEPSIA LA FEMEI

REFERATE GENERALE

REZUMAT
Epilepsia are aceea¿i prevalen¡å la femei ¿i bårba¡i. Totu¿i, epilepsia la femei prezintå particularitå¡i legate de func¡ia reproductivå ¿i
starea generalå de sånåtate. Hormonii steroizi afecteazå excitabilitatea neuronalå ¿i implicit frecven¡a crizelor. Ciclul reproductiv
cuprinzând pubertatea, perioada fertilå, menopauza, poate influen¡a expresia fenotipicå a epilepsiei. Fluctua¡iile hormonale, func¡ia
sexualå, fertilitatea, contracep¡ia, riscul teratogen, controlul crizelor pe durata sarcinii, alåptatul reprezintå subiecte importante pentru
femeile cu epilepsie. O abordare coordonatå pentru îngrijirea pacientelor cu epilepsie, la care så participe medicul de familie,
ginecologul, geneticianul, neurologul ar fi idealå. Calitatea vie¡ii reprezintå un deziderat atat pentru medical curant cât ¿i pentru
pacient.
Cuvinte cheie: epilepsia femeii; management; recomandåri

ABSTRACT
Epilepsy is equally prevalent in men and women. However women epilepsy raises special reproductive and general health concerns.
Steroid hormones affect neuronal excitability and seizure frequency. Reproductive life including puberty, reproductive years,
menopause may influence expression of seizures. Hormonal fluctuations, sexual function, fertility, contraceptions, teratogenicity,
seizure control during pregnancy, breastfeeding, represent important issues for women with epilepsy. A coordinated approach to the
care of women with epilepsy, with contributions from a primary care provider, obstetrician, geneticist, and neurologist, is ideal. Health
related quality of life represent an important target for our pacients.
Key words: women epilepsy; management; guidelines

1. INTRODUCERE

Inciden¡a epilepsiei este similarå la femei ¿i bårba¡i
(1%). În SUA exista aproximativ un milion de femei
de vârstå fertilå cu epilepsie. Numårul de nou nåscu¡i
proveni¡i de la mamele cu epilepsie este de 3-5‰.
Influen¡a bolii ¿i a medica¡iei antiepileptice (MAE)
asupra organismului femeii precum ¿i schimbarea
expresiei fenotipice a epilepsiei în func¡ie de perioa-
dele fiziologice pe care femeia le traverseazå sunt bine
cunoscute.

Aståzi medicamentele antiepileptice sunt utilizate
în aceea¿i måsurå pentru alte boli decât epilepsia, date
fiind noile indica¡ii precum afec¡iunile psihiatrice (psi-
hoza bipolarå), tratamentul migrenei, al durerii, etc.
În aceste condi¡ii este necesarå cunoa¿terea efectelor
MAE asupra pacientelor noastre pentru a putea con-
duce un tratament optim, eficient, cu reac¡ii adverse
cît mai pu¡ine ¿i o calitate a vie¡ii cât mai bunå.

Femeile cu epilepsie ¿i medicii care le trateazå
trebuie så fie familiariza¡i cu particularitå¡ile acestui
subiect deosebit de delicat ¿i complex.

Un chestionar cu 15 întrebåri privind diferitele
aspecte ale epilepsiei la femei a fost distribuit unui
numår de 3.535 de medici din SUA la care se prezen-
tau astfel de paciente (medici de familie, ginecologi,
interni¿ti, pediatri, neurologi, endocrinologi, epilep-
tologi). Råspunsurile au fost dezamågitoare: numai
75% cuno¿teau cå existå o legåturå între crize ¿i ciclul

menstrual, 34% cå femeile cu epilepsie au risc crescut
de osteoporozå, 27% cå MAE interferå cu contracep-
tivele orale (CO) ¿i 16% cå femeile cu epilepsie au o
ratå reduså a fertilitå¡ii (1).

Un studiu prospectiv britanic efectuat în nordul
¡årii pe 300 de femei cu epilepsie ¿i sarcinå, a de-
monstrat cå recomandårile ghidurilor nu au fost ur-
mate, managementul pacientelor s-a fåcut în principal
de cåtre medicii de familie, controlul crizelor a fost
nesatisfåcåtor, informarea pacientelor în perioada
dinaintea concep¡iei a fost insuficientå, mai pu¡in de
50% din sarcini au fost planificate, rata malforma¡iilor
a fost dublå ¿i nu toate s-au datorat MAE. De aceea
autorii propun fie ca pacientele så fie manageriate de
neurologi, fie ca ghidurile så se adreseze ¿i medicilor
generali¿ti care vin în contact cu pacientele (2).

Abordarea pacientelor de vârstå fertilå cu epilep-
sie trebuie så fie cât mai complexå. Anamneza trebuie
så cuprindå date despre menstrua¡ie, rela¡ia dintre
crize ¿i ciclul menstrual, efectele MAE asupra ciclului
(semne ¿i simptome ale sindromului ovarelor poli-
chistice), activitatea sexualå ¿i contracep¡ia, existen¡a
unor factori de risc (consumul de excitante, privarea
de somn, etc.), apari¡ia unor reac¡ii adverse la MAE
(cosmetice, cognitive, psihice).

Înaintea concep¡iei, pacientele noastre trebuie in-
formate despre rata reduså a fertilitå¡ii, importan¡a
controlului optim al crizelor, riscul modificårii tera-
piei, necesitatea suplimentårii cu acid folic, efectele
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teratogene ale MAE, efectele epilepsiei asupra fåtului
¿i a sarcinii asupra crizelor, riscul transmiterii bolii
la nou nåscut.

În sarcinå este necesarå monitorizarea nivelurilor
serice ale MAE; pacientele trebuie så fie informate
despre faptul cå MAE nu se întrerup în timpul na¿-
terii, despre particularitå¡ile nou-nåscutului ¿i avan-
tajele ¿i dezavantajele alåptatului.

Informa¡iile ob¡inute din literaturå în ultimii ani
trebuie aplicate în practica zilnicå, de¿i va exista
întotdeauna un decalaj între apari¡ia unor noi date
¿tiin¡ifice ¿i implementarea lor clinicå.

Pe de altå parte, ghidurile de practicå încearcå så
fie o punte între dovezile existente ¿i practica curen-
tå. Primul ghid privind managementul femeilor cu
epilepsie a fost elaborat în 1993 de International Lea-
gue Against Epilepsy (3). Recomandårile la care ne
vom referi în acest articol sunt cele ale Academiei
Americane de Neurologie din 1998, în prezent lucrân-
du-se la o reevaluare a lor.

2. MECANISMUL MOLECULAR AL STEROIZILOR
OVARIENI PE EXCITABILITATEA NEURONALÅ

Modificårile expresiei crizelor de-a lungul perioa-
delor fiziologice pe care femeia le traverseazå sunt
cauzate de efectele hormonilor steroizi asupra excita-
bilitå¡ii neuronale.

Estrogenul ¿i progesteronul ac¡ioneazå ca media-
tori chimici atât la nivel nuclear asupra genomului,
cât ¿i la nivel celular membranar. Efectul nuclear
este mediat de receptorii ADN, se produce mai lent
¿i dureazå mai multe såptåmâni dupå încetarea stimu-
lului, iar efectul membranar descoperit mai nou este
unul rapid, dar de duratå scurtå, fiind mediat de
receptorii GABA-A.

Receptorul GABA-A are o structurå pentameri-
cå, fiind format din douå subunitå¡i , douå subuni-
tå¡i  ¿i una . Pentru ca el så fie activat este necesar
ca douå molecule GABA (cel mai puternic neuro-
transmi¡åtor inhibitor) så se lege de cele douå subu-
nitå¡i . Odatå activat, receptorul permite pasajul
ionilor negativi de Cl- înspre citoplasmå, având ca
rezultat o hiperpolarizare ¿i o inhibi¡ie a neuro-
transmiterii.

 La nivelul receptorilor GABA-A locusul pentru
steroizi este între cel pentru benzodiazepine ¿i cel
pentru barbiturice, ambele clase de medicamente
având rol anticonvulsivant. În momentul în care de
receptorii GABA-A se leagå o moleculå de estro-
gen, atunci conductan¡a canalelor de Cl- se modificå
¿i efectul inhibitor e mai redus. Pe lângå efectul
modulator negativ la nivelul canalelor de Cl-, la nivel
membranar estrogenii au ¿i efect agonist pe receptorii

NMDA mediind excita¡ia în regiunea CA-1 a hipo-
campului.

La nivel de genom, efectul estrogenului se mate-
rializeazå prin alterarea sintezei proteice. Modificå
astfel ARN-ul ce codeazå GAD (gamaaminodecar-
boxilaza), enzimå responsabilå de rata sintezei GABA.
Tot estrogenul reduce rata sintezei ¿i numårul subuni-
tå¡ilor receptorilor GABA-A, concentra¡ia GABA,
toate ducând la un efect inhibitor mai redus.

Progesteronul are efecte inverse fa¡å de estrogen.
Legarea lui de subunitå¡ile receptorilor GABA-A,
determinå cre¿terea efectului inhibitor ¿i reducerea
excita¡iei mediate de glutamat la nivelul lobului tem-
poral. La nivel de genom, cre¿te sinteza GABA ¿i
numårul total al subunitå¡ilor receptorilor GABA-A.

 Simplificând lucrurile putem spune cå estrogenii
sunt proconvulsivan¡i ¿i pregesteronul anticonvul-
sivant (4).

3. PUBERTATEA ªI EPILEPSIA CATAMENIALÅ

Expresia fenotipicå a epilepsiei se modificå la pu-
bertate. Multe din sindroamele epileptice la pubertate
fie se remit, fie î¿i fac debutul. Astfel epilepsia mio-
clonicå juvenilå ¿i epilepsia fotosensibilå, mai frec-
vente la fete, î¿i fac apari¡ia de obicei la vârsta puber-
tå¡ii, iar absen¡ele ¿i epilepsia rolandicå benignå de
obicei dispar.

Aproximativ 200 de femei cu epilepsie au fost
incluse într-un studiu retrospectiv pentru a determina
vârsta de apari¡ie a menarhei. Concluziile au fost cå
epilepsia nu influen¡eazå vârsta de apari¡ie a acesteia
¿i aproximativ 30% dintre paciente au prezentat la
pubertate o exacerbare a crizelor (fie ca frecven¡å
fie ca apari¡ie a unor tipuri mai severe de crize), mai
ales cele cu epilepsie focalå. Peste 1/3 din pacientele
cu epilepsie generalizatå primarå au avut debutul
acesteia în primele ¿ase luni de la apari¡ia mens-
trua¡iei.

 Studii efectuate pe specii diverse de animale au
demonstrat cå receptorii estrogeni sunt mai den¿i în
anumite structuri precum hipotalamus, sistem limbic,
iar cei progesteronici la nivelul trunchiului cerebral
¿i måduvei. Receptorii steroizi au o distribu¡ie diferitå
la nivel cerebral în perioada prepubertarå fa¡å de cea
postpubertarå. Astfel, receptorii estrogeni sunt dispu¿i
prepubertar majoritar în neocortex, iar la maturitate
se concentreazå mai ales în cortexul limbic (amig-
dalå, hipocamp). Aceastå constatare ar putea constitui
una din explica¡iile pentru schimbarea expresiei feno-
tipice a epilepsiei la pubertate.

 Pe lângå efectele clasice (caracterele sexuale fe-
minine, efecte metabolice, distribu¡ia ¡esutului adi-
pos) estrogenii au ¿i efecte asupra dispozi¡iei (euforie,
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anxietate, efecte antidepresive), efecte cognitive.
Progesteronul are efecte inverse fiind anxiolitic,
anticonvulsivant ¿i sedativ.

Schimbårile serice ale hormonilor de-a lungul
ciclului influen¡eazå excitabilitatea neuronalå mai
ales la femeile care prezintå crize legate de ciclul
menstrual-epilepsie catamenialå („catamenial“ =
„katamenios“ = lunar). Aceasta se define¿te prin
schimbarea frecven¡ei sau severitå¡ii crizelor în func-
¡ie de ciclul menstrual. Sir Charles Lococh descrie
în 1857 pentru prima oarå rela¡ia dintre epilepsie ¿i
ciclul menstrual. Epilepsia catamenialå este abordatå
de Sir Williams Richard Gowers în 1881 când descrie
prima serie de cazuri la femei cu crize legate de
menstrua¡ie.

Inciden¡a e foarte diferitå în func¡ie de sursele
citate (10-78%) din cauza criteriilor ¿i a metodolo-
giilor diferite. Se apreciazå ca aproximativ 1/3 din
femei au epilepsie catamenialå, mai ales cele cu
epilepsie generalizatå.

Buna func¡ionare a axului hipotalamo-hipofizo-
ovarian este responsabilå de existen¡a unui ciclu
menstrual normal. Acest sistem regleazå interac¡iu-
nile dintre neurohormoni GnRH, gonadotrofinele
hipofizare ¿i steroizii gonadali printr-un mecanism
de feed-back. Secre¡ia pulsatilå a GnRH e influen¡atå
de un numår de modulatori cerebrali precum cateco-
lamine ¿i opioizi endogeni. Ciclul hormonal normal
are o lungime de 24-35 zile. Ovula¡ia se caracteri-
zeazå printr-un „peak“ estrogenic, iar faza perimens-
trualå ¿i menstrualå, printr-o scådere a progeste-
ronului.

Studiind 184 de femei cu epilepsie temporalå re-
fractarå Herzog ¿i colaboratorii descriu trei tipuri ale
epilepsiei catameniale:

C1 = o cre¿tere a crizelor zilnice în timpul fazei
menstruale (ziua -3 la +3);

C2 = faza periovulatorie – cre¿terea crizelor în
faza ovulatorie ( ziua 10-13);

C3 = când frecven¡a ¿i intensitatea crizelor e mai
mare în zilele 11-17 (faza ovulatorie, lutealå ¿i mens-
trualå).

Diagnosticul epilepsiei catameniale este stabilit prin
documentarea orarului crizelor ¿i a ciclului menstrual.
Determinarea ovula¡iei se poate face prin detectarea
cre¿terii temperaturii cu cel pu¡in 0,70, determinarea
LH urinar, a progesteronului seric sau biopsia de endo-
metru (5).

 Tratamentul se bazeazå pe rezultatele unor studii
efctuate pe loturi mici ¿i necontrolate sau pe observa¡ii
anecdotice. Se impune optimizarea schemei de anti-
epileptice, eventual tratament hormonal (contracep-
tive cu doze reduse de estrogeni ¿i crescute de pro-
gesteron, antagoni¿ti estrogenici, agoni¿ti GnRH),

benzodiazepine, acetazolamida. Aceasta din urmå
inhibå anhidraza carbonicå, producând o acumulare
de CO2 în creierul animalelor de experien¡å, având
rol preventiv în apari¡ia crizelor. Se folose¿te de peste
50 de ani perimenstrual, pe baze anecdotice. Nici efec-
tul diuretic propus ca mecanism de ac¡iune nu a fost
confirmat deoarece balan¡a hidricå în timpul mens-
trua¡iei este aceea¿i la femeile cu epilepsie catamenialå
¿i la cele fårå epilepsie catamenialå, masa hidricå
råmânând neschimbatå dupå administrarea Aceta-
zolamidei. Se administreazå în doze de 4 mg/kg,
maxim 1 g/zi în 1-4 prize, 5-7 zile perimenstrual.

4. CONTRACEPºIA

Se apreciazå la aproximativ 65 milioane numårul
de femei din intreaga lume care utilizeazå contracep-
tive hormonale orale. Cele mai utilizate sunt prepa-
ratele care con¡in un estrogen sintetic de genul
etinilestradiol ¿i un progestin. În 1970 sunt semnalate
primele cazuri anecdotice de sarcini nedorite la femei-
le consumatoare de antiepileptice ¿i contraceptive
orale. Studii ulterioare au aråtat intr-adevår cå la
aceastå categorie de paciente rata sarcinilor nedorite
este de 8,5% fa¡å de 1-3% în popula¡ia sånåtoaså.
MAE care interferå cu sistemul enzimatic al citocro-
mului P450 determinå modificåri în metabolismul ¿i
legarea proteicå a hormonilor endogeni ¿i a celor
exogeni din contraceptive. Ele reduc nivelul hormo-
nilor steroizi ducând la un e¿ec al contracep¡iei de
mai mult sau egal cu 6%/an (6).

Aceste medicamente inductoare sunt: Fenobar-
bital, Primidon, Fenitoin, Carbamazepin, barbitu-
rice, Topiramat, la peste 200 mg, Oxcarbazepin la
doze mari. Riscul e cu atât mai mare cu cât concen-
tra¡ia de estrogeni din preparat este mai micå sau
cel pu¡in egalå cu 35 µg. Tendin¡a actualå este de a
folosi cantitå¡i mai mici de estrogeni pentru a reduce
riscurile de tromboembolism la consumatoarele de
contraceptive. Dar în cazul pacientelor care utilizea-
zå medica¡ie inductoare enzimaticå, recomandårile
sunt de a le folosi pe cele cu estrogeni în cantitate
mare (= 50 µg) ¿i o a doua metodå contraceptivå
simultan. Preparatele ce con¡in numai progestin nu
s-au dovedit eficiente la pacientele cu epilepsie tra-
tate cu inductoare enzimatice.

Existå ¿i MAE neutre din acest punct de vedere
(Vigabatrin) sau inhibitoare (Felbamat, Valproat)
care nu scad eficien¡a CO.

Totu¿i interac¡iunea MAE  CO trebuie privitå
în dublu sens. Astfel s-a demonstrat cå nivelele serice
de Lamotrigine (LTG) sunt reduse cu peste 50% la
pacientele consumatoare de CO, fa¡å de cele non-
consumatoare, astfel cå în aceste situa¡ii este necesarå
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compensator cre¿terea dozei zilnice (7). De aseme-
nea LTG reduce nivelul seric al CO cu 25%.

Aceste date recente explicå observa¡iile anecdo-
tice referitoare la agravarea crizelor prin introdu-
cerea CO sau apari¡ia efectelor adverse la oprirea
administrårii CO. De asemeni s-a constata ca nivelul
LTG in sarcina scade cu fiecare trimestru prin cre¿te-
rea clearence-ului renal.

A¿adar utilizarea LTG la femeile de vârstå fertilå
cu epilepsie este condi¡ionatå de monitorizarea ni-
velurilor serice ale antiepilepticului atat în cazul
utilizårii de CO, cât ¿i pe parcursul sarcinii din cauza
modificårilor de clearance (8).

5. FUNCºIA REPRODUCTIVÅ

Peste jumåtate din femeile ¿i bårba¡ii cu epilepsie
mai ales de lob temporal , prezintå disfunc¡ii sexuale.
Crizele determinå perturbarea func¡iilor în structu-
rile cerebrale care mediazå comportamentul sexual:
cortexul limbic, lobul frontal, sistemul nervos vege-
tativ ¿i în eliberarea hormonalå pulsatilå din axul
hipotalamo-hipofizo-ovarian.

Dezechilibrele hormonale precum scåderea es-
trogenului, progesteronului, testosteronului, sau cre¿te-
rea prolactinei se coreleazå mai frecvent cu disfunc¡iile
sexuale.

O altå cauzå pentru disfunc¡iile sexuale o repre-
zintå medicamentele antiepileptice; ele ac¡ioneazå
fie direct la nivelul cortexului cum este cazul ben-
zodiazepinelor, fie indirect prin scåderea nivelului
seric hormonal, ca în cazul inductoarelor enzimatice.

Gabapentinul poate determina scåderea libidou-
lui ¿i anorgasmie la doze relativ mici de 600 mg (9).

Condi¡iile psihosociale precum stigmatizarea,
pierderea respectului de sine, restric¡iile din via¡a coti-
dianå, protec¡ia exageratå din partea familiei, tulbu-
rårile cognitive, psihice sunt în parte råspunzåtoare
de disfunc¡iile sexuale. Crizele pot restric¡iona opor-
tunitatea de a forma ¿i men¡ine rela¡ii intime. Pacien¡ii
cu epilepsie erau pânå nu demult stigmatiza¡i, fiin-
du-le interzis dreptul la cåsåtorie sau procreare în
¡åri cu tradi¡ii democratice. Astfel de legi au fost
abrogate în 1970 în Marea Britanie ¿i în 1980 în unele
state din SUA.

S-a aråtat cå rata fertilitå¡ii la femeile cu epilepsie
este reduså cam cu 1/3 fa¡å de popula¡ia sånåtoaså.
Un studiu fåcut în Anglia pe 2.052.922 de femei, a
demonstrat o ratå a fertilitå¡ii de 47,1‰ la cele cu
epilepsie fa¡å de 62,6‰ la cele sånåtoase (10).

Cauzele reducerii fertilitå¡ii sunt multiple. O ratå
scåzutå a mariajului, cåsåtorii tardive, izolare socialå,
teama de riscul transmiterii bolii la nou nåscu¡i, teama
de riscul malformativ indus de MAE, sunt motive

de reducere a fertilitå¡ii. Tulburårile cognitive sau
de personalitate intervin ¿i ele alåturi de reac¡iile
adverse ale MAE sau factorii genetici. Pânå la 1/3
din paciente au cicluri anormale (sub 23 sau peste
35 zile). Peste 1/3 din ciclurile menstruale ale pacien-
telor cu crize generalizate sunt anovulatorii.

 Disfunc¡iile endocrine constau în modificarea con-
centra¡iei LH, a secre¡iei pulsatile a prolactinei, a
nivelelor de steroizi. Acestea sunt prezente atât la fe-
meile cu epilepsie consumatoare de MAE, cât ¿i la
cele care nu folosesc MAE. Valproatul inhibå meta-
bolismul steroizilor ¿i cre¿te nivelul de testosteron ¿i
dehidroepiandrosteron.

Ovarele polichistice sunt descrise la 20-40% din
femeile cu epilepsie evaluate ultrasonografic trans-
vaginal. Aceste femei au un index de maså corporalå
peste 25 kg/m2, hirsutism, anomalii de ciclu mens-
trual, cicluri anovulatorii. Nu este clar dacå aceastå
condi¡ie este similarå cu cea a sindromului ovarelor
polichistice.

Un consens din octombrie 2004 recomandå pune-
rea diagnosticului de sindrom al ovarelor polichistice
(SOP) pacientelor care prezintå douå din cele trei
criterii de diagnostic: prezen¡a chisturilor ovariene,
cre¿terea testosteronului sau semne de hiperandro-
genism ¿i cicluri anovulatorii.

La trecerea de la VPA la LTG, la femei cu sindro-
mul ovarelor polichistice, s-a ob¡inut o scådere a
nivelului seric al insulinei, testosteronului ¿i o scådere
a BMI (body mass index).

Identificarea SOP este importantå deoarece aceste
paciente asociazå toleran¡å alteratå la glucozå cu
rezisten¡å la insulinå, profil lipidic anormal ¿i risc de
cancer endometrial de 3 ori mai mare.

Un studiu recent publicat în martie 2006 pe 832
de femei tratate cu LTG în monoterapie ¿i terapie
adåugatå, demonstreazå o tolerabilitate ¿i o eficaci-
tate bunå în privin¡a greutå¡ii corporale, a modificå-
rilor cutanate, a ciclului menstrual, a dispozi¡iei (11).

6. CONCEPº¡IA

În SUA, 40% din sarcini sunt neplanificate. 50%
din mamele cu sarcini planificate nu au consultat
medicul înaintea concep¡iei (12). De aceea femeile
cu epilepsie în perioada fertilå trebuie educate siste-
matic, planificarea sarcinii fåcându-se în colaborare
multidisciplinarå.

Redåm mai jos recomandårile Academiei Ameri-
cane de Neurologie elaborate în 1998 (12).

Înaintea concep¡iei, pacientele trebuie informate
privind:
• suplimentarea cu acid folic, care se va face pe toatå

durata sarcinii în dozå de 600 µg/zi ¿i 500 µg/zi în
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timpul alåptatului; recomandarea este valabilå
pentru toate femeile ce devin gravide; deficien¡a
de acid folic produså în special de MAE de primå
genera¡ie inductoare enzimatice ar fi responsabilå
în parte de apari¡ia malforma¡iilor congenitale;

• poten¡ialul teratogen al MAE;
• considerarea optimizårii terapiei antiepileptice;

când este posibilå (farå crize sub tratament 3-5 ani,
traseu EEG normal, examen neurologic clinic nor-
mal), întreruperea MAE trebuie så se facå cu cel
pu¡in 6 luni înaintea concep¡iei, deoarece riscul
recuren¡ei este maxim în acest interval; aceea¿i
regulå se aplicå ¿i pentru modificarea schemei fie
prin reducerea dozelor, fie prin schimbarea MAE;
pe durata sarcinii trecerea la un alt MAE doar pen-
tru motivul reducerii riscului teratogen nu este
permiså;

• posibilitatea schimbårii frecven¡ei crizelor în sarcinå;
• importan¡a complian¡ei ¿i în timpul sarcinii;
• monitorizarea nivelului seric în timpul sarcinii

astfel: pentru cele cu evolu¡ie stabilå pe durata
sarcinii nivelul seric al MAE trebuie determinat
înaintea concep¡iei ¿i apoi la începutul fiecårui
trimestru ¿i în ultima lunå de sarcinå, iar dacå evo-
lu¡ia o impune, mai des; MAE se monitorizeazå ¿i
în primele opt såptåmâni postpartum.

• riscul transmiterii bolii: femeile tratate cu CBZ ¿i
VPA, vor face testul pentru alfa-fetoproteina în
såptåmâna 14-16, ultrasonografie performantå în
såptåmâna 16-20 ¿i eventual amniocentezå cu
determinarea alfa-fetoproteinei ¿i acetilcolines-
terazei în lichidul amniotic;

• suplimentarea cu vitamina K: gravidele vor lua 10
mg vitamina K per os/zi în ultima lunå de sarcinå
(mai ales cele tratate cu MAE inductoare enzimatice)
¿i fåtul la na¿tere va primi 1 mg i.v. sau i.m;

• avantajele ¿i dezavantajele alåptatului.

7. SARCINA

În perioada sarcinii ne putem confrunta cu douå
situa¡ii: o femeie cu epilepsie care devine gravidå sau
o femeie aparent sånåtoaså care în sarcinå prezintå o
primå crizå epilepticå. Rela¡ia epilepsie-sarcinå este
bilateralå. Modificårile fiziologice din timpul sarcinii
se reflectå în farmacocinetica ¿i farmacodinamica
MAE. Astfel apare o cre¿tere a volumului de distri-
bu¡ie, o cre¿tere a clearence-ului renal, o modificare a
activitå¡ii enzimatice hepatice, o scådere a proteinelor
plasmatice, la care se adaugå factori precum noncom-
plian¡a pacientelor

Inductoarele enzimatice ¿i mai ales Fenobarbita-
lul scad nivelurile LTG, necesitând cre¿terea doze-
lor, pentru controlul optim al crizelor.

Invers, Valproatul poate cre¿te nivelul LTG ¿i ca
urmare se impune scåderea dozelor. Datoritå acestor
interac¡iuni farmacodinamice s-a raportat cå
tratamentul cu cele douå medicamente în doze mici
e mai eficient decât cu fiecare drog în parte la pa-
cientele însårcinate (8).

S-a observat cå clearance-ul LTG cre¿te în fieca-
re trimestru de sarcinå cu reducerea nivelurilor plas-
matice (13 ,17).

Epilepsia determinå risc de prematuritate, avorturi
spontane, hemoragii vaginale, anemie, ruperea prema-
turå a membranelor, hipoxia fåtului. În timpul sarcinii,
frecven¡a crizelor este urmåtoarea: aproximativ la 1/3
se intensificå, la 1/3 se reduce, iar la 1/3 råmâne
neschimbatå.

Este dificil a prevede ce curs vor urma crizele
pe timpul sarcinii. Cre¿terea nu este legatå de tipul
de crize, durata bolii sau frecven¡a crizelor la o sar-
cinå anterioarå.

Crizele izolate cu duratå scurtå în general nu au
efecte nocive asupra fåtului, de¿i sunt cazuri anecdo-
tice de moarte intrauterinå dupå o singurå crizå.

Dilema este cea a tratamentului care trebuie pe
de o parte så asigure un control optim al crizelor ¿i
pe de altå parte så aibå riscul teratogen cel mai mic.

Riscul de malforma¡ii e dublu la femeile cu epi-
lepsie (4-8% vs 2-4%) fa¡å de popula¡ia generalå,
iar pentru anomalii ajunge la 15% la nou nåscu¡ii
proveni¡i din mame cu epilepsie fa¡å de 4-10%.

Malforma¡iile congenitale sunt reprezentate de:
defecte de tub neural, cheiropalatoschizis, cardiace,
urogenitale, microcefalie, iar ca anomalii, cele cra-
nio-faciale sau digitale. Toate MAE conven¡ionale se
asociazå cu un risc crescut de malforma¡ii ¿i anomalii
congenitale fiind catalogate de FDA in clasa C sau D.
Dozele mari ¿i politerapia cresc riscul. Valproatul ¿i
Carbamazepina sunt asociate cu defecte de tub neural
¿i trebuie evitate la femei cu istoric familial de spina
bifida. Oricum, femeile cu epilepsie bine controlatå
nu trebuie descurajate de a avea copii.

Mamele tratate cu MAE pentru afec¡iuni bipolare
sau cefalee au acela¿i risc crescut teratogen.

Mecanismul teratogen e prea pu¡in cunoscut. Sunt
implicate susceptibilitatea geneticå, deficitul de acid
folic, teoria epoxizilor (substan¡e provenite din meta-
bolismul MAE care sunt toxice pentru dezvoltarea
fåtului).

Din cauza naturii bolii ¿i a necesitå¡ii de a controla
cât mai bine crizele, cât ¿i din cauza riscului terato-
gen al MAE, nu va fi posibil ¿i etic så se realizeze
studii clinice dublu-orb, controlate placebo pentru
a determina riscul teratogen al MAE.

Actual existå mai multe registre de sarcinå ¿i epi-
lepsie, datele colectate fiind foarte utile în practica
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clinicå: nord-american, britanic, european, australian.
Publicarea on-line în septembrie 2005 a datelor
acumulate în registrul britanic de sarcinå ¿i epilepsie
reprezintå un exemplu concret. Concluziile acestui
studiu observa¡ional prospectiv pe datele acumulate
8ntre 1996-2005 pe 3607 cazuri sunt:
• 96% din nou-nåscu¡i nu au avut malforma¡ii ma-

jore (MM);
• rata de MM a fost mai mare la politerapie vs. mo-

noterapie ¿i mai ales când s-a asociat VPA;
• pentru monoterapie, expunerea la CBZ a fost

asociatå cu cel mai mic risc;
• existå tendin¡a ca LTG så fie asociat cu mai pu¡ine

MM decât VPA, dar constatarea nu a mai fost
valabilå la doze mari (> 200 mg) de LTG (14).
Rezultatele Registrului European de Sarcinå ¿i Epi-

lepsie, EURAP, publicate on-line în decembrie 2005,
reprezintå date valoroase pentru practica clinicå. Ele
au fost ob¡inute pe un studiu prospectiv pe un lot de
1956 de sarcini provenite de la 1882 femei. 58,3%
nu au prezentat crize pe toatå durata sarcinii. Crizele
au råmas neschimbate la 63,6% (luând ca referin¡å
frecven¡a crizelor din primul trimestru). La na¿tere
crizele au apårut la 60 de paciente (3,5%), iar dintre
acestea, 36 au prezentat status epilepticus, din care
numai 12 au avut status convulsiv. Riscul mai mare
de crize printre pacientele tratate cu oxcarbazepin ¿i
necesitatea cre¿terii dozelor pentru oxcarbazepin ¿i
lamotrigine pe durata sarcinii, necesitå noi studii pri-
vind farmacocinetica acestor medicamente.

8. NOU NÅSCUºII MAMELOR CU EPILEPSIE

Efectul epilepsiei ¿i a MAE asupra nou nåscu¡ilor
este controversat. Unele studii pe loturi mici relevå
riscul de reducere al QI, întârziere în dezvoltare, tul-
buråri comportamentale (autism, hiperactivitate). To-
tu¿i nu au fost lua¡i în calcul factori ce ¡in de QI
matern, epilepsia mamei, existen¡a crizelor pe tim-
pul sarcinii, folosirea de cåtre mamå a MAE sau
statusul economic.

Fåtul poate fi afectat de malforma¡ii sau anomalii
congenitale, hemoragii, risc de epilepsie. Epilepsia
paternå are un impact mai mic de transmitere la fåt
decât cea maternå. Nou nåscutul mai poate prezenta
greutate micå la na¿tere, prematuritate, dificultå¡i
de hrånire, hipoxie, sindromul de sevraj la MAE.

Studii privind MAE în timpul ¿i dupå na¿tere
demonstreazå un transfer placentar crescut pentru
medica¡ia de primå genera¡ie ¿i o excre¡ie micå sau
moderatå în lapte. Pentru noile MAE studiile sunt
limitate. Ele aratå un transfer mare placentar pentru
LTG, Oxcarbazepin, TPM, Zonisamid ¿i un raport
subunitar pentru concentra¡ia lapte/plasmå la LTG,

TPM, ZNS. Pentru Levetiracetam excre¡ia în lapte
este foarte mare (15).

O crizå tonico-clonicå în timpul sarcinii determinå
acidozå ¿i hipoxie maternå ¿i fetalå. Tot ea, chiar de
duratå foarte scurtå, determinå reducerea båtåilor fetale
pentru mai mult de 20 de minute. Crizele de orice tip
din primul trimestru se asociazå cu o ratå mai mare de
malforma¡ii, ce ajunge la 12,3% vs. 4% la nou nåscu¡ii
ale cåror mame nu prezintå crize în primul semestru.
Al¡i autori înså nu gåsesc aceea¿i corela¡ie.

Crizele din sarcinå determinå un risc crescut de
disfunc¡ii cognitive.

9. METABOLISMUL OSOS

MAE afecteazå metabolismul osos la copii, ado-
lescen¡i ¿i adul¡i. Dacå experien¡a cu medicamentele
de primå genera¡ie care sunt inductoare enzimatice
(Fenobarbital, Fenitoin, Carbamazepin), relevå un risc
crescut de osteopenie, osteoporozå ¿i fracturi la utili-
zatoarele lor, pentru noile medicamente aprobate dupå
1990, existå pu¡ine studii în acest sens.

Mecanismele prin care aceste medicamente inter-
vin în metabolismul osos sunt incomplet cunoscute:
reducerea nivelului metaboli¡ilor vitaminei D, reducerea
absorb¡iei de Ca, alterarea råspunsului la hormonul pa-
ratiroidian, hiperparotiroidism, afectarea formårii osu-
lui, a resorb¡iei, deficitul de calcitoninå, vitamina K.

Unele studii privind efectele LTG asupra metabo-
lismului osos relevå faptul cå acest medicament nu
influen¡eazå constante biochimice precum: calciul,
fosfa¡ii, fosfataza alcalinå, markerii activitå¡ii osteo-
cla¿tilor ¿i osteobla¿tilor.

Aproximativ 10% din femeile cu epilepsie au o de-
mineralizare prematurå, mai ales dacå sunt consu-
matoare de antiepileptice inductoare enzimatice.

Screeningul cu DXA (dual-energy x-ray absorp-
tiometry scans) la nivelul coloanei sau ¿oldului este
necesar la femeile cu risc ¿i se repetå la fiecare doi
ani sau în cazul apari¡iei fracturii.

Factorii de risc pentru osteopenie ¿i osteoporozå
sunt: denutri¡ie, lipsa activitå¡ii fizice, afec¡iuni neu-
romusculare, persoane institu¡ionalizate, tratamentul
cu MAE inductoare enzimatice, fumatul, alcoolismul,
corticoterapia, menopauza.

Se impune suplimentarea cu Ca ¿i vitamina D.
Mamele care alåpteazå vor lua 1200-1500 mg Ca/zi
ca ¿i femeile în premenopauzå ¿i cele în menopauzå
fårå terapie de substitu¡ie.

10 . MENOPAUZA

În privin¡a menopauzei, pacienta trebuie informatå
despre necesitatea ob¡inerii unui control optim al
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crizelor, despre riscul osteoporozei ¿i consumul de
MAE, despre terapia hormonalå de substitu¡ie (HRT).

HRT la femeile în menopauzå este controversatå
din mai multe motive. Avantajele sunt reprezentate
de ameliorarea imediatå a simptomatologiei instalate
odatå cu menopauza: bufeuri, insomnie, dispareunie,
etc. Dezavantajele sunt mai numeroase, constând în:
cre¿terea riscului de stroke, de cancer de sân ¿i uterin.
La femeile cu epilepsie sunt dovezi cå HRT ar accentua
frecven¡a crizelor; totu¿i preparatele care con¡in pe
lângå estrogen ¿i progestin, ar fi mai sigure în aceastå
privin¡å. Riscul de osteoporozå care este ¿i mai mare
la femeile cu epilepsie în postmenopauzå, este redus
prin HRT. Crizele pot fi influen¡ate de menopauzå.
Aceastå observa¡ie a fost fåcutå pentru prima datå în
1978 (16). La menopauzå cam 1/3 din femei au o
cre¿tere a crizelor, 1/3 o scådere a lor ¿i la 1/3 råmân
neschimbate. Cele din a doua categorie sunt mai ales
femei cu istoric de epilepsie catamenialå.
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