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ADOLESCENCE
epilepsie – nejčastější neurologické onemocnění dospívajících

změny biologické, kognitivní, emocionální, psychosociální
sociální stigma společně s chronickým neurologickým onemocněním zhoršuje situaci 

dospívajících s epilepsii

epilepsie ovlivňuje adolescenci – opožděné fyzické i emoční dozrávání
adolescence ovlivňuje epilepsii – zvyšuje se pohotovost k záchvatům (estrogeny), 

katameniální vazba, nejrizikovější menarché (neuroexcitační estrogeny dosud nekryjí inhibiční
gestageny-ty až při ovulaci)

nejčastější epilepsie tohoto věku
juvenilní absence (JAE)

juvenilní myoklonická epilepsie (JME)
GTCS při probuzení (GMA)

doznívají CAE, BECTS, BEOP

df.dg neepileptický původ (NES)



OPTIMÁLNÍ KONTRACEPCE V ADOLESCENCI

plánování rodičovství

nejvhodnější je nitroděložni tělísko uvolňující gestagen

perorální kombinovaná hormonální kontracepce  (přípravky jednofázové)
u pacientek užívajících induktory jaterních enzymů (PB, PHT, PRM,

CBZ, ETS, TPM) ve vyšších dávkách nebo jejich kombinace

méně vhodné je využití depotní intramuskulární kontracepce

nástup menarché není epilepsií obvykle ovlivněn
anovulační cykly jsou u léčených pacientek s epilepsií častější

(induktory jaterních enzymů, VPA - 30 % - 55 % všech cyklů)



VOLBA ANTIEPILEPTIKA

jasná dg epilepsie (anamnéza, EEG, video-EEG, MR)

nejnižší efektivní monoterapie

léky první volby – LTG, CBZ, VPA, (ETS)

další – TPM, GBP, LEV, TGB, PHT, PRM, PB, FBM





DOSPĚLOST
optimální kontracepce

vysoká spolehlivost
snížení účinku antiepileptik

snížení účinků kontracepce (jaterní induktory)

kombinovaná hormonální kontracepce (COC – combined oral contraceptives)

dělení podle tří faktorů: konstrukce, dávka estrogenu, typ gestagenu
monofázická – stejná dávka estrogenu i gestagenu po celou dobu

bi a trifázická s různými dávkami estrogenu (15-50µg za den, obvykle 30-35µg )

stabilizace cyklu u katameniální epilepsie (COC event.  gestageny při kumulaci 
záchvatů v luteální fázi)

vyšší dávky estrogenu (nad 35µg)– větší riziko trombembolické nemoci



nitroděložní tělísko s gestagenem
nejúčinnější konzervativní řešení nepravidelného menstruačního krvácení (mění histologii 

endometria a brání vcestování spermií)

implantát – depotní hormon
nejsou zkušenosti, nedoporučuje se

depotní gestagenní kontracepce
pro řadu nežádoucích účinků se nedoporučuje, zejména mladým ženám

sterilizace
pouze dle speciálních zákonných indikací



SEXUÁLNÍ DYSFUNKCE
30-60% žen s epilepsií oproti zdravým ženám

obecné faktory
aktuální stav kompenzace, psychiatrická komorbidita, psychosociální faktory

vliv epilepsie
parciální epilepsie, zavzetí limbických struktur

vliv antiepileptik
ovlivnění neuromodulačních systémů CNS, snížení volné frakce pohlavních hormonů –

indukce jaterních enzymů

farmakoterapie, psychoterapie, fyzioterapie



REPRODUKČNÍ PORUCHY

epilepsie a hormonální rovnováha
zvýšená hodnota prolaktinu a gonadotropinů (LH, FSH, další)

antiepileptika a reproduktivní funkce
není zcela objasněno

VPA – PCOS, inzulinová insenzitivita, hyperinzulinemie
LTG – nezasahuje významněji, zlepšuje psychiku, neuroprotektivní

CBZ - podobně v mírnější formě jako VPA



TĚHOTENSTVÍ
3-5 z 1000 dětí – děti žen s epilepsií

těhotenství epilepsii zhorší (17-46%), zlepší (5-24%), nezmění (51-80%)

PREKONCEPČNÍ OBDOBÍ

optimální kompenzace (2 roky bez záchvatu možnost vysazení alespoň na první
trimestr, riziko relapsu 28%)

těhotenství plánované
(při neplánovaném těhotenství – asi 70% - pokudmožno medikaci již neměníme)

edukace
přesná dg – klinické vyšetření, EEG, laboratoř, MR, neuropsychologie, genetika

optimální farmakoterapie – monoterapie (riziko VVV 4-6%), kombinace nejméně vhodná
VP+LTG, méně VPA, BZD, CBZ,  retardované preparáty

přidatná vitaminoterapie – kyselina listová 4-5mg/den (3+3 měsíce), multivitaminy s 
B2,6,12 , selén 0.2mg/den (volné radikály?)



VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY

velké vrozené vady (VVV)
rozštěp rtu a patra, srdeční vady, defekty neurální trubice, urogenitální defekt

riziko 1. a 2. generace antiepileptik (starých) je stejné (CBZ a VPA 1-2  ze 100 nar dětí)
riziko 3. generace  antiepileptik (nových) není prokazatelně dokumentováno (LTG 2-3 

ze 100 nar dětí), obecně 2-3x větší riziko  oproti zdravým
při monoterapii a 3-5x při kombinované terapii

mechanizmy: volné radikály, genetická neschopnost odstraňovat  teratogen, deficit 
folátu, fetální arytmie

malé vady
mikrocefalie, obočí tvaru V, epikantus, hypertelorismus, široký kořen nosu, dlouhý horní

ret, nízko posazené ušní boltce, nepravidelné zuby, krátké prsty a intrauterinní
retardace růstu, nízká porodní váha
(2x častěji u matek s epilepsií oproti zdravým)



PRENATÁLNÍ OBDOBÍ,  PRVNÍ TRIMESTR

v 11.–14. týdnu od PM – screening vrozených vad plod u (Downova syndromu a 
hrubých malformací plodu)  UZ zm ěřením šíjového projasn ění a stanovením 

hormon ů PAPP-A (trombofilni mutace, riziko potratu) a betaHCG (humání choriový gonadotropin ) 
v mate řském séru

16.–18. týden t ěhotenství UZ a hormony AFP (alfa fetoprotein), HCG, estriol v 
mateřském séru

ženy s v ětším rizikem:  biopsie choria (v I. trimestru), amn iocentéza (po 15. týdnu) 
či kordocentéza (po 20. týdnu) riziko invatzivních metod je 1-2%

ukon čení těhotenství po 12. týdnu je možné p ři těžkém postižení plodu

ženy s epilepsií nemají častější spontánní potraty



DEKOMPENZACE  EPILEPSIE
noncompliance

pokles hladiny antiepileptika - horšení absorpce, postupující gravidita, snížení
koncentrace albuminu, zvýšení aktivity jatrerního cytochromu

spánková deprivace

psychosociální vlivy

druh epilepsie (parciální komplexní a sekundárně generalizované)

neurologické kontroly – není doporučený postup, individuální, vhodné jednou za 1-3 
měsíce (klinika, EEG, laboratoř, hladiny)



ZÁCHVATY  DE NOVO

gestační epilepsie (vzácná), eklampsie, hyponatremie, neepileptické záchvaty

EKLAMPSIE
jeden nebo více záchvatů u pacientky s preeklampsií

preeklampsie, EPH-gestóza (EPH = edémy, proteinurie, hypertenze), se vyskytuje 
během III. trimestru

HELLP syndrom (Haemolysis, elevated Liver Enzymes, Low Platelets) je variantou 
preeklampsie

vzniká encefalopatie  vyvolána vazokonstrikcí, mozkovým edémem, mikrohemoragiemi 
v rámci diseminované intravaskulární koagulace, klinicky  cephalea, poruchy visu a 

obvykle tonicko-klonické záchvaty

terapie hypertenze, antiedémová, MgSO4



VLIV ZÁCHVATŮ MATKY NA PLOD

změny ABR a srdeční frekvence - acidóza a hypoxie po GTCS
GTCS – děložní kontrakce, zhoršení průtoku krve placentou – potrat, 

psychomotorická retardace
úmrtí po GTCS ne

úmrtí plodu při epileptickém statu ve více než 50%

VLIV ANTIEPILEPTIK NA PLOD

koncentrace jsou stejné v krvi plodu jako v krvi matky
VPA a BZD má plod hladiny vyšší

plod je metabolicky aktivní, odbourává rychleji, může snížit i hladiny v krvi 
matky

foláty a B vitaminy – pro teratogenitu jen 1. trimestr, potravinově i dále

vitamin K – u PB, PHT, PRM, CBZ, TPM poslední měsíc 10 mg=kapek denně
nebo 10-20mg parenterálně před porodem ( v současné době se paušálně nepodává)





POROD

každoročně porodí 500-900 žen s epilepsií

porod císařským řezem

vysoké riziko generalizovaného záchvatu (1 týdně)

riziko nakupení nebo časté parciální (1 a více denně)

zkušenost, že hyperventilace u matky provokuje záchvaty

vhodná event. epidurální analgezie u matek se špatnou tolerancí bolesti

při epileptickém záchvatu v průběhu porodu podat BZD
(pozor na útlum dechového centra novorozence)



POPORODNÍ OBDOBÍ, LAKTACE

po porodu nechat odpo činout, vyspat

postupn ě upravit dávku antiepileptik na p ůvodní (za kontroly plasmatické hladiny)

není vhodný rooming in (alespo ň jedno kojení nahradit p ředchozím odst říkáním mléka – personál, 

rodina)

možnost abstinen čního p říznaku z poklesu hladiny antiepileptika

kojení ano - výhody výživy mate řským mlékem jednozna čně převyšují riziko 

případných nežadoucích u činků antiepileptik, jež do mléka p řestupují
(alespo ň šestined ělí, event p ůl na půl)

kojení snižuje pravd ěpodobnost vzniku abstinen čního syndromu u novorozence

kojení a p řebalování vsed ě na zemi (na širokém l ůžku), kolem polštá ře

pomoc p ři koupání

pokud má matka záchvaty ve spánku nesmí spát dít ě s ní v jedné posteli

zajišt ění ko čárku, zajišt ění sedačky p ři přenášení





PÉČE  O  NOVOROZENCE

riziko novorozeneckého krvácení (v prvních 24 hodinách, vnitřní krvácení)

zejména induktory jaterních enzymů - PB, PHT, PRM, CBZ, ETS v menší míře TPM

důsledek deficitu koagulačních faktorů II, VII, IX a X

koagulační parametry matky mohou být normální

novorozenci po porodu podat 1 mg/kg K1 vitaminu, parenterálně (i.m. nebo s.c.)

při akutním krvácení je indikována čerstvá mražená plasma

častěji nízká porodní hmotnost, nízké Apgar skóre



ŽENA S EPILEPSIÍ

VE VYŠŠÍM VĚKU



PERIMENOPAUZA,  POSTMENOPAUZA

perimenopauza - rok před menopauzou a rok po menopauze
postmenopauza - začína jeden rok po menopauze

klimakterium - začíná prvními hormonalními změnami, které ukazují
na pokles funkce vaječníků a končí rok po menopauze

zhoršení kompenzace epilepsie (zejména ženy s katameniální epilepsií) i de novo záchvaty –
prokonvulzivní hyperestrogenní stav

zlepšení kompenzace v klimakteriu a menopauze
jednofázová COC (kombinovaná hormonální kontracepce) s malou dávkou estrogenů

kombinovaná kontinulání HRT nevhodná (nepravidelné krvácení)

kompenzace v postmenopauze
počet záchvatů se podstatně nemění, zlepší se kompenzace původních katameniálních

antiepileptika a postmenopauza
četnější interakce, horší tolerance sedativních antiepileptik, suplementace kalcia při 

osteoporoze zhorší vstřebávání





FARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

horší vstřebávání

horší parenterální resorpce

horší transport na albuminech

pomalejší metabolismus

pokles glomerulární filtrace

změna jaterního metabolismu

horší tolerance toxických látek

horší tolerance lékových interakcí
MORÁŇ
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