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ÚVOD

Současná diagnostika a léčba epilepsie směřuje 

od obecných univerzálních postupů k vysoce 

specializovaným strategiím šitým na míru nejen 

semiologii a patofyziologii záchvatů, ale i aktuálnímu 

stavu zralosti organismu a potenciálním rizikům. Není 

pochyb, že vývoj a periodické proměny ženského 

organismu přinášejí specifické problémy, které vyžadují 

znalosti i z jiných oborů. EpiStop  připravil aktualizaci 

první knihy, která zahrnuje problémy života ženy 

s epilepsií od menarche přes celé fertilní období až 

po menopauzu.

Největší pozornost je věnována období plodnosti a těhotenství, kdy by žena měla 

být pod drobnohledem vzdělaných, chápavých i „sehraných“ odborníků (praktický 

lékař, neurolog, gynekolog, porodník) a strategie péče by se měla opírat o moderní 

poznatky. S ohledem na kategorický imperativ „především neškodit!“ by měl každý 

lékař u dospívajících dívek a mladých žen pečlivě zvážit, zda je nutné zahajovat 

dlouhodobou terapii. Vzhledem k tomu, že žádné z antiepileptik není jednoznačně 

bezpečné, je zbytečné léčení nedostatečně vyšetřených dospívajících dívek pro 

neepileptické záchvaty nebo nepodložené zahajování léčby po ojedinělém záchvatu 

trestuhodné. V mnoha případech je možné zvládnout i některé reflexní epilepsie 

v dospívání úpravou režimu a vyvarováním se spouštěcích mechanismů. Chybou 

je celoživotně léčit benigní varianty věkově vázaných rolandických nebo jiných 

idiopatických syndromů.

Kniha přináší cenné informace o vlivu pohlavních hormonů na průběh 

epilepsie, o působení antiepileptik na hormonální regulace. Upozorňuje na interakce 

antiepileptik s kontraceptivy a připomíná poměrně málo známé působení epilepsie 

a antiepiletik na sexuální prožitky a tím i na kvalitu života ženy trpící epilepsií.

Klíčové kapitoly jsou věnovány těhotenství, informaci o důležitosti plánované 

gravidity a podávání kyseliny listové tři měsíce před početím, což by měli znát 

jak neurologové a další odborníci, tak zejména každá žena ve fertilním věku od 

chvíle, kdy začne užívat jakýkoliv lék proti epilepsii. Význam mají doporučení 

Vladimír Komárek

Úvod
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týkající se období kolem porodu a šestinedělí, kdy je často zcela zbytečně ženám 

s epilepsií zakazováno kojení.

Kniha je společným dílem epileptologů, gynekologů, endokrinologů a dalších 

odborníků z celé České republiky. První vydání koordinovala MUDr. Jana Zárubová, 

aktualizovanou verzi MUDr. Iveta Němcová. Hlavní zásluhu na jejím vzniku má 

především MUDr. Jana Zárubová, editorka této monografie a koordinátorka celého 

projektu. Je třeba ocenit její iniciativu, znalosti a čas, ve kterém se s pečlivostí sobě 

vlastní věnovala „vyladění“ a aktualizaci předkládaných textů.

Publikaci lze doporučit praktickým lékařům pro děti a dorost, praktickým lékařům 

pro dospělé, neurologům a dětským neurologům, gynekologům a porodníkům, 

neonatologům a pediatrům, endokrinologům i genetikům a v neposlední řadě 

pacientkám a jejich příbuzným a partnerům.

Věřím, že tato publikace přispěje ke zlepšení kvality péče o ženy léčené pro 

epilepsii a tím i ke zvýšení jejich kvality života. Proto děkuji všem autorům, 

recenzentům i sponzorům a knize přeji co nejvíce čtenářů.

Vladimír Komárek promoval v roce 1973 na Fakultě dětského lékařství UK 
v Praze. V období do roku 1982 završil postgraduální studium druhou atestací 
z dětské neurologie. Specializoval se na klinickou elektroencefalografii. Od roku 1991 
stojí v čele Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK ve FN Motol. V roce 
1992 obhájil habilitační práci na téma „Etiopatogenetická diagnostika epilepsie“, 
v roce 1993 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem pro obor neurologie. 
Absolvoval studijní pobyty v epileptologických centrech v Evropě a v USA.

Je řešitelem a spoluřešitelem řady výzkumných projektů. Věnuje se rozsáhlé 
přednáškové a publikační činnosti.

Je jedním ze zakladatelů moderní epileptologie v České republice. Aktivně 
se podílí na činnosti výboru České ligy proti epilepsii. Založil pracovní skupinu 
EpiStop. Je ambasadorem epilepsie Mezinárodní ligy proti epilepsii a známým, 
celosvětově respektovaným odborníkem.

Žena a epilepsie
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Preface

Epilepsy is the most common serious chronic neurological 

disorder with no racial, geographic, age or gender boundaries. 

However, although the risk of developing epilepsy is similar 

for both sexes, there are gender specifi c issues and many 

aspects of epilepsy and its treatment are unique to the young 

girl or woman with epilepsy and require special attention. 

Epilepsy, seizures, as well as the treatment with antiepileptic 

drugs may interact with sexual maturation and affect the 

menstrual cycle and fertility. Conversely, sex hormones and 

their variations during the menstrual cycle can infl uence the 

occurrence of seizures as is the case in catamenial epilepsy. 

Pharmacokinetic interactions with antiepileptic drugs can 

reduce the effectiveness of hormonal contraceptives thus 

increasing the risk of unplanned pregnancies. This is all 

the more important as pregnancy represents a particular 

challenge to women with epilepsy. Although most women 

with epilepsy will have an uneventful pregnancy and give 

birth to perfectly normal children, pregnancy may be more 

complicated. Antiepileptic drugs have a teratogenic potential 

but uncontrolled seizures may on the other hand be harmful 

to the mother as well as the foetus. Pregnancy can in some 

cases have an effect on seizure control and also alter the 

pharmacokinetics of antiepileptic drugs. 

Menopause is another period in life with dramatic 

changes in hormonal levels that could have an impact on the course of the epilepsy and 

theoretically also affect the antiepileptic drugs. This is also the period in life when bone 

health becomes an important issue and in particular for women with epilepsy that are 

under pharmacological treatment.

Although neglected in the past, women’s issues in epileptology have been in focus of 

attention in recent years and also become subjects of intense clinical as well as experimental 

research. Hence, the body of information on which a rational approach to the management 

of epilepsy in women can be based has grown dramatically. This very encouraging 

PREFACE

prof. Tomson

Dr. Battino
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development is, however, of little value unless the new knowledge is made available to 

physicians and other health care professionals to the benefi t of all women with epilepsy. 

Published by experts from the Czech Republic in 2005, the fi rst edition of “Women and 

Epilepsy” has been a very valuable resource for everyone involved in the management of 

women with epilepsy. The second edition of this comprehensive volume includes important 

updates in particular in the chapters on contraception, selection of antiepileptic drugs and 

teratogenic effects. It thus continues to provide high-level up to date information compiled 

by national experts. This volume should be of interest to all health care professionals that 

are involved in the management of women with epilepsy in the Czech Republic.  



11

1. Adolescence

Adolescence je relativně dlouhým 

obdobím mezi mezi 10. a 20. rokem 

věku, kdy hormonální změny ruku 

v ruce s dalšími faktory mění dívku 

v ženu. Změny se netýkají jen tělesných, 

ale i fyziologických, psychologických 

a sociálních funkcí. Adolescenci lze rozdělit 

do tří různých period - na časnou, střední 

a pozdní [1,2]. Každá fáze je význačná 

svou specifickou sociobiologickou 

problematikou. A tudíž, přes jasnou 

individuální variabilitu, lze načasování 

některých změn předem odhadnout. Vývoj 

je pak ovlivněn i kulturním prostředím 

a různými psychickými nebo sociálními 

stresory. 

Časná adolescence

(10-13 let)

Podle Tannerovy škály sexuálního 

dozrávání [3] začíná adolescence mezi 9. 

a 12. rokem. Období časné adolescence je 

charakterizováno rozvojem sekundárních 

pohlavních znaků, rychlým růstem až 

zdáním neohrabanosti. V kognitivní oblasti 

je pozornost zaměřena na konkrétní operace 

bez vědomí dlouhodobých následků. 

V oblasti rodinné se zvyšuje potřeba 

soukromí a nezávislosti. Děvčata si hledají 

kamarádku. Častá je úzkostlivost a otázky 

týkající se změny pohlavních znaků. 

Střední adolescence

(14-16 let)

V tomto období vrcholí rychlý růst, 

mění se tvar těla a mohou se objevit problémy 

s akné. Nastupuje menarché. Rozvíjí se 

abstraktní myšlení, vnímání budoucích 

důsledků a zvýšená potřeba introspekce. 

Časté jsou emocionální labilita, konfl ikty 

mezi kontrolou a nezávislostí a boj za větší 

autonomii. V oblasti sebepojetí jsou kladeny 

fi lozofi cké otázky typu „kdo jsem?“. Místo 

jedné kamarádky je důležitější místo v partě, 

hledání sexuální orientace a schopnosti 

zaujmout potenciálního partnera.

Pozdní adolescence

(17 a více let) 

V této době vrcholí růst a fyzická 

zralost. Myšlení je samostatné, orientované 

k budoucnosti, k hledání perpektiv s určitým 

idealismem. Ukončuje se emoční a fyzická 

separace od rodiny a bývá dosažena autonomie. 

Nutnost prosazení ve skupině ustupuje spíše do 

pozadí. Sexuální identita se konsoliduje .

1. ADOLESCENCE

JIŘÍ HOVORKA, TOMÁŠ NEŽÁDAL
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Epilepsie a její vliv v adolescenci 

Závažné chronické onemocnění, jakým 

epilepsie bezpochyby je, s sebou nese 

u dospívajících dívek mnoho problémů. 

U farmakorezistentní epilepsie je často 

opožděné fyzické a emoční dozrávání, jednak 

vlivem choroby, jednak vlivem mnohdy 

kombinované léčby. Velmi častá je sociální 

stigmatizace [4]. Sebepojetí je signifi kantně 

horší i u dospívajících s nekomplikovanou 

epilepsií oproti adolescentům s astmatem [5]. 

Emoční, behaviorální a vztahové problémy byly 

identifi kovány u 40 % dospívajících s epilepsií 

ve srovnání s 10 % kontrol s diabetem [6]. Při 

záchvatovém onemocnění je obtížné budování 

nezávislosti na protektivním rodinném prostředí. 

Tento boj může vést až ke vzdoru nebo agresivitě. 

Pro rodinu je velmi obtížné najít společnou 

cestu, která by umožňovala proces přirozeného 

vývoje a zrání osobnosti a přitom neohrožovala 

bezpečnost pacientky. Komplikace s sebou 

nese i začlenění do společnosti. Recidivující 

záchvaty s sebou přináší obavy z reakce 

vrstevníků. Rovněž režimová opatření nejsou 

v souladu s většinovým názorem na zábavu. 

Provokace záchvatů při konzumaci a vysazení 

alkoholu nebo drog nebo při fotostimulaci na 

diskotéce není výjimkou. Mnoho omezení 

přináší i volba budoucího povolání, jejichž 

možný okruh se zužuje.

Epileptické záchvaty 

a specifi cké syndromy 

v adolescenci

Ač se podle klasické studie Hausera 

a ostatních [7] incidence epilepsie od 

časného dětství směrem k adolescenci 

snižuje, mohou se některé typy epilepsií 

projevit až v tomto období. Vlivem 

hormonálních změn, především vlivem 

rostoucí hladiny estrogenů, se zvyšuje 

pohotovost k záchvatům. 

Může narůstat frekvence záchvatů 

dříve nečetných a často se poprvé klinicky 

manifestuje i symptomatická epilepsie 

s fokálními záchvaty, například při meziální 

temporální skleróze nebo fokální kortikální 

dysplázii. 

Rovněž se projevuje zvýšená citlivost 

ke spánkové deprivaci a fotosenzitivita [8]. 

Fotosenzitivita je v dětství i adolescenci 

vyšší než u dospělých, častější je u primárně 

generalizované epilepsie než u fokálních 

záchvatů (46 ku 20 %), u níže zmíněných 

syndromů v 50-74 %. A fotosenzitivita je 

výraznější právě u dívek (37 ku 27 %) [9].  

U některých dívek jsou záchvaty pouze 

katameniálně vázané [10], vyskytují se 

především v určité fázi menstruačního 

cyklu, viz kapitola 2.6. V adolescenci 

se nově objevují i specifické formy 

idiopatické generalizované epilepsie [11]:

- juvenilní absence (JAE), obdoba 

dětské varianty, s obvyklým nástupem 

v časné adolescenci (9-13 let), s méně 

frekventními absencemi, ale často 

s generalizovanými tonicko-klonickými 

záchvaty (GTCS). Typickým EEG 

korelátem jsou 3-4 Hz komplexy hrotů 

a pomalých vln (SWC) - juvenilní 

myoklonická epilepsie (JME), geneticky 

podmíněný syndrom s oboustrannými 

nepravidelnými myoklonickými záškuby 
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převážně extenzorů horních končetin, 

se začátkem zpravidla ve 14-16 letech 

(střední adolescence), poměrně častými 

GTCS a spíše sporadickými absencemi. 

Typický je výskyt záchvatů po probuzení 

a  akcentací  spánkovou deprivací . 

syndrom je charakterizován komplexy 

mnohočetných hrotů a pomalých vln 

(PSWC) na většinou normálním pozadí. 

Výboje může doprovázet klinický záškub.  

GTCS při probuzení (GMA), u dívek méně 

častý než u chlapců, s maximem začátku 

v 16-17 letech, s výskytem záchvatů krátce 

po ranním probuzení (často po spánkové 

deprivaci), při odpoledním spánku nebo 

při náhlém procitnutí. V dospívání 

naopak některé epileptické syndromy jako 

například dětské absence (CAE) [11] nebo 

benigní fokální dětské epilepsie (např. 

benigní epilepsie s centrotemporálními 

hroty (BECTS), benigní okcipitální 

epilepsie mizí [12]. 

Diferenciální diagnostika 

záchvatů v adolescenci

U dospívajících dívek je třeba při 

prvním nebo i u opakovaných záchvatových 

projevů zvážit i jejich neepileptický 

původ (NES) V mnoha případech tak lze 

předejít neadekvátní léčbě antiepileptiky. 

V diferenciální diagnóze myslíme zejména 

na psychogenní NES. Mezi adolescenty 

s nově diagnostikovanými záchvaty tvoří 

až 19 % [13]. Časté jsou i konvulzivní 

synkopy. V období adolescence se může 

poprvé manifestovat i migréna, u dívek 

je maximum incidence migrény s aurou 

nezi 12 a 13 lety, bez aury mezi 14 a 17 

lety [14]. 

Je tedy nasnadě, že pro dívky 

s epilepsií, ať pokračující z dětství 

nebo s nově vzniklou, je adolescence 

náročnějším obdobím než pro ostatní. 

Také přechod od dětských lékařů 

k dospělým a kontinuita péče může 

přinášet svá rizika. Následující kapitoly 

se zabývají nejdůležitějšími problémy, se 

kterými se neurologové, gynekologové, 

endokrinologové, praktičtí lékaři, pediatři 

a další odborníci mohou setkat. 
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1.1 Menarche 
Vladimír Komárek

Pro epilepsie je charakteristická 

nevyzpytatelnost dynamiky jejich prů-

běhu v závislosti na řadě vnitřních i vněj-

ších faktorů. Některé faktory spouštějící 

rozvoj záchvatu nelze rozpoznat, a tedy 

ani předvídat, jiné jsou do určité míry 

detekovatelné a jejich znalost by měla 

přispět k zavedení profylaktických opat-

ření.

Hormonální změny provázející dospí-

vání jsou obecně známé, méně je v po- 

vědomí odborné i laické veřejnosti informa-

ce o rozdílném vlivu jednotlivých pohlav-

ních hormonů na excitačně inhibiční pro-

cesy v mozku i o časových posloupnostech 

působení estrogenů a gestagenů v období 

kolem menarche (pro zjednodušení budeme 

pro období před a po menarche užívat ter-

mín „perimenarche“). V USA a vyspělých 

průmyslových zemích je uváděn průměrný 

věk menarche 12,5 roku [5].

Klein [1] studoval průběh epilepsie ve 

vztahu k perimenarche a zjistil, že první 

epileptické záchvaty se objevily v období 

± 2 let kolem menarche u 38 % mladých 

dívek. Tento nález je statisticky (p=0,001) 

významný při porovnání s očekávaným 
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výskytem 22 % v jiných věkových sku-

pinách.

Ke zhoršení již existující epilepsie 

došlo u 29 % dívek v období perimenar-

che a nález je opět signifikantně statisticky 

významný oproti kontrolním skupinám.

Možné vysvětlení spočívá v rozdíl-

ném nástupu účinku jednotlivých hormo-

nů. Zatímco neuroexcitační estrogeny se 

objevují současně s gonadarche, neuroin-

hibiční gestageny se vyplavují, až když se 

menstruační cykly stanou ovulačními. Toto 

kritické období, kdy je mozek vystaven estro-

genům bez ochrany gestageny, může být 

různě dlouhé a lze je považovat za vysoce 

rizikové z hlediska epileptogeneze.

Experimentální práce prokázaly, že 

u ovarektomovaných krys vystavených estro-

genům (což je obdoba situace v dospívání) 

došlo až k 30 % nárůstu excitačních dend-

ritických synapsí.

Estrogeny působí excitačně genomicky 

na základě aktivace alfa a beta estrogenových 

receptorů v mozku a to zejména v limbic-

kém systému. Zajímavé je, že E2 receptory, 

které jsou lokalizovány v sousedství GABA 

receptorů, se podílejí na redukci syntézy 

GABA v amygdale. Non-genomicky působí 

estrogeny excitačně prostřednictvím NMDA 

i non-NMDA receptorů.

Progesteron potlačuje neuronální výbo-

je a zvyšuje konvulzivní práh [4]. Obecně se 

předpokládá vyšší aktivační vliv estrogenů 

na primární generalizované epilepsie, je 

však experimentálně prokázáno i spouštění 

latentního epileptického ložiska [3].

Jde tedy v podstatě o obdobu „two hit“ 

hypotézy (tato teorie předpokládá iniciální 

první inzult a druhý spouštěcí).

Zatím se nepodařilo pomocí validních 

studií dokumentovat, že by epilepsie a anti-

epileptika ovlivňovala věk menarche, ale 

někteří autoři [2] uvádějí, že mají klinickou 

zkušenost, že u dívek, které před začát-

kem menstruace v pubertě užívaly valpro-

át, může být nástup menarche opožděný 

nebo se nedostaví. Nelze však odlišit, zda 

jde o vliv antiepileptika nebo epilepsie, či 

o zcela nezávislý fenomén, který se může 

objevit i v neepileptické populaci.

Z výše uvedeného vyplývají některá 

praktická doporučení.

Jak pediatři, tak neurologové a dětští 

neurologové by měli myslet na možnost 

aktivace či agravace epilepsie v období 

perimenarche. U pacientek léčených pro 

epilepsii není toto období vhodné pro 

snižování dávek antiepileptik, pokud nejde 

o některý z věkově vázaných syndromů, 

který v tomto období končí (CAE, BECT). 

Je třeba myslet na to, že se mohou přidat 

další rizikové faktory (spánková deprivace, 

experimentování s alkoholem, drogami), 

které mohou posílit negativní vliv estro-

genů.

V případě vzniku epilepsie na začátku 

menarche je zřejmě vhodnější posílit inhi-

bici mozku (nejlépe gestageny, případně 

1. Adolescence
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vhodnými antiepileptiky) po přechodnou 

dobu a teprve po nástupu ovulačních cyklů 

léčbu případně redukovat [6].

V každém případě by neurolog měl 

spolupracovat s dalšími odborníky, tedy 

gynekology a endokrinology.
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lepsy. Ed. by M.R. Trimble. Wiley, 
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cerbation of partial seizures during 
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through menopause. Epilepsy Behav. 
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1.2 Optimální kontracepce 

v adolescenci 

David Cibula, Dagmar Smetanová, 

Michael Fanta

Využití metod plánování rodičovství 

má v adolescenci řadu prokázaných 

specifik: vyšší počet chyb v užívání, které 

významně snižují spolehlivost, horší 

tolerance nežádoucích účinků, větší počet 

partnerů, omezené finanční možnosti, horší 

spolupráce s ošetřujícím lékařem.

Při výběru vhodné metody musíme 

zohlednit všechny odlišnosti této věkové 

kategorie. Podrobnější přehled kontracepce 

pro ženy s epilepsií je uveden v kapitole 

2.1. Velmi vhodné je nitroděložní tělísko 

uvolňující gestagen (Mirena). U velké 

části odborné veřejnosti přetrvává 

neopodstatněná obava ze zavedení tělíska 

u dospívající dívky vzhledem k riziku 

pánevního zánětu. Hormonální tělísko 

má však zcela jiné vlastnosti ve srovnání 

s původními nemedikovanými tělísky. Je 

prokázáno, že riziko pánevního zánětu 

nezvyšuje, ale naopak mírně snižuje 

(změněná kvalita cervikálního hlenu snižuje 

pravděpodobnost ascenze infekce), a lze je 

proto bez obav využít i u mladých dívek, 

které dosud nerodily.

Další vhodnou metodou je perorální 

kombinovaná hormonální kontracepce 
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(COC = combined oral contraception) [1], 

nejužívanější kontracepční modalita u žen ve 

fertilním věku [5].  Pro výběr přípravku platí 

stejné principy jako v dospělosti. Vhodné 

jsou přípravky jednofázové. 

U pacientek užívajících induktory 

jaterních enzymů (PB, PHT, PRM, CBZ, 

ETS, TPM), viz tab.1, ve vyšších dávkách, 

jejich kombinace nebo v případě, že dochází 

ke krvácení z průniku při středně dávkované 

Tabulka č. 1 Generické a firemní názvy antiepileptik s prokázanou indukcí systému jaterních 
enzymů

Antiepileptikum
genericky

Antiepileptikum
firemní názvy

Možný pokles estradiolu při 
komedikaci dle literatury 
[2,3]

Fenobarbital Phenaemal 0,1 tbl, Phenaema-
letten tbl, Luminal inj

-38,1 %

Fenytoin Epilan D Gerot tbl, Epanutin inj -49 %

Primidon* Liskantin tbl

Karbamazepin Biston, Apokarbamazepin tbl, 
Neurotop tbl, Neurotop Retard 
tbl, Timonil tbl, Timonil Retard 
tbl, Tegretol CR  tbl

-42,2 %

Ethosuximid Petinimid cps

Topiramát Apo-topiramat tbl, Epimaxan 
tbl.,  Erravia tbl., Topafi s tbl., 
T opamax tbl, cps, Topilept 
tbl, Topilex tbl, Topimark 
tbl, Topiragis tbl, Topiramat 
Actavis tbl, Topiramat Bluefi sh 
tbl, Topiramat Galex tbl, Topi-
ramat Merck tbl, Topiramat 
Mylan tbl, Topiramat Orion tbl, 
Topiramat Pliva tbl, Topiramat 
Sandoz tbl, Topiramat Vipharm 
tbl, Topiramat-Ratiopharm tbl, 
Topiramat-Teva tbl, Topira-
mate Arrow tbl, Topiramate 
Tecnimede  tbl, Zidoxer tbl**

-14,7 až -29,4

Oxkarbazepin Trileptal tbl, sus*** -47,0 %

* Vzhledem k tomu, že je primidon až v 80 % metabolizován na fenobarbital, lze předpokládat 
stejný vliv na pokles estradiolu při komedikaci jako u fenobarbitalu.

**Léčivé přípravky obsahující účinnou látku topiramát tak, jak jsou uvedeny na webových 
stránkách SÚKL.

***Není v ČR distribuován.
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COC (30–37,5 μg ethinylestradiolu), je 

nutná kontracepce s 50 μg ethinylestradiolu 

[1,3]. Zatím nejsou u pacientek s epilepsií 

k dispozici data o užívání či vhodnosti nově 

zavedených  přípravků COC s přirozeným 

estradiolem. 

Bez ohledu na volbu přípravku musí 

být pacientka užívající antiepileptika 

informována o nižší spolehlivosti metody 

a o vhodnosti současného užívání bariérové 

kontracepce. Dalším důvodem pro bariérovou 

metodu je vyšší riziko sexuálně přenosných 

onemocnění v tomto věku.

Méně vhodné je využití depotní 

intramuskulární kontracepce (Depo-

Provera, Sayana) především vzhledem 

k opoždění nástupu ovulačního cyklu po 

vysazení metody a k častému výskytu 

nežádoucích účinků. U některých žen se 

ovulační cyklus objevuje až mnoho měsíců 

po aplikaci poslední dávky. Dlouhodobá 

aplikace medroxyprogesteron acetátu navíc 

snižuje kostní denzitu, jejíž fyziologický 

vzestup je v této věkové kategorii zásadní 

pro celoživotní riziko osteoporotické 

fraktury.

Na rozdíl od antiepileptik, která jsou 

induktory systému jaterních enzymů 

cytochromu P450, a které snižují spolehlivost 

COC, existuje interakce COC s lamotriginem, 

při které dochází k významnému poklesu 

hladiny lamotriginu až o více než 50 %. 

Takový pokles hladiny lamotriginu může 

způsobit dekompenzaci epilepsie a objevení 

se záchvatů. Při vysazení COC z komedikace 

s lamotriginem se může jeho hladina 

naopak zvýšit, což může vést k objevení se 

nežádoucích vedlejších účinků [4].
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1.3. Poruchy menstruačního 

cyklu 

Klára Brožová, Dagmar Smetanová

Poruchy menstruačního cyklu (MC), 

viz tab. 2, v adolescenci jsou běžné i ve 

zdravé populaci. U pacientek s epilepsií 

však mohou navíc iktální i interiktální 

výboje, a/nebo antiepileptika ovlivňovat 
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správnou funkci hypothalamo-hypofyzární 

osy a periferních pohlavních žláz. Tyto 

dysfunkce pak mohou poruchu MC 

vyvolat, či již existující nepravidelnost 

akcentovat.

Normální menstruační cyklus

Medián menarche v normální populaci 

je 12,5 roku. Průměrný interval mezi 

telarche (počátek vývoje prsů) a menarche 

je okolo 2 let. Perioda většiny cyklů je 21–

35 dnů, trvání 3–10 dny, ztráta krve 30–40 

ml. V prvních 24 měsících menstruace je 

50–90 % cyklů anovulačních a v důsledku 

toho bývá většina cyklů nepravidelných. 

V dalším období anovulačních cyklů ubývá 

a u zdravých žen ve fertilním věku je 

anovulačních cyklů jen 10–20 % [1,10].

Poruchy rytmu menstruačního 

cyklu

1. Polymenorea – interval pravidelného 

menstruačního krvácení kratší než 22 

dnů. Zkrácení délky cyklů je častěji 

na úkor folikulární fáze.

2. Oligomenorea – interval pravidel-

ného krvácení je delší než 35 dnů.

Může jít o příznak luteální nedosta-

tečnosti, častěji však anovulačního 

cyklu.

Amenorea

Absence menstruačního krvácení 

v období reprodukčního věku ženy. U paci-

entek s amenoreou je nutné odlišit etiologii 

1. Adolescence

Tabulka č. 2 Rozdělení jednotlivých typů poruchy cyklu

Menstruační dysfunkce Poruchy rytmu menstruačního 
cyklu

Polymenorea

Oligomenorea

Amenorea Primární

Sekundární

Poruchy intenzity a délky 
menstruace

Hypomenorea

Hypermenorea

Nepravidelná menstruace (metroragie)

Dysmenorea

centrální od periferní. Vysoká hladina FSH 

svědčí pro ovariální selhání nebo dysgenezi 

gonád.

a) Primární  amenorea – absence 

menstruace u dívek starších 15 let (jestliže 

došlo k normálnímu vývoji sekundárních 

pohlavních znaků) nebo starších 14 let (roz-

voj sekundárních pohlavních znaků není 

přítomen). Mezi nejčastější příčiny patří: 

genetické poruchy (Turnerův syndrom), 

vrozené vývojové vady vnitřních rodi-
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del,  hypothalamo-hypofyzární poruchy, 

hyperandrogenismus, hyperprolaktinémie, 

hypotyreóza.

b) Sekundární amenorea je nejčas-

těji příznakem hypothalamo-hypofy-

zární poruchy nebo hyperandrogenního 

syndromu. Vždy je však nutno vyloučit 

graviditu!

Poruchy intenzity a délky cyklu

1. Hypomenorea – slabá pravidelná men-

struace.

2. Hypermenorea – silné a prodloužené 

krvácení s delším trváním (více než 7 

dnů). Nutné vyloučit systémové poru-

chy (poruchy srážlivosti), může být 

příznakem anovulačních cyklů i hype-

randrogenismu.

Nepravidelná menstruace 

(metroragie)

Nepravidelný cyklus s protrahovaným 

krvácením.

Dysmenorea

Bolesti v podbřišku s vazbou na men-

struační krvácení, nejčastěji první 2 dny. 

U pacientek s epilepsií není popisována 

častěji než v běžné populaci.

Menstruační cyklus je výsledkem 

komplexních hormonálních vazeb hypo-

thalamo-hypofýzo-ovariální osy. U pacien-

tek s epilepsií dochází k ovlivnění tohoto 

systému vlivem záchvatů nebo interiktál-

ních výbojů, a to na úrovni hypothalamu 

(alterace sekrece GnRH) i adenohypofýzy 

(hyperprolaktinémie), tak vlivem antiepi-

leptické terapie, viz tab. 3.

Zatímco nástup menarche není epilep-

sií obvykle ovlivněn, anovulační cykly jsou 

u pacientek s epilepsií častější, mohou být 

až v 30 % a u žen s primárně generalizo-

vanou epilepsií na terapii VPA  až v 55 % 

všech cyklů. Terapie PHT, CBZ, LTG nebo 

GBP není sdružena s vyšším výskytem 

anovulace [2,3,4,9].

Induktory jaterních enzymů snižují 

hladiny steroidních hormonů zvýšením 

jejich metabolismu v játrech a snížením 

volné frakce steroidních hormonů induk-

cí tvorby sex hormone binding globulinu 

(SHBG). Při terapii VPA  dochází ke zvý-

šení hladiny androgenů. Změny v hladině 

reprodukčních hormonů zpětnou vazbou 

ovlivňují činnost hypofýzy a hypothalamu, 

mohou být příčinou anovulace a poruch 

reprodukce [6].

Ženy léčené antiepileptiky indukující-

mi  cytochrom P450  mohou mít snížené 

hladiny estradiolu, testosteronu, dihydro-

epiandrosteronu (DHEA) a vyšší hladinu 

SHBG, viz 2.3. Při terapii VPA  může dojít 

k výraznému zvýšení androgenů. Hyper-

androgenizmus vede v klinickém obraze 

k hirsutizmu, akné a androgenní alopecii. 

Efekt  VPA  na endokrinní funkce je akcen-

tován u pacientek užívajících VPA  před 

20. rokem života a pokračujících v terapii 

do dospělosti.
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U žen s epilepsií je některými autory 

popisován častější výskyt hypothalamické-

ho hypogonadismu a syndromu polycystic-

kých ovarií PCOS [8].

Shrnutí

Cílem léčby epilepsie je kompletní 

potlačení záchvatů s co nejmenším výsky-

tem nežádoucích vedlejších účinků léčby. 

Volba antiepileptik závisí na typu záchvatů, 

typu epileptického syndromu a individu-

ální charakteristice jednotlivého pacien-

ta. U mladých žen s epilepsií přihlížíme 

při volbě terapie k interakci antiepileptik 

s perorální kontracepcí, k vlivu na pří-

padné těhotenství a k možnému ovlivně-

ní reprodukčního systému ženy. Poruchy 

menstruačního cyklu v této skupině paci-

entek mohou být fyziologickou známkou 

zrání hypothalamo-hypofyzární osy, ale 

mohou být i prvním příznakem endokrin-

ních poruch.

Doporučení při sledování žen s epilep-

sií ve fertilním období života:

1. Vedení kalendáře záchvatů zároveň 

s menstruačním kalendářem (odhale-

ní poruchy cyklu, katameniální vazby 

záchvatů).

2. Pravidelné kontroly gynekologem.

3. Pečlivé zvážení indikace VPA  a induk-

torů jaterních enzymů.

4. V případě indikace VPA sledování hmot-

nosti, známek hyperandrogenizmu, pra-

videlnosti menstruačního cyklu.

5. V případě indikace induktorů jaterních 

enzymů (PB,  PHT, PRM, CBZ) správná 

volba kontracepce, viz kapitolu 1.2, sledo-

vání pravidelnosti menstruačního cyklu.
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1.4 Volba antiepileptik 

Tomáš Nežádal, Jiří Hovorka

Zásady terapie epilepsie

v adolescenci

Jak bylo již napsáno v úvodní kapi-

tole, adolescence je složité období, kdy 

dívka prochází mnoha biologickými, psy-

chickými a sociálními změnami. Epilep-

sie, ať již přetrvávající od dětství nebo 

nově vzniklá, tuto fázi života závažně 

ovlivňuje. Volba antiepileptik se u dívek 

a žen řídí nejen účinností, možným ovliv-

něním kognitivních funkcí nebo psychiky, 

ale i vlivem na účinnost hormonální kon-

tracepce, na fertilitu a na budoucí riziko 

vrozených vývojových vad v předpoklá-

daném těhotenství. V neposlední řadě by 

měly být zohledněny i možné kosmetické 

nežádoucí účinky jako například zhor-

šení akné, hirsutizmus nebo alopecie, 

dále nárůst tělesné hmotnosti nebo nao-

pak nadměrné hubnutí, viz také kapitola 

2.7.  Rozhodnutí o zahájení terapie závisí 

na více kritériích jako je pravděpodob-

nost rekurence záchvatů, konsekvence 

opakovaných záchvatů a výhodné nebo 

nežádoucí vedlejší účinky léčby. Relativní 

riziko opakování záchvatů závisí na typu 

záchvatů nebo syndromu [1]. Pacientky 

s epileptiformní EEG abnormitou nebo 

morfologickým nálezem na MRI mozku 

mají pravděpodobnost rekurence záchvatů 

až 90 % [2]. Při negativním EEG nálezu je 

vhodné vyšetření opakovat, doplnit EEG 

s aktivačními metodami. V případě recidi-

vujících záchvatů nejasného původu nám 

může pomoci několikadenní video-EEG 

monitorování. Při vyšetřování záchvato-

vého onemocnění musíme mít na mysli 

i možnost neepileptického původu záchva-

tů, která není zanedbatelná. 

Cílem léčby je plná kompenzace 

záchvatů, s žádnými nebo přijatelnými 

nežádoucími účinky a udržení normálního 

životního stylu. Preferována je monoterapie, 
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u které je zaručena lepší compliance, 

méně nežádoucích účinků, minimum 

interakcí s jinými léky a nižší teratogenní 

riziko. Terapie je řízena typem záchvatů 

nebo epileptického syndromu (tab. 6, 

7). V případě nejistoty při klasifi kaci 

záchvatů můžeme zvolit přípravek s šir-

ším spektrem účinnosti (například lamot-

rigin, topiramát, valproát). Na druhou 

stranu léky jako je např. karbamazepin, 

fenytoin nebo gabapentin mohou zhoršit 

absence nebo myoklonické záchvaty. 

V tab. č. 4 je uvedena účinnost antie-

pileptik u jednotlivých typů záchvatů 

a syndromů [3]. 

Tabulka č. 4. Účinnost jednotlivých antiepileptik u obvyklých typů záchvatů a epileptických 
syndromů

AE Fokální GTCS Absence Myoklonické LGS WS

CBZ + + ! ! 0 0

PHT + + ! ! 0 0

PB + + + 0 ? ?

PRM + + 0 ? ? ?

ETS 0 0 + 0 0 0

VPA + + + + + +

CLB + + ? + + ?+

CZP + + ? + ?+ ?+

VGB + ?+ ! ! ? +

FBM + + ?+ ?+ + ?

LTG + + + +* + ?+

GBP + ?+ ! ! ? ?

TPM + + ? + + ?+

TGB + ? ! ? ? ?+

OXC + + ! ! 0 0

LEV + + ?+ + ? ?

PGB + ? ! ! ? ?

STP + + ?+ + ?+ ?+

ZNS + ?+ ?+ ?+ ?+ ?+

RUF + + ?+ ?+ + ?

LCM + ? ? ? ? ?

Poznámka: LGS – Lennox-Gastautův syndrom, WS – Westův syndrom, + efekt, ?+ potenciál-
ní efekt, ? neprokázaný efekt, 0 bez efektu, ! zhoršení záchvatů, * LTG zhoršuje myoklonické 
záchvaty u některých pacientů
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Poddávkování antiepileptik v mono-

terapii a jejich časné a zbytečné kom-

binování je v praxi poměrně časté. Až 

při neúspěchu alternativní monotera-

pie přecházíme na racionální polytera-

pii s ohledem na farmakodynamické 

(vhodné je kombinovat léky s rozdílným 

mechanismem) a farmakokinetické inter-

akce léků s vědomím rizika kumulace 

nežádoucích účinků a potencionálních 

teratogenních vlivů. Rizikové pro kom-

binovanou léčbu jsou induktory cyto-

chromu P450 (karbamazepin, fenytoin, 

fenobarbital, primidon, topiramát ve 

vyšší dávce a v některých případech 

felbamát nebo oxkarbazepin). Zásadní 

farmakokinetické interakce antiepileptik 

jsou uvedeny v tab. 5. Interakce s jinými 

léky je významná zejména u kombina-

ce induktorů s hormonální antikoncepcí 

a naopak HAK snižuje hladinu LTG. Při 

farmakorezistenci je nutné včas uvažo-

vat i o resektivním operačním zákroku 

nebo implantaci vagového stimulátoru 

(VNS).

Užití antiepileptik

v monoterapii

V současné době je v EU registrováno 

několik AE k monoterapii epilepsie (CBZ, 

PHT, PB, ETS, VPA, LTG, TPM, OXC 

a LEV) [3]. Bohužel není k dispozici dostatek 

komparativních dat srovnávajících účinnost 

a toleranci odpovídajících dávek jednotlivých 

léků. Recentní studie iniciální monoterapie 

levetiracetamem nebo karbamazepinem pod-

poruje závěr, že většina dospělých s nově 

diagnostikovanou epilepsií zůstává kompen-

zována na nízké dávce jakéhokoli AE první 

řady [4]. V pragmatických studiích SANAD 

(Standard and new antiepileptic drugs, 2007) 

byl LTG úspěšnější než CBZ, GBP, TPM 

a OXC v léčbě parciálních záchvatů [5] 

a VPA než LTG a TPM v terapii primárně 

generalizované nebo neklasifi kované epilep-

sie [6]. Léky první a druhé volby v mono-

terapii podle typu záchvatů, jak vyplývají 

z medicínské praxe založené na důkazech 

(EBM), jsou uvedeny v tab. 6. Ostatní AE 

se užívají v kombinované léčbě. 

Tabulka č. 5. Klinicky významné farmakokinetické interakce antiepileptik

Lék 1 Lék 2 Výsledek

CBZ, PB, PHT + LTG = ↓ LTG

VPA + LTG = ↑ LTG (až dvojnásobně)

CBZ, PB, PHT + VPA, TPM, FBM, TGB, ETS = ↓ VPA, TPM, FBM, TGB, ETS

VPA + CBZ, PB, FBM = ↑ epoxy-CBZ, PB, FBM

TPM + PHT = ↑ PHT

CBZ + PHT = ↓, někdy ↑ PHT

Poznámka: ↓ snížení, ↑ zvýšení
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Volba antiepileptika by měla být ovliv-

něna také typem epileptického syndromu, 

pokud je možné jej stanovit a prognózou 

délky trvání terapie (viz tab. 7). Napří-

klad při JME až 85 % pacientů dosáhne na 

terapii plné kompenzace [7], avšak riziko 

relapsu záchvatů při vysazení terapie je 

vysoké, až kolem 90 % [8]. 

1. Adolescence

Tabulka č. 6. Farmakoterapie epileptických záchvatů (EpiStop 2010)

Typ záchvatů Léky 1. volby* Léky 2. volby*

Fokální a sekundárně generali-
zované tonicko-klonické

CBZ, GBP, LEV, LTG, TPM, 
VPA

LCM, PGB, ZNS

Primárně generalizované 
tonické-klonické 

LTG, VPA, TPM LEV

Absence LTG, VPA ETS**, TPM

Myoklonické LTG***, VPA BZD, LEV, TPM

Poznámka: *Léky jsou uvedeny v abecedním pořadí. ** Lék 1. volby u syndromu dětských 
absencí (CEA). *** LTG zhoršuje myoklonické záchvaty u některých syndromů (SMEI – severe 
myoclonic epilepsy in infancy, syndrom Dravetové).

Tabulka č. 7. Farmakoterapie u věkově vázaných epileptických syndromů
(EpiStop 2007 a Raspall-Chaure et al. 2008 [21]) 

Epileptický syndrom Léky 1. volby Léky 2. volby Ostatní Zhoršení

Westův syndrom (WS) ACTH, VGB CLB, CZP, LEV, 
TPM, VPA

Nitrazepam CBZ, OXC

Lennox-Gastautův syndrom 
(LGS)

LTG, TPM, 
VPA

CLB, CZP, RUF FBM CBZ, OXC

Myoklonicko-astatická epi-
lepsie – Doose (MAE)

TPM, VPA CLB, CZP, ETS, 
LEV, LTG

CBZ, OXC

Dětské absence (CAE) ETS, LTG, 
VPA

LEV, TPM CBZ, OXC, PHT, 
TGB, VGB

Juvenilní absence (JAE) LTG, VPA ETS, LEV, TPM CBZ, OXC, PHT, 
TGB, VGB

Juvenilní myoklonická 
epilepsie (JME)

LTG, VPA CLB, CZP, LEV, 
TPM

Acetazola-
mid, PRM

CBZ, OXC, PHT, 
TGB, VGB

Epilepsie s generalizovanými 
tonicko-klonickými záchvaty 
po probuzení (GMA)

LTG, VPA LEV, TPM PRM TGB, VGB

Benigní parciální epilepsie 
(BECTS, BEOP)

LTG, OXC, 
VPA

CBZ, LEV, 
SUL,TPM

GBP

Landau-Kleffnerův syndrom 
(LKS)

ACTH, LTG, 
VPA

LEV, TPM SUL CBZ, OXC

Syndrom Dravetové (SMEI) TPM, VPA LEV, STP PB CBZ, LTG, OXC, 
VGB



26

Žena a epilepsie

Antiepileptika první volby

Lamotrigin je širokospektré AE 

v léčbě fokálních i generalizovaných 

záchvatů. Může zhoršovat myoklonické 

záchvaty (PME, SMEI). Neindukuje cyto-

chrom P450, neovlivňuje hladiny hormonů, 

nesnižuje hladinu kyseliny listové. Má níz-

ký sedativní účinek, pozitivní psychotropní 

efekt, používá se v psychiatrii jako stabi-

lizátor nálady a pro vlastní antidepresivní 

účinek. Nevýhodou je nutnost pomalého 

nasazování pro riziko vzniku závažných 

idiosynkratických účinků při rychlé titraci 

(rash až v 5–10 %) [9]. Přidání LTG může 

akcentovat neurotoxické účinky CBZ [10]. 

Perorální kontraceptiva indukují glukuro-

nyl-transferázu a snižují tak sérovou hladi-

nu LTG o 41–64 %, vysazení hormonální 

kontracepce u ženy užívající LTG může 

vést ke klinicky významnému zvýšení jeho 

hladin [11]. Ze studií vyplývá potenciálně 

nízká teratogenita LTG [12].

Valproát je širokospektrým antiepilep-

tikem, které nezhoršuje žádný typ záchvatů 

ani syndromů. Často bývá nenahraditelný 

v léčbě idiopatických generalizovaných 

epilepsií. Neindukuje cytochrom P450, 

nesnižuje účinnost hormonální kontracepce. 

Je registrován i jako profylaktická léčba 

v terapii migrény. Existuje v parenterální 

formě. U některých zřejmě predisponova-

ných pacientek dochází po nasazení léčby 

valproátem ke zvyšování hmotnosti, vzni-

ku hyperandrogenizmu a syndromu poly-

cystických ovarií [13, 14]. Nepříjemným 

nežádoucím účinkem u části pacientů je 

alopecie. VPA je spojen s rizikem vzniku 

vrozených vývojových vad, vyšším než 

u jiných AE (6-11 %) [15, 16]. Riziko může 

být sníženo při denní dávce pod 1000 mg 

[17]. Intrauterinní expozice VPA může 

ovlivnit pozdější kognitivní funkce [18]. 

Karbamazepin je lékem první volby 

v léčbě parciálních a sekundárně generali-

zovaných záchvatů. CBZ je užíván rovněž 

jako stabilizátor nálady, v terapii neural-

gie trigeminu a bolestivých neuropatií. 

V retardované formě je možné dávkování 

dvakrát denně. Nevýhodou CBZ je zůstává 

úzké spektrum účinku (zhoršuje absen-

ce a myoklonické záchvaty), potenciální 

neurotoxicita, vliv na kostní metabolismus 

a riziko ovlivnění kognice. Relativně častý 

je výskyt alergických idiosynkratických 

nežádoucích účinků. CBZ je spolu s něk-

terými dalšími antiepileptiky induktorem 

cytochromu P450, což vede k řadě farma-

kokinetických interakcí.

Etosuximid je antiepileptikum s vel-

mi úzkým spektrem, vyhrazené pro léčbu 

dětských absencí (u typických je účinnější 

než u atypických). Má aditivní efekt v kom-

binaci s VPA a minimum interakcí. 

Antiepileptika registrovaná

pro léčbu v monoterapii

Levetiracetam je lék s širokým spek-

trem účinku, nezhoršuje žádný z typů epi-

leptických záchvatů, nemá lékové interakce 

a výskyt nežádoucích účinků je nízký. Něk-

teré pacientky mohou být při jeho užívání 

podrážděné a zejména v kombinaci s LTG 

jsou referovány potíže s usínáním. 
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Topiramát je širokospektré antiepi-

leptikum s příznivou farmakokinetikou, 

malým množstvím interakcí, dobrou sná-

šenlivostí v monoterapii a předvídatelnými 

nežádoucími účinky. Je registrován i jako 

profylaktikum v léčbě migrény. Nevýhodou 

(u některých pacientek naopak výhodou) 

může být pokles hmotnosti a kognitivní 

nežádoucí účinky zejména v kombinované 

terapii. Ve vyšší dávce (nad 200 mg/den) 

může snižovat účinnost hormonální kon-

tracepce. 

Gabapentin je dobře tolerované anti-

epileptikum s lineární kinetikou, bez zná-

mých interakcí s ostatními antiepileptiky, 

neindukuje jaterní enzymy. Nevýhodou je 

úzké spektrum účinku (fokální záchvaty) 

a nutnost podávání minimálně třikrát den-

ně. GBP je účinný i v léčbě bolestivých 

neuropatií a migrény. Rizikem může být 

potenciální zvýšení hmotnosti jako u VPA, 

PGB a VGB. V současné době nachází užití 

spíše v léčbě epilepsie u starších pacientů, 

kde jsou účinné nižší dávky a při snížení 

renálních funkcí možnost podání ve dvou 

denních dávkách. 

Antiepileptika užívaná

v add-on terapii1

Benzodiazepiny – klonazepam, 

klobazam, diazepam jsou užívány pře-

devším v akutní léčbě záchvatů, při pře-

chodném zhoršení kompenzace záchvatů 

nebo perimenstruačně při katameniálně 

vázané epilepsii. CLZ má své místo jako 

další volba v léčbě refrakterních myoklo-

nických záchvatů. CLB prodělává určitou 

renesanci v přídatné fokálních záchvatů. 

Interakce s ostatními antiepileptiky ne-

jsou významné. Nežádoucí účinky jsou 

převážně z oblasti CNS, zejména útlum, 

při delším podávání se snižuje účinnost. 

Může dojít k psychickým změnám, které 

mohou vyústit v poruchu osobnosti. 

Felbamát je určen k léčbě těžkých 

refrakterních záchvatů v rámci LGS na 

specializovaných pracovištích z důvodů 

relativně vysokého rizika výskytu hepatál-

ního selhání a aplastické anémie [19]. 

Fenobarbital a primidon mohou 

v adolescenci nalézt uplatnění až jako 

přídatná terapie v léčbě refrakterních 

záchvatů. PRM může být lékem další 

volby u farmakorezistentní JME. Nevý-

hodami jsou negativní vliv na kognici 

a náladu, indukce skupiny enzymů cyto-

chromu P450 a specifi ckým nežádoucím 

účinkem je syndrom zmrzlého ramene. 

Fenytoin je u žen lékem až 3. volby, 

a to u pacientek s refrakterními fokál-

ními záchvaty nebo GTCS. Indukuje 

jaterní enzymy, snižuje hladiny kyseliny 

listové a má četné interakce s ostatními 

antiepileptiky. Při užívání vzniká rizi-

ko kosmetických nežádoucích účinků, 

jako je hirsutismus a stejně jako jiné 

induktory má negativní vliv na kostní 

metabolismus. Výhodou je rychlá titra-

ce, dlouhý poločas a možnost akutního 

podání v parenterální formě.

Lakosamid je nově zavedené AE 

pro léčbu fokálních záchvatů.

1. Adolescence
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Pregabalin je AE s efektem u fokál-

ních a sekundárně generalizovaných 

záchvatů. Má příznivou farmakokinetiku, 

nejsou známy interakce s jinými léky. Je 

oblíbený pro anxiolytický účinek, pozi-

tivní ovlivnění spánku a analgetický efekt 

u syndromu neklidných nohou, polyneu-

ropatií a fi bromylgie. Negativní stránkou 

PGB je možný vznik otoků a přírůstek 

hmotnosti. 

Rufi namid je v současnosti registro-

ván pouze k terapii astatických záchvatů 

u LGS.

Tiagabin je užíván jako přídatná tera-

pie u fokálních záchvatů. Může vyvolat 

nekonvulzívní (absence) status u pacientů 

s primárně generalizovanou epilepsií. 

Vigabatrin zůstává lékem volby 

u Westova syndromu (infantilních spas-

mů), prokázaná solidní účinnost v léčbě 

fokálních záchvatů byla zastřena vznikem 

periferní retinální degenerace až u 40 % 

pacientů [20]. V indikovaných případech 

lze VGB nasadit za kontroly perimetru.

Zonisamid má mnohočetný mecha-

nismus účinku, nyní je registrován k léčbě 

fokálních a sekundárně generalizovaných 

záchvatů. 

1 léky jsou uvedeny v abecedním pořadí.
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2.1 Optimální kontracepce 
David Cibula, Dagmar Smetanová, 

Michael Fanta 

Výběr metody kontracepce 

u ženy s epilepsií 

Výběr vhodné metody plánování 

rodičovství má u ženy s epilepsií některé 

zvláštnosti: 

1) Zásadním požadavkem je vysoká 

spolehlivost. Nežádoucí otěhotnění může 

negativně ovlivnit průběh epilepsie, anti-

epileptika jsou provázena vyšším rizikem 

teratogenního působení. 

2) Užívání některých kontracepčních 

metod může být provázeno snížením  účinku 

antiepileptik [10]. V prvních měsících po 

nasazení kombinované perorální hormonální 

kontracepce musí být pečlivě monitorová-

na frekvence záchvatů a v případě jejího 

vzestupu případně zvýšena dávka antiepi-

leptik (např. LTG) [1]. Je možné vyšetřit 

plazmatickou hladinu LTG před zahájením 

2. DOSPĚLOST

JANA ZÁRUBOVÁ 

Péče o dospělé ženy s epilepsií má řadu 

specifi ckých úskalí a vyžaduje multidis-

ciplinární přístup. Epilepsie a její léčba 

mohou ovlivňovat fyziologickou hormo-

nální rovnováhu, vést k reprodukčním 

a endokrinním poruchám, které se mani-

festují poruchami menstruačního cyklu, 

sexuálními dysfunkcemi a infertilitou. Epi-

lepsie jako chronické onemocnění přináší 

některým ženám také psychické a emoční 

problémy, spojené s nejistotou a nízkým 

sebevědomím, které mohou dále ke zmí-

něným dysfunkcím přispívat. Endogenní 

i exogenní kolísání hladin pohlavních hor-

monů může ovlivňovat plazmatické hladiny 

podávaných antiepileptik a kompenzaci 

epilepsie. Dlouhodobá léčba některými 

antiepileptiky může mít řadu akutních 

a chronických nežádoucích vedlejších 

účinků, z nichž některé jsou zejména pro 

ženy hůře akceptovatelné . 

Každá žena s epilepsií může ve fer-

tilním věku otěhotnět. Již při zahajování 

a výběru antiepileptické léčby musíme 

uvažovat nejen o pacientce, ale i o jejích 

budoucích potomcích. Preferujeme jed-

noznačně plánované těhotenství. Musíme 

být schopni ženám s epilepsií nabídnout 

spolehlivou kontracepci, prekoncepční 

poradenství a přípravu, péči v průběhu 

gravidity, během porodu a po porodu. 

V následujících kapitolách budou pro-

brány specifi cké problémy péče o dospělé 

ženy s epilepsií. 
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COC a zkontrolovat při užívání. Pokud dojde 

k významnému poklesu hladiny LTG má 

neurolog zvážit navýšení dávky i když žena 

zatím nemá záchvaty. Posouzení je individu-

ální. U žen s obtížně kontrolovanou epilepsií 

by měla být zvolena metoda s minimální 

farmakologickou interakcí. 

3) Spolehlivost některých kontracepč-

ních metod je při užívání antiepileptik 

snížena. Hlavním mechanismem je zvý-

šení aktivity jaterního  mikrozomálního 

enzymatického systému (prokázaný efekt: 

PB, PHT, PRM, CBZ, ETS, TPM >200 

mg/den, OXC). Při snížení spolehlivosti 

se mohou uplatňovat i další mechanismy. 

Antiepileptika zvyšují produkci SHBG 

v játrech a tím zvyšují podíl pohlavních 

steroidů v krvi  ve vázané formě [2]. Navíc 

některá antiepileptika mohou vytěsňovat 

pohlavní hormony z vazby na SHBG. 

I. Kombinovaná hormonální 

kontracepce (COC – combined 

oral contraceptives) 

Současné přípravky COC se liší ve 

třech hlavních parametrech: konstrukce, 

dávka a typ estrogenu (ethinylestradiol, 

estradiol valerát) a typ gestagenu. Nejčas-

těji je využívána konstrukce monofázická, 

se stejnou dávkou estrogenu i gestagenu 

po celou dobu cyklu, méně často pak bi- 

či trifázická, se změnou dávky hormonů 

jednou či dvakrát během cyklu. 

Po dlouhé době monopolního postave-

ní etinylestradiolu jako estrogenní složky 

v COC je nyní několik měsíců k dispozici 

alternativa v podobě přirozeného estradio-

lu, resp. estradiolvalerátu. Dávka etinyles-

tradiolu (EE2) se pohybuje od 15 do 50 μg 

na den [3]. Dosud je globálně dostupný 

jeden přípravek obsahující estradiol, ve 

formě estradiolvalerátu, jehož dávka se 

pohybuje od 1 do 3mg (tzv. dynamický 

režim dávkování, který kopíruje přirozený 

cyklus – postupně se snižující dávka estro-

genu a zvyšující hladina gestagenu). 

Za hlavní nositele specifi ckých vlast-

ností jednotlivých přípravků COC byla 

vždy považována gestagenní složka. Při 

jejím vývoji bylo v minulosti hlavním cílem 

minimalizovat její nepříznivé metabolic-

ké působení, tedy hlavně vliv na lipidové 

spektrum a sacharidový metabolizmus, kte-

ré bylo způsobeno reziduální androgenní 

aktivitou gestagenu. Prakticky všechny 

gestageny zavedené do přípravků COC 

v poslední době již vykazují nulovou rezi-

duální androgenní aktivitu, a tak je sna-

hou farmaceutických firem přidat další 

příznivou vlastnost. Dienogest (DNG) se 

tak profi luje jako gestagen s antiandrogen-

ním a výrazným gestagenním účinkem, 

nestorone a nomegestrolacetát (NOMAc) 

s výrazným antiovulačním efektem, trime-

geston (TMG) rovněž se silným gestagen-

ním efektem. Drospirenon vykazuje kromě 

antiandrogenních účinků i antimineralo-

kortikoidní efekt - působí antagonisticky 

na aldosteronové receptory a tedy mírně 

natriureticky. Tato vlastnost má význam 

u žen stěžující si na symptomy spojené se 

sklonem k retenci tekutiny, jako je pocit 

nadýmání, otoků, napětí prsou, ať již jsou 

tyto příznaky součástí premenstruačního 

syndromu (PMS) či nikoliv. 
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Efekt přípravku obsahující 20 μg EE2 

a 3 mg DRSP v režimu 24/4 na nejtěžší 

formu PMS, premenstruační dysforickou 

poruchu (PMDD), byl prokázán dvěmi pla-

cebem kontrolovanými studiemi (z nichž 

jedna byla na dosud největším souboru 

zabývajícím se PMS) [11,12]. Výsledky 

těchto studií umožnily FDA udělit tomu-

to přípravku COC indikaci k léčbě PMS 

a PMDD. Pro ženy užívající antiepileptika 

jsou však obecně doporučovány přípravky 

s hladinou etinylestradiolu mezi 30-35 μg. 

Pokud je žádoucí využití drospirenonu, je 

metodou volby přípravek s tímto gestage-

nem a 30 μg EE2.

Všechny dostupné přípravky mají 

vysokou a srovnatelnou spolehlivost. 

Nežádoucí otěhotnění je většinou 

důsledkem chyb v užívání, které se vysky-

tují častěji u mladých žen. 

Starší literatura uvádí riziko zhoršení 

epilepsie při užívání COC. 

Epilepsie je také tradičně citována 

jako relativní kontraindikace kombinované 

hormonální kontracepce. Několik menších 

kontrolovaných studií se zabývalo efektem 

COC na epilepsii a nepotvrdilo zhoršení 

záchvatů [4,5]. Na základě těchto prací se 

v současnosti negativní vliv COC na epi-

lepsii nepovažuje za významný. Z našich 

zkušeností vyplývá, že reakce na nasazení 

COC je individuální, u většiny žen frekven-

ci záchvatů nezvyšuje. Případné zhoršení 

epilepsie může být důsledkem přímého 

hormonálního účinku, lze ho však vysvětlit 

i interakcí s antiepileptiky,  zvýšenou reten-

cí tekutin u žen s predispozicí nebo reakcí 

na nežádoucí účinky COC [6]. 

Kromě kontracepce se dnes přípravky 

COC využívají i ve snaze příznivě ovlivnit 

katameniální epilepsii (viz 2.6). Hlavním 

cílem je zabránění kolísání  hladin steroidů 

v průběhu fyziologického menstruačního 

cyklu [7]. Při užívání COC je inhibována 

produkce vlastních ovariálních steroidů 

a navozena stabilnější hladina estrogenů 

i gestagenů. Pokud se kumulace záchvatů 

objevuje pravidelně v luteální fázi cyklu, 

je alternativou hormonální léčby (COC) 

využití samotných gestagenů. Pokud však 

ke zvýšení frekvence záchvatů dochází 

během menstruace nebo pomenstruačně, 

není využití samotných gestagenů opodstat-

něné. V souboru 65 pacientek s katameni-

ální epilepsií se po podání COC frekvence 

záchvatů významně snížila ve 45 % [Doc. 

Cibula - nepublikovaná data]. 

Při výběru vhodného přípravku by 

měla být zvážena především konstrukce 

a dávka estrogenu. 

První volbou jsou monofázické pří-

pravky se stejnou dávkou estrogenní  

i gestagenní komponenty po celou dobu 

cyklu. Tyto přípravky navíc umožňují 

využití tzv. kontinuálního schématu, tedy 

užívání několika balení po sobě bez vyne-

chání týdenní pauzy na krvácení ze spádu. 

Pauza tak může být časována jednou za dva 

až čtyři měsíce na vhodné, předem  známé 

období, které je eventuálně zajištěno vyšší 

dávkou antiepileptik. 
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Kontinuální schéma může být výhod-

né u pacientek s katameniální epilepsií, 

u kterých se zvyšuje frekvence záchvatů 

během menstruačního krvácení. 

Závažným kritériem při výběru je 

i dávka estrogenu. V literatuře jsou pro 

ženy s epilepsií, které užívají antiepi-

leptika – induktory jaterních enzymů, 

většinou doporučovány přípravky s denní 

dávkou 50 μg ethinylestradiolu [3]. Vyšší 

dávka estrogenu je zdůvodněna rychlej-

ším odbouráváním steroidů při aktivaci 

mikrozomálního jaterního enzymatické-

ho systému. Selhání COC u uživatelek 

antiepileptik však bylo dokumentováno 

i u starších přípravků s dávkou 50–100 

μg estrogenu. 

Současné doporučení vysokodávko-

vaných přípravků s 50 μg (maximální 

současná dávka) není podloženo žádnou 

studií, která by prokázala  větší spoleh-

livost ve srovnání s přípravky s 30–35 

μg. Na druhé straně bylo u uživatelek 

vysokodávkovaných přípravků potvrzeno 

vyšší riziko tromboembolické nemoci. 

Dle našich zkušeností většina pacientek 

užívajících antiepileptika toleruje velmi 

dobře přípravky s obsahem 30–35 μg 

estrogenu bez výskytu nepravidelného 

krvácení. Ke stabilnější kontrole cyklu je 

vhodná kombinace s gestagenní složkou 

s výrazným gestagenním účinkem na 

endometrium (např. s dienogestem, ges-

todenem) [13]. 

Teprve opakované nepravidelné krvá-

cení je důvodem k přechodu na přípravek 

s 50 μg estrogenu. Je nutné zdůraznit, že 

i při absenci nepravidelného krvácení 

musíme předpokládat u žen léčených anti-

epileptiky vyšší riziko selhání metody. 

Všechny uživatelky antiepileptik 

s výraznější schopností indukovat jaterní 

enzymy proto musí být poučeny o nižší 

spolehlivosti perorální hormonální kon-

tracepce a o vhodnosti současného uží-

vání bariérové metody, přestože je riziko 

selhání velmi nízké. Přípravky s velmi 

nízkým obsahem estrogenu (15–20 μg) 

nejsou pro uživatelky antiepileptik vhod-

né. Vzhledem k velmi krátké době od 

uvedení na trh dosud nejsou u epileptiček 

zkušenosti s užíváním přípravků COC 

s estradiolem.

II. Nitroděložní tělísko (IUD 

– intrauterine device) 

Nitroděložní tělísko prodělalo v posled-

ních dvou desetiletích podstatný vývoj. 

V současnosti jsou používána převážně 

medikovaná tělíska, která jsou potažena 

mědí, zlatem nebo uvolňují malé množství 

gestagenu. IUD medikované gestagenem 

levonorgestrelem má významně odlišné 

vlastnosti od původních nemedikovaných 

tělísek. Není provázeno vyšším rizikem 

zánětu ani silnějším krvácením z dělohy, 

naopak, je dnes nejúčinnějším konzervativ-

ním řešením silného nebo nepravidelného 

menstruačního krvácení. 

V České republice je dostupné tělísko 

s levonorgestrelem (Mirena), které je po 

zavedení účinné po dobu 5 let. 
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Hormonální IUD je velmi spolehlivou 

metodou. Hlavním kontracepčním účinkem 

je změna histologické struktury endometria 

a zabránění vycestování spermií do dutiny 

děložní. Je velmi nepravděpodobné, že by 

tento lokální účinek mohl být ovlivněn 

užíváním jiné medikace. 

Spolehlivosti IUD s gestagenem u epi-

leptiček užívajících antiepileptika se věno-

vala studie, která sledovala 56 žen po dobu 

akumulovaných 1454 měsíců [8]. Během 

sledování bylo zjištěno jedno selhání meto-

dy, kalkulovaná spolehlivost tedy dosáhla 

1,1 na 100 ženských let. 

Množství gestagenu uvolněného do 

systémové cirkulace je oproti kombinované 

perorální kontracepci nebo implantátům 

významně menší. 

Žena musí být upozorněna na to, že 

se bezprostředně po zavedení tělíska ve 

většině případů objevuje nepravidelné krvá-

cení slabé intenzity, které může přetrvávat 

po dobu několika týdnů až měsíců. Poté 

následuje slabé pravidelné krvácení nebo 

amenorea. 

Nitroděložní tělísko s levonorgestre-

lem (Mirena) je pro ženy s epilepsií velmi 

vhodnou metodou. Hlavními výhodami 

je vysoká spolehlivost, minimální výskyt 

nežádoucích účinků a minimální interak-

ce systémově  uvolňovaného gestagenu 

s antiepileptiky. Vzhledem k absenci zvý-

šeného rizika zánětu pánevních orgánů je 

hormonální IUD vhodné i pro ženy, které 

dosud nerodily. 

III. Implantáty 

 V současnosti je v České republice 

dostupný pouze jeden depotní systém tvo-

řený jednou tyčinkou, která se zavádí sub-

kutánně, nejčastěji na vnitřní stranu paže 

(Implanon). Implanon je 40mm dlouhý, 

jeho průměr je 2mm. Zavedení i extrakce 

systému jsou velmi jednoduché. Implantáty 

jsou nejspolehlivější kontracepční metodou, 

bez nároků na uživatelky. Nový systém 

uvolňuje dostatečné množství hormonu 

po dobu 3 let. Hlavní nevýhodou je častý 

výskyt nepravidelného krvácení, pro které 

metodu vysadí asi 20–30 % žen. 

V publikacích, které se zabývají 

výběrem kontracepce u epileptiček, se 

setkáme s jednoznačně negativním posto-

jem k implantátům. Tento postoj vychází 

z jediné studie, která sledovala hladiny 

uvolňovaného gestagenu (levonorgestrel) 

u zdravých žen a u devíti epileptiček uží-

vajících fenytoin [9]. Koncentrace levo-

norgestrelu dosahovaly významně nižších 

hodnot u žen s tímto antiepileptikem. Navíc 

během 12 měsíců sledování otěhotněly 2 

ženy s epilepsií z 9 sledovaných. Je třeba 

zdůraznit, že v této studii byl používán starší 

systém (Norplant), který ani u zdravých 

žen neinhibuje ovulaci ve 100 %. Přesto 

že Implanon spolehlivě inhibuje ovulaci, 

data o jeho spolehlivosti u uživatelek anti-

epileptik nejsou dosud k dispozici. 

Implantáty by vzhledem k minimální 

náročnosti na uživatelku byly vhodnou kon-

tracepční metodou pro ženy s epilepsií. Na 

základě dostupných dat však nelze v sou-
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časnosti tuto metodu ženám užívajícím 

antiepileptika doporučit.

IV. Depotní gestagenní

kontracepce – Depo-Provera, 

Sayana 

V České republice je v současnosti 

dostupný injekční kontracepční přípravek 

(Depo-Provera), s obsahem 150 mg medro-

xyprogesteron acetátu, a (Sayana) s obsa-

hem 104mg medroxyprogesteron acetátu. 

Aplikuje se intramuskulárně po 12±1 

týdnu, nejčastěji hluboko do gluteálního 

svalu. Hlavními výhodami metody jsou 

vysoká spolehlivost a nízká cena. Nevý-

hodou je častý výskyt nežádoucích účinků, 

především nepravidelného krvácení, které 

se objevuje u většiny žen po několik měsíců. 

Časté jsou i další nežádoucí účinky, cha-

rakteristické pro gestagenní kontracepci: 

přírůstek hmotnosti, bolesti hlavy, napětí 

prsů, změny nálady. Po vysazení přípravku 

je běžný opožděný nástup pravidelného 

menstruačního resp. ovulačního cyklu, tedy 

i možnosti otěhotnění. 

V literatuře je často uváděn příznivý 

vliv Depo-Provery na snížení frekvence 

epileptických záchvatů. Toto hodnocení 

však vychází spíše z teoretického před-

pokladu příznivého vlivu gestagenu na 

pohotovost k záchvatům. Příznivý efekt byl 

do současnosti doložen pouze na malých 

nekontrolovaných souborech. Rovněž 

doporučení aplikace Depo-Provery u žen 

s epilepsií v kratším intervalu 6–8 týdnů 

není podložené žádnou kontrolovanou stu-

dií a může způsobit častější nepravidelné 

krvácení. 

Depo-Provera je metodou volby u žen 

s epilepsií při vědomí nežádoucích účin-

ků, které aplikaci provázejí. Příznivý efekt 

na frekvenci záchvatů nelze považovat za 

prokázaný. Metoda není vhodná pro mladé 

ženy, které plánují těhotenství bezprostřed-

ně po vysazení kontracepce. 

V. Ženská sterilizace 

Provádění sterilizace je v České repub-

lice upraveno Směrnicí Ministerstva zdra-

votnictví z roku 1972. Součástí Směrnice 

je výčet zdravotních indikací, pro které lze 

sterilizaci provést „na zdravých pohlav-

ních orgánech ženy”. Obecně lze sterili-

zaci provést, pokud by těhotenství nebo 

porod vážně ohrozily život ženy nebo jí 

způsobily těžkou a trvalou poruchu zdraví, 

nebo pokud žena trpí chorobou, která by 

ohrožovala tělesné či duševní zdraví jejích 

dětí. Jednou z citovaných indikací (článek 

IX.; č. 2) je „epilepsie s častými záchvaty 

a výraznými povahovými změnami nebo 

duševními poruchami”. 

Sterilizace je v České republice využí-

vána velmi málo. Jedním z důvodů je nut-

nost svolání tzv. sterilizační komise, která 

musí na základě zdravotní indikace výkon 

schválit. Na druhé straně je sterilizace velmi 

vhodnou metodou především pro ženy se 

zdravotním rizikem. Tato metoda má vyso-

kou spolehlivost a nemá žádné nežádoucí 

účinky. Jediné riziko je spojené se sterili-

začním výkonem, který se dnes provádí 
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laparoskopicky a je provázen minimálním 

výskytem komplikací. Jedná se o meto-

du nevratnou, která je indikována pouze 

v případě, že žena ať už z osobních nebo 

ze zdravotních důvodů neplánuje další 

těhotenství. 

Provedení sterilizace je hrazeno ze 

zdravotního pojištění. 

Vzhledem ke své spolehlivosti a bez-

pečnosti je sterilizace velmi vhodnou meto-

dou pro ženy s epilepsií, které již splnily 

své reprodukční plány, nebo u kterých 

závažnost onemocnění nepřipouští mož-

nost těhotenství. 
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2.2. Sexuální dysfunkce 
Robert Kuba

Úvod

Pacienti s chronickou epilepsií trpí 

celou řadou komorbidit, z nichž nejvý-

znamnější jsou komorbidity psychiatrické 

a interní. Mimo jiné je možné u pacientů i 

pacientek s epilepsií zaznamenat v relativně 

velkém procentu případů některou z poru-

ch sexuálních funkcí. Tato problematika 

je většinou neprávem podhodnocována. 

Diagnostika a léčba sexuálních dysfunk-

cí pacientek s epilepsií mohou mít velký 

význam pro zlepšení jejich kvality života. 

Nutnou podmínkou této skutečnosti však 

je multidisciplinární spolupráce řady spe-

cialistů, zejména potom neurologa (epilep-

tologa), gynekologa, sexuologa, klinického 

psychologa, eventuálně psychiatra.

Dělení sexuálních dysfunkcí

Sexuální funkce (sexuální chování) 

se zjednodušeně dělí na:

– sexuální touhu

– sexuální vzrušení

– sexuální vyvrcholení

Sexuální touhou se u obou pohlaví 

myslí zejména libido a sexuální žádosti-

vost, sexuálním vzrušením se u žen myslí 

zejména lubrikace a u mužů erekce.

Správné sexuální funkce vyžadují 

intaktnost celé řady struktur centrálního 

(frontální lalok, temporální lalok, hypotha-

lamus, hypofýza, mozkový kmen a mícha) 

i periferního (např. vegetativní vlákna peri-

ferních nervů) nervového systému. Dále 

jsou zapotřebí adekvátní hladiny a meta-

bolismus hypothalamických a hypofyzár-

Tabulka č. 8. Klasifikace sexuálních dysfunkcí včetně číslených diagnóz dle MKN-10

Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou či nemocí (číselná 
diagnóza dle MKN-10)

F52.0  Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti

F52.1  Odpor k sexualitě a nedostatek požitku ze sexuality

F52.2  Selhání genitální odpovědi (porucha lubrikace, erektilní dysfunkce)

F52.3  Poruchy orgasmu

F52.4  Poruchy ejakulace

F52.5  Neorganický vaginismus

F52.6  Neorganická dyspareunie

F52.7  Nadměrné sexuální nutkání (hypersexualita)



38

Žena a epilepsie

ních hormonů a intaktní pohlavní žlázy. 

Je zcela nepochybné, že sexuální funkce 

jsou ovlivněny celou řadou dalších „neso-

matických“ faktorů, jako jsou například 

psychická komorbidita, sociální vztahy, 

partnerské vztahy a další. Dělení sexuál-

ních dysfunkcí dle MKN-10 je uvedeno 

v tab. 8.

Sexuální dysfunkce

u žen s epilepsií

Řada klinických studií dokazu-

je poměrně vysokou frekvenci výskytu 

sexuálních dysfunkcí u mužů s epilepsií 

nebo u populace pacientů s epilepsií bez 

rozdílu pohlaví (30–60 %) [4,5]. U žen 

s epilepsií je toto procento nižší (18-40 

%) [4, 5, 7]. Většina těchto prací studo-

vala chronické, farmakorezistentní formy 

epilepsie. U těchto pacientek se nejčastěji 

vyskytují poruchy sexuální touhy (libida). 

Ojedinělou prací je studie Morrellové a kol., 

u ambulantních pacientek s epilepsií [4]. 

Dotazníková studie prokázala u pacientek 

s generalizovanou i parciální (fokální) epi-

lepsií vyšší incidenci poruchy sexuálního 

vzrušení. U pacientek s parciální (fokální) 

epilepsií se častěji vyskytovaly dyspareunie, 

vaginismus a poruchy lubrikace, zatímco 

u pacientek s generalizovanou epilepsií 

byla častěji zaznamenána anorgasmie a cel-

ková nespokojenost se sexuálním životem. 

Celkově je se sexuálním životem nespo-

kojena asi jedna třetina žen s epilepsií ve 

srovnání s 8 % u kontrolní skupiny žen 

bez epilepsie [4]. Obecně lze konstatovat, 

že výskyt sexuálních dysfunkcí u pacientů 

s epilepsií je velmi ovlivněn studovanou 

populací (typ epilepsie, typ dotazníku, typ 

záchvatů a další) 

Hypersexualita se v populaci pacientů 

s epilepsií vyskytuje v daleko nižším pro-

centu (cca 1–6,3 %) v závislosti na charak-

teru populace a typu epilepsie [4,5,6].

Rozhodně existují i socioekonomické 

a kulturní vlivy.

Mechanismus rozvoje sexuální 

dysfunkce u žen s epilepsií

Mechanismus vzniku sexuální dys-

funkce je multifaktoriální problematikou 

jak u mužů, tak i u žen s epilepsií. Faktory, 

které se na jejich genezi podílejí, lze rozdělit 

do tří skupin.

1. Obecné faktory.

2.Vliv vlastní epilepsie.

3.Vliv dlouhodobé antiepileptické léčby.

Obecné faktory

Je logické, že velmi důležitým fakto-

rem rozvoje sexuální dysfunkce je aktuální 

stav kompenzace epileptických záchvatů. 

Sexuální dysfunkce jsou častější u pacien-

tů s vyšší frekvencí záchvatů a u pacientů 

s farmakorezistentní epilepsií. Z klinických 

zkušeností známe případy, kdy po úspěšné 

kompenzaci epileptických záchvatů dochá-

zí ke zlepšení sexuálních funkcí. Nicmé-

ně některé studie nepotvrzují vliv počtu 

záchvatů na výskyt sexuální dysfunkce. 

Dalším, nesmírně důležitým faktorem je 

psychiatrická komorbidita (deprese, anxi-
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ózně-depresivní syndrom a další). U těchto 

pacientů je incidence poruch sexuálních 

funkcí opět vyšší. Naše poslední klinické 

zkušenosti a výzkum prokazují, že právě 

stupeň deprese nejvýznamněji koreluje 

s existencí sexuální dysfunkce u pacien-

tek s epilepsií, bez ohledu na její typ. Na 

druhé straně i léčba psychofarmaky, např. 

běžnými antideresivy z řady SSRI může 

snižovat sexuální žádostivot i prožitky ze 

sexuality.

Mezi další faktory, které mají nepo-

chybný vliv na rozvoj poruchy sexuální 

funkce se řadí faktory psychosociální 

(partnerské a rodinné problémy, stigmati-

zace onemocněním, problémy s profesním 

uplatněním a další).

Vliv epilepsie na rozvoj sexuální dys-

funkce

Epilepsie se na rozvoji sexuální dys-

funkce může podílet několika způsoby. 

Sexuální dysfunkce je častější u pacientů 

s fokálními (parciálními) epilepsiemi ve 

srovnání s epilepsiemi generalizovanými. 

Existuje řada prací, které prokazují vyšší 

incidenci sexuální dysfunkce u pacientů 

s epilepsií související lokalizačně s lim-

bickým systémem. V těchto případech 

se pravděpodobně nejedná jen o možný 

efekt epileptogenní léze (pokud exis-

tuje) se vztahem k těmto strukturám, 

ale i možnost „funkčního“ postižení 

specifických cerebrálních struktur, se 

vztahem k vegetativnímu nervovému 

systému, interiktálními epileptickými 

výboji.

Vliv antiepileptické léčby na rozvoj 

sexuální dysfunkce

Antiepileptika ovlivňují celou řadu 

neuromodulačních systémů centrálního 

nervového systému, což je hypotetickým 

předpokladem možného efektu na struktury 

mozku, které přímo souvisejí se sexuálními 

funkcemi. Existují práce na animálních 

modelech, které poukazují na rozvoj změn 

sexuálního chování při farmakologickém 

ovlivnění serotoninergního a gabaergního 

systému. Antiepileptika mohou ovlivňovat 

hladiny různých hormonů, včetně hormo-

nů souvisejících se sexuálními funkcemi. 

Ovlivněním funkce hepatálního „cyto-

chrom-oxidázového” systému mohou buď 

indukovat (PB, PHT, PRM, CBZ) nebo 

inhibovat (VPA) metabolismus těchto hor-

monů a tím měnit jejich sérové hladiny 

a koncentrace v cílových tkáních. Navíc 

uvedená antiepileptika indukují v játrech 

tvorbu globulinové frakce zvané SHBG, 

čímž dochází k výraznějšímu vyvázání 

pohlavních hormonů a snížení volné frak-

ce v cílové tkáni.

Je pravděpodobné, že většina klasic-

kých antiepileptik negativně ovlivňuje 

sexuální funkce. Některá data ukazují na 

vyšší výskyt sexuální dysfunkce při podá-

vání PRM a PB ve srovnání s CBZ a PHT. 

Podobné negativní účinky na sexuální funk-

ce má i dlouhodobé podávání BD [2,3]. 

U nových antiepileptik jsou v tomto ohledu 

poznatky velmi omezené. Jsou popsány 

pouze izolované případy reverzibilních 

sexuálních dysfunkcí po gabapentinu, 

pregabalinu a topiramátu. [1]. Podobně 

2. Dospělost
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tak není znám jednoznačný biochemický 

marker nebo typická hormonální změna, 

která by byla asociována s některou z poru-

ch sexuální funkce.

Možnosti terapie žen se sexuální 

dysfunkcí

Po identifikaci typu sexuální dysfunkce 

je vhodné provedení důkladného psycho-

logického vyšetření. Terapii sexuálních 

dysfunkcí lze rozdělit do tří skupin:

1. Farmakoterapie (nejčastěji anxiolytika, 

antidepresiva, popřípadě hormonální 

substituční terapie)

2. Psychoterapie (mimo jiné hypnóza, auto-

genní trénink a další metody)

3. Ostatní (fyzioterapie, lokální terapie)

Závěr

Sexuální dysfunkce u žen s epilep-

sií jsou komplexním a multifaktoriálním 

problémem. Nejsou sledovány a řešeny 

tak často jako podobné obtíže u mužů 

s epilepsií. Na jejich genezi má vliv řada 

faktorů včetně lokalizace epileptického 

ložiska v CNS a negativního efektu dlou-

hodobě podávané antiepileptické léčby. 

I když incidence není přesně stanovena, je 

pravděpodobné, že některou z dysfunkcí 

trpí asi třetina žen s epilepsií. Zaznamenat 

můžeme jak poruchy sexuální touhy, tak 

poruchy sexuálního vzrušení a poruchy 

sexuálního vyvrcholení. Mezi nejdů-

ležitější faktory, které mají vliv na roz-

voj sexuální dysfunkce u žen s epilepsií, 

patří psychiatrická komorbidita, zejména 

deprese a kompenzace epilepsie. 

Správná identifikace problému a jeho 

řešení může ovlivnit kvalitu života žen 

s epilepsií.
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2.3. Reprodukční 

a endokrinní poruchy 

Martin Hill

V osmdesátých letech byly publikovány 

studie ukazující na souvislost temporální epi-

lepsie a idiopatické generalizované epilep-

sie se zvýšeným výskytem polycystických 

ovarií. Z této doby není zmínka o vedlejších 

účincích antiepileptik ve vztahu k ovlivnění 

hormonální regulace ani k rizikům vzni-

ku endokrinních poruch. Později přibylo 

několik publikací zabývajících se vztahem 

epilepsie a hormonálního statusu a byly zve-

řejněny první hypotézy o vlivu epileptických 

záchvatů na reproduktivní funkce. Koncem 

osmdesátých let a v průběhu let devadesá-

tých byly publikovány studie dokumentující 

zvýšený výskyt nepravidelností menstruač-

ního cyklu (MC), syndromu polycystických 

ovarií (PCOS) a hyperandrogenních stavů 

u žen s epilepsií v souvislosti s užíváním 

antiepileptik, především pak VPA a CBZ. 

Další práce byly zaměřeny především na 

rizika spojená s užíváním VPA u adolescent-

ních pacientek. V současnosti jsou vedlejší 

účinky antiepileptik předmětem intenziv-

ního výzkumu, jehož výsledkem je řada 

prací přinášejících další poznatky [1]. Až na 

výjimky [2] však stále trvá nedostatek infor-

mací o mechanismu patogenních účinků 

antiepileptik. Výsledky studií zaměřených 

na vedlejší účinky antiepileptik jsou navíc 

často protichůdné a nejednoznačné. Kro-

mě studií hodnotících účinky antiepileptik 

u epileptických žen byly publikovány také 

výsledky u neepileptických subjektů s psy-

chickými poruchami [1].

Z dostupných informací je zřejmé, 

že epilepsie u žen je spojena s poruchami 

v oblasti reproduktivní endokrinologie, 

zejména s hypogonadotropním hypogona-

dismem, nižší fertilitou a abnormalitami 

v sekreci luteotropního hormonu (LH) [1], 

vyšší frekvencí výskytu PCOS, vyšším 

výskytem anovulačních cyklů a s poru-

chami tvorby ovariálních steroidů [3,4].

Vliv epilepsie na hormonální 

rovnováhu

Někteří autoři považovali samotnou 

epilepsii za příčinu poškození hypotha-

lamických funkcí vedoucí až k repro-

duktivním poruchám a to i bez ovlivnění 

terapií antiepileptiky. Záchvaty mohou 

narušit normální činnost hypothalamic-

kého pulsního generátoru gonadoliberinu 

(GnRH). Výsledkem je zvýšení hladiny 

prolaktinu (PRL) a gonadotropinů, a to 

jak u komplexních fokálních/parciálních 

záchvatů tak u generalizovaných záchvatů. 

Tyto změny nesouvisejí s nespecifickým 

stresovým efektem ani s intenzivní moto-

rickou aktivitou. Jsou výsledkem rozšíření 

paroxysmálních výbojů v hypothalamické 

oblasti, která kontroluje produkci hypofy-

zárních reproduktivních hormonů. Uve-

dená hypotéza byla podpořena i výsledky 

experimentů na zvířatech [1]. Později bylo 

zjištěno, že unilaterální záchvaty v amyg-

dale vyvolané fokální injekcí kainátu 

ovlivňují ipsilaterálně počet a distribuci 

GnRH-imunoreaktivních vláken ve vent-

romediálním hypothalamu krysích samic. 

Na tomto základě byl pak navržen mecha-

nismus, kterým by temporálně-limbická 
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epilepsie mohla vyvolávat reproduktivní 

onemocnění [5].

V případě gonadotropinů a PRL byla 

publikována řada prací dokumentujících 

změny pulzatility LH u epileptických žen. 

V některých z těchto studií nebyly paci-

entky léčeny antiepileptiky, což podporu-

je hypotézu o epilepsii jako příčině změn 

v produkci LH. Výrazné zvýšení postik-

tálních hladin gonadotropinů a PRL bylo 

skutečně pozorováno u některých pacientů 

s epilepsií. Ke zvýšení hladin docházelo 

ihned po nástupu záchvatu a rovněž po 20 

minutách u pacientek s generalizovanými 

záchvaty. Po 60 minutách hladiny PRL 

poklesly na bazální úroveň, avšak hla-

diny LH zůstaly zvýšeny. Hladiny FSH 

byly zvýšeny ve 20. a 60. minutě. Sérové 

hladiny PRL vždy vzrůstaly po komplex-

ních parciálních záchvatech zahrnujících 

spánkový lalok. Limbické struktury způ-

sobovaly spuštění sekrece PRL, která je 

zřejmě závislá na rozšíření záchvatu do 

subkortikálních struktur [1].

Ve vztahu ke steroidům je známa sou-

vislost mezi zvýšeným poměrem sérového 

estradiolu vzhledem k progesteronu a frek-

vencí tonicko-klonických epileptických 

záchvatů v preovulační a premenstruační 

fázi MC. V případě anovulačních cyklů tato 

frekvence závisela jen na hladinách estra-

diolu bez ohledu na fázi MC [6]. V jedné 

ze studií byly sledovány steroidní meta-

bolity u 32 žen s katameniální epilepsií 

a u skupiny 31 žen s epilepsií nezávislou 

na MC v moči dva dny před menstruací. 

Ženy s katameniální epilepsii vykazova-

ly o 50–60 % snížené hladiny estrogenů 

(estradiol, estriol) a významně nižší hladiny 

5α- i 5β-pregnandiolů, které jsou meta-

bolity neuroaktivních pregnanolonových 

izomerů [7].

Vliv antiepileptik na reproduk-

tivní funkce

V roce 2001 byla publikována studie 

o reproduktivních endokrinních funkcích 

a ovulační dynamice zahrnující 50 pacien-

tek s idiopatickou generalizovanou epilepsií 

a s parciální (fokální) epilepsií. V této studii 

nebyl nalezen vztah endokrinních funk-

cí k užívání některých antiepileptik nebo 

k typu epilepsie [8]. Na druhé straně mnoho 

studií uvádí, že přinejmenším VPA indukuje 

vznik PCOS. Minimální diagnostická krité-

ria pro PCOS byla stanovena na konferenci 

NIH 1990. Kritéria zahrnují: (1) nepravidel-

ný menstruační cyklus, (2) klinický nebo 

bio- chemický průkaz hyperandrogenismu, 

(3) vyloučení ostatních diagnóz ženské-

ho hyperandrogenismu jako kongenitální 

adrenální hyperplazie, tumory produkující 

androgeny a hyperprolaktinemie [9]. Přes 

zřejmé důkazy o vlivu antiepileptik na 

reproduktivní funkce zůstává otázkou, do 

jaké míry jsou hormonální změny přímo 

spojeny s přítomností epilepsie a v jaké 

míře jsou důsledkem terapie léčivy.

Valproát

Nejčastěji citovaným antiepileptikem 

bývá valproát [1], který stimuluje aktivitu 

steroidní C17-hydroxylázy a cholesterol 

lyázy a snižuje hladiny estradiolu [2,10]. 
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Valproát u žen způsoboval zvýšení sérových 

hladin testosteronu a SHBG při snížení hla-

din dehydroepiandrosteron sulfátu (DHE-

AS) [1,10–13] a redukci sérového progeste-

ronu v luteální fázi MC [11]. Nedávno bylo 

zjištěno, že valproát způsobuje snížení kon-

verze testosteronu na estradiol v ovariálních 

folikulech a zároveň podporuje apoptózu 

u malých a středních folikulů [10]. V pří-

padě gonadotropinů byla většina výsledků 

testujících vliv valproátu na sérové hladiny 

u lidí negativní. Jedna studie uvádí vyšší 

poměr LH/FSH v séru v luteální fázi [11], 

další dokumentují spíše snížení hladin LH 

po aplikaci VPA. To bylo popsáno u skupi-

ny normálně menstruujících žen uprostřed 

luteální fáze MC [14]. Další ze studií [15] 

dokumentovala snížení LH u postmeno-

pauzálních žen bez estrogenní substituce, 

zatímco skupina postmenopauzálních žen 

s estrogenní substitucí toto snížení nevyka- 

zovala. U žen ve fertilním věku bylo pozo-

rováno snížení hladiny LH jen při vysoké 

dávce VPA. U žádné ze skupin však nebyla 

ovlivněna pulzatilita LH. Odlišná reakce 

postmenopauzálních žen s estrogenní sub-

stitucí, které na rozdíl od postmenopauzál-

ních žen bez této substituce nevykazovaly 

ovlivnění LH VPA, slabší reakce žen ve 

fertilním věku stejně jako nezměněná pul-

zatilita ve všech skupinách vedou k závěru 

o účinku VPA prostřednictvím zpětnova-

zebního efektu zvýšených hladin sexuálních 

steroidů. Několik studií uvádí inhibiční 

efekt VPA na sekreci PRL u normálních 

žen a u žen v šestinedělí [14,16]. Vedlejší 

účinky VPA vykazovaly značnou podob-

nost s manifestací inzulinové rezistence, 

což dokumentovali finští autoři již v deva-

desátých letech i když jejich výsledky byly 

zpochybňovány. Detailní studie z roku 2002 

však výsledky finských autorů potvrzuje 

[1,17]. Hyperinzulinemie může stimulovat 

ovariální produkci prostřednictvím inhi-

bičních efektů inzulinu na tvorbu SHBG 

a vazebného proteinu insulin-like growth 

faktoru IGFBP-1 [18].

Lamotrigin

Lamotrigin je považován ve vztahu 

k riziku vyvolání steroidních endokrinopatií 

za látku relativně bezpečnou, se slabými 

nepříznivými vedlejšími účinky ve srovnání 

s ostatními antiepileptiky. Naopak, tento 

lék vykazuje příznivé účinky na psychiku 

léčených žen. LTG byl podáván jako pro-

fylaxe proti steroidy indukované mánii [19] 

a je též znám i jako antidepresivní látka 

povzbuzující paměť [20] a zlepšující náladu 

epileptiček léčených kortikoidy [21]. Uka-

zuje se, že LTG může ovlivňovat hladiny 

7α/β- a 16α-hydroxylovaných metabolitů 

dehydroepiadrosteronu (DHEA) v cirkulaci 

(dosud nepublikovaná studie). O některých 

z těchto metabolitů je dnes již známo, že 

vykazují řadu fyziologicky významných 

vlastností jako jsou účinky imunomodu-

lační, antikancerogenní, radio- protektivní, 

antiapoptotické, antioxidační a zejména 

neuroprotektivní. Tyto vlastnosti byly 

dokumentovány zejména u 7α/β-hydroxy 

a 7-oxo metabolitů DHEA a androstendiolu 

[22–24]. Nedávno bylo zjištěno, že acetát 

jednoho z těchto metabolitů (7-oxo-DHEA) 

zlepšuje paměťové schopnosti laboratorních 

zvířat [20]. Je také možné, že 7α/β-hydro-

xylace může být konkurenčním metabolis-
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mem snižujícím koncentraci dostup- ného 

substrátu při konverzi DHEA na sexuální 

steroidy. Mechanismus 7α/β-hydroxylace 

DHEA byl navržen Robinzonem [25]. V ját-

rech je DHEA metabolizován na 7α-OH-

DHEA, nebo dále na 7β-OH-DHEA. Výše 

uvedenými poznatky lze vysvětlit relativně 

příznivé vedlejší účinky LTG u žen ve srov-

nání s ostatními antiepileptiky.

Benzodiazepiny

BD ovlivňují steroidogenezi několi-

ka cestami. Jednak inhibují steroidogen-

ní enzymy. Kompeticí o mikrozomální 

C17 a C21 hydroxylázovou aktivitu lze 

vysvětlit inhibici syntézy kortikoidů po 

stimulaci ACTH, která byla zjištěna při 

aplikaci diazepamu a midazolamu. Při 

vyšších koncentracích benzodiazepino-

vých preparátů byla rovněž nalezena inhi-

bice aktivity steroidní 1β-hydroxylázy, 

posledního enzymu v metabolické cestě 

syntézy kortisolu. Dále, při submikrom-

olárních koncentracích, byl inhibován 

transport vápenatých iontů zabloková-

ním kalciových kanálů, což se odrazilo 

i v poklesu angiotensinem a draselnými 

ionty stimulované syntézy aldosteronu 

v nadledvinové zona glomerulosa. Další 

cesta zahrnovala stimulační účinek BD 

na syntézu steroidů z cholesterolu a také 

na konečné kroky aldosteronové syntézy 

z deoxykortikosteronu v mitochondriích. 

Posledně jmenovaný efekt ovšem závisel 

na koncentraci BD. Při nanomolárních 

hladinách šlo o stimulaci, zatímco při hla-

dinách mikromolárních naopak o inhibici. 

Poslední mechanismus zahrnoval kompe-

tici mezi steroidy a BD o jaterní enzymy 

ovlivňující clearance antiepileptik i hor-

monů [26].

Karbamazepin

Karbamazepinová terapie vedla u žen ke 

snížení hladin TSH, DHEAS a LH ve foliku-

lární fázi MC a estradiolu v luteální fázi MC. 

Hladiny kortisolu, SHBG a PRL byly naopak 

zvýšeny [3,27,28]. Výsledkem snížení poměru 

estradiol/SHBG mohou být poruchy MC při 

dlouhodobé terapii CBZ [29]. Nicméně prav-

děpodobnost vyvolání endokrinních poruch 

při aplikaci CBZ je zřejmě nižší ve srovnání 

s VPA a to zejména ve vztahu k riziku inzu-

linové insenzitivity [17].

Fenytoin

Aplikace PHT vedla ke snížení séro-

vých koncentrací DHEAS, estrogenů 

i nadledvinových a ovariálních androge-

nů a ke zvýšení hladin kortisolu, SHBG 

a aktivity 5-α reduktázy [28–30], enzymu 

odpovědného u žen především za systém 

neuroaktivních redukovaných progestero-

nových metabolitů.

Epilepsie a neuroaktivní

steroidy

Nadledvinové i gonadální steroidy 

mohou překonávat hematoencefalickou 

bariéru a v mozku se pak váží na intra-

celulární receptory. Steroidní metabolity 

spolu s lokálně produkovanými mozko-

vými steroidy se mohou vázat i na aktivní 

místa membránových receptorů nervových 
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buněk, ovlivňovat tak iontový transport 

a tím i nervovou aktivitu [4,31].

Neuroexcitační steroidy

První skupina těchto neuroaktiv-

ních steroidů zahrnuje především sulfáty 

pregnanolonu a do jisté míry i dehydro-

epiandrosteronu. Tyto konjugáty působí 

prostřednictvím pozitivní modulace neu-

roaktivačních N-methyl-D-aspartátových 

receptorů (NMDA-receptorů) odpovědných 

za transport vápníkových iontů přes mem-

bránu nervových buněk [32,33] a zároveň 

i skrze negativní modulaci neuroinhibič-

ních GABA
A
-receptorů [34–35]. Uvedené 

látky tedy aktivují nervovou činnost, zvyšují 

kognitivní schopnosti a paměť, ale také exci-

tabilitu a tím patrně i frekvenci epileptic- 

kých záchvatů. Některé z těchto látek mají 

také zřetelné prokonvulzivní účinky [32] 

a mohou být i excitotoxické [36]. V případě 

GABA
A
-receptorů lze k první skupině řadit 

i sulfáty pregnanolonových izomerů. Ze 

sulfátů pregnanolonových steroidů jsou 

však konjugované 5β-izomery pregnanolo-

nu, tj. pregnanolon-sulfát (3α,5β izomer) 

a epipregnanolon-sulfát (3β,5β izomer), 

kromě negativní modulace GABA
A
-recep-

torů zároveň také negativními modulátory 

NMDA-receptorů a působí v tomto případě 

neuroinhibičně [34,37].

Neuroinhibiční steroidy

Druhá skupina neuroaktivních steroidů, 

zahrnující převážně redukované metabo-

lity progesteronu a deoxykortikosteronu 

a vykazující zvýšení hladin během luteální 

fáze MC, má antikonvulzivní, hypnotické 

a sedativní účinky, které však nemusejí být 

monotónní funkcí koncentrace [38]. Tyto 

neuroinhibiční steroidy modulující GABA
A
-

receptory mohou při chronickém působení 

navozovat toleranci a návyk [38]. Jejich 

sulfatace, či naopak hydrolýza jejich polár-

ních konjugátů, však může způsobit obrat ve 

směru působení [37] těchto látek.

Neuroprotektivní steroidy

Z jiného pohledu lze identifikovat stero-

idy vykazující neuroprotektivní účinky pro-

střednictvím vlivu na GABA
A
-receptory, jako 

je tomu v případě allopregnanolonu a alespoň 

zčásti i u jeho prekurzoru progesteronu [39], 

a dále neuroprotektivní steroidy účinkující 

nezávisle na zprostředkování GABA
A
-recep-

tory, jako jsou estradiol, DHEA a některé 

jeho metabolity [20,23,24,40,41]. Je však 

třeba říci, že v případě estradiolu je (jak bude 

ukázáno dále) jeho úloha v patogenezi epi-

lepsie spíše negativní.

Excitotoxické steroidy

Na druhé straně pak stojí steroidy 

excitační a excitotoxické. Estradiol, přes 

neuroprotektivní účinky při mozkové is-

chemii [40], ovlivňuje synaptickou vodi-

vost a zvyšuje nervovou excitabilitu a tedy 

i frekvenci záchvatů [42].

Redukované metabolity

progesteronu a epilepsie

U epileptiček byly dokumentovány 

snížené hladiny progesteronu v luteální 
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fázi MC [43]. Nedostatek progesteronu 

pravděpodobně vede i k nedostatku neuro-

inhibičních 5α/β-redukovaných 3α-meta-

bolitů progesteronu, což může být příčinou 

zvýšené frekvence epileptických záchvatů. 

V séru pacientek byl zjištěn i snížený poměr 

neuroinhibičních 3α-pregnanolonových 

izomerů k neuroaktivačním 3β-izomerům 

[44]. Na krysích modelech byl rovněž pro 

katameniální epilepsii potvrzen očekávaný 

abstinenční efekt při snížené koncentraci 

allopregnanolonu, vedoucí ovšem na druhé 

straně k vyšší citlivosti po obnovení jeho 

původní koncentrace. Většina současných 

prací ukazuje na souvislost mezi katameni-

ální epilepsií a poruchami biosyntézy pro-

gesteronu a jeho redukovaných metabolitů 

[38] zejména v luteální fázi MC [45].

Vliv antiepileptik na rovnováhu 

mezi volnými steroidy a jejich 

sulfáty

Zajímavá je i možnost ovlivnění rov-

nováhy mezi steroidními sulfáty a volnými 

steroidy, která byla v případě některých 

antiepileptik popsána jen u dvojic DHEA 

a estradiolu, s jejich sulfáty [12,46]. Uvede-

ná rovnováha [12,14] zatím nebyla testována 

u neuroinhibičních volných 3α-pregnano-

vých izomerů a sulfátů pregnanových izo-

merů vykazujících v některých případech 

srovnatelnou aktivitu, avšak v opačném 

směru [37]. Koncentrace cirkulujících sul-

fátovaných pregnanových izomerů přitom 

značně překračují koncentrace jejich vol-

ných analogů [47]. Je nutno připomenout, 

že NMDA-receptory i GABA
A
-receptory 

jako dvojice nejčastěji ovlivňovaná neu-

roaktivními steroidy jsou přítomny i mimo 

centrální nervový systém [48].
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2.4 Těhotenství
Jana Zárubová 

Přibližně 1/200 těhotných žen má epi-

lepsii; 3-5/1000 narozených dětí budou děti 

žen s epilepsií [1].

Těhotenství může ovlivnit epilepsii, 

a to jak zhoršit, tak zlepšit. Vliv těhoten-

ství na kontrolu záchvatů se liší u jednotli-

vých žen, ale i u různých těhotenství jedné 

ženy. Většina studií zjistila, že frekvence 

záchvatů zůstává zpravidla nezměněna. 

Největší, dosud publikovaná, prospektivní 

studie, která sledovala 1 736 těhotenství, 

zjistila, že 58 % žen zůstává v těhotenství 

bez záchvatů, 18 % má někdy v průbě-

hu těhotenství konvulzivní záchvat [2]. 

Zhoršení bývá způsobeno farmakokine-

tickými, metabolickými, hormonálními, 

somatickými a psychologickými faktory. 

Fokální epilepsie, dlouhé trvání epilepsie 

a nekompenzovanost před otěhotněním 

představují vyšší riziko zhoršení. V sou-

časné prospektivní studii bylo riziko 

záchvatů v těhotenství o 50-70 % nižší, 

pokud byla žena rok před koncepcí bez 

záchvatů [3].

Epilepsie ovlivňuje průběh

těhotenství.

V následujících kapitolách budou 

popsána jednotlivá období těhotenství 

a jejich specifi ka u žen s epilepsií. 
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2.4.1 Prekoncepční období

Jana Zárubová

V tomto období je důležité upřesnit:

1. Má pacientka epilepsii? Je diagnó-

za jistá nebo pravděpodobná s rizikem 

ohrožujících epileptických záchvatů? 

Ke správné odpovědi potřebujeme mini-

málně: Podrobnou epileptologickou anamné-

zu. Objektivní klinické neurologické a interní 

vyšetření. EEG vyšetření v rozsahu individu-

álně od rutinního záznamu až k video-EEG 

monitorování. MRI mozku. U některých 

pacientek může vyplynout potřeba doplnění 

dalších vyšetření. Je důležité zejména odlišení 

neepileptických záchvatů jak somatických, 

tak psychogenních. 

2. O jaký druh epilepsie se jedná? 

Jakým typem epileptických záchvatů 

se manifestuje? 

U některých pacientek bude odpověď 

na tyto otázky po zhodnocení výše uve-



51

2. Dospělost

dených vyšetření jednoznačná. Například 

žena trpí juvenilní myoklonickou epilepsií 

(JME) se záchvaty myoklonickými a gene-

ralizovanými tonicko-klonickými, nebo 

symptomatickou fokální epilepsií tempo-

rálního laloku při mesiotemporální skleró-

ze vlevo se záchvaty typu epigastrických 

aur, fokálních komplexních a sekundárně 

generalizovaných. U řady pacientek však 

nejsme schopni jednoznačně určit druh epi-

lepsie, její etiologii, pouze můžeme potvr-

dit, že se jedná o epilepsii a víme, jakým 

typem epileptických záchvatů se projevuje. 

Důležité je, že v těhotenství jsou pro plod 

rizikové především generalizované kon-

vulzivní záchvaty. Představují vyšší riziko 

než podávání antiepileptik. Indukují v krvi 

matky laktátovou acidózu, která může způ-

sobit fetální bradykardii [2]. Fokální a jiné 

generalizované záchvaty (absence, myoklo-

nie) nepředstavují pro plod zvýšené riziko. 

Farmakoterapie má být vedena tak, aby 

minimalizovala především riziko genera-

lizovaných konvulzivních záchvatů. Riziko 

představuje také status epilepticus. Stejně 

jako u jednotlivých záchvatů je nejvyšší pro 

generalizovaný konvulzivní status. Podle 

největší prospektivní studie byl status epi-

lepticus příčinou úmrtí plodu v 1 případě 

a žádná žena nezemřela v souboru 36 pří-

padů, z nichž 12 bylo konvulzivních. [3]. 

U pacientek ohrožených generalizovanými 

konvulzivními záchvaty nebo epileptickým 

statem je podávání antiepileptik v průběhu 

těhotenství nezbytné.

3. Jedná se aktivní onemocně-

ní, nebo o onemocnění v remisi, ale 

s vysokým rizikem relapsu ohrožujících 

záchvatů po vysazení antiepileptické 

léčby? 

Za aktivní epilepsii je považováno one-

mocnění, u kterého proběhl v posledních 

5 letech minimálně 1 epileptický záchvat 

[4].  Mezi epilepsie v remisi s terapií (5 let 

bez záchvatů) s vysokým rizikem relap-

su ohrožujících záchvatů jsou zařazová-

ny idiopatické generalizované epilepsie, 

zejména JME, a symptomatické fokální 

epilepsie s epileptogenní strukturální lézí. 

Proto je u žen s těmito typy epilepsie zpra-

vidla podávána antiepileptická léčba i po 

tak dlouhém bezzáchvatovém období a její 

vysazení představuje vysoké riziko relapsu 

záchvatů. U epilepsií bez známého vyšší-

ho rizika relapsu je vysazení antiepileptik 

před otěhotněním otázkou [5].  Neexis-

tují jasná, studiemi podložená data pro 

všechny situace. Byl publikován koncept 

vysazení antiepileptické léčby po 2 letech 

bezzáchvatového období s představou kon-

cepce a dalšího života bez antiepileptik, 

nebo návratu k antiepileptické medikaci 

v případě relapsu ohrožujících záchvatů 

nebo po proběhlém I. trimestru. Je vhodné 

s pacientkou možné strategie a jejich rizi-

ka probrat, rozhodnutí má být společným 

konsensem. 

4. Jaká AE žena užívá a v jakých 

dávkách? Je vhodná změna antiepilep-

tické léčby před plánovanou koncepcí? 

Hlavním důvodem podávání antie-

pileptik v průběhu těhotenství je snížení 

rizika výskytu zejména generalizovaných 

konvulzivních epileptických záchvatů, které 
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by mohly ohrozit matku a plod, eventuelně 

epileptického statu. Pokud máme kladné 

odpovědi na otázky 1-3 musí být zřejmé, 

která antiepileptika jsou pro pacientku, 

o které rozhodujeme, vhodná, viz 1.4.

Ideální je monoterapie nejnižší dávkou, 

která brání výskytu ohrožujících záchvatů. 

Při stanovení takové cílové udržovací dáv-

ky se řídíme klinickým obrazem daného 

typu epilepsie, někdy může pomoci EEG 

a stanovení plazmatických hladin. Výše 

cílové udržovací dávky ovlivňuje teratogen-

ní riziko, viz níže. V praxi je žena, u které 

se rozhodujeme o optimální léčbě před 

plánovanou koncepcí:

a. námi dispenzarizovaná, diagnóza je 

jistá, antiepileptikum bylo selektováno již 

dávno, pacientka ho dobře toleruje a je bez 

záchvatů. Farmakoterapie vyhovuje i pro 

těhotenství. Je vhodné stanovení plazma-

tické hladiny podávaného antiepileptika 

a vyšetření rutinního EEG před otěhotně-

ním. Problém může být u žen, které užívají 

valproát. Klinická zkušenost i současná 

literární data ukazují na stejně vysokou 

teratogenitu jako jiné monoterapie při dáv-

kách do 800 mg/den, resp. do plazmatické 

hladiny 50 mg/l [1].  Zatím nemáme jedno-

značnou odpověď na výši rizika ovlivnění 

psychomotorického vývoje dětí exponova-

ných intrauterinně valproátu, a to bez nebo 

v závislosti na dávce. Při zvažování výměny 

valproátu za jiné antiepileptikum je velmi 

důležité vzít v úvahu riziko dekompenza-

ce epilepsie. Pacientka musí být pravdivě 

a srozumitelně informována. Rozhodnutí 

má být výsledkem společného dialogu. 

b. námi dispenzarizovaná, diagnóza 

je jistá, AE bylo selektováno již dávno, 

pacientka ho dobře toleruje, ale má záchva-

ty. V této situaci může být důležité jaké 

má pacientka záchvaty, např. u JME, je 

pacientka několik let bez generalizovaných 

konvulzivních záchvatů, ale nepravidelně 

se objevují, zpravidla provokované ranní 

myoklonie. V takové situaci doporučuje-

me maximálně omezit provokační fakto-

ry, někdy podat v době výskytu myoklonií 

jednorázově malou dávku benzodiazepinu 

(diazepam 5mg nebo oxazepam 10mg p.o.). 

Taková opatření stačí k udržení stavu bez 

velkých záchvatů a nemusíme zvyšovat 

denní dávku chronicky podávaného antiepi-

leptika. Pokud pacientka má generalizované 

konvulzivní záchvaty je na místě pokusit se 

vytitrovat zvolenou monoterapii do maxi-

mální tolerované dávky, event. uvažovat 

o polyterapii (dvojkombinaci). V současné 

době neexistují data, která by nám pomoh-

la v rozhodnutí, zda je méně nebezpečná 

vysokodávkovaná monoterapie nebo dvoj-

kombinace v nízkých dávkách. Pokud se 

jedná o pacientku s farmakorezistentní epi-

lepsií (vyzkoušela 2-3 AE v maximálních 

tolerovaných dávkách a nikdy nedosáhla 

kompenzace) má být vyšetřena v někte-

rém z center pro epilepsii, včetně zvážení 

epileptochirurgie. 

c. pacientka se přichází poradit, even-

tuelně do naší péče, nově. V takové situaci 

je velmi důležitá podrobná a přesná epi-

leptologická a farmakologická anamnéza, 

která může napovědět, že již v minulos-

ti byly pokusy o redukci, vysazení nebo 

změnu antiepileptika/antiepileptik a vedly 
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k relapsu záchvatů. Lze vystopovat nej-

účinnější farmakoterapii. Doporučujeme 

zvažovat optimální postup s touto znalostí, 

jinak postupujeme stejně jako u pacientek 

dispenzarizovaných déle. 

Ukázalo se, že příznivý průběh těho-

tenství u žen s epilepsií, je ovlivněn dél-

kou kompenzace před početím. Pokud je 

pacientka 1 rok a déle bez záchvatů, nebo 

alespoň ohrožujících záchvatů, je pravděpo-

dobnost příznivého průběhu těhotenství až 

90 % [3]. Tento faktor musíme vzít v úva-

hu při rozhodování o změně farmakotera-

pie, která může pacientku vystavit riziku 

dekompenzace epilepsie. 

5. Pravdivé informace o míře zvýše-

ného teratogenního rizika AE. 

Přesto, že není snadné informovat ženy 

o možném teratogenním riziku antiepileptik 

(řadu z nich tato informace vyděsí), je to 

nezbytné. Ženy s epilepsií na monoterapii 

mají 2-4x vyšší riziko velkých vrozených 

vývojových vad (VVV) plodu ve srovná-

ní s běžnou populací. Podle dat publiko-

vaných v letech 1998-2006 se pohybuje 

riziko VVV při expozici monoterapii anti-

epileptikem 3,7-9,0 %, zatímco u běžné 

populace 0,8-3,5 % [6]. Velké vrozené 

vývojové vady jsou takové, které vyžadují 

chirurgické řešení a ohrožují plod, dítě. 

Mezi nejčastější VVV patří srdeční vady, 

rozštěpové vady neurální trubice a obli-

čeje, patra, vady urogenitální a skeletální. 

Ze všech monoterapií je v současné době 

za nejrizikovější považovaná monoterapie 

valproátem, zejména v dávkách vyšších 

než 800-1000 mg/den. Nejnižší procenta 

teratogenního rizika jsou publikována pro 

karbamazepin a lamotrigin. Pro všechna 

nová antiepileptika vyjma lamotriginu není 

dostatek dat. Některé studie ukazují, že 

teratogenní riziko je ovlivněno denní dáv-

kou i u jiných antiepileptik, lamotriginu, 

karbamazepinu. Polyterapie je ve všech stu-

diích a registrech konstantně rizikovější než 

monoterapie. Různé kombinace mají prav-

děpodobně odlišný teratogenní potenciál. 

Některé kombinace jsou spojeny se zvlášť 

vysokými počty VVV, např. kombinace 

karbamazepinu, fenobarbitalu a valproátu 

ze starší generace antiepileptik. Novější 

studie indikují značné riziko pro kombinaci 

valproátu a lamotriginu [6]. V současné 

době nemáme možnost zjistit individuální 

míru rizika. Žena má právo se rozhodnout 

a má právo na nejnovější data. Na druhou 

stranu, způsob jakým jsou takové informace 

podávány, je velmi důležitý. Důležitý je také 

vzájemně respektující a chápající vztah 

pacientky a lékaře. 

6. Existují léky, které sníží terato-

genní riziko antiepileptik?

Prekoncepční preventivní podává-

ní kyseliny listové je v současné době 

považováno za opatření, které může snížit 

teratogenní riziko, byť to nebylo vědecky 

prokázáno. Doporučená dávka je 5 mg/den. 

Tetrahydrofolát je jednou z látek, které se 

podílí na intracelulárním metabolickém 

okruhu methioninu a homocysteinu. Další-

mi participujícími koenzymy jsou vitamin 

B6 a B12. Doporučuje se užívat minimálně 

3 měsíce před plánovanou koncepcí kyseli-

2. Dospělost
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nu listovou 5 mg/den (u nás např. Acidum 

folicum drg 10mg ob den). V roce 2004 

publikoval Dr. Yerby doporučení podávat 

prekoncepčně a v I. trimestru 200 μg selenu 

denně jako zametač volných kyslíkových 

radikálů. Nenásledovala žádná další publi-

kovaná data nebo klinický rozvoj takového 

opatření. Je vhodné posoudit i jiné léky, 

pokud je musí žena užívat z jiné indika-

ce, například antihypertenziva, substituce 

hormonů štítné žlázy apod. 

7. Je možné ještě jiným způsobem ovliv-

nit riziko vrozených vývojových vad? 

Riziko vrozených vývojových vad 

ovlivní i abstinence alkoholu, drog, neku-

řáctví, zdravá racionální výživa, rtg vyšet-

ření v odstupu minimálně 3 měsíce před 

koncepcí a vyloučení jiných škodlivých 

vlivů. 

8. Jsou nutná jiná speciální vyšetření?

Genetické prekoncepční vyšetření, 

včetně trombofi lních mutací, vyšetření hla-

diny homocysteinu, vitaminu B12 a folátu, 

mohou upozornit na další rizika pro vývoj 

plodu, z nichž některá lze ovlivnit. Hladi-

ny aktivního vitaminu B12 jsou důležité 

zejména u vegetariánek a veganek. 

9. Je těhotenství pro ženu s epilep-

sií nebezpečné, existuje riziko zhoršení 

epilepsie?

Dříve se uvádělo, že asi u 1/3 žen s epi-

lepsií dojde ke zhoršení kompenzace v prů-

běhu těhotenství. V posledních letech se 

toto zhoršení uvádí u přibližně 1/5. Jedním 

z důvodů dekompenzace může být pokles 

plazmatické hladiny antiepileptik. Z tohoto 

hlediska je riziková zejména monoterapie 

lamotriginem, jehož hladiny mohou v prů-

běhu prvních 2 trimestrů klesnout až o 50 

%. U ostatních antiepileptik nebývá pokles 

hladin tak dramatický. U lamotriginu v sou-

časné době doporučujeme kontrolu hladiny 

1x měsíčně s úpravou dávky tak, aby se 

blížila prekoncepční hladině. V případě 

výskytu generalizovaného konvulzivního 

záchvatu je vhodné jeho trvání zkrátit apli-

kací diazepamu rektálně nebo i.v., a nebo 

midazolamu bukálně nebo i.m.. Po takovém 

záchvatu vždy UZ kontrola plodu. 

Všechna prekoncepční vyšetření pro-

běhla, preventivní opatření byla provedena, 

pacientka je nastavena na optimální léčbě 

a může těhotnět. Jiná varianta je, že přichází 

s tím, že otěhotněla neplánovaně. 
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2.4.2 Prenatální období, první 

trimestr těhotenství

Jana Zárubová, Pavel Calda

První trimestr těhotenství je z hledis-

ka vývoje plodu nejdůležitější. Objektivní 

informace o vývoji plodu lze získat pouze 

ultrazvukovým vyšetřením. Plodové vejce 

lze prokázat v dutině děložní přibližně 35. 

den od prvního dne posledních menses 

(PM). V 11.–13+6. týdnu od PM se prová-

dí kombinovaný screening vrozených vad 

plodu (malformací a aneuploidií) změ-

řením šíjového projasnění a stanovením 

hormonů PAPP-A (Pregnancy-associated 

plasma protein) a volné beta podjednot-

ky HCG  v séru matky. Ultrazvukové 

vyšetření musí provádět pouze speciál-

ně zaškolení sonografisté a laboratorní 

vyšetření akreditované laboratoře, které 

jsou napojeny na systém kontroly kvality. 

Jinak jsou výsledky neinterpretovatelné. 

Dříve se prováděl (a někde stále provádí) 

čistě biochemický screening ve II. tri-

mestru mezi 16.–18. týdnem těhotenství 

(tzv. tripple test: AFP (alfa fetoprotein), 

HCG (celkový human chorionic gona-

dotropin), estriol v mateřském séru), měl 

vyšší falešnou pozitivitu a výsledky byly 

známy poměrně pozdě. Výsledkem scre-

eningového vyšetření je stanovení rizika 

aneuploidie. Ženám s vyšším rizikem je 

nabídnuta některá z metod invazivní dia-

gnostiky: biopsie choria (v I. trimestru), 

amniocentéza (po 15. týdnu) či kordocen-

téza (po 20. týdnu). Riziko všech invaziv-

ních metod se pohybuje kolem 1 %, ale 

toto platí pouze pro lékaře, kteří provádějí 

dostatečný počet těchto výkonů a mají 

patřičnou erudici. Sporadické provádění 

těchto výkonů nedostatečně vyškolenými 

pracovníky je nebezpečné, ale setkáváme 

se s ním stále poměrně často [1]. Naopak 

zkušení sonografi sté a exaktně provedený 

a auditovaný prvotrimestrální kombinova-

ný test odhalí více jak 90 % vrozených 

vad při falešné pozitivitě 2 %.

V případě průkazu chromozomální 

aberace či malformace plodu je těhotné 

nabídnuta konzultace, ke které je s výho-

dou přizvat partnera. Rozhodnutí o dal-

ším osudu těhotenství je dle našich zákonů 

výhradně závislé na přání těhotné. Partner 

může pouze tomuto rozhodnutí asistovat. Je 

třeba poskytnout dostatek informací o dal-

ších alternativách. Doporučuje se umožnit 

konzultaci s lékaři, kteří mají zkušenost 

s péčí o děti takto postižené, eventuálně 

s rodiči postižených dětí. Některé malfor-

mace lze úspěšně korigovat po porodu: 

rozštěp rtu, nekomplikovaná omfalokéla 

či gastroschíza. Jiné jsou korigovatelné 

obtížně (hydrocefalus) a celá řada stavů 

je buď letální (anencefalie) či neléčitelná 

(Downův syndrom).

2. Dospělost
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Současné české právo umožňuje ukon-

čit těhotenství starší 12 týdnů, pokud se 

jedná o těžké postižení plodu.

Není prokázáno, že by u žen s epilepsií 

byly častější spontánní potraty. Z hlediska 

epileptologického může I. trimestr přinášet 

některé komplikace.

Může dojít k dekompenzaci epilepsie 

(20 %). Nejčastější příčiny dekompen-

zace:

1. Noncompliance – pacientka 

i přes doporučení lékařů sama sníží 

nebo vysadí antiepileptika s úmyslem 

chránit plod.

2. Pokles hladiny antiepileptik 

v důsledku:

a)  Zhoršení absorpce z gastrointesti-

nálního traktu, hyperemesis gravidarum. 

Pokud pacientka zvrací do 1 hodiny od 

požití antiepileptik, je vhodné, aby si vza-

la dávku ještě jednou. Pokud pacientka 

trpí ranní nevolností, doporučujeme posu-

nout podávání antiepileptik na dopoledne 

a večerní dávku také posunout. V závaž-

ných případech je vhodná hospitalizace. 

Některá antiepileptika je možné podat 

parenterálně, jindy je nutné překlenout 

období, kdy není možný perorální příjem, 

podáním benzodiazepinů (diazepam nebo 

klonazepam) parenterálně. Kontrolujeme 

mineralogram a eventu álně podáme infuze 

s minerály (250 ml FR + 10 ml MgSO4 

20 % + 10 ml Calcium Biotika + 10 ml 

7,5 % KCl).

b) Postupující gravidita – nárůst hmot-

nosti, zvětšení distribučního objemu, zvý-

šení clearance.

c) Změny ve spektru plasmatických 

bílkovin, snížení koncentrace albuminu.

d) Zvýšení aktivity hepatálního cyto-

chromu P450.

e) Hladina PB klesá už v I. trimestru, 

zatímco hladiny PHT, CBZ a VPA spíše 

v III. trimestru. PHT, CBZ i VPA jsou 

však méně vázány na plasmatické bílko-

viny, takže pokles volné frakce může být 

menší než pokles celkové hladiny. Účinnost 

může být, v takovém případě, zachována. 

Pouze u PB byl zaznamenán statisticky 

signifikantní pokles jak volné, tak celko-

vé hladiny v průběhu těhotenství. Hladi-

ny LTG klesají plynule v průběhu celého 

těhotenství a je důležité je sledovat. V I. 

trimestru zvyšujeme dávky antiepileptik, 

pouze pokud dojde ke klinické dekompen-

zaci epilepsie.

3. Spánková deprivace.

4. Psychosociální vlivy.

5. Druh epilepsie nebo záchvatů. Jsou 

pacientky s některým typem epilepsie nebo 

záchvatů ve vyšším riziku zhoršení během 

těhotenství? Některé studie nenašly žádné 

rozdíly, v jiných bylo zhoršení epileptického 

onemocnění nejčastější u žen se sekundárně 

generalizovanými záchvaty a komplexními 

fokálními/parciálními záchvaty (83 a 67 % 

z těchto skupin žen se zhoršilo po stránce 
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frekvence záchvatů). Dále ženy s delším 

trváním epilepsie a s nekompenzovanou 

epilepsií. Vyšší frekvenci záchvatů mělo 

i 29 % žen s primárně generalizovanými 

záchvaty.

V České republice neexistuje stan-

dard nebo doporučení jak často a v jakém 

rozsahu provádět neurologické kontroly 

u těhotných epileptiček. Každý neurolog se 

rozhoduje individuálně. Jedno z možných 

schémat je: První kontrola do 16. týdne 

těhotenství. Při této kontrole pacientka 

absolvuje odběr krve (krevní obraz, jaterní 

testy, hladiny antiepileptik celkové i vol-

né), EEG vyšetření a klinickou kontrolu. 

Pokud je vše v pořádku, další kontroly ve 

stejném rozsahu se provádějí ve 24., 28. 

a 34. týdnu těhotenství. U pacientek, kde 

dojde k dekompenzaci epilepsie, je vhodné 

plánovat kontroly individuálně, eventuálně 

pacientky hospitalizovat. V literatuře se 

doporučení stran sledování liší. Někteří 

autoři doporučují kontroly hladin každý 

měsíc, jiní jedenkrát za trimestr. Hladiny 

LTG je vhodné sledovat 1x měsíčně, u ostat-

ních antiepileptik stačí 1x za trimestr.

Je důležité, aby byla epilepsie co 

nejlépe kompenzována, protože zejména 

generalizované tonicko-klonické záchvaty 

v průběhu I. trimestru mohou zvyšovat rizi-

ko vrozených vad [3], a představují riziko 

pro matku i plod. Matka i plod jsou během 

protrahovaného generalizovaného konvul-

zivního záchvatu v riziku hypoxie, acidózy 

a poranění. Status epilepticus (prolongova-

ný záchvat nebo série záchvatů trvající déle 

než 30 minut) je vysoce rizikový. Riziko, 

že žena s epilepsií bude mít status epilep-

ticus, je v těhotenství stejné jako mimo 

něj, 0,05 % [4].

U některých žen se mohou epileptické 

záchvaty, které nejsou součástí eklampsie 

(ta je problémem posledních 20 týdnů), 

objevit poprvé během těhotenství a po poro-

du ustanou nebo pokračují, 11–13 % [5]. 

V literatuře se taková epilepsie označuje 

jako gestační epilepsie.

I v I. trimestru pokračuje suplementace 

kyselinou listovou 5 mg/den, multivitaminy 

a stopovými prvky.
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2.4.3 Druhý a třetí trimestr

těhotenství 

Zdena Salcmanová, Martin Tomášek 

Organogeneze embrya je ukončena 

9 týdnů po oplození, tedy 11 týdnů od 

poslední menstruace. Během II. a III. tri-

mestru již tedy není v popředí teratogeni-

ta, ale objevuje se jiná problematika. Při 

sledování žen v pokročilejších měsících 

těhotenství se stávají významnými vzá-

jemné interakce matky, plodu a užívaných 

léků, a také vliv případných záchvatů na 

matku a plod. 

Záchvaty vznikající „de novo“ 

během těhotenství [1, 2] 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.4.2, 

během těhotenství se mohou záchvaty 

objevit poprvé v životě i u žen, které 

před otěhotněním netrpěly epilepsií. 

Záchvatem/y se může/mohou manifes-

tovat zejména: 

1. Idiopatická „gestační“ epilepsie. 

Její výskyt je raritní a vyznačuje se výsky-

tem záchvatů pouze v těhotenství.

2. Symptomatický/é záchvat/y pod-

míněný/é:

a. Cerebrovaskulárními nemocemi, např. 

rupturou aneurysmatu, krvácením 

z arteriovenózní malformace, trom-

bózou sinu, embolizací. 

b. Eklampsií (viz níže). 

c. Nádory, např. meningeomem s estro-

genovými receptory. 

d. Hyponatrémií při retenci vody.

3. Neepileptický/é záchvat/y: 

a. Somaticky podmíněné, např. konvul-

zivní synkopa při sníženém venózním 

návratu z útlaku dolní duté žíly.

b. Psychogenně podmíněné, zvláště 

v peripartálním období. 

Eklampsie [1, 3]

Eklampsie je definována jako jeden 

nebo více záchvatů u pacientky s pre-

eklampsií. Preeklampsie, EPH-gestóza 

(EPH = edémy, proteinurie, hyperten-

ze), se vyskytuje během III. trimestru. 

HELLP syndrom (Haemolysis, Elevated 

Liver Enzymes, Low Platelets) je variantou 

preeklampsie [4]. Může se vyskytovat jako 

samostatné onemocnění, ale může se obje-

vit také při těžkém průběhu eklampsie. Je 

třeba pamatovat na to, že i žena s epilepsií 

může mít eklampsii. 

Při eklampsii dochází k encefalopatii, 

která je vyvolána vazokonstrikcí, mozko-

vým edémem, mikrohemoragiemi v rámci 

diseminované intravaskulární koagulace. 

Klinicky se tyto děje projevují cefaleou, 

poruchami visu a obvykle tonicko-klonic-

kými záchvaty. 

Vzhledem k tomu, že jde o akutní 

symptomatické epileptické záchvaty, je 

nutno léčit nejprve jejich příčinu. Je nutná 

kompenzace hypertenze, antiedematózní 

terapie a léčba záchvatů. Jako účinnější 

než benzodiazepiny nebo PHT se při léčbě 

pacientek s těhotenskou hypertenzí pro-

kázalo magnesium sulfuricum [5]. Mag-

nezium lze podat v nasycovací dávce 4 g 
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během 5 minut i. v. a pokračovat infuzním 

podáváním v dávce 1g/h během následu-

jících 24 hodin. Další 2–4 g mohou být 

podány i. v., pokud se záchvaty opakují. 

Při neúspěchu této terapie nebo při rozvoji 

epileptického statu lze podat v nasycovací 

dávce PHT 10mg/kg. Protože je při těho-

tenství snížena vazba PHT na plasmatické 

bílkoviny, stačí užít celkově nižší dávku. Je 

také možno podat diazepam do dávky 20 

mg bez výraznějšího nebezpečí sedativního 

účinku na plod. 

Záchvaty ve II. a III. trimestru 

[1-3]

Frekvence záchvatů u žen s epilepsií se 

často během těhotenství změní, viz kapitolu 

2.4. Pokud dochází ke zvýšení frekvence, 

stává se tak často v posledním trimestru. 

Záchvaty během II. a III. trimestru 

mohou být vyvolány stejně jako v I. tri-

mestru: 

1) Poklesem hladin antiepileptik 

v důsledku:

a. non-compliance; 

b. zvětšení distribučního objemu (retence 

vody, zvyšování hmotnosti);

c. snížení absorpce (změny žaludečního pH, 

zpomalení motility GIT,  zvracení); 

d. zvýšení clearance (následkem zvý-

šeného průtoku krve játry a zvýšené 

enzymatické aktivity); 

e. poklesu vazby na bílkoviny a tím rych-

lejšího vylučování.

2) Zvýšenou hladinou estrogenu. 

3) Zvýšeným stresem a úzkostí. 

4) Spánkovou deprivací. 

Vliv těchto příčin se ve většině případů 

stává výraznější s postupující délkou těho-

tenství. 

Antiepileptika, která během těhotenství 

snižují svoji hladinu následkem zvýšeného 

odbourávání v játrech, jsou CBZ, CLZ, LEV, 

LTG, OXC, PB, PHT, PRM, SUL, TGB. 

Antiepileptika, jejichž hladina klesá díky 

jejich vazbě na plasmatické bílkoviny, jsou 

CBZ, PB, PHT, TGB, VPA. Jejich hladina 

klesá současně s poklesem albuminu v séru. 

Díky poklesu vazby na bílkoviny se na druhou 

stranu zvětšuje množství jejich volné frakce. 

Celkově je tedy volná frakce, která je podstat-

ná pro léčebný efekt, snížena o něco méně než 

celková hladina, která je rutinně laboratorně 

stanovována [6, 7] viz tab. 9. 

Pro klinickou praxi nejvýznamnější 

poklesy hladin nastávají u LTG díky jeho 

citlivosti na změny jaterního metabolismu 

a zvýšenému odbourávání glukuronidací 

UDP-glukuronosyl-transferázou (UGT). Na 

tento pokles je možné zareagovat přechod-

ným zvýšením dávky LTG. Pro UGT však 

existuje genetický polymorfismus a u části 

žen k poklesu nedochází [8]. 

V současné době je pro léčbu AE 

během gravidity doporučováno indivi-

duální sledování výkyvů hladin léků ve 

srovnání s hladinou z prekoncepčního 

období. 
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Monitorování hladin by mělo být prová-

děno nejméně jednou během každého trimes-

tru a měsíc před termínem porodu. U LTG 

doporučují někteří autoři monitorovat hladiny 

každý měsíc. Monitorování hladiny by mělo 

být dále prováděno při změně klinického 

stavu, zvláště při objevení se záchvatu nebo 

při projevech možné intoxikace. 

Vliv záchvatů matky na plod [3] 

Výrazné změny v acidobazické rov-

nováze, které nastávají bezprostředně po 

déletrvajícím generalizovaném tonicko-

klonickém záchvatu, se mohou přenášet 

i na plod. Pokud generalizovaný tonicko-

klonický záchvat spontánně nekončí do 

3 minut mohou se u plodu objevit změ-

ny srdeční frekvence, acidóza a hypo-

xie. Může dojít ke kardiální deceleraci 

plodu delší než 20 minut, intrakraniální 

hemoragii plodu. Konvulzivní záchva-

ty provázejí zvýšené děložní kontrak-

ce, změny placentárního průtoku, hrozí 

abrupce placenty, potrat nebo předčasný 

porod. Někteří autoři uvádějí, že dalším 

následkem tonicko-klonických záchvatů 

matky, je zvýšení rizika psychomotorické 

retardace a poruch vývoje intelektu dítěte. 

Do jaké míry se na tom podílejí užíva-

ná antiepileptika a do jaké míry krátké 

záchvaty, je zatím předmětem spekulací. 

Je však nepochybné, že těžká prolongova-

ná hypoxie plodu má katastrofický efekt 

na vývoj mozku. Úmrtí plodu následkem 

ojedinělého generalizovaného tonicko-

klonického záchvatu matky jsou však 

popisována jen raritně. Například ve studii 

zahrnující 154 těhotenství, při kterých se 

vyskytlo 152 GTCS, nebylo zaznamená-

no žádné úmrtí ani závažné porodnické 

komplikace [9]. 

Status  epi lept icus  může vést 

k intrauterinnímu úmrtí. Studie hodnotící 

29 statů popsaných v literatuře uvádí, že 

zemřelo 9 matek a 14 plodů buď in utero 

nebo krátce po narození [10]. Největší 

prospektivní studie dosud publikovaná 

však uvádí pouze 1 intrauterinní úmrtí 

a žádnou mortalitu matek u 36 epileptic-

kých statů, z nichž 12 bylo konvulzivních 

[11, 12].

Tabulka č. 10. Poměr koncentrací AE v krvi 
plodu a matky

AE Poměr koncentrací 
v krvi plodu / matky

etosuximid 0,8-1

felbamát ?

fenobarbital 0,3-0,5

fenytoin 0,1-0,6

gabapentin 0,7-1,3

karbamazepin 0,1-0,3

klobazam ?

lamotrigin 0,4-0,8

levetiracetam 0,8-1,3

oxkarbazepin 0,5

pregabalin ?

primidon viz PB

tiagabin ?

topiramát 0,7-1,1

valproát 0,01-0,1

vigabatrin ?

zonisamid 0,5-0,9
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Vliv antiepileptik na plod [2] 

Pro většinu antiepileptik i jejich 

metabolitů byl prokázán transpla-

centární přenos. U většiny z nich je 

nižší, ale pro některá AE platí, že 

koncentrace v krvi plodu může být 

i vyšší. Relativní plasmatické kon-

centrace AE plodu a matky ukazuje 

tab. 10. [13] 

Tabulka č. 9. Vliv těhotenství na farmakokinetiku antiepileptik. Modifikováno podle [7, 8, 13, 17-21]. 

Antiepilepti-
kum 

Eliminace Izoenzymy 
významné
v metabolismu 

Vazba na 
plasmatické 
bílkoviny 

Pokles 
celkové 
plasmatické 
hladiny 

Pokles
plasmatické 
volné frakce 

etosuximid játra, ledviny 0 ↓ o 50 % ↓ o 50 % 

felbamát játra, ledviny CYP3A4, 
CY2E1, UGT 

25 % ?  

fenobarbital játra, ledviny UGT, CYP2C9, 
CYP2C19 

45 % ↓ o 55 % ↓ o 50 % 

fenytoin játra CYP2C9, 
CYP2C19 

90 % ↓ o 56 % ↓ o 31 % 

gabapentin ledviny 0 beze
změny? 

karbamazepin játra CYP3A4, 
CYPC8/9, 
CYP1A2 

75 %, (CBZ-
E: 60 %)

↓ o 42 %, ↑
CBZ-E

↓ o 28 % CBZ, 
↑CBZ-E

klobazam játra 85 % ?

lamotrigin játra UGT1A4 55 % ↓  

levetiracetam ledviny  <10 % ↓ o 60 % 

oxkarbazepin játra, ledviny 60 % ↓ o 36 % 

pregabalin ledviny 0

primidon ledviny, játra 0 ↓ o 55 % 

tiagabin játra CYP3A4 96 % ↓?  

topiramát játra, ledviny 15 % beze změny 

valproát játra UGT, β-oxida-
ce, CYP2C9 

90 % ↓ o 50–66 
% 

↓ o 29 % 

vigabatrin ledviny 0 ?

zonisamid ledviny, játra NAT 40 % ↓ o 25-50 % 

CBZ – karbamazepin, CBZ-E – 10,11-epoxykarbamazepin, CYP – cytochrom P450, NAT – N-
acetyl-transferáza, UGT – UDP-glukuronosyl-transferáza, ↓ – snížení, ↑ – zvýšení u epoxykar-
bamazepinu
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Plod je metabolicky velmi aktivní a má 

vysoký potenciál odbourávat cizorodé látky 

včetně AE. Díky této jedinečné schopnosti 

významně metabolizovat cizorodé látky 

indukcí jaterních enzymů plodu je mož-

né, že plod může ovlivňovat i hladiny léků 

v krvi matky. 

Porodnické komplikace u žen 

s epilepsií 

Pacientky s epilepsií by měly být 

sledovány v těhotenských poradnách se 

zkušenostmi a vybavením k péči o tyto 

ženy. Těhotenství by mělo být vedeno jako 

rizikové. Z hlediska komplexní péče by 

měl být proveden integrovaný prenatální 

screening, viz kapitola 2.4.2. V případě 

nejistoty nebo vyššího rizika lze pacientce 

nabídnout invazivní diagnostiku, amniocen-

tézu nebo kordocentézu. Při zjištění velké 

vrozené vývojové vady je možné přerušení 

těhotenství do 24. týdne. 

Výsledky provedených studií ohledně 

míry porodnických komplikací jsou velmi 

nejednoznačné a jsou zatíženy značnými 

chybami, možná i díky úzkosti porodníků 

při péči o tyto pacientky. 

V malé míře je zvýšeno riziko těho-

tenské hypertenze, předčasného porodu, 

příčné polohy plodu a nižší porodní hmot-

nosti plodu. 

Pokud dojde k záchvatu, může dojít 

k poranění matky, které může vést napří-

klad k ruptuře vaku blan nebo odlučování 

placenty. Po generalizovaném tonicko-

klonickém záchvatu může být indikovaná 

kontrola plodu ultrazvukem. U některých 

pacientek je také zvýšeno riziko vaginál-

ního krvácení. 

Vitaminy 

Foláty a vitamin B12. Z hlediska tera-

togenity končí dle některých autorů význam 

podávání folátů prvním trimestrem [14-16]. 

Většina studií však potvrzuje, že hladina 

sérového folátu matky klesá dále v průběhu 

těhotenství. Vhodnými dietními doplňky 

s vysokým obsahem folátů jsou brokoli-

ce, špenát, hrách, kukuřice, fazole, čočka 

a pomeranče. Je třeba pamatovat na to, že 

dlouhodobě vysoké dávky folátů mohou 

snižovat hladinu B12 v krvi. Odpověď na 

otázku, zda je nutné jeho doplnění, může 

v indikovaných případech poskytnout 

vyšetření hladin folátů i hladiny aktivního 

vitaminu B12 v krvi. 
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2.4.4 Porod

Jana Zárubová

Epilepsie postihuje 0,6–1 % populace. 

Při zhruba 90 000 porodech ročně můžeme 

předpokládat, že každý rok v České repub-

lice porodí 500–900 žen s epilepsií. Napro-

stá většina z nich během gravidity užívá 

antiepileptika.

Před porodem by měl ošetřující neuro-

log dát ženě s epilepsií zprávu pro porodní-

ka, ve které bude uvedeno, jakým druhem 

epilepsie trpí, jakým typem záchvatů se 

manifestuje, jaké léky užívá, zda jsou nutná 

nějaká opatření během porodu a po porodu, 

zda může kojit. S výhodou je přidat kontakt 

telefonický, e-mail, který může porodník 

využít v případě komplikací.

Vlastní porod nemusí být komplikova-

nější než u žen bez epilepsie. Pouze 1–2 % 

pacientek má při porodu tonicko-klonický 

záchvat [3]. Je nutné ihned reagovat podá-

ním benzodiazepinu (10 mg diazepamu 

pomalu i. v. nebo rektálně, po dobu 5 minut; 

pokud křeče neustanou, lze stejnou dávku 

ještě jednou opakovat, nebo 1 ml (10mg) 

midazolamu bukálně nebo i.m.).

Přesto je u řady žen s epilepsií doporu-

čován porod císařským řezem. Je otázkou, 

jak často je to z důvodu nejistoty zdravotní-

ků než skutečné medicínské indikace [1].

Z epileptologického hlediska je porod 

císařským řezem indikován pouze u paci-

entek s vysokým rizikem generalizovaných 

záchvatů nebo vzniku epileptického sta-

tu; s protrahovanými nebo kumulativně 

se vyskytujícími fokálními/parciálními 

záchvaty [2].

Na druhou stranu se řada žen s epilepsií 

porodu bojí. Mají strach, že záchvat při 

porodu může ublížit dítěti. Strach a úzkost 

mohou u některých pacientek záchvat 

vyprovokovat. Je nezbytné posuzovat situaci 

u každé pacientky individuálně. Diskuzi 

o optimálním vedení porodu by měli vést 

pacientka, porodník a neurolog.

Je s výhodou, pokud může být u poro-

du někdo z rodiny, kdo pacientku jednak 

podpoří psychicky, jednak zná její záchvaty 

a může upozornit ošetřující personál na 

nekonvulzivní záchvaty.

U některých druhů epilepsie je třeba 

dát pozor na hyperventilaci. Pokud je 

patrné při EEG vyšetření, že hyperven-

tilace provokuje epileptiformní aktivi-

tu nebo dokonce klinické záchvaty, je 

nutné pacientku poučit o riziku provo-

kace záchvatu usilovnou hyperventilací 

a zmínit tuto skutečnost ve zprávě pro 

porodníka. Epidurální analgezie není 

u pacientek s epilepsií kontraindikována, 

zejména může být řešením u žen, u kte-

rých chceme, aby nemusely prodýchávat 

porodní bolesti.
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Uvádí se, že pacientky s epilepsií 

mohou mít slabší děložní kontrakce a častěji 

je nutná indukce porodu a další pomoc při 

porodu.

Je možné stanovit hladiny antiepi-

leptik v pupečníkové krvi, čímž získáme 

představu o jejich výši jak u matky, tak 

u novorozence.

Z epileptologického hlediska je 

důležité, aby pacientka i v době porodu, 

zejména protrahovaného, užívala antie-

pileptika v přibližně stejných intervalech 

jako obvykle. Při problémech s pero-

rálním podáním nebo absorpcí je třeba 

překlenout období porodu parenterálním 

podáním.

Někteří autoři uvádějí u žen s epi-

lepsií vyšší perinatální mortalitu [1]. 

Perinatální období je od 29. týdne těho-

tenství do 7. dne po porodu. Důvody 

vyšší mortality plodů a novorozenců žen 

s epilepsií nejsou jasné, je však mož-

né vyloučit, že je způsobena zvýšenou 

frekvencí těžkých vrozených vývojových 

vad.
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2.4.5 Poporodní období, laktace

Jan Hadač

Narození dítěte je jednou z největších 

událostí v životě ženy, ale je to pro ni také 

období nervozity a strachu, jak svou rodi-

čovskou roli zvládne.

Po porodu je důležité, aby měla žena 

s epilepsií možnost si odpočinout, vyspat se 

minimálně 4–5 hodin kontinuálně. Musí dále 

užívat antiepileptika, a pokud byla jejich dávka 

během těhotenství zvýšena, je nutné, nejlépe 

za kontroly plazmatických hladin, dávky opět 

upravit (zejména u PB, PRM a LTG).

Pro ženy s epilepsií není optimální tzv. 

rooming, zejména pokud je na jednom poko-

ji více matek a dětí. Spánková deprivace je 

jednou z nejčastějších příčin vyprovokování 

epileptického záchvatu v poporodním období. 

Záchvat může být vyprovokován i celkovou 

poporodní exhauscí a stresem.

Plod je během nitroděložního vývoje trvale 

vystaven vlivu antiepileptik. Dávky antiepileptik, 

které novorozenec po porodu přijímá s mateř-

ským mlékem jsou ale většinou významně nižší 

[3]. Průnik antiepileptik do mléka je v obráceném 

poměru k jejich vazbě na plazmatické bílkovi-

ny, viz tab. 11. Fyzikálně chemické vlastnosti 

léčiv rozhodují o míře průniku do mateřského 

mléka - zejména minimální vazba na plazma-

tické bílkoviny, nízká molekulová hmotnost, 

lipofi lie, kationtní molekuly a vysoká biologická 

dostupnost z GIT. Antiepileptika, zejména nové 

generace, disponují většinou těchto vlastností. 

Kromě pasivní difúze se na průniku do mateř-

ského mléka podílí i aktivní transport.
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Kojení rozhodně nebráníme, protože 

výhody výživy mateřským mlékem větši-

nou převyšují riziko případných nežádou-

cích účinků antiepileptik, jež do mléka, 

přestupují. Navíc kojení snižuje pravděpo-

dobnost vzniku abstinenčního syndromu 

u novorozence. U kojených dětí zpravidla 

žádné nežádoucí účinky antiepileptik nepo-

zorujeme, vyjma občasného útlumu při léčbě 

PB, PRM a BD [1]. Přesto je nutné sledovat 

projevy letargie a sníženého příjmu stravy 

v neonatálním období. Nežádoucí účinky 

s projevy hepatopatie, methemoglobinemie, 

trombocytopenie a anemie jsou velmi rarit-

ní. U řady antiepileptik lze stanovit hladiny 

v mateřském mléce (hladiny v 1. poporod-

ním týdnu nejsou relevantní) a při běžném 

příjmu mateřského mléka 150 ml/kg/den lze 

kalkulovat denní dávku přijatou kojením. 

Za bezpečnou se považuje denní dávka ≤ 

10 % běžné terapeutické dávky. V případě 

pochybností je nejlepší stanovit plazmatickou 

koncentraci antiepileptika u novorozence či 

kojence. V případě vysokého rizika vzniku 

nežádoucích účinků je vhodné kombino-

vat výživu mateřským mlékem (kojením či 

odstříkaným mateřským mlékem savičkou) 

s dokrmem umělými mléky. Tento systém 

výživy omezí možnost vzniku nežádoucích 

účinků a zajistí kojenému dítěti jen částečně 

snížený příjem biologicky aktivních látek 

obsažených v mateřském mléce v prvním 

půlroce života. Ve druhém půlroce života jsou 

do stravy zařazovány nemléčné příkrmy, čímž 

se plynule snižuje denní dávka mateřského 

mléka resp. antiepileptika v něm obsažená. 

takové situaci může být vhodná výživa dáv-

ka mateřského mléka a zbytek dokrmem. 

Tento režim dítěti zajistí dostatečný přísun 

imunoglobulinů a dalších prospěšných látek 

obsažených v mateřině. Ve druhém půlroce 

života by kojenec měl postupně přecházet na 

smíšenou stravu s příkrmy. 

Farmakokinetika antiepileptik je u novo-

rozenců odlišná. Je menší vazba na plazmatic-

ké bílkoviny, nižší clearance, prodloužený eli-

minační poločas, nejsou vyvinuté dostatečné 

metabolické jaterní funkce - glukunoridace.

Poporodní změny režimu včetně nočního 

kojení u matky často vedou ke spánkové depri-

vaci. Nedostatek nočního spánku lze nahradit 

spánkem přes den, v době, kdy dítě spontánně 

usíná. V noci pak může v porodnici sestra, 

doma partner nebo někdo jiný z rodiny podávat 

dokrm nebo odstříkané mateřské mléko. 

Při kojení nebo krmení savičkou (lahvič-

kou) by maminka měla sedět na zemi, opřená 

zády o zeď s polštáři z obou stran, nebo ležet 

uprostřed nejlépe širokého lůžka, aby bylo 

dítě chráněno před eventuálním pádem při 

záchvatu matky [2].

Maminky, zvláště trpí-li nočními záchva-

ty, by dítě neměly nechávat spát vedle sebe 

v posteli. Je dobré zvyknout si při přebalování 

dítě ukládat na bezpečné místo, třeba široké 

lůžko nebo do postýlky. Při koupání by měla 

pomáhat druhá osoba. Dítě by mělo být při pře-

nášení v sedačce vždy zajištěné pásy. Nenosit 

dítě při přenášení horkých předmětů a tekutin. 

V období mobilizace dítěte je dobré udržovat 

ho na nízkých širokých plochách s omezením 

možnosti pádu či pohybu do rizikových prostor 

(ohrádky, zabezpečení dveří).

Použitá literatura:
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University Press. 2003: 228-234.

3. Martin PJ, Millac PA. Pregnancy, epilepsy, 
management and outcome: a 10- year per-

spective.. Seizure 1993; 2: 277-280.
4. Pennell PB, Gidal, BE, Sabers A, Gor-

don J, Perucca E. Pharmacology of 
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Tabulka č. 11. Poměr koncentrace antiepileptik v mateřském mléce/v séru

Generický název
antiepileptika

 % antiepileptika
v mateřském mléce

Rozmezí poměru koncentrace 
antiepileptika

v mateřském mléce a séru

etosuximid 90 0,8-1

topiramát 80 0,7-1,1

primidon 80 0,3-0,8

lamotrigin 60 0,4-0,8

karbamazepin 50 0,2-0,6

fenobarbital 45 0,3-0,6

fenytoin 40 0,1-0,5

diazepam 15 0,1-0,6

valproát 3 0,01-0,2

Pozn.: Koncentrace antiepileptika v mateřském mléce závisí na mnoha dalších faktorech: zda 
vyšetřujeme hladinu v první porci, jak je mateřské mléko tučné, jaký má obsah bílkovin.

2.5 Péče o novorozence 
J. Hadač

Novorozenci matek trpících epilepsií

Novorozenci matek užívajících antiepi-

leptika s epilepsií jsou do jisté míry považová-

ni za rizikové. Důvodem je u nich o něco vyšší 

výskyt vrozených vývojových vad různého 

rozsahu, častější nízká porodní hmotnost pod 

2500 g (7–10 %), předčasné narození (4–11 

%), po porodu pak nitrolebního krvácení, 

abstinenčního syndromu či pozdějších neu-

rovývojových poruch [1,2,3,4].  

Míra zmíněných rizik ovšem do velké 

míry závisí na typu léčby, to znamená které 

léky, v jakých dávkách a případných kombi-

nacích budoucí maminka užívala. 

Asi nejdiskutovanější je potenciální riziko 

akutních krvácicých komplikací u novoro-

zence. Údaje o výskytu této komplikace se 

totiž v odborné literatuře poněkud rozcházejí. 
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Původní doporučení vycházela z přepokladu , 

že antiepileptika (především ta, která indukují 

jaterní enzymy, tedy PB, PHT, PRM, CBZ, 

ETS v menší míře i TPM) mohou přispívat ke 

snížené tvorbě vitaminu K a k potlačení akti-

vity srážlivých faktorů II, VII, IX a X, a tím 

u novorozenců takto léčených matek zvyšo-

vat riziko krvácení. Doporučovalo se proto 

podávat preventivně v posledních týdnech 

gravidity vitamin K všem těhotným ženám 

užívajícím rizikové léky a také jednorázově 

zajistit K vitaminem jejich novorozené děti. 

Nicméně literární údaje z poslední doby 

ukazují, že výskyt krvácivých komplika-

cí u novorozenců matek s léčenou epilepsií 

významněji nepřevyšuje četnost v běžné popu-

laci novorozenců.  Proto se od preventivního 

podávání K vitaminu spíše ustupuje  [5,6].  

ohroženi především novorozeneckým krváce-

ním. Toto krvácení se liší od hemoragických 

onemocnění novorozenců matek bez epilepsie 

a to tím, že ke krvácení dochází zpravidla v prv-

ních 24 hodinách po porodu a jedná se o vnitřní 

krvácení. V riziku jsou zejména novorozenci 

matek, které užívaly antiepileptika indukující 

jaterní enzymy (PB, PHT, PRM, CBZ, ETS 

v menší míře TPM). Prevalence této kompli-

kace je v literatuře uváděna v průměru kolem 

10 %. Mortalita je vysoká (přes 30 %), pro-

tože zpravidla jde o vnitřní krvácení, které se 

diagnostikuje až ve fázi hemoragického šoku. 

Krvácení je důsledkem deficitu koagulačních 

faktorů II, VII, IX a X. Koagulační parametry 

matky mohou být normální. Plod a novoro-

zenec však mají koagulaci narušenou. V krvi 

matek užívajících antiepileptika, induktory 

jaterních enzymů, byl objeven protrombinový 

prekurzor, protein, jehož tvorba je indukovaná 

nepřítomností vitaminu K (PIVKA). Stano-

vení tohoto proteinu v krvi matky před poro-

dem může pomoci identifikovat novorozence 

ohrožené krvácením po porodu [1].

Proto je důležité podávat ženám léčeným 

antiepileptiky, induktory jaterních enzymů, 

poslední měsíc těhotenství vitamin K p. o., viz 

kapitolu 2.4.3. Zmíněná antiepileptika mohou 

působit jako warfarin a blokovat přestup vita-

minu K placentární bariérou. To lze překonat 

vysokými koncentracemi vitaminu K v krvi 

matky. Po narození musí být dítěti podáván 

vitamin K exogenně, novorozenci po porodu 1 

mg/kg/den K1 vitaminu, zásadně parenterálně 

(obvykle i.m. nebo s.c.). Při akutním krvácení 

je indikovaná čerstvá mražená.

U dětí epileptiček je kromě novorozenec-

kého krvácení popisována častěji nízká porodní 

hmotnost, méně než 2500 g (7–10 %), předčas-

né narození (4–11 %), perinatální úmrtí, nízké 

Apgar skóre, menší obvod hlavy [1,2,3,4].

U novorozenců matek léčených antiepi-

leptiky s tlumivým účinkem, jako PB, PHT, 

PRM, BD, kteří nejsou kojeni, se můžeme 

v poporodním období setkat s abstinenčním 

syndromem. Projevuje se letargií, dráždivostí, 

vegetativní rozladou (apnoe, pocení, slinění, 

kolísání teploty, břišní koliky) a poruchami 

příjmu potravy. V takových případech je nutná 

observace vitálních funkcí. Při výrazné dráždi-

vosti se novorozenci přechodně podávají BD 

nebo PB v nízkých dávkách.

Naopak kojení novorozenci matek užíva-

jících tato antiepileptika mohou být letargičtí, 

mají mít problémy s krmením. Během kojení 
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přestanou pít dříve než jsou nasyceni, pro-

tože usínají, pak se budí a pláčí hlady, jsou 

podráždění. Situaci lze řešit výživou „půl na 

půl“, viz kapitolu 2.4.5.

V poslední době se na mezinárodních 

epileptologických kongresech objevila infor-

mace o farmakokinetice LTG u novorozenců. 

Novorozenci metabolizují LTG pomaleji, pro-

tože ještě nemají dobře vyvinutý systém glu-

kuronidace v játrech. Po 3 týdnech od porodu 

je koncentrace LTG v krvi kojence stále na 

stejné úrovni jako v den porodu. Bylo refero-

váno o dyspeptických potížích u novorozenců 

a kojenců, jejichž matka užívá LTG.

Příchod domů z porodnice je vždy velkou 

událostí pro celou rodinu. U maminek s epilepsií 

je důležité, aby nebyly zatěžovány více, než je 

nezbytně nutné. Ideální je, když první dny až 

týdny je někdo s maminkou a dítětem doma, 

pomáhá s péčí, umožní mamince odpočinek, 

spánek a dodá jí jistotu, že všechno zvládne. Jak 

bylo uvedeno v kapitole 2.4.5, maminky, zvláště 

trpí-li nočními záchvaty, by dítě neměly nechávat 

spát vedle sebe v posteli. Je dobré zvyknout si 

při přebalování dítě ukládat na bezpečné místo, 

třeba široké lůžko nebo do postýlky. Při koupání 

by měla pomáhat druhá osoba. Pokud není, kdo 

by pomohl, je vhodné mít vaničku položenou 

na zemi nebo ve velké vaně, dávat vody jen po 

dně, podložku pod záda a hlavu, a spíše dítě 

omývat žínkou než je koupat ve větším množství 

vody. Při přenášení v sedačce by dítě mělo být 

vždy zajištěné pásy. Při vycházkách je možné 

doporučit u žen, které mají častější záchvaty 

nebo jsou úzkostné a chtějí udělat všechna pre-

ventivní opatření, která mohou zabránit možným 

komplikacím, pokud by dostaly záchvat, zajištění 

kočárku šňůrou nebo gumou, kterou si maminka 

přiváže na zápěstí a druhý konec přiváže na tyč 

košíku pod kočárkem. Tím zabrání, aby kočárek 

ujel, pokud by se vyskytl záchvat.

Většina žen s epilepsií ale péči o novoro-

zence a kojence zvládá zcela bez problémů.
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2.6. Katameniální epilepsie 
MUDr. Robert Kuba

Definice, vymezení pojmu

Pojem „katameniální“ je odvozen 

z řeckého slova „katamenios“, což znamená 

„měsíčně“. Již ve starověku a středověku 

si lékaři (například Galén) všimli pravidel-

ného, cyklického opakovaní epileptických 

záchvatů. Tato skutečnost byla dávána do 

souvislosti s měsíčním cyklem. Až v roce 

1881 popsal jednoznačně menstruačně 

vázané záchvaty Sir Gowers.

Katameniální exacerbace záchvatů je 

jistě přesnějším pojmem pro popis tohoto 

fenoménu než katameniální epilepsie, nic-

méně anglosaská literatura používá běžně 

pojem „catamenial epilepsy“. Katameniál-

ní epilepsie ale neznamená nutně zvýšení 

frekvence záchvatů pouze v období kolem 

menstruace, jak řada prací dříve uvádě-

la. Herzog se spolupracovníky popsali 3 

typy katameniální vazby – perimenstruační, 

periovulační (u žen s ovulačními cykly) 

a luteální (u žen s anovulačními cykly 

nebo insuficiencí žlutého tělíska a nízký-

mi hladinami progesteronu v luteální fázi 

– tedy ve druhé fázi menstruačního cyklu). 

Perimenstruační zvýšení frekvence epilep-

tických záchvatů je ze všech uvedených 

nejčastější [5].

Incidence katameniální epilepsie je 

popisována velmi variabilně od 10 do 80 

% [4]. Příčinou této variability je definice 

období menstruačního cyklu, kdy dochází 

ke zhoršení záchvatů. Čím je období men-

struačního cyklu, kdy se počítá zvýšená 

frekvence záchvatů, delší, tím vyšší je inci-

dence [4]. V případě perimenstruační kata-

meniální vazby neexistuje obecně uznávaný 

konsensus ohledně počtu dní před menses, 

ve kterých se častěji vyskytují záchvaty, 

a počtu takto postižených menstruačních 

cyklů. Jedna z definic říká, že katameni-

ální vazba znamená nárůst záchvatů těsně 

před a v průběhu menses, v průběhu větši-

ny menstruačních cyklů u dané pacientky. 

Souhrnně lze říci, že zhoršení záchvatů 

ve vazbě na menzes pozorujeme asi u 30-

40 % všech pacientek bez ohledu na typ 

epilepsie (5). 

Katameniální epilepsie se častěji 

vyskytuje u pacientek s fokální (parciální) 

epilepsií ve srovnání s epilepsií generalizo-

vanou, a to zejména tehdy, je-li epilepsie 

farmakorezistentní. 

Menstruační cyklus 

K pochopení katameniální exacerbace 

epileptických záchvatů je důležité znát fyziolo-

gii normálního menstruačního cyklu. Přibližně 

jednou za 28 dní prochází ženský organismus 

komplexními hormonálními změnami, na 

jejichž konci je menstruace, viz tab. 12.

Menstruační cyklus je výsledkem 

správné funkce hypothalamo–hypofyzo–

ovariální osy. Mezi substance s největším 

regulačním významem patří: hypothala-

mický „gonadotropin-releasing hormone“ 

(GnRH), hypofyzální gonadotropiny – foli-

kulin-stimulující hormon a luteinizační 

hormon (FSH, LH) a ovariální steroidy 
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(estrogen, progesteron). Pulzatilní sekrece 

GnRH v hypothalamu, jejíž frekvence se 

nastaví v pubertě, vede k regulaci produkce 

hypofyzálních gonadotropinů. Luteinizační 

hormon a FSH jsou potom nenahraditelné 

pro sekreci ovariálních steroidů a tím i pro 

správný menstruační cyklus.

Fáze menstruačního cyklu

Folikulární fáze začíná po ukonče-

ní menstruace. Pod vlivem FSH dochází 

k biosyntéze jednoho z aktivních estrogenů 

– estradiolu a dochází k postupné maturaci 

ovariálních folikulů. Ke konci folikulární 

fáze dochází pod vlivem vysokých hla-

din estradiolu ke zpětnovazebné stimulaci 

sekrece LH v hypofýze. Luteinizační hor-

mon má potom efekt na konečnou maturaci 

oocytů, zahájení a průběh ovulace a správ-

nou transformaci folikulu ve žluté tělísko 

(corpus luteum). Folikulární fáze končí 

24-36 hodin před ovulací.

Ovulace. Uvolnění oocytu do vejco-

vodu

Luteální fáze. Po transformaci foliklu 

ve žluté tělísko dochází k výraznému zvý-

šení sekrece progesteronu (PRG). Pokud 

nedojde k oplození, dochází k regulované-

mu zániku žlutého tělíska, poklesu hladiny 

PRG a estradiolu a zvýšení sekrece FSH. 

Tyto hormonální změny vedou k rozvoji 

menstruační fáze.

Menstruace

Ovariální steroidy – vliv

na epileptické záchvaty

Estrogenové a progesteronové recepto-

ry byly nalezeny u experimentálních mode-

lů v celé řadě cerebrálních struktur. Jak bylo 

zmíněno v kapitole 2.3 desítky experimen-

tálních prací prokázaly „prokonvulzivní“ 

efekt estrogenů a „antikonvulzívní“ efekt 

progesteronu. Ojedinělé, zejména starší 

práce prokázaly, že parenterální podávání 

estrogenů vede u žen s epilepsií k provoka-

ci epileptických záchvatů a zhoršení inte-

riktálního EEG nálezu. Na druhé straně 

parenterální podání progesteronu má na 

EEG efekt zcela opačný. Některé klinické 

studie poukazují na skutečnost, že poměr 

EST/PRG je zásadní. V těchto pracích 

vyšší poměr sérových koncentrací EST/

PRG pozitivně koreloval s vyšší frekvencí 

záchvatů (8, 9).

Patofyziologie katameniální 

epilepsie

Je nepochybné, že patofyziologie 

katameniální epilepsie závisí na hla- 

dinách a vzájemných poměrech řady 

Tabulka č. 12. Menstruační cyklus a jeho fáze.

Menstruační cyklus (28 dní) - fáze

Menstruační Folikulární Ovulační Luteální

-4 - +4 +5 - +9 +10 - +16 +17 - +25
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hormonů, převážně ovariálních steroidů, 

s „prokonvulzivním“ a „antikonvulzivním“ 

efektem. V případě perimenstruační kata-

meniální vazby má nepochybně vliv výraz-

ný pokles progesteronu bezprostředně před 

rozvojem menstruace (zvýšená excitabilita 

po období relativního útlumu). U periovu-

lační katameniální vazby má z hormonál-

ních změn největší význam pravděpodob-

ně extrémně vysoká hladina estrogenů při 

ještě nízké hladině progesteronu na konci 

folikulární fáze, tedy bezprostředně před 

ovulací. 

Luteální katameniální vazba je přítom-

na u žen s anovulačními cykly, u kterých je 

velmi nízká hladina progesteronu v době 

luteální fáze z důvodu neexistence nebo 

dysfunkce žlutého tělíska, které produkuje 

progesteron.

Dalším možným patofyziologickým 

mechanismem vzniku katameniální epilep-

sie je porucha metabolismu vody a elek-

trolytů [4]. Laboratorní hyperhydratace 

asociovaná s poklesem sérové hladiny sodí-

ku zhoršují kompenzaci epilepsie. Tento 

mechanismus je v případě katameniální 

epilepsie teoreticky možný, nicméně kli-

nická sledování metabolismu vody, elektro-

lytů a hmotnosti v době perimenstruačního 

zhoršení frekvence záchvatů tuto hypotézu 

plně nepodporují.

Posledním možným patofyziologic-

kým mechanismem je změna metabolis-

mu antiepileptik. V době významných 

hormonálních změn dochází ke změnám 

jaterního metabolismu, který může vést 

k akceleraci biodegradace antiepileptik, 

které jsou metabolizovány jaterní buňkou. 

Výsledkem je tak pokles sérové koncentra-

ce antiepileptika, které je metabolizováno 

právě jaterními enzymy. Tato skutečnost 

byla potvrzena některými klinickými sle-

dováními a studiemi.

Klinický přístup k pacientkám 

s katameniální epilepsií

Ke stanovení katameniální vazby 

u pacientek s epilepsií je nutná přede- 

vším správná anamnéza. Při podezření 

na perimenstruační katameniální vazbu 

doporučujeme pacientkám do záchvato-

vého kalendáře zapisovat přesně termín 

menstruačního krvácení. Z těchto dat 

lze potom získat informace o procentu 

záchvatů, jež jsou bezprostředně vázány 

na menstruační období. Je nutné, abychom 

závěry nevyvozovali pouze na základě 

hodnocení jednoho menstruačního cyk-

lu, ale minimálně 3 cyklů [5]. Situaci se 

snažíme řešit v případě, že zjistíme kata-

meniální zhoršení záchvatů v nadpolovič-

ní většině hodnocených menstruačních 

cyklů. Z klinické praxe víme, že většina 

žen s perimenstruačním katameniálním 

zhoršením záchvatů tuto skutečnost aktiv-

ně referuje. 

Při podezření na periovulační kata-

meniální zhoršení záchvatů doporučujeme 

někdy pacientkám měření bazální těles-

né teploty, které přináší cenné informace 

o pravděpodobné ovulaci. To může dovolit 

„preventivně“ terapeuticky zasáhnout ještě 

před vlastní ovulací. 
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Při podezření na luteální katameniální 

vazbu pomýšlíme především na anovulační 

cyklus. Anovulační cykly jsou u pacientek 

s epilepsií relativně velmi časté. Častěji se 

vyskytují u pacientek s epilepsií fokální 

(parciální), zejména temporální [7], nicmé-

ně jedna práce referuje o vyšším výskytu 

anovulačních cyklů i u pacientek s epilepsií 

generalizovanou. Zatím není jednoznačně 

vyřešen možný efekt antiepileptické léčby 

na vznik anovulačních cyklů (například 

VPA). V každém případě procento ano- 

vulačních cyklů u pacientek s epilepsií se 

pohybuje cca od 20 do 35 %.

Ve všech případech kumulace epi-

leptických záchvatů v některé fázi men-

struačního cyklu provádíme, většinou 

opakovaně, stanovení hladin antiepileptik, 

zejména pokud pacientka užívá induktory 

jaterních enzymů. Je s výhodou stanovení 

hladin uprostřed nebo na konci luteální fáze 

(před menstruací ) a první den menstrua-

ce a porovnání těchto hladin. Smyslem je 

stanovení možného poklesu sérové hladiny 

antiepileptika a jeho terapeutického ovliv-

nění (zvýšení dávky 3 dny před očekávanou 

menstruací a v době menstruace).

Z dalších vyšetření, která mohou 

upřesnit, zda u pacientky nejde o některou 

z endokrinních reprodukčních poruch, která 

je provázena anovulačními cykly nebo dys-

funkcí žlutého tělíska je třeba stanovit:

1)  ve folikulární fázi (4. den): LH; FSH; 

estradiol; androgeny: celkový testoste-

ron (TS), volný TS, 4-dihydroepiand-

rosteron (4-DHEA) a 4 dihydroepian-

drosteron sulfát (4-DHEAS); prolaktin 

(PRL); hladinu tyreoidálních hormonů 

TSH a FT4;

2) v luteální fázi (22. den): progesteron 

a estradiol.

Taková vyšetření by mělo provádět pra-

coviště, kde spolupracuje neurolog-epilep-

tolog a gynekolog-endokrinolog.

Léčba katameniální epilepsie

V současné době existuje řada klinic-

kých přístupů v léčbě katameniální epilep-

sie. Na toto téma byla zatím publikována 

jen klinická sledování, nikoliv placebem 

kontrolované studie.

A. Antiepileptická léčba

V posledních desetiletích se tradičně 

v době katameniální exacerbace podává 

acetazolamid. Acetazolamid je inhibi-

tor enzymu karboanhydrázy. Výsledným 

efektem podávání acetazolamidu je lehké 

snížení pH v tkáních, včetně CNS, kte-

ré může vést k eliminaci záchvatů (lehká 

acidóza má protizáchvatový efekt). Další 

z hypotéz možného efektu acetazolamidu je 

mírná dehydratace. Délka podávání je zcela 

individuální, většinou doporučujeme začít 

léčbu 3 dny před pravděpodobným datem 

exacerbace (na základě studia záchvatového 

diáře). Dávka acetazolamidu se pohybuje 

v rozmezí 250–1000 mg denně.

Další možností je intermitentní podá-

vání benzodiazepinů. Většinou doporuču-

jeme přechodné podávání klonazepamu 

v dávce 1–3 mg denně nebo klobaza-
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mu, nejčastěji 20 mg denně. Výjimečně 

doporučujeme diazepam v dávce 5–15 

mg denně. Benzodiazepiny doporučujeme 

podávat podobně, jak je uvedeno u ace-

tazolamidu. 

Poslední možností, která ale nebyla 

nikdy jednoznačně klinicky ověřena, je 

možnost přechodného zvýšení dávkování 

dlouhodobě podávané antiepileptické medi-

kace, a to zejména tehdy, pokud opakovaně 

zjistíme při katameniální exacerbaci pokles 

hladiny některého z antiepileptik.

B. Hormonální léčba

Hormonální léčba katameniální epi-

lepsie vyžaduje vždy spolupráci neurologa 

– epileptologa s gynekologem a endokri-

nologem.

1. Přirozený progesteron nebo syntetic-

ké progestiny jsou plně indikovány u paci-

entek s anovulačními cykly. V klinických 

studiích a sledováních je opakovaně proka-

zován efekt progesteronu na katameniální 

epilepsii. Je možno jej podávat perorálně, 

rektálně a vaginálně (UTROGESTAN). 

Ze syntetických progestinů je nejznámější 

Provera (další jsou DUPHASTON, ORGA-

METRIL, LIVIAL). Pacientky jej užívají 

od 15. do 25. dne MC.

2. Perorální kontraceptiva. Navodí 

stabilní hormonální hladiny, viz kapitolu 

2.1. Prokázala účinnost u pacientek s kata-

meniální exacerbací záchvatů. Většinou se 

používá jednofázová kombinovaná kontra-

cepce obsahující estrogen i gestagen. Je 

s výhodou volit preparát s vyšším obsahem 

gestagenů. Drospirenon má jako jediný 

progestin mírné antimineralokortikoidní 

účinky (YADINE). Při současném použi-

tí antiepileptik, která indukují hepatální 

metabolismus, je při intermenstruačním 

krvácení či jiných klinických známkách 

insuficientní hormonální regulace MC 

nutno použít kontraceptivum s obsahem 

estrogenu 50 μg (GRAVISTAT).

3. Medroxyprogesteron-acetát. Jedná 

se o derivát progesteronu, který je možno 

podávat i parenterálně v depotní formě. 

Jeho podání neovlivňuje hladinu estroge-

nů, ale zvyšuje hladinu progesteronu. Byl 

použit opět u malého vzorku žen, kdy pro-

kázal lepší účinnost u pacientek s fokální 

epilepsií a katameniální exacerbací záchva-

tů. Z hlediska možných vedlejších účinků, 

viz kapitolu 2.1, však jeho podávání nelze 

jednoznačně doporučit.

4. Mezi další možnosti hormonální 

terapie za účelem ovlivnění katameniálně 

vázaných záchvatů patří používání anti-

estrogenů (klomifen, danazol) a agonistů 

gonadotropinů (goserelin).

Závěr

Katameniální epilepsie nebo katameni-

ální exacerbace záchvatů je u žen s epilepsií 

problém. Data týkající se incidence tohoto 

typu záchvatů jsou velmi variabilní. Jde 

o záležitost, která vyžaduje interdiscipli-

nární spolupráci neurologa, gynekologa 

a endokrinologa. Ačkoliv nejsou k dis-

pozici data z placebem kontrolovaných 
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studií, lze pacientkám s katameniální epi-

lepsií nabídnout některou z terapeutických 

možností ovlivnění katameniálně vázaných 

záchvatů. Klinickou pravdou ale zůstává, 

že ovlivnění katameniální epilepsie je ve 

většině případů velmi složité. 
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2.7. Nežádoucí účinky 

antiepileptik u žen

Hana Krijtová

Většina nežádoucích účinků působe-

ných antiepileptiky postihuje v podobné 

míře muže i ženy. Nicméně významné fyzi-

ologické a sociální rozdíly mezi pohlavími 

vedou k tomu, že některými nežádoucími 

účinky antiepileptik trpí ženy více. Svým 

vlivem na hormonální rovnováhu pak 

antiepileptika navozují u žen zcela odliš-

né problémy.

I. Vliv antiepileptik

na endokrinní funkce u žen

Ženy s epilepsií mají větší riziko vzni-

ku reprodukčních poruch včetně infertility 

a syndromu polycystických ovárií, než ženy 

bez epilepsie. Ty, které užívají antiepilep-

tika, mají častější projevy hormonálních 

poruch než ženy s epilepsií, které antiepi-

leptika neužívají. 

Velmi podrobně se touto problematikou 

zabývají kapitoly 2.2 „Sexuální dysfunkce“ 

a 2.3 „Reprodukční poruchy“, proto zde 

spíše v přehledu zopakujeme výčet mož-

2. Dospělost
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ných poruch, které mohou být vedlejšími 

účinky antiepileptické léčby.

Obecně mají sklon k produkování ved-

lejších účinků ta antiepileptika, která jsou 

metabolizována játry a ovlivňují systém 

izoenzymů cytochromu P450 a jiných jater-

ních enzymů a dále ta antiepileptika, která 

se ve více než 80 % váží na plazmatické 

bílkoviny.

Uplatňují se zejména:

1. Induktory cytochromu P450 (resp. 

jeho izoenzymu CYP3A4, který je zodpo-

vědný za metabolismus estrogenů a pro-

gesteronu) – PB, PHT, PRM, CBZ. Zvy-

šují syntézu SHBG (sex hormone-binding 

globulin), a tím urychlují metabolizmus 

endogenních i exogenních hormonů, čímž 

snižují hladiny volných hormonů a zvyšují 

hladiny FSH a LH.

2. Inhibitory cytochromu P450 – VPA 

– inhibicí metabolismu pohlavních hormo-

nů mohou naopak vést ke zvýšení hladiny 

volných hormonů (např. testosteronu)

Syndrom polycystických ovárií 

(PCOS)

Zvláštní kapitolu tvoří otázka, zda a do 

jaké míry se antiepileptika podílejí na vzniku 

syndromu polycystických ovárií (PCOS).

Začátkem 90. let na základě klinických 

studií Isojärvi (1) vyjádřil názor, že poly-

cystická ovária a hyperandrogenismus se 

častěji vyskytují u žen s epilepsií, které byly 

léčeny VPA. Studie, na jejichž základě svůj 

názor Isojärvi vyslovil, byly retrospektivní 

a kladly větší důraz na morfologický obraz 

polycystických ovárií zjištěný ultrazvuko-

vým vyšetřením, než na přítomnost endo-

krinně-metabolické dysfunkce, prokazatel-

né laboratorně a patrné klinicky. Z nověj-

ších studií vyplývá, že je důležité odlišovat 

syndrom polycystických ovárií (PCOS) 

a sonografický obraz polycystických ovárií 

bez hormonálních a metabolických poruch. 

Proto přetrvávaly pochybnosti o souvislosti 

mezi léčbou VPA a PCOS [2,3].

Syndrom polycystických ovarií je 

hormonální porucha charakterizovaná 

oligoovulací nebo anovulací a klinickými 

projevy nebo laboratorním průkazem hype-

randrogenismu. Je sdružen s infertilitou 

a důležitými zdravotními důsledky jako 

jsou metabolické poruchy (obezita, poru-

cha glukózové tolerance, hyperinzulinémie, 

dyslipidémie) a karcinom endometria.

Patogeneze PCOS je zřejmě multi-

faktoriální a zahrnuje genetickou dispo-

zici a vnější faktory (jako je např. nárůst 

hmotnosti).

Na základě nedávno zveřejněné pro-

spektivní studie Morrellové [4] zkoumající 

vliv VPA a LTG na hormonální funkce žen 

lze nyní již s větší jistotou konstatovat, že 

v běžné populaci se PCOS vyskytuje u 4-

7 % žen a asi u 15-25 % žen s epilepsií. 

Častěji se syndrom připomínající PCOS 

vyskytuje u žen užívajících valproát, ke 

změnám dochází již během prvních měsíců 

léčby a jsou jednoznačně významnější u dí-

vek krátce po menarché a žen mladších 26 

let. Zdá se, že jsou reverzibilní po ukončení 
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léčby VPA. Analýza dat podporuje jiný 

mechanizmus vzniku hyperandrogenis-

mu a ovulační dysfunkce než pouhý nárůst 

hmotnosti [4].

II. Změny hmotnosti

Nárůst hmotnosti se vyskytuje u žen 

léčených VPA – nezávisle na dávce – častěji 

než u ostatních žen. Mechanizmus nárůstu 

hmotnosti stále není dostatečně objasněn.

VPA je derivátem mastných kyselin, 

soutěží s volnými mastnými kyselinami 

o vazbu na albuminy a působí jako GABAer-

gní agonista, čímž zasahuje do regulace 

funkce pankreatických beta buněk a sekrece 

inzulinu. Řada studií zaznamenala současně 

se signifikantním nárůstem hmotnosti u paci-

entů léčených VPA rovněž vzestup sérové 

hladiny leptinu, dále postprandiální hladiny 

inzulinu, proinzulinu a C-peptidu. Při dlou-

hodobé léčbě VPA s tím souvisí vzestup 

inzulinové rezistence a zvýšení glukózou 

stimulované pankreatické sekrece. Dále se 

může podílet snížená beta-oxidace mastných 

kyselin při defi citu karnitinu. 

Četnost výskytu nárůstu hmotnosti při 

léčbě VPA byla sledována a porovnávána 

s nárůstem hmotnosti po jiných AED, jako 

je CBZ, LTG a TPM. Byla většinou proká-

zána více než dvojnásobná incidence nárůstu 

hmotnosti po VPA než po ostatních AED. 

Výrazněji byli postiženi pacienti, kteří na 

začátku léčby měli hmotnost přiměřenou, 

než pacienti s nadváhou. Nárůst je popisován 

častěji u žen a hendikepovaných pacientů či 

pacientů s familiárním výskytem obezity.

Většinou je společensky významného roz-

sahu a trvalého rázu [5,6]. 

Nárůst hmotnosti je poměrně často 

uváděn též po gabapentinu a pregabalinu, 

a o něco méně často po karbamazepinu. 

Incidence nárůstu hmotnosti v procentech 

se v různých studiích značně liší. 

O možném nárůstu hmotnosti by paci-

entky měly být informovány hned na začátku 

terapie, aby mohly učinit preventivní diete-

tická a event. pohybová opatření.

Některá jiná antiepileptika (jako např. 

topiramát a zonisamid) naopak častěji půso-

bí signifikantní úbytek hmotnosti. Tento 

úbytek může být hodnocen jako příznivý 

u obézních, ale někdy může dosáhnout 

závažnějších rozměrů a být i důvodem pro 

změnu terapie.

Mechanizmus redukce hmotnosti po 

topiramátu se vysvětluje inhibicí karbo-

anhydrázy resp. jejích izoenzymů v mito-

chondriích podílejících se na lipogenezi 

a zrychlením metabolismu [7]. Částečně je 

zodpovědná též centrálně podmíněná snížená 

chuť k jídlu. K hubnutí dochází u většiny 

léčených, výrazněji však u obézních a to 

zvláště v prvních měsících léčby.

III. Kosmetické nežádoucí účinky

Padání vlasů

Patří rovněž mezi nežádoucí účinky 

spojované s VPA, podobně jako změny 

kvality a barvy vlasů. Alopecie však byla 



78

Žena a epilepsie

vzácně pozorována i např. po LTG. Feny-

toin působí hirsutismus – excesívní růst 

vlasů a ochlupení (zejména na obličeji 

a pažích).

Akné

O fenytoinu je známo od samého začát-

ku jeho používání, že může vyvolávat akné. 

U primidonu a karbamazepinu údaje nebyly 

statisticky signifi kantní.

Hyperplázie dásní

Hyperplázie dásní postihuje asi 13 % 

pacientů užívajících fenytoin [8]. Děti mají 

větší riziko jejího vzniku. Za další rizikový 

faktor je považována špatná ústní hygiena. 

Proto je nutné při nasazování PHT upo-

zornit pacienty na nutnost pravidelné péče 

o chrup. 

IV. Ovlivnění kostního

metabolismu antiepileptiky

Změny metabolismu vápníku u paci-

entek užívajících AED vznikají patrně 

komplexními mechanismy.

Nejvýraznější důsledky mají enzy-

matické induktory, které snižují hladiny 

vitamínu D, nicméně se zdá, že i léky 

enzymy neindukující kostní metabo-

lismus mohou negativně ovlivnit, ale 

údaje jsou v tomto okamžiku poněkud 

kontroverzní [9].

Pacientky dlouhodobě antiepileptika 

užívající mají vyšší riziko rozvoje osteo-

porózy, zvl. v menopauze, a s ní spojené 

vyšší riziko fraktur [10].

Podrobně viz kapitola 3.3.3.
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2.8. Teratogenní působení 

antiepileptik a jejich vliv na 

vývoj kognitivních funkcí 

plodu

Hana Krijtová

První zprávy o vrozených vadách 

u dětí matek léčených antiepileptiky během 

těhotenství se objevily již v 60. letech 20. 

století [1]. Riziko velkých malformací je dle 

konzervativních odhadů ve srovnání s běž-

nou populací dvoj- až trojnásobné [2,3]. 

Vyšší dávky, vyšší hladiny v krvi a poly-

terapie jsou sdruženy s vyšším rizikem. 

Kromě anatomických malformací posléze 

byla věnována větší pozornost i poruchám 

chování a kognitivních funkcí ve vztahu 

k expozici antiepileptikům v děloze [4]. 

Kromě známého rizika vrozených 

poruch uzávěru nervové trubice, které je 

kolem 1,5 % u dětí žen léčených valpro-

átem, je relativně málo známo o rizicích 

spojených s jinými antiepileptiky.

V posledním desetiletí dochází k vytvá-

ření různých těhotenských registrů (jako je 

EURAP, viz kapitola 4, v Severní Ame-

rice NAREP a další), které shromažďují 

údaje o průběhu a výsledku těhotenství 

u žen léčených AED téměř po celém světě. 

Objevují se údaje svědčící konzistentně 

o riziku, které představuje valproát [5-18]. 

Toto riziko zahrnuje jednak malformace 

anatomického rázu postihující různé orgá-

ny a systémy (kromě poruch uzávěru neu-

rální trubice též např. hypospadie) [18], 

jednak postižení kognitivních funkcí [7-9, 

18]. Anatomické malformace vznikají při 

expozici v 1.trimestru [2], předpokládá se, 

že kognitivní důsledky při expozici ve 3. 

trimestru [4].

Údaje o ostatních AED jsou méně 

jednoznačné nebo téměř chybějí. Některé 

studie podporují podezření na vznik mal-

formací (srdeční vady) [5] a kognitivních 

poruch též v souvislosti s fenobarbitalem 

[20, 21]. Obecně jsou rizika při podávání 

karbamazepinu a lamotriginu relativně 

nízká [15-17, 22], pouze rozštěpy rtu/pat-

ra byly hlášeny u obou [23, 22]. Zvýšené 

riziko rozštěpů bylo pozorováno v britském 

registru [15] v závislosti na dávce LTG 

(u dávek vyšších než 200 mg za den) , nic-

méně nebylo následně dosud potvrzeno 

z jiných registrů [22, 26]. Studie zabývající 

se levetiracetamem jsou předběžně příz-

2. Dospělost
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nivé, ale defi nitivní závěry zatím nejsou 

pro nízký počet dokončených těhotenství 

ještě dostupné. Rovněž data o topiramátu 

nejsou zatím dostatečná pro nízký počet 

exponovaných gravidit, ale jsou předběžně 

spíše nepříznivá [28, 29].

U fenytoinu se předpokládá vyšší riziko 

rozštěpu patra [5]. 

V dnešní době, kdy fenytoin a barbitu-

ráty nepatří mezi léky první volby, je val-

proát nejvýznamnějším teratogenem mezi 

antiepileptiky. 

Možné patogenetické mechanizmy, 

podílející se na vzniku kongenitálních mal-

formací:

1) Působení aktivních forem kyslíku 

(tzv. reaktivních sloučenin kyslíku – ROS). 

Bioaktivací antiepileptik (např. PHT) podob-

ně jako jiných xenobiotik embryonální 

prostaglandickou PGH (prostaglandin H) 

syntetázou a lipoxygenázou vznikají volné 

radikály a reaktivní formy kyslíku (supero-

xid, peroxid, singletový kyslík, hydroxylové 

radikály). Následně může dojít k oxidaci 

DNA plodu, k narušení embryonálních pro-

cesů regulujících rovnováhu ROS, oxidativní 

poškození a jeho nápravu.

2) Embryonální arytmie. Antiepilep-

tika (např. PHT, CBZ) ovlivňují v určité 

fázi vývoje plodu funkci K+ kanálů buněk 

srdečního svalu a mohou navodit brady-

kardii, přechodnou arytmii nebo zástavu 

srdce. Dochází k hypoxii, zejména perifer-

ních oblastí, jako je střed obličeje, prsty. 

Po obnovení srdeční akce dojde k reper-

fuzi těchto oblastí, ale pokud byla hypoxie 

dostatečně dlouhá, jsou tkáně již nevratně 

poškozené (orofaciální rozštěpy, hypoplazie 

distálních falang).

3) Inhibice metabolizmu folátu. AED 

snižují hladiny folátu v krvi. Bylo opakovaně 

prokázáno, že metabolizmus folátu ovliv-

ňuje riziko výskytu vrozených vývojových 

vad (zvl. defektů neurální trubice -DNT) 

a obličejových rozštěpů. Genetické varianty 

v metabolizmu folátu ovlivňují přežití plodu 

v děloze, úspěšnost in vitro fertilizace, řadu 

patologií a dlouhověkost. Studie zkouma-

jící vztah mezi polymorfi smem genu pro 

MTHFR (677C > T), prokázala sice vyšší 

výskyt velkých vad u matek heterozygotních 

či homozygotních, ale ještě vyšší byl jejich 

výskyt při expozici plodu VPA. Z této studie 

vyplývá, že ačkoliv genotyp matky (gen 

MTHFR) může přispívat k teratogennímu 

efektu antiepileptik, jeho hlavní teratogenní 

účinky jsou zřejmě zprostředkovány jinými 

mechanizmy [32]. 

4) Inhibice deacetylace histonů 

a změna struktury chromatinu působením 

VPA (podobně jako některá chemotera-

peutika) [33].

Důsledky expozice plodu antiepilepti-

kům v děloze:

Podle závažnosti se rozlišují velké 

(major) a malé (minor) vrozené vady.

a) Fetální hydantoinátový syndrom 

(či fetální antiepileptiky indukovaný syn-
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drom). Koncepce tohoto syndromu vytvo-

řili v roce 1995 Clayton Smith a Donnai). 

Kritéria předpokládala sdružení dysmor-

fi ckých rysů (kraniofaciální abnormality, 

např. hypertelorismus, hypoplazie nehtů 

a distálních falang) s jedním či více z dal-

ších příznaků jako je novorozenecký absti-

nenční syndrom, opoždění vývoje, poruchy 

chování, učení. Z velkých vad se kombinují 

vady srdeční a rozštěpové vady obličejové. 

Méně často byly popisovány urogenitální 

malformace, podkožní cévní malformace, 

oční malformace a různé typy embryo-

nálních tumorů. Kromě hydantoinátů byl 

syndrom popsán i po VPA.

b) Defekty neurální trubice (DNT). 

Jedná se o jednu z vrozených vývojových 

vad, která se vyskytuje častěji po expozici 

VPA a CBZ, viz kapitola 2.4.1. Nejčastěji 

uváděné mechanizmy jejich vzniku zahrnují 

deficit kyseliny listové, genetickou predis-

pozici a faktory zevního prostředí, včetně 

expozice vyvíjejícího se plodu v děloze 

různým lékům. DNT patří mezi nejčastější 

lidské kongenitální malformace a postihu-

jí 0,6 na 1000 živých novorozenců. VPA 

způsobuje 1–2 % všech případů DNT. To 

představuje 10–20 násobně vyšší prevalenci 

oproti běžné populaci. 

Různé studie potvrdily, že nedostatek 

kyseliny listové u matek v běžné popula-

ci riziko DNT zvyšuje. Rovněž bylo pro-

kázáno, že suplementace folátu ve stravě 

a jeho podávání prekoncepčně a v I. trimes-

tru výskyt DNT v běžné populaci snižuje 

[34]. Příznivý efekt podávání folátu u žen 

užívajících antiepileptika dosud jednoznač-

ně prokázán nebyl, přestože některé studie 

tomu nasvědčovaly [35] a přestože byla 

pozorována souvislost hladiny folátu v krvi 

s četností velkých vad [36].

Předpokládá se geneticky determinova-

ná individuální predispozice pro valproátem 

navozené DNT. 

Citlivost k působení teratogenů může 

být též geneticky ovlivněna prostřednictvím 

např. aktivity transportních placentárních 

mechanizmů, jejichž úkolem je chránit plod 

před různými xenobiotiky.

c) Porucha vývoje kognitivních funk-

cí. V posledním desetiletí se významněji 

zkoumá i vliv expozice antiepileptikům 

intrauterinně na dlouhodobý psychomo-

torický vývoj dětí. Na pravděpodobný 

nepříznivý vliv VPA zvláště na verbál-

ní intelekt upozornily nejprve výsledky 

retrospektivních studií [6, 8]. Následovaly 

prospektivní studie (např. NEAD – Neu-

rodevelopmental Effects of Antiepileptic 

Drugs), které prokázaly častější poruchy 

chování, motorického vývoje, pozornosti 

a snížení verbálního intelektu přibližně 

o 10 IQ bodů ve srovnáni s dětmi vysta-

venými jiným antiepileptikům. Tyto změ-

ny jsou patrné téměř u 50 % dětí matek 

léčených VPA. Rovněž se zdá, že se jedná 

o změny přetrvávající přinejmenším do 

adolescence (údaje z dlouhodobějšího sle-

dování zatím nejsou k dispozici). Kromě 

VPA jsou podobné výsledky v menší míře 

zjišťované i po PHT a PB a nejednoznačně 

po CBZ. Na výsledné IQ mají vliv kromě 

podávání zmíněných antiepileptik též IQ 

matky a počet generalizovaných konvul-

zívních záchvatů během těhotenství (pět 

a více GTCS) [8, 37].

2. Dospělost
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Kombinace antiepileptik

Léčba dvěma a více antiepileptiky 

představuje většinou vyšší riziko pro výskyt 

velké vady u potomka než léčba jedním 

antiepileptikem [3], ale neexistují zatím 

studie, které by tato rizika srovnávaly. 

Některé kombinace antiepileptik zřejmě 

zvyšují riziko vrozených vad ještě výrazněji. 

Dle posledních dat se jedná zejména o kom-

binace zahrnující VPA, např. LTG s VPA, 

kde se riziko velké vady pohybuje kolem 9,6 

% (5,7 % až 15,7 %) a CBZ s VPA, kde je 

kolem 8,8 % (3,8 až 18,9 %) [15].

Primární prevence vrozených vad

S ohledem na prokázané snížení výsky-

tu DNT v běžné populaci i u žen užívajících 

AED při užívání malé dávky kyseliny listové se 

tato suplementace doporučuje. V USA existují 

potraviny kyselinou listovou obohacené.

Současná doporučení představují nej-

méně 0,4 mg/den pro všechny ženy v repro-

dukčním věku, více viz Standardy péče 

o ženy. Optimální dávka kyseliny listové 

pro ženy užívající antiepileptika nebyla 

stanovena a odhaduje se mezi 0,4 až 5,0 

mg/den. Nicméně ochranný vliv folátu na 

plod u žen užívajících antiepileptika zatím 

jednoznačně prokázán nebyl.

Literatura:

1. Mullers-Kuppers VM. Embryopathy 
during pregnancy caused by taking 
anticonvulsants. Acta Paedopsychiatr. 
1963;30:401–5. [PubMed]

2. Finnell RH, Nau H, Yerby MS. Gene-
ral principles: teratogenicity of antie-
pileptic drugs. In: Levy RH, Mattson 
RH, Meldrum BS, editors. Antiepileptic 
drugs. New York: Raven Press; 1995. 
pp. 209–30.

3.  Hill DS, Wlodarczyk BJ, Palacios AM, 
Finnell RH. Teratogenic effects of anti-
epileptic drugs.Expert Rev Neurother. 
2010 Jun;10(6):943-59.

4. Gaily E, Meador KJ. Neurodevelopmen-
tal effects. In: Engel J, Pedley TA, editors. 
Epilepsy: a comprehensive textbook. 
2nd. sect V. II. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2007. pp. 1225–33.

5. Management issues for women with epi-
lepsy-Focus on pregnancy (an eviden-
ce-based review): II. Teratogenesis and 
perinatal outcomes: Report of the Qua-
lity Standards Subcommittee and Thera-
peutics and Technology Subcommittee of 
the American Academy of Neurology and 
the American Epilepsy Society. Harden 
CL, Meador KJ, Pennell PB, Hauser WA, 
Gronseth GS, French JA, Wiebe S, Thur-
man D, Koppel BS, Kaplan PW, Robin-
son JN, Hopp J, Ting TY, Gidal B, Hovin-
ga CA, Wilner AN, Vazquez B, Holmes L, 
Krumholz A, Finnell R, Hirtz D, Le Guen 
C; American Academy of Neurology; 
American Epilepsy Society.Epilepsia. 
2009 May;50(5):1237-46. Review

6. Samren EB, van Duijn CM, Christiaens 
GCML, Hofman A, Lindhout E. Antiepi-
leptic drug regimens and major conge-
nital abnormalities in the offspring. Ann 
Neurol. 1999;46:739–46. 7. Adab N, 
Jacoby A, Smith D, Chadwick D. Addi-
tional educational needs in children 



83

2. Dospělost

born to mothers with epilepsy. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry. 2001;70:15–21. 
8. Adab N, Kini U, Vinten J, et al. The 
longer term outcome of children born 
to mothers with epilepsy. J Neurol Neu-
rosurg Psychiatry. 2004;75:1575–83. 

9. Gaily E, Kantola-Sorsa E, Hiilesmaa 
V, et al. Normal intelligence in children 
with prenatal exposure to carbamazepi-
ne. Neurology. 2004;62:28–32. 

10. Vajda FJ, O’Brien TJ, Hitchcock A, et 
al. Critical relationship between sodium 
valproate dose and human teratogenici-
ty: results of the Australian register of 
anti-epileptic drugs in pregnancy. J Clin 
Neurosci. 2004;11:854–8. 

11. Wide K, Winbladh B, Källén B. Major 
malformations in infants exposed to 
antiepileptic drugs in utero, with empha-
sis on carbamazepine and valproic acid: 
a nation-wide population-based register 
study. Acta Paediatr. 2004;93:174–6. 

12. Artama M, Auvinen A, Raudaskoski T, 
Isojärvi I, Isojärvi J. Antiepileptic drug 
use of women with epilepsy and conge-
nital malformations in offspring. Neuro-
logy. 2005;64:1874–8. [PubMed]

13. Cunnington M, Tennis P. International 
Lamotrigine Pregnancy Registry Scien-
tifi c Advisory Committee. Lamotrigine 
and the risk of malformations in preg-
nancy. Neurology. 2005;64:955–60. 

14. Wyszynski DF, Nambisan M, Surve T, 
Alsdorf RM, Smith CR, Holmes LB. 
Antiepileptic Drug Pregnancy Regis-
try. Increased rate of major malfor-
mations in offspring exposed to val-
proate during pregnancy. Neurology. 
2005;64:961–5. 

15. Morrow JI, Russell A, Gutherie E, et 
al. Malformation risks of anti-epilep-
tic drugs in pregnancy: a prospecti-
ve study from the UK Epilepsy and 
Pregnancy Register. J Neurol Neu-
rosurg Psychiatry. 2006;77:193–8. 
16. Meador KJ, Baker GA, Finnell 
RH, et al. NEAD Study Group. In ute-
ro antiepileptic drug exposure: fetal 
death and malformations. Neurology. 
2006;67:407–12. 

17. Vajda FJE, Hitchcock A, Graham J, et 
al. Foetal malformations and seizure 
control: 52 months data of the Australi-
an Pregnancy Registry. Eur J Neurol. 
2006;13:645–54. 

18. Meador KJ, Baker GA, Browning N, et 
al. NEAD Study Group. Fetal antiepilep-
tic drug exposure and cognitive function 
at age 3. N Engl J Med. 2009;360:1597–
605. 19. Meador KJ, Reynolds MW, 
Crean S, Fahrbach K, Probst C. Preg-
nancy outcomes in women with epilepsy: 
a systematic review and meta-analysis 
of published pregnancy registries and 
cohorts. Epilepsy Res. 2008;81:1–13. 
20. Holmes LB, Wyszynski DF, Lieber-
man E. The AED (antiepileptic drug) 
pregnancy registry: a 6-year experience. 
Arch Neurol. 2004;61:673–8. 

21. Reinisch JM, Sanders SA, Mortensen 
EL, et al. In utero exposure to phenobar-
bital and intelligence defi cits in adult 
men. JAMA. 1995;274:1518–25. 

22. Holmes LB, Baldwin EJ, Smith CR, et 
al. Increased frequency of isolated cleft 
palate in infants exposed to lamotri-
gine during pregnancy. Neurology. 
2008;70:2152–8. 



84

Žena a epilepsie

23. Puho EH, Szunyogh M, Metneki J, Czei-
zel AE. Drug treatment during preg-
nancy and isolated orofacial clefts in 
Hungary. Cleft Palate-Craniofacial J. 
2007;4:194–202.

24. Hernandez-Diaz S, Smith CR, Wyszynski 
DF, Holmes LB. Risk of major malforma-
tions among infants exposed to carbama-
zepine during pregnancy. Birth Defects 
Res. 2007;79:357. abstract.

25. Dolk H, Jentink J, Loane M, Morris J, 
De Jong-van den Berg LTW., EUROCAT 
Antiepileptic Drug Working Group Does 
lamotrigine use in pregnancy increase 
orofacial cleft risk relative to other mal-
formations? Neurology. 2008;71:714–22. 

26. Cunnington M, Ferber S, Quartey G. 
International Lamotrigine Pregnancy 
Registry Scientifi c Advisory Committee. 
Effect of dose on the frequency of major 
birth defects following fetal exposure to 
lamotrigine monotherapy in an interna-
tional observational study. Epilepsia. 
2007;48:1207–10. 

27. Hunt S, Craig J, Russell A, et al. Levetira-
cetam in pregnancy: preliminary experi-
ence from the UK Epilepsy and Pregnan-
cy Register. Neurology. 2006;67:1876–9. 

28. Ornoy A, Zvi N, Arnon J, Wajnberg R, 
Shechtman S, Diav-Citrin O. The outco-
me of pregnancy following topiramate 
treatment: a study on 52 pregnancies. 
Reprod Toxicol. 2008;25:388–9. 

29. Hunt S, Russell A, Smithson WH, et al. 
UK Epilepsy and Pregnancy Register. 
Topiramate in pregnancy: prelimina-
ry experience from the UK Epilepsy 
and Pregnancy Register. Neurology. 
2008;71:272–6. 

30. Vanoverloop D, Schnell RR, Harvey 
EA, Holmes LB. The effects of prenatal 
exposure to phenytoin and other anti-
convulsants on intellectual function at 4 
to 8 years of age. Neurotoxicol Teratol. 
1992;14:329–35. 

31. Wide K, Henning E, Tomson T, Winbladh 
B. Psychomotor development in preschool 
children exposed to antiepileptic drugs in 
utero. Acta Paediatr. 2002;91:409–14. 

32. Kini U, Lee R, Jones A, Smith S, Ramsden 
S, Fryer A, Clayton-Smith J; Liverpool 
Manchester Neurodevelopmental Study 
Group. Infl uence of the MTHFR geno-
type on the rate of malformations fol-
lowing exposure to antiepileptic drugs 
in utero. Eur J Med Genet. 2007 Nov-
Dec;50(6):411-20.

33. Gurvich N, Berman MG, Wittner BS, 
Gentleman RC, Klein PS, Green JB. As-
sociation of valproate- induced teratoge-
nesis with histone deacetylase inhibition 
in vivo. FASEB J. 2005 Jul;19(9):1166-8. 
Epub 2005 May 18.

34. Persad VL, Van den Hof MC, Dube JM 
Zimmer P. Incidence of open neural tube 
defects in Nova Scotia after folic acid 
fortification. CMAJ 2002; 167: 241–245.

35. Betts T, Fox C. Proactive preconception 
counselling for women with epilepsy: is 
it effective? Seizure 1999;8:322-327.

36. Kaaja E, Kaaja R, Hiilesmaa V. Major 
malformations in offspring of women with 
epilepsy. Neurology 2003;60:575-579.

37. Bromley RL, Baker GA, Meador KJ. 
Cognitive abilities and behaviour 
of children exposed to antiepileptic 
drugs in utero Curr Opin Neurol. 2009 
Apr;22(2):162-6. Review



85

V současné době představuje období postme-

nopauzy třetinu až polovinu života ženy. Ženy 

chtějí žít i v období perimenopauzy a po meno-

pauze aktivně, bez větších fyzických i psychic-

kých omezení. Vzhledem k tomu, že epilepsie 

často provází pacientky celý život, pokračuje jejich 

epileptologická dispenzarizace i léčba. Ženy s epi-

lepsií zajímá, zda se epilepsie v tomto životním 

období může zhoršit, nebo zlepšit, co mohou ony 

udělat pro to, aby byl průběh tohoto chronického 

onemocnění co nejpříznivější. Přicházejí s dotazy, 

zda mohou užívat hormonální substituční léčbu. 

Je také a ne málo pacientek, u nichž epilepsie 

právě v této životní etapě začne, dostanou svůj 

první epileptický záchvat. Zpravidla jsou ženy 

v tomto věku víc zranitelné a to jak psychicky 

a somaticky, tak také sociálně.

Byla publikována data o riziku dekompenza-

ce epilepsie v průběhu perimenopauzy, a zlepšení 

v době postmenopauzy, a to zejména u žen, jejichž 

záchvaty měly katameniální vazbu [2]. Je to  vli-

vem  endogenního kolísání hladin pohlavních 

hormonů. Stane-li se to, lze použít přípravky kom-

binované hormonální antikoncepce s tzv. velmi 

nízkým dávkováním (15-20 mikrogramů etinyles-

tradiolu), případně je lze užívat i kontinuálně. Vliv 

podávání pohlavních hormonů exogenně, formou 

hormonální substituční terapie (Hormonal Repla-

cement Therapy, HRT) na epilepsii byl zkoumán 

pomocí dotazníkových průzkumů a vztah mezi 

dávkou HRT a zvýšením frekvence epileptických 

záchvatů u postmenopauzálních žen byl zkoumán 

i dvojitě slepou, placebem kontrolovanou, rando-

mizovanou studií. 

Ženy s epilepsií mají vyšší riziko předčas-

ného ovariálního selhání a tedy i menopauzy 

v mladším věku než běžná populace. Toto rizi-

ko se zdá být závislé na kompenzaci epilepsie 

a je pravděpodobně důsledkem vlivu záchvatů 

a interiktálních výbojů na hypotalamo-hypo-

fýzo-gonadální osu [1,2].

Velmi závažným socioekonomickým 

a zdravotním problémem je riziko postmeno-

pauzální osteoporózy s možností patologických 

fraktur, zejména krčku femuru a kompresiv-

ních zlomenin obratlů (viz 3.3).

 Pokles clearance antiepileptik, zhoršená 

absorpce a pokles hladin albuminu může ovliv-

ňovat hladiny antiepileptik v této věkové sku-

pině a je třeba pečlivě sledovat projevy toxicity 

a eventuelně upravit cílové denní dávky. 

Použitá literatura:
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3.1. Riziko dekompenzace 

epilepsie 

Jana Zárubová

Menopauza je termín pro poslední men-

struaci v životě ženy. Poslední menstruace je 

ta, po které se další krvácení neobjevilo po 

dobu jednoho roku – menopauzu lze tedy sta-

novit až zpětně. Menopauza nastává obvykle 

ve věku 48–55 let.

Postmenopauza začíná jeden rok po 

menopauze. Funkce ovarií ustala, žena nemen-

struuje. Hormonálně je charakterizována jako 

hypergonadotropní hypoestrinní stav [3]. 

Postmenopauza může být fyziologická nebo 

arteficiálně navozená, po odstranění vaječníků, 

obvykle chirurgickém, příznaky viz tab. 13.

Perimenopauza je termín pro období rok 

před menopauzou a rok po menopauze.

Klimakterium začíná prvními hormonál-

ními změnami, které ukazují na pokles funk-

ce vaječníků a končí rok po menopauze.

První hormonální změna, kterou lze 

detekovat, je pokles hladiny inhibinu násle-

dovaný vzestupem hladiny FSH. Stoupne-li 

hladina FSH v časné folikulární fázi nad 10 

IU/l, mluví se o tzv. skrytém ovariálním 

selhání, prognóza quod ad fertilitatem je 

už špatná, i když cykly mohou být ještě 

ovulační. Jak schopnost ovariální odpovědi 

na stimulaci FSH dál klesá, objevují se 

anovulační cykly. Protože tvorba estrogenů 

je zatím zachována, nastává jakýsi relativní 

hyperestrismus – chybí totiž „vyvážení“ 

účinku estrogenů progesteronem (někdy 

se připouští, že – vlivem vysoké hladiny 

FSH - může dokonce přechodně nastat 

i mírné skutečné zvýšení tvorby estroge-

nů). Postupně se objevují nepravidelnosti 

menstruačního cyklu, který se v typickém 

případě nejdřív zkracuje, pak prodlužuje. 

Hladina estrogenů klesá, až posléze klesne 

natolik, že menstruační krvácení zmizí.

Už v období perimenopauzy se mohou 

projevit příznaky vegetativního syndromu, 

návalů horka a nočních potů, který souvisí 

s poklesem hladiny estrogenů.

Vegetativní syndrom

Vegetativní syndrom je charakterizo-

ván návaly horka, které trvají v průměru 

asi 3-4 minuty minuty, často provázené až 

profúzním pocením. Objevují se u 60-85 % 

žen a u více než poloviny přetrvávají déle 

než 5 let (u 10 % žen pak více než 15 let). 

Návaly přicházejí i v noci, kde se projevují 

jako „noční poty“. Celkový počet návalů 

je velmi variabilní, od několika až do více 

než 20 za 24 hodin.

Bezprostřední fyziologický mechanis-

mus je kožní vazodilatace, což je provázeno 

pocitem intenzivního horka. Následuje pak 

pokles hluboké vnitřní teploty, někdy spo-

jený s pocitem mrazení.

Hormonálně souvisí začátek návalu 

s pulzem vyplavení LH (a rovněž ACTH, 

progesteronu, DHEA a kortizolu), zatím-

co hladina FSH (a estradiolu) se nemě-

ní. Mechanismus návalů horka se hledá 



87

v poklesu endorfi nergní aktivity, což pak 

vede k zvýšené aktivitě noradrenergní. 

Jiná představa hledá příčinu v poklesu 

hladiny katecholestrogenů, se stejným 

výsledkem.

Suverénní – a prakticky jedinou – tera-

pií vegetativního syndromu je estrogenní 

hormonální substituce. 

Jiná terapie nemá praktický význam. 

Ze steroidních pohlavních hormonů mají 

příznivý účinek i androgeny a do jisté míry 

i progestiny. Nehormonální terapie je málo 

účinná. Jakýsi efekt má α-mimetikum klo-

nidin, β-blokátor metyldopa, antagonis-

ta dopaminu veraliprid. Vedlejší účinky 

jsou značné. Až 25 % žen však reaguje 

na placebo.

Organický syndrom

Estrogenní (a androgenní) defi cit vede 

k regresivním změnám v tkáních vyba-

vených estrogenními receptory. Dochá-

zí atrofi i vulvy, pochvy, dělohy (včetně 

případných myomů), močového měchýře, 

svalstva dna pánevního, úbytku pubického 

ochlupení. Z mimogenitálních oblastí pak 

především k atrofi i prsů, kůže a sliznic. 

Změny se rozvíjejí postupně během prvních 

dvaceti let po menopauze.

Atrofi cká vaginitis

Postmenopauzální pochva má ztenčelý 

dlaždicový epitel, obsahuje smíšenou bak-

teriální fl óru (laktobacily mizí), sekrece má 

pH<4,8. Taková pochva má sníženou rezis-

tenci vůči bakteriální invazi. Důsledkem 

jsou obvyklé průvodní příznaky vulvovagi-

nitidy (výtok, pruritus, dyspareunie).

Zde musí na antibakteriální terapii 

navázat dlouhodobá lokální léčba estro-

genními vaginální tabletami nebo krémy.

Atrofi cká vaginitis se může rozvinout 

i u žen užívajících systémovou hormonální 

substituci.

Descensus rodidel a inkontinence

moči

Pánevní dno ztrácí tonus a nezřídka 

se rozvíjí descensus rodidel. Ten může být 

provázen příznaky stresové inkontinence 

moči.

Estrogenní receptory obsahuje i sliznice 

uretry a trigona močového měchýře. Atro-

fi cké změny v této oblasti mohou způsobit 

subjektivní potíže ve smyslu uretrálního 

syndromu nebo urgentní inkontinence.

V těchto případech má lokální estro-

genní terapie význam pouze podpůrný.

Ostatní projevy organického 

syndromu

Při poklesu hladiny estrogenů dochází 

k atrofi i kůže (během prvních pěti let po 

menopauze ubude asi třetina kolagenu, sou-

časně jsou postiženy i nehty a vlasy.

Atrofi e sliznic se týká prakticky všech 

orgánů (suchost v ústech, syndrom suchého 

3. Perimenopauza a postmenopauza
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oka atd.). Jsou náplní jiných oborů a je 

skutečností, že na to, že prvotní příčinou 

je postmenopauza, se často nemyslí.

Metabolický syndrom

Osteopenie a osteoporóza

Estradiol (ostatně i progesteron a testoste-

ron) má své receptory v osteoblastech. Po 

menopauze se u žen zvyšuje tvorba osteo-

klastů a následně se kostní obrat zvyšuje o 60-

80 % ve srovnání s fertilním obdobím ženy; 

přitom resorpce převažuje nad novotvorbou, 

což vede ke ztrátě kostní hmoty. Rozvíjí se 

postmenopauzální osteopenie a osteoporóza 

se všemi svými důsledky (kompresivní zlome-

niny obratlů, fraktury krčku femuru atd.).

Těmto změnám lze předejít nebo je 

zastavit estrogenní substituční terapií.

Kardiovaskulární systém

Zatímco u žen ve fertilním věku jsou 

kardiovaskulární příhody vzácné, v postme-

nopauze jich rychle přibývá. Souvislost 

s poklesem hladiny estrogenů podpořily 

četné epidemiologické i biochemické studie 

a od estrogenní substituční terapie se sliboval 

pokles kardiovaskulárních příhod. Některé 

současné studie to však zpochybnily, a i když 

byly metodologicky kritizovány, v současné 

době nelze tuto otázku uzavřít.

CNS

U postmenopauzálních žen se relativně 

často pozoruje deprese, a i když její eti-

ologie je nepochybně komplexní, pokles 

hladiny estrogenů tu jistě hraje svou roli.

Další poruchou dávanou do souvislosti 

s poklesem estrogenů je nespavost. Vztah 

k postmenopauze je problematičtější, kro-

mě poklesu estrogenů jako takového zde 

mohou hrát roli i noční návaly.

Konečně se dává do souvislosti pokles 

hladiny estrogenů a zvýšené riziko Alzhe-

imerovy a Parkinsonovy nemoci.

V této souvislosti můžeme uvést i zvý-

šené riziko makulární degenerace sítnice. 

Epilepsie v období perimeno-

pauzy a postmenopauzy

V období klimakteria a perimenopau-

zy může dojít ke zhoršení, exacerbaci, ale 

Tabulka č. 13. Problémy v postmenopauze

1. Vegetativní syndrom

- návaly horka a noční poty

2. Organický syndrom

- atrofická vaginitida

- descensus rodidel a inkontinence moči

- atrofi e kůže, nehtů, vlasů

-  atrofi e sliznic (suchost v ústech, syndrom 
suchého oka apod.) 

3. Metabolický syndrom

- osteopenie a osteoporóza

- zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod

-  změny CNS (nespavost, Alzheimerova 
nemoc, Parkinsonova nemoc)

- makulární degenerace sítnice 
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i vzniku de novo epilepsie. Předpokládá se, 

že se podílí prokonvulzivní vliv relativně 

hyperestrogenního stavu. Zvláště vnímavé 

jsou pacientky, které měly během fertilního 

období záchvaty katameniálně vázané. Har-

denová a spol. referuje o 64 % perimenopau-

zálních žen s epilepsií, u kterých došlo ke 

zvýšení frekvence záchvatů, zatímco u 23 % 

nedošlo k žádné změně frekvence záchvatů 

a u 13 % došlo k poklesu frekvence záchvatů 

[1]. Hormonální nerovnováhu lze upravit 

jednofázovou kombinovanou hormonální 

kontracepcí s velmi nízkou (15–20 mg) dáv-

kou estrogenů, v případě potřeby ji lze uží-

vat i kontinuálně. Kontinuální kombinovaná 

HRT je v tomto období málo vhodná, nízká 

dávka steroidů nestačí k útlumu zbývající 

ovariální aktivity a výsledkem je nepříjemné 

nepravidelné krvácení. 

V období postmenopauzy, kdy dochá-

zí k poklesu i estrogenů, je naopak možné 

zlepšení epilepsie, zejména pokud byly 

záchvaty ve fertilním věku s katameniální 

vazbou. I v tomto věkovém období ale může 

epilepsie začít. Dle Abbasi se spolupracov-

níky je tomu tak u 1/5 pacientek s epilepsií 

v postmenopauze [2,3]. Data, která jsou 

zatím k dispozici, nedovolují jednoznač-

né závěry. Hardenová se spolupracovníky 

publikovali data získaná dotazníkem. 28 % 

žen s epilepsií v postmenopauze nezazna-

menalo žádné změny ve frekvenci záchvatů, 

u 41 % se frekvence záchvatů snížila a u 31 

% zvýšila. U 68 % pacientek, které měly 

výskyt záchvatů katameniálně vázaný, došlo 

k poklesu frekvence záchvatů, na rozdíl od 

24 % pacientek bez katameniální vazby [1]. 

V této studii bylo u žen s epilepsií v postme-

nopauze pozorováno zhoršení epilepsie při 

léčbě HRT u 63 % žen na rozdíl od 12 % 

bez HRT. V jiné studii popsali Abbasi se 

spolupracovníky zhoršení při léčbě HRT 

pouze u 13 % pacientek, zatímco u 71 % 

nepozorovali žádné změny a u 16 % popsali 

zlepšení [2]. Kombinovaná HRT je méně 

riziková stran provokace epileptických 

záchvatů než čistě estrogenní.

Vzájemný vliv antiepileptik 

a postmenopauzy

Antiepileptika mohou postmenopauzu 

komplikovat. Starší pacienti jsou obecně 

vnímavější na vedlejší účinky antiepileptik, 

zejména sedativní a kognitivní. V tomto 

životním období je také mnohem vyš-

ší pravděpodobnost dalších komorbidit 

a komedikace. Zvyšuje se riziko vzájem-

ných interakcí. Suplementace kalciem, 

která je často předepisována jako preven-

ce osteoporózy, může snižovat absorpci 

některých antiepileptik. Při dekompenzaci 

epilepsie bychom měli kontrolovat plazma-

tické hladiny, pokud to je možné, celkové 

i volné. U pacientek v postmenopauze se 

mohou objevit metabolické změny, které 

ovlivní metabolismus antiepileptik: zhor-

šení jaterních, ledvinových funkcí, zhoršení 

gastrointestinálního vstřebávání, změna 

poměru hmoty svalstva a tuku. Všechny 

tyto změny mohou ovlivnit hladiny antie-

pileptik a způsobit projevy lékové toxicity 

nebo zhoršení kontroly záchvatů [3].
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3.2. Hormonální substituční 

léčba 

Pavel Čepický, Jana Zárubová

Období přechodu mezi fertilním věkem 

a postmenopauzou může být často dopro-

vázeno nepříjemnými příznaky. Perimeno-

pauza a postmenopauza byly definovány 

v kapitole 3.1. Terapeutické možnosti pro-

blémů v perimenopauze a postmenopauze 

zahrnují léčbu hormonální (HRT) a nehor-

monální, změny výživy a životosprávy.

Je třeba si uvědomit, že podstatou 

HRT je estrogenní substituce. Podávají-li 

se však estrogeny ženě s dělohou, způsobují 

proliferaci endometria, s nepravidelným, 

případně i silným krvácením; spolu s tím 

výrazně stoupá riziko karcinomu endomet-

ria. Proto se současně s estrogeny podávají 

progestiny, které tento vliv estrogenů blo-

kují. Pokud žena nemá dělohu, je současné 

užívání progestinů zbytečné (a dokonce se 

zdá, že zvyšuje některá rizika hormonální 

substituce).

Máme tedy tyto možnosti:

1. Estrogenní substituce (ERT) – 

k dispozici jsou přípravky v podobě pero-

rální, transdermální a subkutánní implantá-

ty. Estrogenní substituce se podává jednak 

ženám bez dělohy, jednak ženám s dělohou 

se zavedeným nitroděložním tělískem obsa-

hujícím levonorgestrel (Mirena). Zvláštní 

formou estrogenní substituce je vaginální 

lokální aplikace estrogenů, která má účinek 

pouze na močopohlavní ústrojí.

2. Kombinovaná estrogestagenní 

substituce (HRT) – k dispozici jsou pří-

pravky perorální a transdermální. Používá 

se buď cyklický způsob užívání, kdy nastá-

vá pravidelné pseudomenstruační krvácení 

ze spádu, nebo kontinuální způsob užívá-

ní, kdy krvácení ze spádu nenastává, ale 

obvykle se objevuje nepravidelné krvácení 

z průniku.

3. Zvláštní možností hormonální 

terapie postmenopauzy je tibolon, syn-

tetický steroid s účinkem estrogenním, 

gestagenním a androgenním. Jeho přesné 

indikace je ještě nutno stanovit. Vcelku 

vzácně se používají i kombinace estroan-

drogenní.

4. Vaginální aplikace estrogenů je na 

místě tam, kde v popředí jsou projevy ze 

strany urogenitálního systému, a systémová 

aplikace HRT není vhodná, žena ji odmítá 
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nebo nepostačuje. Systémová hladina estro-

genů při této formě aplikace je minimální 

a v praxi je možno ji zanedbat. 

Jako indikace k HRT se dnes uznává 

vegetativní syndrom, atrofi zace urogenitál-

ních (i dalších) sliznic, prevence postme-

nopauzální osteoporózy.

Za kontraindikace se uznává karcinom 

prsu (i anamnestický) a další estrogen-

dependentní nádory, hluboká žilní trombóza 

(i anamnestická), arteriální tromboembolie 

do 1 roku po příhodě.

Jaké jsou klady HRT, event. ERT 

(podle Kulatého stolu o HRT, Praha, 

7.5.2004, [3]):

- Z hlediska osteoporózy je HRT vhodná 

pro všechny ženy s rizikovými faktory, 

což je většina žen.

- HRT má vliv na prevenci psychiatric-

kých chorob a může mít pozitivní vliv 

na depresi, nespavost a sexualitu.

- U stresové inkontinence nemá HRT 

význam, u recidiv infektu a při urgent-

ní inkontinenci u žen, které jsou často 

postmenopauzální, je indikována systé-

mová + lokální HRT. U žen, které jsou 

déle po menopauze, pouze lokální apli-

kace estradiolu.

- HRT snižuje riziko karcinomu tračníku, 

jehož výskyt v české populaci stoupá.

- HRT je jediná kauzální léčba vegeta-

tivního syndromu. U žen, které dosud 

menstruují, dáme spíše přednost kom-

binovaným kontraceptivům.

- HRT není primární ani sekundární pre-

vencí kardiovaskulárních chorob pro 

žádnou věkovou kategorii (na rozdíl od 

dřívějších názorů).

Užívání HRT, resp. ERT, je provázeno 

určitými riziky a má některé kontra-

indikace. Závěry Kulatého stolu jsou 

z tohoto hlediska následující [3]:

- ERT nezvyšuje riziko karcinomu prsu. 

Estrogestagenní HRT má v prvních letech 

užívání minimální vliv na riziko tohoto 

nádoru, po pátém roce riziko stoupá, po 

10. roce užívání stoupá riziko výrazněji 

a další užívání HRT je zapotřebí pečlivě 

zvážit. Vliv jiných rizikových faktorů 

(věk, obezita, časná menarche, pozdní 

první gravidita, alkohol) je významnější 

než vliv HRT. Doporučuje se je prová-

dět u uživatelek HRT mamografii každý 

rok.

- HRT nezvyšuje riziko kardiovaskulárních 

příhod. Prodělaný infarkt myokardu je 

kontraindikací po dobu jednoho roku po 

události. Prodělaná cévní příhoda moz-

ková je trvalou kontraindikací.

- Akutní hluboká žilní trombóza je kontra-

indikací HRT. Při hluboké žilní trombóze 

v anamnéze volíme nízkodávkovanou 

HRT a parenterální způsob aplika-

ce. Vznikla-li v minulosti trombóza 

v těhotenství nebo během užívání hor-

monální kontracepce, je vhodné vyšetřit 

trombofilní stavy.

- Kontraindikací HRT jsou akutní nemoci 

jater a chronické nemoci jater s poruchou 

funkce jater. 
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3.3. Riziko osteopatií 

Marie Kolínová, Lenka Franeková 

Ženy v období postmenopauzy jsou ve 

větším riziku snížení množství kostní hmo-

ty (osteopenie, osteoporózy, osteomalácie) 

s možnou vyšší náchylností k frakturám než 

muži stejného věku, a to zhruba trojnásob- 

ném. Příčin, proč jsou poruchy kostního 

metabolismu častější u žen v postmeno-

pauze a proč u některých vzniknou zatímco 

u jiných ne, je víc:

1. Habitus - ženy mají subtilnější kostru 

s nižšími hodnotami „body mass index“.

2. Dosažená kostní hmota v mládí 

(vrchol mezi 20. až 30. rokem věku).

3. Zrychlený úbytek kostní hmoty 

vlivem poklesu hormonů, zejména estro-

genů.

4. Genetické faktory (pozitivní rodinná 

anamnéza).

5. Pohybová aktivita během celého 

života.

6. Výše růstových faktorů, IGF-l, 

TGF-ß.

7. Přidružené choroby a užívání léků 

s možným navozením sekundární osteope-

nie nebo osteoporózy.

8. Věk.

9.  Životní styl (kouření, alkohol, dietní 

návyky, expozice slunečnímu záření ).

V prvních pěti letech po menopauze 

dochází u žen ke ztrátě 1 až 5 % kostní 

hmoty ročně. Pro diagnózu osteoporózy 

je rozhodující denzita kostního minerálu 

(BMD) stanovená dvoufotonovou rentge-

novou absorpciometrií (DXA). O lomivosti 

kosti vedle obsahu kostního minerálu roz-

hoduje také neminerální komponenta kostní 

matrix s kostní mikroarchitekturou [12].

Naměřená BMD u dané ženy se porov-

nává s dvěma normami:

a) BMD u osob téhož pohlaví a věku 

(Z skóre) a

b) BMD u mladých zdravých dospělých 

téhož pohlaví (T skóre).

Rozdíl mezi skóre pacientky a normou 

se vyjadřuje jako standardní odchylka (SD). 

Světová zdravotnická organizace vypraco-

vala diagnostické směrnice pro interpretaci 

hodnot T skóre, vycházející z BMD žen 

bílého etnika:

• Normální kostní minerální denzita je > 

-1SD. Osteopenie je ≤ -1 SD.

• Osteoporóza je ≤ -2,5 SD.

Existuje výrazná korelace mezi 

sníženým množstvím kostní hmoty a frak-

turami.
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Rizika pro „obecnou populaci“ (ženy 

po menopauze a muži starší 50 let) jsou pře-

hledně uvedená v Doporučení České společ-

nosti pro metabolická onemocnění skeletu 

(SMOS). Faktory uvedené v tab. 14 je dopo-

ručeno posuzovat u všech žen po menopauze 

a u mužů starších 50 let. Při zjištění alespoň 

jednoho závažného faktoru, případně dvou 

méně závažných faktorů, je vhodné zajistit 

vyšetření, cílená na ověření osteoporózy.

3. Perimenopauza a postmenopauza

Tabulka č. 14. Rizikové faktory osteoporózy, které jsou indikací pro vyšetření osteoporózy

• Prokázaná zlomenina obratle, snížení tělesné výšky od 25 let o více než 3 cm.
• Zlomenina po 40. roce věku.
• Podezření na osteoporózu vyslovené na základě RTG vyšetření.
• Časté pády
•  Rodinná anamnéza osteoporotické zlomeniny (zejména zlomeniny kyčle u osob v přímém

příbuzenském vztahu v 1. i 2. generaci).
• Po více než 5 letech od menopauzy, pokud není užívána HRT.
•  Po menopauze, pokud ženy končí HRT, mají další rizikové faktory a dosud nebyly

osteodenzitometricky vyšetřeny.
• Fyzická inaktivita
• Body mass index < 19 kg/m2, resp. hmotnost pod 57 kg u žen.
• Hmotnost těla proti stavu ve 25 letech nižší o více než 10 %.

• Věk nad 65 let.

Endokrinní a metabolická onemocnění

•  Léčba kortikosteroidy v denní dávce ekvivalentní více než 2,5 mg prednisonu po dobu delší než
3 měsíce. BMD se má vyšetřit vždy už před zahájením léčby kortikosteroidy.

• Primární hyperparatyreóza.
• Hypogonadismus, sekundární amenorea trvající déle než rok.
• Anorexia nervosa.

• Prodělaná hyperfunkce štítné žlázy.

Poruchy výživy

•  Malabsorpční syndromy, malnutrice, chronická onemocnění jater, stavy po operaci žaludku, nízký 
příjem vápníku potravou, špatné zásobení vitaminem D

• Alkoholismus.

Jiné příčiny sekundární osteoporózy

• Osteogenesis imperfecta.
• Mnohočetný myelom.
• Mastocytóza.
• Stav po transplantaci orgánů.
• Dlouhotrvající imobilizace.
• Revmatoidní artritida
• Chronická antikonvulzivní léčba.

• Dlouhodobá léčba heparinem, cytostatiky, antacidy, hormony štítné žlázy, analogy GnRH.
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U žen s epilepsií se riziko poruch kost-

ního metabolismu ještě zvyšuje. Dlouhodo-

bá antiepileptická léčba (antiepileptiky I. 

a II. generace) působí na kostní metabolis-

mus negativně a může vést k úbytku kostní 

hmoty. Sklon k pádům, ale i generalizované 

tonicko-klonické křeče při epileptických 

záchvatech představují na kostní hmotě 

zcela nezávislý rizikový faktor pro zlo-

meniny. Studie zpracované v metaanalýze 

Vestergaarda v r. 2005 potvrzují přibližně 

dvojnásobný výskyt zlomenin epileptiků 

oproti kontrolám, z toho jich 35 % vznik-

ne při epileptickém záchvatu. Překvapivě 

mírný je pokles BMD oproti věkově přimě-

řené populaci (o 0,38SD v bederní páteři 

a o 0,56SD v proximálním femuru) [13]. 

Rozvoj osteoporózy a osteomalácie je pak 

ještě častější u pacientek hospitalizova-

ných či jinak handicapovaných (nedosta-

tek oslunění, tělesné aktivity, malnutrice) 

[14,15]. Antiepileptika zasahují do kostní-

ho metabolismu komplexně, na několika 

úrovních.

Ta, která jsou induktory jaterních 

izoenzymů P 450 (viz kapitolu 1.3, tabul-

ku č. 1), ovlivňují kost zejména nepřímo, 

prostřednictvím změn metabolismu D vita-

minu, s následným ovlivněním kalciové 

homeostázy. Tato antiepileptika (PB, PHT, 

PRM, CBZ) indukují cestou cytochromu 

P450 zrychlené metabolizování 25(OH)D3 

(hydroxycholekalciferolu). Způsobují zvý-

šenou clearance tohoto metabolitu D vita-

minu, který je považován za nejdůležitější 

zásobní formu vitamínu D, a násled- ně 

jeho nedostatek. Dochází ke snížení sérové 

hladiny 25(OH)D3. Je snížená nabídka pro 

jeho konverzi hydroxylací v ledvinách na 

1,25(OH)2 D3, který je biologicky nej-

účinnějším aktivním metabolitem vita-

minu D. Zdrojem cholekalciferolu je pro 

organizmus strava (tučné mořské ryby), 

hlavním zdrojem je však konverze provi-

taminu D3 (7-dehydrocholesterolu) v kůži 

ultrafialovým světlem při expozici sluneč-

nímu záření. Při defi citu vitamínu D klesá 

vstřebávání vápníku střevní sliznicí. Hypo-

kalcemie vede k sekundární hyperpara-

tyreóze a tím k urychlení kostní resorpce 

a zvýšení renální hydroxylace 25-(OH)D3 

na 1,25 (OH)2D3. Hladiny 1,25(OH)2D3 

tak mohou být paradoxně při laborator-

ním stanovení ve fyziologickém rozmezí 

(po omezenou dobu než dojde k vyčerpání 

zásob 25(OH) D3).

Metabolismus D vitaminu však není 

jedinou odchylkou v kostním metabolismu, 

kterou antiepileptika způsobují. Některé 

studie neprokázaly přímou korelaci mezi 

sérovou hladinou 25(OH)D3 a úbytkem 

kostní hmoty. Existují další mechanismy, 

které ovlivňují kostní metabolismus:

1) Některé in vitro studie prokázaly 

přímý vztah mezi antiepileptiky a osteob-

lasty. PHT například inhibuje proliferaci 

osteoblastu, tvorbu a sekreci kolagenu typu 

I a osteokalcinu z osteoblastu.

2) PHT zároveň ovlivňuje přímo trans-

portní mechanismy při absorpci kalcia 

v tenkém střevě.

3) Jiné studie prokázaly urychlení kost-

ní remodelace, sníženou hladinu kalcitoni-

nu, pohlavních hormonů, defi cit vitamínu 

K, které se rovněž mohou spolupodílet na 

vzniku osteopatie. 
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4) Dlouhodobá expozice VPA v dět-

ském věku, který je inhibitorem cytochromu 

P450, může být spojen nejen se snížením 

kostní minerální denzity, ale i s menším 

vzrůstem. 

U antiepileptik III. generace zatím 

nemáme dostatek dat. Byla publikována 

jedna studie, která sledovala vliv LTG, 

TPM, VGB a GBP na kostní metabolismus 

a BMD a nepotvrdila žádné abnormality 

[16]. Myslet na možnost poruchy kostního 

metabolismu u žen s epilepsií v postme-

nopauze je důležité. Včasné vyšetření, 

potvrzení diagnózy a léčba mohou zabránit 

frakturám krčku femuru, obratlových těl, 

předloktí, které jsou významným zdravotně 

sociálním problémem a u některých paci-

entek mohou být i fatální.

Jaká máme k dispozici laboratorní 

a pomocná vyšetření? Spektrum postižení 

kostního metabolismu u pacientů léčených 

dlouhodobě antiepileptiky je široké – od 

biochemických abnormalit, přes snížení 

kostní hmoty (od osteopenie k osteoporóze 

na DXA) se zvýšeným rizikem fraktur, 

až ke klinicky manifestní osteomalácii. 

Tyto abnormální nálezy jsou zjišťovány 

cca u poloviny pacientů léčených antiepi-

leptiky. Tíže postižení závisí na řadě fak-

torů, jako je délka podávání antiepileptik 

nebo kombinovaná léčba, neboť negativní 

efekt antiepileptik na kost se sčítá. Mezi 

antiepileptiky mají nejzávažnější důsledky 

pro skelet induktory cytochromu P 450 

a valproát. Roli hraje i pohlaví. U žen na 

antiepileptické léčbě dochází k většímu 

úbytku kostní hmoty než u mužů. V labo-

ratorním nálezu se nejčastěji setkáváme 

s hypokalcemií (může být ale i normokal-

cemie kompenzovaná sekundární hyper-

paratyreózou), hypofosfatemií a zvýšenou 

alkalickou fosfatázou (ALP). Kalciurie za 

24 h u nedostatku D vitaminu by měla být 

snížená, při akcelerovaném kostním obratu 

může být naopak zvýšená. Stupeň kostního 

metabolického obratu ukáží markery kost-

ní resorpce (příčné spojky kolagenu typu 

I – močový deoxypyridinolin a pyridinolin, 

C- a N-telopeptidy) a kostní novotvorby 

(kostní izoenzym ALP, osteokalcin, N a C 

terminální propeptidy kola- genu typu I- 

PINP a PICP). Lze stanovit 25(OH)D3 

v séru, který nejlépe vypovídá o zásobách 

vitamínu D v organizmu. 

Množství kostního minerálu (BMD, 

g/cm2) a diagnózu osteopenie a osteoporó-

zy stanoví DXA (dvoufotonová rentgenová 

absorpciomet- rie) měřená v oblasti proxi-

málního femuru a v bederní páteři (L1–L4). 

V otázce, zda dochází k úbytku trabekulár-

ní nebo kortikální kosti, není jednoznačný 

konsenzus. Sekundární hyperparatyroidis-

mus vede k úbytku kortikální kosti, proto by 

bylo vhodné doplnit DXA osového skeletu 

i o denzitometrii distálního radia. U oste-

omalácie je porušená mineralizace kostní 

matrix z důvodů dlouhotrvajícího těžké-

ho defi citu vitamínu D. Denzitometricky 

nacházíme generalizovaný úbytek kostní 

hmoty, stejně jako u osteoporózy. Její odli-

šení od osteoporózy je tedy často obtížné. 

Pro osteomalácii je typická hypokalcemie 

s hypokalciurií, vysokou kostní remodela-

cí, hladinou 25 (OH) D3 pod 12,5nmol/l 

a sekundární hyperparathyreózou. Je pro-

3. Perimenopauza a postmenopauza
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to třeba na osteomalácii u pacientů při 

dlouho- dobé léčbě antiepileptiky aktivně 

pomýšlet (zejména u pacientů s chybějící 

expozicí slunečnímu záření) a nečekat na 

bolesti v zádech, difúzní skeletální bolesti 

a svalovou slabost, patřící do klinického 

obrazu rozvinuté osteomalacie. K diagnóze 

může dopomoci rentgenové vyšetření ske-

letu, kde vedle zvýšené kostní transparen-

ce nacházíme Looserovy zóny přestavby, 

zejména na žebrech, pánvi a lopatkách, 

a deformity dlouhých kostí. RTG změny 

se mohou kombinovat s projevy sekun-

dární hyperparatyreózy (subperiostální 

usurace). Ojediněle diagnózu stanoví až 

kostní biopsie s histomorfometrií a nálezem 

nemineralizovaného osteoidu.

Profylaktická a terapeutická dopo-

ručení u pacientů na dlouhodobé anti-

epileptické terapii ve vztahu k riziku 

antiepileptiky-indukované osteopatie: 

K preventivním režimovým opatřením 

u všech pacientů užívajících antiepileptika 

(tak jako je tomu obecně u prevence úbyt-

ku kostní hmoty) patří přiměřená tělesná 

aktivita se zatěžováním skeletu, dostateč-

ná expozice slunečnímu záření vyvážená 

strava s dostatečným příjmem vápníku 

a vyvarování se kouření a alkoholu. Denní 

příjem vápníku by měl činit alespoň 1000 

až 1500 mg dle věkové kategorie. Bez-

mléčná strava nám poskytuje zhruba 500 

mg vápníku za den. To znamená, že osoby 

pod 50 let by si měli doplnit ještě 500 mg 

vápníku a nad 50 let 1000mg vápníku ve 

formě mléka a mléčných výrobků. To však 

můžeme nahradit preparáty s obsahem 

vápníku. 

Předpokládáme-li, že antiepileptická 

léčba induktory jaterních enzymů nebo 

valproátem bude trvat déle než 6 měsíců, 

potom přidáváme preventivně 1000 IU 

cholecalciferolu/den (Vigantol 2 kapky 

denně). Dříve doporučená preventivní 

dávka 400IU cholecalciferolu denně 

se ukázala být neúčinnou. U osob nad 

65 let (pro nižší kapacitu tvořit chole-

kalciferol v kůži) a u ústavně léčených 

(bez expozice slunečnímu záření) jsou 

doporučené dávky cholekalciferolu vyšší 

1000 – 2000IU/den za kontrol kalcemie 

a hladiny 25(OH)D3. Současně je nutné 

cíleně vyhledávat osoby se zvýšeným 

rizikem antiepileptiky-indukované oste-

opatie. Jednoznačná kritéria neexistují, 

ale z dosavadních publikovaných dat lze 

odvodit, že ohroženi jsou zejména jedinci 

dlouhodobě léčení, na kombinované anti-

epileptické terapii, hospitalizovaní, s další 

přidruženou chorobou nebo rizikovou 

medikací, jako jsou např. kortikostero-

idy. Z hlediska kostního metabolismu 

je významným a nezávislým rizikovým 

faktorem věk. U osob ve zvýšeném riziku 

antiepileptiky-indukované osteopatie je 

na místě vyšetření kalcium-fosfátové-

ho metabolismu (sérové kalcium, ALP, 

PTH, 25OHD3) a provedení DXA ke 

stanovení vstupní hodnoty BMD. Kont-

rolní denzitometrická měření by se měla 

u vysoce rizikových pacientů provádět 

alespoň zpočátku ve 2 letých intervalech, 

u ostatních postačuje interval 5 letý. Při 

zachycených odchylkách je nutno dopl-

nit vyšetření ukazatelů kostního obratu. 

Vhodná léčba by měla být konzultována 

s osteologem.
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Léčit bychom měli postmenopauzální 

ženy s porózou dle DEXY nebo s osteo-

penií s prokázanou osteopenickou frak-

turou. Základním léčebným opatřením 

u osteoporózy je adekvátní suplementace 

vápníku a D vitaminu. Dávky D vitaminu 

se u prokázané antiepileptiky-indukované 

osteoporózy doporučují o něco vyšší než při 

prevenci, 2000 až 4000 IU denně za kontrol 

sérového kalcia a 24hodinové kalciurie. 

Podávání estrogenů u osteoporózy v meno-

pauze zvažuje především gynekolog, může 

být řešením i klimakterických potíží, viz 

kapitolu 3.2. Vedle dnes velmi diskutované 

hormonální substituce patří mezi základní 

léky u rozvinuté osteoporózy především 

bisfosfonáty (alendronát, risendronát, iban-

dronát, zolendronát), selektivní modulátory 

estrogenních receptorů (raloxifen), stronci-

um ranelát, kalcitonin, parathormon a nej-

nověji i denosumab (biologická terapie), 

který u nás zatím není registrován. Výběr 

vhodné léčby u konkrétní pacientky závisí 

na řadě faktorů (lokalizace osteoporózy, věk 

a pravděpodobná délka léčby, stupeň kost-

ní remodelace, přítomnost osteoporotic-

kých fraktur, algický syndrom, přidružené 

choroby, riziková medikace apod.). Nejsou 

k dispozici žádné studie o účinnosti těchto 

léků v osteoporóze indukované antiepi-

leptiky, nejsou také v této indikaci u nás 

registrované, lze však jejich účinnost před-

pokládat. Jedná-li se o postmenopauzální 

ženu, je tato léčba odůvodněná. Vzhledem 

k základnímu patogenetickému mecha-

nismu, jímž antiepileptika působí na kost 

(akcelerovaná kostní remodelace), se jako 

nejvhodnější jeví léčba antiresorpčně půso-

bícími bisfosfonáty. Jejich širší využití ale 

limituje řada nejasností. Především nejsou 

data o bezpečné délce jejich podávání. To 

omezuje jejich využití především na vyšší 

věkové skupiny (dle některých autorů nad 

40 let). U raloxifenu lze předpokládat riziko 

zvýšené frekvence epileptických záchva-

tů podobně jako u HRT. U osteomálacie 

z nedostatku D vitaminu se terapeuticky 

doporučují vyšší dávky D vitaminu – 4000 

až 15000 IU vitaminu D denně po dobu 3 

týdnů s následným přechodem na měsíční 

intervaly. Současně by se mělo užívat 1000-

1500mg vápníku. Léčba by měla být kvůli 

riziku předávkování vitamínem D pečlivě 

monitorována a vedena osteologem. 

Aktivní formy vitamínu D (1- alfakalci-

dol a 1,25 (OH)2D3) jsou určeny pacientům 

s chronickou renální insufi ciencí. 
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Získat data o těhotenství žen s epilep-

sií založená na důkazech můžeme pouze 

sledovacími prospektivními studiemi. Jed-

nou z databází, které údaje shromažďu-

jí a vyhodnocují, je mezinárodní registr 

těhotenství, během kterého ženy užívají 

antiepileptika a/nebo jsou ženami s epi-

lepsií – EURAP. 

Co je EURAP?

EURAP (A European Register of 

Antiepileptic Drugs and Pregnancy), 

původně evropská, nyní mezinárodní data-

báze shromažďující údaje o těhotenstvích, 

při kterých žena užívala v těhotenství anti- 

epileptika a/nebo má epilepsii a neužívala 

během těhotenství antiepileptika. Má jed-

notný protokol pro prospektivní sledování. 

EURAP data zpracovává a vyhodnocuje 

konsorcium nezávislých vědeckých skupin, 

lékařů, založené na neziskové bázi. Cen-

trální registr je v Miláně, v týmu pracují 

neurologové, dětští neurologové, farma-

kologové, genetici a další. Organizačně 

je projekt řízen Centrální komisí, ve které 

jsou zastoupeny různé země. Je podporován 

Mezinárodní ligou proti epilepsii (ILAE), 

její „Komisí pro léčebné strategie“. Pri-

márním cílem EURAP je zjistit teratogenní 

riziko jednotlivých antiepileptik, nejprve 

v monoterapiích, později i při kombino-

vané léčbě. Jsou sledovány faktory, které 

mohou teratogenitu ovlivnit jako je užívání 

jiných léků, jiná onemocnění v těhotenství, 

kouření, konzumace alkoholu, expozice rtg 

záření. Kromě typu léčiva jsou zazname-

návány i jeho denní dávky, změny dávek 

v průběhu těhotenství, výskyt záchvatů, 

gynekologických komplikací, a další pro-

měnné. 

V poslední souhrnné zprávě z května 

2010 bylo uvedeno, že na EURAP par-

ticipuje více než 800 lékařů z 42 zemí. 

Česká republika se připojila v roce 2000. 

V Čechách je zařazeno 520 těhotenství.

1. V současné době byly na základě 

získaných dat publikovány poznatky o pří-

znivé prognóze pro těhotenství, pokud je 

žena minimálně 1 rok před koncepcí bez 

záchvatů, o tom, že ženy léčené monotorapií 

lamotriginem a oxcarbazepinem vyžadují 

nejčastěji zvýšení dávky v průběhu gravi-

dity a že u nich dochází nejčastěji k dekom-

penzaci epilepsie, dále o preskripci antie-

pileptik v různých participujících zemích 

[1,2,3,4]. V letošním roce byly také poprvé 

prezentovány výsledky teratogenního rizika 

pro nejčastější monoterapie antiepileptik na 

9. Evropském epileptologickém kongresu 

na Rhodosu. Dr. Battino přednesla pre-

zentaci, ve které na základě dat, získaných 

4. EURAP 

Evropský registr

těhotenství s antiepileptiky

JANA ZÁRUBOVÁ

4. EURAP
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prospektivním sledováním během těhoten-

ství, a 1 rok po porodu, byla defi nitivně 

zhodnocena skupina 3564 gravidit na třech 

nejčastějších monoterapiích: karbamazepi-

nu, lamotriginu a valproátu. Byla sledována 

možná závislost teratogenního rizika na 

denní dávce těchto antiepileptik. 

Proč těhotenský registr?

Jak bylo podrobněji uvedeno v kapitole 

2.4.1 a 2.8, je užívání antiepileptik v těho-

tenství spojeno s vyšším rizikem vzniku 

vrozených vývojových vad plodu. Přestože 

existuje možnost výběru z mnoha antiepi-

leptik, je v současnosti nejasné, která z nich 

jsou pro vývoj plodu bezpečnější. Srovnání 

teratogenity různých antiepileptik vyžaduje 

informaci od velkého počtu gravidních žen, 

kterou je možné získat pouze mezinárod-

ní spoluprácí. Sledování, ze kterých jsou 

a budou dělány závěry, musejí být z důvodu 

minimalizace výběrové chyby prospektivní, 

shromažďující data před tím, než je možné 

znát průběh a výsledek těhotenství. Tak 

jsou získávána data i o počtu spontánních 

nebo umělých přerušení těhotenství, která 

retrospektivní studie nezahrnují.

Řadu důležitých dat je však možné 

získat i retrospektivně, a proto jsou oddě-

leně zpracovávány i údaje o proběhlých 

těhotenstvích.

Jak sběr dat do EURAP probíhá?

Po vysvětlení, co to je EURAP, a pod-

pisu informovaného souhlasu vyplňuje lékař 

nebo k tomu určený pracovník 5 formulářů 

o průběhu těhotenství, porodu a zdravotním 

stavu dítěte 1 rok po porodu. První formu-

lář se vyplňuje co nejdříve po potvrzení 

těhotenství, nejpozději však do 16. týdne 

těhotenství, druhý po I. trimestru, třetí po 

II. trimestru, čtvrtý po porodu a pátý rok 

po porodu. Z údajů je sledováno:

1. Jaká antiepileptika, v jaké dávce 

a v jakém dávkovacím schématu byla 

podávána.

2. Jiné rizikové faktory - kouření, kon-

zumace alkoholu, RTG záření, jiné léky, 

jiná onemocnění, sociální situace, vzdělání, 

zdravotní stav otce dítěte, výskyt epilepsie 

nebo vrozených vývojových vad u přímých 

příbuzných.

3. O kolikáté těhotenství se jedná, zda 

byly při předchozích těhotenstvích kompli-

kace a řada dalších údajů.

Zařazení do databáze žádným způso-

bem neovlivňuje péči o ženu s epilepsií 

v tom smyslu, že by se musela měnit léčba 

nebo byly prováděnyjiné medicínské zása-

hy, je čistě sledovací. Vzhledem k tomu, že 

je zapojeno velké množství participujících 

lékařů z různých zemí, byl vytvořen systém 

sběru dat pomocí sítě národních koordi-

nátorů a lokálních center. Spolupracující 

lékaři registrují případy a samostatně nebo 

přes lokální centra je předávají národním 

koordinátorům. Data mohou být předává-

na v písemné podobě nebo elektronicky 

pomocí speciálního softwaru. Vše je ošet-

řeno proti případnému zneužití. Národní 

koordinátoři posílají údaje po kontrole do 

centrálního registru EURAP v Miláně. Po 

vyhodnocení správnosti jsou vrácena zpět 

do národních databází.
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Hlavní cíl

Porovnání bezpečnosti jednotlivých 

antiepileptik ve vztahu k lidskému plodu 

s ohledem na výskyt velkých vrozených 

vývojových vad a opoždění prenatálního 

růstu.

EURAP kontakty

v České republice

Koordinátorka pro Čechy:

MUDr. Jana Zárubová

Centrum pro epileptologii

a epileptochirurgii

Neurologická klinika

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

tel.: 261 082 375, fax: 261 082375

e-mail: jana.zarubova@ftn.cz

Asistentka:

paní Libuše Pražáková-Tomášková,

kontakty stejné jako

na MUDr. Zárubovou, včetně e-mailu

 

Koordinátor pro Moravu:

Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Centrum pro epilepsii

I. Neurologická klinika

Fakultní nemocnice U svaté Anny

Pekařská 53, 656 91 Brno

tel.: 543 182 658, 543 182 674

e-mail: robert.kuba@fnusa.cz
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Po prvním vydání publikace Žena a epilepsie v roce 2005 byly všechny výtisky 

v krátké době rozebrány a na řadu zájemců se nedostalo. Po změně statutu EpiStop 

z pracovní skupiny na Občanské sdružení a vytvoření vlastních webových stránek 

bylo možné umístit text volně ke stažení, čehož zájemci využívají. Nicméně za 

5 let řada informací zestárla a proto jsme připravili aktualizované 2. vydání.

Děkuji všem, kteří se ujali aktualizace a recenzí. 

Víme, jak důležité může být pro dívku nebo ženu s epilepsií, aby jí lékař uměl 

poradit i s kontracepcí, plánováním těhotenství a řadou dalších situací, které život 

žen provázejí. Je také velmi důležité, aby byli informováni lékaři všech oborů. Když 

pacientka dostává jiné informace od neurologa, jiné od gynekologa a jiné od prak-

tického lékaře, může to způsobit nejistotu a pocit, že vlastně lékaři nevědí, jak její 

problém nebo danou životní situaci řešit. Řadě komplikací a nepříznivých vedlejších 

účinků můžeme při znalosti aktuálních poznatků předejít, zabránit, nebo je alespoň 

zmírnit.

Předpokladem úspěšné léčby je znalost problematiky žen s epilepsií v jejím celém 

multidisciplinárním spektru.

Řešení specifi ckých problémů u žen s epilepsií může výrazně zlepšit kvalitu 

jejich života a proto je důležité komunikovat s pacientkami na toto téma a hledat pro 

ně optimální řešení. Právě spolupráce pacienta, jeho důvěra, schopnost komunikovat 

s námi, verbalizovat prožitky - to jsou faktory, které jsou pro úspěch v léčbě nesmírně 

důležité. 

Věříme, že i tato publikace k tomu pomůže. 

Chceme poděkovat i Dr. Tomsonovi a Dr. Battino, kteří byli tak laskavi a aktu-

alizovali předmluvu. Velice si vážíme jejich přátelství a důvěry. Oba patří mezi 

odborníky, kteří se věnují epileptologii, ženám s epilepsií a EURAPu na meziná-

rodní úrovni. 

5. DOSLOV 

JANA ZÁRUBOVÁ, IVETA NĚMCOVÁ
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EpiStop je od roku 2007 nezávislou neziskovou organizací.

Nové aktualizované vydání bylo podpořeno společností UCB, které děkujeme.

Jana Zárubová promovala na 1. LF UK v Praze v roce 
1985. Postgraduální studium završila II. atestací z neuro-
logie v roce 1991. Od roku 2000 do roku 2009 pracovala 
jako odborná asistentka IPVZ na Neurologické klinice 
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze4-Krči. Od roku 
2009 pracuje jako vedoucí EEG laboratoře a dospělé části 
Centra pro epileptologii a epileptochirurgii na Neurolo-
gické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice. Je aktivní 
ve výboru České ligy proti epilepsii. Od roku 1997 pracuje 
v EpiStopu. Přednáší, publikuje, spolupracuje na řešení 
grantů, klinických studií, spolupracuje na mezinárodní 
úrovni. Od roku 1999 je národní koordinátorkou EURAP. 

Iveta Němcová promovala na LF UPJŠ v Košicích 
v roce 1991. Od r.1991-1992 pracovala v psychiatric-
ké léčebně v Praze v Bohnicích. V r.1998 nastoupila 
na neurologické oddělení Nemocnice na Františku na 
Praze 1, kde pracuje doposud. Postgraduální studium 
završila II.atestací z neurologie v roce 2005. Speci-
alizuje se na elektroencefalografi i, epileptologii, se 
zaměřením na problematiku žen s epilepsií, neuropsy-
chiatrickou problematiku a spánkovou medicínu. Je 
autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací 
v oblasti epileptologie a neuropsychiatrické proble-
matiky u epilepsie. 

5. Doslov

Jana Zárubová

Iveta Němcová
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AE antiepileptikum

BCEOP benign childhood epilepsy with occipital 

paroxysms

BECT benign epilepsy with centrotemporal 

spikes (Rolandic  seizures)

BMD bone mineral density

BZD benzodiazepiny

CAE childhood absence epilepsy 

CBZ karbamazepin 

CLB klobazam  

CZP klonazepam  

COC combined oral contraception 

DHEA dehydroepiandrosteron

DHEAS dehydroepiandrosteron-sulfát

DNA deoxyribonucleic acid, 

deoxyribonukleová kyselina

DXA dual energy X-ray absorptiometry

EBV evidence based medicine 

EPH-

gestóza

edémy, proteinurie, hypertenze-gestóza

EST estrogen

ESL eslicarbazepin 

ETS etosuximid

FBM felbamát

FSH folikuly stimulující hormon

FT4 free thyroxin, volný tyroxin

GABA gamma-amino-butyric acid, gamma-

aminomáselná kyselina

GBP gabapentin  

GMA grand mal on awakening, generalizované 

tonicko-klonické záchvaty při probuzení

GnRH gonadoliberin releasing hormon

GTCS generalized tonic clonic seizure

HELLP 

syndrom

Haemolysis, Elevated Liver enzymes, 

Low Platelets syndrome

HRT hormonal replacement therapy

ILAE International League Against Epilepsy

JAE juvenile absence epilepsy

JME juvenile myoclonic epilepsy 

LCM lacosamid  

LEV levetiracetam 

LH luteotropní hormon 

LTG lamotrigin 

MC menstruační cyklus

MR magnetická rezonance

NES non-epileptic seizure, neepileptické 

záchvaty

OXC oxkarbazepin 

PB fenobarbital 

PCOS polycystic ovary syndrome

PHT fenytoin  

PGB pregabalin 

PME progresivní myoklonické epilepsie 

PRL prolaktin  

PRM primidon

PRG progesteron

PSWC polyspike and wave complex, hroty-vlny 

komplex

RFM rufi namid  

ROS reactive oxygen  substantions, reaktivní 

oxidativní sloučeniny

SANAD Standard and new antiepileptic drugs 

SHBG sex hormon binding globulin

SMEI severe myoclonic epilepsy in infancy  

SMR sex maturity rating, škála sexuálního 

dozrávání

STP stiripentol 

SUL sultiam   

SWC spike and wave complex, hrot-vlna 

komplex

TGB tiagabin  

TPM topiramát 

TSH thyroid stimulating hormone, 

tyreostimulující hormon

UGT UDP-glukuronosyl-transferáza

VGB vigabatrin 

VPA valproát   

ZNS zonisamid

SEZNAM

POUŽITÝCH ZKRATEK









Podpořeno edukačním grantem společnosti UCB.
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