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GEBELİK VE EPİLEPSİ
Dr. Dilek ATAKLI*, Dr. Bessam EZELSOY*, Dr. Baki ARPACI*
Epilepsi toplumda %1 oranında görülebilen bir
hastalık olup, tıbbi ve cerrahi tedavi ile bu hastalıkların
% 80 i nöbetlerden çok az etkilenerek veya hiç etki
lenmeyerek günlük yaşantısını sürdürebilir hale gel

ÖZET

miştir. Tanı ve tedavisindeki bu gelişmeler ile beraber,
sosyal yaşamdaki iyileşmeler epileptik kadınlann sağ

Tüm gebeliklerin %5 ini epileptik hastalar
oluşturur. Bu hastaların gebelikleri hem annenin
nöbetlerinin artması, hem gebelik komplikasyon
ları yönünden risklidir. Tek bir jeneralize nöbet
sonrası ölü doğumlar olabileceği gibi, anti epilep
tik ilaç kullanımı da konjanitel malformasyon ora
nında iki, üç kat artışa neden olur. Bu bakımdan
epileptik gebeliklerin nöroloji uzmanı ve kadın
hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından birlikte
takip edilmelidir.

lıklı çocuk sahibi olmalarını kolaylaştırmıştır. Ancak

Anahtar kelimeler:
komplikasyon.

epilektikus normal populasyondan fazla değildir(2).

Epilepsi, gebelik,

Klinik Psikofarm. Bill. 3:1-2, (72-77),
1993.

epileptik bir kadının gebeliğinin daha riskli olduğu bi
linmeli ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile bir
likte nörolog tarafından takip edilmelidir.
Gebelikte hastaların 1/3'de nöbet sıklığında artış
meydana gelir. Bu artış nöbet tipi , epilepsi süresi ve
nöbet sıklığına bağlı değildir. (22) Eğer nöbetlerde art
ma olursa, bunun, %50 si 8-16 hafta arasında, %35'i
16-24 hafta arasında meydana gelir. Gebelikte Status
Gebelik sırasında nöbet sıklığında artış açıklayabilmek
için çeşitli hipotezler ileri sürülmüştür. Hastalar aynı
dozda, hatta bazan daha yüksek doz ilaç almalarına
rağmen gebelik sırasında ilacın kan düzeyi azalır, post
partum dönemde ise artar. Plazma ilaç konsantrasyo

SUMMARY

nundaki azalma her zaman nöbet artışı ile beraber ol
maz, ancak nöbetleri artan hastaların plazma ilaç sevi
yeleri genellikle subterapötik düzeyde bulunur.

Pregnancy and Epilepsy:
Women with epilepsy account for approxima
tely % 0,5 of all pregnancies. Their pregnancies
are high risk because of an increased frequency of
maternal seizures and complications of prefnancy.
Fetal deaths after only one generalized seizure ha
ve been reported and AEDs have been implicated
in causing a two-three fold increase in the rate
of congenital malformations. Therefore, preg
nant women with epilepsy must be controlled by
neurolog and gynecolog.

(22,24). Bu azalmayı açıklayabilmek için, intestinal
malabsorbsiyon, albumin konsantrasyonunda azalma
ve dolayısıyla serbest antiepileptik ilaç (AEİ) konsant
rasyonunun artması serbest AEİ'ın plazma mebranı,
kan beyin barieri ve plesanteya daha kolay geçmesi ve
dolaşımdan daha hızlı atılması, ilaç klerensinde artma,
son trimesterde plaszma volumununu %50 oranında
artması ve dilusyonel etki gibi hipotezler ileri sürül
müştür (22,24). Serum östrojenlerindeki artma, su ve
tuz tutulumunun artamı, hiperventilasyona bağlı alkaloz, artan stress ve anksiyete, uyku deprivasyonu da

Key words: Epilepsy, pregnancy, comp
lication.

nöbet artışına katkıda bulunabilcek diğer faktörlerdir

Bull. Clin. Psychopharm. 3:1-2, (7277), 1993.

%27'de nöbet artışı saptanmış ve bu hastaların

(22). Japonya'da yapılan bir çalışmada ise hastaların
% 50’sinin AEİ’ların çocuğa olabilecek yan etkisinden
çekinerek tedaviyi aksattıkları görülmüş (22).

(*)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroloji Kli.
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Gebelik sırasında olabilecek jeneralize tonik klonik

yaratır ve bu normal populasyonun 20 katıdır

nöbet (JTKN) hem anne, hem fetus için hipoksi ve

(2,16,20,22,25). Daha sonraki çalışmalar özellikle

asidoz riski taşır. Nadir de olsa tek bir jeneralize kon-

politerapide yer alan KBM'nin de %0.5-l oranında

vulsiyon sonrasında bile ölü doğumlar bildirilmiştir

spina bifidaya neden olabileceğini gösterdiler (18.22).

(6,22). Status epileptikus sık bir komplikasyon olma
makla beraber, hem anne, hem fetus için yüksek mortalite riski taşır(6).
Gebelik sırasında AEİ kullanan annelerin çocukla
rında majör malformasyon, minor anomali ve dismorfik tablolar normal populasyondan 2-3 kat daha fazla
dır (2, 3, 4, 6, 8, 11, 12,13, 14, 17, 21, 22, 23).
Majör malformasyon organ sistemlerinin gelişimi sıra

AEİ kullanımına bağlı yan etkiler Tablo I'de göste
rilmiştir.

Tablo 1.
AEİ kullanan annelerin çocuklarında olabi
lecek anomaliler
Fenotein:

sında olan önemli disfonksiyon veya ölüme neden
olan yapısal defektlerdir. Bunlar nöral tüp defektleri,
konfenital kalp defektleri, orofasial kleftler,. intestinal
atrezi, böbrek ve üreter anomalileridir (2). Minor konjenital malformasyon ise drgan veya ekstremitenin ge
lişimi sırasında ortaya çıkan fonksiyonu engelleyebilen
veya zayıflatabilen, ancak tedavi edilmediği takdirde
ciddi hastalık veya ölüme neden olmayan anomaliler
dir. (Düz tabanlık, ayak eğrilikleri, hipospadias gibi.)
Minor dismorfik anomaliler ise ciddi bir sorun yarat
mayan, normalden farklı morfolojik yapılardır. Örne
ğin, hipertelorizm, epikantus, basık burun, uzun philtrum, geniş ağız, düşük kulaklar, bariz oksiput, distal
digital hipoplazi (2). Dört ana antiepileptik (Karbamazepin, Fenobarbital, Vaproat, Fenitoin)

(KBM, FB,

VP, FT) göz önüne alındığında, zaman zaman her bi

Gelişme geriliği
Konjenital kalp hastalığı
Yarık damak, yarık dudak
Ürogenital anomaliler
Konjenital megakolon
Hipertelorism
Epikantus
Pitoz ve strabismus
Kulak ve burun ağız şekil anomalileri
Distal digital hipoplazi
Mental defisit

Fenobarbital: Orofasial anomaliler
Konjenital kalp anomalileri
Ürogenital anomaliler
Mikrosefali
Gelişme geriliği
Epikantus
Hipertelorism
Kulak ağız ve burun şekil anomalileri
Distal digital hipoplazi

rinin diğer üçünden daha teratojenik olduğu yolunda
yayınlar vardır. Değişik doz ve kombinasyonlardaki
polifarmasi farklı hasta populasyonu ve ilaç ile karşıla
şan kişilerin farklı genotiplerine bağlı olarak farklı so
nuçlar bulunmaktadır. Ancak %50’nin üzerinde ciddi
doğum defektleri, gelişme geriliği ve mental retardas-.
yon oluşturması nedeniyle trimethadion kesinlikle kul
lanılmamalıdır (2,22). AEİ’lara bağlı malformasyonlar
ile ilgili ilk bildiri 1963 yılında yayınlanmış mefenitoin
kullanan bir hastanın çocuğunda, mikrosefali, yarık
damak, konuşma defekti, mental retardasyon (IQ=60)
görüldüğü bildirilmiştir (22). Daha sonraki çalışmalar
da, normal populasyonda %2-3 olan malformasyon
oranının, AEİ alan annelerin çocuklarında %1.2511.5 oranına değiştiği görülmüş, (23) tüm çalışmalar
göz önüne alındığında epileptik annenin çocuğunda

Karbamazepin: Kraniofasial defektler
Gelişme geriliği
Spina bifida
Mikrosefali
Tırnak hipoplazisi
Epikantus
Göz kapağı anomalileri
Kısa burun
Valproat:

Meningomiyolosel,
nöral tüp defekti
Mikrosefali
Korpus kallozum parsiel agenezisi
Septum Pellicidum agenezisi
Dandy Walker anomalisi
Kardiovasküler anomaliler
Ürogenital malformasyonlar
Multıpl iskelet defektleri

malformasyon riski %4-6 olarak görülür. (22)
AEİ’lann hiçbirisi kesin olarak emniyetli değildir
ve valproat hariç hiçbirisi spesifik patemlerde malfor
masyon yaratmaz. Valproat %l-6.3 oranında genel
likle ciddi, açık hidrosefali ile beraber spina bifida

(Bilateral radius aplazisi)
Bilober Akciğer
Kraniofasial anomaliler
Hipospadias
Hipertelorizm
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duğu gözlenmiş, (18) ancak bu sonuçları sadece AEİ
Son zamanlarda polifarmasinin giderek azalması
hatta elimine edilmesi ile malformasyon oranı

kullanımına bağlamanın güç olduğu söylenmiştir
(2,18).

% 13.5’ten %6.2'ye inmiştir. Defektlerin tipi de konje-

Gebelikte AEİ kullanan annelerin endişe duyduk

nital kalp defekti, fasial yarıklar, dismorfik sendrom-

ları diğer bir konu, bebeğin zekasının etkilenip, etki

lar, gelişme geriliğinden, monoterapi ile çıkan spinal

lenmeyeceğidir. Gaily ve Granström un çalışmalarına

defektler ve glandüler hipospadias yönüne kaymıştır.

göre bu çocuklarda mental defisit riski %1,4 oranında

Gaily ve Granström, fetal hidantoin sendromu
için tipik sayılan bazı anomalilerin gerçekte annenin
epilepsisi ile ilgili olduğunu ileri sürdüler. Genetik ile il
gili en açık kanıt epikantus olup, bu çalışmada sadece
hipertelorizm ve distal digital hiperplazinin fenitoin
kullanımı ile direkt ilişkili olduğunu gösterdiler. Hipoplazilerin gelişiminde, fenitoinin teratojenik etkisine an
neden geçen genetik etkilerin de önemli derecede kat
kısı olduğu sonucuna varılmıştır (8,22,23).
Berlin ve Seattle serilerinde de epikantus ve bu
run kökü anomalilerinin fenitoin tedavisi ile ilgili olma
dığı gösterildi (23). Berlin çalışmasında tırnak ve distal
falanks hipoplazilerinin esas olarak fenitoin monoterapisi ile, ancak daha nadiren KBM, FB, VP mono tera
pisinde de ortaya çıktığı görüldü (2).
AEİ ve konjenital malformasyon arasındaki ilişkiyi

artmıştır. Bu artan risk ise AEİ kullanımına bağlanmayıp, gebelik sırasında artan nöbetler ve annenin düşük
eğitim seviyesi ile ilgili olduğu sonucuna vanlmıştır.
(2,7) FT kullanan annelerin çocuklarında 7 yaşında
yapılan bir çalışmada ise AEİ kullanan gubun çocukla
rında IQ=91,7 kullanmayan grupta ise IQ:=96.8 bu
lunmuş, bu sonuç istatistiki olarak anlamlı ise de klinik
anlamı tartışılabilir (22). AEİ'lara ek olarak, annenin
epilepsisi ile ilgili bir çok faktör, gebelik sırasındaki
nöbetler, kalıtsal beyin hasarı, psikososyal faktörler ai
lenin sosyoekonomik durumu annenin eğitim düzeyi
çocuğun kognitif gelişimini etkiler (2.9).
AEİ'ların teratojenitesinin mekanizması hala kesin
olarak gösterilememiştir. Bu konuda ileri sürülen çe
şitli görüşler vardır. Tüm AEİ'lar özellikle valproat pla
sentadan geçerler ve bunların aktif metabolitleri fetusta birikir. Annedeki ilaç kan düzeyinin yükselmesi ile

destekleyen başka gözlemler de vardır. İlki epileptik

fetusta malformasyon oranının arttığını gösteren ya

olup, tedavi gören görmeyen annelerin çocuklan kar

yınlar vardır (12). KBM, FB, VP, FT kombinasyonun

şılaştırdığında tedavi gören grubun çocuklarında mal

da malformasyon oranı %58'e ulaşır. Başka üçlü ve

formasyon riski daha yüksek bulunmuştur. Malforme

dörtlü kombinasyonlarda malformasyon oranı bu ka

infantların, annelerinde plazma AEİ düzeyi sağlıklı in-

dar yükselmez. Bu gözlem tek bir toksik maddeden

fantlara göre yüksektir. Üçüncüsü, monoterapi alanla

çok bu dört ana antiepileptiğin ara metabolitlerinin

ra göre yüksektir. Ancak yüksek dozda ve birden fazla

toksik olduğu hipotezini akla getirmiştir (15,17). Feni

ilaç kullanmanın da epilepsinin şiddetiyle orantılı oldu

toin teratojenitesinin, fenitoinin toksik oksidatif ara

ğu unutulmamalıdır (22).

ürünler (epoxide, catechol, quinone, semiqoinone)

AEİ kullanan annelerin çocuklarının düşük doğum
ağırlıklı olduğu, baş çevresinin küçük olduğu, büyüme
hızının ve kognitif gelişimin etkilendiği bildirilmiştir
(2,18,22). Finlandiya'da yapılan bir çalışmada ilk ay
larda geçici bir gelişme geriliği olduğu, bunun ilaç etki
si ile beraber subobtimal beslenme sonucu ortaya çık
tığı sonucuna varılmıştır. Özellikle barbiturat kullanan

oluşması ve bunların embriyonik veyfetal nükleik asit
lere bağlanması yoluyla olduğudur (5,12). Fare fetusunda epoxide oluşumunu katalize eden hepatik
monooksijenaz sistemi ve epoxideleri metabolize eden
epoxide hidrolaz enzim sistemi vardır. Bu iki sistem
arasındaki değge malformasyon oluşumu için önemli
dir (12,15).

grubun çocuklarında kilo aliminin yavaş olduğu, FT

Politerapi AEİ'ların aktif metaboliklerinin meta-

alan grupta az da olsa bu etkinin olduğu, KBM kulla

bolk formasyonunu artmr ve dolayısıyla toksik etki da

nan grupta ise olmadığı görülmüştür. Aynı çalışmada,

ha da artar (12,17). VP epoksit hidrolaz enzim siste

KBM monoterapisi ve FB içeren kombinasyonları kul

mini inhibe ederek KBM, FB, FTin toksik etkilerini

lanan annelerin çocuklarında, doğumda ve 18. ayda

artırır (15). Amniosentez yapılarak ölçülen epoxide

baş çevresinin küçük olduğu, ancak 5,5 yaşında nor

hidrolaz aktivitesinin fetal hidantoin sendromunun er

mal populasyondan farklı olmadığı bulunmııştur(2).

ken tanısı için yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür

İtalya'da yapılan diğer bir çalışmada ise sadece FB

(5,15). Diğer taraftan konjenital malformasyonlara ge

alan grupta doğum ağırlığı ve baş çevresinin küçük ol

netik faktörlerin katkısı da hala tartışmaya açıktır. Di-
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ger bir muhtemel mekanizma da folat defisitidir.

ve folatın idrar ile kaybını arttırmak bunlar arasında sayı

( 1, 12) .

labilir (1). Bazı deneysel çalışmalarda FT ve VP'ın folat

Gebelik öncesinde veya gebeliğin ilk aylarında
folat verilmesinin nöral tüp defektini önleyip, önle
yemeyeceği tam olarak bilinmiyor. Hayvan çalışmalan ve epileptik olan ve olmayan kadınlardaki çalış
malar folat desteğinin doğru olduğu yolundadır(l).
İngiltere'de yapılan bir çalışmada daha önce nöral
tüp defektli çocuk doğuran annelere verilen folatın
tekrar nöral tüp defektli çocuk doğurma riskini azalt

metabolize eden enzim aktivitesini azalttığı ve spesifik
folat formlarının relatif konsantrasyonlarında değişiklik
ler yarattığı ve embriyonik gelişimi etkilediği görülmüştür(l). VP ile yapılan bazı çalışmalarda muhtemelen hidrofolat seviyesini azalttığı, tetrahidrofolat seviyesini folat
seviyesindeki azalma AEİ kullanımı sonucu olduğuna gö
re doğumsal anomalilerde AEİ kullanımının etki olduğu
kabul edilir.

tığı gözlenmiştir (19). Ancak ABD. de yapılan diğer

Nöbetleri gebelik öncesi ve gebelikte devam eden

bir çalışmada folat veya multi vitamin kullanmanın

bir kadında, nöbet sonucu olabilecek travma ve hipoksi

nöral tüp defekti insidansını azaltmadığı gözlenmiş

riskinden korumak, jeneralize bir nöbetteki düşük olasılı

ve diğer çalışmalar için de vitamin kullanmanın di

ğını azaltmak için AEİ kullanımına devam edilmelidir.

rekt olarak etkili olmadığı ancak bu annelerin genel

Ancak en az iki yıldır nöbetsiz olan hastalarda ilacın geri

olarak sağlıklarına daha fazla dikkat etmelerinin

çekilmesi tartışılabilir. Gebelik planlayan epileptik kadın

önemli olabilceği düşünülmüştür (19). Seattle serisin

ların %25-30'da AEİ 3 ay içinde yavaş yavaş geri çekile

de ise malforme olan ve olmayan çocukların annele

bilir (2).

rinde albumin ve folat seviyeleri arasında fark bulu
namamıştır (23).
Gebe kalmayı planlayan epileptik kadrinin gebe

Polifarmasi alan hastaların bebeklerinde anomali
oranının yüksek olması nedeniyle gebelik öncesinde ya
vaş yavaş ilaç tedavisine geçilmesi denenmelidir. Hasta

lik öncesi diyeti yeteri kadar folat içermeli ve ilk tri-

nın nöbetine en uygun ilaç seçilmeli, diğerleri yavaş ya

mesterde günlük folat desteği yapılmalıdır(l,10).

vaş kesilmelidir. Polifarmasi alan hastaların %36'da mo-

Valproatın sıçanlarda glutamate formyltransferazı in-

noterapi ile başanlı bîr kontrol sağlanabilir (2).

hibe edip, formyltetrahydrofolat seviyesini arttırdığı
ve exencephaly yarattığı gösterilmiştir (2). Teratojenik dozda valproat kullanımından önce ve sonra folik asit verilmesi sıçanda exencephaly'i önemli ölçü
de azalttığı gözlenmiştir (2). Birçok çalışmada uzun
süre AEİ kullanan hastaların serumlannda ve eritro
sitlerinde folat seviyesinin düşük olduğu gösterilmiş
tir. FT, FB ve primidonun antifolat etkisi kesin olup,
VP, KBM'in de etkisi olduğu düşünülmektedir (1).
Gebelik sırasında AEİ kullanımı Tablo 2'de gösteril
miştir.
Hiilesmaa ve arkadaşları konjenital malformasyon ve folat defisiti arasnda anlamlı bir ilişki bulama
dılar, ancak Dansky ve arkadaşlan bu ilişkiyi saptadı
lar. Laurence ise folat desteğinin nöral tüp defektlerinin tekrarını önlediğini gösterdi (1,12). İnsanlarda
antifolat ajanlann düşük kraniofasial malformasyon,
iskelet anomalileri, nöral tüp defekti ve ciddi gelişme
geriliğine neden olabileceği bilinir (1). AEİ’ların anti
folat etkisini açıklamak için değişik mekanizmalar
ileri sürülmüştür. Folatın barsaktan absırbsiyonunu
etkileme, folatın kullanımı ile ilgili metabolik yollarda
indüksiyon (örneğin AEİ'ın metabolizmasında folatı
kofaktör olarak kullanması gibi) enzimatik seviyede
folat ile etkileşmek, folatın katabolizmasını arttırmak

Gebelik planlayan epileptik kadınlarda AEİ çekilmesi
ile ilgili bir çalışma yoktur. Ancak epileptik populasyonda 2-3 yıl nöbetsiz dönem sağlandıktan sonra ilacı kesi
len hastalarda % 17-63 oranında relaps görülür. Jenera
lize tonik-klonik nöbetleri olan, status geçiren, iki veya
daha fazla ilaç ile nöbeti kontrol altına alınabilen hasta
larda relaps riski yüksektir (2). Medical Research Council’in çalışmalarına göre ilaç çekiminden sonra % 12 ora
nında ilk 6 ay içinde, %32 ilk yıl, %41 ilk 2 yılda relaps
olur. Gebelik öncesi 2-4 ayda ilaç çekildiğine göre bu za
manda ve ilk trimesterde nöbet riski %12'dir. Bu çalışma
model olarak alınırsa, gebelik sırasında nöbet riski
%28'dir (2).
Gebe epileptik kadında monoterapi kurulduktan
sonra, kontrolü sağlayan en düşük plazma seviyesinde
tedavi sürdürülmeli ve özellikle valproat tedavi gün için
de bölünmüş dozlar halinde verilmelidir (2).

Tablo 2
Gebelik Sırasında AEİ kullanımı
1) Nöbet tipi ve epileptik sendroma göre en uygun
AEİ seçilmeli
2) Nöbeti engelleyen en düşük kosantrasyonda, tek
ilaç olarak kullanılmalı.
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3) Aile öyküsünde, nöral tüp defekti anamnezi
varsa VP ve KB tedavisinden kaçınılmalı.
4) Politerapiden mümkün olduğu kadar kaçınıl
malı.
5) Plazma AEİ seviyesi takip edilmeli. (Mümkünse
serbest Fraksiyon)
6) İlk trimesterde, organogenesis döneminde
normal plazma ve eritrosit folat seviyesini sağ
layacak günlük folat uygulanması.
7) VP tedavisinde yüksek kan düzeyinden kaçınıl
malı ve günlük doz 3-4 defada verilmelidir.
8) VP ve KBM tedavisinde nöral tüp defektinin
tespiti için 16. haftada alfa feto protein bakıl
ması için amniosentez, 18-19. haftalarda ultrasonografi yapılmalıdır. Oral kleft ve kalp
anomalileri ultrasonografi ile 22-24 haftada
saptanabilir.
Eğer nöbetler VP veya KBM'ye cevap veriyorsa

(Nöral tüp defekti düşünülen
hastalarda alfa fetoprotein için
amniosentez
34-36

AEİ seviyesi
Kardiotakografi
Doğumun planlanması

Doğum sırasında tekrarlayan ve kontrol edileme
yen jeneralize nöbet veya uyanıklık durumunun bozul
masına bağlı olarak hasta kopere olamıyorsa acil sezeryan endikasyonu doğar (2,10). Doğumda nöbet
olursa benzodiazepinler, IV lorezepam tercih edilmeli
dir. IV fenitoinin myometrial kontraksiyonları durdu
rup, uzun doğuma neden olabilir (2).

ilaç düzeyi mutlaka minimuma indirilmeli, serumda ve

Epileptik annelerin bebeklerinde ölü doğum oranı

eritrositlerde folat seviyesi ölçülmeli ve uygun seviye
sağlanana kadar folat desteği yapılmalıdır (2,10). Beş,

(%1,3-14, normal populasyondan (%l,2-7,8) daha
yüksek bulunmuştur (10,22). Norveç'te yapılan bir ça

altı ve onuncu haftalarda kanda AEİ düzeyi ölçülmeli

lışmada ölü doğum olasığmın normal populasyondan

dir (2). Onaltıncı haftada amniyotik sıvıda alfafetoprotein düzeyi ölçülmeli ve 18-19. haftalarda ultrasonog

yüksek olmadığı, ancak neonatal ölümlerin yüksek ol
duğu görülmüştür. Başka çalışmalarda da neonatal ve

rafi yapılmalıdır (2,20). Bu şekilde nöral tüp defektini

perinatal ölüm olasılığının daha yüksek olduğu göste

atlama olasılığı %1'in altına iner. Bazı merkezlerde an-

rilmiştir (22).

miyosentez sonucu olabilecek %1 düşük olasılığı göz
önüne alınarak, alfa fetoprotein ölçümleri serumda

Epileptik annelerin çocuklarında gözlenen diğer

yapılır, bu yöntem ile de tanı olasığılı %94 un üzerin

bir problem hemorajik hastalıktır (2.10.23). 1-1000

dedir (2,10). FT ve FB ile olan kahp defektleri, fasial

oranında rastlanır (10). Kanamanın internal kavitelere

yanklar 20-24 haftada ultrasonografi ile görülebilir

olması ve çocuk şoka giremeden farkedilememesi yü
zünden mortalite oranı yüksektir. Kanama K vitamini-

(2 , 10) .

nine bağlı pıhtılaşma faktörlerindeki defesit sonucu
Epileptik gebe bir kadının takibi Tablo 3' de gös

dur. Gebeliğin son aylarında anneye oral K vitamini

terilmiştir. Epileptik hastaların çdğu normal vaginal

verilmesi ile bu fenomen önlenebilir. AEİ warfarin gibi

doğum yapabilir. Ancak obstetrik komplikasyonlar

davranıp, plasentadan K vitamini transportunu engel

normal populasyondan fazladır. Vaginal kanama, hi-

leyebilir. Bu etki yüksek doz K vitamini verilerek yeni

peremesis gravidarum, toksemi, prematüre doğum

lir (20mg/gün) (2.22). Yeni doğana rutin verilen K vi

oranı normalden yüksektir. AEİ'lann uterin kontraksi-

tamini hemorajiyi önlemede yetersiz kalabilir ve taze

yonları zayıflatması yüzünden membranın mekanik

donmuş plazma verilmesi gerekebilir(22).

rüptürü, forseps, vakum kullanımı, sezaryen daha faz
la uygulanır (2,10,22).

Intrauterin olarak AEİ ile özellikle FT, FB ile karşı
laşan bebeklerde perinatal letarji, irtabilite ve beslen

Tablo 3
Epileptik gebe kadınlarda takip
Gebelik Haftası Muayene
6-10

AEİ seviyesi
Serum ve eritrositlerde folat tayini

me güçlükleri gözlenir. Bebek beslenirken sıklıkla uy
kuya dalar ve doymadan beslenmeyi keser, daha son
ra kısa sürede acıkır ve uyanır ve olay tekrarlar (22).
FB, pirimidon ve benzodizepinler doğumdan sonra
günlerce plazmada kalabilir. Sedatif etki ve çekilme
sendromu yaratabilir (2). Tüm AEİ’lar anne sütüne ge

15-16

Anne serumunda alfa fetoprotein.

çerler, anne serumunun % 10-60 oranında sütte bulu

AEİ seviyesi

süt vermesine engel değildir (2).

nurlar (2). Ancak sedatif AEİ'lar dışındakiler annenin
18-19

Fetal morfoloji için ultrasonografi.
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