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САЖЕТАК 
 

Труднице које болују од епилепсије имају 

више проблема у одржавању трудноће, и у 

већој су опасности од спонтаног побачаја или 

појаве конгениталних малформација плода. 

Употреба антиепилептичких лекова у труд-

ноћи је такође повезана са већим ризиком од 

настанка конгениталних малформација плода. 

Увидом у претходно објављена истраживања 

испитати да ли антиепилептични лекови 

имају тератогено и фетотоксично дејство. 

Предмет истраживања су биле оригиналне 

студије и прегледни чланци који су се бавили 

тератогеним ефектима антиепилептичких ле-

кова, а индексирани су у PUBMED и Coc-

hrane Database of Systematic Reviews базама. 

Пронађено је 14 студија које одговарају по-

стављеним критеријумима: 7 оригиналних 

радова и 7 прегледних чланака. Најмањи број 

испитаника по студији је био 54, а највећи 

3607. Период праћења се кретао од 5 до 9 го-

дина. Антиепилептици су коришћени као мо-

нотерапија у две студије док су у осталим 

студијама праћене и монотерапија и полите-

рапија. Примењиване дневне дозе биле су 600 

mg (карбамазепин), 100-200 mg (ламотригин) 

и 600-1000 mg (валпроат) у зависности од 

тога да ли је у питању моно или политерапи-

ја. Од свих антиепилептичких лекова, вал-

проат је показао највећу повезаност са на-

станком било ког облика менталне ретарда-

ције или конгениталних малформација. Ризик 

од настанка конгениталних малформација ко-

релирао је са применом већих доза лекова, 

као и са применом политерапије у односу на 

монотерапију. Показало се да је карбамазепин 

најбезбеднији за употребу током трудноће. 

Подаци који се налазе у литератури не могу 

са сигурношћу потврдити тератогени ефекат 

антиепилептичких лекова. Недовољан је  број 

студија који пореде ефекте лекова у односу на 

период трудноће. Недостаци ових студија се 

односе на непостојање података о тежини 

епилепсије и о евентуалном коморбидитету. 
 

Кључне речи: тератогеност, фетотоксич-

ност, антиепилептици, труднице 
 

ABSTRACT 
 

Pregnant women with epilepsy have more 

problems in maintenance of pregnancy and are 

under higher risk of spontaneous abortion or oc-

currence of congenital fetal malformations. Use 

of antiepileptic drugs during pregnancy is also 

related to higher risk of congenital fetal malfor-

mations.The aim of our study was to determine 

teratogenicity and fetotoxicity of antiepileptics 

by performing systematic review of relevant pa-

pers. Systematic review was performed using 

PUBMED and Cochrane Database of Systematic 

Reviews. Original and review papers that relate 

to teratogenic effects of antiepileptic drugs were 

included in the analysis. Fourteen studies were 

found, out of which there were 7 original papers 
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and 7 review papers. The lowest number of par-

ticipants in a study was 54 and the highest 3607. 

Studies followed participants from 5 to 9 years. 

Antiepileptic drugs were used as monotherapy in 

2 studies, while other studies examined both 

mono- and polytherapy. Doses administered va-

ried from 600 mg (carbamazepine), 100-200 mg 

(lamotrigine) and 600-1000 mg (valproate), de-

pending on kind of administration (mono or 

polytherapy).  Among all examined antiepileptic 

drugs, valproate has shown the highest relation to 

occurrence of any degree of mental retardation or 

congenital malformation. Risk of congenital mal-

formations was correlated with administration of 

higher drug doses and the use of polytherapy. 

Carbamazepine was shown to be the safest drug 

to use during pregnancy. Literature data do not 

confirm teratogenic effects of antiepileptic drugs 

with certainty. There are not enough studies that 

compare drug effects in different stages of 

pregnancy. Limit of presented studies is also lack 

of information about the degree of epilepsy and 

eventual comorbidity. 
 

Key Words: teratogenicity, fetotoxicity, 

antiepileptics, pregnant women 
 

УВОД 
 

Епилепсија је хронично, озбиљно неуро-

лошко обољење, са преваленцом 4-10 на 1000 

људи
1
. Већина оболелих, укључујући и жене 

у репродуктивном добу, захтева дуготрајну 

терапију антиепилептичким лековима, у циљу 

превенције напада. Иако епилепсија може да 

има бројне нежељене ефекте на трудноћу, 

највећу бригу изазива потенцијално дејство 

антиепилептика на развој плода. Опште је 

прихваћено мишљење да пренатално излага-

ње антиепилептицима повећава ризик од на-

станка тешких конгениталних малформација
2-

7
. Бројне студије су показале повезаност де-

феката неуралне цеви са употребом валпроата 

и карбамазепина током трудноће
8-10

, односно 

употребе барбитурата и фенитоина са уро-

ђеним срчаним манама и расцепима лица.
11,12 

Остале конгениталне малформације, укључу-

јући урогениталне и скелетне аномалије та-

кође су забележене
12-13

. Од антиепилептичких 

лекова данас су у употреби најчешће: карба-

мазепин, фенитоин, валпроат, ламотригин, 

етосукцимид, фенобарбитон и бензодиазепини. 

Иако антиепилептици припадају истој 

групи лекова, између њих постоје разлике у 

погледу молекуларне стуктуре, начина дело-

вања, фармакодинамике итд
14

. Мада су поје-

дини лекови ове групе повезани са специ-

фичним тератогеним ефектима
15,16

, већина ле-

кова  ипак показује неспецифична тератогена 

дејства. 

Када се, пак говори о тератогености ових 

лекова потребно је обратити пажњу на поте-

нцијално постојање више чинилаца: прво, да 

ли постоје одређени генетски поремећаји 

мајке или фактори средине који најпре могу 

угрозити плод? Друго, колико епилепсија као 

примарни фактор може утицати на одржава-

ње трудноће или развој плода? Треће, уко-

лико се и користе, какви су ефекти анти-

епилептика у односу на период трудноће када 

су примењени (познато је да се органогенеза 

одиграва у првом триместру трудноће)? И 

можда најважније питање, како се спречава 

или умањује тератогени ефекат антиепилеп-

тика?  

Укидање терапије, као најједноставније 

решење, врло често није могуће обзиром на 

бројне пацијенткиње са озбиљним обликом 

епилепсије
17

. Досадашња литература, међутим, 

није довољна или има супротстављена 

мишљења о овој теми, да би се на ова врло 

важна питања могао дати конкретан одговор. 
 

ЦИЉ 
 

Анализом претходно објављених истра-

живања покушано је да се испита да ли анти-

епилептични лекови имају тератогено и фето-

токсично дејство. 
 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

Претражене су базе података PUBMED и 

Cochrane datebase of Systematic reviews  ко-

ришћењем комбинације кључних речи: "tera-

togenicity" или "fetotoxicity" и  "antiepileptic 

drugs". Предмет истраживања били су ори-

гинални истраживачки радови  и  систематски 

прегледни чланци објављени у последњих 

петнаест година. Разматране су публиковане  

клиничке студије и систематски прегледи 

клиничких студија у којима су коришћени 

антиепилептички лекови као монотерапија 

или политерапија. Примењиване дневне дозе 

су биле 600 mg (карбамазепин), 100-200 mg 

(ламотригин) и од 600-1000 mg за валпроат у 

зависности од вида терапија - моно  или 

политерапија.  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Укупно је пронађено 14 публикација који 

одговарају овим критеријумима. Оригинал-

них научноистраживачких радова било је 7, а 
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систематских прегледних чланака  такође 7. 

Студије су рађене у периоду од 1998-2010. 

год. Антиепилептици су коришћени као мо-

нотерапија у две студије а у свим осталим 

студијама је испитивана и монотерапија и по-

литерапија (Табела 1). Од лекова су приме-

њивани: карбамазепин, ламотригин, фени-

тоин, валпроат и фенобарбитон. Најмањи број 

испитаника по студији је био 54, а највећи 

3607. Период праћења се кретао од 5 до 9 го-

дина. 

Неки од најзначајнијих резултата ових 

студија били су: 

• Антиепилептици се често користе у тера-

пији трудница које болују од епилепсије 

без обзира на њихова мање-више позната 

нежељена дејства. 

• Од свих антиепилептичких лекова, вал-

проат је показао највећу повезаност са на-

станком било ког облика менталне ретар-

дације или конгениталних малформација. 

• Ризик од настанка конгениталних малфор-

мација корелирао је са применом већих 

доза лекова, као и приликом примене 

политерапије у односу на монотерапију. 

• Показало се да је карбамазепин најбезбед-

нији за употребу током трудноће. 

• Није доказана веза између серумског ни-

воа фолне киселине и инциденце конге-

ниталних малформација. 
 

Табела 1. Карактеристике пронађених студија 

Година 

објављивања 

студије 

Назив студије и 

аутори 

Студијска 

популација 

Исходи који 

су праћени 

 

Врста лека 
Закључци 

студије 

2004. 

Normal intelligence 

in children with 
prenatal exposure to 

carbamazepine. 

Gaily E et al. 

182 детета 

мајки са 
епилепсијом, 

САД 

Интелигенција деце 

школског и 
претшколског 

узраста  

изражена преко IQ 

Монотерапија: 

карбамазепин 
или валпроат и 

политерапија 

Валпроат и 

политерапијски 
приступ су 

довели до 

снижења IQ 

2009. 

A prospective study 

of cognitive fluency 

and originality in 
children exposed 

in utero to 

carbamazepine, 

lamotrigine, or 
valproate 

monotherapy. Kelly 

M. McVearry et al. 

54 детета, 

САД 

Квалитативна и 

квантитативна 

способност 
формирања идеја-

мишљења деце 

претшколског 

узраста 

Монотерапија: 

Карбамазепин, 

Ламотригин, 
Валпроат 

Валпроат доводи 

до већег 

поремећаја 
когнитивних 

функција у 

односу на 

Ламотригин  и 
Карбамазепин 

2009. 

Cognitive Function 

at 3 Years of Age 

after Fetal Exposure 
to Antiepileptic 

Drugs. Kimford J. 

Meador M.D et al. 

309 детета, 

Велика 

Британија и 
САД 

Когнитивни 

поремећаји и 

поремећаји у 
понашању деце 

старости 3 године 

Монотерапија: 

Карбамазепин, 

Ламотригин, 
Фенитоин и 

Валпроат 

Валпроат доводи 

до већег снижења 

IQ у односу на 
остале 

антиепилептичке 

лекове 

2005. 

Malformation risks 
of antiepileptic drugs 

in pregnancy: a 

prospective study 
from the UK 

Epilepsy and 

Pregnancy Register.  
J Morrow et al. 

3607 жена са 
епилепсијом, 

Велика 

Британија 

Релативни ризик од 
настанка 

конгениталних 

малформација 

Монотерапија: 
Карбамазепин, 

Ламотригин, 

Фенитоин, 
Валпроат; 

политерапија 

Конгениталне 
малформације 

присутне у малом 

броју случајева; 
Политерапија 

носи већи ризик у 

односу на 
монотерапију. 

2005. 

Antiepileptic drug 

use of women with 

epilepsy and 
congenital 

malformations in 

offspring. M. Artama 
et al. 

 

2350 жена са 

епилепсијом, 

Финска 

Ризик од настанка 

конгениталних 

малформација 

Монотерапија: 

Карбамазепин, 

Фенобарбитон, 
Фенитоин, 

Валпроат; 

политерапија 

Већи ризик од 

настанка 

конгениталних 
малформација 

услед примене 

Валпроата 
самостално и у 

оквиру 

политерапије 
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2001. 
The Teratogenicity 

of Anticonvulsant 
Drugs. Lewis B et al.  

414 жена са 

епилепсијом, 
САД 

Ризик од настанка 

конгениталних 
малформација 

Монотерапија: 

Карбамазепин, 
Фенобарбитон, 

Фенитоин, 

Валпроат, 
Клоназепам; 

политерапија 

Највећи степен 

ризика се јавља 
употребом 

политерапије 

1998. 

Congenital 
malformations due to 

antiepileptic 

drugs.S Kanekoa et 

al.  

983 
новорођенчета, 

Јапан, Италија 

и Канада 

 

Ризик од настанка 
конгениталних 

малформација 

Монотерапија: 
Примидон, 

Карбамазепин, 

Фенобарбитон, 

Фенитоин, 
Валпроат; 

политерапија 

Највећи степен 
ризика се јавља 

употребом 

Примидона као и 

током примене 
политерапије 

 

 

Ризик од неупотребе антиепилептика 

током трудноће 

Антиепилептици су у широкој употреби, 

обзиром да су веома корисни у терапији број-

них по живот опасних неуролошких и пси-

хичких поремећаја. Трудноћа са своје стране 

додатно отежава клиничку слику ових паци-

јенткиња.
18 
Најчешћи узрок матерналног мор-

талитета у трудноћи су повреде изазване епи-

лептичким нападима или status epilepticus-

ом
19

. Иако не постоје директни докази о ефек-

тима епилептичких напада на плод, студије на 

животињама су показале постојање хипокам-

палних оштећења
20

, док је у студијама на љу-

дима забележен утицај напада на феталну 

брадикардију и хипоксију 
21

. 
 

Генетски и фактори средине 
Неколико студија је забележило повеза-

ност генетских фактора жена са епилепсијом 

и конгениталних малформација.
22-25

 Епилеп-

сија присутна код очева такође доводи до 

значајног пораста конгениталних малформа-

ција плода
23

. Мутација гена за ензим метилен 

тетрахидрофолат редуктазу успорава метабо-

лизам фолата, узрокујући повећан ризик од 

дефеката неуралне цеви, и код хомозигота и 

хетерозигота.
24

 Мајке  хетерозиготи за ову 

мутацију, које су узимале валпроичну кисе-

лину, су показале повећани ризик од дефекта 

неуралне цеви у односу на мајке које немају 

овај генотип 
25

. 
 

Механизми тератогенезе антиепилептика 

Антиепилетици могу изазвати поремећај 

развоја можданих структура интеракцијом са 

бројним функционалним механизмима ЦНС-

а. Показан је њихов ефекат на рецепторе 

гама-аминобутерне киселине, у ћелијским 

културама и in vivo
26

. Такође, антиепилептици 

или њихови метаболити могу директно ути-

цати на регулаторне механизме развоја ЦНС-а. 

Wnt сигнални пут дозвољава комуникацију 

између мембране и једра, а валпроична кисе-

лина га може прекинути
27

. Такође, аналози 

валпроата који не делују на овај сигнални 

пут, не показују тератогене ефекте. У неколи-

ко студија је показано да антиепилептици 

индукују тератогене ефекте инхибицијом ме-

таболизма фолата
28

. На жалост, ни једна сту-

дија није показала смањење ризика од фето-

токсичности, у случају комбинације анти-епи-

лептика и фолне киселине. То сугерише на 

чињеницу да су ниски нивои фолата  у орга-

низму само маркер  насталог оштећења. На 

крају, постоје и докази да антиепилептици 

могу имати ефекта на  апоптозу нервних ће-

лија. Bittigau и сарадници су у студији на па-

цовима, показали да антиепилептици изази-

вају дегенерацију нерава.
29

 
 

Ефекти антиепилептика на развој плода 

     Све је више великих епидемилошких 

студија које указују на повећани ризик од 

конгениталних аномалија код жена које кори-

сте антиепилептике (4-7%)  у односу на жене 

које нису на овој терапији (2-3%)
30,31

. Иако  

препоруке Америчке Академије за Неуроло-

гију
32

 и Међународне организације за борбу 

против епилепсије
33

 још увек нису усагла-

шене и коначне, све је више студија у којима 

се највећи ризик за развој плода приписује 

валпроату
34

 као и употреби политерапије
35

. 
 

Главне конгениталне малформације 

Постоје студије у којима је доказано да 

употреба антиепилептика у прве три недеље 

трудноће може резултирати губитком плода
36

. 

Најчешћи облици конгениталних аномалија 

које се виђају код деце чије су мајке кори-

стиле лекове против епилепсије су срчане 

мане, урогениталне малформације, краниофа-

цијални дефекти и абнормалности скелета
37

. 

Код трудница које су користиле веће дозе 
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лека, нарочито валпроат или карбамазепин, у 

највећем броју случајева је дошло до настанка 

дефеката неуралне цеви, у односу на остале 

срчане мане
38

.  Употреба неколико антиепи-

лептика (фенитоин, валпроат, карбамазепин и 

фенобарбитал) је повезана са настанком тзв. 

феталног  антиепилептичног синдрома
39,40

. 

Овај синдром у основи чине спуштен или ши-

рок носни ходник, хипертелоризам, хипо-

плазија дисталних фаланги и ноктију. Треба 

напоменути и постојање касних облика кон-

гениталних малформација, које се јављају  ка-

сније у току живота. То се, првенствено, 

односи на развој мишљења и коефицијента 

интелигенције (IQ)
41

. Ови поремећаји су више 

изражени при употреби већих доза лекова, 

нарочито валпроата (800mg/дан). Слични по-

ремећаји интелигенције се везују и за кори-

шћење фенобарбитала
42

. 
 

ДИСКУСИЈА 
 

Пре скоро 50 година, Mullers-Kuppers је 

први описао повезаност пренаталног изла-

гања антиепилептицима и појаве конгенитал-

них малформација. Он је известио о дечаку са 

микроцефалијом и расцепом непца чија је 

мајка током трудноће користила мефенитоин. 

Од тада па до данас, бојазан од тератогеног 

дејства антиепилептика је достигла светске 

размере. О томе сведочи и све већи број радо-

ва који обрађују ову проблематику. Већина 

анализираних студија није се значајније ра-

зликовала у погледу старости испитаница (18-

44 год), врсте  и дозе коришћених лекова  и 

начина примене (моно или политерапија). 

Недостаци ових студија се односе на непо-

стојање података о тежини епилепсије и о 

евентуалном коморбидитету. Већина студија 

је методолошки конципирана тако да пореди 

ефекте појединачних антиепилептика или 

ефекте моно у односу на политерапију. У том 

смислу, недовољан је број студија које би 

испитале ефекте ових лекова у односу на пе-

риод трудноће у ком су примењени
43-49

. 

Уколико се испитује појединачни ефекат 

лекова, свакако највећи број истраживања по-

казује да употреба валпроата носи највећи ри-

зик од тератогеног ефекта, пре свега у дози од 

1000 mg/дан
43,44,45

. 

Политерапија у односу на монотерапију 

показује већу повезаност са настанком конге-

ниталних малформација
43-46

. 

У бројним студијама је показан мањи  те-

ратогени ефекат фенобарбитала (најстаријег 

антиепилептика), у односу на остале лекове 

из групе
50

. Ипак његова веза са специфичним 

аномалијама у другим студијама постоји
51

. 

Велика мета анализа 12 кохортних сту-

дија, која је обухватала 1000 трудница под 

терапијом  бензодиазепинима,  је показала да 

не постоји повезаност употребе ових лекова 

са расцепом усне
52

. 

Приликом испитивања фенитоина, велики 

број студија има неусаглашене закључке, ве-

роватно због различитих доза примењиваних 

лекова, тако да нема довољно репрезентатив-

них података о ефектима фенитоина у односу 

на остале лекове ове групе
53

. 

Montouris
54

 је у свом прегледном чланку 

приказао резултате студије која је испитала 

ефекте окскарбамазепина на 300 трудница. 

Утврђено је да не постоји повезаност окскар-

бамазепина са конгениталним малформаци-

јама изузев у оквиру политерапије. Најновији 

извештај Међународног регистра о ламотри-

гину је сугерисао да не постоји повећан ризик 

од тератогеног дејства овог лека
55

. Клинички 

подаци о осталим антиепилептицима су ми-

нимални и недовољни за анализу. Једна од 

таквих студија која се бавила испитивањем 

ефекта леветирацетама (117 пацијената), није 

пронашла повећан ризик од настанка урође-

них аномалија
56

. 
 

Клиничке препоруке за коришћење  

антиепилептика пре и током трудноће 

Мада ризик од тератогеног дејства анти-

епилептика постоји, ипак се највећи број беба 

мајки са епилепсијом, рађа без икаквих здрав-

ствених проблема
17

. Узевши у обзир  резулта-

те бројних студија које су показале да вал-

проат може имати највећи тератогени ефекат, 

препорука је да он не буде лек првог избора у 

терапији епилепсије трудница
18

. Уколико се 

пак, валпроат мора увести као терапија, пред-

лаже се да то буде у што мањим дозама
17

. Та-

кође, саветује се употреба минималне ефек-

тивне дозе антиепилептичких лекова, као и 

избегавање политерапије. Ако се и комбина-

ција мора применити потребно је  да дозе ле-

кова буду минималне ефективне
17

. 

Код трудница са епилепсијом се не саве-

тује прекид терапије антиепилептицима због 

опасности од појаве напада
57

. Препоручује се 

редовна контрола крви, иако су повећани 

клиренс и ниске концентрације антиепилеп-

тика, честе компликације трудноће
58

. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Поред постојања великог броја студија 

које испитују тератогене ефекте антиепилеп-

тичких лекова, пронађени подаци су још увек 

недовољни да би се донео конкретан закљу-

чак о ризику примене ових лекова у трудно-

ћи. Недовољан је број студија које пореде 

ефекте лекова у односу на период трудноће. 

Мали број студија пружа податке о тежини 

епилепсије и о евентуалном коморбидитету. 

Потребна су додатна истраживања да би се 

отклонили ови недостаци и дошло до праве 

истине о последицама примене антиепилеп-

тика у трудноћи. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Hauser WA, Annegers JF, Rocca WA. Descriptive 

epidemiology of epilepsy:contributions of population-

based studies from Rochester, Minnesota. Mayo Clin 

Proc 1996; 71: 576–86. 

2. Olafsson E, Hallgrimsson JT, Hauser WA, et al. Preg-

nancies of women with epilepsy: a population-based 

study in Iceland. Epilepsia 1998; 39: 887–92. 

3. Holmes LB, Harvey EA, Coull BA, et al. The 

teratogenicity of anticonvulsant drugs. N Engl J Med 

2001; 344: 1132–8. 

4. Kaneko S, Battino D, Andermann R, et al. Congenital 

malformations due to anti-epileptic drugs. Epilepsy 

Res 1999; 33: 145–58. 

5. Samren EB, van Duijn C, Koch S, et al. Maternal use 
of anti-epileptic drugs and the risk of major malforma-

tions: a joint European prospective study of human te-

ratogenesis associated with maternal epilepsy. Epilep-
sia 1997; 38: 981–90. 

6. Samren EB, van Duijn CM, Christiaens GC, et al. 

Antiepileptic drug regimens and major congenital ab-
normalities in the offspring. Ann Neurol 1999; 46: 739–

46. 

7. Rosa FW. Spina bifida in infants of women treated 

with carbamazepine during pregnancy. N Engl J Med 
1991; 324: 674–7. 

8. Omtzigt JG, Los FJ, Grobbee DE, et al. The risk of 

spina bifida aperta after first-trimester exposure to val-
proate in a prenatal cohort. Neurology 1992; 42(suppl 

5):119–25. 

9. Lindhout D, Omtzigt JG, Cornel MC. Spectrum of neu-
ral-tube defects in 34 infants prenatally exposed to 

antiepileptic drugs. Neurology 1992; 42(suppl 5): 111–

18. 

10. Arpino C, Brescianini S, Robert E, et al. Teratogenic 
effects of antiepileptic drugs: use of an international 

database on malformations and drug exposure 

(MADRE). Epilepsia 2000; 41: 1436–43. 

11. Anderson RC. Cardiac defects in children of mothers 

receiving anticonvulsant therapy during pregnancy. J 

Pediatr 1976; 89: 318–19. 

12. Granstrm ML, Hilesmaa VK. Malformations and mi-

nor anomalies in children of epileptic mothers: 

preliminary results of the prospective Helsinki study. 
In: Janz D, Dam M, Richens A, et al, eds. Epilepsy, 

pregnancy and the child. New York: Raven Press, 

1982: 251–8. 

13. Kock S, Losche G, Jager-Roman, et al. Major birth 

malformations and antiepileptic drugs. Neurology 1992 

42(suppl 5): 83–8. 

14. Rogawski MA, Loscher W. The neurobiology of anti-

epileptic drugs. Nat Rev Neurosci 2004; 5: 553–64. 

15. Hanson JW, Smith DW. The fetal hydantoin syndrome. 
J Pediatr 1975; 87: 285–90. 

16. Ornoy A. Neuroteratogens in man: an overview with 

special emphasis on the teratogenicity of antiepileptic 

drugs in pregnancy. Reprod Toxicol 2006; 22: 214–26. 

17. Benzi M. Kluger, M.D. and Kimford J. Meador, M.D. 

Teratogenicity of antiepileptic medications. Semin 

Neurol 2008; 28(3): 328–35. 

18. Freeman MP, Gelenberg AJ. Bipolar disorder in 

women: reproductive events and treatment considerati-

ons. Acta Psychiatr Scand 2005; 112: 88–96. 

19. Barrett C, Richens A. Epilepsy and pregnancy: report 

of an Epilepsy Research Foundation Workshop. 

Epilepsy Res 2003; 52: 147–87. 

20. Hallak M, Kupsky WJ, Hotra JW, et al. Fetal rat brain 
damage caused by maternal seizure activity:prevention 

by magnesium sulfate. Am J Obstet Gynecol 1999; 

181: 828–34. 

21. Nei M, Daly S, Liporace J. A maternal complex partial 

seizure in labor can affect fetal heart rate. Neurology 

1998; 51: 904–6. 

22. Partington MD, McLone DG. Hereditary factors in the 

etiology of neural tube defects: results of a survey. Pe-

diatr Neurosurg 1995; 23: 311–6. 

23. Kallen, B. Epidemiology of human reproduction. Boca 
Raton: CRC Press; 1988.. 

24. Van der Put NM, Eskes TK, Blom HJ. Is the common 

677C→T mutation in the methylenetetrahydrofolate 
reductase gene a risk factor for neural tube defects? A 

meta-analysis. QJM 1997; 90: 111–5. 

25. Dean JC, Moore SJ, Osborne A, et al. Fetal anticonvul-
sant syndrome and mutation in the maternal MTHFR 

gene. Clin Genet 1999; 56: 216–20. 

26. Marsh ED, Brooks-Kayal AR, Porter BE. Seizures and 

antiepileptic drugs: does exposure alter normal brain 
development? Epilepsia 2006; 47:1999–2010. 

27. Wiltse J. Mode of action: inhibition of histone deace-

tylase, altering WNT-dependent gene expression, and 
regulation of beta-catenin-developmental effects of 

valproic acid. Crit Rev Toxicol 2005; 35: 727–38. 

28. Dansky LV, Rosenblatt DS, Andermann E. Mecha-
nisms of teratogenesis: folic acid and antiepileptic 

therapy. Neurology 1992; 42(suppl 5): S32–S42. 

29. Bittigau P, Sifringer M, Genz K, et al. Antiepileptic 

drugs and apoptotic neurodegeneration in the develo-
ping brain. Proc Natl Acad Sci U S A 2002; 99: 

15089–94. 

30. Perucca E. Birth defects after prenatal exposure to anti-
epileptic drugs. Lancet Neurol 2005; 4:781–6. 

31. Pennell PB. Pregnancy in women who have epilepsy. 

Neurol Clin 2004; 22: 799–820. 

32. Practice parameter: Management issues for women 

with epilepsy (summary statement). Report of the 

Quality Standards Subcommittee of the American 
Academy of Neurology. Neurology 1998; 51: 944–8. 



 Тератогеност и фетотоксичност антиепилептика  

  

 

13 

33. Guidelines for the care of women of childbearing age 

with epilepsy. Commission on genetics, pregnancy, 
and the child, international league against epilepsy. 

Epilepsia 1993; 34: 588–9. 

34. Meador KJ, Baker GA, Finnell RH, et al. In utero anti-
epileptic drug exposure: fetal death and malformations. 

Neurology 2006; 67: 407–12. 

35. Pennell PB. The importance of monotherapy in 
pregnancy. Neurology 2003; 60(suppl4): S31–S38. 

36. Polifka JE, Friedman JM. Medical genetics: 1. Clinical 

teratology in the age of genomics. CMAJ 2002; 167: 

265–73. 

37. Finnell, RH.; Nau, H.; Yerby, MS. General principles: 

teratogenicity of antiepileptic drugs. In: Levy RH, 

Matson BS, eds. Antiepileptic Drugs. 4th ed. New 
York, NY: Raven Press, 1995: 209-30. 

38. Lindhout D, Omtzigt JG. Teratogenic effects of 

antiepileptic drugs: implications for the management of 
epilepsy in women of childbearing age. Epilepsia 

1994; 35(suppl 4): S19–S28. 

39. Hanson JW, Smith DW. The fetal hydantoin syndrome. 

J Pediatr 1975; 87: 285–90. 

40. Ornoy A. Neuroteratogens in man: an overview with 

special emphasis on the teratogenicity of antiepileptic 

drugs in pregnancy. Reprod Toxicol 2006; 22:214–26. 

41. Adab N, Kini U, Vinten J, et al. The longer term outco-

me of children born to mothers with epilepsy. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 1575–83. 

42. Reinisch JM, Sanders SA, Mortensen EL, et al. In 

utero exposure to phenobarbital and intelligence defi-

cits in adult men. JAMA 1995; 274: 1518–25. 

43. Gaily E, Kantola-Sorsa E, Hiilesmaa V, Isoaho M, Ma-
tila R, Kotila M, Nylund T, Bardy A, Kaaja E and 

Granström ML. Normal intelligence in children with 

prenatal exposure to carbamazepine. Neurology 2004; 
62: 28–32. 

44. Kelly M. McVearry, William D. Gaillard , John Van-

Meter, Kimford J. Meador. A prospective study of co-
gnitive fluency and originality in children exposed in 

utero to carbamazepine, lamotrigine, or valproate 

monotherapy. Epilepsy Behav 2009; 16: 609–16. 

45. Meador KJ, Baker GA, Browning N, et al. Cognitive 
function at 3 years of age after fetal exposure to 

antiepileptic drugs. N Engl J Med 2009; 360(16):1597–

1605. 

46. Lewis B, Holmes M.D. Elizabeth A., еt al. The 

teratogenicity of anticonvulsant drugs. N Engl J Med 
2001; 344(15):1132-1138. 

47. Artama M, Auvinen A, Raudaskoski T, Isojärvi I, 

Isojärvi J. Antiepileptic drug use of women with 
epilepsy and congenital malformations in offspring. 

Neurology 2005; 64(11): 1874-8. 

48. Miyako Oguni and Makiko Osawa. Epilepsy and 
pregnancy. Epilepsia 2004; 45(Suppl.8): 37–41. 

49. Muller-Kuppers von M. Zur Frage der Fruchtschadi-

gung in der schwangerschaft durch einnahme von anti-

epileptica. Acta Paedopsychiatr 1963; 30: 401–5. 

50. Fedrick J. Epilepsy and pregnancy: a report from the 

Oxford Record Linkage Study. BMJ 1973; 2: 442–8. 

51. Јones KL, Johnson KA, Chambers CC. Pregnancy out-
come in women treated with phenobarbital 

monotherapy. Teratology 1992; 45: 453–4. 

52. Dolovich LR, Addis A, Vaillancourt JM, et al. Benzo-
diazepine use in pregnancy and major malformations 

or oral cleft: meta-analysis of cohort and case-control 

studies. BMJ 1998; 317: 839–43. 

53. Loring DW, Meador KJ, Thompson WO. Neurodeve-
lopment after in utero exposure to phenytoin and car-

bamazepine. JAMA 1994; 272: 850–1. 

54. Montouris G. Safety of the newer antiepileptic drug 
oxcarbazepine during pregnancy. Curr Med Res Opin 

2005; 21: 693–701. 

55. Cunnington M, Ferber S, Quartey G; International 
Lamotrigine Pregnancy Registry Scientific Advisory 

Committee. Effect of dose on the frequency of major 

birth defects following fetal exposure to lamotrigine 

monotherapy in an international observational study. 
Epilepsia 2007; 48: 1207–10. 

56. Hunt S, Craig J, Russell A, et al. Levetiracetam in 

pregnancy: preliminary experience from the UK 
Epilepsy and Pregnancy Register. Neurology 2006; 

67:1876–9. 

57. Pennell PB. Pregnancy in the woman with epilepsy: 
maternal and fetal outcomes. Semin Neurol 2002; 22: 

299–308. 

58. Pennell PB. Antiepileptic drug pharmacokinetics du-

ring pregnancy and lactation. Neurology 2003; 
61(suppl 2): S35–S42. 

 


