
nie LPP, na le ży wziąć pod uwa gę ko niecz ny
czas zwią za ny z sa mym wy co fy wa niem le ku,
ale rów nież co naj mniej kil ku mie sięcz ny
okres oce ny sta nu pa cjent ki w ce lu zmi ni ma -
li zo wa nia ry zy ka na wro tu na pa dów.

Jed nak w przy pad ku więk szo ści ko biet kon -
ty nu acja le cze nia jest ko niecz na. Waż ne jest
więc jesz cze w okre sie pre kon cep cyj nym do -
sto so wa nie LPP do ro dza ju pa dacz ki i sy tu acji
zdro wot nej ko bie ty.

U ko biet z do brze kon tro lo wa ny mi na pa da -
mi za mia na le ku na in ny jest rzad ko uza sad -
nio na, z wy jąt kiem wal pro inia nów (VPA), je -
śli jest sku tecz na al ter na ty wa. Opty ma li za cja
le cze nia po win na być prze pro wa dzo na co naj -
mniej 6 mie się cy przed zaj ściem w cią żę. Lek
po wi nien być po da wa ny w naj mniej szej sku -
tecz nej daw ce. Na le ży uni kać nad mier nych da -

wek oraz po li te ra pii, któ re mo gą za bu rzyć
współ czyn nik ry zy ka do ko rzy ści wy ni ka ją cych
z le cze nia [12]. Oko ło 20% ko biet za cho dzą -
cych w cią żę wy ka zu je opor ność na le cze nie
i mo że na dal wy ma gać po li te ra pii [5], cho ciaż
na le ży dą żyć do ogra ni cze nia licz by LPP.
W nie któ rych przy pad kach moż na zre zy gno -
wać z peł nej kon tro li na pa dów i zre du ko wać
licz bę LPP np. w przy pad ku po je dyn czych na -
pa dów mio klo nicz nych lub na pa dów czę ścio -
wych pro stych przy wy eli mi no wa niu na pa dów
uogól nio nych. Ce lem le cze nia pa dacz ki w cią -
ży jest przede wszyst kim wy eli mi no wa nie
uogól nio nych na pa dów to nicz no -klo nicz nych.

Od sta wie nie do ust nych le ków an ty kon cep -
cyj nych u ko biet, któ re przed zaj ściem w cią żę
przyj mo wa ły je wraz z la mo try gi ną (LTG), mo -
że spo wo do wać zwięk sze nie stę że nia LTG [13]
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Ry ci na 10.1. Schemat postępowania w okresie prekoncepcyjnym u kobiet z padaczką.
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