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Osnutek predavanja
Dejavniki, ki izzovejo ali vplivajo na motnje
gibanja v nosečnosti
Motnje gibanja, ki se prvič pojavijo med
nosečnostjo
Vpliv nosečnosti na klinično sliko in zdravljenje
motenj gibanja prisotnih že pred zanositvijo

Motnje gibanja v nosečnosti niso
pogoste
• Najbolj pogoste motnje gibanja se začnejo v kasnejšem
življenjskem obdobju, izven rodnega obdobja
• Otroške nevrodegenerativne bolezni potekajo s hudo
nevrološko prizadetostjo, tako da veliko bolnic ni zmožnih
ustvariti spolnih zvez
• Bolnice z motnjami gibanja se ne odločajo za otroke zaradi
skopega znanja o medsebojnem vplivu nosečnosti i motenj
gibanja

Na kakšen način nosečnost vpliva na
motnje gibanja?
 Hyperemesis gravidarum
• Wernickova encefalopatija
• Akutna distonična reakcija ob zdravljenju z
antiemetki
 Relativna anemija Sindrom nemirnih nog
 Hiperkoagulabilno stanje IMK v bazalnih
ganglijah ( horea, distonija)

Na kakšen način nosečnost vpiliva na
motnje gibanja?
 Vpliv spolnih hormonov na dopaminergični sistem
 spremembe simptomov parkinsonizma ali
distonije
 Zvišanje volumna plazme in porast telesne teže 
dotedanji odmerki zdravil postanejo nezadostni
Previdnostna ukinitev zdravil zaradi vpliva na razvoj
ploda
Prepletanje mehanizmov lahko vzrok različnem
odzivu enake bolezni na nosečnost

MOTNJE GIBANJA, KI SE
POJAVIJO MED NOSEČNOSTJO

NOSEČNIŠKA HOREA ( CHOREA GRAVIDARUM )

HOREA
• Hiter, odsekan, brezciljen,
iregularen zgibek
• Generalizirana ali
hemihorea
• Najizrazitejša na distalnih
delih udov in na obrazu.

NOSEČNIŠKA HOREA ( CHOREA GRAVIDARUM )
•

•

•

•

•

V času pred antibiotiki je bil najbolj
pogosti vzrok predhodno prebolela
revmatska mrzlica.
Sydenhamova horea v otroštvu in ponovni
pojav simptomov v nosečnosti.
Tveganje za » recidiv« horeje v nosečnosti
pri ženskah , ki so prebolele SH je 75% (
Maia et al., 2012)
Nosečnice zbolijo v drugem trimestru
nosečnosti in horea spontano izzveni pred
ali po porodu
Incidenca 1 na 140 000 nosečnosti
( Zegart et al, 1968)
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V sodobnem svetu je revmatska mrzlica
izkoreninjena, pa je nosečniška horea
postala izjemno redka
Če se horea prvič pojavi v nosečnosti, išči
drugi vzrok
Ne sprejemi domnevo, da gre za » horeo
gravidarum- stanje, ki bo spontano
izzvenelo«.
Danes je etiologija nosečniške horeje
primerljiva splošnimi vzroki horeje
Bolezni vezivnih tkiv , hipertireoza,
zdravila, policitemija, hiperglikemija,
encefalitis in genetske bolezni, kot so
Huntingtonova ali Wilsonova bolezen.

Za zdravljenje (če je sploh potrebno) se izkustveno priporoča haloperidol

NOSEČNIŠKA DISTONIJA
• Distonija: ponavljajoči gibi in
zvijanje, nenavadna drža delov
telesa
• Nosečniška distonija, ki se
prvič “spontano” pojavi v
nosečnosti
• Žariščna ali generalizirana
• Vzrok je večinoma primarni oz.
gre za genetsko nagnjenost k
distoniji, ki se klinično izrazi v
nosečnosti, verjetno zaradi
hormonskega vpliva

AKUTNA DISTONIČNA REAKCIJA (ADR)
•

•

Kadar nosečnice zaradi bruhanja zdravimo
z antiemetiki z lastnostimi blokatorja
dopaminergičnih receptorjev npr.
metoklopramid ( Reglan) ali tietilperazin
( Torecan)
Tan is sod. ( 2010): ADR pri 5.7% nosečnic
zdravljenih z metoklopramidom ali pri 20%
nosečnicah zdravljenimi s promethazinom
( Phenergan)
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Kraniocervikalna distribucija distonije retrokolis , oromandibularna distonija,
okulogirne krize in opistotonus
Spontano mine po prenehanju jemanja
zdravil
Če so simptomi zelo moteči, zdravimo z
antiholinergičnimi zdravili

WERNICKOVA ENCEFALOPATIJA ( WE)
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Telesne zaloge tiamina se lahko porabijo že v 3
tednih ob nezadostnem vnosu ( Chiossi, 2006)
Tveganje v nosečnosti: zaradi bruhanja ter
povečane potrebe za tiaminom
Povprečna gestacijska doba pri pojavu WE je 14
tednov, poprečno trajanje bruhanja pred
pojavom WE pa je 7 tednov (Chiossi, G, 2006)
Klasična triada:zmedenost, oftalmopareza in
ataksija je prisotna pri manj kot polovici bolnic
Sum na WE tudi pri nepolni sliki pri nosečnici, ki
bruha!
Nadomeščanje tiamina pri nosečnicah, ki
bruhajo, posebej pred i.v. aplikacijo glukoze ali
parenetralne prehrane!
WE pogosto povezana s spontanimi splavi in
intrauterino smrtjo

SINDROM NEMIRNIH NOG ( SNN)
•
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•

Klinično se kaže kot prisotnost parestezij,
dizestij oz. neprijetnih občutkov v nogah, kar
terja potrebo po premikanju nog oz.
sprehajanju.
10-26% žensk v nosečnosti ima SNN
( Manconi, 2004).
Tipično se začne v drugem ali tretjem
trimestru in izzveni po porodu.
Če je ženska imela SNN že pred nosečnostjo,
je velika verjetnost ( do 60%) dodatnega
poslabšanja simptomov med nosečnostjo
Pomembni dejavniki za razvoj SNN v
nosečnosti so pomanjkanje železa in folne
kislinenadomeščanje

•Če je nujno farmakološko
zdravljenje :L-dopa v nizkih
odmerkih ( 100 mg zvečer)
•Varnost dopaminskih agonistov v
nosečnosti ni še zanesljivo znana

VPLIV NOSEČNOSTI NA
KLINIČNO SLIKO IN ZDRAVLJENJE
MOTENJ GIBANJA, ZA KATERIMI
JE NOSEČNICA BOLEHALA ŽE
PRED ZANOSITVIJO

PARKINSONOVA BOLEZEN (PB)
• Estrogen je ojačevalec dopaminergičnega tonusa in na splošno velja kot
zaščitni dejavnik pri PB
• Zato bi pričakovali da nosečnost ( zelo visok nivo estrogena) izboljša
simptome PB
• Sicer študije poročajo tako o izboljšanju kot tudi o poslabšanju ali
nespremenjenosti simptomov PB med nosečnostjo
• Spremenjeno zdravljenje v nosečnosti ? Relativno majhni odmerki zdravil
glede na zvišanje telesne teže in krvnega volumna?

PARKINSONOVA BOLEZEN (PB)
• Zdravljenje PB vključuje MAO- B inhibitorje, kot je rasagilin, dopaminske
agoniste, levodopo, entakapon in amantadin, ki vsi sodijo v FDA skupino C
• LEVODOPA NAJBOLJ VARNO ZDRAVILO, NAJVEČ IZKUŠENJ
• Posamični klinični primeri govorijo tudi v prid varnosti dopaminskih
agonistov
• Dopaminski agonisti kontraindicirani pri doječih materah, ker zavirajo
sproščanje prolaktina
• O varnosti rasagilina v nosečnosti ni podatkov
• Amantadin je teratogen: v prvem trimestru nosečnosti lahko povzroči
srčne hibe ali druge anomalije ploda

ESENCIJALNI TREMOR (ET)
• ET je relativno pogosta bolezen, ki lahko prizadene mlade
ženske v rodnem obdobju
• Zaradi pogostosti ET je pomembno poznati varnost zdravil v
nosečnosti
• Propranolol in primidon imata znan teratogeni potencial
v nosečnosti kontraindicirana
• Gabapentin in topiramat sta na živalih teratogena in toksična
• Zdravljenje ET med nosečnostjo najboljše popolnoma
prekiniti

DISTONIJE
• Idiopatska generalizirana distonija in distonija odzivna na
levodopo
• Nekaj anegdotičnih podatkov, ki kažejo na relativno varnost
triheksifenidila in botulinskega toksina v nosečnosti
• Primeri nosečnosti brez zapletov pri ženskah z distonijo
zdravljenih z globoko možgansko stimulacijo (Paluzzi, A.,
2006)
• Pri distoniji odzivni na levodopo se zdravljenje nadaljuje, ker
je levodopa varna v nosečnosti.
• Odsvetuje se uporaba benzodiazepinov (Nageshwaran, S,
2011).

TIKI
• Motnja gibanja otrok in mladostnikov, z odraščanjem
pogosto izzvenijo
• Relativno pogosti, zato ni nenavadno, da srečamo
nosečnice s tiki
• Stereotipni nehoteni zgibki ali vokalizacije

TIKI
• Bistveno ne motijo bolnika, zato večina žensk ni zdravljena oz.
bo dobro prenašala ukinitev zdravil med nosečnostjo
• Lahko se poslabšajo, izboljšajo ali ne spremenijo med samo
nosečnostjo
• Če je zdravljenje nujno potrebno, se priporoča haloperidol.

WILSONOVA BOLEZEN (WB)
• WB slabo vpliva na nosečnost in plod!
• Povečana možnost spontanih splavov in mrtvorojenčkov , posebej v
nezdravljenih primerih (Sinha,2004)
• Kopičenje bakra v endometriju zavira implantacijo in razvoj ploda
• Kopičenje bakra v fetusu izzove jetrno okvaro.
• Zdravljenje WB med nosečnostjo nujno nadaljujemo !
• Korist za matero presega tveganje za otroka ( Hartard, 1994.)
• Penicilamin ima teratogeni potencial v odmerkih večjih kot 500 mg /d.
• Zdravljenje s cinkom je bolj primerno v nosečnosti, ampak le, če lahko
dosežemo primerno izločanje bakra (Masciullo,2011)

Motnje gibanja v nosečnosti so lahko
tudi psihogene !
• Znana bolnica z epilepsijo
• 22. teden nosečnosti
• Obravnavana zaradi pogostih
“parcialnih epi napadov desne
spodnje okončine”
• Prejela ponavljajoče odmerke
lorazepama in midazolama

ZAKLJUČEK
• V nosečnosti zdravimo le težave, ki so izrazito moteče za
matero oz., če je nezdravljenje same bolezni tvegano za
nosečnico
• Za zdravljenje PB in SNN je levodopa varna
• Dopaminski agonisti: še nimamo dovolj podatkov iz
literature.
• Triheksifenidil in botulinski toksin -relativno varna v
nosečnosti za zdravljenje distonije.
• Dopaminergičnih antagonistov se izogibamo, sicer se
odločimo za »tradicionalne« nevroleptike

