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VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot 

VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä 

Epilepsia 

Epilepsia on krooninen aivojen sairaus, jota esiintyy maailman kaikissa väestöissä. Epilepsiasta on kyse 
silloin, kun ihmisellä on vähintään kaksi kouristuskohtausta ilman kohtauksen laukaisevia tekijöitä. 
Kouristuskohtaukset ovat lyhytaikaisia kohtauksia, joiden aikana esiintyy tahdosta riippumattomia 
nykäyksiä osassa kehoa (paikallisalkuinen kouristuskohtaus) tai koko kehossa (yleistynyt 
kouristuskohtaus). Samalla voi esiintyä tajunnanmenetystä ja virtsan- tai 
ulosteenpidätyskyvyttömyyttä. Epileptinen kohtaus johtuu aivosolujen liiallisesta purkaustoiminnasta 
jollakin aivoalueella. Kohtaukset voivat vaihdella hetkellisestä poissaolokohtauksista tai 
lihasnykäyksistä vaikeisiin pitkäkestoisiin kouristuksiin. Myös kouristusten esiintymistiheys voi 
vaihdella. Niitä voi ilmetä harvemmin kuin kerran vuodessa tai monta kertaa päivässä. Yhdellä 
prosentilla koko väestöstä ilmenee epilepsia jossakin vaiheessa elämää. 

Perifeerinen neuropaattinen kipu 

Hermovauriosta johtuva perifeerinen neuropatia aiheuttaa usein heikkoutta, puutumista ja kipua, 
yleensä käsissä ja jalkaterissä, mutta oireita voi ilmetä myös muissa ruumiinosissa. Perifeeristä 
neuropaattista kipua kuvataan usein kihelmöiväksi tai polttavaksi, kun taas tuntoaistin heikentymistä 
verrataan tunteeseen ohuesta sukasta tai hansikkaasta. Perifeerinen neuropatia voi aiheutua 
esimerkiksi vammasta, infektiosta, aineenvaihdunnan häiriöistä tai altistumisesta toksiineille. Yksi 
yleisimmistä syistä on diabetes.  

VI.2.2 Yhteenveto hoidon hyödyistä 

Epilepsia 

Gabapentiinia käytetään lisälääkkeenä paikallisalkuisiin epilepsiakohtauksiin, jotka voivat olla 
toissijaisesti yleistyviä, silloin kun tavanomaiset epilepsialääkkeet eivät tehoa. Tällaisille potilaille 
tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa epilepsiakohtausten yleisyys väheni, kun gabapentiini lisättiin 
hoitoon. Kokemukset gabapentiinin tehosta pitkäaikaisessa käytössä ovat rohkaisevia, ja sitä pidetään 
erityisen soveliaana lisälääkkeenä, koska sillä ei ole yhteisvaikutuksia muiden epilepsialääkkeiden 
kanssa. 

Perifeerinen neuropaattinen kipu 

Kliinisessä tutkimuksessa sellaisten potilaiden, joilla oli vamman tai leikkauksen jälkeisestä 
ääreishermovauriosta johtuvaa neuropaattista kipua, yleistila, kivunlievitys ja unen keskeytyminen 
paranivat merkittävästi gabapentiinihoidon aikana. Myös erityyppisiin neuropaattisiin oireyhtymiin 



liittyvä kipu, kuten kolmoishermosärky, ja suoran hermovaurion aiheuttama kipu lievittyivät. 
Tapausselostusten mukaan gabapentiini on myös ollut tehokas neuropaattisen syöpäkivun hoidossa. 

VI.2.3 Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta 

Ks. Osio VI: VI.2.4 Tärkeät puuttuvat tiedot. 

VI.2.4 Yhteenveto turvallisuustiedoista 

Tärkeät tunnistetut riskit 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Yliherkkyysreaktiot mukaan 
lukien lääkeaineeseen liittyvä 
eosinofiilinen ihottuma 
systeemioireineen (DRESS) 

Gabapentiini voi aiheuttaa 
vakavan tai henkeä uhkaavan 
yliherkkyysreaktion (DRESS), 
joka voi vaikuttaa ihoon tai 
muihin elimistön osiin, kuten 
maksaan tai verisoluihin. 
Reaktioon voi myös liittyä 
ihottumaa. Yliherkkyysreaktio 
voi edellyttää sairaalahoitoa tai 
gabapentiinin käytön 
lopettamista.  

Gabapentiinia ei saa käyttää, jos 
on allerginen gabapentiinille tai 
valmisteen jollekin muulle 
aineelle. Potilaan on otettava 
välittömästi yhteyttä lääkäriin, 
jos hänellä ilmenee seuraavia 
oireita: 
 ihottuma 
 nokkosrokko 
 kuume 
 imusolmukkeiden 

turpoaminen, joka ei ole 
ohimenevää 

 huulten tai kielen 
turpoaminen 

 ihon tai silmänvalkuaisten 
keltaisuus 

 epätavalliset mustelmat tai 
verenvuodot 

 voimakas väsymys tai 
heikotus 

 odottamattomat lihaskivut 
 usein toistuvat infektiot. 

Nämä voivat olla ensioireita 
vakavasta reaktiosta. Lääkärin 
on tutkittava ja arvioitava, voiko 
gabapentiinihoitoa jatkaa. 

Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Itsetuhoajatukset ja -
käyttäytyminen 
 

Pienellä määrällä 
epilepsialääkkeiden 
(gabapentiini mukaan lukien) 
käyttäjistä on havaittu ajatuksia 
itsensä vahingoittamisesta tai 
itsemurhasta.  

Jos tällaisia ajatuksia ilmenee, 
potilaan on otettava heti 
yhteyttä lääkäriin. 



Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Lääkkeen käytön lopettaminen Jos gabapentiinin käyttö 
lopetetaan yhtäkkiä tai ennen 
kuin lääkäri neuvoo tekemään 
niin, epilepsiakohtausten tai 
muiden haittavaikutusten 
(ahdistuneisuus, unettomuus, 
pahoinvointi, kipu, turvotus) 
riski suurenee. 

Gabapentiinin käyttö lopetetaan 
vain lääkärin määräyksestä. Jos 
hoito lopetetaan, se on tehtävä 
asteittain vähintään yhden 
viikon aikana. 

Tärkeät puuttuvat tiedot 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Raskaus ja imetys Gabapentiinia saa ottaa 
raskauden aikana vain lääkärin 
määräyksestä. Naisten, jotka 
voivat tulla raskaaksi, on 
käytettävä tehokasta ehkäisyä. 
Gabapentiinin käyttöä 
raskauden aikana ei ole erikseen 
tutkittu, mutta muiden 
epilepsialääkkeiden on ilmoitettu 
suurentavan sikiöön 
kohdistuvien haittojen riskiä, 
erityisesti jos äiti käyttää 
samanaikaisesti useita eri 
epilepsialääkkeitä. 
Raskausaikana olisi siis aina 
pyrittävä käyttämään vain yhtä 
epilepsialääkettä, jos lääkäri niin 
neuvoo.  

Jos nainen on raskaana tai 
imettää, epäilee olevansa 
raskaana tai jos hän 
suunnittelee lapsen hankkimista, 
hänen on kysyttävä lääkäriltä tai 
apteekista neuvoa ennen 
gabapentiinin käyttöä. Lääkkeen 
käyttöä ei saa lopettaa 
äkillisesti, koska se voi aiheuttaa 
epilepsiakohtauksia, joilla voi 
olla vakavia seurauksia äidille ja 
lapselle. 

VI.2.5 Yhteenveto toimenpiteistä riskien minimoimiseksi 

Ei oleellinen. 

VI.2.6 Kehityssuunnitelma myyntiluvan myöntämisen jälkeen 

Ei oleellinen. 

VI.2.7 Yhteenveto riskinhallintasuunnitelman päivityksistä 

Ei oleellinen. 


