
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 

 

Terveydenhuollon 
ammattilaisten opas 
 

Tämä opas kuuluu valproaatin riskinhallintamenetelmiin ja sen tarkoitus on 
antaa valproaattia määrääville lääkäreille tietoa riskeistä, jotka liittyvät 
valproaatin käyttöön hedelmällisessä iässä oleville naisille ja raskauden 
aikana. 

Opas antaa ajantasaista tietoa hermoston kehityshäiriöiden riskeistä lapsilla, 
joiden äidit ovat käyttäneet valproaattia raskauden aikana, ja altistuneiden 
vauvojen synnynnäisten epämuodostumien tunnetusta riskistä. 

Tämä opas on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä potilasoppaan kanssa. 

Lue valmisteyhteenveto kokonaan ennen valproaatin määräämistä 
saadaksesi lisätietoa valproaatista. 

 

Tämä opas on päivitetty viimeksi 29.1.2015. 
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Mitä valproiinihapon käytön riskeistä 
naispotilailla on tiedettävä 
 
Valproaatti sisältää valproiinihappoa, vaikuttavaa ainetta, joka on tunnetusti teratogeeninen ja voi 
aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia. Saatavilla olevat tiedot osoittavat myös, että kohdussa 
valproaatille altistuminen voi lisätä kehityshäiriöiden riskiä. Näitä riskejä kuvataan lyhyesti alla. 

 

1. SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT 

Meta-analyysistä saadut tiedot (jotka sisälsivät rekistereitä ja kohorttitutkimuksia) ovat 
osoittaneet, että 10,73 % epilepsiaa sairastavien naisten raskauden aikana valproaatille 
altistuneista lapsista kärsii synnynnäisistä epämuodostumista (95 % CI: 8,16–13,29), mikä 
on suurempi merkittävien epämuodostumien riski verrattuna taustaväestöön, jonka riski on 
noin 2–3 %1. Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että riski riippuu annoksesta. Riski on suurin 
suuremmilla annoksilla (yli 1 g/vrk). Saatavilla olevien tietojen perusteella ei ole pystytty 
määrittämään raja-arvoa, jota pienemmillä annoksilla riskiä ei olisi. 

Tavallisimpia epämuodostumia ovat hermostoputken sulkeutumishäiriö, kasvojen 
epämuodostumat, huuli- ja suulakihalkio, ahdaskalloisuus, sydämen, munuaisten ja virtsa- ja 
sukupuolielinten kehityshäiriöt, raajojen kehityshäiriöt (mm. molemminpuolinen värttinäluun 
puutos) sekä useat epämuodostumat eri puolilla kehoa. 

 

2. KEHITYSHÄIRIÖT 

Kohdussa valproaatille altistuneilla lapsilla voi olla haittavaikutuksia, jotka kohdistuvat 
älylliseen ja fyysisen kehitykseen. Riski näyttää riippuvan annoksesta, mutta raja-arvoa, jota 
pienemmillä annoksilla riskiä ei olisi, ei ole pystytty määrittämään saatavilla olevista 
tiedoista. On epävarmaa, mikä raskauden jakso on riskialtis näille vaikutuksille, ja riskin 
mahdollisuutta koko raskauden aikana ei voida poissulkea. 

Esikouluikäisille, kohdussa valproaatille altistuneille lapsille tehdyt tutkimukset2–5 osoittavat, 
että jopa 30–40 %:lla on ollut viiveitä varhaisessa kehityksessä, kuten viivästymistä kävelyn- 
ja puheen kehityksessä, älykkyyden alentumaa, heikentyneet kielelliset taidot (puhuminen ja 
ymmärtäminen) ja muistiongelmia. 

Kouluikäisiltä (6-vuotiailta) kohdussa valproaatille altistuneilta lapsilta mitattu 
älykkyysosamäärä oli keskimäärin 7–10 pistettä alhaisempi kuin niiden lasten, jotka olivat 
altistuneet muille epilepsialääkkeille9. Vaikka sekoittavien tekijöiden osuutta ei voida 
poissulkea, on olemassa näyttöä siitä, että valproaatille altistuneiden lasten älykkyyden 
heikkenemisen riski ei riipu äidin älykkyysosamäärästä. 

Pitkäaikaistuloksia on vain vähän. 

Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että kohdussa valproaatille altistuneet lapset ovat 
suuremmassa riskissä saada autismikirjon häiriöitä (noin kolminkertainen riski) ja sairastua 
lapsuusajan autismiin (noin viisinkertainen riski) verrattuna taustaväestöön7. 

Rajallinen tutkimustieto viittaa siihen, että kohdussa valproaatille altistuneet lapset saattavat 
olla alttiimpia tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD)8 oireiden kehittymiselle. 
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Naispotilaiden hoito valproaatilla 
 
A. ENSIMMÄINEN LÄÄKEMÄÄRÄYS TYTÖLLE 

Harkitset valproaatin määräämistä potilaallesi lääketieteellisen arvion jälkeen: 

• Varmista, että valproaattihoito on tarkoituksenmukainen potilaalle (muut hoidot ovat tehottomia 
tai eivät ole sopineet). 
 

• Keskustele seuraavista asioista potilaan ja tarvittaessa perheenjäsenten/huoltajien kanssa: 
o perussairauteen liittyvät raskauteen kohdistuvat riskit 
o hoitoon liittyvät riskit mukaan lukien valproaatin aiheuttamat riskit raskauden aikana 
o luotettavan raskaudenehkäisyn tarve suunnittelemattoman raskauden välttämiseksi 
o säännöllisten kontrollikäyntien tarve 
 

• Arvioi sopivin ajankohta ehkäisyneuvonnan antamiseen ja ohjaa potilas tarvittaessa 
erikoislääkärille. 
 

• Varmista, että potilas/perheenjäsenet/huoltajat ovat ymmärtäneet mahdolliset seuraukset, jos 
potilas tule raskaaksi, ja että hänellä/heillä on riittävät tiedot riskeistä. 
 

• Avuksesi on laadittu yksi dokumentti: 
o Potilasopas (liite 1), jossa on yhteenveto teratogeenisesta tiedosta ja jossa on 

korostettuna avainkohdat hoidon toteuttamisesta: 
 Lue se, sillä se voi olla avuksi sopivan tiedon välittämisessä potilaalle. 
 Anna potilaalle yksi kopio. 
 

• Neuvo potilasta ottamaan yhteys sinuun välittömästi 
o jos hän tulee raskaaksi tai ajattelee, että hän saattaa olla raskaana. 

 
• Varaudu arvioimaan hoidon tarve uudelleen, kun potilas tulee hedelmälliseen ikään. 
 

B. HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ OLEVAT NAISET, JOTKA EIVÄT SUUNNITTELE 
RASKAUTTA 

Harkitset valproaatin määräämistä potilaallesi lääketieteellisen arvion jälkeen: 

• Varmista, että valproaattihoito on tarkoituksenmukainen potilaalle (muut hoidot ovat tehottomia 
tai eivät ole sopineet). 
 

• Keskustele seuraavista asioista potilaan kanssa: 
o perussairauteen liittyvät raskauteen kohdistuvat riskit 
o hoitoon liittyvät riskit mukaan lukien valproaatin aiheuttamat riskit raskauden aikana 
o luotettavan raskaudenehkäisyn tarve suunnittelemattoman raskauden välttämiseksi 
o säännöllisten kontrollikäyntien tarve. 

 
• Arvioi ehkäisyneuvonnan tarve. 
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• Varmista, että potilas on ymmärtänyt raskaudenaikaiseen valproaatin käyttöön liittyvät 
mahdolliset lapseen kohdistuvat riskit, hänellä on riittävät tiedot riskeistä ja että hän suostuu 
noudattamaan raskauteen liittyviä ehtoja. 
 

• Tueksesi on laadittu seuraava dokumentti: 
 

o potilasopas (liite 1), jossa on yhteenveto teratogeenisesta tiedosta ja jossa on 
korostettuna avainkohdat hoidon toteuttamisesta: 
 

 anna potilaalle yksi kopio 
 

• Neuvo potilasta ottamaan yhteys sinuun 
o jos hän tulee raskaaksi tai ajattelee, että hän saattaa olla raskaana. 
o jos hänelle ilmaantuu mitä tahansa hoitoon liittyviä haittavaikutuksia. 

 
 

C. RASKAUTTA SUUNNITTELEVA, HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ OLEVA 
NAINEN 

• Muistuta potilasta valproaatin käyttöön liittyvistä teratogeenisistä riskeistä ja vakavien 
kehityshäiriöiden riskistä, mutta myös kouristuskohtausten tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön 
riskeistä, jos hoito jätetään toteuttamatta. 

 
• Arvioi uudelleen valproaattihoidon hyödyt/riskit missä tahansa käyttöaiheessa: 

o Harkitse hoidon lopettamisen tai vaihtoehtoisen hoidon mahdollisuutta. 

o Jos valproaattihoitoa jatketaan huolellisen riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen, on 
suositeltavaa jakaa päivittäinen annos useaksi pieneksi annokseksi, jotka otetaan 
päivän kuluessa, ja käyttää pienintä tehokasta annosta. Pitkävaikutteiset lääkemuodot 
voivat olla muita lääkemuotoja parempi vaihtoehto. 

o Valproaatin käyttö sekä monoterapiana että yhdistelmäterapiana liitetään synnynnäisiin 
epämuodostumiin. Saatavilla olevan tiedon mukaan valproaatin käyttöön 
yhdistelmähoitona liittyy suurempi epämuodostumien riski kuin valproaattiin 
monoterapiana. 

o Foolihappolisä voi vähentää hermostoputken kehityshäiriöiden yleistä riskiä. Ei ole 
kuitenkaan todisteita siitä, että se vähentäisi valproaatille altistumisesta johtuvien 
synnynnäisten vikojen riskiä. 

 
• Harkitse potilaan ohjaamista erikoislääkärille raskauden suunnittelua varten. 

 
• Varmista, että potilas on ymmärtänyt mahdolliset raskauteen kohdistuvat riskit ja että hänellä 

on riittävät tiedot riskeistä 
o Potilaalle on annettava potilasopas (liite 1), jossa on yhteenveto riskeistä: 

 Anna yksi kopio potilaalle. 
 

• Neuvo potilasta ottamaan yhteys lääkäriin heti, kun hän tietää olevansa raskaana tai ajattelee, 
että hän saattaa olla raskaana, jotta voidaan aloittaa asianmukainen raskauden seuranta 
mukaan lukien sikiön seuranta mahdollisten hermostoputken kehityshäiriöiden tai muiden 
epämuodostumien havaitsemiseksi. 
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D. SUUNNITTELEMATON RASKAUS 

• Sovi kiireellinen vastaanottoaika potilaan kanssa hoidon tarkistamiseksi mahdollisimman pian. 
Valproaattihoidon hyödyt ja riskit on arvioitava uudelleen. 

• Kehota potilasta jatkamaan lääkehoitoa tapaamiseenne asti, ellet tilannearvioosi perustuen 
neuvo häntä toisin. 

o Jos valproaattihoitoa jatketaan huolellisen riskien ja hyötyjen arvioinnin jälkeen, on 
suositeltavaa jakaa päivittäinen annos useaksi pieneksi annokseksi, jotka otetaan 
päivän kuluessa, ja käyttää pienintä tehokasta annosta. Pitkävaikutteiset lääkemuodot 
voivat olla muita lääkemuotoja parempi vaihtoehto. 

o Valproaatin käyttö sekä monoterapiana että yhdistelmäterapiana liitetään synnynnäisiin 
epämuodostumiin. Saatavilla olevan tiedon mukaan valproaatin käyttöön 
yhdistelmähoitona liittyy suurempi epämuodostumien riski kuin valproaattiin 
monoterapiana. 

o Foolihappolisä voi vähentää hermostoputken kehityshäiriöiden yleistä riskiä. Ei ole 
kuitenkaan todisteita siitä, että se vähentäisi valproaatille altistumisesta johtuvien 
synnynnäisten vikojen riskiä. 

o Varmista, että potilas: 

 on todistettavasti ymmärtänyt raskaudenaikaiseen valproaatin käyttöön 
liittyvät riskit. 

 on saanut potilasoppaan (liite 1). 
 

 
• Aloita erityinen raskaudenaikainen seuranta, jossa seurataan sikiön kehitystä mahdollisten 

hermostoputken kehityshäiriöiden ja muiden epämuodostumien havaitsemiseksi. 
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Yhteenveto 
 

A. ENSIMMÄINEN LÄÄKEMÄÄRÄYS TYTÖLLE 

1. Selitä potilaalle perussairauden aiheuttamat mahdolliset syntymättömään lapseen kohdistuvat 
riskit ja raskaudenaikaiseen valproaatin käyttöön liittyvät riskit. 

2. Arvioi potilaan valproaattihoidon tarve. 
3. Neuvo potilasta käyttämään tehokasta raskaudenehkäisymenetelmää heti, kun se on 

ajankohtaista. 
4. Varmista, että potilas on saanut potilasohjeen.  
5. Neuvo potilasta ottamaan heti yhteys sinuun, jos hän tulee raskaaksi tai ajattelee, että hän 

saattaa olla raskaana. 

 

B. HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ OLEVAT NAISET, JOTKA EIVÄT SUUNNITTELE 
RASKAUTTA 

1. Selitä potilaalle syntymättömään lapseen kohdistuvat hoidon mahdollisesti aiheuttamat riskit ja 
hoitamattomaan perussairauteen liittyvät riskit. 

2. Arvioi potilaan valproaattihoidon tarve. 
3. Neuvo potilasta käyttämään tehokasta raskaudenehkäisymenetelmää. 
4. Varmista, että potilas on saanut potilasohjeen.  
5. Neuvo potilasta ottamaan heti yhteys sinuun, jos hän tulee raskaaksi tai ajattelee, että hän 

saattaa olla raskaana. 
 

C. RASKAUTTA SUUNNITTELEVA, HEDELMÄLLISESSÄ IÄSSÄ OLEVA NAINEN 

1. Selitä potilaalle perussairauden aiheuttamat mahdolliset syntymättömään lapseen kohdistuvat 
riskit ja erikseen valproaatin aiheuttamat riskit. 

2. Arvioi uudelleen potilaan hoidon hyödyt/riskit. 
3. Tee tarvittaessa muutoksia nykyiseen hoitoon. 
4. Neuvo potilasta ottamaan yhteys sinuun, jos hän tulee raskaaksi tai ajattelee, että hän saattaa 

olla raskaana. 
5. Varmista, että potilas on saanut potilasohjeen. 

 

D. SUUNNITTELEMATON RASKAUS 

1. Kehota potilasta jatkamaan lääkehoitoa tapaamiseenne asti. 
2. Sovi kiireellinen vastaanottoaika. 
3. Arvioi uudelleen potilaan hoidon hyödyt/riskit. 
4. Varmista, että potilas on ymmärtänyt raskaudenaikaiseen valproaattihoitoon liittyvät riskit  
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