
Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 

 
Potilasopas - Valproaatti 
 

Tämän oppaan tiedot on tarkoitettu naisille, joille määrätään valproaattia ja 
jotka voivat tulla raskaaksi (ovat hedelmällisessä iässä). Lue tämä opas 
lääkepakkauksessa olevan pakkausselosteen ohella ja jos sinulla on 
kysyttävää, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilöstön kanssa. 

Tämä opas on päivitetty viimeksi 29.1.2015. 

 

 

Säilytä tämä opas. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
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Syntymättömään lapseen kohdistuvat riskit 
 
Valproaatti voi olla haitallista syntymättömälle lapselle, jos nainen käyttää sitä raskauden aikana. 

Joko yksinään tai toisen epilepsialääkkeen kanssa käytettynä valproaatilla näyttää olevan muita 
epilepsialääkkeitä suurempi riski raskaudenaikaisessa käytössä. Riski kasvaa annoksen suurentuessa, 
mutta kaikki annokset sisältävät riskin. 

Se voi aiheuttaa vakavia synnynnäisiä epämuodostumia ja vaikuttaa lapsen kehitykseen lapsen 
kasvaessa. Epämuodostumia ovat hermostoputken sulkeutumishäiriö (jossa selkärangan luut eivät ole 
kehittyneet kunnolla); kasvojen ja kallon epämuodostumat; sydämen, munuaisten ja virtsa- ja 
sukupuolielinten epämuodostumat; raajojen poikkeavuudet. 

Jos käytät valproaattia raskauden aikana, sinulla on muihin naisiin verrattuna suurempi riski saada 
lapsi, jolla on lääketieteellistä hoitoa vaativia epämuodostumia. Koska valproaattia on käytetty useiden 
vuosien ajan, tiedetään että valproaattia käyttävien naisten vauvoista noin 10 vauvalla 100:sta on 
epämuodostumia. Epilepsiaa sairastamattomien naisten vauvoista 2–3 vauvalla 100:sta on jokin 
epämuodostuma. 

Arvioidaan, että jopa 30–40 %:lla esikouluikäisistä lapsista, joiden äidit ovat käyttäneet valproaattia 
raskauden aikana, voi olla ongelmia varhaislapsuuden kehityksessä. Altistuneilla lapsilla voi olla 
viivettä kävelyn ja puheenkehityksessä, älylliset kyvyt voivat olla heikommat kuin muilla lapsilla ja 
heillä voi olla kielellisiä ja muistiin liittyviä vaikeuksia. 

Valproaatille altistuneilla lapsilla todetaan autismikirjon häiriöitä ja lapsuusiän autismia useammin ja on 
jonkin verran näyttöä siitä, että lapset saattavat olla alttiimpia tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön 
(ADHD) oireiden kehittymiselle. 

Kysy lääkäriltä foolihapon käytöstä, kun yrität saada lasta. Foolihappo voi vähentää kaikissa 
raskauksissa esiintyvää hermostoputken sulkeutumishäiriön ja raskauden alkuvaiheen keskenmenon 
riskiä. On kuitenkin epätodennäköistä, että se vähentäisi valproaatin käyttöön liittyviä 
epämuodostumia. 

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, lääkäri määrää sinulle valproaattia vain, jos muut lääkkeet 
eivät ole sinulle tehokkaita. 

Ennen tämän lääkkeen määräämistä lääkäri selittää sinulle, mitä lapsellesi voi tapahtua, jos tulet 
raskaaksi valproaatin käytön aikana. Jos päätät myöhemmin, että haluat lapsen, et saa lopettaa 
lääkitystä, ennen kuin olet keskustellut tästä lääkärin kanssa ja sopinut suunnitelman lääkkeen 
vaihtamiseksi toiseksi valmisteeksi, jos se on mahdollista. 

 



POTILASOPAS - VALPROAATTI   3 (4) 
 

 

ENSIMMÄINEN LÄÄKEMÄÄRÄYS 

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun sinulle määrätään valproaattia, lääkäri selvittää sinulle riskit, 
jotka kohdistuvat syntymättömään lapseen, jos tulet raskaaksi. Kun olet hedelmällisessä iässä, sinun 
on huolehdittava, että käytät tehokasta raskaudenehkäisyä valproaattihoidon aikana. Puhu lääkärille 
tai perhesuunnitteluneuvolassa, jos tarvitset ehkäisyyn liittyviä neuvoja. 

Tärkeää tietoa: 

• Varmista, että käytät tehokasta ehkäisymenetelmää. 

• Kerro lääkärille heti, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. 

 

HOIDON JATKAMINEN JA PIDÄTTÄYTYMINEN RASKAUDESTA 

Jos jatkat valproaattihoitoa etkä suunnittele raskautta, varmista, että käytät tehokasta 
ehkäisymenetelmää. Puhu lääkärille tai perhesuunnitteluneuvolassa, jos tarvitse ehkäisyneuvontaa. 

Tärkeää tietoa: 

• Varmista, että käytät tehokasta ehkäisymenetelmää. 

• Kerro lääkärille heti, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. 

 
HOIDON JATKAMINEN JA RASKAUDEN YRITTÄMISEN HARKINTA 

Jos valproaattihoitosi jatkuu ja olet nyt alkanut ajatella raskauden yrittämistä, et saa lopettaa 
valproaattihoitoa etkä ehkäisyä, ennen kuin olet keskustellut siitä lääkärin kanssa. Sinun täytyy puhua 
lääkärille hyvissä ajoin ennen kuin tulet raskaaksi, jotta voit järjestää asiasi siten, että raskautesi 
etenee mahdollisimman hyvin ja sinuun ja syntymättömään lapseesi kohdistuvia riskejä voidaan 
pienentää mahdollisimman paljon. 

Lääkäri voi päättää valproaattiannoksen muuttamisesta tai vaihdosta toiseen lääkkeeseen, ennen kuin 
alat yrittää raskautta. Jos tulet raskaaksi, sinua tullaan seuraamaan tarkasti sekä 
epilepsian/kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitamiseksi että syntymättömän lapsesi kehittymisen 
tarkistamiseksi. 

Kysy lääkäriltä foolihapon käytöstä, kun yrität raskautta. Foolihappo voi vähentää kaikissa 
raskauksissa esiintyvää hermostoputken sulkeutumishäiriön ja raskauden alkuvaiheen keskenmenon 
riskiä. On kuitenkin epätodennäköistä, että se vähentäisi valproaatin käyttöön liittyviä syntymävikoja. 

Tärkeää tietoa: 

• Älä lopeta raskaudenehkäisyä, ennen kuin olet puhunut lääkärille ja olette yhdessä 
suunnitelleet, miten parhaiten huolehditte, että epilepsian/kaksisuuntaisen 
mielialahäiriön hoito pysyy hallinnassa ja vauvaan kohdistuvat riskit ovat pienimmät.  

• Kerro lääkärille heti, kun tiedät olevasi raskaana tai epäilet olevasi raskaana. 
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SUUNNITTELEMATON RASKAUS JATKUVAN HOIDON AIKANA 

Valproaattia käyttäneille äideille syntyneillä vauvoilla on riski saada epämuodostumia ja 
kehityshäiriöitä, jotka voivat heikentää vauvojen kuntoa vakavasti. Jos käytät valproaattia ja epäilet 
olevasi raskaana tai että saattaisit olla raskaana, ota heti yhteys lääkäriin. Älä lopeta 
epilepsian/kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon käyttämäsi lääkkeen ottamista, ennen kuin lääkäri 
neuvoo sinua tekemään niin. 

Kysy lääkäriltä foolihapon käytöstä. Foolihappo voi vähentää kaikissa raskauksissa esiintyvää 
selkärankahalkion ja raskauden alkuvaiheen keskenmenon riskiä. On kuitenkin epätodennäköistä, että 
se vähentäisi valproaatin käyttöön liittyviä syntymävikoja. 

Tärkeää tietoa: 

• Kerro lääkärille heti, jos tiedät tai epäilet olevasi raskaana. 

• Älä lopeta valproaatin käyttöä ilman, että lääkäri neuvoo sinua tekemään niin. 
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