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Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu 

Valproātu ▼ izrakstīšana: risks, kas saistīts ar valproātu, ja to lieto sievietes ar reproduktīvo 
potenciālu vai sievietes grūtniecības laikā. 

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tā ir nepieciešama, lai būtu iespējams 
agrīni identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu 

Šī informācija veselības aprūpes speciālistiem ir valproātiem noteikto riska mazināšanas pasākumu 
daļa. 

Šeit ir ietverta aktuālā informācija par neiroloģiskās attīstības traucējumu risku bērniem, kuru māte 
grūtniecības laikā lietojusi valproātu, līdztekus jau zināmajai informācijai par iedzimtu malformāciju 
risku bērniem, kuri bijuši pakļauti valproāta iedarbībai. 

Informācija veselības aprūpes speciālistiem izmantojama kopā ar pacientiem paredzēto 
informatīvo bukletu un riska informācijas apzināšanās veidlapu. Jums un Jūsu pacientei 
jāparaksta riska informācijas apzināšanās veidlapa. 

Lai uzzinātu vairāk par valproātu, pirms tā parakstīšanas lūdzam izlasīt visu zāļu aprakstu.  

 

KAS JUMS JĀZINA PAR VALPROISKĀBES LIETOŠANAS RISKIEM PACIENTĒM 

 
Valproātu sastāvā ir valproiskābe — aktīvā viela ar zināmu teratogēnu iedarbību, kas var izraisīt 
iedzimtu malformāciju rašanos. Pieejamie dati arī liecina par to, ka valproāta iedarbība in utero var būt 
saistīta ar paaugstinātu attīstības traucējumu risku. Šie riski ir īsumā aprakstīti zemāk. 

 

1. IEDZIMTAS MALFORMĀCIJAS 

Metaanalīzē iegūtie dati (arī no reģistriem un kohortas pētījumiem) liecina, ka 10,73 % bērnu, kas 
dzimuši ar epilepsiju slimām sievietēm, kuras grūtniecības laikā lietojušas tikai valproātu, ir iedzimtas 
malformācijas (95% TI: 8,16-13,29). Šis ir augstāks nozīmīgu malformāciju risks nekā kopējā 
populācijā, kur risks ir aptuveni 2-3 %. Pieejamie dati liecina, ka risks ir devas atkarīgs. Visaugstākais 
risks ir lietojot lielākas devas (vairāk nekā 1 g dienā). Sliekšņa devu, par kuru mazāku devu lietošana 
risku nerada, pamatojoties uz pieejamiem datiem, nevar noteikt. 

Biežākie malformāciju veidi ir nervu caurulītes defekti, sejas dismorfisms, lūpas un aukslēju šķeltne, 
kraniostenoze, sirds, nieru un uroģenitālās sistēmas defekti, ekstremitāšu defekti (arī spieķa kaula 
bilaterāla aplāzija) un multiplas anomālijas dažādās orgānu sistēmās. 

 

2. ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMI 

Valproāta iedarbība in utero var nevēlami ietekmēt bērna garīgo un fizisko attīstību. Risks ir šķietami 
devas atkarīgs, taču pēc pieejamiem datiem nav iespējams noteikt sliekšņa devu, par kuru mazāku 
devu lietošana risku nerada. Precīzs gestācijas periods, kad pastāv šīs iedarbības risks, nav skaidrs, un 
riska iespējamību nevar izslēgt visā grūtniecības laikā. 
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Pētījumi par pirmsskolas vecuma bērniem, kas in utero bijuši pakļauti valproāta iedarbībai, liecina, ka 
līdz pat 30-40 % bērnu ir kavēta agrīnā attīstība, piemēram, bērns sāk runāt un staigāt vēlāk, ir 
vājākas intelektuālās spējas, vājas valodas prasmes (runa un sapratne) un atmiņas traucējumi.  

Inteliģences koeficients (IQ), kas noteikts skolas vecuma bērniem (6 gadu vecumā), kuri in utero bijuši 
pakļauti valproāta iedarbībai, vidēji bija par 7-10 punktiem mazāks nekā bērniem, kas bija pakļauti citu 
pretepilepsijas līdzekļu iedarbībai. Lai arī nevar izslēgt citu jaucējfaktoru nozīmi, pierādījumi par 
bērniem, kuri pakļauti valproāta iedarbībai, liecina, ka intelektuālās attīstības traucējumu risks var 
nebūt atkarīgs no mātes IQ. 

Datu par ilgtermiņa galarezultātiem ir maz. 

Pieejamie dati liecina, ka bērniem, kuri in utero bijuši pakļauti valproāta iedarbībai, ir augstāks autiskā 
spektra traucējumu risks (aptuveni trīs reizes) un bērnu autisma risks (aptuveni piecas reizes) nekā 
kopējā pētījuma populācijā. 

Neliels datu apjoms liecina, ka bērniem, kuri in utero bijuši pakļauti valproāta iedarbībai, var būt 
lielāka uzmanības deficīta/hiperaktivitātes traucējumu (UDHT) simptomu rašanās iespēja. 
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Pacienšu ārstēšana ar valproātu 

 

A. PIRMĀ RECEPTE MEITENEI  
Pēc medicīniskās novērtēšanas Jūs apsverat valproāta parakstīšanu savai pacientei: 

 Aplieciniet, ka ārstēšana ar valproātu pacientei ir piemērota (t.i., izmēģinātas citas zāles un 
rezultāts bijis neapmierinošs).  

 Pārrunājiet ar savu pacienti un viņas ģimenes locekļiem vai aprūpētājiem šādus jautājumus: 

o risks grūtniecības laikā, kas saistīts ar pamatslimību; 

o ar ārstēšanu saistītais risks, ieskaitot ar valproātu saistītos riskus grūtniecības 
gadījumā; 

o nepieciešamība izmantot efektīvu kontracepcijas metodi, lai izvairītos no neplānotas 
grūtniecības; 

o nepieciešamība regulāri pārskatīt ārstēšanu. 

 Izvērtējiet piemērotāko laiku konsultēšanai par efektīvām kontracepcijas metodēm un, ja 
nepieciešams, nosūtiet pacienti pie speciālista. 

 Pārliecinieties, vai paciente vai viņas ģimenes locekļi, vai aprūpētāji ir sapratuši, kādas ir 
iespējamās sekas grūtniecības gadījumā, un vai viņi pietiekami apzinās riskus. 

 Lai Jums palīdzētu, ir izstrādāti divi dokumenti: 

o pacientiem paredzētais informatīvais buklets (1. pielikums), kurā apkopota informācija 
par drošumu teratogenitātes aspektā un minēta svarīgākā informācija par ārstēšanu:  

 izlasiet to, jo tas var palīdzēt sniegt pacientei atbilstošu informāciju; 

 izsniedziet pacientei vienu eksemplāru. 

o Pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapa (skatīt 2. pielikumu): 

 tā jāparaksta pacientei un/vai viņas likumīgajam pārstāvim; 

 viens eksemplārs jāizsniedz pacientei un/vai viņas likumīgajam pārstāvim. 

 Saglabājiet pacientes medicīniskajā dokumentācijā: 

o vienu parakstītu pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapas eksemplāru.  

 Iesakiet pacientei nekavējoties sazināties ar Jums, 

o ja viņai iestājas grūtniecība vai ja viņa domā, ka varētu būt iestājusies grūtniecība. 

 Plānojiet pārskatīt ārstēšanas nepieciešamību, kad pacientei kļūst iespējama grūtniecība. 

 

B. SIEVIETES AR REPRODUKTĪVO POTENCIĀLU, KURAS NAV IEPLĀNOJUŠAS 
GRŪTNIECĪBU 

Pēc medicīniskas novērtēšanas Jūs apsverat iespēju parakstīt savai pacientei valproātu: 

 Aplieciniet, ka ārstēšana ar valproātu pacientei ir piemērota (t.i., izmēģinātas citas zāles un 
rezultāts bijis neapmierinošs). 
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 Pārrunājiet ar savu pacienti šādus jautājumus: 

o risks grūtniecības laikā, kas saistīts par pamatslimību; 

o ar ārstēšanu saistītais risks, ieskaitot ar valproātu saistītos riskus grūtniecības 
gadījumā; 

o nepieciešamība izmantot efektīvu kontracepcijas metodi, lai izvairītos no neplānotas 
grūtniecības; 

o nepieciešamība regulāri pārskatīt ārstēšanu. 

 Novērtējiet pirmsapaugļošanās konsultāciju būtiskumu. 

 Pārliecinieties, vai paciente izprot iespējamos riskus bērnam, ja valproātu lieto grūtniecības 
laikā, un vai viņa pietiekami izprot riskus, un vai viņa piekrīt ievērot nosacījumus attiecībā uz 
grūtniecību.  

Šajā nolūkā Jūsu atbalstam ir izstrādāti šādi dokumenti: 

o pacientiem paredzētais informatīvais buklets (1. pielikums), kurā apkopota informācija 
par drošumu no teratogenitātes aspekta un minēta svarīgākā informācija par 
ārstēšanu:  

 izsniedziet pacientei vienu eksemplāru. 

o Pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapa (skatīt 2. pielikumu): 

 pacientei tā jāparaksta; 

 viens eksemplārs jāizsniedz pacientei. 

 Saglabājiet pacientes medicīniskajā dokumentācijā: 

o vienu parakstītu pacientes riska apzināšanās veidlapas eksemplāru.  

 Iesakiet pacientei sazināties ar Jums, 

o ja viņai iestājas grūtniecība vai ja viņa domā, ka varētu būt iestājusies grūtniecība; 

o ja rodas jebkādas ar ārstēšanu saistītas blakusparādības. 

 

C. SIEVIETES AR REPRODUKTĪVO POTENCIĀLU, KURAS APSVER 
GRŪTNIECĪBU 

 Atgādiniet savām pacientēm par valproāta lietošanas radīto teratogenitātes risku un par 
attīstības traucējumiem, kas var izraisīt smagu invaliditāti, kā arī par neārstētu krampju vai 
bipolāro traucējumu izraisītiem riskiem. 

 Neatkarīgi no indikācijas atkārtoti izvērtējiet valproāta terapijas ieguvumu un risku. 

o Apsveriet, vai ir iespējams pārtraukt ārstēšanu vai pāriet uz alternatīvu līdzekli. 

o Ja pēc rūpīgas risku un ieguvumu izvērtēšanas ārstēšanu ar valproātu izlemts turpināt, 
dienas devu ieteicams sadalīt vairākās nelielās reizes devās, kas jālieto dienas laikā 
(jālieto iespējami mazākā efektīvā deva). Priekšroka dodama ilgstošas darbības zāļu 
formai. 

o Gan valproāta monoterapija, gan valproāta politerapija ir saistīta ar iedzimtu 
malformāciju rašanos. Pieejamie dati liecina, ka pretepilepsijas politerapija, kas ietver 
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valproātu, ir saistīta ar lielāku patoloģisku grūtniecības iznākumu risku nekā valproāta 
monoterapija. 

o Folskābes papildu lietošana var mazināt nervu caurulītes defektu kopējo risku, bet 
pierādījumi neliecina, ka tā mazina iedzimto defektu, kas saistīti ar valproāta ietekmi uz 
augli, risku.  

 Apsveriet pacientes nosūtīšanu pie speciālistiem, kas varētu sniegt konsultācijas pirms 
grūtniecības iestāšanās. 

 Pārliecinieties, vai Jūsu paciente ir sapratusi iespējamos riskus grūtniecībai un vai viņa 
pietiekami apzinās riskus. 

o Pacientei jāizsniedz pacientiem paredzētais informatīvais buklets (1. pielikums), kurā 
apkopota informācija par riskiem:  

 izsniedziet pacientei vienu eksemplāru. 

o Pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapa (2. pielikums)  

 pacientei tā jāparaksta; 

 viens eksemplārs jāizsniedz pacientei. 

 Saglabājiet pacientes medicīniskajā dokumentācijā: 

o parakstītu pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapas eksemplāru. 

 Iesakiet pacientei sazināties ar ginekologu, tiklīdz viņai iestājas grūtniecība vai tiklīdz viņa 
domā, ka viņai varētu būt iestājusies grūtniecība, lai sāktu atbilstošu grūtniecības 
monitorēšanu, ieskaitot prenatālo monitorēšanu, lai noteiktu iespējamu nervu caurulītes 
defektu vai citas malformācijas.  

 Datus par grūtniecību, kad sieviete lieto valproātu, vēlams iekļaut pretepilepsijas līdzekļu un 
grūtniecības reģistros un/vai šādu datu apkopojumā nacionālā līmenī.  

 

D. SIEVIETES, KURĀM IESTĀJUSIES  NEPLĀNOTA GRŪTNIECĪBA 

 Cik drīz vien iespējams, ieplānojiet pacientei steidzamu konsultāciju, lai pārskatītu ārstēšanu 
un atkārtoti izvērtētu valproāta radītos ieguvumus un riskus.  

 Pastāstiet viņai, ka līdz vizītei zāļu lietošana jāturpina, ja vien nevarat dot citu ieteikumu, 
pamatojoties uz situācijas novērtējumu. 

o Ja pēc rūpīgas risku un ieguvumu izvērtēšanas ārstēšanu ar valproātu izlemts turpināt, 
dienas devu ieteicams sadalīt vairākās nelielās reizes devās, kas jālieto dienas laikā 
(jālieto iespējami mazākā efektīvā deva). Priekšroka dodama ilgstošas darbības zāļu 
formai. 

o Gan valproāta monoterapija, gan valproāta politerapija ir saistīta ar iedzimtu 
malformāciju rašanos. Pieejamie dati liecina, ka pretepilepsijas politerapija, kas ietver 
valproātu, ir saistīta ar lielāku patoloģisku grūtniecības iznākumu risku nekā valproāta 
monoterapija. 

o Folskābes papildu lietošana var mazināt nervu caurulītes defektu kopējo risku, bet 
pierādījumi neliecina, ka tā mazina iedzimto defektu, kas saistīti ar valproāta ietekmi uz 
augli, risku. 
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o Pārliecinieties, vai Jūsu paciente: 

 ir pilnībā sapratusi ar valproātu saistītos riskus grūtniecības gadījumā; 

 ir saņēmusi pacientiem paredzēto informatīvo bukletu (1. pielikums). 

o Pārliecinieties, vai Jūsu paciente: 

 ir saņēmusi un parakstījusi pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapu 
(2. pielikums); 

 vai viens parakstīts pacientes riska informācijas apzināšanas veidlapas 
eksemplārs saglabāts pacientes medicīniskajā dokumentācijā. 

 Nosūtiet pacienti pie ginekologa, lai varētu veikt prenatālo monitorēšanu, lai noteiktu 
iespējamu nervu caurulītes defektu vai citu malformāciju rašanos. 

 Datus par grūtniecību, kad sieviete lieto valproātu, vēlams iekļaut pretepilepsijas līdzekļu un 
grūtniecības reģistros un/vai šādu datu apkopojumā nacionālā līmenī.  

Kopsavilkums 

 

A. PIRMĀ RECEPTE MEITENEI 

1. Izskaidrojiet, kādu risku vēl nedzimušam bērnam var radīt pati slimība un kāds risks 
ir saistīts ar nātrija valproāta lietošanu grūtniecības laikā. 

2. Izvērtējiet, vai pacientei ir nepieciešama ārstēšana ar nātrija valproātu. 

3. Informējiet pacienti par nepieciešamību izmantot efektīvu kontracepciju, tiklīdz tas ir 
būtiski. 

4. Nodrošiniet, lai Jūsu paciente būtu saņēmusi pacientiem paredzēto informatīvo 
bukletu un parakstījusi pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapu. 

5. Nodrošiniet, lai viens parakstīts pacientes riska informācijas apzināšanas veidlapas 
eksemplārs tiek saglabāts pacientes medicīniskajā dokumentācijā. 

6. Ja tas ir piemērojams, iesakiet pacientei nekavējoties sazināties ar Jums, ja viņai 
iestājas grūtniecība vai ja viņa domā, ka viņai varētu būt iestājusies grūtniecība. 

 

B. SIEVIETES AR REPRODUKTĪVO POTENCIĀLU, KURAS NAV IEPLĀNOJUŠAS 
GRŪTNIECĪBU  

1. Izskaidrojiet ārstēšanas un neārstētas slimības iespējamos riskus vēl nedzimušam 
bērnam. 

2. Izvērtējiet, vai pacientei ir nepieciešama ārstēšana ar valproātu.  

3. Informējiet pacienti par nepieciešamību lietot efektīvu kontracepciju.  

4. Nodrošiniet, lai Jūsu paciente būtu saņēmusi pacientiem paredzēto informatīvo 
bukletu un parakstījusi pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapu. 

5.  Nodrošiniet, lai viens parakstīts pacientes riska informācijas apzināšanas veidlapas 
eksemplārs tiek saglabāts pacientes medicīniskajā dokumentācijā.  
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6. Iesakiet pacientei nekavējoties sazināties ar Jums, ja viņai iestājas grūtniecība vai ja 
viņa domā, ka viņai varētu būt iestājusies grūtniecība.  

 

C. SIEVIETES AR REPRODUKTĪVO POTENCIĀLU, KURAS APSVER GRŪTNIECĪBU 

1. Izskaidrojiet, kādus riskus vēl nedzimušam bērnam rada pati slimība neatkarīgi no 
valproāta radītiem riskiem. 

2. Atkārtoti novērtējiet pacientes terapijas ieguvumus un riskus. 

3. Pielāgojiet pašreizējo ārstēšanu.  

4. Iesakiet pacientei sazināties ar Jums, ja viņai iestājas grūtniecība vai ja viņa domā, 
ka viņai varētu būt iestājusies grūtniecība. 

5. Nodrošiniet, lai Jūsu paciente būtu saņēmusi pacientiem paredzēto informatīvo 
bukletu un parakstījusi pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapu.  

6. Nodrošiniet, lai viens parakstīts pacientes riska informācijas apzināšanas veidlapas 
eksemplārs tiek saglabāts pacientes medicīniskajā dokumentācijā.  

 

D. SIEVIETES, KURĀM IESTĀJUSIES NEPLĀNOTA GRŪTNIECĪBA 

1. Informējiet pacienti, ka līdz vizītei viņai jāturpina zāļu lietošana. 

2. Ieplānojiet steidzamu konsultāciju. 

3. Atkārtoti novērtējiet terapijas ieguvumus un riskus. 

4. Pārliecinieties, vai paciente ir pilnībā sapratusi ar valproātu saistītos riskus 
grūtniecības gadījumā. 

5. Nodrošiniet, lai Jūsu paciente būtu saņēmusi pacientiem paredzēto informatīvo 
bukletu un parakstījusi pacientes riska informācijas apzināšanās veidlapu.  

6. Nodrošiniet, lai viens parakstīts pacientes riska informācijas apzināšanas veidlapas 
eksemplārs tiek saglabāts pacientes medicīniskajā dokumentācijā.  

 
 
Ziņošana par blakusparādībām 
 
Atgādinām, ka saskaņā ar zāļu lietošanas blakusparādību ziņošanas noteikumiem Latvijā ārstniecības 
personām un farmaceitiem papildu uzraudzības gadījumā jāziņo par visām novērotām iespējamām zāļu 
blaknēm Zāļu valsts aģentūrai (ZVA), sūtot ziņojumu (veidlapa „Ziņojums par zāļu blakusparādībām”) 
pa faksu 67078428 vai pa pastu, adrese: Jersikas iela 15, Rīga LV-1003. Ziņojumus iespējams nosūtīt 
arī elektroniski ZVA mājas lapā www.zva.gov.lv Papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās 
ar ZVA pa tālr.: 67078442. 
________________________________________________________________ 
 
Pielikumi 
 

1. pielikums Pacientēm paredzētais informatīvais buklets 

2. pielikums Riska informācijas apzināšanās veidlapa   


