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Teave ravimi baklofeen kohta
Ajakirjanduses on korduvalt kajastamist leidnud ravimi baklofeen kasutamine imikutel ja väikelastel.
Mis on baklofeen?
Baklofeen on kesknärvisüsteemi toimiv ravim (gamma-aminovõihappe derivaat), mida kasutatakse
täiskasvanutel peamiselt hulgiskleroosist (Sclerosis multiplex) ja lastel tserabraalparalüüsist (Paralysis
cerebralis infantilis) põhjustatud spastilisuse (ülemäärase lihaspinge) sümptomaatiliseks raviks.
Baklofeen ei ravi kumbagi haigust, ent võib parandada muu ravi, nt füsioteraapia, toimet. Baklofeeni
on uuritud ka laste gastro-ösofageaalse refluksi (maosisu tagasivool söögitorru) puhul.
Millised on baklofeeni kõrvaltoimed?
Baklofeeni kõrvaltoimed on enamasti mööduvad, pöörduvad ja annusest sõltuvad. Kõrvaltoimed ei teki
ravimi kõikidel kasutajatel ja on neil, kellel nad tekivad, erineva raskusega.
Tavalisemad kõrvaltoimed on uimasus, iiveldus, väsimus, lihasnõrkus ja vererõhu langus.
Harva esineb meeleoluhäireid, peavalu, suukuivust ja maitsetundlikkuse häireid, kõhulahtisust või –
kinnisust, unetust, nägemishäireid, nahalöövet ja –sügelust, higistamist, urineerimishäireid, veresuhkru
taseme tõusu, maksafunktsiooni näitajate muutusi. Baklofeen suurendab maohappe sekretsiooni.
Ravim võib suurendada krambivalmidust ning ravi järsk katkestamine võib põhjustada ärajäämanähte
(annust tuleb ravi lõpul vähendada järk-järgult 1-2 nädala jooksul).
Kohe tuleb minna arsti juurde, kui ravimi kasutajal tekib uriini värvuse muutus (tume uriin), minestus,
hallutsinatsioonid, tõsine meeleoluhäire (depressioon), kohin kõrvus, nahalööve või –sügelemine.
Üleannustamise tunnuseks on topeltnägemine või hägustunud nägemine, krambid või lihastõmblused,
tugev lihasnõrkus, aeglane või jõuetu hingmaine, õhupuudus, oksendamine.
Baklofeeni kasutamine Eestis
Baklofeenil ei ole Eestis müügiluba. Sellest tulenevalt ei ole Ravimiamet hinnanud selle ravimi
kvaliteeti, ohutust ega toimivust. Ravim on mitmetes riikides, sh Ameerika Ühendriikides, erinevatel
näidustustel kasutusel.
Eestis kasutatakse baklofeeni, nagu ka teisi müügiloata ravimeid, raviarsti otsuse alusel. Kui arst leiab,
et ravim on vajalik ning tema hinnangul on olemas piisavalt teavet ravimi ohutuks kasutamiseks ning
loodetav kasu ületab konkreetese patsiendi puhul võimaliku riski, tuuakse ravim kõnealuse patsiendi
jaoks Eestisse.
Nagu kõikide müügiloata ravimite puhul, peaks arst alati patsiendiga, lapse puhul patsiendi
vanematega, võimalikku kasu ja ohte, samuti ravimi müügiloa puudumist ning sellest tulenevat
mittemeedikuile mõistetavas vormis arutama. Baklofeeni määramise lapsele peaks otsustama kõrgema
etapi raviasutuse kogenud lastearst koos lapsevanematega.
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