MIKÄ

MS?

TIETOA JA TUKEA
ELÄMÄÄN MS-TAUDIN
KANSSA

Hyvä lukija
Kun MS-tauti eli multippeliskleroosi astuu elämään, ollaan yhtäkkiä uuden tilanteen
edessä. Moni asia on mietittävä uudelleen ja mielessä saattaa olla paljon avoimia
kysymyksiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että MS-tauti on monimuotoinen sairaus,
joka ilmenee eri ihmisillä eri tavoin.
Sairastuneen lääkäri ja oma MS-hoitaja ovat oikeat henkilöt vastaamaan mieltä
painaviin kysymyksiin. Tämä opas sisältää yleistä tietoa MS-taudista ja käytännön vinkkejä sairauden kanssa elämiseen. Oppassa on tietoa myös taudinkulkuun
vaikuttavista lääkehoidoista ja MS-taudin oireenmukaisesta hoidosta.
MS-tautiin sairastuminen vaatii tukea perheeltä ja muilta läheisiltä. Arvokasta
vertaistukea tarjoavat paikalliset Neuroliiton jäsenyhdistykset, joissa pääsee jakamaan kokemuksia ja keskustelemaan muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten
kanssa. MS-taudin kuuluminen elämään ei tarvitse rajoittaa sitä. Monella tapaa voi
jatkaa eteenpäin kuten ennenkin ja ehkäpä uuden tilanteen myötä löytää myös uusia
näköaloja elämää rikastuttamaan.

Oppaan sisällön on tarkastanut neurologian erikoislääkäri Juha Multanen tammikuussa 2021.
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MIKÄ ON MS-TAUTI?
MS ELI MULTIPPELISKLEROOSI ON KESKUSHERMOSTON ELI AIVOJEN JA
SELKÄYTIMEN SAIRAUS
MS-taudissa hermoimpulssien kulku häiriintyy
demyelinaation ja aksonivaurion seurauksena.
Demyelinaatio: Hermosäikeitä eli
aksoneja ympäröivä ja suojaava myeliini
rakenne vaurioituu valkosolujen välittämän tulehdusreaktion seurauksena
Aksonivaurio: Tulehduspesäkkeissä eli
plakeissa tapahtuu myeliinivaurion lisäksi vaihtelevasti myös itse hermosäikeiden
vaurioita
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MS-taudin aiheuttama oirekuva liittyy myeliinija aksonivaurion sijaintiin. Eri keskushermostoalueiden vauriot johtavat erilaisiin oireisiin.
Itse tulehduksen vaikeusaste voi myös vaihdella. Oirekirjo on siten yksilöllinen ja taudinkulkukin vaikeasti ennustettavissa.
Keskushermoston kyky sopeutua MS-taudin
aiheuttamiin ongelmiin auttaa elimistöä toipumaan oirejaksoista ja mukautumaan sairauden
aiheuttamiin pysyviinkin muutoksiin. Kudostasolla havaitaan myös jonkin verran korjaavia
prosesseja, mutta niiden merkitys toimintakykyyn lienee vähäinen.

MISTÄ MS-TAUTI JOHTUU?
MS-taudin perussyytä ei tiedetä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että immuunijärjestelmän toiminnan säätelyyn osallistuvien geenien eri yhdistelmät luovat osalle ihmisistä sairastumiselle
alttiin maaperän. Itse sairastuminen tapahtuu
lopulta erilaisten ympäristötekijöiden ja immuunijärjestelmää aktivoivien tapahtumien
(esimerkiksi tavanomaiset virustaudit) seurauksena.
Sairastumisalttius voi siis periytyä, mutta
yksittäisen geenin sairastumisriskiä lisäävä
vaikutus yltää korkeimmillaankin vain kolminkertaiseksi muuhun väestöön nähden. Sairastuneen lähimmillä sukulaisilla (vanhemmat,
sisarukset ja omat lapset) MS-taudin ilmaantumisriski kasvaa eri tutkimuksien mukaan
20–50 -kertaiseksi. Identtisillä kaksosilla toisen sairastuessa on toisen sairastumistodennäköisyys yli 30 %.
Ympäristötekijöillä on oma osuutensa. On
osoitettu, että lapsuusajan elinympäristö
määrää osaltaan sairastumisalttiutta. Auringonvalolla näyttäisi olevan sairastumisalttiuteen yhdistyvä suojavaikutus ja sen oletetaan
välittyvän D-vitamiinin kautta. Infektiosairauksista erityisesti rauhaskuumetta aiheuttavan Ebstein-Barr -virusinfektion (EBV) on
osoitettu lisäävän MS-tautiin sairastumisen

riskiä. Varsinaista ”MS-virusta tai -bakteeria”
ei epäilyksistä huolimatta ole löydetty, eikä
tällaisen ilmaantumista enää pidetä todennäköisenäkään. Tupakointi lisää alttiutta MS-tautiin, mutta sen kuten muidenkin yksittäisten
ympäristötekijöiden läsnäolo yksinään kohottaa sairastumisriskin korkeimmillaan vain kaksinkertaiseksi. Eri riskitekijöiden yhdistelmät
sen sijaan voivat nostaa sairastumisalttiuden
selvästi tätä suuremmaksi.
MS-tauti alkaa yleensä 20–40 vuoden iässä.
Sairastuminen alle 16 tai yli 60 vuoden iässä
on harvinaista. Naisten sairastumisriski miehiin nähden on liki kolminkertainen.
Maailmanlaajuisesti MS-tautia sairastavia on
noin 2,8 miljoonaa. MS-taudin esiintyvyystiheys vaihtelee. Suuri esiintyvyys on Pohjois-Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Australian
valkoihoisessa väestössä.
Suomi kuuluu korkean MS-riskin alueeseen.
Suomessa on yli 11 000 MS-tautia sairastavaa
ja joka vuosi MS-tautiin sairastuu noin 500
suomalaista. Tämä tarkoittaa siis vähintään
yhtä uutta diagnoosia päivittäin. Vuosien varrella uusien sairastapauksien määrä on hiljalleen lisääntynyt, mutta samalla itse sairauden
ennuste on parantunut.
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MS-TAUDIN OIREET
MS-taudin oireet ovat moninaisia ja riippuvat vaurioalueen laajuudesta ja sijainnista.
Oireilu on usein jaksottaista ja ilmenee pahenemisvaiheina.
Tavallisimmat MS-taudin ensioireet ovat
– toisen silmän näön tarkkuuden alenema/kipu (näköhermon tulehdus)
– raajojen lihasvoiman muutos tai kömpelyys ja/tai tuntohäiriöt (aivojen tai selkäytimen tasolta)
– kaksoiskuvat ja tasapainon/koordinaation häiriöt (aivorunko/pikkuaivot)
Muita oireita ovat
- lihasvoimien heikkouteen liittyvä epätavallinen lihasjänteyden nousu (spastisuus)
- raajaoireet sekä kävelyn ja tasapainon hallinnan vaikeus liittyen aivojen takaosien
(aivorunko ja pikkuaivot) oireisiin
- rasituksensietokyvyn heikkeneminen ja palautumisen hidastuminen
- väsyminen ja uupumus (fatiikki)
- ajattelutoimintoihin (tiedon prosessointi eli kognitio) liittyvät muutokset, kuten muistin
ja keskittymiskyvyn ongelmat
- mielialan vaihtelu, tunneherkkyyden lisääntyminen, masennus (usein muulle oirekuvalle
toissijaisina)
- sukupuolielämän ongelmat, kuten orgasmi- ja erektiovaikeudet
- suolen ja virtsarakon toimintaan ja hallintaan liittyvät häiriöt
- nielemisen ja puheen tuoton ongelmat
Oireita voi tulla vain yhdeltä keskushermoston tasolta (monofokaalinen alku/oirejakso) tai
usealta eri tasolta (multifokaalinen alku/oirejakso) samanaikaisesti.

MS-TAUDIN TOTEAMINEN
MS-taudin diagnoosi perustuu ensisijaisesti
potilaan oirekuvaan ja neurologin kliinisen
tutkimukseen. Käytännössä tarvitaan kuitenkin aina lisätutkimuksia diagnoosin varmistamiseen.
MS-diagnoosi asetetaan vuonna 2017 päivitettyjen McDonaldin kriteerien pohjalta.
6

Vastaanottoarvion ohella tehdään aivojen
ja tarvittaessa myös selkäytimen magneettitutkimus (MK), selkäydinnesteen analyysi
(lumbaalipunktio) sekä tarvittaessa herätevastetutkimuksia (etenkin VEP-tutkimus
näköratavaurion osoittamiseksi). Lisäksi ohjelmoidaan tarvittavat laboratoriokokeet muiden mahdollisten syiden poissulkemiseksi.

Aaltomaisen MS-taudin (RRMS) diagnoosin edellytyksenä on sairauden ajallisen ja
paikallisen hajapesäkkeisyyden osoitus.
Kriteerit täyttyvät, jos taustalla on kaksi eri
keskushermoston tasolta tullutta varmasti
osoitettavaa oirejaksoa. Tähän riittää myös
yhden kliinisen oirejakson jälkeen seurannassa myöhemmin havaittava uusi MK-muutos.

eri keskushermostoalueelta ja selkäydinnesteessä havaitaan edellä mainittu poikkeava
MS-tautiin sopiva löydös.

Diagnoosi on asetettavissa jo yhden oirejakson yhteydessä, jos oireita ja kliinisiä ja/
tai MK-löydöksiä on samanaikaisesti vähintään kahdelta eri keskushermoston tasolta
ja selkäydinnesteessä todetaan MS-taudille
tyypillinen tulehduslöydös (vähintään kaksi
oligoklonaalista alajaoketta). Diagnoosiin
riittää myös vain yhden oireen ja kliinisen
löydöksen sisältämä oirejakso silloin, jos
MK-löydöksiä on samalla vähintään kahdelta

Ensisijaisesti etenevän MS-taudin (PPMS)
diagnoosi perustuu siihen, että neurologisen
oirekuvan voidaan osoittaa etenevän ilman
pahenemisvaiheita vähintään yhden vuoden
ajan. Lisäksi MK:ssa tulee olla MS-taudille
tyypillisiä muutoksia kaksi erillistä vaatimusta täyttäen. Jos kahdesta MK-kriteeristä täyttyy vain toinen, voidaan diagnoosi varmistaa
MS-taudille tyypillisellä selkäydinnestelöydöksellä.

Uudet kriteerit mahdollistavat aiempaa varhaisemman ja silti luotettavan diagnoosiin ja
sitä kautta mahdollisimman varhaisen lääkehoidon aloituksen.

MS-TAUDIN MUODOT
Aaltomainen MS-tauti (relapsing remitting
MS, RRMS) on sairauden yleisin muoto. Sitä
sairastaa 85–90 % potilaista. Aaltomaisessa
tautimuodossa esiintyy pahenemisvaiheita,
joista toipuminen voi vaihdella. Varsinkin sairauden alkuvaiheessa potilas voi olla pahenemisvaiheiden välillä jopa täysin oireeton.
Valtaosalla potilaista aaltomaisesti alkanut
MS-tauti muuttuu vuosien kuluessa tois
sijaisesti eteneväksi (secondary progressive
MS, SPMS). SPMS-vaiheen yleisenä määritelmänä on pidetty oirekuvan varmuudella

osoitettua heikkenemistä kuuden kuukauden
ajan ilman samanaikaisia pahenemisvaiheita.
Pahenemisvaiheita voi silti edelleen myöhemmin esiintyä, mutta niitä on aiempaa harvemmin ja lopulta ne loppuvat kokonaan.
Ensisijaisesti etenevää MS-tautia (primary
progressive MS, PPMS) sairastaa 10–15 %
potilaista. Tautityyppiin ei kuulu pahenemisvaiheita, vaan taudin oireisto etenee tasaisesti ja toimintakyky heikkenee vuosien kuluessa vähitellen.
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MS-TAUDIN KULKUUN
VAIKUTTAVA LÄÄKEHOITO
MS-taudin kulkuun vaikuttavien immunologisten lääkkeiden pääasiallisena tarkoituksena
on vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja
lieventää niiden vaikeusastetta. Tavoitteena
on vähentää myös uusien MK-kuvissa havaittavien tulehdusmuutosten ilmaantumisriskiä.
Lisäksi onnistunut hoito hidastaa sairauden
etenemistä ja toimintakyvyn heikkenemistä
sekä fyysisen haitan että kognitiivisten oireiden osalta.
Lääkehoidon aloittamisen edellytyksenä on
neurologian erikoislääkärin tekemä varma
MS-diagnoosi ja osoitus taudin tulehduksellisesta aktiivisuudesta. Eri hoitoja valittaessa
tauti luokitellaan joko aktiiviseksi tai erittäin
aktiiviseksi riippuen kliinisestä ilmiasusta ja
MK-löydöksistä.
Lääkehoito voidaan toteuttaa joko kotona (pistettävät valmisteet ja tabletit) tai sairaalassa
(infuusiot). Kotona annosteltavia valmisteita
aktiivisen aaltomaisen MS-taudin hoitoon ovat
pistettävät valmisteet, joita ovat beetainterferonit (AVONEX, BETAFERON, PLEGRIDY,
REBIF) ja glatirameeriasetaatti (COPAXONE)
ja tablettimuotoisia valmisteita dimetyylifumaraatti (TECFIDERA), otsanimodi (ZEPOSIA)
ja teriflunomidi (AUBAGIO). Sairaalassa annosteltavia infuusiohoitoja ovat alemtutsumabi
(LEMTRADA) ja okrelitsumabi (OCREVUS).
Jos MS-tauti on jo lähtökohtaisesti erittäin aktiivinen tai nykyinen hoito vaatii tehostamista,
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voidaan käyttää erittäin aktiivisen MS-tautiin
hoitoon tarkoitettuja valmisteita. Kotona annosteltavia tablettimuotoisia hoitoja erittäin
aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa ovat
fingolimodi (GILENYA) ja kladribiinitabletit
(MAVENCLAD) ja sairaalassa annosteltavia
infuusiohoitoja alemtutsumabi (LEMTRADA),
natalitsumabi (TYSABRI) ja okrelitsumabi
(OCREVUS).
Aktiivisessa, ensisijaisesti etenevässä MStaudissa voidaan käyttää okrelitsumabia
(OCREVUS).
Toissijaisesti etenevän MS-taudin hoidossa on
käyttöön hyväksytty tablettimuotoisena annosteltava hoito, siponimodi (MAYZENT). Sen
käytön edellytyksenä on osoitus yhä vallitsevasta tautiaktiivisuudesta joko pahenemisvaihein tai MK-muutoksin ilmentyen.
Lääkehoitoa toteutetaan aina valmistekohtaisen hoitosuunnitelman tai reseptiohjeen mukaisesti. Hoidon vaikutukset eivät näy välittömästi,
vaan tautia rauhoittava vaikutus ilmaantuu
muutamien viikkojen tai kuukausien kuluessa.
Vallitseviin oireisiin lääkkeet eivät välttämättä
vaikuta, koska ne eivät kykene korjaamaan jo
olemassa olevia vaurioita, vaan lähinnä estävät
ja/tai hidastavat uusien ilmaantumista.
Hoito onkin syytä aloittaa mahdollisimman
pian diagnoosin jälkeen ja arvioida sen tehoa
aktiivisesti seurantakäynneillä ja MK-kuvin.

MS-TAUDIN OIREENMUKAINEN HOITO
MS-taudin oireet ovat moninaisia ja niitä voidaan hoitaa oireenmukaisella lääkityksellä,
itsehoidolla ja kuntoutuksella
Yleisimpiä oireita, joihin voidaan vaikuttaa
erilaisilla keinoilla:
1. Uupumus (fatiikki)
Itsehoito on ensisijaista ja siihen kuuluu
mm. lepo, toimintojen tauottaminen, kehon
viilentäminen, oikeanlainen ravitsemus ja
rauhallinen kestävyysliikunta. Lääkehoidon
keinot ovat vähäiset, mutta vaihtoehdoista kannattaa keskustella hoitavan lääkärin
kanssa.
2. Mielialanvaihtelut
Keskustelu- ja vertaistuki, lääkehoidot,
psykiatrinen arvio ja hoito
3. Lihasjäykkyys (spastisuus) ja krampit
Lääkehoidot ja erilaiset terapiamuodot,
kuten fysioterapia
4. Tasapaino- ja koordinaatiohäiriöt
Fysioterapia ja toimintaterapia
5. Hermokipu (neuropaattinen kipu) ja
hermoperäiset tuntemukset (pistely,
puutuminen)
Fysioterapia ja lääkehoidot

6. Muistin ja ajattelutoimintojen häiriöt
(esim. keskittymiskyky, oppiminen,
tarkkaavaisuus)
Neuropsykologinen arvio ja kuntoutus sekä
sairaudenkulkuun vaikuttava lääkitys.
Ongelmat liittyvät usein läheisesti fatiikkiin,
joten fatiikin hoito edellä mainitun mukaisesti auttaa myös tämän oirekuvan hallinnassa.
7. Virtsarakon ja suolen toimintahäiriöt
(esim. tihentynyt virtsaamistarve,
rakon tyhjentämisen ongelmat, ummetus)
Lääkehoidot, ruokavalio, uroterapia*
8. Seksuaaliset ongelmat
(esim. erektiohäiriöt ja tunnottomuus)
Uroterapia*, apuvälineet, lääkehoidot
9. Nielemis- ja puhevaikeudet
Puheterapeutin konsultaatio ja kuntoutus
*Uroterapia voi sisältää esim. lantionpohjan lihasten
fysioterapiaa sekä monipuolista ohjausta ja neuvontaa
liittyen mm. apuvälineisiin, katetrointiin, ruokavalioon ja
wc-käyttäytymiseen.

MS-taudin oireista ja niiden hoidosta,
ravitsemuksesta, työelämään ja
sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä,
saat lisätietoa Neuroliiton oppaista.
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MS-TAUDIN AKUUTIT
PAHENEMISVAIHEET JA NIIDEN HOITO
Pahenemisvaihe (relapsi, ”shuubi”) on tilanne,
jossa taudin aiheuttama uusi neurologinen oireisto tai vanhojen oireiden äkillinen, selvä paheneminen kestää vähintään 24 tuntia ja sitä
edeltää vähintään 30 vuorokauden tasainen
jakso.
Pahenemisvaihe tulee aina kirjata sairauskertomukseen, joten yhteydenotto hoitavaan
klinikkaan on paikallaan. Oireita voi seurata
alkuun 1-2 viikon ajan, jos ne ovat lieviä. Osa
oirejaksoista helpottaa spontaanisti ilman hoitoa. Toisaalta uusi oire voi lievittyä vielä kuukausienkin kuluttua, mutta yli vuoden kestänyt
oire ei usein enää täysin häviä.
Pahenemisvaiheen hoidosta päättää oma
neurologi. Jos oirekuva ei lievity spontaanisti
lyhyessä seurannassa ja oireisto aiheuttaa
merkittävää subjektiivista haittaa tai vaikuttaa
oleellisesti toimintakykyyn, käytetään kortisonipulssihoitoa. Se voidaan toteuttaa muutaman vuorokauden mittaisena joko sairaalassa suonensisäisesti tai kotona suun kautta
annosteltavana kuurina. Pahenemisvaiheiden
hoito ei todennäköisesti vaikuta itse sairauden
pitkäaikaisennusteeseen, joten tämä voi myös
joskus ohjata hoitoratkaisua.
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Kortisonipulssihoidon yleisimpiä
haittavaikutuksia ovat
• mahaärsytys
• unettomuus/kiihtyneisyys
• kasvojen punoitus
• turvotus
• sydämentykytys
• lihaskivut
Haittavaikutukset ovat yleensä itsestään ohimeneviä ja hyvänlaatuisia. Niitä voidaan lievittää tarvittaessa oireenmukaisella hoidolla. Vakavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia.
Kortisonipulssihoidolle vaihtoehtoisena voidaan joskus käyttää supnensisäistä immunoglobuliinihoitoa tai vakavissa pahenemisvaiheissa plasmafereesiä (plasman vaihtoa).

MS-TAUDIN KANSSA ELÄMINEN
Ystävien ja perheen tuki on sairastuessa
erityisen tärkeää. Tämä takia on hyvä keskustella sairastumisesta ja sen herättämistä
tunteista läheisten kanssa.
Sairastuminen koskettaa koko perhettä. Kukin perheenjäsen reagoi tilanteeseen omalla
tavallaan. On tärkeää, että sairaudesta voi
puhua mahdollisimman avoimesti. Myös lapsille on hyvä kertoa sairaudesta. Lapset eivät
useinkaan kaipaa kovin tarkkoja tietoja. On
hyvä kertoa, että äidillä tai isällä on sairaus,
jonka takia ei aina pysty tekemään kaikkea,
mitä muut vanhemmat pystyvät. Lapset osaavat kysyä lisää, jos heille annetaan mahdollisuus kysymyksille.

Ensitietokurssilta sinä ja läheisesi saatte
tärkeää tietoa MS-taudista, sen hoidosta,
tukitoimista ja kuntoutuksesta. Ensitiedon
jälkeen voit syventää tietojasi ja vaihtaa
kokemuksiasi sopeutumisvalmennus- tai
kuntoutuskurssilla muiden samaa tautia sairastavien kanssa. Lisätietoja kursseista saat
omalta MS-hoitajaltasi ja Neuroliitosta.
MS-tautia sairastavilla ja heidän omaisillaan
on mahdollisuus liittyä neuroyhdistykseen
(neuroliitto.fi/yhdistykset). Neuroliitto sekä
paikalliset neuroyhdistykset ja -kerhot ovat
tärkeä keino saada vertaistukea, tietoa ja
tukea arkipäivän selviytymiseen. Jäsenetuna
saa myös Avain-lehden.

MS-TAUTI JA
PARISUHDE
Sairastumisen mukanaan tuoma epävarmuus
heijastuu tavallisesti myös parisuhteeseen.
On tärkeää, että sairastumisesta ja sen aiheuttamista tunteista voi keskustella puolison
kanssa.
MS-tautiin sairastuminen voi aiheuttaa muutoksia myös totutuissa toimintatavoissa. Oireiden ja rajoitteiden takia esimerkiksi työnjako
kotitöissä vaatii usein uudelleen arviointia.
Sanotaankin, että sairastuminen sekä pakottaa että mahdollistaa muutoksen – usein myös
positiiviseen suuntaan.
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MS-TAUTI JA SEKSUAALISUUS
MS-tauti ja siihen liittyvä uupumus voivat aiheuttaa ongelmia seksuaalisuuden alueella.
Naisilla yleisimpiä ongelmia ovat haluttomuus, orgasmivaikeudet ja emättimen
kuivuus. Miehet kärsivät haluttomuudesta,
erektiovaikeuksista tai poikkeavasta siemensyöksystä.

MS-tauti voi aiheuttaa tuntohäiriöitä myös
eroottisille alueille, tai lihasten spastisuus voi
häiritä seksuaalisuudesta nauttimista.
Seksuaalisuus on tärkeä osa elämää, ja siihen
liittyvät asiat kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi ammattilaisten kanssa. Sekä naisten
että miesten seksuaalisten häiriöiden hoitoon
on olemassa apuvälineitä ja lääkkeitä.

MS-TAUTI JA RASKAUS & EHKÄISY
Raskaus kannattaa ottaa puheeksi hoitavan lääkärin kanssa jo suunnitteluvaiheessa.
MS-tauti ei vaikuta hedelmällisyyteen, eikä
MS-tauti ole este raskaudelle.
Raskaus ei vaikuta MS-taudin pitkäaikaisennusteeseen. Sairaus on tyypillisesti varsin rauhallinen raskausaikana, mutta pahenemisvaiheiden riski on jonkin verran lisääntynyt pian
synnytyksen jälkeen.
Taudinkulkuun vaikuttavaa lääkehoitoa ei
pääsääntöisesti käytetä raskausaikana. Joi12

denkin lääkehoitojen käyttöä raskauden aikana voidaan harkita, mikäli se on kliinisesti
tarpeen.
Raskaussuunnitelmat vaikuttavat osaltaan
lääkehoidon valintaan ja hoitoa koskevat
ratkaisut tuleekin tehdä tätä ennakoiden ja
hyvissä ajoin yhdessä hoitavan neurologin
kanssa.
Raskauden ehkäisy voidaan pääsääntöisesti
toteuttaa MS-lääkehoidosta huolimatta normaaliin tapaan.

UUPUMINEN JA MIELIALA
MS-tautiin liittyvässä uupumisessa, fatiikissa,
keho ja mieli tuntuvat väsyneiltä ja voimattomilta levosta huolimatta. MS-tautiin liittyvä uupumus ilmenee tavallisimmin iltapäiväaikaan.
Uupumisen tunnetta saattavat lisätä fyysinen
rasitus, stressi, lämpö (kesähelteet ja saunominen) sekä raskas syöminen.
Uupumista helpottavat keinot ovat yksilöllisiä:
töiden tauottaminen, lepo ja rentoutuminen,
kehon ja työskentelytilojen viilentäminen, riittävä nesteen nauttiminen sekä ruokailutottumuksien tarkistaminen. Myös sopivasti rytmitetty fyysinen aktiivisuus voi auttaa oirekuvan
hallinnassa. Lääkehoitojakin voidaan kokeilla,
jos oireisto on hankala.
On tavallista, että MS-tauti aiheuttaa MS-potilaalle tilapäistä mielialan laskua. Sairauden
eteneminen, ennakoimattomuus ja monioireisuus nostaa pintaan epävarmuuden tunteita.

kiksi toivottomuutena, itkuisuutena, muistamattomuutena, haluttomuutena tai haluna
eristäytyä omiin oloihin. Työ tai parisuhde
voi menettää mielekkyytensä ja rutiininomaisetkin askareet tuntua lähes mahdottomilta
suorittaa.
Mielialan laskulle on monia syitä, kuten sopeutuminen elämään MS-taudin kanssa,
epävarmuus sairauden ennusteesta, erilaiset
oireet ja vaivat tai muuttunut perhe-, työ- tai
taloudellinen tilanne.
Tärkeintä on, ettei jää yksin murehtimaan.
Masennuksesta kannattaa aina kertoa jollekin läheiselle ja MS-hoitajalle tai lääkärille.
Joskus jo pelkkä puhuminen auttaa. Jos mielialan alavireisyys ei hellitä yrityksistä huolimatta ja haittaa elämää, voi tilapäisestä tai
pysyvästä lääkehoidosta olla apua.

Mielialan laskun tai masentuneisuuden
kokeminen on yksilöllistä ja ilmenee esimer-
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LIIKUNTAA JA LEPOA
OIKEASSA SUHTEESSA
Nuku riittävästi, tauota tekemisiäsi ja ota tarvittaessa muutamat torkut päivän mittaan.
Lepää aina kun siltä tuntuu, älä taistele väsymystä vastaan.
Jos väsymys pitkittyy eikä mene levolla ohi, ota yhteyttä lääkäriisi tai MS-hoitajaan.
Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää. On
todettu, että MS-tautia sairastavat, jotka liikkuvat säännöllisesti, voivat fyysisesti ja henkisesti paremmin.
Liikunta auttaa painonhallinnassa, ylläpitää
ja lisää lihasmassaa sekä auttaa lihasten
voimattomuuteen ja jäykkyyteen. Liikunta parantaa myös tasapainoa, joten itsellesi mieluisia liikuntaharrastuksia kannattaa jatkaa.
Sairauteen voi liittyä vuosien varrella usein
toispuoleisesti korostuvia raajaoireita, joten
muuttunut kehon lihastasapaino vaatii huomiota. Erityisen tärkeää on tällöin huolehtia
vartalon tukilihaksiston hyvästä toiminnasta.
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Tämä estää toissijaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen ilmaantumista. Säännöllinen ulkoilu
piristää mieltä ja saa voimaan paremmin.
Kuumuus voi lisätä MS-taudin oireita, mutta
rasitusta ei silti ole tarpeen välttää. Kannattaa juoda riittävästi ja tarvittaessa viilentää
kehoa esimerkiksi kylmällä suihkulla. Pahenemisvaiheen aikana on syytä välttää rankkaa fyysistä rasitusta.
MS-tauti saattaa hidastaa lihasten palautumista, joten kehoa kannattaa kuunnella. Fysioterapeutilta voi pyytää sopivan toimintakykyä lisäävän ja ylläpitävän harjoitusohjelman.

RUOKAVALIO, RAVINTOLISÄT,
TUPAKOINTI JA ALKOHOLI
Millään tietyllä erityisruokavaliolla ei ole osoitettu luotettavaa MS-taudin kulkuun tai pahenemisvaiheiden ilmaantumiseen kohdistuvaa
vaikutusta. Näin ollen myös MS-potilaille voidaan suositella tavanomaista, yleisten ravintosuositusten mukaista monipuolista ruokavaliota.
Riittävä veden ja muun nesteen juominen on
tärkeää yleisen hyvinvoinnin ja aineenvaihdunnan kannalta ja edistää myös virtsarakon
ja suolen toimintaa. Kuitupitoinen ruoka ehkäisee ummetusta.

tavasti osoittaa mitään merkittävää vaikutusta sairauden kulkuun. Näiden valmisteiden
käytöstä on aina syytä keskustella hoitavan
neurologin kanssa. Useiden päällekkäisten vitamiinilisien suhteen on syytä myös huomioida
mahdolliset kumulatiiviset annokset. Erityisesti suuret B6-vitamiinimäärät (yli 50 mg/vrk)
voivat pitkäaikaisessa käytössä jopa vioittaa
ääreishermoja.
Alkoholin liikakäyttö altistaa muiden haittavaikutuksiensa lisäksi hermostovaurioille. Alkoholin käytöstä kannattaa keskustella lääkärin
kanssa.

Pienet kerta-annokset ja säännölliset ruoka-
ajat auttavat jaksamaan. Kofeiini (kahvi, tee, On osoitettu, että tupakoivilla MS-tauti on
suklaa) sopii yleensä kohtuudella nautittuna.
keskimäärin vaikeampi kuin niillä, jotka eivät
polta. Tupakoijilla MS-tauti myös etenee aalD-vitamiinin riittävästä saannista tulee huo- tomaisesta toissijaisesti etenevään vaiheelehtia. D-vitamiinilla voi olla jopa sairauden seen nopeammin kuin tupakoimattomilla. Tutulehdusaktiivisuutta hillitsevää vaikutusta. pakointi olisikin hyvä lopettaa mahdollisimman
Jättiannoksia ei kuitenkaan tule käyttää. pian MS-diagnoosin jälkeen.
Yleinen suositus on ollut 50 mcg/vrk, mutta
paras vaihtoehto olisi silti määrittää seeru- MS-tautia sairastavan kannattaa kiinnittää huomin D-25-taso verikokeella ja muokata annos miota verisuonitautien riskitekijöiden hoitoon.
tulosta vastaavaksi. MS-tautia sairastavalla Koholla oleva verenpaine tai korkeat sokeri- ja
D-25-tavoitealue on 85–100 nmol/l. Kal- kolesteroliarvot voivat nopeuttaa taudin etenesiumlisän tarpeen määrittää muu ruokava- mistä. Myös ylipaino on yhdistetty keskimäälio, sukupuoli ja ikä (naisilla tarve voi nousta räistä vaikeampaan taudinkulkuun.
vaihdevuosi-iän jälkeen).
Muiden ravinto- ja vitamiinilisien osalta tutkittua tietoa MS-tautia sairastavilla on varsin
vähän, ja toistaiseksi niillä ei ole voitu luotet-

Terveellinen ruokavalio auttaa
jaksamaan ja saa kehon voimaan
paremmin!

15

VAPAA-AIKA JA MATKUSTAMINEN
Matkustaminen avartaa ja piristää mieltä! Sairastuminen ei estä matkustelua. On kuitenkin
hyvä ottaa huomioon hoidon kannalta merkittävät asiat jo matkaa suunniteltaessa.

sähköisistä lääkemääräyksistä matkaa varten
on syytä olla myös mukana.

Mikäli matkustelu on säännöllistä, kannattaa
pyytää hoitavalta lääkäriltä englanninkielinen
selostus sairaudesta.

On hyvä muistaa, että huono hygieniataso
altistaa infektioille, jotka saattavat laukaista MS-taudin pahenemisvaiheen. Erityisesti
käsihygieniasta tulee huolehtia erityisen hyvin.

Jos käytössä on pistoslääkitys, on hyvä pitää
mukana hoitopaikasta saatava lääkkestä kertova todistus tai matkustuskortti. Kaikkien
käytössä olevien lääkkeiden osalta tuloste

Matkustaminen lämpimiin maihin saattaa
korostaa MS-taudin oireita, joten saattaa olla
hyvä pysytellä viileissä tiloissa päivän kuumimpien tuntien ajan.

ROKOTUKSET JA MS
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MS-tautia sairastavien rokotuskäytännöt ovat
vuosien varrella vaihdelleet. Nykyisin on osoitettu, että tavanomaiset rokotteet, kuten
jäykkäkouristus- tai influenssarokotteet, eivät
vaikuta MS-taudin kulkuun negatiivisesti, joten tavanomainen rokotussuoja suositellaan
pitämään ajan tasalla.

hoidon aloitusta. Käytössä oleva lääkehoito
voi tiettyjen valmisteiden kohdalla vaimentaa
rokotevasteita.

Rokotusten voimassaolo ja tarve tulisi tiettyjen MS-lääkkeiden kohdalla arvioida ennen

Rokoteasioissa on aina viisainta kääntyä hoitavan neurologisen yksikön puoleen.

Eläviä ja heikennettyjä rokotteita tulee välttää
tiettyjen vahvemmin immuunijärjestelmään
vaikuttavien MS-lääkehoitojen aikana.

MISTÄ TUKEA ARKEEN?
Oma MS-hoitaja kertoo eri palvelu- ja tukimuodoista, joita voit saada. Tarvittaessa saat apua
myös hoitoyksikkösi sosiaalityöntekijältä tai
kuntoutusohjaajalta.

Neuvontapalvelut ovat maksuttomia ja ne
on tarkoitettu liiton jäsenryhmiin kuuluville
MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, heidän läheisilleen ja alan
ammattilaisille.

Neuroliitto ohjaa ja neuvoo monipuolisesti
MS-taudin mukanaan tuomissa elämänmuutok
sissa.
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NEUROLIITON JÄSENYHDISTYKSET
MS-potilaan ja hänen omaistensa tukena ovat aina hoitavan lääkärin ja oman
MS-hoitajan lisäksi Neuroliitto ja alueellinen neuroyhdistys. Yhdistysten
yhteystiedot sekä mahdolliset linkit omille paikallisille sivustoille, löydät
osoitteesta neuroliitto.fi/yhdistykset.

1. Etelä-Karjalan neuroyhdistys
2. Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys
3. Etelä-Savon neuroyhdistys
4. Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys
5. Kainuun neuroyhdistys
6. Kanta-Hämeen neuroyhdistys
7. Keski-Pohjanmaan neuroyhdistys
8. Keski-Suomen neuroyhdistys
9. Kymenlaakson neuroyhdistys
10. Lapin neuroyhdistys
11. Lounais-Suomen neuroyhdistys
12. Länsi-Pohjan neuroyhdistys
13. Neuro-Porvoo
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14. Oulun seudun neuroyhdistys
15. Pirkanmaan neuroyhdistys
16. Pohjois-Karjalan neuroyhdistys
17. Pohjois-Pohjanmaan neuroyhdistys
18. Pohjois-Savon neuroyhdistys
19. Päijät-Hämeen neuroyhdistys
20. Rauman seudun neuroyhdistys
21. Satakunnan neuroyhdistys
22. Vaasanseudun neuroyhdistys
Lisäksi:
Suomen Fabry-yhdistys
Suomen Chiari- ja syringomyeliayhdistys
Mitokondrioyhdistys
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