Minulla on MS-tauti,
johon saan taudinkulkuun vaikuttavaa lääkettä.

Kannattaako minun ottaa koronarokote?
Rokotus koronavirustautia (COVID-19-tautia) vastaan voi merkitä hyvin haastavan vuoden
lopun alkamista, mutta internetistä löytyvän ristiriitaisen tiedon määrä voi hämmentää.
Jotta ymmärtäisit paremmin koronavirustaudin riskin hallintaa MS-taudin hoidon
yhteydessä, lue usein esitetyt kysymykset ja asiantuntijoiden vastaukset niihin.
1

Onko minulla suurempi riski sairastua
koronavirustautiin, koska sairastan
MS-tautia?

Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko MS-tauti
koronavirustartunnan riskitekijä, mutta tiedossa
on, että tartunta edellyttää altistumista. Tästä
syystä tartunnan riskin pienentämiseksi on erittäin
tärkeää noudattaa käytännön toimia, joilla
minimoidaan altistuminen virukselle. Pesemällä
käsiä säännöllisesti ja huolellisesti, käyttämällä
kasvomaskia ja pitämällä etäisyyttä muihin voit
minimoida koronavirustartunnan riskin.

Jos saan koronavirustartunnan, onko tauti
2 minulla pahempi?
Tietoa koronavirustaudin vaikutuksista MS-tautia sairastaviin
on tällä hetkellä vähän. Koronavirustartunnan saaneista MSpotilaista kerätyt tiedot eivät toistaiseksi näytä viittaavan
vaikeampaan infektioon, mutta varotoimenpiteenä tiettyjen MSlääkkeiden käyttöä ei kuitenkaan suositella koronavirusinfektion
aikana. Sinä ja hoitotiimisi teette hoitopäätökset yhdessä. Jos
epäilet koronavirustartuntaa, keskustele ensin lääkärisi kanssa
ennen kuin lopetat tai siirrät hoitoasi.

3 Käytän MS-tautiin immuunivasteen muuntajaa.
Suojaako se minua koronavirustaudilta?
Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että
taudinkulkuun vaikuttavat MS-lääkkeet
suojaisivat koronavirustaudilta. Tehokkain,
turvallisin ja luotettavin keino suojautua
koronavirustaudilta on rokotus.

4 Miten koronarokotteet toimivat?
Jotkin rokotteet sisältävät eläviä tai heikennettyjä
viruksia, mutta koronarokotteissa tällaisia ei ole,
joten ne eivät voi aiheuttaa koronavirustartuntaa.
Kun elimistöön tuodaan tietty pieni osa virusta,
immuunijärjestelmä voi kuitenkin ”harjoitella
tarkkuusammuntaa” ilman suoraa altistumista
virukselle. Kun immuunijärjestelmä tunnistaa, että
rokotteen osat eivät ole peräisin omasta elimistöstäsi,
se käynnistää immuunivasteen ja kerää joukon
tarkoituksenmukaisia immuunisoluja ja vasta-aineita
torjumaan havaittua infektiota. Jos siis saisit
koronavirustartunnan, elimistösi muistaisi
kohdanneensa viruksen osia aiemmin ja sillä olisi jo
puolustusmekanismi käyttövalmiina.

5 Miten turvallisia koronarokotteet
ovat? Vaikuttavatko ne DNA:han?
Koronarokotteet on kehitetty erittäin nopeasti, mutta ne ovat
silti käyneet läpi saman perusteellisen tutkimusprosessin kuin
muutkin lääkkeet. On yleinen harhaluulo, että rokotteet
muuttavat ihmisen DNA:ta. Vaikka osa rokotteista sisältää
lähetti-RNA:ta (mRNA), joka on tietynlaista geenimateriaalia,
lähetti-RNA ei kajoa DNA:han eikä vaikuta siihen millään
tavalla. Lähetti-RNA:n avulla elimistön soluja ohjeistetaan
valmistamaan ainutlaatuista piikkiproteiinia, jota on
koronaviruksen pinnalla. Piikkiproteiini kiinnittyy solujen
pinnalle, ja kun immuunijärjestelmä tunnistaa, että rokotteen
osat eivät ole peräisin omasta elimistöstäsi,
immuunijärjestelmä käynnistää immuunivasteen ja kerää
joukon tarkoituksenmukaisia immuunisoluja ja vasta-aineita
torjumaan havaittua infektiota. Tämän jälkeen elimistö
hajottaa lähetti-RNA:n, mutta vasta-aineet jäävät elimistöön.
Jos siis saat koronavirustartunnan, elimistösi muistaa
kohdanneensa kyseisen proteiinin aiemmin ja sillä on jo
puolustusmekanismi käyttövalmiina.
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6

Vaikuttaako koronarokote MS-taudin
etenemiseen tai laukaiseeko rokote
pahenemisvaiheen?

Ei ole näyttöä siitä, että koronarokote laukaisisi
MS-taudin pahenemisvaiheen. Osalla rokotteen
jälkeen esiintyy jonkin aikaa kuumotusta tai
kuumeilua, mikä voi pahentaa MS-taudin oireita
tilapäisesti. Tilanteen pitäisi kuitenkin yleensä
normalisoitua muutaman päivän kuluttua.

7 Pitääkö minun lopettaa tai vaihtaa MSlääkitykseni, jotta voin saada koronarokotteen?
Useimmissa tapauksissa MS-lääkitystä ei ole tarpeen lopettaa
eikä vaihtaa koronarokotuksen takia. Lääkäri aikatauluttaa
rokotuksen tautiprosessiin vaikuttavan hoitosi perusteella,
joten muista keskustella hoitotiimisi kanssa ennen minkään
muutoksen tekemistä.

8 Estääkö koronarokote MS-lääkkeen
vaikutuksen?
Ei ole näyttöä siitä, että mikään tämänhetkisistä
koronarokotteista heikentäisi MS-lääkkeen tehoa. MSlääke voi kuitenkin heikentää rokotteelle muodostuvaa
immuunivastetta. Jos sinulla on huolenaiheita, on
parasta kääntyä hoitotiimin puoleen.

9

Estääkö MS-lääke rokotteen vaikutuksen?

On mahdollista, että jotkin taudinkulkuun vaikuttavat lääkkeet
saattavat heikentää rokotteelle muodostuvan immuunivasteen
tehoa. Voit silti olla rauhallisin mielin, sillä saat ainakin
osittaisen suojan. Monissa tapauksissa osittainenkin vaste
rokotteelle estää sairastumisen. Esimerkiksi
influenssarokotteiden teho on vain noin 60–70 %, mutta silti
useimmat eivät sairastu. Muista: osittainen suoja on parempi
kuin ei suojaa lainkaan!

10

Vaikuttaako MS-tauti siihen, minkä tyyppinen
koronarokote minun kannattaa ottaa, jos voin
valita?

Toistaiseksi vain elävien rokotteiden käyttöä rajoitetaan
tautiprosessiin vaikuttavien MS-lääkkeiden käyttäjillä. Mikään
myyntiluvan saaneista ja suositelluista koronarokotteista tai
kehitysvaiheessa olevista koronarokotteista ei ole elävä rokote,
eikä mikään niistä sisällä heikennettyä koronavirusta. Näin
ollen kannattaa ottaa rokote, jota tarjotaan ensimmäisenä,
jotta rokotteen saa mahdollisimman pian. Keskustele lääkärisi
kanssa koronarokotuksen ajankohdasta. Lääkäri sovittaa
rokotusaikataulun MS-hoitosuunnitelmaan.

11 Mitä varotoimia minun on noudatettava
koronarokoteannosten välillä?
Useimmille MS-tautia sairastaville rokote tuottaa normaalin
vasteen, ja heille muodostuu hyvä suoja. On kuitenkin
mahdollista, että jotkin tautiprosessiin vaikuttavat MSlääkkeet voivat heikentää rokotteen tuottaman
immuunivasteen tehoa. Tästä syystä on tärkeää, että kaikki
jatkavat etäisyyden pitämistä ja kasvomaskin käyttöä
koskevien suositusten noudattamista siihen asti, kunnes
rajoitukset päättyvät kaikkien osalta.

12

Seurataanko minua eri tavalla
koronarokotuksen jälkeen, koska minulla
on MS-tauti?

Kuten minkä tahansa rokotuksen
jälkeen, kaikkia koronarokotteen
saaneita seurataan rokotuksen
jälkeen jonkin aikaa paikan päällä
välittömien haittavaikutusten ja
allergisten reaktioiden varalta.
Osalla voi esiintyä vähäisiä
oireita kuten kipua, turvotusta,
päänsärkyä, kuumotusta tai
kuumeilua jonkin aikaa rokotuksen jälkeen. MS-tautia
sairastavilla tämä voi pahentaa MS-oireita tilapäisesti, mutta
tilanne palautunee ennalleen muutaman päivän kulutta. Jos
haittavaikutukset huolettavat tai eivät häviä, kysy neuvoa
lääkäriltä.
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