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MS-taudin oireenmukainen hoito
– Motoriikka (liikehermoradasto) 

• Lihasheikkous 
– 4-aminopyridiini (fampridiini) -> 

kävelynopeus (n. 8 m:n matka) 
parani 25 % kolmasosalla 
potilaista (EDSS 4-7), vaste 
näyttäisi pysyvän seurannassa

– Haittavaikutukset pääosin 
siedettäviä, mutta epileptisten 
kohtausten vaara on olemassa(?)

– Ehdollinen myyntilupa (EMA) 
5/2011 alkaen, ei korvausta 
(HILA 11/2012), kallis (14 e/vrk) 

– Oma kokemus: pieni osa hyötyy, 
mutta valitettavasti vaste ei ole 
ennakoitavissa; 2 viikon koejakso 
riittää usein vastearviossa



MS-taudin oireenmukainen hoito
– Motoriikka (liikehermoradasto) 

• Spastisuus 
– titsanidiini, baklofeeni, 

bentsodiatsepiinit, 
epilepsialääkkeet(?)

– intratekalinen baklofeenihoito
(pumppu)

– botuliinitoksiini
– Kannabisjohdokset – paras 

näyttö Sativex-valmisteesta; 
THC:CBD 1:1; suusuihke; 47%:lla
oireet lievittyy 20% (1 kk); vaste 
näyttäisi pysyvän varsin hyvin; 
vieroitus mahdollista; 
turvallisuus hyvä (psykoosiriskiä 
ei ole todettu); väsymystä varsin 
usein, muisti?; auttaa myös 
kipuun, rakko-ongelmiin, unen 
laatuun; reseptivalmiste, ei 
korvausta; hinta 624,75 e/30 ml 
(=270 suihketta) 



MS-taudin oireenmukainen hoito

– Fatiikki (aivokuoren vaurio, taudin kokonaistaakka/plakkikuorma, muut 
syyt?)
• Amantadiini, piristeet (efedriini, modafiniili (EMEA ei enää suosita 

käyttöä), metyylifenidaatti), mielialalääkkeet (erityisesti 
noradrenaliinijärjestelmään vaikuttavat)

• Toissijaisten tilannetta pahentavien syiden hoito tärkeää (uni, kipu, 
mieliala)

– Kognitiiviset oireet (aivokuoren vaurio, taudin 
kokonaistaakka/plakkikuorma)
• Alzheimer-lääkkeet (donepetsiili ehkä, memantiinista jopa 

haittaa?) 
– Tasapaino- ja koordinaatiovaikeudet – ataksia (pikkuaivot, 

tuntoradasto)
• Oireenmukaiset hoitovaihtoehdot hyvin niukkoja

– Tuntohäiriöt (tuntohermoradasto)
• Kipukynnyslääkkeet, epilepsialääkkeet



MS-taudin oireenmukainen hoito

• Rakko- ja suolioireet
– Yleensä selkäydintasoisen vaurion 

seurausta
– Nyrkkisääntö: mitä alempana 

ongelmat sijaitsevat, sitä 
enemmän esiintyy rakon 
tyhjenemisen vaikeutta 

– Hoito:
• Rakkoa hillitsevät lääkkeet 

(antikolinergit, botox, 
mirabegroni)

• Rakon tyhjenemistä edistävät 
lääkkeet (spastisuuden hoito, 
eturauhaslääkkeet), 
toistokatetrointi

• Suolen toimintaan vaikuttavat 
lääkkeet (ummetuksen hoito 
lähinnä)



Pahenemisvaiheet: tunnistaminen ja hoito

• Määritelmä: stabiilin sairauden 
vaiheen (vähintään 1 kk ajan) 
jälkeinen uusi oireisto tai aiempien 
oireiden selvä korostuminen ilman 
ulkoista syytä vähintään 48 tunnin 
ajaksi

• ”pseudopahenemisvaiheet” (Uthoffin
ilmiö – ohessa; infektiot; tuki- ja 
liikuntaelin/muut syyt; iäkkäillä ei 
tyypillisiä pahenemisvaiheita 
käytännössä ole)

• Steroideilla hoidetaan ne akuutit 
oireet, jotka heikentävät selvästi 
toimintakykyä (ei ennustevaikutusta!)

• Vaihtoehtoisesti IvIg ja pahimmissa 
oirejaksoissa myös plasmafereesi

Schauf CF & Davis FA, 1974



D-vitamiini: perustietoa 

• D-vitamiinin synteesi käynnistyy iholla auringon UVB-säteilyn 
vaikutuksesta, jolloin esiaste 7-dehydrokolesteroli muuttuu 
kolekalsiferoliksi
– Se puolestaan muutetaan maksassa varastomuotoon kalsidioliksi

• Samalla tavalla käsitellään myös ravinnosta saatava D-vitamiini 
(luonnollisissa elintarvikkeissa tätä on merkittäviä määriä vain kalassa)

• D-vitamiinin määrä ilmoitetaan mikrogrammoina tai kansainvälisinä 
yksikköinä (KY), 1 mcg = 40 KY

• Varastomuoto muuttuu munuaisissa aktiiviseen muotoon kalsitrioliksi, jota 
on veressä vain noin tuhat kertaa pienempinä pitoisuuksina kuin kalsidiolia
– Elimistö tuottaa aktiivia kalsitriolia kontrolloidusti vain pieniä määriä, minkä 

vuoksi suurikaan D-vitamiinin saanti ei kohota kalsitriolin veripitoisuutta

• Veripitoisuuksia mitataankin vain kalsidiolin osalta, Suomessa viitealueina 
ilmoitetaan 40-80 nmol/l 
– Runsas UV-valon saanti voi kohottaa kalsidiolin tasolle 100–200 nmol/l 

muutaman viikon aikana
– Päiväntasaajan lähellä luonnonvaraisesti elävillä kansoilla kalsidioli on ympäri 

vuoden yli 100 nmol/l.

D-vitamiini, Lääkärikirja Duodecim 28.11.2016 professori Ilari Paakkari



D-vitamiini: mikä on sopiva/oikea veripitoisuus?

• Edellä mainitut kotimaiset viitearvot eivät ole suoraan ”normaali” alue, vaan ne 
kertovat enemmän siitä, että pimeä talviaika aiheuttaa useille meistä D-
vitamiinivajeen

• Nykyään pyritäänkin antamaan D-vitamiinin osalta parhaaseen nykytietoon 
perustuva tavoitealue 
– HUS lab: tavoitelaue yli 50 nmol/l, toksinen pitoisuus yli 375 nmol/l
– Hoitotutkimuksissa ikääntyneiden osteoporoosiin liittyvät murtumat estyvät 

merkittävästi vasta, kun kalsidioli on yli 75 nmol/l
– Kaikki alan tutkijat hyväksyvät, että kalsidiolin pitoisuus alle 50 nmol/l merkitsee D-

vitamiinin puutosta, joka lisää lasten riisitaudin, aikuisten osteomalasian ja 
ikääntyneiden osteoporoosin vaaraa

• "Yhden koon D-vitamiinihoitoa" ei ole
– Tarvittava annos riippuu kalsidiolin lähtötasosta, iästä, auringonsaannista, 

ihonväristä, dieetistä ja painoindeksistä

• Etelänavan retkikunnalla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että ihminen "polttaa" 
päivässä noin 40 mikrog D-vitamiinia (auringonvalon puuttuessa tasot siis laskevat 
tätä vähäisemmällä saannilla)

• On arvioitu, että keskimäärin 15–20 mcg D-vitamiinia päivittäin kohottaa veren 
kalsidiolin minimitasolle 50 nmol/l ja 40–50 mcg/vrk vastaavasti tasolle 75 nmol/l

• Tämän hetken käsityksen mukaan 100 mcg on aikuisten turvallisen päiväannoksen 
yläraja, tosin uusimpien tietojen perusteella tätäkin suurempi annos (125 mcg/vrk) 
on turvallinen ja joskus tarpeen.

D-vitamiini, Lääkärikirja Duodecim 28.11.2016 professori Ilari Paakkari



D-vitamiini ja MS

• D-vitamiinilla on monenlaisia vaikutuksia
– D-vitamiini kuuluu steroidihormonien perheeseen

– Se vaikuttaa kalsiumaineenvaihduntaan ja luuston 
hyvinvointiin, immuunijärjestelmän toimintaan sekä 
hormonaalisiin ja aineenvaihdunnallisiin asioihin

– D-vitamiinireseptoreita löytyy ympäri kehoa, myös eri 
puolilla keskushermostoa

– D-vitamiinilla on neurotroofiisia ja neuroprotektiivisia
vaikutuksia ja pidetään myös mahdollisena, että se 
vaikuttaa hermovälittäjäainejärjestelmään ja 
synaptiseen plastisuuteen 

Kocovska E et al Front Psychiatry 2017 Mar 27;8:47



D-vitamiini ja MS
• Useat tutkimukset ovat yhdistäneet matalan D-vitamiinitason MS-taudin

ilmaantumisriskiin
– Myös osaselitys taudin maantieteelliseen esiintyvyyteen

• Tuore saksalaistutkimus: D-vitamiinitasojen vaihtelu vuodenaikojen 
mukaan yhdistyy myös sairauden tulehdukselliseen aktiivisuuteen
– Matalimmat tasot mitattiin odotetusti tammi-helmikuussa ja 

pahenemisvaiheiden riski oli puolestaan suurimmillaan maalis-huhtikuussa
– Vastaava havainto myös muutama vuosi sitten hollantilaistutkimuksessa, jossa 

korkeiden D-vitamiinitasojen katsottiin yhdistyvät pienempään 
pahenemisvaiheiden riskiin

– Toisenlaisiakin näkemyksiä on esitetty: argentiinalais-amerikkalainen 
tutkijaryhmä piti melatoniinin määrän muutoksia D-vitamiiniteoriaa 
tärkeämpänä vuodenaikoihin liittyvän MS-pahenemisvaiheiden 
esiintymisvaihtelun selityksenä
• Pimeänä vuodenaikana mitatut korkeat melatoniin hajoamistuotteen 

pitoisuudet virtsanäytteissä näyttivät suojaavan pahenemisvaiheilta 

• Vajetasoisen S-D25:n korjaus paransi MS-potilaiden kognitiivista 
suorituskykyä 3 kk seurannassa, myös positiivista vaikutusta 
uupuneisuuteen ja elämänlaatuun on havaittu

Goodin DS. Handb Clin Neurol. 2016;138:173-206. Hartl C et al. J Neurol Sci 2017 Apr 15;375:160-164. Runia T F 
et al. Neurology, 79, 261–266. Hala D et al. Sci Rep 2017; 7: 45926. Farez MF et al. Cell. 2015 Sep
10;162(6):1338-52.  Achiron A et al. Mult Scler 2015 May;21(6):767-75.



• 66 RR-MS potilasta, kaksoissokko/lumekontrolli, vuoden 
seuranta, rinnalla beetainterferoni 1b s.c.

– D-vitamiinia saaneilla (500 mcg/viikko) S-D25 nousi 
keskimäärin 54 -> 110 nmol/l

– D-vitamiiniryhmässä uusia T2-leesioita ja erityisesti uusia 
gd-tehostuvia muutoksia oli vertailuryhmää vähemmän

– Kliinisissä parametreissa ei havaittu tilastollisesti 
merkittäviä eroja (tosin trendinomaista vähenemää 
pysyvän haitan ja tasapainon suhteen)

– Merkittäviä haittatapahtumia ei D-vitamiinilisään liittynyt



D-vitamiini ja MS
• SOLAR-tutkimus

– Ihonalaisesti kolmesti viikossa annosteltavaan beetainterferoni 1a-
lääkehoitoon yhdistettiin joko lumelääke tai erittäin suuri päivittäinen annos 
D-vitamiinia (350 mcg)

– 48 viikon seurannan jälkeen D-vitamiinia saaneilla uusia tai aktiivisia MS-
muutoksia aivojen magneettikuvissa todettiin 32 % vähemmän kuin 
lumehoitoa saaneilla

– Sen sijaan kliinisissä mittareissa (pahenemisvaiheiden määrä tai uusien 
pysyvien oireiden ilmaantuminen) ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa

– D-vitamiinista voi tutkijoiden mukaan olla paras hyöty heti sairauden 
alkuvaiheessa taudin tulehdusaktiivisuutta hillitsemään, mutta ainakaan 
toistaiseksi tutkimustulos ei puolla jättiannosten käyttöä.

• SOLARIUM-alatutkimus vaikutuksista immuunijärjestelmän soluihin
– Regulatooristen lymfosyyttien määrä ei muuttunut suuren D-

vitamiiniannostelun myötä, mutta hoidolla katsottiin olevan kuitenkin 
solujoukkoja stabiloivaa vaikutusta estäen siten osaltaan uusia haitallisia T-
lymfosyyttiaktivaatioita sairauden alkuvaiheessa

Muris A H et al. J Neuroimmunol 2016 Nov 15;300:47-56.



• D-vitamiini (S-25D)-pitoisuuksien vaikutus taudinkulkua muokkaavien  
immunnomodulatiivisten hoitojen tehoon 

– Beetainterferoniin yhdistynyt korkea D-vitamiinitaso vaikutti estävän 
varjoaineella tehostuvien MRI-muutosten (”aktiiviset plakit”) 
ilmaantumista hieman glatirameeriasetaattihoitoon liittyvää 
tehokkaammin

– Fingolimodin suhteen taasen havaittiin suojaavaa yhteyttä relapsien
osalta, mutta vaikutusta varjoaineella tehostuvien leesioiden
ilmaantumiseen ei tullut esiin 

– Tutkijoiden mukaan havainot olivat siis varsin ristiriitaisia ja vaativat 
vielä täydentäviä selvityksiä myös muiden (uusien) lääkehoitojen 
osalta



• Tanskalaistutkimus:
– 170 natalitsumabi-hoidossa ollutta potilasta, joilta mitattiin D-

vitamiinitasot ja annosteltiin sen mukaan suositusten mukainen 
täydentävä vitamiinilisä

– Tasot kontrolloitiin talven jälkeen ja tutkijat havaitsivat selvän 
parantuneisiin D-vitamiinitasoihin yhdistyvän suojavaikutuksen 
pahenemisvaiheiden osalta

• Julkaistut havainnot muiden lääkevalmisteiden osalta puuttuvat, 
mutta jo näillä tiedoilla voidaan olettaa, että ainakin osalla 
lääkevalmisteista riittävät D-vitamiinitasot lienevät hoidon 
onnistumisen kannalta tärkeä seikka
– Se, onko tämä erityisen tärkeää joidenkin tiettyjen lääkkeiden osalta, 

ei siis ole vielä tiedossa



Amerikkalaistutkimus, 27 RR-MS potilasta ja 30 tervettä verrokkia 
• Kaikki naisia ja vaaleaihoisia, iältään 18-60 vuotta
• S-25 lähtötilanteessa oli kaikilla alle 75 nmol/l
• Lähtötasomäärityksen jälkeen D3-supplementaatio 5000 KY/vrk 90 päivän ajan
• Loppuanalyysissa oli mukana 24 MS-potilasta ja 29 verrokkia

• MS-potilailla vitamiinilisän käyttö johti 16,7 nmol/l matalampiin tasoihin 

Tulos on merkittävä, vaikka kyseessä olikin avoin seurantatutkimus. Ryhmien 
lähtötasoissa ei ollut merkittäviä eroja ja tuloksen osalta oli myös poistettu
BMI:n, muun lääkehoidon ja supplementaation asianmukaiseen toteutukseen
mahdollisesti liittyneet virhelähteet.  



D-vitamiini ja MS
• Edellä olevan perusteella on siis perusteltua, että MS-

potilailta määritetään diagnoosivaiheessa S-25 tasot ja 
asianmukaisen vitamiinilisän toteutuminen varmistetaan 
ainakin yhdellä (ei kesällä!) tehtävällä kontrollimittauksella

• Tavoitealueena voitaneen alkuvaiheen sairaudessa pitää 
100 nmol/l tasoja
– Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1 mcg annos D-vitamiinia 

nostaa seerumitasoa 1-2 nmol/l

• D-vitamiinilisän merkitys korostuu siis sairauden 
alkuvaiheessa ja varsinkin suuriannoksista hoitoa on syytä 
harkita vuosien saatossa kevennetävän, koska 
pitkäkestoisesti korkeiden seerumitasojen turvallisuutta ei 
tiedetä 

• Suoja-annos myös jälkeläisille (1 mcg/kg ad 50 mcg/vrk)



B12-vitamiini ja MS

• Matalat B12-vitamiinitasot on yhdistetty MS-tautiin
– Turkkilaistutkimuksessa havaittiin myös, että niillä MS-

potilailla, joilla näkö – ja alaraajojen tuntoherätevasteet 
olivat pidentyneitä, oli myös vertailuhenkilöitä 
matalammat B12-tasot

• B12-vitamiinilla itsessään ei tiedetä olevan mitään 
tutkitusti tehokasta roolia MS-taudin hoidossa

• B12-vitamiinivaje yhdistyy kuitenkin tunnetusti moniin 
neurologisiin ongelmiin (neuropatia, selkäydinoireet, 
kognitiiviset oireet), joten jo sen vuoksi optimaaliset 
seerumitasot MS-potilailla olisi turvattava

Kocer B et al. J Clin Neurosci 2009 Mar;16(3):399-403.
Sanadgol N et al. Curr Drug targets 2016 Nov 8
Namaka M et al. Neurol Res 2008 Sep;30(7):710-9.



Probiootit ja MS

• Probiootteina on käytetty erityisesti lactobacillus-suvun bakteereita sekä 
saccharomyces bourardii-hiivaa

• Lactobacillus-lajit ovat osaltaan muodostamassa sekä ihmisten että eläinten 
normaalia suoliston mikroflooraa

• Vatsasuolikanavan hyvinvoinnin lisäksi on saatu viitteitä probioottien edullisista 
vaikutuksista paitsi paikallisten niin myös koko kehon tulehdusvasteiden säätelyssä

• Suoliston mikrobiolosuhteilla on myös monia osoitettuja ja teoreettisia vaikutuksia 
keskushermostoon ja yhteyksiä  MS-taudin lisäksi muihinkin neurologisiin 
sairauksiin (AT, Parkinson) tutkitaan vilkkaasti

• Lisäksi: voivatko mm. ylipainon vaikutukset MS-tautiriskiin liittyä ruokavalioon ja 
siten edelleen suoliston mikrobiflooran muutoksiin?

• Toistaiseksi varsinaisia hoitotutkimuksia probiooteista MS-potilailla ei ole julkaistu, 
mutta parissa tutkimuksessa on probiooteilla osoitettu suotuisia vaikutuksia MS-
taudin koe-eläinmallissa (EAE)
– Siten lienee ainakin teoriassa mahdollista, että vatsasuolikanavan kautta 

aktivoidut säätelijä T-solut voivat ulottaa tulehdusta hillitseviä vaikutuksia 
verenkierron välityksellä aina keskushermostotasolle yltäen

Galland L. J Med Food 2014 Dec;17(12):1261-72.
Lavasani et al. PLoS One. 2010 Feb 2;5(2).
Kwon H K et al. Clin Immunol 2013 Mar;146(3):217-27.



MS ja suoliston mikroflooran manipulointi: tulevaisuuden näkymiä?

Tutkimusrintamalla:

Ja jopa itsehoitonakin…:



Biotiini ja MS

• Ranskalaistutkimus: 154 potilasta (SP- ja PP-MS), joista 103 sai biotiinia 300 mg/vrk 
ja loput lumelääkettä

– Hoitovaste (toimintakyvyn koheneminen EDSS-haittaluokitteluun perustuen 
tai kävelynopeuden parantuminen) arvioitiin 9-12 kk hoidon alusta:

• Biotiini: 13 potilaalla (12,6 %) positiivinen, 4 potilaalla (4 %) huonompi 
(EDSS)

• Lume: ei kenelläkään positiivinen, 6 potilaalla (13 %) huonompi (EDSS) 

• Hoitovaste nähtiin 2-8 kk aikaikkunassa

– Jatkoseuranta ad 2 vuotta

• 15,4 % alun perin biotiinia saaneista luokiteltiin paremmaksi kuin 
aiemmin; 11,9 %:lla alkuun lumetta ja  vuoden biotiinia saaneista tilanne 
oli myös nyt  lähtotilannetta parempi

• Kahden vuoden kohdalla sairaus oli edennyt 20,7% :lla koko ajan 
aktiivihoitoa saaneista ja 34,2 %:lla ensimmäisen vuoden ajan 
lumelääkettä saaneista

– Merkittäviä haittavaikutuksia ei valmisteella ole toistaiseksi kuvattu (HUOM! 
vaikutukset laboratoriokoetuloksiin ovat mahdollisia hoidon myötä!)

Tourbah A et al. Mult Scler. 2016 Nov;22(13):1719-1731. Epub 2016 Sep 1.



Biotiini ja MS
• Kriittinen arvio: voiko etenevän MS-taudin tilannetta todella parantaa eli 

onko näyttö riittävää?
– Hoidon ideana on siis hermosolujen energia-aineenvaihdunnan 

tukivaikutukset ja jopa remyelinaatio
– Tulosanalyysissa huomio kiinnittyy oirekuvan korjaantumisen määritelmiin

• Vain kahdella kolmestatoista sekä EDSS että 8 metrin kävelynopeus 
kohenivat

• Toisaalta neljällä potilaalla EDSS muuttui 6.5 - > 6.0
– Tulosta ei valitettavasti varmennettu ulkopuolisen tutkijan toimesta
– Lisäksi sattuma ohjasi enemmän vaikeammin invalidisoituneita potilaita 

lumeryhmään (hoitoefekti todennäköisempää lievemmän haitan myötä?)

• Magneettikuvauslöydökset olivat ristiriitaisia: 23,4 % biotiinin käyttäjistä 
havaittiin vuoden kohdalla uusia plakkimuutoksia (kahdella myös gd-
tehostuvia), lumeryhmässä 13 %:lla
– Toisaalta valmisteen ei oleteta vaikuttavan taudin tulehdukselliseen 

aktiivisuuteen
– Muuta tietoa MRI-löydöksistä ei ole, muita ”konetutkimuksia” ei tehty

• Näillä tiedoilla biotiinin suhteen työ on vasta puolivälissä – lupaavat tulokset 
vaativat varmistuksen laajemmassa ja pidempikestoisessa 
lumekontrolloidussa tutkimuksessa 

Chataway J. Mult Scler. 2016 Nov;22(13):1640-1641.



Muut ravintolisät ja MS

• Omega 3 rasvahapot
– Norjalaistutkimus, 92 potilasta, 2 vuoden seuranta

• Kaksi hoitoryhmää: toinen ryhmä sai EPA:n (1,35 g/vrk) ja DHA:n (0,85 
g/vrk) yhdistelmää ja toinen lumevalmistetta

• Kuuden kuukauden käytön jälkeen kaikille aloitettiin vielä rinnalle 
beetainterferoni 1a annoksella 44 mcg kolmesti viikossa ihonalaisin 
pistoksin

• MRI: Radiologinen löydös rauhoittui odotetusti jonkin verran kaikilla 
beetainterferonin myötä, eroa hoitoryhmien välillä ei kuitenkaan tullut 
esiin ennen tai jälkeen interferonin aloituksen

• Kliinisissä parametreissa tai potilaiden muussa voinnissa (uupumus, 
elämän laatu) ei myöskään havaittu eroja tutkimusryhmien välillä

• ECTRIMS 2016: linoleenihappo
– 1200 mg/vrk suojasi aivokudoksen kadolta kahden vuoden 

seurannassa

Torkildsen O et al. Ach Neurol 2012 Apr 16



Vitamiinit, ravintolisät ja MS: 
yhteenveto

• Ravintolisien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö on varsin 
yleistä MS-tautia sairastavilla 
– Tutkimusten mukaan näiden potilaiden osuus yltää kolmasosasta aina 

70 %:iin
– Hoidon tavoitteeksi nimetään usein sairauden ja sen oireiden parempi 

hallinta sekä yleisen terveyden edistäminen

• Näyttö D-vitamiinista liittyen sairastumisriskiin ja osin sairauden 
aktiivisuuteenkin (etenkin radiologisesti ja sairauden alussa) on jo 
varsin vakuuttava

• ”Tapaus biotiini” on vielä nähdäkseni avoin ja lisänäyttö olisi 
toivottavaa optimaalisen kohderyhmän sekä tehonkin 
varmistamiseksi

• Muiden vitamiini- ja ravintolisien osalta terve maalaisjärki on aiheen 
– potilaiden käyttämien valmisteiden turvallisuus (etenkin 
suuriannoksinen B6 voi olla haitallista ääreishermoille) ja myös 
mahdolliset päällekkäisyydet olisi syytä arvioida 

Yadav V et al. Expert Rev Clin Immunol.2010 May;6(3):381-95



MS-tauti ja elintavat
• Tupakointi

– Altistaa sairastumiselle, mutta lopetus diagnoosin jälkeen kannattaa 
– Ennuste muuttuu tällöin ollen sama kuin ei-tupakoivilla jatkossa

• Muuten etenee todennäköisesti nopeammin: SP-MS viivästyy 4,8%/vuosi ja 47v->55v 
tupakoimattomilla vs. tupakoivilla) 

– Tupakointi lisää myös aivokudoksen katoa jo sairauden varhaisvaiheessa 
– Mekanismi ei ole tarkkaan tiedossa, mutta keuhkojen kautta välittyvä inflammaatoorinen

ketjureaktio on yksi mahdollisuus – vrt. nuuskan käyttö ei lisää MS-riskiä

• MS ja metaboliset sairaudet

– Liitännäissairauksien esiintyminen MS-tautia sairastavilla (Kanada: 23 382 MS-potilasta vs. 
116 638 verrokkia)

• Verenpainetauti miehillä 48% ja naisilla 16 % yleisempää kuin muussa väestössä 

• Verenpaine kuormittaa pieniä aivojen päätevaltimoita ja voi olla erityisen haitallista 
ikääntyvän MS-tautia sairastavan aivoterveyteen

– Metabolisen oireyhtymän hoito voi auttaa myös MS-tautia

• 50 potilasta (MBO+MS) -> aktiivisesti hoidetuilla (metformiini tai pioglitatsoni) MRI-
löydökset seurannassa rauhallisempia, positiivisia vaikutuksia myös immunologisiin 
solulinjoihin 

• HUOM! Metformiini-hoito voi pudottaa veren B12-vitamiinitasoja ja tämän estäminen 
on aiheen varsinkin MS-tautia sairastavilla

Ramanujam et al., JAMANeurol. 2015 Oct); Durhan G et al., Int J Neurosci. 2016 Sep;126(9):805-
811; Marrie et al, Neurology 2016 Mar 9/Epub; Negretto et al, JAMA Neurol. 2016 Mar 7/Epub)



• Kuntoutuksen määritelmä: ihmisen ja ympäristön 
muutosprosessi, jonka tavoitteena on 
toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, omien 
voimavarojen ja hyvinvoinnin sekä työllisyyden 
edistäminen

• Lähtökohtana itseymmärryksen ja sairauden 
hyväksyminen -> elämänhallinnan parantaminen

• Tavoite (joka tulee olla tilanteeseen nähden 
realistinen) ylläpitää motivaatiota

MS-tauti ja kuntoutus

Ruutiainen/Suhonen: MS-tauti – haaste kuntoutukselle
2nd MS Expert Workshop 2007



MS-tauti ja kuntoutus

• Kuntoutusinterventio tulisi pohtia aina MS-potilaita hoidettaessa
– Alkuun sopeutumisvalmennus ja teema/avokuntoutuskurssit
– Niillä, joilla haitta on vähäinen arvioidaan tarve fysioterapeutin 

konsultaatioon yksilöllisen harjoitusohjelman laatimiseksi (tai lääkäri 
ohjeistaa sen, jos asian hallitsee/yleisluontoiset ohjeet riittävät)

– Muut terapia-alueet tarpeen mukaan arvioiden
– Kela:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuus huomioitava

• Lainmuutos 1.1.2016 alkaen: http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-
kuntoutus-1.1.20162

– Vaikeavammaisen kuntoutus entiseen tapaan siihen oikeutetuilla 
(korotettu hoito/vammaistuki)

– Kela:n harkinnanvarainen laitoskuntoutus (myös yli 65-vuotiaille)
– Hakeminen B-lausunnolla, joka voi kattavimmillaan olla 

moniammatillisen työryhmän laatima kuntoutussuunnitelma
• Kirjaus neurologisen linjan mukaisesta kuntoutuksesta

• Kelan ammatilliset kuntoutuskurssit (ensisijaisesti työelämän 
ulkopuolella olevat, mutta myös työssäkäyvät soveltuvin osin)

http://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus-1.1.20162


MS-tauti ja kuntoutus

• MS-potilaiden kuntoutuksesta on tehty useita 
kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia, mutta 
niiden seuranta-aika on harvoin ollut yli 6 kuukautta
– Näyttöä seuraavista interventioista: kestävyys- ja 

voimaharjoittelu, jooga, yksilöfysioterapia eri keinoin, 
moniammatillinen kuntoutus

– Hyötyä voi olla myös neuropsykologisesta/psykologisesta 
kuntoutuksesta

– Käytettyjä keinoja ovat olleet myös lymfa-, nielemis-, puhe-, 
ratsastus-, voice massage-ja toimintaterapiat (uupumuksen 
lievittyminen ja osallistumisen paraneminen), 
ravitsemusneuvonta ja viilennyshoidot, mutta tutkimuksia 
niiden vaikuttavuudesta ei juuri ole tehty

Käypä hoito –suositus, joulukuu 2015



Kuntoutus MS-taudissa

• Onko näyttöön perustuvan lääketieteen vaatimukset realistisia 
kuntoutusinterventioiden tehoa arvioitaessa?
– On varmasti tutkimusasetelmia, joissa vakioituja menetelmiä (esim. 

aerobinen/laiteharjoittelu) voidaan testata verrokkiryhmää vastaan 
varsin luotettavasti 

– Sen sijaan on olemassa useita varsinkin liikemallien ja osin 
lihaskunnonkin kehittämiseen tähtääviä harjoitusinterventioita, joissa 
tutkimusasetelmat voivat olla lähtökohtaisesti ongelmallisia
• Harjoitusta ohjaavan henkilön rooli (monikeskustutkimukset isoin aineistoin 

eivät oikein tässä suhteessa toimi) on merkittävä
• Potilaiden oman oivalluksen rooli - väärin tehty harjoitus/harjoittelu ei 

välttämättä johda mitattaviin tuloksiin, vaikka metodissa sinänsä ei olisikaan 
ongelmaa

• Käytännön työssä tutkimusnäyttö on hyödyksi, mutta oleellista on 
huomioida potilaan yksilölliset tarpeet (sairauden aiheuttama 
haitta/ongelmat, edellytykset toteuttaa harjoittelua) ja räätälöidä 
suunnitelma sen mukaisesti (vrt. analogia mihin tahansa 
harjoitteluun) 



MS-tauti ja kuntoutus
• MS-taudin hoito ja kuntoutus eivät tällä hetkellä toteudu tasaveroisesti eri 

puolilla Suomea
– Käytännön prosessien ja hoitoketjujen rakenne vaihtelee
– Kaksikanavainen rahoitus (kunta/sairaanhoitopiiri ja Kela) voi myös 

eriarvoistaa potilaita
– MS-tautia sairastavien kuntoutus vaatii moniammatillista yhteistyötä ja 

osaamista, jota on vaikea säätää lakipykäliin sopivaksi (sote-uudistus)
– Myös maamme hallitus sai toukokuussa 2017 kolmen kansanedustajan 

kysymyksen MS-potilaiden hoitoa koskien

• Neuroliitto ry:n ja Roche Oy:n toteuttivat 2016 kyselyn, johon vastasi 467 
MS-tautia sairastavaa henkilöä: puolelta kaikista vastanneista ja 75 % 
aaltomaista MS-taudin muotoa sairastavista puuttui 
kuntoutussuunnitelma 

• Pitkäaikaissairaudesta tai vammasta kuntoutuvilla on yleensä 
lakisääteinen oikeus kuntoutussuunnitelmaan, johon hoitava lääkäri kirjaa 
kuntoutuksen tavoitteet ja keinot muun hoitosuunnitelman (esim. 
lääkitys) ohella
– Kuntoutussuunnitelmalla on iso merkitys potilaan kokonaisvaltaiselle hoidolle
– Ihannetilanteessa suunnitelma on kuntoutustyöryhmän yhteistyön tulos



MS-tauti ja kuntoutus
• Miksi kuntoutussuunnitelman laatiminen näyttää olevan 

niin ”haastavaa”
– Vastaanotolla käytettävissä oleva rajallinen aika voi myös 

rajoittaa kuntoutusinterventioiden pohdintaa sekä lausuntojen 
laatimista
• Lausunnon laatiminen saattaa tuntua työläältä ja turhauttavalta (osan 

lausunnoista voisikin varmasti toteuttaa ”automaattisen” ohjelman 
avulla)

– Kuntoutus jää helposti muun lääketieteen jalkoihin lääkehoidon 
haasteiden yhä lisääntyessä

– Lisäksi päätöksen tekoa suorittava järjestelmä voidaan kokea 
kankeana
• Olettaen, että potilaasta on jo laadittu lausunto, jolla on haettu haitan 

perusteella korotettu vammais- ja hoitotuki, tuntuu toki turhalta 
kuvata toimintakykyä jälleen kerran uuteen lausuntoon itse 
suositusten ohella

– ”Voisiko kuntoutussuunnitelma toimia kuten lääkemääräys, joka 
mahtuu suhteellisen pieneen tilaan ja mahdollistaa lääkkeen 
toimittamisen?”

Ruutiainen J, Lääkärilehti 45/2009 vsk 64



MS-tauti ja kuntoutus
• Mitä suosituksia kuntoutussuunnitelmaan tulisi tehdä ja millä 

perusteella?
– Kuntoutussuunnitelmaan tehtävät suositukset tulisi valtaosin perustua 

eri terapia-alueiden asiantuntija-arvioihin (varsinkin fysioterapian 
ulkopuolella)

– Jos yksilöfysioterapia (ohjattu harjoittelu/liikehoito) on tarpeen, on 
harvoin aiheellista/järkevää suositella alle x1/vk määriä

– Hoitokerran keston määrää neurologinen haitta ja avun tarve (45 -> 60 
minuuttia)

– Ilman Kela:n myöntämää kuntoutusta, ei usein ole mahdollista saada 
yksilökuntoutusta yksittäisiä ohjauskäyntejä lukuun ottamatta

– Kelakuntoutukseen liittyvän laitosmuotoisen kuntoutuksen tarve ja 
frekvenssi arvioidaan tapauskohtaisesti 

• Oleellista olisi samalla motivoida potilas liikunnalliseen 
elämäntapaan ja itseharjoittelun pariin
– On selvää, että esimerkiksi tunti viikossa jo osin merkittävän 

liikuntahaitan yhteydessä ei riitä lähellekään edes toimintakyvyn 
ylläpitämiseen



MS-tauti ja liikuntakyvyn muutokset

• Etenevään MS-tautiin liittyy usein asteittain korostuvaa 
liikkumisen haittaa, joka puolestaan voi johtaa 
vähitellen lisääntyvään fyysiseen inaktivisuuteen
– Nämä molemmat puolestaan yhdistyvät alentuneeseen 

kardiorespiratooriseen suorituskykyyn

• Tutkimustieto yhdistää MS-potilaiden kävelyn 
hidastumisen laaja-alaisiin hermoverkkomuutoksiin

• Vaikka etenevä liikuntahaitta voi olla seurausta yhä 
jatkuvasta taudin tulehdusaktiivisuudestakin, on 
mukana usein myös siis toissijaisia mekanismeja
– Kierteenomaisesti syntyvä huonokuntoisuus yhdistyy  

heikentyneeseen kävelykykyyn, johon on erilaisin 
kuntoutuksellisin toimin mahdollista puuttua

Moti RW, Goldman M Acta Neurol Scnad. 2011;123:98-104
Kindred JH et al; Front Hum Neurosci. 2015 Feb.
Sandroff BM et al J Neurol Phys Ther 2015 Apr;39(2):103-10



Liikunta MS-taudissa

• Vielä viime 
vuosituhannella MS-
tautia sairastavia 
saatettiin neuvoa 
välttämään 
reippaampaa 
liikuntaa, koska sen 
havaittiin osalla 
potilaista korostavan 
neurologista 
oirekuvaa (Uthoff-
oire)

Schauf CF & Davis FA, 1974



Liikunta MS-taudissa
• Barbara Giesser: Exercise in the management of persons with 

multiple sclerosis. Ther Adv Neurol Disord. 2015.
– MS-tautia sairastavat harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän
– Kaikkiaan 26 tutkimusta niputtanut yhteenveto osoitti, että liikuntaa 

kontrolloidussa tutkimusasetelmassa harrastaneiden potilaiden 
pahenemisvaiheiden riski oli seuranta-aikana pienempi kuin vähemmän 
liikkuvilla verrokeilla

– Lihasvoiman lisäys on onnistunut usein eri metodein, samoin 
liikkuvuuteen ja spastisuuteen on saatu apua

– Uupuneisuuden ja masennusoireiden osalta kaikki havainnot eivät ole 
olleet yhdenmukaisia, mutta edes jossain määrin positiiviset havainnot 
ovat enemmistönä
• Asano M & Finlayson M. Mult Scler Int 2014: Liikuntainterventioilla näyttäisi 

olevan tehokkaampi vaikutus uupumukseen kuin yleisimmillä farmakologisilla 
oireenmukaisilla hoidoilla (amantadiini ja modafiniili)

– Aerobisesta liikunnasta voi myös olla apua kognitiivisiin toimintoihin, 
mutta tässäkin suhteessa osa tutkimuksista on jäänyt vaille 
tilastollisesti merkittäviä positiivisia havaintoja
• Potentiaaliset neuroprotektiiviset ja neuroplastisuutta edistävät vaikutukset?



MS-tautia sairastavan käsitys itsestään 
liikkujana/kuntoutujana

• Kun keho ja oma käsitys kehon toimintakyvystä muuttuvat 
sairauden ja mahdollisen pysyvän/etenevän neurologisen oirekuvan 
myötä, myös motivaatio ja usko omaan kykyyn harrastaa liikuntaa 
voi merkittävästi muuttua

• Itsepystyvyys (self-efficacy): tilannekohtainen uskomus omiin 
kykyihin suoriutua tietystä toiminnasta tai tehtävästä
– Sairauden aikaansaamat toimintarajoitteet tai oireet eivät aina ole 

suurin este liikunnalle, vaan joskus myös uskomukset ja omat 
odotukset haittaavat fyysistä suorituskykyä 

– MS-tautia sairastavat saattavat tiedostaa hyvin liikunnan hyödyt, 
mutta eivät silti liiku tai pyri aktiivisesti liikunnalliseen elämäntapaan, 
koska taustalla saattaa olla vahvojakin vääristyneitä käsityksiä  omaan 
suorituskykyyn (ja siis itsepystyvyyteen) liittyen 

– Vertaistuki ja roolimallit ovat tärkeitä, mutta aktiivinen 
terveydenhuollon toiminta saattaa olla alkuvaiheessa ratkaisevassa 
roolissa   



MS-tauti ja toissijaiset tuki- ja 
liikuntaelinongelmat

• MS-tautiin liittyy usein alaraajojen 
lihasvoimatasojen epäsymmetriaa

• Myös lihasjäykkyys (sekä 
”tavanomainen” lihasten 
kuormituskireys että spastisuus) ja 
erot nivelten liikkuvuudessa 
(etenkin nilkka) ovat tavallisia

• Seuraukset heijastuvat lantion 
tasolle ja edelleen selkärangan 
asentoon ja ryhtiin

• Vinoon kallistunut tai akselinsa 
ympäri kiertynyt skolioottinen
selkäranka ei enää liiku normaalisti



MS-tauti ja toissijaiset tuki- ja 
liikuntaelinongelmat

• Ongelmat lantion ja selän 
asennossa sekä lihastuessa 
luovat pohjaa muille 
ongelmille
– Selän välilevyvaivat
– Perifeeriselle 

hermokudosärsytys
– Nivelkulumat/vammat 

(etenkin polvet ja lonkat)
– Laaja-alainen 

myofaskiaalinen oirekuva



MS-tauti ja myofaskiaaliset oireet 

Ihmisessä on yli 600 nimettyä lihasta, jotka tuskin 
koskaan työskentelevät yksittäin tai erikseen.

Lihaksia verhoava
kumipukumainen 
lihaskalvorakenne (faskia) 
yhdistää lihaksia erilaisiksi 
toiminnallisiksi yksiköiksi eli 
liikeketjuiksi.

Näiden liikeketjujen häiriöt 
johtavat usein 
ylikuormitusmekanismeilla 
syntyviin myofaskiaalisiin
kipuoireisiin. 



MS-tauti ja myofaskiaaliset oireet 
• Myofaskiaalisten ongelmien klassinen ilmentymä ovat liipaisin- eli triggerpisteet

– Nämä aiheuttavat heijastekivun lisäksi usein vaihtelevia sensorisia oireita, joiden 
erottaminen neurologisesta etiologiasta ei aina ole helppoa

• Myofaskiaalioireistoon liittyy usein lihasväsyvyyttä, lihasirritaatio-oireita ja lisäksi 
lihasten palautuminen kuormituksen jälkeen voi olla hidasta 

– Nämä lihasoireet eivät kuitenkaan yleensä korostu rasituksen aikana, vaan sen jälkeen

J Partanen et al., Lääketieteellinen 
Aikakauskirja Duodecim 
2010;126(16):1921-9



MS-tauti ja toissijaiset tuki- ja 
liikuntaelinongelmat

• Hoidollisesti oleellista on arvioida 

lihasvoimia ja selän/nivelten liikkuvuutta 

sekä potilaan toiminnallista tilannetta 

• Erityisen tärkeää on tunnistaa 

väärät kompensaatiomekanismit

• Hoitosuunnitelmassa pyritään 

vaikuttamaan dominoivien lihasryhmien 

kireyteen/spastisuuteen (alaraajoissa usein 

ojentajaryhmä, yläraajoissa koukistajat) ja 

antaa heikommille vastavaikuttajalihaksille 

mahdollisuus kehittyä sekä 

kohdeharjoittein että toiminnallisinkin 

harjoittein, mikäli se tilanteessa vain on 

mahdollista

http://www.slideshare.net/dennis43/neurological-assessment



MS-tauti ja toissijaiset tuki- ja 
liikuntaelinongelmat

• Hermotukselliset ongelmat asettavat rajoitteita, 

mutta lihasvoimaa on silti mahdollista parantaa 

potilaskohtaisin ratkaisuin 

• Kaikille potilasryhmille on myös eduksi 

keskivartalon syvien tukilihasten (kuva ohessa) 

harjoittaminen sekä koko ryhtilihaksiston ja 

lantion hallinnan parantamiseen tähtäävät 

harjoitteet
• Metodiliikunnan keinot valikoiden

• Kyse ei ole vain harjoitustilanteissa tapahtuvasta 

toiminnasta, vaan siirtovaikutuksen tulee ulottua 

kaikkeen arkipäivässä tapahtuvaan toimintaan
• Samalla ehkäistään myös ikääntymiseen 

liittyvää toimintakyvyn asteittaista 

heikkenemistä



Lopuksi vielä muutama sana  
kuntoutusinterventioiden 

taustatekijöistä

Lihasvoimaa ja liikehallintaa voidaan 
aina kehittää harjoittelulla, mutta on 

hyvä tietää mikä osin vioittuneen 
keskushermoston rooli on tässä 

prosessissa 



MS ja aivojen plastisuus

• Normaalistikin toimivan 
raajan käyttäminen 
aiheuttaa tavanomaista 
laajemman 
liikeaivokuoren 
aktivoitumisen MS-tautia
sairastavalla

• Aktivaation lisäys korreloi 
hermosäievaurion 
määrään

• Tämä aivojen plastisuus 
turvaa toimintakykyä, 
mutta kuluttaa voimia 
(uuvuttaa)

• Plastisuus vaihtelee 
potilaskohtaisesti ja 
hiipunee ajan myötä 

Filippi M et al, Curr Opin Neurol 2003;16:275-282

Kyse on aivojen mukautumiskyvystä reaktiona etenevään soluvaurioon



Mitkä seikat ohjaavat vioittuneiden 
taitojen takaisinoppimista?

• Aivojen plastisuus

– Muut aivoalueet auttavat vaurioituneita 
osia edellä kuvatun mukaisesti

– Tulehduksen hoito auttaa palauttamaan 
muovautumista (1)

– Corpus Callosumin säilynyt integriteetti 
parantaa harjoitusvastetta (2)

– Kipu haittaa tätäkin prosessia (3)

• Motoriseen oppimiseen liittyy myös 
sensoristen järjestelmien sekä 
otsalohkon etuosien aktivaatiota (4)

Tunne oikeasta liikemallista ja
suoritustavasta ohjaa aivojen 
plastisuutta ja sairauden myötä 
kadonneiden taitojen 
takaisinoppimista

http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/TTT-lehti

(1)Tomassini V et al, Hum Brain Mapp. 2016 Jul;37(7):2431, (2) Peterson DS et al, Neurorehabil Neural Repair 2016 Dec 8, 
(3) Seixas D et al, Eur J Neurolsci 2016 Aug;44(3):1928-34, (4) Sidarta A et al, J Neurosci 2016 Nov 16;36(46):11682-11692.


