
Tärkeää tietoa LEMTRADA® -hoitoa aloittaville potilaille
Potilaan opas
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Sisällysluettelo 1> Mitä LEMTRADA® on, ja miten se 
toimii?
LEMTRADA® on aaltomaisesti etenevän multippeliskleroosin (MS) hoitoon tarkoitettu 
reseptilääke aikuisille. LEMTRADA® ei paranna MS-tautia, mutta se voi vähentää tautiin 
liittyvien oirejaksojen määrää. Se voi myös auttaa hidastamaan joidenkin MS-taudin 
oireiden etenemistä tai lieventää niitä. 

Multippeliskleroosi (MS-tauti) on keskushermoston (aivojen ja selkäytimen) 
autoimmuunisairaus. Keskushermoston hermosyitä suojaa myeliiniksi kutsuttu 
aine, jonka ansiosta viestit aivojen ja kehon muiden osien välillä kulkevat nopeasti ja 
vaivattomasti. Normaalisti immuunijärjestelmä suojaa kehoasi sairauksia aiheuttavien 
eliöiden hyökkäyksiltä. MS-taudissa solut, joiden tehtävänä on puolustaa elimistöä 
näiltä vierailta eliöiltä (lymfosyyteiksi kutsutut valkosolut), voivat virheellisesti hyökätä 
hermosyiden ympärille suojaavan vaipan muodostavaa myeliiniä vastaan.

Lymfosyyttien hyökkäys hermostoa vastaan aiheuttaa tulehduksen, mikä usein laukaisee 
oirejakson. Sinulla ilmenevät oireet riippuvat siitä, mikä keskushermostosi alue on 
tulehtunut. Tulehduksen aiheuttamat vauriot voivat parantua, mutta sairautesi edetessä 
vaurioita saattaa tulla useita samanaikaisesti ja ne voivat muuttua pysyviksi.

LEMTRADA® vaikuttaa immuunijärjestelmääsi estäen sitä hyökkäämästä 
hermojärjestelmääsi vastaan. LEMTRADA® -hoitojakson jälkeen sinulla saattaa olla 
tavallista suurempi riski sairastua autoimmuunisairauksiin tai saada vakavia infektioita. 
On tärkeää, että ymmärrät nämä riskit ja tiedät, miten voit tarkkailla itseäsi niiden 
varalta.
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Lääkäri on määrännyt sinulle multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon tarkoitettua 
LEMTRADA®-valmistetta (alemtutsumabia). Tämä opas on laadittu erityisesti sinua 
varten, ja se sisältää tärkeitä tietoja LEMTRADA® -valmisteesta.

Tässä oppaassa on myös osio, joka auttaa sinua ymmärtämään joitakin tässä oppaassa 
mainittuja lääketieteellisiä termejä sekä osio, johon voit merkitä sinua hoitavien 
lääkäreidesi tiedot. Näitä ovat MS-tautiasi hoitava lääkäri, sekä kaikki muut sinua 
säännöllisesti hoitavat lääkärit. 

Lukemalla tämän oppaan huolella läpi saat tietää lisää LEMTRADA® -valmisteesta 
ja sen mahdollisista haittavaikutuksista. Opasta ei ole tarkoitettu korvaamaan MS-
tautiasi hoitavan lääkärin tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa 
käytäviä keskusteluja. Samalla kun käyt tämän oppaan läpi, tutustu myös LEMTRADA® 

-valmisteen pakkausselosteeseen. Kerro lääkärille tai jollekin muulle terveydenhuollon 
ammattilaiselle, jos huomaat itselläsi tässä oppaassa mainittuja oireita.

Tämän potilaan oppaan lisäksi voit myös kirjautua sivustoon www.ms-tuki.fi.

Tervetuloa
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2> Yleiskatsaus LEMTRADA® -hoitoon
Miten LEMTRADA® -valmistetta annetaan?

LEMTRADA® -valmistetta annetaan tiputuksena suoraan verisuoneen neulan avulla 
(laskimoinfuusiona). Hoitoon kuuluu kaksi eri hoitojaksoa. Ensimmäisellä jaksolla 
infuusioita annetaan viitenä peräkkäisenä päivänä. Vuotta myöhemmin toisella 
hoitojaksolla saat infuusioita kolmena peräkkäisenä päivänä. LEMTRADA® poikkeaa 
muista lääkkeistä, joita on otettava säännöllisesti (esimerkiksi kerran päivässä), jotta ne 
tehoaisivat. Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että kahden LEMTRADA® -hoitojakson 
vaikutus kestää useimmilla potilailla kaksi vuotta tai joskus pidempään. Sinua on 
monitoroitava haittavaikutusten varalta neljä vuotta viimeisen LEMTRADA® -infuusiosi 
jälkeen. Tästä kerrotaan tarkemmin jäljempänä.

Onko minulle tehtävä joitakin kokeita ennen LEMTRADA® -hoidon aloittamista?

Lääkäri teettää sinulla verikokeet ennen kuin LEMTRADA® -hoito voidaan aloittaa. 
Niiden avulla voidaan varmistaa, että LEMTRADA® -valmiste sopii sinulle. Lisäksi lääkäri 
varmistaa ennen hoidon aloittamista, ettei sinulla ole tiettyjä sairauksia tai elinten 
toimintahäiriöitä. Saat lisätietoa näistä sairauksista tästä oppaasta. Keskustele lääkärisi 
tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jos sinulla on kysyttävää 
LEMTRADA® -valmisteesta.

Onko minulle tehtävä joitakin kokeita LEMTRADA® -hoidon jälkeen?

Mahdollisten autoimmuunisairauksien (jotka on kuvattu tämän oppaan osassa 4) 
kehittymistä on tarkkailtava ottamalla sinulta kerran kuukaudessa verikokeita ja 
virtsanäyte. Lääkäri tarkistaa näiden kokeiden tulokset varmistaakseen, ettei sinulle ole 
kehittynyt haittavaikutuksia.

On erittäin tärkeää, että käyt näissä kokeissa säännöllisesti neljän vuoden ajan 
viimeisen LEMTRADA® -infuusiosi jälkeen, vaikka vointisi olisikin hyvä (vaikka sinulla 
ei olisi mitään oireita tai haittavaikutuksia) ja vaikka MS-tautisi oireet olisi saatu 
hyvin hallintaan. Haittavaikutuksia voi ilmetä useiden vuosien kuluttua viimeisestä 
LEMTRADA® -hoidosta, ja ne saattavat (joissakin harvoissa tapauksissa) olla 
hengenvaarallisia. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että jatkat laboratoriokokeissa 
käymistä ja mahdollisten oireiden tarkkailua. Siten haittavaikutukset on mahdollista 
havaita nopeasti ja aloittaa viipymättä tarvittava hoito.

Sinun on siis sitouduttava käymään kuukausittain laboratoriokokeissa neljän vuoden 
ajan viimeisen LEMTRADA® -hoitojakson jälkeen. Yhteistyötä tekemällä sinä ja lääkärisi 
voitte varmistaa, että vaadittavat kokeet saadaan suoritettua ja sovitettua normaaleihin 
aikatauluihisi. Jos olet nainen, virtsanäytteen antamista kuukautisten aikana on 
vältettävä, koska se voi johtaa vääriin tuloksiin.

Koe Milloin? Kuinka pitkään?

Verikoe Ennen hoidon alkua ja kerran 
kuukaudessa hoidon jälkeen

Kunnes viimeisestä LEMTRADA® 

-infuusiostasi on kulunut 4 vuotta

Virtsakoe Ennen hoidon alkua ja kerran 
kuukaudessa hoidon jälkeen

Kunnes viimeisestä LEMTRADA® 

-infuusiostasi on kulunut 4 vuotta

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mitä kokeita sinulle tehdään, milloin niitä tehdään 
ja kuinka kauan niiden tekemistä jatketaan.

Näiden kokeiden muistamisen helpottamiseksi ja niiden suunnittelun avuksi on 
saatavilla useitakin työkaluja. Katso lisätietoja tämän oppaan osasta 5.

Miten infuusio annetaan?

LEMTRADA® -valmistetta annetaan tiputuksena suoraan verisuoneesi neulan avulla 
(laskimoinfuusiona). Infuusio annetaan sairaalassa. Se kestää noin neljä tuntia, mutta 
voi kestää myös pidempään, jos sinulla ilmenee haittavaikutuksia, joiden vuoksi 
infuusiota on hidastettava tai se on keskeytettävä. Sinua tarkkaillaan infuusion aikana 
sekä vielä kaksi tuntia sen päättymisen jälkeen. Mikäli vakavia reaktioita ilmenee, 
infuusio saatetaan keskeyttää kokonaan.

Kuten edellä on kerrottu, ensimmäisen hoitojakson jälkeen sinun on sovittava 
lääkärisi kanssa seuraavan hoitojakson järjestämisestä vuotta myöhemmin. Näiden 
vuoden välein järjestettävien kahden hoitojakson lisäksi sinun on muistettava käydä 
kuukausittain laboratoriokokeissa neljän vuoden ajan viimeisen infuusiohoitosi jälkeen.

Yhteenveto suositeltavasta seurannasta

Tutustumalla alla olevaan kaavioon saat paremman käsityksen siitä, miten kauan 
hoidon vaikutukset ja vaadittava seuranta kestävät.  

 
 

NOTE For most patients, 2 courses work for 2 years or longer.

ja jatka 4 vuoden ajan viimeisen infusion jälkeen
Aloita veri- ja 
virtsakokeet    
ennen hoitoa

HUOMAUTUS Useimmille potilaille 2 hoitojaksoa toimii 2 vuotta tai pidempään

Hoitojakso 1 Hoitojakso 2

5 vrk:n hoito 3 vrk:n hoito

HOITO
SEURANTA

Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5
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Kaikkia edellä mainittuja sairauksia voidaan hoitaa, mikäli ne havaitaan riittävän 
ajoissa, mutta hoidon viivästyminen saattaa lisätä komplikaatioiden riskiä. Tästä 
syystä on tärkeää tunnistaa näiden sairauksien oireet ja kertoa niistä välittömästi 
lääkärillesi.

Oppaan seuraavissa osissa on kerrottu lisää kustakin haittavaikutuksesta, niiden 
oireista sekä siitä, miten sinun tulisi toimia, mikäli havaitset itselläsi näitä 
oireita. 

3> Haittavaikutukset
Viivästyneet haittavaikutukset
Kuten edellä on kerrottu, LEMTRADA®-hoitoa saavilla potilailla on riski sairastua 
tiettyihin autoimmuunisairauksiin. Näitä autoimmuunisairauksia ovat:

> Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura (ITP, joka on kuvattu tämän oppaan 
seuraavassa osassa):

> Tietyntyyppiset munuaissairaudet ja

> Kilpirauhasen toimintahäiriöt

Syytä näihin haittavaikutuksiin ei tunneta. Tiedetään kuitenkin, että jos olet saanut 
LEMTRADA®-hoitoa, sinulla on kohonnut riski sairastua näihin sairauksiin.

Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura (ITP) 
(verenvuotohäiriö)
ITP on sairaus, jonka seurauksena veressä olevien verihiutaleiden määrä vähenee. 
Verihiutaleet ovat välttämättömiä veren normaalin hyytymisen kannalta. ITP voi 
aiheuttaa vakavaa verenvuotoa. Sairaus on hoidettavissa, mikäli se todetaan ajoissa, 
mutta hoitamattomana se saattaa aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja johtaa jopa 
kuolemaan.

Lääkäri tarkkailee verihiutaleiden määrää verikokeiden avulla, jotta tämä haittavaikutus 
voitaisiin havaita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tästä syystä lääkäri 
teettää sinulle verikokeet ennen LEMTRADA® -hoidon aloittamista sekä kuukausittain 
ensimmäisen hoitojakson jälkeen. Sinun on käytävä verikokeissa kerran kuukaudessa, 
kunnes viimeisestä hoitojaksosta on kulunut neljä vuotta.

Nämä kuvat ovat esimerkkejä ITP:n aiheuttamista mustelmista ja 
hiussuonipurkaumista.

 Huomaa: Kuvat ovat vain ohjeellisia esimerkkejä mustelmista ja 
hiussuonipurkaumista, omat oireesi voivat poiketa näistä

Tämä on esimerkki 
säärestä, jossa on 
punaisia, vaaleanpunaisia 
tai violetteja pisteitä 
kauttaaltaan ihon 
alla. Ne voivat näyttää 
neulanpistoilta. 
Huomaa, että pisteitä 
voi esiintyä kaikkialla 
kehossa, ei pelkästään 
sääressä.

Tämä on esimerkki 
käsivarsista, joihin syntyy 
herkästi tai runsaasti 
mustelmia.

Huomaa, että mustelmia 
voi tulla kaikkialle kehoon, 
ei pelkästään käsivarsiin.

Tämä on esimerkki 
verenvuodosta johtuvista 
pisteistä kielen alla.

Verenvuotoa voi esiintyä 
missä tahansa suussa: 
kielen alla, kitalaessa, 
poskien sisäpinnalla, 
kielessä tai ikenissä.

Kuten aina lääkkeitä käytettäessä, sinulle saattaa tulla joitakin haittavaikutuksia. 
Tässä oppaassa ei ole kuvattu kaikkia tunnettuja LEMTRADA® -valmisteen mahdollisia 
haittavaikutuksia. Ne on lueteltu pakkausselosteessa. Alla on kerrottu, mitä infuusioon 
liittyviä haittavaikutuksia sinulla saattaa ilmetä, kuten autoimmuunisairauksia ja vakavia 
infektioita (osa 3).

Huomaa, että ITP on mahdollista havaita myös tiettyjen oireiden perusteella, jotka sinun 
on hyvä oppia tunnistamaan.

Mitä ovat ITP:n oireet?

> Pieniä punaisia, vaaleanpunaisia tai violetteja pisteitä kauttaaltaan iholla

> Tavallista suurempi alttius mustelmille

> Haavan verenvuoto, joka on tavallista hankalampaa saada tyrehdytettyä

> Tavallista runsaammat, pitkäkestoisemmat tai tiheämmin toistuvat kuukautiset. 
Myös kuukautisten välillä esiintyvät vuodot voivat olla merkki ITP:stä.

> Ikenien tai nenän verenvuoto, jota ei ole aiemmin esiintynyt tai jonka tyrehtyminen 
kestää tavallista kauemmin

> Veren yskiminen

Entä jos minulle kehittyy ITP? 

Parasta olisi, mikäli ITP voitaisiin todeta ja hoitaa sairauden mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Juuri tästä syystä sinun on tärkeää käydä kuukausittain 
verikokeissa. Niiden avulla ongelmat on mahdollista havaita jo ennen näkyvien oireiden 
ilmenemistä. On myös tärkeää, että sinä, perheesi ja/tai hoitoosi osallistuvat henkilöt 
jatkatte tarkkailua tässä oppaassa kuvattujen oireiden varalta. Mikäli ITP:n hoidon 
aloittaminen viivästyy, vakavien ongelmien riski kasvaa. 
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Mikäli ITP todetaan ajoissa, se on yleensä hoidettavissa. Jos sinulle kehittyy ITP, voitte 
yhdessä lääkärisi kanssa päättää sinulle parhaiten sopivasta hoitomuodosta. 

Mikäli havaitset itselläsi edellä kuvattuja oireita, soita välittömästi lääkärillesi 
raportoidaksesi niistä. Jos et saa yhteyttä omaan lääkäriisi, hakeudu välittömästi 
hoitoon jollekin toiselle lääkärille.

Munuaissairaus (kuten tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitti) 
LEMTRADA® voi aiheuttaa sairauden, jota kutsutaan tyvikalvovasta-aineiden 
aiheuttamaksi glomerulonefriitiksi eli anti-GBM-taudiksi. Glomerulonefriitti on 
autoimmuunisairaus, joka voi aiheuttaa vakavia munuaisvaurioita. Se voi myös 
vahingoittaa keuhkoja, vaikka tällaisesta ei havaittu merkkejä LEMTRADA® 

-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa. Hoitamattomana sairaus voi aiheuttaa 
munuaisvaurion, joka vaatii jatkuvaa dialyysihoitoa tai elinsiirron ja saattaa lopulta 
johtaa kuolemaan.

Veri- ja virtsakokeiden avulla lääkärisi voi tarkkailla merkkejä munuaissairaudesta, 
jotta kyseinen haittavaikutus voitaisiin havaita mahdollisimman ajoissa. Lääkäri 
teettää sinulle verikokeet ennen LEMTRADA® -hoidon aloittamista sekä kuukausittain 
ensimmäisen hoitojakson jälkeen. Lisäksi sinun on annettava virtsanäyte joka kuukausi. 
Jos olet nainen, on tärkeää välttää virtsakokeiden ottamista kuukautisten aikana, koska 
se voi aiheuttaa väärän tuloksen. Näitä kokeita jatketaan kuukausittain neljän vuoden 
ajan viimeisen infuusiohoidon jälkeen.

Huomaa, että tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitti voidaan havaita myös tiettyjen 
oireiden perusteella, jotka sinun on hyvä oppia tunnistamaan.

Mitkä ovat munuaissairauden tai tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitin oireet?

> Verivirtsaisuus: Virtsasi saattaa olla punaista tai teen väristä 

> Turvotus: Turvotusta voi esiintyä säärissäsi tai käsivarsissasi  

> Veren yskiminen: Saatat yskiä verta

Entä jos minulle kehittyy munuaissairaus? 

Useimmissa tapauksissa munuaissairaus voidaan hoitaa. Hoito kannattaa aloittaa 
taudin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On tärkeää, että osaat tunnistaa 
munuaissairauden ja tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitin aiheuttamat oireet ja käyt 
säännöllisesti laboratoriokokeissa (veri- ja virtsakokeissa). Munuaissairaudet vaativat 
lähes aina hoitoa. Tarvittaessa hoito voidaan aloittaa välittömästi

Mikäli havaitset itselläsi edellä kuvattuja oireita, soita välittömästi lääkärillesi 
raportoidaksesi niistä. Jos et saa yhteyttä omaan lääkäriisi, hakeudu välittömästi 
hoitoon jollekin toiselle lääkärille.

Kilpirauhasen toimintahäiriöt 
Kilpirauhanen sijaitsee kaulan alaosassa. Tämä rauhanen tuottaa koko kehosi 
tarvitsemia hormoneja. Joillakin henkilöillä kehon oma immuunijärjestelmä saattaa 
virheellisesti hyökätä kilpirauhasen soluja vastaan (kilpirauhasen autoimmuunisairaus), 
minkä seurauksena kilpirauhasen kyky tuottaa hormoneja ja hallita kehon 
hormonitasoja heikkenee.

LEMTRADA® voi aiheuttaa muun muassa seuraavanlaisia kilpirauhasen 
toimintahäiriöitä:

> Kilpirauhasen liikatoiminta eli hypertyreoosi: kilpirauhanen tuottaa liikaa 
hormoneja

> Kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypotyreoosi: kilpirauhanen ei tuota riittävästi 
hormoneja

Sinulle tehdään verikokeet ennen LEMTRADA®-hoidon aloittamista sekä joka kolmas 
kuukausi ensimmäisen hoitojakson jälkeen, kunnes viimeisestä infuusiostasi on kulunut 
neljä vuotta. Verikokeet auttavat lääkäriäsi havaitsemaan kilpirauhasen toimintahäiriöt 
ajoissa. 

Mitä oireita kilpirauhasen liikatoiminta aiheuttaa?

Oireita voivat olla esimerkiksi:

> Liiallinen hikoilu

> Selittämätön laihtuminen

> Silmien turvotus

> Hermostuneisuus

> Nopea sydämensyke 

Mitä oireita kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa?

Oireita voivat olla esimerkiksi:

> Selittämätön lihominen

> Paleleminen

> Jatkuvasti lisääntyvä väsymys

>  Ummetus, jota ei ole esiintynyt aiemmin
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Entä, jos minulle kehittyy kilpirauhasen toimintahäiriö?

Kerro lääkärillesi, mikäli havaitset itselläsi edellä mainittuja oireita.

Lääkäri päättää sinulla ilmenevän kilpirauhasen toimintahäiriön tyypin perusteella, mikä 
on sinulle parhaiten sopiva hoitomuoto. Lääkärisi antamia suosituksia noudattamalla 
saat parhaan mahdollisen avun hoidostasi. Joissakin tapauksissa kilpirauhasen 
toimintahäiriöön tarkoitettua hoitoa on jatkettava koko loppuelämän. Kilpirauhanen 
saatetaan myös joutua poistamaan.

Mikäli sinulle kehittyy kilpirauhasen toimintahäiriö, on hyvin tärkeää, että saat 
asianmukaista hoitoa, erityisesti, jos tulet raskaaksi LEMTRADA®-hoidon jälkeen. 
Hoitamaton kilpirauhasen toimintahäiriö voi aiheuttaa vahinkoa syntymättömälle tai 
vastasyntyneelle lapselle.

Koska kaikki edellä mainitut autoimmuunisairaudet voivat puhjeta pitkän ajan 
kuluttua siitä, kun olet saanut LEMTRADA®-hoitoa, on erittäin tärkeää, että jatkat 
käymistä laboratoriokokeissa kerran kuukaudessa (vaikka vointisi olisi hyvä).

vuotta

Lisäksi on 
jatkettava 
oireiden 

tarkkailua.

Jatka tarkkailua neljä 
vuotta viimeisen 

LEMTRADA® 

-hoitojakson jälkeen

Mitä aikaisemmin 
mahdolliset 

sairaudet havaitaan 
ja diagnosoidaan, 

sitä paremmat ovat 
paranemismahdollisuudet.

Pidä potilasvaroituskorttisi mukanasi ja näytä sitä kaikille terveydenhoidon 
ammattilaisille, jotka hoitavat sinua (myös muita kuin MS-tautiin liittyviä sairauksia) 
tai antavat sinulle ensiapua.

Vakavat infektiot
LEMTRADA® -hoitoa saaneilla potilailla on kohonnut riski saada vakavia infektioita. 
Jos sinulle kehittyy jokin vakava infektio, sinun on ehkä hakeuduttava sairaalahoitoon. 
Sairaalassa on hyvin tärkeää muistaa kertoa lääkäreille, että olet saanut LEMTRADA® 

-hoitoa.

Jos sinulla on jokin infektio ennen LEMTRADA® -hoidon aloittamista, lääkärisi voi harkita 
hoidon siirtämistä, kunnes infektio on saatu hallintaan tai kunnes se on parantunut.

4> Muita hyödyllisiä tietoja
Mitä minun tarvitsee tietää rokotuksista?

Ennen jokaista LEMTRADA® -hoitojaksoa lääkärisi varmistaa, että olet saanut kaikki 
tarvittavat rokotukset. Jos tarvitset rokotuksen, sen saamisen jälkeen on odotettava 
kuusi viikkoa, ennen kuin LEMTRADA® -hoito voidaan aloittaa. Kerro lääkärillesi, mikäli 
olet saanut rokotuksia viimeisten kuuden viikon aikana.

Hedelmällisyys/raskaus/ehkäisy

Toistaiseksi ei tiedetä, voiko elimistössä oleva LEMTRADA® -valmiste vaikuttaa 
hedelmällisyyteen. Keskustele lääkärin kanssa, mikäli toivot raskautta.

Ei myöskään tiedetä, voiko LEMTRADA® -valmisteesta olla haittaa syntymättömälle 
lapselle. Sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä LEMTRADA® -hoitojakson aikana 
sekä neljä kuukautta kunkin hoitojakson jälkeen (paitsi jos lääkärisi toteaa, ettei se 
ole tarpeen, koska et voi saada lasta esimerkiksi kohdunpoiston vuoksi). Näin voidaan 
varmistaa ennen hedelmöitystä, ettei LEMTRADA® -valmistetta ole jäljellä elimistössä. 
Muista keskustella lääkärin kanssa, mikäli suunnittelet raskautta.

Jos olet jo raskaana, sinun ja lääkärisi on tehtävä päätös siitä, onko hoidon ansiosta 
saavutettava hyöty suurempi kuin mahdollinen syntymättömälle lapselle aiheutuva riski.

Toistaiseksi ei tiedetä, voiko LEMTRADA® -valmistetta siirtyä lapseen rintamaidon 
välityksellä, mutta se saattaa olla mahdollista. On suositeltavaa olla imettämättä 
LEMTRADA® -hoitojakson aikana sekä neljä kuukautta kunkin hoitojakson jälkeen. 
Rintamaidosta voi kuitenkin olla hyötyä lapsellesi (se suojaa lasta infektioilta), joten 
keskustele lääkärin kanssa, mikäli aiot imettää lastasi. Lääkäri voi neuvoa, mikä on 
parasta sinulle ja lapsellesi.

Mitä muuta minun pitää kertoa lääkärille?

Kerro lääkärille tai muille hoitoosi osallistuville henkilöille, mikäli sinulla ilmenee 
uusia terveysongelmia ja mikäli olet aloittanut jonkin uuden lääkkeen käytön edellisen 
vastaanottokäyntisi jälkeen. Tällä tarkoitetaan sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä 
saatavia itsehoitolääkkeitä, vitamiineja, rohdoksia ja luontaistuotteita. Lääkärisi on 
tärkeää olla tietoinen niistä, jotta hän voi suunnitella hoitojesi toteutusta.

TÄRKEÄÄ
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5> Seuranta-aikataulun suunnitteleminen
Tässä oppaassa kuvatut autoimmuunisairaudet voivat puhjeta pitkän ajan kuluttua 
LEMTRADA® -hoitojaksosta. On erittäin tärkeää, että jatkat käymistä kuukausittaisissa 
laboratoriokokeissa vielä neljän vuoden ajan viimeisen hoitojaksosi jälkeen (vaikka 
vointisi olisikin hyvä). Koska sinulle annetaan LEMTRADA® -infuusioita vain kahdella 
vuoden välein järjestettävällä hoitojaksolla, laboratoriokokeiden aikataulu on 
suunniteltava erikseen.

Kirjaudu sivulle www.ms-tuki.fi ja käytä LEMTRADA® -oppaasi pääsykoodia saadaksesi 
käyttöösi sähköisiä koulutusmateriaaleja (ja myös tämän oppaan). Sivusto sisältää 
hyödyllistä tietoa LEMTRADA® -valmisteen käytöstä sekä työkaluja, jotka auttavat 
suunnitellun seuranta-aikataulun noudattamisessa.

Seuraavien työkalujen avulla sinun voi olla helpompi muistaa käydä tarvittavissa 
laboratoriokokeissa. Voit käyttää niistä niin montaa kuin itse haluat.

> Muistutus verkkopalvelun kautta: Sivustosta www.ms-tuki.fi voit tilata kerran 
kuukaudessa lähetettävän sähköisen muistutuksen kokeistasi. Sinun tarvitsee 
vain täyttää sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi, niin saat automaattisesti 
kuukausittain muistutuksen joko sähköpostitse tai tekstiviestillä*. 

> Kalenteri: Voit myös pyytää itsellesi kalenterin MS-hoitajalta. Sen mukana saat 
tarroja, joilla voit merkitä koepäivät kalenteriin. Merkitse koepäivä kalenteriin 
kunkin kuukauden kohdalle, niin et unohda laboratoriokokeitasi. Jos tarvitset uuden 
kalenterin, pyydä se MS-hoitajaltasi.

*Sivustoa ylläpitää kolmas osapuoli, joka kerää ja käsittelee henkilötietojasi 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietosi tallennetaan 
turvallisesti, eikä niitä luovuteta muille, ei myöskään LEMTRADA® -valmisteen 
valmistajalle. Palvelut ovat siis vapaavalintaisia, ja voit koska tahansa päättää, 
haluatko käyttää niitä.

Muistathan, että mikäli sinulla ilmenee joitakin tässä oppaassa kuvatuista oireista, 
paranemismahdollisuutesi ovat sitä paremmat, mitä aikaisemmin ne voidaan havaita 
ja diagnosoida.

Koe Milloin? Kuinka pitkään?

Verikoe Ennen hoidon alkua ja kerran 
kuukaudessa hoidon jälkeen

Kunnes viimeisestä    
LEMTRADA® -infuusiostasi on 
kulunut 4 vuotta

Virtsakoe Ennen hoidon alkua ja kerran 
kuukaudessa hoidon jälkeen

Kunnes viimeisestä    
LEMTRADA® -infuusiostasi on 
kulunut 4 vuotta

Yhteenveto suositeltavasta seurannasta
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6> Hyödyllisiä termejä
Tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitti (anti-GBM-tauti):  Sairaus puhkeaa, kun 
kehon immuunijärjestelmä hyökkää munuaisia (tai joskus keuhkoja) vastaan. Tämän 
seurauksena munuaiset varioituvat eivätkä enää toimi kunnolla tai ne saattavat lakata 
kokonaan toimimasta. Tällöin voit tarvita dialyysihoitoa ja/tai munuaissiirron. Sairaus 
on hoidettavissa, mikäli se havaitaan ajoissa, mutta hoitamattomana se voi johtaa 
kuolemaan.

Autoimmuuni-ilmiöt/-sairaudet: Normaalisti immuunijärjestelmä suojaa kehoa 
erilaisilta bakteereilta, viruksilta ja muilta haitallisilta tekijöiltä. Jos immuunijärjestelmä 
hyökkää kehon omia soluja ja elimiä vastaan, puhutaan autoimmuuni-ilmiöstä 
tai -sairaudesta. MS-taudissa immuunijärjestelmä luulee virheellisesti aivoja 
tai selkäydintä keholle vieraiksi rakenteiksi ja pyrkii vahingoittamaan niitä. Muut 
autoimmuunisairaudet voivat vaurioittaa muita elimiä tai verisoluja.

Autoimmuunisairaudesta johtuva kilpirauhasen toimintahäiriö: Tällainen 
toimintahäiriö ilmenee, kun immuunijärjestelmä hyökkää virheellisesti kilpirauhassoluja 
vastaan. Autoimmuunisairaudesta johtuvat kilpirauhasen toimintahäiriöt ovat 
hoidettavissa. Alla on kaksi esimerkkiä erilaisista toimintahäiriöistä:

> Hypertyreoosi: kilpirauhanen tuottaa liikaa hormoneja

> Hypotyreoosi: kilpirauhanen ei tuota riittävästi hormoneja

Dialyysi: Menetelmä, jolla elimistöstä voidaan poistaa kuona-aineita ja nestettä, kun 
munuaiset eivät toimi kunnolla.

Immuunijärjestelmä: Immuunijärjestelmä tarkoittaa kehon omaa 
puolustusjärjestelmää, joka suojaa sitä infektioilta, vierailta aineilta ja epänormaaleilta 
soluilta. 

Infuusio: menetelmä, jolla jotakin liuosta (lääkeainetta sisältävää nestettä) siirretään 
hitaasti neulan avulla suoraan potilaan verenkiertoon laskimon kautta.

ITP (idiopaattinen trombosytopeeninen purppura): ITP on sairaus, jonka seurauksena 
veressä olevien verihiutaleiden määrä vähenee. Verihiutaleet ovat välttämättömiä 
veren normaalille hyytymiselle. ITP voi aiheuttaa vakavaa verenvuotoa. Sairaus on 
hoidettavissa, mikäli se todetaan ajoissa, mutta hoitamattomana se saattaa aiheuttaa 
vakavia terveysongelmia ja johtaa jopa kuolemaan.

Lymfosyytit (eräs valkosolutyyppi): Valkosolut ovat verisoluja, jotka auttavat kehoa 
puolustautumaan infektioilta. Nämä solut ovat osa immuunijärjestelmääsi.

Verihiutaleet: Verihiutaleet ovat välttämättömiä veren normaalille hyytymiselle. 
Verihiutaleet kulkeutuvat verenkierron mukana. Ne takertuvat toisiinsa muodostaen 

7> Yhteyden ottaminen lääkäreihin
Jotta sinun olisi tarvittaessa helppo saada yhteys lääkäreihisi tai muihin sinua hoitaviin 
henkilöihin, voit kirjoittaa heidän puhelinnumeronsa ja osoitteensa alla olevaan 
taulukkoon.

Lääkäri / hoitohenkilö Puhelinnumero Osoite

hyytymän ja auttavat siten tyrehdyttämään verenvuodon. Hyytymän ansiosta ihoon 
tulevat pienet haavat ja naarmut umpeutuvat.

Kilpirauhanen: Tämä rauhanen sijaitsee kaulan alaosassa. Se tuottaa 
aineenvaihdunnan säätelylle tärkeitä hormoneja.
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