Mis on Sclerosis
multiplex?
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Sclerosis multiplex-i (SM) põdemisel
võib sul tekkida mitmeid küsimusi
oma terviseseisundi kohta.
Selle haiguse olemuse mõistmine
võimaldab sul paremini oma
elu kohandada.
Siit leiad vastused sagedamatele
küsimustele. Võid siit leida ka
teemasid, mida oma arsti
või ravimeeskonnaga
põhjalikumalt arutada.
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Sõnastik
Arstid ja teised tervishoiuspetsialistid võivad mõnikord SM-ist
ja selle ravist rääkida sõnadega, millest sul on raske aru saada.
Selles sõnastikus on selgitatud mõningaid keerulisemaid termineid.
Siit leiad ka täpsemat teavet erinevate SM-i tüüpide (ägenemiste
ja remissioonidega SM, RRMS (Relapsing and Remitting Multiple
Sclerosis), sekundaarne progresseeruv SM, SPMS (Secondary
Progressive Multiple Sclerosis) ja primaarselt progresseeruv SM,
PPMS (Primary Progressive Multiple Sclerosis) kohta.
Akson

Pikk, juhtmetaoline närviraku osa.

Kesknärvisüsteem (KNS)

Selle moodustavad peaaju koos seljaajuga.
Need saadavad signaale kehale, tänu millele
on võimalik liikuda, mõelda ja tunda.

Diagnoos

Haigusseisund, mis on kindlaks tehtud
uuringutele ja/või sümptomitele tuginedes.

Haiguskulgu
mõjutavad
ravimid

Ravimid, mis võivad vähendada SM-i
ägenemiste arvu ja võivad aeglustada ka
SM-i kahjustuste väljakujunemist.

Laiendatud
puude staatuse
skaala (Expanded
Disability Status
Scale, EDSS)

Neuroloogi tehtav test, mis mõõdab SM-i
mõju füüsilisele võimekusele.

Immuunsüsteem

Meie keha loomulik kaitsevõime erinevate
ohustavate haigustekitajate, näiteks
mikroobide, vastu.
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MRT (magnetresonantstomograafia)

Meditsiiniline uuring, millega saab teha
detailseid pilte inimese elunditest ja kudedest.
Seda saab kasutada SM-i diagnoosimiseks ja
kulu jälgimiseks.

Müeliin

Närvirakke ümbritsev rasvaine, mis võimaldab
kiiret signaalide liikumist.

Närvirakk

Keha ehituslik osa, mis aitab vahendada
signaale aju ja keha vahel. Neid nimetatakse ka
neuroniteks.

Neuroloog

Eriarst, kes tegeleb närvisüsteemihaigustega.

Ägenemine

Uue SM-i sümptomi tekkimine või olemasoleva
sümptomi süvenemine, mis kestab 24 tundi või
kauem.

Remissioon

Ägenemisele järgnev taastumisaeg, kui
haiguse sümptomid puuduvad või esinevad
mõned üksikud.

Seljaaju

Lülisambas paiknev kesknärvisüsteemi osa.
See koosneb paljudest närvirakkudest, mis
kannavad signaale ajust kehasse ja tagasi.
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Mis haigus on SM?
Et mõista SM-i olemust, on vaja teada, kuidas töötab see osa kehast,
mida SM mõjutab.
Kesknärvisüsteemi osad - peaaju ja seljaaju, vahendavad signaale
sinu aju ja ülejäänud keha vahel, võimaldades sul liikuda, mõelda ning
tunda.

• Kujuta ette, et sinu kesknärvisüsteem on nagu suur
elektrijuhtmetest koosnev võrk, mille keskus on aju.
• Need juhtmed on ehitatud närvirakkudest.
• Suur osa närvirakkudest on kaetud rasvainega, mida nimetatakse
müeliiniks.
• Müeliin on kui juhtme (aksoni) isoleerteip, mis kaitseb närvi ja
võimaldab kiiret signaalide edastamist.
• See on oluline, sest igas sekundis liigub aju ja teiste kehaosade
vahel miljoneid signaale.
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Kui ei ole SM-i
Peaaju

Närvirakk
Kesknärvisüsteem

Müeliin

Müeliin

Seljaaju

Närv

Kui on SM
Peaaju

Närvirakk
Müeliin

Närv

Kesknärvisüsteem

Seljaaju

Ründavad rakud

Müeliin

Põletik

Põletik

Akson
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Mida me teame
SM-i kohta?
Miks mõned inimesed haigestuvad SM-i?
Viimaste kümnendite jooksul oleme saanud SM-i kohta palju uusi
teadmisi. Täpsed põhjused, miks osa inimesi haigestub SM-i, ei ole
veel endiselt teada. Kuid teatud tegureid või nende kombinatsioone
peetakse tõenäoliseks SM-i põhjuseks.
SM diagnoositakse enamasti 20–40-aastastel, kuid haigestuda
võivad igas vanuses inimesed. Naised haigestuvad umbes kaks korda
sagedamini kui mehed.3
Perekondlik eelsoodumus
SM ei kandu otse vanemalt lapsele. Kuid SM-i esineb
sagedamini inimestel, kelle mõnel pereliikmel on see
diagnoositud. Isegi kui mõnel sinu pereliikmetest on SM,
on risk SM-i haigestuda ikkagi väike.4 Laste saamisega
seotud teemade kohta saate lähemalt lugeda meie
brošüürist „SM ja pere loomine“.
Keskkond
Keskkond, kus sa üles kasvasid, võib mõjutada SM-i
haigestumise tõenäosust. Mida kaugemal ekvaatorist
sa elad, seda suurem tõenäosus on haigestuda SM-i.5, 6
Suurem risk haigestuda on ka neil, kes viibisid lapsena või
teismelisena teistega võrreldes vähem päikese käes.7
Haigestumist on seostatud D-vitamiini hulgaga. Meie keha
peamine D-vitamiini allikas on päike ja on leitud, et kui
keha ei saa piisavalt D-vitamiini, võib põhjustada suuremat
riski haigestuda SM-i.8
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Suitsetamine
Suitsetamine võib suurendada SM-i haigestumise riski.
See võib ka süvendada ajukahjustust ja puuet.9
Kui sa suitsetad või kasutad e-sigarette, räägi oma arsti
või SM-i õega, kuidas saaksid sellest loobuda.

Infektsioonid (nakkused)
Mõned viiruste või bakterite põhjustatud infektsioonid
võivad kahjustada müeliini ja tuua kaasa ka SM-i
väljakujunemise.10, 11
Arvatakse, et infektsioonid võivad raskendada ka haiguse
ägenemisi, kuid lõplikku kinnitust ei ole teadlased sellele
seosele veel leidnud.12

Toitumine ja füüsiline aktiivsus
Puuduvad tõendid, et toitumisel ja füüsilisel aktiivsusel
oleks seos SM-i väljakujunemisega, kuid tervislik toit ja
regulaarne treening võivad mõjuda SM-i sümptomitele
positiivselt.
SM-ist ja tervislikust toitumisest saad lugeda meie selleteemalistest
brošüüridest.

PEA MEELES
Sa ei ole ise süüdi selles, et haigestusid SM-i. Põhjused,
miks osa inimesi haigestub SM-i, ei ole endiselt täpselt teada.
Teadlased teevad järjekindlalt tööd vastuste leidmiseks.
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Millised on SM-i
sümptomid?
Iga inimene on ainulaadne ja kogeb ka SM-i erinevalt. Kuid mõned
sümptomid esinevad sagedamini.
Sa ei pruugi kogeda kõiki neid sümptomeid ja sinu sümptomid võivad
aja jooksul ka muutuda. Sümptomid võivad nii väheneda kui ka
süveneda aja jooksul. Mõned näited sümptomitest on järgmised.1, 13
Tasakaaluhäired või pea uimasus, koordinatsioonhäired ja
kohmakus, kõnniraskused (jala viskamine)
Jäikus ja lihasekrambid
Tuimus või surisemine näo, üla- või alajäsemete,
käe- või jalalabade piirkonnas (nõelte torkimise tunne)
Väsimus

Äge või krooniline valu
Põie- ja/või sooletegevuse häired

Seksuaalelu probleemid

Kõneraskused
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Nägemisprobleemid
Raskendatud mõtlemine ja keskendumine, mäluhäired
(aeglane mõtlemine)
Depressioon, ärevus, meeleoluhäired

MILLEGA PEAKSID ARVESTAMA
Mõnikord võid tunda, et SM mõjutab sinu vaimset heaolu.
Kui tunned, et on raske, räägi sellest avameelselt kellegagi, näiteks
oma arstiga. Sul on võimalus pöörduda ka teiste spetsialistide,
näiteks psühholoogi vastuvõtule.
Kui tunned, et väsid kiiresti, ürita oma päevaseid tegevusi ette
planeerida ja märgi üles ajad, mil tunned end eriti väsinult.
Nii saad tehtud kohustuslikud tegevused ja säilitad energiat
ka meelistegevuste jaoks.

„Mõistmine on teekond ühe õige teeta.
Minul aitasid mõistmise ja leppimiseni jõuda
kannatlikkus, just mulle sobiva toetuse leidmine
ning avatud meelelaad. Kõige tähtsamaks pean
aga seda, et ümbritsesin ennast samasuguse
mõtteviisiga inimestega. See ei pruugi juhtuda
täna, homme ega järgmisel kuul, aga lõpuks
läheb kõik hästi. Järgnevad mõistmine ja
leppimine.“
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Milliseid uuringuid SM-i
korral tehakse?
Kuidas SM-i diagnoositakse?
SM-i diagnotosimine on keeruline, sest
puudub ainult üks konkreetne test ning
sümptomid võivad inimestel erineda.
SM-i korral esinevad sümptomid
võivad olla sarnased ka teiste
haiguste sümptomitega.
SM-i diagnoosini jõudmine võib
toimuda kiiresti, kuid see võib olla
ka aeganõudev. Diagnoosi kinnitamiseks
jälgis sinu arst ilmselt teatud ajal jooksul
sinu sümptomeid ja viis läbi ka
mitmed uuringud.
Uuringute käigus hinnatakse füüsilist
seisundit, tehakse radioloogilisi uuringuid
(MRT), vereanalüüse ja silmauuringuid.

„Kui mul diagnoositi SM, siis leidsin internetist
väga väärtuslikke nõuandeid. Tähtis on meeles
pidada, kust vajalikku teavet leida ja ka seda, et
sotsiaalmeediasse ei postita tavaliselt need SM-i
haiged, kellel on positiivsed kogemused.“
Mis on sclerosis multiplex? 12

Milliseid uuringuid tehakse pärast diagnoosi kinnitamist?
Pärast diagnoosi kinnitamist tehakse regulaarselt uuringuid, et saada
teada, kas tegemist on stabiilse või progresseeruva SM vormiga.
Need uuringud võivad olla järgmised:
MRT-uuring (magnetresonantstomograafia)
• MRT-uuringut kasutatakse nii SM-i diagnoosimiseks
kui ka haiguse kulu jälgimiseks
• MRT-uuringul on võimalik detailselt uurida sinu
pea- ja seljaaju
• See uuring näitab, kas on tekkinud uusi põletikuvõi kahjustusekoldeid
• MRT-uuringu tulemusi kasutatakse ka raviotsuste
tegemiseks
Füüsilise võimekuse testid, näiteks
laiendatud puude staatuse skaala EDSS
(Expanded Disability Status Scale)
• Mõned ravimeeskonnad kasutavad EDSS-i SM-i kulu
jälgimiseks
• EDSS mõõdab muutusi füüsilises võimekuses, näiteks kui
hästi sa suudad liikuda
• Testi viib läbi neuroloog ja tulemuseks on arvuline
väärtus, mida võrreldakse skaalaga
• Testi tulemus näitab, kui palju on SM mõjutanud sinu
keha funktsioone
• Kuna EDSS on füüsilise võimekuse test, siis ei võeta
arvesse seda, kuidas SM mõjutab sinu meeleolu,
energiataset või mõtlemist
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Kuidas saan ise oma seisundit jälgida?
Sa võid ka ise oma haigusel silma peal hoida. Võid oma sümptomeid
üles kirjutada näiteks kalendrisse või päevikusse. See võib olla abiks nii
sulle endale kui ka sinu arstile.
Ära karda oma tunnetest rääkida. Kui tunned huvi oma testide
tulemuste vastu, küsi seda julgesti oma arstilt. Sulle võib huvi pakkuda,
kuidas on tulemused muutunud võrreldes eelmise korraga, kas on
midagi, mida peaksid tähelepanelikult jälgima, ja kas ravi avaldab
haigusele positiivset mõju.

PEA MEELES
SM-i diagnoosiga leppimine võib võtta aega – alguses on
loomulik olla šokis, tunda hirmu või ärevust.
Ära karda oma arstile või ravimeeskonnale küsimusi esitada või
neile oma hirmudest rääkida. Nad on selleks, et sind aidata.

„MRT-uuringu ajal sule silmad ja
katsu unustada, kus asud. Vii ennast
mõtetes kuhugi mujale. Kujutle, et
oled oma lemmikkohas. Mõtle oma
tulevikule, lootustele ja unistustele.
Kuid pea meeles, et elus on päevi, kus
tuleb lihtsalt minna edasi, jalga jala
ette asetades. Ja see on normaalne.“
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Millised on SM-i erinevad
vormid?
Kuigi üldiselt räägitakse SM-ist kui ühest haigusest, siis tegelikult on
sellel kolm erinevat vormi. Need erinevad selle poolest, kuidas haigus
aja jooksul muutub.
Kuidas ma tean, millist vormi mina põen?
Sinu ravimeeskond teeb sinu sümptomeid ja haiguse muutumist
jälgides kindlaks, millist haiguse vormi sa põed ning valib sellest
lähtuvalt sobivaima raviviisi.
1. ÄGENEMISTE JA REMISSIOONIDEGA SM
(Relapsing and Remitting Multiple Sclerosis, RRMS)
MILLINE VORM ON RRMS?
• RRMS-i vormi põdevatel haigetel esinevad ägenemised.
Ägenemine on iga uue sümptomi tekkimine või olemasoleva
sümptomi süvenemine, mis püsib vähemalt 24 tundi või rohkem.3, 13
• Ägenemisele järgneb taastumine (nimetatakse ka remissiooniks),
kui sümptomid puuduvad või neid on üksikuid.
• Iga ägenemise järel ei pruugi puue süveneda. Osa ägenemistest
lõpeb täieliku, osa osalise taastumisega.
• RRMS-i vormi puhul võib puue aja jooksul korduvate ägenemiste
tõttu süveneda.
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Kui sageli RRMS-i esineb?
• RRMS on kõige sagedamini esinev SM-i vorm.
• Umbes 85–90%-l SM-i haigetest on diagnoosimisel see vorm.2, 14
Miks haigus ägeneb?
Ägenemised võivad ilmneda nähtava põhjuseta, või võivad olla
põhjustatud teatud tingimustest, näiteks infektsioonist.
Kuidas näeb välja haiguse ägenemine?
• Mõned ägenemised kulgevad kergelt, mõned raskelt.
• Ägenemine võib kesta päevi, nädalaid või kuid.
Ägenemist kirjeldatakse lähemalt järgmises osas.
Kui ägenemisi võrrelda lõbustuspargis ameerika mägedel sõitmisega,
kus raja kõrgus väljendab puude astet ja raja pikkus suureneb ajas,
siis ägenemised on nagu mäed sellel rajal. Need mäed muutuvad ajas
järjest kõrgemaks.

Ägenemine

Puue

ne
mi
u
r
e
us ee
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p

Remissioon

Püsiv puue
Aeg (elukaar)
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2. SEKUNDAARNE PROGRESSEERUV SM
(Secondary Progressive Multiple Sclerosis, SPMS)
MIS VORM ON SPMS?
Kui sageli esineb SPMS-i?
• Mõnedel haigetel võib RRMS-i vorm areneda SPMS-i vormiks.
• Selle vormi puhul hakkab SM ägenemiste vahel järk-järgult süvenema.
Kui sageli esineb PPMS-i?
Kui võrdleme ameerika mägedel sõitmisega, siis ägenemised on rajal
asuvad mäed, kuid mägede vahel rada muudkui tõuseb.

Ägenemine

Puue
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Remissioon

Püsiv puue
Aeg (elukaar)
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3. PRIMAARSELT PROGRESSEERUV SM
(Primary Preogressive Sclerosis Multiplex, PPMS)
Mis vorm on PPMS?
• PPMS-i vormi korral ei esine ägenemisi.
• SM-i sümptomid püsivad samal tasemel või süvenevad järk-järgult
aja jooksul.
Kui sageli esineb PPMS-i?
Umbes 10–15%-l SM-i haigetest esineb PPMS-i vorm.2,14

Puue

Seda vormi võib võrrelda sõiduga ameerika mägedel, kus ei ole
mägesid, aga rada muutub aja jooksul kõrgemaks.
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Mis on haiguse
ägenemine?
Ägenemiste ja remissioonidega
SM-i (RRMS) vormi põdejatel
võivad esineda perioodid,
kus neil haigustunnused
puuduvad, sest ägenemiste
vahel sümptomid puuduvad või
on neid väga vähe.
Sul võib mõnikord olla
keeruline hinnata, kas tegu on
ägenemisega, kuid räägi oma
kahtlustest kindlasti arstile. Sinu
jaoks võib see olla kahtlus, kuid
sinu arsti või ravimeeskonna
jaoks vajalik teave. Ägenemine
võib olla märk sellest, et ravi
tuleb muuta.

PEA MEELES
Ägenemine on iga uue
sümptomi tekkimine või
olemasoleva sümptomi
süvenemine, mis kestab
vähemalt 24 tundi või
rohkem.3,13

Ära tunne end halvasti, kui oled
jätnud oma arstile ägenemisest
rääkimata. Kuni 30% SM-i
haigetest ei ole haiguse
viimasest ägenemisest oma
arstile rääkinud.16
Seda juhtub, sest mõnikord võib
olla raske rääkida sellest, et oli
haiguse ägenemine.
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Millal ei ole tegemist
ägenemisega?
Kui sümptomeid põhjustavad
teised tegurid, näiteks:
Väsimus

Kuumus

Premenstruaalne
stress

PEA MEELES
Tähtis on meeles
pidada, et SM-i ägenemisele
järgneb sageli teatud määral
taastumine, mille jooksul
sümptomid osaliselt või
täielikult kaovad.
Kui arvad, et sul on haiguse
ägenemine, võta esimesel
võimalusel ühendust oma arsti
või õega. Ära arva, et neid
ilmaasjata tüütate.

Stress

Infektsioon
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Kuidas SM-i ravitakse?
Viimase 30 aasta jooksul on tehtud suuri edusamme SM-i
diagnoosimisel ja välja töötatud mitmed uued ravimid.
Üle maailma töötavad teadlaste meeskonnad selle nimel, et paremini
mõista SM-i olemust ja leida uusi ravivõimalusi.
Praegu ei osata veel SM-i välja ravida, kuid on ravimeid, mis
võimaldavad selle haigusega paremini elada.
Sul on võimalus arutada oma raviarstiga just sulle kõige paremini
sobivama ravi üle.
Mis tüüpi SM-i ravimeid on olemas?
SM-i korral kasutatakse kahte tüüpi ravimeid.
Sümptomaatilised
ravimid

• Leevendavad sümptomeid

Haiguskulgu
mõjutavad ravimid

• Leevendavad sümptomeid

• Aitavad toime tulla ägenemistega

• Vähendavad ägenemiste arvu ja
aeglustavad SM-i progresseerumist

Valikus on mitu eri tüüpi ravimeid ja see valik on aina suurenemas.
SM-i korral kasutatavad haiguskulgu mõjutavad ravimid kiideti esimest
korda heaks 1990. aastatel. Nüüd on neid rohkem kui tosin.
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See võib aidata haigust mõista, kui jagame mõttes SM-i kaheks
Mida sa ise tunned ja näed toimumas

Mõju kesknärvisüsteemile, mida sa ei pruugi tajuda ja näha

Sümptomid, nagu väsimus,
tasakaaluhäired, valu või ärevus

1

Sümptomaatilise
ravi sihtmärk:
Ägenemised
puuduvad

Seda võid
tajuda
Võid, aga
ei pruugi
tajuda, et
ravimid
mõjuvad

Haiguskulgu
mõjutavate
ravimite
toime:

Mõju haigusele

Muutused
kesknärvisüsteemis
Aktiivsus
MRT pildil

2
Seda te
ei pruugi
tajuda
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Kas haiguskulgu mõjutavaid ravimeid võib tarvitada koos teiste
ravimitega?
Teavita oma ravimeeskonda, kui kasutad ka teisi retsepti- või
käsimüügiravimeid, ravimtaimi või toidulisandeid.
Kui lähed arsti või õe juurde, kes ei kuulu sinu ravimeeskonda, anna
talle teada, millist SM-i ravimit sa tarvitad. See on tähtis, sest SM-i
ravimid võivad mõjutada teiste ravimite toimimist ja vereanalüüside
tulemusi.

Kuidas sobituvad SM-i ravimid minu elustiiliga?
On tähtis, et sulle määratud ravimid toimiksid haigusele, kuid need
peavad sobituma ka sinu elustiiliga. Arvestada tuleb, kui sageli ja mil
viisil on vaja ravimit tarvitada.
Kui sulle valmistab raskusi sobitada ravimite võtmine oma
igapäevatoimingute, pereelu, töö, hobide või reisimisega, siis räägi
sellest oma arstile või ravimeeskonnale.

PEA MEELES
Erinevatele inimestele sobivad nende elustiilist lähtuvalt
erinevad ravimid.
Pea nõu oma arsti ja õega, et leida just sulle kõige paremini
sobiv ravim. Ära unusta, et kuna ravimeid on mitu, siis nende
kasutamine võib ajas muutuda olenevalt sellest, kuidas sinu haigus
progresseerub.
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Kuidas haiguskulgu mõjutavad ravimid SM-i ravivad?
Haiguskulgu mõjutavad ravimid võivad vähendada ägenemiste arvu.
Need võivad vähendada ka SM-i põhjustatud kahjustusi isegi sel ajal,
kui tunnete ennast hästi ja SM tundub olevat kontrolli all.
Seetõttu on tähtis võtta ravimeid ka siis, kui tunnete ennast hästi.
Ravimite võtmise peab lõpetama vaid arsti soovitusel.

MILLEGA TULEB ARVESTADA
Isegi kui tunned end hästi, on tähtis võtta ravimeid nii, nagu
need on määratud, käia kõikidel visiitidel ja teha kõiki vereanalüüse,
sest nii saab hoida kontrolli all ka muutusi, mida sa ei pruugi tajuda.
Mida varem raviga alustada, seda parem. See annab võimaluse
aeglustada SM-i progresseerumist ja kesknärvisüsteemi kahjustusi.

SOOVITUSED

 	Tee nimekiri tarvitatavatest ravimitest: märgi üles kõik SM-i
ja muud ravimid. Lisa ka käsimüügiravimid, ravimtaimed ja
toidulisandid.

 	Märgi üles kõik tervisemured, mis sul on praegu või on olnud
varem ja millest sa peadtähtsaks oma arstile rääkida.
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