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Multippeliskleroosi eli MS-tauti on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Taudinkulku on naisilla useimmiten aaltomainen, ja miehillä on suurempi alttius sairastua alusta lähtien tasaisesti etenevään MS-tautiin, jonka ennuste on huonompi. Sukupuolten
väliset erot selittyvät suurelta osin estrogeenien ja progestiinien vaikutuksilla. MS-tauti ei
vaikuta hedelmällisyyteen, raskauden kulkuun, synnytykseen tai vastasyntyneen terveydentilaan. Raskauden viimeisen kolmanneksen suuret estrogeenipitoisuudet rauhoittavat
MS-tautia, mutta synnytyksen jälkeen pahenemisvaiheiden määrä ja vaikeus voivat ohimenevästi lisääntyä. Raskaus ei kuitenkaan huononna MS-taudin pitkäaikaisennustetta.
Raskauden aikana esiintyviä vaikeita MS-taudin pahenemisvaiheita hoidetaan laskimoon
annettavalla metyyliprednisolonilla. MS-taudin immunomodulaatiohoito lopetetaan raskautta suunniteltaessa, eikä sitä anneta raskauden ja imetyksen aikana. Uusimpien tutkimustulosten mukaan estriolihoito saattaa hillitä MS-tautia.

M

ultippeliskleroosi (eli MS-tauti) on neurologinen sairaus, joka saa alkunsa, kun
veren autoreaktiiviset Th1-solut aktivoituvat jonkin ulkoisen tekijän – esimerkiksi virustulehduksen – vaikutuksesta, kulkeutuvat
keskushermostoon ja aiheuttavat siellä autoimmuunitulehduksen. MS-taudin esiintyvyys on
Suomessa maailman suurimpia: noin 80–100
potilasta sataatuhatta asukasta kohden. Naisilla
tauti on noin kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. MS-taudin puhkeaminen ajoittuu naisilla
useimmiten hedelmälliseen ikään ja keski-ikä
sairastuessa on 30 vuotta. Naisilla sairaus puhkeaa useammin aaltomaisena. Miehet ovat alttiimpia sairastumaan tasaisesti etenevään (primaaristi kroonis-progressiiviseen) MS-tautiin
noin 30–40-vuotiaana (Voskuhl 2002). MS on
harvinainen ennen puberteettia, ja se lisääntyy
naisilla selvästi vasta 12 ikävuoden jälkeen, kun
munasarjoista alkaa erittyä estrogeenia ja progesteronia. Myös muut tilat, joihin liittyy horDuodecim 2003;119:2037–43

monituotannon muutoksia, kuten raskaus, kuukautiskierto ja vaihdevuodet, vaikuttavat MStaudin aktiivisuuteen. Aktiivisuus liitetään tulehduksellisten Th1-sytokiinien tuotannon lisääntymiseen. Estrogeeni ja progestiinit muuntavat immuunivastetta ja erityisesti Th1-Th2-sytokiiniprofiilia. Koska hermosto, immuunijärjestelmä ja hormonit ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ovat hormonaaliset vaikutukset MStaudissa tulleet vilkkaan tutkimuksen kohteeksi.

Hormonaalinen säätely naisella
Estrogeeneja ja progestiineja erittyy munasarjoista ja istukasta. Nämä hormonit säätelevät
lisääntymistä, kuukautiskiertoa, raskautta ja
seksuaalitoimintoja (taulukko 1). Hermostossa
ne edistävät aksonien kasvua, myeliinin muodostumista ja synaptogeneesiä (Coyle 2001,
Voskuhl 2002). Estrogeenien ja progesteronin
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Taulukko 1. Sukupuolihormonien vaikutuksia naisen elintoimintoihin (Coyle 2001).
Lisääntyminen
kuukautiset
raskaus
menopaussi
seksuaalitoiminnot
Hermosto
aksonien kasvun edistäminen
signaalinvälitys
synaptogeneesi
motoriikka
kognitio
Immuunijärjestelmä
estrogeeni heikentää soluvälitteistä ja voimistaa vastaainevälitteistä immuunivastetta

eritys vaihtelee kuukautisrytmin mukaan, ja niiden pitoisuus lisääntyy merkittävästi raskauden
aikana. Progesteroni stimuloi GABA-järjestelmää aivoissa (Coyle 2001).
Hypotalamus ohjaa hormonaalista toimintaa
erittämällä hypofyysin porttilaskimojärjestelmään gonadotropiineja vapauttavaa hormonia
(GnRH), mikä lisää hypofyysin gonadotropiinien, follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) ja
luteinisoivan hormonin (LH) erittymistä.
Gonadotropiinit säätelevät sukupuolirauhasten
estrogeeni-, progestiini- ja androgeenituotantoa.
Fertiili-ikäisillä naisilla bioaktiivisin estrogeeni
on 17β-estradioli. Vaihdevuosien (menopaussi)
aikana erittyy pääosin estronia ja raskauden aikana estriolia. Ikääntymisen ja ylipainon seurauksena estrogeenien tuotanto perifeerisissä
kudoksissa kuten rasvakudoksessa lisääntyy.
Estrogeenin vaikutukset välittyvät tumareseptoreiden kautta. Näitä reseptoreita on hermostossa useilla alueilla, kuten aivojen basaalisessa etuosassa, tyvitumakkeissa, hippokampuksessa ja
locus caeruleuksessa.

Sukupuolihormonit vaikuttavat
immuunijärjestelmään ja MS-taudin
kulkuun
Naisen ja miehen immuunivasteessa on merkittäviä eroja. Naisen soluvälitteiset ja vasta-ainevälitteiset vasteet ovat voimakkaampia kuin
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miehellä, mikä selittää naisen suuremman alttiuden autoimmuunitauteihin. Estrogeenien vaikutukset immuunijärjestelmään riippuvat niiden
pitoisuudesta. Suuret estradiolipitoisuudet lisäävät tulehdusta hillitseviä Th2-tyypin sytokiineja, kuten IL-10:tä ja vähentävät antigeenia esittelevien mikrogliasolujen nitriittioksidituotantoa, mikä osaltaan hillitsee tulehdusta (Voskuhl
2002). Pienet estradiolipitoisuudet sen sijaan lisäävät proinflammatoristen sytokiinien kuten
tuumorinekroositekijä alfan ja gammainterferonin tuotantoa. Estrogeeni voi lisäksi estää suppressorisolujen ja luonnollisten tappajasolujen
aktiivisuutta, vaikuttaa makrofagien maturaatioon ja erilaistumiseen sekä vähentää B-solujen
proliferaatiota (Voskuhl 2002). Progesteronin
vaikutukset ovat suurelta osin immunosuppressiivisia ja synergisiä estrogeenin kanssa. Sukupuolihormonien ja immuunijärjestelmän väliset
vaikutukset ovat vastavuoroisia.

Raskaus ja MS-tauti
MS-tauti ei vaikuta hedelmällisyyteen (Mueller
ym. 2002), mutta silti MS-tautia sairastavilla
naisilla on tilastollisesti vähemmän lapsia kuin
terveillä naisilla. Syynä tähän voi olla MS-taudista johtuva invaliditeetti tai seksuaalitoimintojen häiriö (Olek 1999) taikka vallalla ollut
lääkäreiden käsitys, jonka mukaan raskaus ei
ole MS-tautia sairastavalle naiselle suotava
(Schapira ym. 1966). Aiemmin naisia onkin kehotettu pidättäytymään raskaudesta, sillä sen
ajateltiin pahentavan MS-taudin ennustetta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että raskaus ei vaikuta MS-taudin pitkäaikaisennusteeseen, minkä vuoksi siitä pidättäytymiseen ei ole lääketieteellistä perustetta (Zaffaroni ja Ghezzi 2000). Eräiden tutkimusten mukaan toistuvat raskaudet ovat näyttäneet jopa
viivästyttävän MS-taudin kulkua toissijaisesti
etenevään vaiheeseen ja vähentävän invaliditeetin kehittymistä (Olek 1999, Confavreux ja Vukusic 2002).
Raskauden aikana pahenemisvaiheita esiintyy
merkitsevästi vähemmän kuin ennen raskautta
ja niiden määrä pienenee tasaisesti raskauden
edetessä. Samaa osoittaa myös aivojen magneetI. Elovaara ja H. Kuusisto

tikuvauksessa havaittavien muutosten väheneminen raskauden viimeisen kolmanneksen aikana (Hedman ym. 1997, Olek 1999, Confavreux
ja Vukusic 2002). Eurooppalaisessa PRIMS-tutkimuksessa todettiin, että pahenemisvaiheiden
määrä oli viimeisen kolmanneksen aikana 70 %
vähäisempi kuin raskautta edeltäneenä aikana.
Myös MS-taudin puhkeaminen on erittäin harvinaista raskauden aikana (Confavreux ym.
1998, Confavreux ja Vukusic 2002).
Synnytystä seuraavien kuuden kuukauden aikana pahenemisvaiheiden määrä voi kasvaa
jopa 70 % verrattuna raskautta edeltäneeseen
aikaan. Myös relapsien vaikeusaste lisääntyy
(Confavreux ym. 1998, Confavreux ja Vukusic
2002). Tämä näkyy muutosten lisääntymisenä
magneettikuvissa synnytyksen jälkeen. Kuuden
kuukauden jälkeen relapsiriski palautuu kuitenkin raskautta edeltäneelle tasolle (Damek ja
Shuster 1997, Confavreux ym. 1998).

Raskauden vaikutus
immunologisiin toimintoihin
Mikään nykyisin käytössä olevista MS-taudin
kulkuun vaikuttavista lääkkeistä ei vähennä
yhtä tehokkaasti pahenemisvaiheiden määrää
kuin raskaus (Confavreux ja Vukusic 2002).
Taustalla olevia hormonaalisia ja immunologisia mekanismeja on tutkittu laajalti (taulukko
2). Raskausaikana naisen elimistössä vallitsee
luonnollinen immunosuppressio, joka estää sikiön hylkimisen. Sikiön ja istukan tuottamat
Th2-tyypin anti-inflammatoriset sytokiinit, erityisesti IL-10, saavat aikaan immuunivasteen
siirtymisen Th1-painotteisesta tulehduksellisia
sytokiineja vapauttavasta järjestelmästä Th2painotteiseksi. Tätä muutosta on pidetty keskeisenä MS-taudin raskaudenaikaisessa remissiossa (Whitaker 1998, Zaffaroni ja Ghezzi 2000,
Lorenzi ja Ford 2002). Immunologisten muutosten lisäksi raskauden aikana tapahtuu merkittävä muutos kortisolin, estrogeenin, progesteronin ja katekoliamiinien pitoisuuksissa. Viimeisen raskauskolmanneksen aikana vallitsee
lievä, Cushingin oireyhtymää vastaava hyperkortisolismi, koska istukka erittää kortikotropiinia vapauttavaa hormonia (CRH). Se johtaa
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Taulukko 2. Raskauteen liittyvät immunologiset tekijät (Coyle
2001).
Hormonipitoisuuksien lisääntyminen
estrogeeni
progesteroni
prolaktiini
glukokortikoidit
Raskauteen liittyvät immunomoduloivat proteiinit
alfafetoproteiini
Th1-Th2-sytokiiniprofiilin painottuminen Th2-tyyppiseksi
vähentää soluvälitteistä immuniteettia
lisää immunoglobuliinivasteita
lisää immunokompleksien muodostumista
Sytokiinimuutokset
tauinterferoni lisääntyy
interleukiini 10 lisääntyy
gammainterferonin tuotanto estyy

edelleen hypotalamus-hypofyysi-lisämunuaisakselin aktivoitumiseen. Glukokortikoidit ovat tehokkaita anti-inflammatorisia ja immunosuppressiivisia aineita. Estrogeeni- ja progesteronipitoisuudet lisääntyvät tasaisesti koko raskausajan ja ovat siis suurimmillaan viimeisen raskauskolmanneksen aikana, jolloin pahenemisvaiheiden määrä on vähäisin. Heti synnytyksen jälkeen estrogeenin, progesteronin ja glukokortikoidien pitoisuudet pienenevät rajusti, mihin liittyy MS-taudin pahenemisvaiheiden määrän kasvu. On kiinnostavaa, että myös hiiren kokeellisessa autoimmuunissa enkefalomyeliitissä (EAE)
raskaus suojaa taudilta ja estrogeeni hillitsee sitä
(Evron ym. 1984, Jansson ym. 1994).

Synnytys ja imetys
Komplisoituneiden synnytysten määrä ei ole lisääntynyt MS-tautia sairastavilla naisilla. Synnytyksessä voidaan käyttää kivun lievitykseen
turvallisesti epiduraalipuudutusta ja tarvittaessa
yleisanestesiaa. Spinaalipuudutus sen sijaan
saattaa altistaa pahenemisvaiheelle, joten sitä tulisi välttää synnytyksen yhteydessä (Olek 1999).
MS-tautia sairastavat naiset imettävät keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin terveet. Imetyksen ei
ole todettu vaikuttavan MS-taudin pahenemisvaiheiden määrään (Confavreux ja Vukusic
2002, Lorenzi ja Ford 2002).
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Pahenemisvaiheiden hoito raskauden
ja imetyksen aikana

nytyksen jälkeen saattaa myös vähentää merkittävästi synnytyksen jälkeistä relapsiriskiä (Achiron ym. 1996, Orvieto ym. 1999). Hoidon toteutusta ja mahdollisia haittoja on käsitelty aiemmin tässä lehdessä (Elovaara ym. 2001). Hoitoa ei niukan näytön vuoksi kuitenkaan toistaiseksi suositella (Zaffaroni ja Ghezzi 2000).

MS-taudin pahenemisvaiheen hoitoon käytetään
ensisijaisesti kortikosteroideja myös raskauden
aikana (Elovaara ja Pirttilä 2000). Ensimmäisen
raskauskolmanneksen aikana ne saattavat lisätä
erilaisten epämuodostumien, kuten huuli-suulakihalkion riskiä ja toistuvat annokset voivat li- Taudinkulkuun vaikuttava lääkehoito
säksi hidastaa sikiön kasvua (Briggs ym. 1998). raskautta suunniteltaessa
Kortikosteroidit stimuloivat myös androgeenien
eritystä ja saattavat johtaa tyttösikiön virilisaa- MS-taudin hoitoon on käytettävissä kaksi beetioon. Näistä haittavaikutuksista huolimatta tainterferoni 1a -valmistetta, yksi beetainterfeprednisolonia voidaan käyttää myös ensimmäi- rioni 1b -valmiste ja glatirameeriasetaatti. Näisen raskauskolmanneksen aikana, jos pahene- den lääkkeiden käyttöaiheita, tehoa ja haittamisvaihe heikentää merkittävästi toimintakykyä. vaikutuksia on tarkasteltu Suomen Neurologisen Yhdistyksen antamasMahdollisten haittavaikusa Käypä hoito -suosituktuksien johdosta hoitoMS-taudin pahenemisvaiheen
sessa (2002). Lisäksi piepäätös on kuitenkin syytä
ni osa potilaista saa atsatehdä perusteellisen harhoitoon käytetään ensisijaisesti
tiopriinia, mitoksantronia
kinnan jälkeen. Loppukortikosteroideja myös
tai säännöllistä IVIG-hoiraskauteen ei enää liity
raskauden aikana.
toa.
Beetainterferonit
näitä haittoja (Damek ja
saattavat häiritä hypofyyShuster 1997, Watkiss ja
Ward 2002). Hoidon tarpeellisuutta arvioitaes- si-gonadiakselin toimintaa, ja naisilla onkin misa on syytä muistaa, että steroidit nopeuttavat tattu beetainterferonihoidon aikana pienentyneipahenemisvaiheen oireiden paranemista mutta tä estradioli- ja progesteronipitoisuuksia. Hedeleivät nykytiedon valossa vaikuta MS-taudin pit- mällisyyteen ei hoidolla ole todettu olevan vaikäaikaisennusteeseen. Steroideja voidaan käyt- kutusta, mutta eläinkokeissa on havaittu beetää myös imetysaikana (Watkiss ja Ward 2002). tainterferonien lisäävän spontaanin keskenmeToinen vaihtoehto raskaudenaikaisen pahene- non riskiä ja vähentävän hedelmöittyneen mumisvaiheen hoidossa on plasmafereesi, joka on nasolun kykyä kiinnittyä kohdun seinään. Beeosoittautunut tehokkaaksi erityisesti vaikeiden tainterferonien hormonaalisia haittavaikutuksia
pahenemisvaiheiden hoidossa (Rodriguez ym. on tullut esiin suurissa kliinisissä lääketutkimuk1993). Raskauden aikana tehty plasmafereesi on sissa. Interferonit aiheuttavat noin 10 %:lle naiosoittautunut turvalliseksi mm. tromboottisen sista erilaisia kuukautiskierron häiriöitä, kuten
mikroangiopatian ja Rh-veriryhmäimmunisaati- välivuotoa, ja osalle miehistä impotenssia.
on hoidossa (Chen ym. 2002, Noia ym. 2002). Nämä seikat voivat osaltaan vaikeuttaa hedelMS-potilaan plasmafereesissa tulee aina käyttää möittymistä. Beetainterferonien mahdolliset horplasman korviketta, sillä jääplasma saattaa lau- monaaliset haittavaikutukset häviävät lääkitykkaista allergisen reaktion ja uuden pahenemis- sen lopettamisen myötä. Beetainteferonien ja
vaiheen (Wirguin ym. 1989). Laskimoon annet- glatirameeriasetaatin vaikutuksesta raskauden
tavaa immunoglobuliinia (IVIG) on niin ikään kulkuun tai sikiöön ei ole systemaattista tutkikäytetty raskauden aikana esimerkiksi veriryh- mustietoa, mutta eläinkokeiden perusteella riski
mäimmunisaation hoidossa jo vuosia (Sacher ja näyttää vähäiseltä. Tiedossa on useita satoja
King 1988), joten IVIG on yksi vaihtoehto ras- beetainterferoni- tai glatirameeriasetaattihoidon
kaudenaikaisen vaikean pahenemisvaiheen hoi- aikana alkaneita raskauksia, jotka ovat sujuneet
dossa. Viiden vuorokauden IVIG-hoito heti syn- normaalisti. Toistaiseksi kuitenkin suositellaan
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beetainterferonien ja glatirameeriasetaatin käytön lopettamista viimeistään kolme kuukautta
ennen suojaamatonta yhdyntää. Myös mitoksantroni on vasta-aiheinen raskauden aikana, ja
sen käyttö tulee lopettaa viimeistään viikkoa ennen mahdollisesti raskauteen johtavaa yhdyntää
(Damek ja Shuster 1997). Jo meneillään olevaa
atsatiopriinihoitoa voidaan tarvittaessa jatkaa
(Briggs ym. 1998). Mitään immunomodulatorista lääkitystä ei pidä käyttää myöskään imetyksen aikana.

er 1997). Sen sijaan primaaristi etenevässä taudissa oireilla ei ollut yhteyttä kuukautiskiertoon.
Tämä sopii käsitykseen, jonka mukaan aaltomaisesti ja primaarisesti etenevä MS-tauti ovat
geneettisesti, immunologisesti ja patofysiologisesti erillisiä sairauksia.
Pozzillin ym. (1999) tutkimuksessa selvitettiin kuukautiskierron vaikutuksia MS-tautiin
varjoainetehosteisilla magneettikuvauksilla, joita tehtiin kolmen kuukauden ajan follikkeli- ja
luteaalivaiheen aikana kahdeksalle aaltomaista
MS-tautia sairastavalle hedelmällisessä iässä olevalle naiselle. Magneettikuvauksessa havaittavat
Seksuaalitoiminnot
muutokset kuvastavat MS-taudin aktiivisuutta
Seksuaalisten toimintojen häiriöt ovat tavallisia herkemmin kuin kliiniset oireet. Muutoksien akMS-taudissa, ja aiheesta on hiljattain kirjoitettu tiivisuudessa ei havaittu eroja kuukautiskierron
vaiheiden välillä, mutta
tässä lehdessä (Färkkilä ja
luteaalivaiheen suuri proRuutiainen 2003). NaisEhkäisypillerien käyttö ei
ten huomattavimpia ongesteroni-estradiolisuhde
oli yhteydessä tehostuvigelmia ovat emättimen
nykyisten tutkimusten mukaan
en muutosten lisääntymiheikko kostuminen, sukuvaikuta MS-taudin puhkeamiseen
seen. Tämä viittaa siihen,
puolisen kiihottumisen
tai kulkuun.
että luteaalivaiheen horheikkous tai orgasmivaimonaalinen tasapaino ja
keudet. Näiden ohella
seksuaalista kanssakäymistä voivat haitata pel- erityisesti estradiolipitoisuuden pieneneminen liko virtsan tai ulosteen karkailusta, tuntohäiriöt, säävät aivojen tulehduksellisia muutoksia, mutparestesiat, spastisuus, uupumus ja kognitiivisen ta vaikutusmekanismia ei ole tutkittu tarkemsuorituskyvyn heikkeneminen. Rakon toimin- min.
Suomalaisten naisten menopaussi-ikä on kesnanhäiriöihin liittyy myös lisääntynyt infektiokimäärin 51–52 vuotta. Menopaussin vaikutukriski, joka osaltaan altistaa pahenemisvaiheille.
sesta MS-taudin kulkuun tiedetään vähän. Yhdessä potilaiden haastatteluun perustuvassa
Kuukautiskierron ja vaihdevuosien
satunnaistetussa tutkimuksessa puolet vaihdevaikutus MS-taudin aktiivisuuteen
vuosi-ikäisistä MS-potilaista havaitsi oireiden
Hollantilaisessa tutkimuksessa seurattiin kyse- pahenemista menopaussin yhteydessä (Smith ja
lylomakkeiden avulla 56:ta aaltomaista MS-tau- Studd 1992). Vaihdevuosia edeltävä (noin neljä
tia sairastavaa premenopausaalista potilasta vuotta ennen menopaussia) estrogeenipitoisuukkahden vuoden ajan. Puolet ilmoitti kärsineensä sien merkittävä vaihtelu – erityisesti matalat
pahenemisvaiheista ennen kuukautisia, mikä lii- estrogeenipitoisuudet – voi myös heijastua oitettiin kuukautisia edeltävään estrogeeni- ja pro- reiden tilapäisenä lisääntymisenä.
gesteronipitoisuuksien pienenemiseen ja tämän
seurauksena voimistuvaan tulehdukselliseen Ehkäisypillereiden ja
Th1-vasteeseen (Zorgrader ja de Keyser 2002). hormonikorvaushoidon vaikutus
Toisen hollantilaisen tutkimuksen aineistossa MS-taudin aktiivisuuteen
aaltomaista MS-tautia sairastavat naiset olivat
havainneet spastisuuden ja koordinaatio- ja tun- Ehkäisypillerit sisältävät estrogeenia ja progestohäiriöiden lisääntymistä sekä näön heikkene- teronia, joilla on immuunivastetta säätelevä vaimistä ennen kuukautisia (Zorgrader ja de Keys- kutus. Ehkäisypillereiden vaikutuksesta MS-tauNaisen multippeliskleroosi
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tiin tiedetään vain vähän, mutta uusimpien tut- magneettikuvausmuutokset sekä tutkimalla imkimuksien mukaan niiden käyttö ei vaikuta MS- muunivastetta. Saatuja tuloksia verrattiin hoitaudin puhkeamiseen tai kulkuun (Hernan ym. toa edeltäneeseen tilanteeseen. Estriolin havait2000). Erään tutkimuktiin vähentävän tulehduksen aineistossa ehkäisypilsellisia immuunivasteita ja
Naisten suurempi riski sairastua
lereitä käyttäneiden naisaivojen tehostuvia MSMS-tautiin selittyy sukupuoliten invaliditeetti oli liemuutoksia. Nämä tulokhormonien ja immuunijärjestelmän
vempi kuin niitä käyttäset ovat alustavia havainvastavuoroisilla vaikutuksilla.
mättömien (Damek ja
toja, jotka on varmistetShuster 1997). Näitä hatava satunnaistetuilla tutvaintoja on kuitenkin tulkittava varovasti, sillä kimuksilla, ennen kuin estrogeenien soveltuon mahdollista, että toimintakykynsä paremmin vuutta MS-taudin hoitoon voidaan harkita.
säilyttäneet naiset ovat valinneet ehkäisypillerit
ja enemmän invalidisoituneet sterilisaation. Hor- Lopuksi
monikorvaushoidon vaikutuksesta MS-taudin
aktiivisuuteen tiedetään vähän. Alustavissa ky- Naisen fysiologisiin tiloihin, kuten raskauteen,
selytutkimuksissa 75 % hormonikorvaushoitoa imetykseen, kuukautiskiertoon ja vaihdevuosiin,
saaneista kertoi MS-taudin oireiden helpottuvan liittyy hormonituotannon muutoksia, jotka vaikuttavat keskeisesti MS-taudin aktiivisuuteen.
hoidon aikana (Smith ja Studd 1992).
Naisten suurempi riski sairastua MS-tautiin selittyy sukupuolihormonien ja immuunijärjestelEstrioli saattaa hillitä MS-tautia
män vastavuoroisilla vaikutuksilla, jotka kohMS-taudin kokeellisessa mallissa, hiiren autoim- dentuvat hermoston soluihin ja altistavat ne inmuunissa enkefalomyeliitissä (EAE) estrioli on flammatorisille muutoksille. Nopeasti eteneväshillinnyt taudin aktiivisuutta ja muuntanut im- sä MS-taudissa tulehdukselliset Th1-tyypin immuunivastetta Th2-tyyppiseksi (Kim ym. 1999). muunivasteet ovat vallitsevia ja regulatoriset
Myös tiineyden todettiin kyseisessä tutkimuk- Th2-tyypin vasteet pyrkivät hillitsemään tulehsessa heikentävän hiirillä EAE:n induktiota. Klii- dusta. Yleistäen voidaan todeta, että suuret
niset havainnot osoittavat MS-taudin pahene- estrogeenipitoisuudet saavat aikaan immuunimisvaiheiden vähenevän raskauden aikana, vasteen siirtymisen Th1-painotteisesta Th-2-paimikä selitetään sytokiiniprofiilin painottumisen notteiseksi, mitä pidetään keskeisenä raskaudensiirtymisellä Th1-tyypistä Th2-tyyppiin. Kokeel- aikaisessa luonnollisessa immunosuppressiossa
listen tulosten rohkaisemana estriolin (8 mg/vrk) ja siihen liittyvässä MS-taudin rauhoittumisestehoa arvioitiin ei-raskaana olevilla naispuolisil- sa. Ensimmäiset tulokset estrogeenin MS-tautia
la MS-potilailla suoritetussa 22 kuukautta kes- hillitsevästä tehosta ovat lupaavia, mutta lisää
täneessä tutkimuksessa (Sicotte ym. 2002). Hor- tietoa tarvitaan, ennen kuin hoitoa voidaan somonin tehoa arvioitiin määrittämällä pahene- veltaa käytäntöön.
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