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Taulukko 3. Suositeltavat aloituslääkeyhdistelmät (2019)

- β-interferoneja ja glatirameeriasetaattia voidaan käyttää
imetyksen aikana.
- Muita MS-taudin lääkehoitoja ei suositella imetyksen
aikana.
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MS-TAUTI JA RASKAUS

- β-interferoneja voidaan käyttää myös raskauden aikana.
- Glatirameeriasetaattia voidaan käyttää myös raskauden
aikana.
- Dimetyylifumaraatin käyttö lopetetaan 3 kk ennen ehkäisyn poisjättöä.
- Teriflunomidin lopetuksen jälkeen nopeutettu eliminaatio lääkehiilellä tai kolestyramiinilla, jonka jälkeen voi
ehkäisyn jättää pois.
- Fingolimodin käyttö lopetetaan 2 kk ennen ehkäisyn
poisjättöä.
- Natalitsumabin käyttö lopetetaan 2 kk ennen ehkäisyn
poisjättöä.
- Okrelitsumabin käyttö lopetetaan 12 kk ennen ehkäisyn
poisjättöä.
- Kladribiinin käyttö lopetetaan 6 kk ennen ehkäisyn
poisjättöä.
- Alemtutsumabin käyttö lopetetaan 4 kk ennen ehkäisyn
poisjättöä.
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Kävely > 300 m ilman lepoa tai apuvälineitä. Vaikea
haitta-aste yhdessä toiminnallisessa ryhmässä tai
yhdistelmä lievemmistä asteista, jotka ovat
suurempia kuin aikaisemmat asteet.
Kävely > 200 m ilman lepoa tai apuvälineitä. Yhdessä
toiminnallisessa ryhmässä 5 pistettä tai yhdistelmä
lievemmistä asteista, jotka ovat suurempia kuin
aikaisemmat asteet.
Kävely > 100 m ilman lepoa tai apuvälineitä.
Kävely > 100 m yhteen kävelykeppiin tai kyynärsauvaan nojaten.
Kävely > 20 m kahteen kävelykeppiin tai kyynärsauvaan nojaten.
Kävelykyky autettuna enintään 5 m, pystyy siirtymään pyörätuoliin ja liikkumaan sillä omatoimisesti.
Pystyy ottamaan muutaman askeleen autettuna,
tarvitsee apua pyörätuoliin siirtymisessä. Voi
tarvita sähköpyörätuolia.
Pyörätuolipotilas, tarvitsee apua siirtymisissä,
kädet yleensä toimintakykyiset.
Vuodepotilas, kädet toimintakyvyttömät.
MS-taudista johtuva kuolema.
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Taulukko 2. Keskeisimpien HIV-lääkkeiden annostelu munuaisten vajaatoiminnassa (ei koske munuaisten korvaushoidossa olevia)
Näiden annostusta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnassa: ABC, EFV, ETV, NVP, RPV, ATV/c, ATV/r, DOR, DRV/c, DRV/r, DTG, RAL
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ovat selvästi harvinaisempia. Viime vuosina uroteelikarsinooman varianttihistologioita on kuvattu useita, joista merkittävimpiä ovat mikropapillaarinen, nested variant ja plasmosytoidi variantti.
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Pääasiallinen virtsarakkosyövän oire on makroskooppinen
hematuria. Myös ärsytysoireet, kirvely ja tiheävirtsaisuus
ovat tavallisia. Diagnostisia perustutkimuksia ovat virtsanäytteet (PLV ja sytologia), kuvantamistutkimukset (UÄ/CT)
ja kystoskopia. Diagnostiikka täydentyy TUR-BT (Transurethral Resection of Bladder Tumor) toimenpiteeseen, jonka
preparaattitutkimuksesta saadaan syövän histologinen tyyppi ja invasiivisuusaste.
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Virtsarakkosyövän luokittelu perustuu histologiseen erilaistumisasteen määrittelyyn (TUR-BT näyte), invaasioasteen määrittelyyn (TUR-BT näyte ja kuvantamistutkimukset) sekä levinneisyystutkimuksiin. Levinneisyystutkimuksena vartalon varjoainetehosteinen tietokonetomografia on perustutkimus. Harkinnanvaraisesti kyseeseen tulee
rakon magneettitutkimus (tuumorin paikallisen levinneisyyden arviointi), PET-TT kuvaus (metastaasitutkimus) ja luustokartta (epäily luustometastaasista).

TAKAKANSI
•
koko: 87 mm x 175 mm
•
korotettu kortti, koko: 87 mm x 200 mm

Aineisto:
Painokelpoinen pdf-tiedosto (kuvien resoluutio 300 dpi, CMYK-värit, leikkausvarat 3 mm + leikkausmerkit).

Painopaperi:
Kortti: Performa 2S 270 g/m2
Kuori: G-print matta 200 g/m2
Lähetä aineisto sähköpostilla osoitteeseen: sanna.hakkinen@laakariportaali.fi

