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Sevgili MS hastalarımız ve hastalarımızın değerli yakınları,

MS Referans Hasta Rehberi kitabı sizler için hazırlandı. 

Her gün polikliniklerimizde hasta görürken, sizlerin MS’in ilk tanı sürecinde, tedaviye 
başlarken ya da tedaviyi değiştirirken yaşadığınız sıkıntılara, kaygılara tanıklık eden bizler bir 
araya geldik ve sizler için rehber olacak bu kitabı yazmaya karar verdik. Amacımız sizlere MS’i 
tanıtmak, anlatmak ve aklınızda oluşan pek çok soruya yanıt olabilecek rehber oluşturmaktı. 
Bu nedenle MS’in tanı ve tedavi sürecini, özellikle tedavi seçeneklerini sizlere ayrıntılarıyla 
anlatmaya çalıştık. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki güncel bilimsel veriler ışığında genel bilgiler içeren bu rehber 
kitabın yazılma nedeni sizlerin MS konusunda genel bilgilere doğru bir kaynaktan ulaşmanızı 
sağlamaktır. 

MS’in günümüzde umutsuz bir hastalık olmadığını, halen pek çok tedavi seçeneğinin 
olduğunu ve her yıl bu seçeneklere yenileri eklendiğini unutmayın! 

Her zaman akılda tutulması gereken en önemli konu; sevgili hastalarımızın hastalıklarını ve 
tedavinin önemini anlamaları, hasta yakınlarının da en az hasta kadar hastalık konusunda 
bilgilenerek yardımcı olmalarıdır. Tedavi başarısında en önemli etmen yakın hasta-hekim 
ilişkisi, karşılıklı güven ve düzenli poliklinik izlemidir.

Rehber kitabımızın bölümlerini yazan başta Bilge Piri Çınar, Cihat Uzunköprü ve İpek Güngör 
Doğan olmak üzere sevgili meslektaşlarımıza ve MS ile mücadelemizde her zaman destek 
aldığımız farklı disiplinlerden arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Ayşe Sağduyu Kocaman     Serkan Demir
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“Yazarlar; soyisime göre alfabetik olarak sıralanmıştır.” 
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BÖLÜM 1

• Multipl Skleroz (MS) hastalığı yanlış çalışan bağışıklık sistemi hücrelerinin beyin ve 
omuriliğe; bir başka deyişle merkezi sinir sistemine (MSS) saldırması sonucunda ortaya 
çıkan nörolojik bir hastalıktır. 

• Multipl; ‘birden fazla’ anlamına gelmektedir. Eski Yunanca “skleros” sözcüğünden 
köken alan, Fransızcada “patolojik doku sertleşmesi”ni tanımlamak için kullanılan 
“sclerose” sözcüğü dilimize ‘skleroz’ olarak geçmiştir. Multipl Skleroz’un sözcük anlamı 
“Çoklu Sertleşme” olarak ifade edilebilir ancak hastalık adı dilimizde “Multipl Skleroz” 
olarak yerleşmiş olup kısaltması MS (EMES) olarak söylenmektedir. 

• Henüz tam olarak anlaşılamamış nedenlerle, bağışıklık sistemi kontrolden çıkarak 
ya da yanlış çalışarak kendi sinir sistemine saldırmakta ve saldırdığı bölgelerde hasara 
sebep olmaktadır. Tıpkı elektrik kablolarının etrafındaki koruyucu kılıf gibi, sinir liflerini 
çevreleyen ve koruyan yağlı bir tabaka vardır. Bu tabaka miyelin olarak adlandırılmaktadır. 
MS hastalığında asıl etkilenen kısım miyelindir (koruyucu kılıf), ancak sinir hücresinin 
akson olarak adlandırılan, elektrik kablolarında bakır tele karşılık gelen temel kısmı da 
hasar görebilir. Bu durum hasta kişide engelliliğe yol açabilir.

• MSS’de hasar gören yerlerde bu sertleşmiş plaklar oluşmakta ve bunlar sinirlerin 
mesajlarını iletmelerini engellemektedir. Bunun sonucunda da görme, yürüme, konuşma 
ve denge gibi merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilen işlevlerde bazı aksamalar 
ortaya çıkmaktadır. Hangi beyin bölgesi tutulursa o bölgenin sorumlu olduğu vücut 
alanında şikayetler görülebilir.

• 20-40 yaş aralığında ve kadınlarda yaklaşık 2 kat kadar daha fazla görülmesine 
rağmen, hemen her yaş aralığında ortaya çıkabilmektedir. Hastaların %10 kadarı 
çocukluk çağında ilk belirtilerini yaşarlar. Başlangıcın 15 yaşından küçüklerde ve 60 
yaşından büyüklerde olması oldukça nadir olsa da mümkündür. 

MULTİPL SKLEROZ NEDİR?
Dr. Serkan Demir, Dr. Mustafa Karaoğlan
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BÖLÜM 1: MULTİPL SKLEROZ NEDİR?

• MS hastalığının nedenleri halen tam olarak 
aydınlatılamamıştır. Bu bozukluğun neden ortaya 
çıktığı ile ilgili bilgi birikimi bu alanda yapılan 
çalışmalar ışığında hızla artsa da MS’in nedeni 
henüz kesin olarak tespit edilebilmiş değildir.

• MS kalıtsal bir hastalık değildir ancak ailelerinde 
MS bulunan kişilerin MS olma eğilimi diğer 
bireylere göre daha fazladır. Birinci derece akrabalarında MS olanlarda hastalık ortaya 
çıkma riski ortalama 10-20 kat artmaktadır. Ayrıca MS, tek yumurta ikizlerinde (%20
-30), çift yumurta ikizlerine (%2-5) göre daha sık görülmektedir. 

• Temel olarak ataklarla seyreden (relapsing-remitting; RRMS) ve ilerleyici (progresif 
MS) olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. MS hastalığının ataklı formu hastaların 
%85’inde görülüp daha erken yaşlarda başlama eğilimindeyken, ilerleyici MS daha ender 
olup, daha çok 40’lı yaşlarda başlayabilir.

• Yapılan araştırmalarda hastalığa neden olabilecek çok çeşitli nedenler olduğu ileri 
sürülmüştür. Daha önce geçirilmiş virüs enfeksiyonları, beslenme alışkanlıkları, D 
vitamini eksikliği , coğrafi etmenler, vücudun savunma sistemindeki bozukluklar sorumlu 
tutulmuşsa da genetik ve çevresel faktörlerin de rol aldığı bir hastalık olduğuna dair 
kuvvetli deliller mevcuttur. 

MS, bugün dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiyi etkileyen en 
yaygın kronik sinir sistemi hastalıklarından birisi olup tedavi almamış 
MS hastaları değerlendirildiğinde, genç erişkinlerde trafik kazalarından 
sonra en sık engellilik sebebidir. MS hastalığı her 100.000 kişi arasında 
41 ila 61 kişide görülmektedir.

Kısaca; genetik olarak yatkın kişilerde, MS ile ilgili bilinmeyen bir 
virüs veya etkenin, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz yönde 
harekete geçirdiği ve bağışıklık sistemini, sinirlerin miyelin tabakasına 
saldırmaya ve onu tahrip etmeye yönlendirdiği söylenebilir.
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MS BAŞLANGIÇ BELİRTİLERİ NELERDİR?
• MS hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişebilmektedir. 

• MS’in başlangıcında ve seyrinde çok farklı belirtiler ortaya çıkabilir.

• MS hastaları, aşağıdaki problemlerin herhangi birini, ataklar ve düzelmeler şeklinde 
veya atak olmaksızın, yavaş yavaş kötüleşen bir seyirle yaşayabilirler. 

Her hastada farklı şekilde başlayan MS hastalığının seyri sırasında ortaya çıkabilecek 
belirtiler şunlardır:

 ⇒ Yüzde, kollarda ya da bacaklarda uyuşma, karıncalanma, keçeleşme, iğnelenme  
 gibi duyusal belirtiler

 ⇒ Bulanık görme, çift görme

 ⇒ Kuvvetsizlik; yüzde, kolda, bacakta kuvvet kaybı, ince hareketlerde beceri kaybı

 ⇒ Yürüme bozukluğu

 ⇒ Baş dönmesi, denge sorunları 

 ⇒ Enseden başlayıp boyna, sırta hatta ayaklara kadar yayılan elektriklenme hissi

 ⇒ İdrar kaçırma, sık idrara gitme ve idrar boşaltma sorunu

 ⇒ Kabızlık

 ⇒ Titreme ve diğer hareket bozuklukları

 ⇒ Yorgunluk

 ⇒ Depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik bulgular

 ⇒ Cinsel işlev bozuklukları

 ⇒ Hafıza sorunları

MS olan bir kişi bir veya birden fazla belirti yaşayabilir, ancak belirtiler 
herkeste birbirinden farklı olabilir. Belirtilerin hepsinin tüm MS 
hastalarında görülmesi beklenmez, sadece birkaçı görülebilir.
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 ⇒ Konuşma bozuklukları

 ⇒ Uyku sorunları

 ⇒ Epileptik nöbetler (Sara krizleri)

 ⇒ Diğer nadir belirtiler 

• MS belirtilerini sosyal medya ve benzeri yerlerden okuyan herkes kendisinde bazı 
belirtiler bulup MS hastası olduğundan şüphelenebilir. Dolayısıyla bu belirtilerin, tek 
başına MS hastalığı için yeterli olmadığını; bu belirtilerin, farklı hastalıklarda da ortaya 
çıkabileceğini akılda tutmak gerekir.

• Örneğin; bir kolda ortaya çıkan uyuşma MS’e bağlı olabileceği gibi, boyun fıtığı, sinir 
sıkışması gibi tamamen farklı nedenlerle de ilişkili olabilir.

• MS hastalığının belirtileri ciddiyet ve süre açısından da çeşitlidir. Bazı belirtiler 
kendiliğinden kısa sürede geçebildiği gibi, bazıları ise hastaneye yatış gerektirebilir. 
Ayrıca yakınma ve belirtilerin olmadığı sakin dönemler özellikle hastalığın başlangıç 
döneminde oldukça sık görülmektedir. 

MS hastaları genellikle yeni gelişen çift görme veya bulanık görme, 
his kusurları, kuvvet kayıpları ve denge bozuklukları gibi belirtiler ile 
doktora başvururlar.

Yorgunluk MS hastalarının %80’inde önemli bir yakınma olarak 
görülmektedir. Bazı hastalar, en önemli yakınmalarının yorgunluk 
olduğunu ifade etmektedirler.

• Hastaların yaklaşık yarısı hayatlarının bir döneminde ağrıdan yakınmakta, beşte 
birinde ise ağrı, başlangıç belirtilerinden birisi olmaktadır.

• Görme bozuklukları hastaların yaklaşık %20’sinde başlangıç belirtisidir. Göz hareketleri 
ile ağrı, bulanık görme, renklerde solma ve bazen de görme alanında karartılar ile 
karakterizedir.
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• MS hastalarının %40-60’ında bilişsel işlev bozuklukları görülür. En sık görülen 
bozukluklar; hafıza, dikkat, dikkati sürdürme ve bilgiyi işleme hızında yavaşlamadır.

• MS hastalarının yaklaşık %75’inde idrar yapma sorunları görülmektedir. Hastalık 
süresi 10 yıla ulaştığında bu oran %96’ya kadar çıkabilmektedir. Bunun nedeni idrar 
yollarındaki bir sorun değildir. Esas sorun mesanenin (idrar torbası) kontrolünü sağlayan 
omurilik ve/veya beyindedir. İdrar yapma bozukluğu, MS hastalarının çok az bir kısmında 
başlangıç belirtisidir. Yetişememe şeklinde idrar kaçırma, sık idrar yapma ya da idrarını 
yapamama, mesaneyi tam boşaltamama şeklinde idrar yapma sorunları olabilir.

• Uyku bozuklukları MS hastalarında sağlıklı insanlara göre 3 kat daha sık görülür. 
Uykuya dalma, uykuyu sürdürmede güçlük ve erken uyanma problemleri sıktır.

• Bazı hastalarda MS, kişinin hayata bakışı ve mücadelesi ile ilgili değişikliklere, kendine 
olan güveninde azalmaya, işinde, okulunda, veya evliliğinde sorunlara yol açabilir.

MS TİPLERİ NELERDİR?

RADYOLOJİK İZOLE SENDROM (RIS)

• Daha önce MS’i düşündüren herhangi bir 
yakınması olmayan, baş ağrısı ve unutkanlık gibi başka 
nedenlerle çekilen manyetik rezonans görüntülemede 
(MR-EMAR) MS’e benzer plaklar saptanması durumudur.

• Bu lezyonlar MS’in henüz belirti vermediği 
evrede izlenen lekeler olabileceği gibi, tamamen 
sağlıklı kişilerde izlenen sessiz plaklar da olabilir. RİS’li 
hastaların bir kısmı ileride MS’e dönebileceğinden 
belirli aralıklarla takip edilmesi gerekmektedir.

KLİNİK İZOLE SENDROM (KİS) – İLK ATAK

• Beyin ve/veya omurilikte, bir veya birden fazla bölgede oluşan plaklar sonucu ortaya 
çıkan, MS’i düşündüren ve en az 24 saat süren ilk nörolojik atağa verilen isimdir. 

• MS’li genç erişkinlerin %85’inde hastalık başlangıcı klinik izole sendrom (KİS) 
şeklinde ortaya çıkar. Bu hastaların bir bölümünde ayrıntılı öykü, muayene ve yardımcı 
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laboratuvar yöntemleri (beyin ve omurilik görüntüleme olarak MR, beyin omurilik sıvısı-
BOS: belden alınan sıvı) ile ilk atak sırasında kesin MS tanısı konabilmektedir.

• KİS’li hastaların %30-70’inde MS gelişir ancak her klinik izole sendrom hastası “ileride 
MS olacak” diye düşünülmemelidir. Bu hastaların ileride MS geliştirme risklerinin 
olması nedeni ile düzenli aralıklarla takipleri ve beyin MR’larının (hastalarda yeni bir 
yakınma olmasa bile) hekimlerinin çizeceği yol haritası doğrultusunda tekrarlanması 
gerekmektedir. 

ATAKLARLA SEYREDEN MS (RRMS)

• Bu hastalık tipinde ataklar olur ve ataklar 
tam veya kısmen düzelir. 

• MS’li kişilerin çoğu başlangıçta atak ve 
iyileşmeler ile giden seyir gösterir. 

• Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazen 
yılda birkaç kez, bazen 2-3 yılda bir, hatta bazı hastalarda 15-20 yıl sonra bile atak 
olabilmektedir.

BİRİNCİL İLERLEYİCİ MS (PPMS)

• Hastalık sinsi başlar ve yıllar içerisinde 
gittikçe kötüleşir. 

• İlerleme hızı değişken olmakla birlikte 
genellikle yavaş seyirlidir. 

• Genellikle ataklarla seyreden MS’e göre daha ileri yaşta başlama eğilimindedir ve çok 
daha az oranda görülür.

İKİNCİL İLERLEYİCİ MS (SPMS)

• Ataklarla seyreden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma 
dönüşebilmektedir.

at
ak

dü
ze

lm
e

git gide kötüleşme
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• Tedavi almayan hastalarda ortalama 5-10 
yıllık ataklı dönem sonrası ikincil ilerleyici 
dönem başlayabilir.

• Atak ve iyileşmeler ile giden bir dönemin 
ardından atak sayısının azaldığı, atak sonrası 
düzelmenin yetersiz olduğu ve engelliliğin giderek arttığı dönem olarak tanımlanabilir. 

Hastalığın nasıl gelişeceği önceden bilinemez ve hastalık çok farklı 
şekillerde seyredebilir. Çünkü hastalığın kişide nasıl ilerleyeceğini 
ortaya koyabilen kesin bir gösterge yoktur. 
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BÖLÜM 2

• MS hastalığı tanısının konulması her zaman çok kolay değildir ve MS hastalığını kesin 
teşhis edebilecek özel bir test henüz geliştirilmemiştir. 

• MS tanısındaki temel prensip, MSS içindeki lezyonların ve neden olduğu klinik 

bulguların gösterilmesi ve benzer özelliklere sahip başka hastalıkların, klinik ve/veya 

laboratuar yöntemleri ile dışlanmasıdır. Bazı hastalıklar MS’i taklit edebilir. MS tanısının 

kesinleşmesi için, MS ile karışabilecek hastalıkların hekiminiz tarafından dışlanması 

gerekir. Nitekim bu süreçte Nöroloji hekiminiz tarafından Dahiliye, Romatoloji, 

Enfeksiyon ve Göğüs hastalıkları gibi bölümlere yönlendirilebilirsiniz. 

• Bazı hastalarda tanı, klinik ve laboratuvar bulguları ile kolaylıkla konulabilir. Ancak 
bazı hastalar için bu kadar kolay değildir. Tek bir test, tanıyı doğrulayamaz; bu nedenle 
hastanın MS kriterlerini karşılayıp karşılamadığına karar verirken çok sayıda tetkik 
gerekecektir. 

• Hasta tanı kriterlerini tam olarak karşılıyorsa tanı “MS”dir. Eğer klinik bulgular ve 
yardımcı incelemeler tanı için yeterli değil ya da başka hastalık şüphesi varsa, aksi ispat 
edilene kadar MS dememek daha doğrudur. Bu kişilere sıkı takip önerilir. 

MS HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Dr. Serkan Demir, Dr. Mustafa Karaoğlan

Hastalığın tanısı; ayrıntılı öykü, muayene ve yardımcı laboratuvar 
yöntemleri ile konur. Beyin ve omuriliğin görüntülenmesi (MR) ve 
belden alınan beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi en önemli 
yardımcı laboratuvar yöntemleridir.
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BÖLÜM 2: MS HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

MS HASTALIĞINI TEŞHİS ETMEK İÇİN KULLANILAN 
TETKİKLER NELERDİR? 
• Manyetik rezonans görüntüleme (MR-EMAR): MS tanı ve takibinde çok önemli 
bir yere sahiptir. Yüksek doku çözünürlüğü sayesinde MS lezyonlarını ayrıntılı olarak 
gösterir. Fakat kesin tanı koyulmasında bazı kriterlerin göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

• Beyin omurilik sıvısının incelenmesi (belden alınan sıvı): Bu yöntemde, beyin ve 
omuriliğin etrafını çevreleyen omurilik sıvısının incelenmesi hedeflenmektedir. Bu sıvıda, 
bağışıklık sisteminin aktivitesini gösteren sonuçlara ulaşılabilmektedir. Özellikle aktif bir 
iltihabi süreç varlığı ve bunun şiddeti ortaya konulabilir. Belden alınan sıvı MS’i taklit 
edebilecek hastalıklar açısından da birçok bilgi verebilir. MS tanısında önemli bir yeri 
olan “oligoklonal bant” (OKB) pozitifliği de belden alınan sıvı ve kanda çalışılır. Özellikle 
OKB Tip 2 ve Tip 3 pozitifliği MS hastalarında görülür.
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BÖLÜM 2: MS HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

• Uyarılmış yanıtlar: Bu testler, sinirlerin uyarıldıktan sonra omurilik ve beyne olan 
elektriksel iletim hızlarını ölçme teknikleridir. Çünkü MS hastalığında hasarlanmış olan 
sinirler, iletilerini daha yavaş iletirler. 

• Görsel uyarılmış yanıtlar: Görme ile ilgili yolları test eder. Test, dama tahtası şeklinde 
bir ekrana sırayla her iki göz ortadaki kırmızı noktaya baktırılarak yapılır.

• İşitsel uyarılmış yanıtlar: Beyin sapındaki işitme ile ilgili yollar test edilir. Test, hastaya 
kulaklıkla klik sesi dinletilerek yapılır. Artık klinik pratikte nadir uygulanmaktadır.

• Somatosensöriyel uyarılmış yanıtlar: Kol ve bacaklardaki duyusal iletimin 
omurilikteki yollarını test eder. El ve ayaklardan verilen elektrik aktivitesi beyindeki duyu 
merkezinden kaydedilir.

• Optik koherens tomografi (OKT veya OCT): OKT son yıllarda MS’li hastalarda yaygın 
kullanılan bir teknik haline gelmiştir. OKT, radyasyon içermeyen, retina adı verilen göz 
tabakasının sinir lifi kalınlığını ölçen bir yöntemdir. MS hastalarında retina sinir lifi 
tabakasının kalınlığı azalabilir. 
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BÖLÜM 2: MS HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Resim: Sağ göz sinirinde problem olan bir MS hastasının OCT sonuç kağıt örneği
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BÖLÜM 3

• MS hastalığının tanısı ve tedavisi konusunda her geçen gün daha yeni bilimsel verilere 
ulaşmaktayız. 

• Daha önce de ifade edildiği gibi, MS hastalığı yanlış çalışan bağışıklık sistemi 
hücrelerinin beyin ve omuriliğe saldırması sonucunda ortaya çıkan nörolojik bir 
hastalıktır. 

• Yanlış çalışan ve MS’e neden olan bağışıklık sistemi hücreleri sadece sinir sistemine 
değil, vücuttaki başka organ sistemlerine de etki edebilir ve gerek tanı gerek takip 
sürecinde MS dışında bir hastalığın gelişimine zemin hazırlayabilir. Ayrıca tiroid bezi 
hastalıkları, astım, bazı romatolojik ve dermatolojik hastalıklar, bağırsak iltihaplanmaları 
ve tip 1 diyabet MS’e eşlik edebilen hastalıklar arasında sayılabilir. 

MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN 
HASTALIKLAR

Dr. Levent Öcek, Dr. İpek Güngör Doğan

Hem klinik seyir, hem de MR görüntüleri MS ile karışabilecek birçok 
hastalık bulunmaktadır. Bu sebeple MS tanısı koymak çok kapsamlı bir 
değerlendirme ve klinisyen tecrübesi gerektirir.
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BÖLÜM 3: MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN HASTALIKLAR

AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİT (ADEM)
• ADEM; mikrobik etkenler, aşılama veya bilinmeyen bir takım çevresel faktörler 

neticesinde uyarılan bağışıklık sisteminin beyin ve omurilikte yol açtığı iltihabi bir 

hastalıktır.

• Ataklar ile seyretmesi enderdir ve genellikle tekrarlamaz. Çocukluk çağında daha sık 

görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir. 

• Klinik, laboratuvar ve MR bulguları ile ayırıcı tanısı yapılabilmektedir.

• ADEM ve MS birbirinden farklı hastalıklardır, ancak bazen MS’in ilk atağı özellikle 

çocuklarda ADEM benzeri bir tablo ile ortaya çıkabilir. Bu nedenle çocukluk dönemi 

ADEM hastaları doktorları tarafından yakın takipte tutulurlar.

• Tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler kullanılır.

NÖROMİYELİTİS OPTİKA SPEKTRUM HASTALIĞI 
• Göz siniri ve omurilikte iltihabi tutulum yapan bir hastalıktır. Görme sinirinin 

tutulmasına bağlı tek ya da iki taraflı bulanık görmeye/körlüğe veya omuriliğin 

tutulmasına bağlı kol/bacak gibi uzuvlarda güçsüzlük ve hissizliğe, ek olarak mesane 

problemlerine sebep olabilir. Sıklıkla ataklar halinde seyreder. Bu yönleri ile MS’e 

benzerdir. 

• Özellikle MR’daki lezyonların ve BOS incelemesindeki farklılıkların tespiti ile MS’ten 

ayırt etmek mümkündür. Ayrıca kanda bakılan bu hastalığa özgü antikor testleri 

(Aquaporin-4 ve MOG antikorları) ile de ayırıcı tanı sağlanabilir. 

• MS hastalığı ile benzerlikler göstermesine rağmen, hastalık seyri ve tedavisi farklıdır. 

Temelde ana tedavi yaklaşımı bağışıklık sistemini baskılamaya dayanır. 
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BÖLÜM 3: MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN HASTALIKLAR

BEHÇET HASTALIĞI
• Değişik boyutlarda damar duvarı iltihabı yaparak, göz, deri ve eklemler başta olmak 
üzere, sinir sistemi de dahil pek çok organ sistemini tutabilen bir hastalıktır. 

• Hastalık 1937 yılında Türk dermatolog Hulusi Behçet tarafından tanımlanmıştır.

• Ülkemizde sık görülmektedir.

• Tekrarlayan ağız içi pamukçuk benzeri yaralar (aft) tanı için mutlak gereklidir. 

• Deriye ince bir iğne batırılması ve 2-3 gün sonra ortaya çıkacak deri reaksiyonunun 
gözlenmesi ile yapılan Paterji testi Behçet hastalarının büyük bir kısmında pozitif sonuçlanır. 

• Behçet Hastalığına bağlı nörolojik tutulum olduğunda, bu duruma Nöro-Behçet 
Hastalığı denir. Beyin zarlarını, beyin dokusunu, beynin toplardamar ve atardamar 
sistemini tutabilir. Sıklıkla tuttuğu bölgeye göre belirtiler verir. Nadir olarak beyinde MS 
plaklarına benzer lezyonlar görülebilir..

• Klinik, laboratuvar ve MR bulguları ile ayırıcı tanısı yapılabilmektedir. 

• Öte yandan, Behçet Hastalığı MS hastalığı ile birlikte de görülebilmektedir. Tedavisi 
tutulan organa göre değişir ancak temelde bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler 
kullanılır.

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS (SLE) 
• SLE, bağışıklık sisteminin kendi doku ve organlarını hedef aldığı; deri, böbrekler, kan 
hücreleri, kalp, akciğer, eklemler ve sinir sistemi de dahil olmak üzere pek çok organ 
sistemini tutan iltihabi bir hastalıktır.

• İyileşme ve alevlenmeler ile seyreder. En sık doğurganlık çağındaki genç kadınlarda 
görülür. 

• Sistemlere ait tutulum bulguları ve kanda bakılan hastalığa özel immünolojik 
belirteçler yardımı ile MS’den ayırmak mümkündür. 
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BÖLÜM 3: MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN HASTALIKLAR

• Beyin ve omuriliği tuttuğunda MS ile karışabileceği gibi, MS ile birliktelik de 
gösterebilir. 

• Tedavisi hastanın kliniğine göre değişebilir, ancak yoğun olarak bağışıklık sistemini 
baskılayıcı tedaviler kullanılır.

SJÖGREN SENDROMU (SS)
• SS, gözyaşı ve tükrük bezleri başta olmak üzere tüm dış salgı bezlerine beyaz kan 
hücrelerinin saldırması sonucu ortaya çıkan iltihabi bir hastalıktır. Salgı bezleri dışında 
vücudun diğer organ sistemlerini de etkileyebilir. 

• Kadınlarda 40’lı yaşlardan itibaren daha sık görülür. 

• Temel klinik yakınmalar göz kuruluğu ve ağız kuruluğudur. Kuru göz tanısı için gözyaşı 
ölçümü (Schirmer testi) sık kullanılır. Tükrük bezi tutulumunu göstermek için tükrük 
bezi biyopsisi yapılabilir. 

• SS çok çeşitli nörolojik bulgularla ortaya çıkabilir ve MS benzeri klinik ve radyolojik 
bulgulara sebep olabilir. Temel klinik yakınmaların yani göz kuruluğu ve ağız kuruluğunun 
varlığı ile bunların öznel kanıtlarının yanında kanda bakılan hastalığa özgü immünolojik 
belirteçler ile tanısını koymak mümkündür. 

• Beyin ve omuriliği tuttuğunda MS ile karışabileceği gibi, MS ile birliktelik de 
gösterebilir.

• Suni gözyaşı damlaları, ağız içi spreyler, ağız içi, cilt ve dudak nemlendiricileri, 
ağızdan alınan tükrük ve gözyaşı salgısını arttırıcı ilaçlar ve vücudun bağışıklık sistemini 
baskılayıcı ilaçlar hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardır. 

SARKOİDOZ 
• Sarkoidoz, başlıca akciğerler ve lenf sistemini etkileyen; ancak göz, deri, kalp ve sinir 
sistemi tutulumu da yapabilen iltihabi bir hastalıktır. 
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BÖLÜM 3: MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN HASTALIKLAR

• Tutulan organlarda granülom adı verilen, mikrobik olmayan, iltihaplı lezyonlar 
gözlenir. 

• Sarkoidoz şüphesi varlığında tanıyı netleştirmek için kan tahlilleri, akciğer grafisi ve 
tomografisi, bronkoskopi, lenf bezi biyopsisi, dudak biyopsisi bazen de akciğer biyopsisi 
yapmak gerekebilir. 

• Sarkoidoza bağlı nörolojik tutulum olduğunda, bu duruma Nörosarkoidoz denir. 
Nörosarkoidozda kafa sinirleri, beyin, beyin zarı ve omurilik etkilenebilir. Belirtiler sıklıkla 
tuttuğu bölgeye göre değişkenlik gösterir. Nadiren sarkoidozun ilk belirtisi nörolojik de 
olabilir. 

• Tanı konulan her sarkoidoz hastasının tedavi edilmesi gerekmez. Buna karşılık 
solunumsal yakınmaları olan, solunum fonksiyon testleri bozulan, akciğer dışında 
tutulumu olan hastalara bağışıklık kontrolü sağlayan tedaviler verilir. 

ENFEKSİYON HASTALIKLARI
• Vücudumuzun doğal savunma sistemleri vardır ve mikroplar ile savaşırlar. Doğal 
savunma sistemleri çok iyi çalışmazsa veya az çalışırsa, hastalık yapıcı (patojen) 
özellikte bir mikrop insan vücuduna girerek herhangi bir dokuda veya organda hastalık 
yapabilir. 

• Mikrobun vücuda girmesi ve vücut savunmasının cevap vermesiyle ortaya çıkan klinik 
tablo “enfeksiyon” olarak adlandırılır. Bu durum belli bir vücut bölgesinde olabileceği 
gibi tüm vücutta da ortaya çıkabilir. 

• Beyin ve omuriliği etkileyen bir enfeksiyon hastalığı tedavi edilmediği takdirde, 
giderek kötüleşen çok çeşitli nörolojik tablolara neden olabilir. 

• Özellikle bir virüs olan HIV (Human Immunodeficiency Virus: İnsan Bağışıklık Yetmezlik 
Virüsü) bağışıklığı baskılayarak çok çeşitli mikropların ikincil olarak beyne ve omuriliğe 
girmesine ve enfeksiyon yaratmasına neden olabilir. 

• Tetkik sonuçları ile MS’ten ayırıcı tanısı yapılır.
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BÖLÜM 3: MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN HASTALIKLAR

• Bakteri enfeksiyonlarından Lyme (kene mikrobu), Sifiliz (frengi mikrobu) ve Brusella 
(peynir hastalığı/Malta humması) beyin ve omuriliği etkileyerek ilerleyici nörolojik 
bulgulara sebep olabilirler. 

• Bağışıklık sistemi baskılayan MS tedavileri kullanan bazı hastalar daha fazla enfeksiyon 
riskine sahiptir. Mikrobun saptanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik tedaviler 
verilmesi ile hastalarda iyileşme sağlanabilir. 

DİSMİYELİNİZAN HASTALIKLAR (LÖKODİSTROFİLER)
• Dismiyelizan hastalıklarda, sinirlerin etrafını saran kılıfın (miyelin) anormal yapımı 
ve anormal yıkımı söz konusudur. Bu durum genellikle genetik bir soruna bağlı 
olarak geliştiğinden miyelinin yapısı ve fonksiyonu hayatın ilk yıllarından itibaren 
kusurludur. 

• Sıklıkla çocukluk çağlarında fark edilen gelişimsel sorunlara yol açarlar.

• Tedavileri de genellikle yoktur.

VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ
• Vitamin B12’nin, sinir sisteminde önemli yapısal ve fonksiyonel görevleri vardır. 
Sinirlerin etrafını saran kılıfın yani miyelinin yapımında rol oynarlar. 

• Uzun süreli vitamin B12 eksikliğinde göz sinirleri, beyin ve omurilikte hasar gelişebilir. 
Bu durum MS ataklarını taklit edebilir. 

• B12 eksikliğinin tedavisi ile klinik ve radyolojik bulgularda tam düzelme 
görülebilmektedir. Bu nedenle B12 eksikliğine bağlı nörolojik hasar düşünüldüğünde 
ayırıcı tanının hızla yapılması ve tedavi başlanması büyük önem taşımaktadır. 
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BÖLÜM 3: MULTİPL SKLEROZ İLE KARIŞABİLEN HASTALIKLAR

MİGREN
• Migren toplumda sık görülen, hayat kalitesine olumsuz yönde etki eden ve iş gücü 
kaybı yaratan bir baş ağrısı çeşididir. 

• Sıklıkla başın bir yarımında belirgin, zonklayıcı ve hareket ettikçe kötüleşebilen 
baş ağrılarına sebep olur. Baş ağrısına ışık ve ses hassasiyeti ile bulantı ve kusma gibi 
durumlar da eşlik edebilir. 

• Bir hastaya migren tanısı koyabilmek için başka bir sorunun olmadığının gösterilmesi 
gerekir. Bunun için tek başına hasta öyküsü ve nörolojik muayene yeterli gelmediğinde 
hastaya beyin görüntülemesi yapılır. 

• Migren hastalarının MR’larında birtakım lekeler izlenebilir. Bunların MS hastalarında 
görülen plaklardan ayırt edilmesi gerekir. MR raporlarında kimi zaman yanlış 
yorumlanabilen bu lekeler konusunda hastayı dinleyen, muayene eden ve MR’ını 
inceleyen nöroloji hekiminin görüşü dikkate alınmalıdır. 
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BÖLÜM 4

• Relaps olarak da isimlendirilen atak; en az 24 saat süren, yeni bir nörolojik bulgu ya 
da bulguların ortaya çıktığı ya da eski bulgularda kötüleşmenin gözlendiği durumdur. 

• Hastalarda ataktan emin olabilmek için yalancı atak mutlaka dışlanmalıdır. 

• Yoğun stres, uykusuzluk, açlık, regl dönemi (adet dönemi) gibi her tür fiziksel/biyolojik/
psikojen etken de yalancı atağa neden olabilir. 

• MS atakları hissedilir hissedilmez vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünmek 
atak tedavisinin ilk adımıdır. Herhangi bir koruyucu tedavi altında atak geçiren 
hastaların doktorlarına başvurana kadar mevcut tedavilerine aynı şekilde devam 
etmeleri önerilir. 

• Tedavi, atağın şiddetine ve tedavi yanıtına göre, 3-10 gün süreyle damar yolundan 
uygulanan kortizon (steroid) tedavisidir. Bazı durumlarda ağızdan kortizon hapı ile 
tedavi bir süre daha devam ettirilebilir. Kortizon tedavisinin süresi, atağın şiddetine göre 
değişebilir ve buna hastanın hekimi karar verir. 

ATAK NEDİR?  
ATAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Dr. Serkan Demir, Dr. Bilgin Öztürk

Yalancı atak; genellikle vücut sıcaklığının artması ile eski bulguların 
tekrar belirmesi, ya da mevcut kliniğin kötüleşmesi durumudur.
Genellikle 24 saatten kısa sürer. Bu duruma neden olabilecek birçok 
etken olabilir. Enfeksiyonlar en bilinen ve bu duruma en sık neden olan 
etmenlerdir.
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BÖLÜM 4: ATAK NEDİR? ATAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

• Atak ile eş zamanlı bir enfeksiyon tablosu varlığında öncelikle enfeksiyonun kontrol 
altına alındığından emin olunmalıdır. Yine diyabeti olan hastalarda kortizon alırken kan 
şekerine dikkat edilmelidir.

• Kortizonun kısa ve uzun dönem yan etkileri olabilir. Bu yan etkilerin gereğinde yakın 
izlemi gerekir. Yan etkiler aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. 

• Kortizon tedavisi süresince tuz ve şeker kısıtlaması yapılması gerekir. 

• Mide koruyucu tedaviler kortizon tedavisi öncesi uygulanmaktadır. 

• Hastanın kemik erimesi varsa ve kemik dansitometresi (kemik ölçümü) son bir sene 
içerisinde yapılmamışsa tekrarlanması gerekir. Hastanın kemik erimesi varsa kemik 
sağlığını koruyucu tedaviler için fizik tedavi uzman görüşü alınmalıdır. 

Kortizon Yan Etkileri 
Ağızda metalik tat Duygu durum bozuklukları ve diğer 

psikiyatrik tablolar 

Mide yakınmaları (mide ağrısı, gastrit, ülser) Osteoporoz (kemik erimesi)

Eklem ve kas ağrıları, yorgunluk Kalça kemiğinde harabiyet (avasküler 
nekroz)

Ateş basması Kıllanma (hirşutizm)

Uykusuzluk Akne (sivilcelenme)

Enfeksiyona yatkınlık Kilo artışı

Tansiyon yükselmesi kalpte ritim bozukluğu Adet düzensizliği 

Kan şekerinde yükselme
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BÖLÜM 5

• MS tanısının mümkün olan en erken dönemde konulması ve hastalığın seyrini kontrol 
altına alan tedavilerin zaman kaybetmeden başlanması oldukça önemlidir. Bu tedaviler 
ile yeni plakların oluşması ve atakların tekrarlaması engellenebilir. Hastalar yıllarca 
ataksız kalabilirler. Öte yandan, ilerde gelişebilecek engelliliğin de önüne geçmek bu 
tedaviler ile mümkün olabilir. 

• Hastalığı takip eden hekimler tedavi başlarken ve değiştirirken birçok etmeni göz 
önünde bulundururlar. 

• MS tedavisinde hastanın tedaviye uyumu da çok önemlidir. Bu nedenle tedaviye 
başlarken ilaç seçiminde hastaların kısa dönemde gebelik beklentisi, karaciğer veya böbrek 
fonksiyon bozukluğu, iğne korkusu gibi durumlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

MS HASTALARINDA TEDAVİYE 
BAŞLARKEN VE TEDAVİYİ DEĞİŞTİRİRKEN 

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Dr. Haluk Gümüş, Dr. Bilgin Öztürk

Tedaviler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve/veya durdurmak 
prensibi ile çalışır. Koruyucu tedaviler olarak adlandırılan bu tedaviler 
ile yanlış çalışan bağışıklık sistemi üzerinde kontrol sağlanır.

Hastalığın başlangıç ve seyir şekli, seyri boyunca aktivitesi (yeni ataklar 
ve/veya plaklar), atak tedavisine yanıt ve iki atak arasında geçen süre 
gibi birçok faktör tedavi seçimine etki eder.
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BÖLÜM 5: MS HASTALARINDA TEDAVİYE BAŞLARKEN VE TEDAVİYİ DEĞİŞTİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

• Hastalığın başlangıç evresinde ve yeni ilaç başlandığı dönemlerde ilaçların etkinlik ya 
da yan etkilerinin yakın takipte tutulması gerekir. 

• Hastaların büyük bölümünde tedaviye 1. basamak ilaçlarla başlanır. 

• MS tedavisine erken başlamak kadar tedaviye yeterli yanıt alınamadığı durumlarda 

tedavi değişikliğine karar vermek de oldukça önemlidir. 

• Tedavi değiştirme aşamasında birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi devam eden yüksek hastalık aktivitesidir. Yüksek hastalık 

aktivitesi sık ve şiddetli ataklar geçirmek, beyin MR’da yeni ya da kontrast madde tutan 

lezyonların varlığı olarak tanımlanabilir. Yüksek hastalık aktivitesi gösteren hastalar 1. 

basamaktan 2. basamağa geçebileceği gibi; bu hastalara doğrudan 2. basamak tedaviler 

de başlanabilir. Ancak Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) göre, en az bir yıl birinci 

basamak tedavileri kullanan hastalar ikinci basamak tedavilere geçebilir. Hekimlerin 

hastanın kliniğine göre bu kuralın dışında bir tedavi planı çizmeleri halinde, Ruhsatsız ve 

Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi (REİYS) üzerinden Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları 

ve ilgili ilacın başlanması için özel onam almaları gerekir. 
• Diğer bir tedavi değiştirme nedeni ise ilaca bağlı yan etkilerin ortaya çıkmasıdır. 
Özellikle yeni başlanan tedavilerde hastalarımızın kontrollerini aksatmaması ve olağan 
dışı bir yakınma ortaya çıktığı anda hekimi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu 
durumda hekimler hastalık aktivitesine göre ya aynı etkinlikte bir ilaca ya da daha etkin 
bir ilaca geçmeyi planlayacaklardır.

Ülkemizde MS ilaçları, etkinlikleri ve yan etkileri göz önünde 
bulundurularak birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedaviler olarak 3 
grupta sınıflandırılır.

“Multipl Skleroz” (MS) yaşamı değil, yaşam kalitesini tehdit eden; 
akılcı, sıkı bir hasta-aile-hekim işbirliğiyle yönetilmesi gereken önemli 
bir nörolojik hastalıktır.
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BÖLÜM 6

• İnterferon beta 1a IM; ataklarla seyreden MS hastalığında uzun yıllardır birinci 
basamak tedavide kullanılmaktadır. 

Nasıl Etki Etmektedir?

• Etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, MS hastalığından 
sorumlu olan bağışıklık sistemi hücrelerinin (T ve B hücreler) çoğalmasını ve 
aktifleşmesini azaltır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi hücrelerinin beyne göç etmesini 
azalttığı düşünülmektedir. 

Nasıl Kullanılır? 

Avonex haftada bir kez kas içine (intramuskuler) enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Reçete Edilme Şartları: 
• Multipl sklerozda fiziksel engellilik EDSS denilen ölçekle değerlendirilir. Avonex 
tedavisinin başlanabilmesi için hastanın ataklarla seyreden MS tipinde olması ve EDSS 
puanının 0 ila 5,5 arasında olması gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 
sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) Nöroloji 
uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca ilacı reçete 
edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

KORUYUCU TEDAVİLER

Dr. Bilge Piri Çınar

İNTERFERON BETA 1a IM (AVONEX®)
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

Olası Yan Etkiler:

• Ciddi yan etki görülme olasılığı oldukça düşüktür. Baş ağrısı, grip benzeri yakınmalar 
(kas ve eklem ağrısı, üşüme, titreme), ateş, mide bulantısı, ishal, karaciğer testlerinde 
bozulma görülebilir. 

• Genellikle ilk 3-6 ayda görülen grip benzeri yan etkilerin şiddetini azaltmak için 
enjeksiyonun akşam saatlerinde uykudan en az 4-5 saat önce yapılması, enjeksiyondan 
yarım saat önce ve gerekirse 1 saat sonra parasetamol ya da ibuprofen gibi ilaçların 
alınması önerilir. 

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Tedavinin 1., 3. ve 6. ayında hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile 
değerlendirilirsiniz. Bu sıklık hekiminiz tarafından değiştirilebilir. Bu kontrollar sırasında 
hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için tam 
kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir. 

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 
olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 
planlanabilir. 

Gebelik ve Emzirme: 

• Türkiye Multipl Skleroz Çalışma Grubu önerisi ile gebe olduğunu öğrenen kadın hasta 
ilacı kullanmayı bırakmalıdır. 

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, açlık kan şekeri, ALT, 
AST, GGT, LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği 
sıklıklarda D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde 
CRP)
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• Avonex tedavisinin gebelik kategorisi C’dir (Hayvan üreme çalışmalarında ilacın bebek 

için birtakım riskleri olduğu gösterilmiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış yeterli klinik 

araştırma yoktur). Gebelikte kullanımı önerilmez. Anne sütüne geçiş olup olmadığı 

bilinmemektedir. Hasta emziriyorsa ya emzirmeyi ya da ilacı bırakmalıdır. 

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 

altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Avonex tedavisini düzenli kullanmaya devam 

etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 

yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

Bu tedaviden diğer tedavi seçeneklerine geçerken herhangi bir bekleme/
arınma süresi bulunmamaktadır.



26

BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• İnterferon beta 1a SC; ataklarla seyreden MS hastalığında uzun yıllardır birinci 
basamak tedavide kullanılmaktadır. 

Nasıl Etki Etmektedir?

• Etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, MS hastalığından 
sorumlu olan bağışıklık sistemi hücrelerinin (T ve B hücreler) çoğalmasını ve 
aktifleşmesini azaltır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi hücrelerinin beyne göç etmesini 
azalttığı düşünülmektedir. 

Nasıl Kullanılır? 

Rebif 22 μg veya 44 μg haftada 3 kez (Pazartesi-Çarşamba-Cuma vb) deri altına 
(subkutan) enjeksiyon şeklinde uygulanır.

• Başlangıçta oluşabilecek yan etkileri azaltmak amacıyla düşük doz başlanır ve zamanla 
arttırılır. Size enjeksiyonu öğreten hemşire tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

Reçete Edilme Şartları: 
• Multipl sklerozda fiziksel engellilik EDSS denilen ölçekle değerlendirilir. Rebif 
tedavisinin başlanabilmesi için hastanın ataklarla seyreden MS tipinde olması ve EDSS 
puanının 0 ila 5,5 arasında olması gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 
sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) Nöroloji 
uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca ilacı reçete 
edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

Dr. Serkan Demir

İNTERFERON BETA 1a SC (REBİF®) 
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

Olası Yan Etkiler:

• Ciddi yan etki görülme olasılığı oldukça düşüktür. Baş ağrısı, grip benzeri yakınmalar 
(kas ve eklem ağrısı, üşüme, titreme), ateş, mide bulantısı, ishal, karaciğer testlerinde 
bozulma görülebilir. 

• Genellikle ilk 3-6 ayda görülen grip benzeri yan etkilerin şiddetini azaltmak için 
enjeksiyonun akşam saatlerinde uykudan en az 4-5 saat önce yapılması, enjeksiyondan 
yarım saat önce ve gerekirse 1 saat sonra parasetamol ya da ibuprofen gibi ilaçların 
alınması önerilir. 

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Tedavinin 1., 3. ve 6. ayında hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile 
değerlendirilirsiniz. Bu sıklık hekiminiz tarafından değiştirilebilir. Bu kontrollar sırasında 
hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için tam 
kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir. 

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 

olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 

olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 

planlanabilir. 

Gebelik ve Emzirme: 

• Türkiye Multipl Skleroz Çalışma Grubu önerisi ile gebe olduğunu öğrenen kadın hasta 

ilacı kullanmayı bırakmalıdır. 

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• Rebif tedavisinin gebelik kategorisi C’dir (Hayvan üreme çalışmalarında ilacın bebek 

için birtakım riskleri olduğu gösterilmiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış yeterli klinik 

araştırma yoktur). Gebelikte kullanımı önerilmez. Anne sütüne geçiş olup olmadığı 

bilinmemektedir. Hasta emziriyorsa ya emzirmeyi ya da ilacı bırakmalıdır. 

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 

altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Rebif tedavisini düzenli kullanmaya devam 

etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 

yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

Bu tedaviden diğer tedavi seçeneklerine geçerken herhangi bir bekleme/
arınma süresi bulunmamaktadır.
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• İnterferon beta 1b; ataklarla seyreden MS hastalığında uzun yıllardır birinci basamak 

tedavide kullanılmaktadır. İnterferonlar içerisinde piyasaya çıkan ilk ilaçtır. 

Nasıl Etki Etmektedir?

• Etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, MS hastalığından 

sorumlu olan bağışıklık sistemi hücrelerinin (T ve B hücreler) çoğalmasını ve 

aktifleşmesini azaltır. Aynı zamanda bağışıklık sistemi hücrelerinin beyne göç etmesini 

azalttığı düşünülmektedir. 

Nasıl Kullanılır? 

Betaferon gün aşırı deri altına (subkutan) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Başlangıçta 

oluşabilecek yan etkileri azaltmak amacıyla düşük doz başlanır ve zamanla arttırılır. Size 

enjeksiyonu öğreten hemşire tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

Reçete Edilme Şartları: 

• Multipl sklerozda fiziksel engellilik EDSS denilen ölçekle değerlendirilir. Betaferon 

tedavisinin başlanabilmesi için hastanın ataklarla seyreden MS tipinde olması ve EDSS 

puanının 0 ila 5,5 arasında olması gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 

sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) Nöroloji 

uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca ilacı reçete 

edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 

önerilmektedir. 

Dr. Haluk Gümüş

İNTERFERON BETA 1b (BETAFERON®)
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

Olası Yan Etkiler:

• Ciddi yan etki görülme olasılığı oldukça düşüktür. Baş ağrısı, grip benzeri yakınmalar 

(kas ve eklem ağrısı, üşüme, titreme), ateş, mide bulantısı, ishal, karaciğer testlerinde 

bozulma görülebilir. 

• Genellikle ilk 3-6 ayda görülen grip benzeri yan etkilerin şiddetini azaltmak için 

enjeksiyonun akşam saatlerinde uykudan en az 4-5 saat önce yapılması, enjeksiyondan 

yarım saat önce ve gerekirse 1 saat sonra parasetamol ya da ibuprofen gibi ilaçların 

alınması önerilir. 

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tedavinin 1., 3. ve 6. ayında hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile 

değerlendirilirsiniz. Bu sıklık hekiminiz tarafından değiştirilebilir. Bu kontrollar sırasında 

hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için tam 

kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir. 

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 

olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 

olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 

planlanabilir. 

Gebelik ve Emzirme: 

• Türkiye Multipl Skleroz Çalışma Grubu önerisi ile gebe olduğunu öğrenen kadın hasta 

ilacı kullanmayı bırakmalıdır. 

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• Betaferon tedavisinin gebelik kategorisi C’dir (Hayvan üreme çalışmalarında ilacın 
bebek için birtakım riskleri olduğu gösterilmiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış yeterli 
klinik araştırma yoktur). Gebelikte kullanımı önerilmez. Anne sütüne geçiş olup olmadığı 
bilinmemektedir. Hasta emziriyorsa ya emzirmeyi ya da ilacı bırakmalıdır. 

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Betaferon tedavisini düzenli kullanmaya 
devam etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 
yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

Bu tedaviden diğer tedavi seçeneklerine geçerken herhangi bir bekleme/
arınma süresi bulunmamaktadır.
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BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• Glatiramer asetat; ataklarla seyreden MS hastalığında uzun yıllardır birinci basamak 

tedavide kullanılmaktadır. İnterferon değildir. 

Nasıl Etki Etmektedir?

• Proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitlerden türetilen bir moleküldür. Etki mekanizması 

tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, MS hastalığından sorumlu olan bağışıklık 

sistemi hücrelerine etki ettiği, iltihap (inflamasyon) karşıtı düzenlemeler yaptığı 

düşünülmektedir. 

Nasıl Kullanılır?

Copaxone günde bir kere 20 mg veya haftada 3 kere 40 mg olacak şekilde deri altına 

(subkutan) uygulanır. Size enjeksiyonu öğreten hemşire tarafından bilgilendirme 

yapılacaktır.

Reçete Edilme Şartları: 

• Multipl sklerozda fiziksel engellilik EDSS denilen ölçekle değerlendirilir. Copaxone 

tedavisinin başlanabilmesi için hastanın ataklarla seyreden MS tipinde olması ve EDSS 

puanının 0 ila 5,5 arasında olması gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 

sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) Nöroloji 

uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca ilacı reçete 

edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde gebelik testi yapılması 

önerilmektedir. 

Dr. Meral Seferoğlu

GLATİRAMER ASETAT (COPAXONE®)
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Olası Yan Etkiler:

• En yaygın görülen yan etki enjeksiyon yapılan bölgede kızarıklık ve ağrıdır. Kaşıntı 
ve şişlik olabilir. İlaca başlama döneminde hastaların yaklaşık dörtte birinde enjeksiyon 
sonrasında göğüste baskı hissi olabilir. 

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Tedavinin 1., 3. ve 6. ayında hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile 
değerlendirilirsiniz. Bu sıklık hekiminiz tarafından değiştirilebilir. Bu kontrollar sırasında 
hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için tam 
kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir. İnterferonlardan çok daha az 
sıklıkta karaciğer enzimlerini yükseltir.

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 
olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 
planlanabilir.

Gebelik ve Emzirme: 

• Türkiye MS Çalışma grubu önerisi doğrultusunda gebe kalındığında ilaç kesilmelidir. 
Glatiramer Asetat tedavisinin gebelik kategorisi B’dir (Hayvan üreme çalışmalarında 
ilacın bebek için bir risk oluşturduğu gösterilememiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış 
yeterli klinik araştırma yoktur, gerekliyse gebelikte kullanılabilirler). 

• Anne sütüne geçiş olup olmadığı bilinmemektedir. 

• Son dönemlerde gebelik ve emzirme döneminde güvenli olduğuna yönelik çalışma 
sonuçları yayınlanmaktadır. İlacın anne ve bebek üzerindeki göreceli riski/yararı dikkate 
alınarak hasta onayı ile tedaviye devam edilebileceğine dair öneriler mevcuttur.

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)
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İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Copaxone tedavisini düzenli kullanmaya 
devam etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 
yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

Bu tedaviden diğer tedavi seçeneklerine geçerken herhangi bir bekleme/
arınma süresi bulunmamaktadır.
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• Teriflunomid; ataklarla seyreden MS hastalığında, birinci basamak tedavide kullanılan, 
ağızdan (oral yolla) alınan ilaçlardan biridir. 

Nasıl Etki Etmektedir?

• Teriflunomid, bağışıklık sistemi hücrelerinin çoğalmak için ihtiyaç duyduğu bir 
molekülün (pirimidin) üretimine engel olarak bağışıklık sistemi hücrelerinin (aktif T ve B 
hücreler) sayısını azaltır. 

Nasıl Kullanılır?

Aubagio’nun ülkemizde 14 mg’lik film kaplı tablet formu mevcuttur. Her kutuda 28 
tablet bulunmaktadır. Günde bir kez aç veya tok olarak ağızdan alınır.

Reçete Edilme Şartları:

• Multipl sklerozda fiziksel engellilik EDSS denilen ölçekle değerlendirilir. Aubagio 
tedavisinin başlanabilmesi için hastanın ataklarla seyreden MS tipinde olması ve EDSS 
puanının 0 ila 5,5 arasında olması gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak sağlık 
kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) Nöroloji uzman 
hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca ilacı reçete edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

Dr. Levent Öcek

TERİFLUNOMİD (AUBAGİO®)

Başka bir MS ilacı kullanıyorken Aubagio’ya geçiş yapılmak istenmesi 
durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu süre göz 
önünde bulundurulur.
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Olası Yan Etkiler:

• Ciddi yan etki görülme sıklığı azdır. Baş ağrısı, mide bulantısı, ishal, saç incelmesi, 
eklem ağrıları, karaciğer testlerinde bozulma, daha nadiren tansiyon yüksekliği, merkezi 
sinir sistemi ile vücudun diğer bölümleri arasında bilgi aktarımı sağlayan sinirlerde 
hasarlanma ile kol ve bacakta uyuşma, keçeleşme ve ağrı (polinöropati sendromu) ve 
çok nadiren bağışıklık sistemi hücrelerinde kritik düzeyde baskılanma görülebilir. 

• Baş ağrısı ve mide-bağırsak sistemi yan etkileri sıklıkla geçicidir ve ilaç kesilmesini 
gerektirmemektedir. Laktoz intoleransı olan bireylerde ishal görülebilir. Saç dökülmesi 
ve seyrelmesi ise sık olmakla birlikte geçicidir. Genellikle tedavinin ilk 3 ayında görülür, 
daha sonra giderek azalır. 

• Çok nadir görülebilen bir diğer yan etki ciddi cilt döküntüsüdür, döküntü başladığında 
yayılmasını önlemek için gecikmeden hekiminize başvurmanız gerekir.

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Tedavi süresince aile planlaması eğitimi yapılması önerilir. 

• Tedavi altında karaciğer fonksiyon testleri 3-6 ay boyunca aylık olarak kontrol edilmelidir. 

• Riskli hastalarda tansiyon takibi önerilir. 

• Saç hijyenine dikkat edilmeli, saç sağlığını bozabilecek diğer etmenler ile de mücadele 
edilmelidir. 

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır. 

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 
olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 
planlanabilir. 
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Gebelik ve Emzirme: 

• Gebe kalındığı an ilaç kesilmelidir. Gebelik kategorisi X’dir (Denek hayvanlarında ve 
gebelerde ilacın bebeğe zararı gösterilmiştir, hiçbir şekilde gebede kullanılmamalıdır). 

• İlaç süresince gebe kalınmaması için etkin doğum kontrol yöntemleri uygulanmalıdır. 

Eğer gebelik planlanıyorsa, 

1. Vücudun ilaçtan arındırılması gerekir; 11 gün boyunca uygulanan kolestiramin  
 veya aktif kömür tedavileri ile hızlandırılmış arınma sağlanır. 

2. Arınma sonrasında ilacın kan düzeyi 0.02 mg/litre altına düştüyse gebelik  
 planlanabilir.

3. Eğer hızlandırılmış arınma yapılmayacak ise, ilacın kanda 2 seneye kadar  
 kalabileceği akılda tutulmalı ve gebelik kararı bu durum göz önüne alınarak  
 verilmelidir.

• Teriflunomid anne sütüne geçmektedir, emziren annelerde ilacın kullanılması 
önerilmemektedir.

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Aubagio tedavisini düzenli kullanmaya 
devam etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 
yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

Bu tedaviden diğer tedavi seçeneklerine geçerken geçilecek tedavi göz 
önünde bulundurulur. İnterferon ve glatiramer asetat tedavileri için 
arınma gerekmez. Ancak diğer tedaviler için 3,5 ay beklenmeli ya da 
kolestiramin veya aktif kömür ile hızlandırılmış arınma sağlanmalıdır. 
Gebelik durumunda yukarıdaki öneriler geçerlidir.



38

BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• Dimetil fumarat; ataklarla seyreden MS hastalığında, birinci basamak tedavide 

kullanılan, ağızdan (oral yolla) alınan ilaçlardan biridir. 

Nasıl Etki Etmektedir? 

• İlacın antioksidan, hücre koruyucu ve iltihap karşıtı etkileri olduğu düşünülmektedir.

Nasıl Kullanılır? 

• Günde iki kere ağızdan 120 mg dozunda başlanır. Bir hafta sonra günde iki kere 240 mg’a 

çıkılır. İlaca bağlı mide bağırsak yan etkileri olduğunda dozun yavaş arttırılması önerilir.

Reçete Edilme Şartları Nedir?
• Multipl sklerozda fiziksel engellilik EDSS denilen ölçekle değerlendirilir. Tecfidera 
tedavisinin başlanabilmesi için hastanın ataklarla seyreden MS tipinde olması ve EDSS 
puanının 0 ila 5,5 arasında olması gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 
sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) Nöroloji 
uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca ilacı reçete 
edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

Dr. Ali Özhan Sıvacı

DİMETİL FUMARAT (TECFİDERA®)

Başka bir MS ilacı kullanıyorken Tecfidera’ya geçiş yapılmak istenmesi 
durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu süre göz 
önünde bulundurulur.
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Olası Yan Etkiler Nelerdir?

• Ciddi yan etki görülme sıklığı azdır. Deride kızarma, ishal, karın ağrısı, bulantı-kusma, 
karaciğer fonksiyon testlerinde geçici bozulma en sık görülen yan etkilerdir. Bağırsak 
enfeksiyonu başta olmak üzere diğer ciddi enfeksiyonlar daha nadiren görülür. Çok 
nadiren bağışıklık sistemi hücrelerinde kritik düzeyde baskılanma görülebilir.

• Mide-bağırsak sistemi ilişkili yan etkilerden korunmak için ilacın yemeklerle 
birlikte alınması önerilir. Yüzde kızarma, ateş basması gibi yakınmalar olursa aspirin 
kullanımından fayda sağlanmaktadır.

İlaç Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

• Tedavinin 1., 3. ve 6. ayında hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile 
değerlendirilirsiniz. Bu sıklık hekiminiz tarafından değiştirilebilir. Bu kontroller sırasında 
hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için tam 
kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir.

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 
olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 
planlanabilir. 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Gebelik kategorisi C’dir (Hayvan üreme çalışmalarında ilacın bebek için birtakım 
riskleri olduğu gösterilmiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış yeterli klinik araştırma 
yoktur). Gebelikte kullanımı önerilmez. Eğer gebe kalınması planlanıyorsa, ilacın 1 ay 
önceden kesilmesi sağlanmalıdır.

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)
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• Anne sütüne geçiş olup olmadığı bilinmemektedir. Tedavinin devam ettirilmesinin 
istendiği durumlarda kar-zarar oranı gözetilmelidir. Genel yaklaşım emziren annelerde 
ilacın kesilmesi yönündedir. 

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Tecfidera tedavisini düzenli kullanmaya 
devam etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 
yetersiz kaldığını düşünürse, tedavinizi değiştirilebilir. 

• Altı aydan uzun süren bağışıklık sistemi hücrelerinde kritik düzeyde baskılanma, altı 
aydan uzun süren karaciğer fonksiyonlarında bozukluk ya da ciddi enfeksiyon tablosu 
varsa ilaç kesilmelidir. 

İlaç değişikliği esnasında, kan sayımında bağışıklık sistemi hücreleri 
baskılanmış ise, seviyeleri normale dönene kadar yeni tedavi için belli 
bir süre beklemeniz gerekebilir.
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• Fingolimod; ataklarla seyreden MS hastalığında, ikinci basamak tedavide kullanılan, 

ağızdan (oral yolla) alınan ilaçlardan biridir. Onay alan ilk oral MS ilacıdır. 

Nasıl Etki Etmektedir?

• Çin tıbbında kullanılan “Isaria sinclairii” isimli bir mantardan elde edilen bir molekülün 

sentetik üretimidir. Fingolimod etki ettiği reseptör üzerinden (S1P reseptörü) bağışıklık 

sistemi hücrelerini (T hücre) lenf düğümlerine hapseder ve sinir kılıflarına zarar verme 

potansiyeli olan hücrelerin dolaşıma çıkışını engelleyerek etki gösterir. 

Nasıl Kullanılır? 

Fingolimod’un ülkemizde 0,5 mg lık kapsül formu bulunmaktadır, günde tek doz aç veya 

tok olarak ağızdan alınır.

Reçete Edilme Şartları Nedir?

• Fingolimod hastalık aktivitesi birinci basamak tedavilerle kontrol altına alınmayan, 

ataklarla seyreden MS hastalarının ikinci basamak tedavisinde kullanılır. 

Fingolimod tedavisinin uygun görüldüğü yüksek hastalık aktivitesi olan 
hastalara birinci basamak ilaçların 1 yıl kullanımını beklemeden ya da 
birinci basamakta başlamak için hekimlerin Ruhsatsız ve Endikasyon 
Dışı İlaç Yönetim Sistemi (REİYS) üzerinden Sağlık Bakanlığı’na 
başvurmaları ve ilgili ilacın başlanması için özel onam almaları gerekir.

Dr. Nazlı Gamze Bülbül

FİNGOLİMOD

(Fingya®-Findel®-Vintor®-Judexa®-Finimod®- 
Fingomes®-Fondos®-Gilomid®)



42

BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

• En az bir yıl süre ile kullanılan interferon veya glatiramer asetat tedavisine yanıtsızlık 
ve yüksek hastalık aktivitesi şartları gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 
sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) üç Nöroloji 
uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca reçete edilir. 

• Fingolimod tedavisi EDSS 6 ve üzeri olan hastalarda sonlandırılır. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. Aktif 
kanser ya da HİV, hepatit, verem gibi ciddi enfeksiyon durumlarında tedavi uygulanmaz. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

• Fingolimod tedavisine başlamadan önce hastaların su çiçeği hastalığına (Varicella) 
karşı bağışık olmaları (hastalığı geçirmiş olmaları ya da aşılı olmaları) gerekmektedir. Bu 
sebeple hastalara kan testi yapılır, su çiçeğine karşı bağışık olup olmadıkları önceden 
tespit edilir. Bağışıklığı olmayan hastalar 2 ay süre ile ayda bir aşılanır ve bağışıklık 
kazanıldıktan sonra tedaviye başlanır. 

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tedaviye başlanmadan önce göz ve kardiyoloji muayenesi yapılmalıdır.

Başka bir MS ilacı kullanıyorken Fingolimod’a geçiş yapılmak istenmesi 
durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu süre göz 
önünde bulundurulur.

Özellikle ilk doz alımından sonraki altı saat içinde kalp ritminde ve kan 
basıncı değerlerinde değişiklik görülebilir. Hastaların ilk dozu hastanede 
almaları ve en az 6 saat gözlem altında tutulmaları gerekmektedir.
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• Tedavinin ilerleyen döneminde; karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, bağışıklık 
sistemi hücrelerinde kritik düzeyde baskılanma, gözün makula tabakasında ödem, 
fırsatçı enfeksiyonlar ve yüksek tansiyon da izlenebilmektedir. 

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tedavinin 2.haftası,1., 3. ve 6. ayında hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan 
testleri ile değerlendirilirsiniz. Bu sıklık hekiminiz tarafından değiştirilebilir. Bu kontroller 
sırasında hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek 
için tam kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir.

• Kan basıncı takibine aralıklarla devam edilmelidir. 

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

• Tedaviniz sürerken, beyin ve/veya omurilik görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız 
olmasa bile) hastalık aktivitenizin değerlendirilmesi için takip eden hekiminiz tarafından 
planlanabilir. 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Gebelik kategorisi C’dir (Hayvan üreme çalışmalarında ilacın bebek için birtakım 
riskleri olduğu gösterilmiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış yeterli klinik araştırma 
yoktur). Gebelikte kullanımı önerilmez. Eğer gebe kalınması planlanıyorsa, ilacın 2 ay 
önceden kesilmesi sağlanmalıdır.

• Emziren annelerde ilacın kullanılması önerilmemektedir.

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda D 
vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP), lipid profili

Tedavinin 3. ayında gözün makula tabakasında ödem olup olmadığının 
değerlendirilmesi amacıyla göz muayenesi yapılmalıdır.
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İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Süre Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Fingolimod tedavisini düzenli kullanmaya 
devam etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 
yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

• Karaciğer fonksiyon testlerinde şiddetli bozukluk, bağışıklık sistemi hücrelerinde kritik 
düzeyde baskılanma halinde hekiminiz tedavinize ara verebilir ya da değiştirebilir. 

Fingolimod tedavisinden başka bir tedaviye geçişteki ana prensip 
lenfosit sayılarının normal sınırlara gelmesidir.
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• Natalizumab (NTZ); yüksek derecede aktif, ataklarla seyreden MS hastalığında, 
damardan (intravenöz) serum yoluyla uygulanan ikinci basamak tedavilerden biridir.

Nasıl Etki Etmektedir? 

• NTZ, etki ettiği reseptör üzerinden (α4 integrin) kan dolaşımında bulunan ve sinir 
sistemine saldırmaya hazırlanan bağışıklık sistemi hücrelerinin beyne ve omuriliğe 
(merkezi sinir sistemine) geçmesini engelleyerek etki gösterir.

Nasıl Kullanılır?

Piyasa adı Tysabri olan NTZ ayda bir kez veya 4 haftada bir damardan 300 mg olarak 
uygulanır.

• Alerjik, hassas bireylerde tedavi öncesinde önlem amaçlı olarak, kortizon (steroid) ve 
alerji ilaçları uygulanabilir. 

• Uygulama uygun bir sağlık merkezinde yaklaşık 1-1,5 saatte yapılır. 

Reçete Edilme Şartları Nedir?

• NTZ yalnızca yüksek derecede aktif, ataklarla seyreden MS hastalarının tedavisinde 
kullanılır. 

• En az bir yıl süre ile kullanılan interferon veya glatiramer asetat tedavisine yanıtsızlık 
ve yüksek hastalık aktivitesi şartları gerekir. Bu şartları sağlayan hastalara 3. basamak 
sağlık kurumlarında (Üniversite Hastanesi veya Eğitim Araştırma Hastanesi) üç Nöroloji 
uzman hekimi tarafından ilaç raporu çıkartılır ve Nöroloji uzmanlarınca reçete edilir. 

Dr. Ali Özhan Sıvacı

NATALİZUMAB (TYSABRİ®)

NTZ tedavisinin uygun görüldüğü ancak bu şartları sağlamayan 
hastalar için, hekimlerin Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim 
Sistemi (REİYS) üzerinden Sağlık Bakanlığı’na başvurmaları ve ilgili 
ilacın başlanması için özel onam almaları gerekir
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• NTZ tedavisi EDSS 6 ve üzeri olan hastalarda sonlandırılır. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. Aktif 
kanser ya da HİV, hepatit, verem gibi ciddi enfeksiyon durumlarında tedavi uygulanmaz. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

NTZ tedavisi ciddi engellilik potansiyeli olan ve ölümle de 
sonuçlanabilen progresif multifokal lökoensefalopati (PML) riskini 
arttırır. Bu hastalığa sebep olan virüse karşı gelişen ve kanda ölçülen 
antikorlar (anti-JCV antikor) ile PML riski arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. Bu nedenle tedaviye başlarken anti-JCV antikor düzeyiniz tayin 
edilmelidir. Hekiminiz bu tedaviyi seçerken tedavinin faydasını ve 
risklerini değerlendirmeye alacaktır.

Başka bir MS ilacı kullanıyorken NTZ’ye geçiş yapılmak istenmesi 
durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu süre göz 
önünde bulundurulur.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

• En sık görülen yan etkiler ilk birkaç uygulamada daha sık olmak üzere, serum tedavisi 
sırasında ortaya çıkan geçici durumlardır. Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, yorgunluk 
hissi, ateş basması, terleme, kaşıntı olabilir. 

• Alerjik, hassas bireylerde ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebileceği için uygulama 
uygun merkezlerde yapılmalıdır. 

• Hastalarda ayrıca, eklem ağrısı, grip benzeri tablo, depresyon, karın ağrısı, döküntü, 
karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma görülebilir. 

• İlacı kullanan hastalarda vücudun çeşitli yerlerinde fırsatçı enfeksiyonlar görülebilir. 
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• PML de bir fırsatçı virüs enfeksiyonudur. Bu tablo birkaç hafta içinde ilerleyen 
konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güç kaybı, bilinç ve davranış değişikliği, sara krizi 
(epilepsi nöbeti) gibi klinik tablolarla seyreder. Acil hastane başvurusunu gerektirir. 

İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

• Hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile değerlendirilirsiniz. Kontroller 
sırasında hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek 
için tam kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir. 

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)

• PML olasılığı nedeniyle risk yönetimi yapılması gereklidir. Tedavi başlanmadan 
önce ve tedavi sürerken altı ayda bir virüse karşı gelişen antikor (anti-JCV antikor) 
düzeyiniz tayin edilmelidir. Aynı zamanda 6 veya 12 ayda bir beyin ve/veya omurilik 
görüntülemeniz (yeni bir yakınmanız olmasa bile) yapılmalıdır. Bu süreler hekiminiz 
tarafından kısaltılabilir. 

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Gebelik kategorisi C’dir (Hayvan üreme çalışmalarında ilacın bebek için birtakım 
riskleri olduğu gösterilmiştir, ancak gebeler üzerinde yapılmış yeterli klinik araştırma 
yoktur). Gebelikte kullanımı önerilmez. 

• Eğer gebe kalınması planlanıyorsa, ilacın 3 ay önceden kesilmesi sağlanmalıdır.

• Anne sütüne geçmektedir, emziren annelerde ilacın kullanılması önerilmemektedir.
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İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise, ciddi yan etki görmüyorsanız, anti-JCV antikor düzeyiniz uygun seviyede ise 
NTZ tedavisi 24 ay süresince devam ettirilir. Anti-JCV antikor düzeyiniz negatif kaldığı 
sürece ilacı kullanma süreniz PML riskini arttırmayacaktır. 

Farklı tedavi yaklaşımları sebebi ile daha kısa sürelerde kullanımı 
ya da riskler gözetilip hasta onamı alınarak daha uzun sürelerde de 
kullanılabilmesi mümkündür.
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• Okrelizumab; ataklarla seyreden (RR) MS’de ikinci basamak tedavide kullanılan yeni 
nesil ilaçlardandır. Ayrıca başlangıçtan itibaren ilerleyen (PP) MS tipinde ruhsatlı tek 
ilaçtır. 

Nasıl Etki Etmektedir? 

• Okrelizumab, CD20 eksprese eden B hücrelerini seçici olarak hedefleyen bir 
rekombinant hümanize monoklonal antikordur. Yani kandaki hastalığa neden olabilme 
potansiyeli olan hücreleri ürünleyen bazı bağışıklık hücrelerini hedef alır ve etkisiz hale 
getirir.

Nasıl Kullanılır?

• Başlangıç dozu olan 600 mg iki hafta arayla 300’er mg olarak damardan (intravenöz) 
serum şeklinde uygulanır. Sonraki Okrelizumab tedavileri 6 ayda bir tek seferde, 
damardan 600 mg verilecek şekilde planlanır. Tedavi öncesinde alerjik reaksiyonu 
önlemek amacıyla kortizon (steroid), ateş düşürücü ve alerji ilacı verilir.Uygulama uygun 
bir sağlık merkezinde yaklaşık 3-4 saatte yapılır.

Reçete Edilme Şartları Nedir?

• Tedavi öncesinde HIV, hepatit, verem gibi hastalıklar açısından ilgili uzmanlar 
tarafından gerekli testler yapılmaktadır. Dahiliye, Göğüs hastalıkları, Enfeksiyon 
hastalıkları uzmanlarının da onayı sonrasında ilaç uygun hastalarda üçüncü basamak 
sağlık kurumunda nöroloji uzmanı tarafından düzenlenen rapor ile nöroloji uzmanı 
tarafından reçete edilir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Tedavi öncesinde mutlaka hepatit taramaları, verem taramaları, karaciğer ve böbrek 
fonksiyon testleri ve tam kan sayımı yapılmalıdır. Suçiçeği geçirmiş olmak gerekmektedir. 
Suçiçeği geçirmemiş hastalar aşılanmalıdır. Hastanın öyküsünde kanser olup olmadığı 

Dr. Serkan Demir

OKRELİZUMAB (OCREVUS®)
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sorgulanmalıdır. Aktif enfeksiyon varlığında ilaç uygulaması için enfeksiyonun düzelmesi 
beklenmelidir. Kadın hastalarda tedaviye başlanmadan gebelik olmadığından emin 
olunmalıdır. Başka bir MS ilacı kullanıyorken Okrelizumaba geçiş yapılmak istenmesi 
durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu süreye dikkat edilmelidir. 

İstenecek olan Enfeksiyon Testleri: 

HbsAg, 

AntiHbs, 

Anti Hbc IgM-IgG, 

Anti-Hcv

Anti-HIV

Varisella Zoster IgG

Verem tarama testleri (Verem Savaş Dispanserlerinden PPD testi veya quantiferon 
testi; T-spot testi) – Bazı hastanelerde quantiferon ve T-spot testi gibi verem tarama 
testleri yapılabilmektedir, fakat genellikle özel laboratuvarlarda ücret karşılığında 
yapılmaktadırlar.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

• En sık görülen yan etkiler ilacın serum içinde verilmesi sırasında (infüzyon) oluşabilecek 
kaşıntı, döküntü, kızarıklık gibi alerjik yan etkilerdir. 

• Ayrıca yine uygulama sırasında tansiyon düşüklüğü ateş, yorgunluk, baş ağrısı, baş 
dönmesi, bulantı, boğazda tahriş hissi, boğaz ağrısı, çok nadir olmakla birlikte nefes 
almada güçlük, boğazda şişme olabilir. Ancak tüm uygulamalar hastanede gözlem 
altında yapılacağı için uygulama öncesinde önlem amaçlı olarak ateş düşürücü ve alerjik 
reaksiyonları engelleyici tedavi verilecektir. 

• Bunların haricinde üst solunum yolu enfeksiyonu ve nazofarenjit de Ocrelizumab 
tedavisi altındaki hastalarda görülebilen yan etkiler arasındadır. 
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İlacı Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Okrelizumab tedavisi olası yan etkilerin yönetiminde uygun tıbbi desteğe erişimi olan 
ve bu konuda deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır. Tedavi öncesinde infüzyon 
ilişkili reaksiyonları engellemek amacıyla Ocrelizumab’a başlamadan yaklaşık 30 dakika 
önce kortizon, antihistaminik (alerji ilacı), ve ateş düşürücüler uygulanmaktadır. 
İnfüzyon sırasında yan etki gelişmesi durumunda yan etkinin şiddetine göre infüzyon 
hızı azaltılabilir veya kesilebilir. 

• Ocrelizumab aktif enfeksiyonu olan hastalarda, bağışıklık sistemi ciddi şekilde 
baskılanmış olan hastalarda ve bilinen aktif kanseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde 
yapılan araştırmalar üreme üzerine olumsuz etkileri bulunduğunu göstermiştir. Ancak 
insanlarda potansiyel risk bilinmemektedir. 

• Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, Okrelizumab tedavisi alırken ve son 
infüzyondan sonra 6 ay boyunca doğum kontrol yöntemi kullanmalıdırlar. 

• Okrelizumabın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvan çalışmalarında, 
Okrelizumabın anne sütüyle atılımı gösterilmiştir. Bu sebeple kadınlara tedavi sırasında 
emzirmeyi kesmeleri önerilmelidir.

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Süre Devam Edilmelidir?

• Atakların kontrol altına alındığı ve ciddi yan etki görülmediği durumlarda, ilaca 
düzenli olarak devam edilebilir. 

Tedavinin etkisiz olduğu düşünülürse ve hekim tarafından başka bir 
ilaca geçiş planlanıyorsa, vücut bağışıklık sistemi hücrelerinin (CD20 
+ B hücreleri) sayısı da dikkate alınarak yeni tedavi için belli bir süre 
beklenmesi önerilebilir. Bu süre genellikle 3-6 ay ile sınırlıdır.
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• Siponimod; çok aktif, ataklarla seyreden MS ve aktif ikincil ilerleyici MS hastalarında 
FDA tarafından 2019 yılında onay almış, ağızdan (oral yolla) alınan yeni bir ilaçtır.

Nasıl Etki Etmektedir? 

• Siponimod’un etki mekanizması, ataklarla seyreden MS hastalarında kullanılan 
Fingolimod’un etki mekanizmasına benzerdir. Etki ettiği reseptör üzerinden (S1P 
reseptörü) bağışıklık sistemi hücrelerini (T hücre) lenf düğümlerine hapseder ve sinir 
kılıflarına zarar verme potansiyeli olan hücrelerin dolaşıma çıkışını engelleyerek etki 
gösterir. Fingolimod’un istenmeyen yan etkilerine karşı daha iyi bir güvenlik profili 
sunar. Kısa yarılanma ömrü olması da olası istenmeyen etkileri ile mücadele için bir 
avantajdır.

Nasıl Kullanılır? 

Günde 2 mg tek doz aç veya tok olarak ağızdan alınır.

Reçete Edilme Şartları Nedir?

• Siponimod henüz ülkemizde geri ödeme kapsamında değildir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. Aktif 
kanser ya da HİV, hepatit, verem gibi ciddi enfeksiyon durumlarında tedavi uygulanmaz. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

• Siponimod tedavisine başlamadan önce hastaların su çiçeği hastalığına (Varicella) 
karşı bağışık olmaları (hastalığı geçirmiş olmaları ya da aşılı olmaları) gerekmektedir. 
Bu sebeple hastalara kan testi yapılır, su çiçeğine karşı bağışık olup olmadıkları önceden 

Dr. Ali Özhan Sıvacı

SİPONİMOD (MAYZENT®)
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tespit edilir. Bağışıklığı olmayan hastalar 2 ay süre ile ayda bir aşılanır ve bağışıklık 
kazanıldıktan sonra tedaviye başlanır. 

• Tedaviye başlanmadan önce göz ve kardiyoloji muayenesi yapılmalıdır. 

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

• Henüz gerçek yaşam verisi olmayan ilacın klinik çalışmalarında gösterilen olası 
yan etkileri; ilk dozda kalp ritminde yavaşlama, hipertansiyon, karaciğer fonksiyon 
testlerinde bozulma, bağışıklık sistemi hücrelerinde kritik düzeyde baskılanma, gözün 
makula tabakasında ödem, sara krizi, zona enfeksiyonunun aktif hale gelmesi ve fırsatçı 
diğer enfeksiyonlar şeklindedir. 

• Bu yan etkiler, Fingolimod’a kıyasla daha düşük oranda görülmektedir. İlk doza bağlı 
kalp ritmi yavaşlamasının, tedavi başlangıç dozunun düşük tutulup dozun yavaşça 
yükseltilmesi ile önlenebileceği gösterilmiştir. 

İlaç Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 

• Hekiminiz tarafından kontrol muayene ve kan testleri ile değerlendirilirsiniz. Kontroller 
sırasında hekiminiz ilacın karaciğer ve kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek 
için tam kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testlerinizi isteyebilir. 

Başka bir MS ilacı kullanıyorken Siponimod’a geçiş yapılmak istenmesi 
durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu süre göz 
önünde bulundurulur.

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)
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• Takiplerde gözün makula tabakasında ödem olup olmadığının araştırılması amacıyla 
göz muayenesi yapılmalıdır. 

• Kan basıncı takibine aralıklarla devam edilmelidir. 

• Tedavi sürerken gebe kalınmaması önerilmektedir. İlacın kullanımı sırasında gebe 
olduğunu öğrenen hasta ilacı kullanmayı bırakıp en kısa sürede hekimine başvurmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Siponimod’un gebelikte kullanımına dair herhangi bir güvenlik verisi yoktur. Gebelik 
planlanırken ya da gebelik sürecinde kullanılmaz.

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Devam Edilmelidir?

• Hekiminiz tarafından yapılan periyodik kontrollerde, hastalık aktiviteniz kontrol 
altında ise ve ciddi yan etki görmüyorsanız Siponimod tedavisini düzenli kullanmaya 
devam etmeniz gerekir. 

• Hekiminiz hastalık aktivitenizin sürdüğünü, bu tedavinin hastalığınızı kontrol etmekte 
yetersiz kaldığını düşünürse tedavinizi değiştirilebilir. 

• Karaciğer fonksiyon testlerinde şiddetli bozukluk, bağışıklık sistemi hücrelerinde kritik 
düzeyde baskılanma halinde hekiminiz tedavinize ara verebilir ya da değiştirebilir.
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• Cladribine; çok aktif, ataklarla seyreden MS hastalarında, Avrupa’da onay aldıktan 
sonra Mart 2019’da Amerika’da da onay almış, ağızdan (oral yolla) alınan bir ilaçtır.

Nasıl Etki Etmektedir?

• Mavencland, bağışıklık sistemi hücrelerinin (T ve B hücreleri) sayısını seçici olarak 
azaltarak etki gösterir. 

Nasıl Kullanılır?

Mavencland, 10 mg’lik tablet formlarında bulunur. Mavencland ile tedavi, bir yıl arayla 
uygulanan iki tedavi küründen oluşur. Her bir tedavi kürü; birbirini takip eden 2 ayda, 
5’er gün süreyle uygulanır. Günlük doz hastanın vücut ağırlığına göre hekim tarafından 
belirlenir. Tedavinin 5 gün boyunca 24 saat ara ile yaklaşık olarak aynı saatlerde alınması 
önerilir.

Reçete Edilme Şartları Nedir?

• Mavencland henüz ülkemizde ruhsat almış olup geri ödeme kapsamında değildir. 

İlaca Başlarken Neler Yapılmalıdır?

• Bu ilaca başlamadan önce hekiminiz bazı tetkiklerinizi görmek isteyecektir. Kandaki 
bağışıklık sistemi hücrelerinin (T ve B hücreleri) düzeyi tayin edilmelidir. Aktif kanser ya 
da HİV, hepatit, verem gibi ciddi enfeksiyon durumlarında tedavi uygulanmaz. 

• Kadın hastalarda gebelik şüphesi varsa öncesinde mutlaka gebelik testi yapılması 
önerilmektedir. 

Dr. Sedat Şen

CLADRİBİNE (MAVENCLAND®)

Başka bir MS ilacı kullanıyorken Mavencland’a geçiş yapılmak 
istenmesi durumunda, iki ilaç arasında belli bir arınma süresi varsa bu 
süre göz önünde bulundurulur.
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Olası Yan Etkiler Nelerdir? 

• Mavenclad kullanan hastalarda bağışıklık sistemi hücrelerinde baskılanma, herpes 
(uçuk virüsü) enfeksiyonları, döküntü ve saç dökülmesi olabilir. 

İlaç Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Tedavi kürlerinin uygulanacağı haftalarda, ağızdan başka bir medikal tedavi ürünü 
mümkünse kullanılmamalı, uygulanacak ise ilaçların alımı arasında en az 3 saatlik süre 
olmasına dikkat edilmelidir. İlaç alım saatlerine özen gösterilmesi ve doz atlanmaması 
gerekir. 

• Hekiminiz tarafından, her bir tedavi kürünün başlangıcında, 3. ve 7. aylarında kan 
testi ile ilacın kan hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirilir. 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

• Gebelik durumu olan ve gebe kalmak isteyen hastalarda kullanılmamalıdır. Son 
Mavenclad tedavisinden sonra en az 6 ay süre ile etkin bir doğum kontrol yöntemi 
kullanılmalıdır. Erkek hastalar da son tedavilerinden sonra en az 6 ay süre ile 
korunmalıdırlar. Tedavinin ilk küründen 6 ay sonra, ancak 2. küründen önce ortaya 
çıkan gebelik durumunda tedavinin ertelenmesine ilişkin hekimle görüşülmelidir. 

• Emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 

Planlanacak başlıca kan testleri: Hemogram, kan şekeri, ALT, AST, GGT, 
LDH, üre, kreatinin, sodyum, potasyum (hekimin belirlediği sıklıklarda 
D vitamini, TSH -sonuca göre T3,T4-, klinik şüphe halinde CRP)
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İkinci yıl uygulanan tedavi ile klinik, laboratuvar ve görüntüleme 
bulguları kontrol altında olan hastaların 3. ve 4. yıllarında tedavi 
alması gerekmemektedir. 4. yıldan sonra hekim kontrolünde, hastanın 
bulgularına göre tedavi planlaması yapılabilir.

İlaca Hangi Koşullarda Ne Kadar Süre Devam Edilmelidir? 

• İlk yıl uygulanan iki haftalık tedavi kürü döneminde ciddi yan etki yaşamayan ve 
hastalığı kontrol altına alınan hastalar ikinci yıl uygulanacak tedavi kürüne devam 
etmelidir. 
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• Alemtuzumab; yüksek hastalık aktivitesi olan ve/veya ikinci basamaktaki tedaviler ile 

hastalık aktivitesi kontrol altına alınamayan ataklı seyirli MS hastalarında 3. basamak 

tedavide kullanılmaktadır.

• Türkiye’de henüz ruhsatı yoktur ancak bu tedaviyi alması uygun görülen hastalar için 

Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı biriminden onay alınabilmekte ve uygulanabilmektedir.

Nasıl Etki Etmektedir?

• Alemtuzumab beyaz kan hücrelerinin sayısını azaltarak ve yeniden gruplanmasını 

sağlayarak etki eder. Kemik iliğinin yeniden yapılandırılmasına yakın bir etki yaptığı için 

tedavi sonrasında lenfosit düzeylerini belirgin düşürür ve bu etkisi ilk uygulama sonrası 

başlar.

Nasıl Kullanılır?

Alemtuzumab tedavisi her kür senelik verilmek üzere iki tedavi kürü şeklinde uygulanır. 

Hastalık aktivitesine göre daha sonra tekrar anımsatma kürü gerekebilir.

• İlk tedavi kürü: Arka arkaya 5 günde 12 mg/gün olmak üzere damardan toplam 60 

mg serum içinde verilir.

• İkinci tedavi kürü: İlk tedavi küründen 12 ay sonra uygulanan arka arkaya 3 günde 

12 mg/gün olmak üzere damardan toplam 36 mg serum içinde verilir.

Tedavi öncesinde alerjik reaksiyonu önlemek amacıyla kortizon (steroid), ateş düşürücü 

ve alerji ilacı verilir.

Uygulama uygun bir sağlık merkezinde yaklaşık 3-4 saatte yapılır.

Dr. Meral Seferoğlu

ALEMTUZUMAB (LEMTRADA®)



59

BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

Reçete Edilme Şartları Nedir?

• Alemtuzumab yalnızca yüksek derecede aktif, ataklarla seyreden MS hastalarının 

tedavisinde kullanılır. 

• En az bir yıl süre ile Fingolimod veya Natalizumab ya da Ocrelizumab kullanmış 

ama yeterli yanıt alınamamış hastalarda Alemtuzumab tedavisi uygulanabilmesi için 

hekimlerin Ruhsatsız ve Endikasyon Dışı İlaç Yönetim Sistemi (REİYS) üzerinden Sağlık 

Bakanlığı’na başvurmaları ve ilgili ilacın başlanması için özel onam almaları gerekir 

• Diğer tedavilerden bu tedaviye geçiş yapılacaksa 1. basamak olarak belirtilen iğne 

tedavilerinden geçişte herhangi bir boşluk ya da arınma dönemine gerek duyulmadan 

doğrudan geçiş yapılabilir. Fakat ülkemizde şu an için Sağlık Uygulama Tebliği gereği 1. 

basamak tedavilerden geçişe onay verilmemektedir. 

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

• Bu tedavi ile ilgili yan etkileri 2 grupta değerlendirmek gerekmektedir. Birincisi ilacı 
alırken görülen yan etkiler iken diğeri uzun dönem yan etkilerdir.

Alemtuzumab tedavisinin damar yolundan uygulaması sırasında ve hemen 
sonrasında, erken dönemde görülen yan etkiler:

Baş ağrısı, baş dönmesi, döküntü, bulantı, kusma, kaşıntı, kızarıklık, ishal, solunum 
sıkıntısı ilacın damar yolundan uygulanması sırasında görülebilir. İştahsızlık, uykusuzluk, 
yorgunluk, titreme, depresyona ek olarak sırt ağrısı görülebilir. 

Alemtuzumab tedavisine başlayabilmek için fingolimod kullanan 
hastalar için lenfosit denen beyaz kan hücrelerinin sayısı normale 
dönene kadar, Natalizumab (Tysabri) için 8 hafta, Ocrelizumab 
(Ocrevus) için 6 ay, Dimetilfumarat (Tecfidera) için 2 ay arınma 
dönemlerine ihtiyaç vardır. 
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Alemtuzumab tedavisinin uzun dönemde görülen yan etkileri:

Bağışıklık sisteminin baskılanması ve hücrelerin düzenindeki değişiklikler ile ilişkili 
olarak yoldan çıkmış bağışıklık sisteminin neden olabileceği hastalıklar tedavi sürecinde 
geç dönemde ortaya çıkabilir. Hipertiroidi veya hipotiroidi gibi tiroid hastalıkları, 
kanama hastalıkları (ITP), böbrek hastalığı, enfeksiyonlar (sinüzit, farenjit, üst solunum 
yolu enfeksiyonları, uçuk) bu yan etkilerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu 
ilacı kullanmakta olan hastalar takip edildiğinde zaman içinde hastalıkların görülme 
sıklığının azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir. 

• Tiroid hastalıkları: En sık görülen bağışıklık sistemi hastalığı olup aşırı terleme; 
açıklanamayan kilo alma ya da verme; gözlerde şişme; gerginlik; kalbin hızlı 
atması; üşüme hissi; kötüye giden yorgunluk; ya da yeni kabızlık olarak ortaya 
çıktığında doktorunuza başvurunuz.

Eğer tiroid hastalığına yakalanırsanız, çoğu vakada tiroid hastalığınızı kontrol 
altında tutmak için ömür boyu ilaç tedavisi görmeniz, bazı vakalarda ise tiroid 
bezinizin alınması gerekebilir.

• ITP (kanama hastalıkları): Cildinizde küçük dağınık, kırmızı, pembe ya da 
mor lekeler; kolay morarma, kesik olduğu zaman kanamanın durdurulmasının 
zor olması; normalden daha ağır, uzun ya da sık adet dönemleri; adet dönemleri 
arası kanama; diş etlerinde ya da burunda yeni ya da durması daha uzun süren 
kanama; ya da kanlı öksürük olarak ortaya çıktığında doktorunuza başvurunuz. 
Kan testlerinizden tanı konmaktadır.

• Böbrek hastalıkları: İdrarda kan (idrarınız kırmızı ya da çay renkli olabilir), ya 
da bacaklarınız veya ayaklarınızda şişme olarak ortaya çıkabilir. 

• Ayrıca akciğerleriniz hasar görebilir ve öksürdüğünüzde kan gelebilir. Bu sebeple 
tedavi öncesinde ayrıntılı tüberküloz (verem) taraması yapılmaktadır.

Tedaviden yıllar sonra yan etkiler ortaya çıkabileceğinden, tedavi sırasında ve son 
Alemtuzumab infüzyonunuzdan sonraki 4 yıl boyunca aylık olarak düzenli kan ve idrar 
testi yapılması gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz ve MS semptomlarınız kontrol 
altında olsa bile bu testlerin yapılması gerekmektedir. Hasta Uyarı Kartınızı yanınızda 
bulundurmanız önemlidir. Tıbbi tedavi gördüğünüzde, MS tedavisi olmasa bile, Hasta 
Uyarı Kartınızı doktorunuza gösteriniz.



61

BÖLÜM 6: KORUYUCU TEDAVİLER

İlaç Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli ?

Bu tedaviyi almaya karar verip kabul ettikten sonra; son tedavinin ardından 48 ay 
boyunca aylık kan ve idrar tetkikleri uygulanacaktır. Tedavi sonrası takipte kalmanız 
ve tetkiklerinizi aksatmadan yapmanız ve bu duruma uyum göstermeniz gerektiğini 
bilmeniz ilacı kullanabilmeniz için tartışmasız koşuldur. 

Tedaviye başlanmadan önerilen tarama testleri; 

Aktif ve aktif olmayan tüberküloza karşı değerlendirme (yerel kılavuzlar uyarınca) 

HBV (HbsAg, AntiHbs, Anti Hbc IgG-IgM bakılmalıdır) Hepatit Enfeksiyonu(sarılık) 
taraması

Serum kreatinin, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi

TSH gibi tiroid (guatr) fonksiyon testleri 

Mikroskopla idrar tahlili

HPV taraması

Varicella Zoster; suçiçeği taraması

Tedaviden en az 6 hafta önce (gerekirse):

• Hastaların gerekli aşılama şartlarını yerine getirmesi önerilir. 

• Hekim tarafından gerekli görülür ise suçiçeği aşısı (VZV aşılaması) Alemtuzumab tedavi 
kürüne başlamadan önce yapılmalıdır.

Tedaviden iki hafta önce ve tedaviden sonra en az bir ay boyunca:

Diyet: Hastaların, pişmemiş veya az pişmiş etler, yumuşak peynirler ve pastörize 
edilmemiş süt ürünleri, tedaviden iki hafta önce, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 
en az bir ay boyunca almaması gerekir

Tedaviden hemen önce:

• Alemtuzumab uygulamasından hemen önce, herhangi bir tedavi kürünün ilk 3 
gününde kortizon ile ön tedavi uygulanması önerilmektedir. 

• Alemtuzumab uygulamasından önce antihistaminik (alerji ilacı) ve/veya ateş 
düşürücülerle ön tedavi verilebilir. 
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• Tedavinin ilk gününden başlayarak ve tedaviden sonra en az 1 ay boyunca devam 
ettirilecek şekilde günde iki defa 200 mg asiklovir (veya muadili) alınması gerekir.

• Aktif enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon tamamen kontrol altına alınana kadar 
Alemtuzumab tedavisi ertelenmelidir. 

• Tedavi öncesi gebelik taraması yapılmalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların 
Alemtuzumab gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte kullanılmaz. Hastalar tedavi verildikten 
4 ay sonrasına kadar etkili doğum kontrol yöntemleri ile korunmalıdır. Emzirme sırasında 
kullanılamaz.

Tedavi sırası ve sonrası izlemi;

Tedavi başlangıcından itibaren ve son infüzyondan sonra 48 ay boyunca:

• Tam kan sayımı ve serum kreatinin düzeyi: Son tedavi uygulamasından sonra 48 aya 
kadar aylık olarak, 

• İdrar tahlili: Son tedavi uygulamasından sonra 48 aya kadar aylık olarak, 

• Tiroid fonksiyon testleri: Son tedavi uygulamasından sonra 48 aya kadar her 3 ayda 
bir yapılmalıdır.

Hangi Koşullarda Tedavi Kesilmelidir?

• Karaciğer hasarlanması sonucu ortaya çıkan otoimmün hepatit

• Hemofagositik lenfohistiyositoz olarak adlandırılan bağışıklık sisteminin aşırı 
aktivasyonu sonucu vücudun değişik bölgelerinde etkilenmeler 

• İlacı aldığınız ilk 3 günde ortaya çıkan kalp damar hastalıkları, akciğerlerde kanama, 
kalp krizi, felç, baş ve boyun atar damarlarında yırtılma, kanama 

• Şiddetli nötropeni; enfeksiyonlara karşı savunma hücreleri olarak bilinen nötrofilllerin 
sayısında görülen ciddi düşüşler

Yukarıda belirtilen durumlar tedavi ve takip sürecinde görüldüğünde tedavinize 
doktorunuz tarafından son verilebilir.
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• MS’in tedavisinde birinci basamakta enjeksiyon ve hap tedavileri kullanılmaktadır. 
Hastalık kontrol altına alınamazsa aylık ya da 6 ayda bir uygulanan serum tedavileri ya 
da kemoterapi ilaçları da kullanılmaktadır. Tüm bu seçenekler ile hastalık kontrol altına 
alınamazsa “Kök Hücre Tedavisi” gündeme gelebilir. 

• Bu tedavi için öncelikle mevcut bağışıklık sisteminin tamamen ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Hastalara önemli dozlarda kemoterapi ilaçları verilmekte ve kanda 
bulunan bu hücrelerin vücuttan uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Her ne kadar bu işlem 
tedavi amaçlı gerekli olsa da kemoterapi sonrası vücudumuz enfeksiyonlara açık hale 
gelmektedir ve bu nedenle hastalar steril ortamlar olan “Kök Hücre Nakil Merkezleri”ne 
yatırılmaktadır. Kemoterapi sonrası kanda bulunan kök hücreler yüksek teknoloji 
gerektiren cihazlar yardımı ile toplanmakta, yeni ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini 
oluşturmaları için tekrar hastaya nakil edilmektedir. 

• Kök hücre nakli sadece uygun olan, az sayıda ve seçilmiş hastaya yapılır, her hasta için 
uygun bir işlem değildir. Hastaların bireysel yaptıkları başvurular kabul edilmemektedir. 
Takip eden hekimi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre 
Koordinasyon Merkezine başvuru yapılması gerekmektedir. Temmuz 2017 tarihli 
mevzuata göre en az bir Nöroloji uzmanının da katıldığı “Hematopoetik Kök Hücre Nakli 
Konseyi”nde oy birliği ile nakil kararı verilmiş olması şartı aranmaktadır. 

• Sonuç olarak kök hücre naklinin her MS hastası için uygun olmadığı, sınırlı sayıda ve 
belirli kriterleri karşılayan hastalarda yapılabileceği, ölüme kadar gidebilen istenmeyen 
yan etkilerinin olduğu, standart bir tedavi seçeneği olması için çok daha fazla bilimsel 
çalışma yapılması ve tüm şartları taşıması neticesinde bile Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylanması neticesinde yapılabileceği unutulmamalıdır. 

Dr. Cihat Uzunköprü

MULTİPL SKLEROZ VE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
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• Günümüzde MS hastalığının tedavisi için pek çok ilaç seçeneği bulunmaktadır. 

• Yıllar içinde yapılan pek çok yeni araştırma ve buluşlar ile farklı ilaçlar üretilmiş ve 
kullanıma girmiştir. Bu ilaçların büyük kısmı bağışıklık sisteminin işleyiş yöntemini 
değiştirerek etki göstermektedir. 

• Geçmiş dönemlerde ise başlıca bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (immünsupresan) 
kullanılmaktaydı. Bu ilaçlar bağışıklık hücrelerini genel anlamda ya işe yaramaz hale 
getirerek ya da yok ederek etki göstermekteydi. Zaman içerisinde bu ilaçların bir dereceye 
kadar etkin olduğu ancak yan etkilerinin de hatırı sayılır ölçüde fazla olduğunun ortaya 
çıkması ile yeni nesil ilaçlar tercih edilmeye başlanmıştır.

• Bu ilaçlardan ilki Azatioprin (İmuran®) isimli ilaç ağızdan (oral yolla) kullanılan 
bir ilaçtır. Günde 2-3 defa alınan bu ilacın MS hastalığında düşük bir etkinliği vardır. 
Bununla beraber hastada kan hücrelerinde düşüklük, karaciğer hasarı, pankreas iltihabı 
ve diğer yan etkilere yol açabilmektedir. 

• Başka bir ilaç olan Siklofosfamid (Endoksan®) ayda bir kez serum içinde uygulanan bir 
tedavi olup bazı kanserlerde ve romatizmal hastalıklarda kullanılmaktadır. Kemoterapi 
grubunda olan bu ilaç geçmişte yüksek aktiviteli ve ilerleyici MS hastalarında 
kullanılmıştır. Bununla beraber ilacın ciddi bulantı ve kusma, enfeksiyonlara yatkınlık, 
kanamalı mesane iltihabı ve kısırlığa yol açma gibi ciddi yan etkileri de bulunmaktadır.

• Yine bir kemoterapi ilacı olan Mitoksantron (Mitoxantron®) MS’li hastalarda benzer 
amaçlarla kullanılmıştır. Bu hastalarda yüksek etkinlik gösterdiği görülen bu ilacın yıllar 
içinde kalp yetmezliği ve lösemi gibi ciddi yan etkilerinin gözlenmesi üzerine zaman 
içinde kullanımından vazgeçilmiştir. 

Dr. Tuncay Gündüz

DİĞER SEÇENEKLER
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GENEL BİLGİLER 
• MS seyri sırasında hastaların yaşayabileceği yakınmalar özetle; 

⇒ Hafıza sorunları (Hafıza başta olmak üzere; duygu, düşünme, motivasyon  
 ve dil yeteneklerde bozulma), 

⇒ Depresyon, 

⇒ Yorgunluk, 

⇒ Dengesizlik, 

⇒ Yürüyüş bozukluğu, 

⇒ Spastisite (Kasların şiddetli derecede kasılı kalması, gevşeyememesi hali), 

⇒ El ve ayaklarda titreme, 

⇒ Nöbetler, 

⇒ İşeme ve bağırsak işlev bozukluğu 

⇒ Cinsel işlev bozukluğudur. 

• Bu yakınmaların farkında olmak ve uygun yaklaşımlarla iyi yönetmek hastaların yaşam 

kalitesini arttırabilmektedir. 

MS YAKINMALARININ ve ÖZEL 
DURUMLARIN YÖNETİMİ 

Dr. Serkan Demir, Dr. Murat Mert Atmaca, Dr. Meral Seferoğlu, Dr. Ali Özhan Sıvacı

Bu bölümde adı geçen ilaçlar sadece bilgi amaçlıdır, hekiminiz reçete ettiği takdirde kullanabilirsiniz.

Yakınmalarla mücadele edilirken yakınmalar bir çok disiplin (psikolog, 
fizyoterapist gibi) ile birlikte ele alınmalıdır. Hastanın yaşam kalitesini 
arttırmaya çalışırken çoklu ilaç kullanımından mümkün olduğunca 
uzak durulmalıdır.
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İŞEME BOZUKLUĞU
• MS’li hastalarda sık görülen işeme bozuklukları; 

- Sık idrara çıkma, 

- Urgency (acil idrar yapma gereksinimi), 

- Noktüri (gece idrar yapma ihtiyacı ile uyanma)

• İdrar yolları enfeksiyonları, özellikle MS’li kadınlarda sık görülür ve işeme bozukluğunun 
artmasına neden olabilir. 

• İşeme bozukluğu çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

• Detrüsor kas hiperaktivitesi: Detrüsor denen kas idrar torbasını (mesane) 
çepeçevre sarar. Bu kas idrar torbasına idrar dolarken gevşer, işeme sırasında kasılır. 
Detrusör kası MS nedeniyle fazla çalışırsa idrar torbası tam dolmadan kişide işeme 
isteği belirir; bunun sonucunda kişi çok acil olarak işeme isteği ile çok sık idrara 
çıkar. 

• Detrüsor - sfinkter dissinerjisi: İdrar torbasının bitiminde büzgen kası 
denen musluk işlevi gören bir kas bulunur. İşeme sırasında idrar torbası kasılırken 
bu kasın gevşemesi gerekir. Gevşemezse “detrüsör-sfinkter dissinerjisi” olarak 
isimlendirilen durum oluşur ve hasta işemekte, idrar torbasını boşaltmakta zorlanır, 
ya da idrarını yapamaz. 

Bazı hastalarda hem çok sık idrar yapma isteği hem de idrarını 
boşaltamama sorunu birlikte görülebilir. Bu hastalarda hedef böbrek 
fonksiyonlarını korumak ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçerek 
diğer MS yakınmalarının artmasını engellemek olmalıdır.
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Yapılması gerekenler; 

• Hastalardan ayrıntılı öykü alınması ve fizik muayeneleri oldukça önemlidir. Benzer 
yakınmalara neden olabilecek erkeklerde prostat büyümesi, idrar borusu problemleri gibi 
diğer sebepler gerektiğinde üroloji hekimine danışılarak dışlanmalıdır. 

• Tam idrar tahlili ve idrar kültürü yapılmalıdır. 

• İşeme sonrası idrar torbasında kalan idrar miktarının (postmiksiyon rezidü idrar hacmi) 
ölçülmesi ve ultrason tanıya yardımcı olur. 

• Hastaların bir bölümünde ürodinamik çalışmalar gerekebilir. Ürodinamik çalışma için 
öncelikle idrar torbasının tamamen boşaltılması sağlanır. Ardından biri idrar torbası 
içerisine, biri de makata yumuşak, can yakmayan basınç kateterleri yerleştirilir. İdrar 
torbası içerisine yerleştirilen kateter bir özel bir pompaya bağlıdır ve pompa idrar torbası 
içerisine ölçüm cihazının belirlediği hızla su pompalar. Hem idrar torbası dolarken hem 
de dolduktan sonra hastanın işemesi ile detrüsor kasının ve sfinkter denen büzgen 
kasının elektriksel aktivitesi ölçülür.

Genel öneriler 

- Aşırı aktif idrar torbası bulguları olan hastaların günlük sıvı alımının 1-2 litreye  
 sınırlandırılması önerilir. Ayrıca akşam yatağa girmeden 2 saat önce su içmeyi  
 bırakma gibi öneriler de verilebilir. 

- Pelvik taban egzersizleri aşırı aktif idrar torbası bulguları olan hastalarda faydalı  
 olabilir. Bu egzersizlerde hasta idrar veya gaz geçişini durduruyormuşçasına  
 kaslarını 10 saniye kasar ve sonra en az 10 saniye gevşetir. Bu egzersizleri gün  
 içinde tekrarlar.

- Hastanın ek hastalıkları (şeker hastalığı, parkinson gibi) ve tedavileri (idrar  
 söktürücüler, tansiyon ilaçları) mutlaka gözden geçirilmelidir. 

- Ayrıca hastalardaki problemlere yönelik medikal tedaviler de verilebilmektedir.
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Sık idrara çıkan veya acil idrara çıkma yakınması olan hastalara antikolinerjik-
antimuskarinik etkili ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar mesane boşalmasını yavaşlatır, rezidüel 
idrar hacmini artırırlar. Tedavi öncesi rezidü idrar hacmi saptanarak, daha sonraki 
ölçümlerle tedavinin etkinliği izlenebilir.

- Oksibutinin; (Uropan 5 mg tb) günde 1-3 kez, 2.5-5 mg dozunda kullanılır. 

- Propiverin; (Mictonorm 15mg draje ve SR 30mg kapsül) günde1-4 kez 15 mg  
 dozunda kullanılır. 

- Fesoterodin; (Toviaz 4 mg tb- 8 mg uzatılmış salınımlı tb) günde 1 kez 4-8 mg  
 dozunda kullanılır. 

- Solifenasin; (Kinzy, Solifas 5-10 mg tb) günde 1 kez 5-10 mg dozunda kullanılır. 

- Trospium Klorür; (Spasmex 30 mg tb) günde 2-3 kez 15 mg dozunda kullanılır.  
 Kan beyin bariyerini geçmez. Kognisyon üzerine etkisi azdır, 

- Darifenasin; (Emselex 7,5 ve 15 mg uzatılmış salım tablet) günde 1 kez 7,5-15 mg  
 dozunda kullanılır Selektif olarak M3 reseptörlerini bloke eder. Kognisyon üzerine  
 etkisi azdır. 

- Tolteridon tartarat; (Detrusitol 1 mg tablet, SR 4 mg kapsül) günde 2 kez 2 mg  
 dozunda ya da uzun salınımlı formu için günde 1 kez 4 mg dozunda kullanılır. 

- Propanteline; (Bantinova 15 mg draje), günde 4 kez 15 mg dozunda kullanılır. 

- Botulinum toksin; şiddetli aşırı aktif mesane bulguları olan hastalarda son  
 basamak olarak önerilir. 

İdrarı boşaltma güçlüğü olan hastalar prostat büyümesi tedavisinde kullanılan alfa 
bloker ilaçlar kullanılabilir. 

- Prazosin (Minipress, Vasoflex,Lantopres, Hypovase)

- Terazosin (Teranar 5 mg tb)

- Doksazosin (Cardura 4 mg tb)

- Tamsülosin; (Flowmax 0,4 mg tb) günde 1 kez 0,4 mg, gerekirse 2-4 hafta sonra  
 günde bir kez 0,8 mg kullanılabilir 
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Sık idrara çıkma şikayeti olan hastalarda; 

- Desmopressin; (Minirin 0,1 ve 0,2 mg tablet, 1 mg/mL burun spreyi ) anti-diüretik  
 hormondur. Oral form için önerilen doz günde 1 kez 100-400 μg yani  
 0,1-0,4 mg. Burun spreyi için önerilen doz günde 1 kez 10-40 μg, 1 doz sprey  
 10 μg’ye denk gelmektedir. 

İdrar yolu enfeksiyonlarında görülen işeme sorunlarının tedavisi; 

- Hastada idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma gibi yakınmalara yol açan idrar  
 yolu enfeksiyonları geniş spektrumlu antibiyotikler ile tedavi edilir ve kültür  
 sonucuna göre tedavi düzenlenir. 

- Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının yönetimi konusunda bir görüş  
 birliği yoktur. Ancak şiddetli enfeksiyonlar ilerleyip her iki cinsiyette ciddi böbrek  
 enfeksiyonlarına dönüşebilmektedir. Bu nedenle ciddi takibi gerekir. 

İşeme güçlüğü olan hastalarda tedavi; 

- Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK); ince esnek ve kaygan bir sonda ile idrar  
 torbasına girerek idrarın boşaltılması işlemidir, 

- Uzun süreli kateterizasyon; idrar torbasına uzun süreli kalıcı sonda yerleştirilmesi  
 işlemidir, artık TAK mümkün değilse önerilir.

 - Suprapubik vibrasyon; karın ön duvarına yerleştirilen bir uyarıcı (stimülatör) ile  
 idrar torbası üzerinde titreşimler oluşturarak idrar torbasının boşalmasını  
 kolaylaştırma işlemidir, idrar boşaltma güçlüğü olan hastalarda kullanılabilir ve  
 kullanımı sınırlıdır. 

Çok nadir olarak özellikle tedavilere dirençli bazı hastalarda üroloji ile iş birliği yapılarak 
cerrahi tedaviler de uygulanabilmektedir.



70

BÖLÜM 7: MS YAKINMALARININ ve ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ

BAĞIRSAK PROBLEMLERİ
Kabızlıktan dışkı kaçırmaya kadar geniş bir yelpazede mide bağırsak problemleri 
gelişebilir. 

• Tedavide kullanılan kimi ilaçların yan etkisi olarak da mide bağırsak yakınmalar 
gelişebilir 

• Genellikle beraberinde idrar sorunu da varsa idrar sorunlarının tedavi edilmesi bağırsak 
sorunlarının yaklaşık yarısının (%40) çözülmesine yardımcı olur. 

• Kabızlık için laksatifler, lavmanlar, sıvı ve lif alımının artırılması gibi diyet 
değişikliklerinden yararlanılabilir. 

• Dışkı kaçırma için barsak hareketlerini arttıracak besinlerden uzak durulması hastalara 
öğütlenmelidir. İshal önleyici ilaçlar gibi ilaç tedavileri de kullanılabilir.

Bazı hastalarda davranışsal terapilerin faydası olduğuna dair yayınlar mevcuttur. 

• Ayrıca fiziksel aktivitenin artırılması tavsiye edilir. 

MS ve YORGUNLUK
• MS hastalığının derecesinden ve ilerlemesinden bağımsız olarak yorgunluk birçok 
hastanın hastane başvurusundaki yakınmalarından olabilmektedir.

• Kullanılan MS ilaçlarının ve antidepresan gibi ilaçların yan etkisi olarak da karşımıza 
çıkabilir.

• Sıcakla artış gösterebilir. 

• Kansızlık, hipotiroidi gibi eşlik eden hastalıklar da yorgunluğa sebep olabilir. 

• B12 ve D vitamini eksikliklerinde yakınma artabilir.
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Tedavide:

- Modafinil (Modiodal, Modiwake 100 mg, 200 mg tb); sabah ve öğlen saatlerinde  
 uykulu hissetme ve yorgunluk yakınmalarınıza yardımcı olabilir. İlacı kullanmak  
 için kontrendikasyonunuzun olmaması durumunda doktor önerisiyle başlanır.

- Amantadin (PK-Merz 100 mg); aslında Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç  
 olan amantadin MS hastalarında yorgunluk için kullanılabilir. 

- Kullanmakta olduğunuz ilaç yan etkileri ile mücadele önemlidir, doktorunuz  
 yorgunluğa neden olabilecek ilaçları değiştirebilir.

- Fiziksel aktivite ve egzersiz yorgunluğun giderilmesinde oldukça önemlidir,  
 kitabın egzersiz önerileri kısmına bakınız.

- Yorgunluğunuzun nedeni kansızlık, tiroid bezi hastalıkları veya vitamin eksiklikleri  
 ise bu durumların tedavisi yapılmalıdır.

MS ve YÜRÜME BOZUKLUKLARI
Hastalığın tanısının erken konulması ve uygun tedavi yönetimi ile hastalarda özürlülük, 
yürüme problemleri giderek daha az görülmeye başlanmıştır. Yine de bazı hastalarda 
hastalığın ilerlemesiyle yürüme desteği (baston, yürüteç, tekerlekli iskemle) gereksinimi 
ortaya çıkabilir. 

• MS’te yürüme problemlerinin yönetiminde fizik tedavinin önemi büyüktür. Yürüme 
denge problemi başlayan hastalar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı ile beraber 
izlenmelidir.

• Yürüme bozukluklarının en önemli nedenlerinden biri spastisite denilen özellikle bacak 
kaslarında görülen sertleşme ve buna bağlı gelişen hareket kısıtlılığıdır. 
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• İdrar yolu enfeksiyonu, bulantı, kusma, kabızlık, dispepsi, sersemlik, baş ağrısı, denge 
bozukluğu, uyuşma, el titremesi gibi yaygın yan etkiler görülebilirken, trigeminal 
nevraljinin alevlenmesi, alerjik reaksiyonlar gibi daha az görülen yan etkilerdir. 

• Böbrek yetmezliği ve epilepsi öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 

• Gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte ve emzirmede fampiridine kullanımından kaçınılması 
önerilmektedir. 

• Sağlık uygulama tebliği: Fampiridine (Fampyra 10 mg tb); Özürlülük skoru (EDSS) 4 
ve üzeri olan ve 25 adım yürüme testine göre ilacı kullanması hekim tarafından gerekli 
görülen RRMS hastalarında tedaviye başlanır, EDSS skoru 7 üzeri olan hastalarda tedavi 
sonlandırılır. 

• Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği Nöroloji uzman 
hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Nöroloji uzman 
hekimleri tarafından reçete edilir.

MS ve SPASTİSİTE (KASLARDA SERTLEŞME)
MS’in özellikle birincil ilerleyici formunda daha çok görülen bacak kaslarında giderek 
artan sertlik, gevşeyememe hastaların günlük yaşam kalitesini bozan en önemli 
sorunlardan biridir. 

• Muayene ve değerlendirme testleri ile spasitisitenin derecesi ortaya konulurak, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon kliniği ile iş birliği içersinde tedavisi düzenlenmelidir. 

MS tedavisinde yürüme güçlüğü gelişen uygun hastalarda Fampiridine 
(4-aminopyridine) etken maddeli Fampyra adı verilen ilaç kullanılabilir. 
MS’li bazı hastalarda yürüme bozukluğuna iyi gelebilir. 

Yürüme güçlüğü yaşayan EDSS skoru 4-7 arası olan yetişkin MS 
hastalarında yürümenin iyileştirilmesi için kullanılan Fampyra 10 mg 
tb aç karına 12 saat arayla günde iki kez alınır. 
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Spastistenin ilaç tedavisi; 

- Baklofen; (Lioresal 10 mg tb) ağızdan günde 3 kez yarım tablet olarak başlanır.  
 Günde maksimum 60 mg a kadar çıkılabilir ancak doz arttıkça gevşemenin  
 artması ile hastanın yorgunluğu artıp yürümesi bozulabilir., 

Çok nadiren omuriliğe takılan pompa yoluyla doğrudan merkezi sinir sistemine 
verilebilir. 

– Tizanidin;(Sirdalud 2 mg tb, Sirdalud MR 6 mg kapsül) yüksek dozda hipotansiyon,  
 sedasyon ve ağız kuruluğu yapabilir. Başlangıç tedavisi olarak günde 3 kez 2 mg  
 tablet, bazı hastalarda da Lioresal ile kombine tedavide akşam 6 mg kapsül  
 şeklinde verilebilir.

- Klonazepam; (Rivotril 2 mg tb) hekimin önerisi ile gece tek seferde ya da günde  
 2-4 doza bölünmüş olarak kullanılabilir. 

- Botulinum toksin uygulama; Özellikle belli bir kas grubunda ciddi sertlik varsa,  
 doğrudan o kasa enjeksiyon şeklinde uygulanır.

 - Spastisiteyi şiddetlendiren etkenler varsa (enfeksiyon, ağrı, yaralar, mesane- 
 bağırsak sorunları) saptanıp tedavi edilmesi önemlidir. 

MS ve ISIYA KARŞI HASSASİYET
• Artmış vücut ısısı sonucu klinik bulgu ve belirtilerin geçici olarak kötüleşmesi MS 
hastalarında sık görülen bir durumdur.

• MS hastalarının çalıştıkları ortamların da buna göre düzenlenmesi günlük yaşam 
kalitelerini arttırır. Serin bir ortamda dinlenme, soğuk duşlar, buz paketleri, bölgesel 
soğutma cihazlarının kullanımı ve soğuk içecekler bu durum için kullanılabilir.
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MS ve AĞRI
Ağrı MS hastalarında sık görülen bir yakınmadır. 

 • Genel vücut ağrıları dışında Lhermitte belirtisi olarak isimlendirilen, genellikle boyun 
bölgesinde oluşan bir plak sonucu ortaya çıkan, boyundan sırta, kollara ve bacaklara 
yayılan kısa süreli elektriklenme karıncalanma hissi oluşabilir. Ayrıca trigeminal 
nevralji olarak isimlendirilen yüzün genellikle tek tarafında meydana gelen kısa süreli 
elektrik çarpması şeklinde şiddetli ağrı yakınması da MS hastalarında görülebilen ağrı 
çeşitlerinden biridir.

 • Nevralji adını verdiğimiz elektrik çarpması şeklinde sinir ağrılarında gabapentin, 
pregabalin ve karbamazepin gibi hekiminizin önereceği tedaviler yakınmalarınız 
geçmesine yardımcı olur. Trigeminal nevralji adını verdiğimiz yüzde kısa süreli elektrik 
çarpmaları MS hastalığında sık görülür. 

 • Engellilik sonucu oluşan, kas, eklem ve kemikler üzerinde hissedilen gerginlik ve 
basınç sonucu ortaya çıkan ağrı; kas ve iskelet sistemi ağrısıdır ve tedavide duruşunuzu 
düzenleyici kas kuvveti artırıcı egzersizlerin önemli yeri vardır. Öte yandan çeşitli 
enfeksiyonlar ve bası ülserleri ile ağrı daha da artar. Bunların varlığı araştırılmalı ve 
tedavi edilmelidir. 

• Atipik yüz ağrıları, kronik gerilim tipi baş ağrısı, kronik migren, omurilikten çıkan 
sinirlerle ilgili ağrılar, kalça ağrıları ve nöropatik ağrı da MS hastalarında görülebilir.

 Ağrı tedavisinde nonsteroid analjezikler, parasetamol, gapapentin, pregabalin kullanılır. 

MS ve EPİLEPSİ (SARA HASTALIĞI)
• Epilepsi, MS’li hastalarda genel toplumdan daha sık görülür. 

• MS atağı ile ilişkili nöbetler geçici ve iyi seyirli olabilir. Uzun süreli antiepileptik tedavi 
gerekmeyebilir. Fakat bu durum oldukça nadirdir.

• Ancak bazı MS hastaları tedaviye dirençli kronik epilepsi hastaları haline gelebilir ve 
tekrarlayan epilepsi krizleri görülebilir.
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MS ve CİNSEL İŞLEVLERDE BOZULMA

Epilepsisi olan MS hastalarında epilepsinin takip ve tedavisi diğer 
epilepsi hastalarınınki ile aynıdır.

Cinsel işlev bozukluğu MS hastalarında görülebilmektedir. Bu 
yakınmanızı doktorunuz ile paylaşmaktan çekinmeyiniz.

• Cinsel işlev bozukluğu gelişmiş hastalarda depresyon mutlaka akla gelmelidir. Aynı 
zamanda hasta antidepresan ilaç (özellikle SSRI) kullanıyorsa da bu ilaçlara bağlı da 
cinsel istek (libido) azalması, geç boşalma (ejekülasyon gecikmesi) gibi cinsel işlev 
bozuklukları gelişebilir. 

Tedavi:

- Sildenafil (Viagra) gibi bazı ilaçlar hekiminizce reçetelenebilir. 

- Vibrasyon ve vakum cihazları ile azalan his ve orgazma ulaşma zorluğu  
 desteklenebilir.

MS ve UYKU BOZUKLUKLARI
• Huzursuz bacaklar sendromu (HBS), uykusuzluk ve uyku ilişkili solunum bozuklukları 
MS hastalarında görülebilmektedir. 

• Gündüz aşırı uyuklama yakınması olan hastalarda HBS akla gelmelidir. HBS 
demir eksikliğine bağlı artış gösterebilir. Kan değerlerine bakılarak tedavi ve takibi 
yapılabilir. 

• Aynı zamanda uykudan uyandıran sık idrara çıkma, bacaklardaki sertlik, gerginlik ya 
da nöropatik ağrı da uyku kalitesini bozup bu yakınmalara neden olabilir. 
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• HBS ve diğer nedenlerin tedavisi genel toplumla aynıdır.

• MS tedavisinde kullanılan diğer ilaçların uyku bozukluklarına yol açabileceği de akılda 

tutulmalıdır.

MS ve TİTREME (TREMOR) - DENGE BOZUKLUĞU 
(ATAKSİ)
Ellerde, başta, bazen de bacaklarda titreme ve denge bozukluğu MS hastalarında 

görülebilen ve günlük yaşam kalitesini bozan özürlülük nedenlerinden biridir.

 Tedavi: 

- Titremeye yönelik tedavi titremenin doğasına göre değişmektedir. Beyinciğin  
 etkilenmesi sonucu ortayan çıkan titremeyi ortadan kaldıracak medikal tedavi  
 henüz yoktur. Ancak atakla ortaya çıkan titreme kortizon tedavisinden yarar  
 görür. 

- Hareketle ortaya çıkan titreme tedavisinde betabloker bir ajan olan Propranolol  
 (Dideral tb) günde 3 kez alındığında semptomatik yarar sağlayabilir. 

- Çok şiddetli  intasiyonel tremor (hareketle ortaya çıkan titreme) için derin beyin  
 stimülasyonu beyin pili uygulanabilir. 

MS ve TAMAMLAYICI TIP
• MS’li hastaların bir kısmı, hastalığın kronik seyrine ve sekel bırakabilme olasılığına 

karşı duydukları derin kaygı nedeni ile alternatif yollara başvurmaktadırlar. Hastalar 

başvurdukları yolları doktorları ile paylaşmalıdırlar. Kullanmakta oldukları diğer tedaviler 

ile riskli etkileşimler hasta hayatına mal olabilir. 

• Bunların bir kısmı ile ilgili bazı araştırmalar yapılmakta ise de çoğunluğunun yararı 

henüz bilimsel verilere dayanmamaktadır. Bazıları ise zararlı bile olabilmektedir. 
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MS ve DOĞUM KONTROLÜ
• MS hastalarında gebelikten korunma ile birlikte kontrollü ve planlı gebelik, anne ve 
bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir. Gebelik süresince kullanımı onaylanmış bir MS 
ilacı bulunmadığı için, hastalığın daha selim ve kontrol altında olduğu düşünülen bir 
döneminde gebeliğin bilinçli olarak planlanması önerilmektedir. 

• Tedavide kullanılan pek çok ilacın, anne karnında bebek gelişimine olası kötü 
etkileri göz önünde bulundurularak gebe kalınmadan belli süreler önce kesilmiş 
olması gerekmektedir. Interferon (Betaferon®, Rebif®, Avonex®) ve Glatiramer Asetat 
(Copaxone®) dışında kalan tüm tedavilerde hastalar etkin doğum kontrol yöntemleri 
uygulamalıdır. Bu hastalarda da doğru gebelik zamanının tespiti çok önemlidir. Gebelik 
kararı için hastalığın aktif dönemde olmaması hem gebelik, hem lohusalık döneminin 
rahat geçirilebilmesi için gereklidir. Doğum kontrolunda kullanılacak yöntemlerin MS 
açısından önemi yoktur. Kendisi için en iyi olan yönteme hasta Kadın Doğum uzmanı 
hekimiyle birlikte karar vermelidir. 

Doğum Kontrol Hapları

• MS hastalarında doğum kontrol hapı kullanılmasında hastalığa özgü herhangi bir 
sakınca yoktur. Sadece engelliliği yüksek ve hareket kabiliyeti kısıtlı hastalarda kombine 
doğum kontrol haplarının pıhtılaşmaya zemin hazırlayabileceği bildirilmiştir.

• MS’de şikâyetleri gidermeye yönelik olarak kullanılan bazı ilaçların (modafinil, 
Karbamazepin vb) doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltarak istenmeyen gebelikler 
açısından risk oluşturabileceği akılda tutulmalıdır.

Rahim İçi Araç Uygulanması (RIA)

• Pelvik bölgede duysal yakınmaları olmadıkça MS hastalarında RIA kullanılabilir.
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MS ve YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ
• MS hastalarında kısırlık (infertilite) toplum ile aynı oranlarda görülmektedir. MS 
hastaları cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel istekte azalma gibi sebeplerle yardımcı 
üreme teknikleri kullanmaya yönelebilmektedirler.

• Yapılan çalışmalarda yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan hormonların kadınlarda, 
özellikle uygulama gebelikle sonuçlanmamışsa, atak sıklığında artışa yol açabileceği; 
erkeklerde ise atak sıklığını etkilemeyeceği ortaya konmuştur. 

• Hastanın yaşı, kısırlığın sebebi ve süresi gibi birçok faktör göz önüne alınarak Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı önerileri ile en uygun yöntem seçilmelidir.

MS ve GEBELİK SÜRECİ/DOĞUM
• MS hastalığının üreme, doğurganlık ve sağlıklı çocuk sahibi olma üzerine olumsuz bir 
etkisi yoktur. Hastalık babadan ya da anneden çocuğa doğrudan geçebilen bir hastalık 
değildir. 

• MS hastalarında gebe kalmanın uzun vadede engellilik üzerine olumsuz bir etkisi 
gösterilmemiştir. Hastanın MS için tedavi alırken istenmeyen gebeliklerden korunması 
ve doktorunun danışmanlığında planlı olarak gebe kalması esastır.

• Günümüzde gebelik süresince kullanılan bir MS ilacı bulunmamaktadır. Yapılan 
çalışmalarda gebeliğin son üç ayında atak sıklığında azalma ve doğum sonrası ilk üç 
aylık dönemde atak sıklığında artma olabileceği gösterilmiştir.

• Hastalarda gebeliğin üçüncü ayından itibaren MR çekilebileceği öngörülmektedir. Çok 
gerekmedikçe kontrast madde kullanılması önerilmemektedir.

• Hastalarda ilk üç ay ağır bir atak olmadıkça kortizon kullanılması önerilmemektedir. 
Daha sonraki dönemlerde kullanımı daha güvenlidir. Kortizona yanıtsız, ağır ataklarda 
kan serum değişim tedavisi uygulanabilir. 

• Ciddi duyu bozukluğu ve güçsüzlük olan hastalarda doğumun gerçekleşmesi için 
kasılma artırıcı tedavi gerekebileceğinden gebe son ay çok yakından izlenmeli ve doğum 
hastane şartlarında gerçekleştirilmelidir.



79

BÖLÜM 7: MS YAKINMALARININ ve ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ

• Doğum esnasında anestezi uygulanması gerekiyorsa, genel anestezinin, spinal ve 

epidural anesteziye tercih edilmesi önerilir.

• MS hastalarında doğum sırasında vakum ve forseps ile müdahalenin yanı sıra doğum 

ilişkili komplikasyonların topluma oranla daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. İstatistiksel 

olarak bebeklerde düşük doğum tartısı ve kısa boy normalden biraz fazla görülmektedir.

MS ve EMZİRME DÖNEMİ
• MS hastalarında gebelik sonrası lohusalık ve emzirme döneminde atak sıklığında artış 

olabileceği ön görülmektedir.

• Mevcut bilimsel verilere göre gebelik sonrası hasta emziriyorken herhangi bir MS ilacı 

kullanması önerilmemektedir. Gebelik öncesi hastalık aktivitesi ve atak sıklığı yüksek 

hastalar haricinde, genel kanı hastanın makul bir süre emzirmesini teşvik yönündedir. 

• Emzirme döneminde atak geçiren hastada damardan kortizon tedavisi uygulanabilir. 

Atak için tedavi alan hastanın uygulama öncesi bebeğini emzirmesi ve mümkünse kısa 

süre depolanmak üzere süt sağımı önerilir. Tedaviden 4 saat sonra hastaya ilk gelen sütü 

sağıp atması ve daha sonra bebeğini yeniden emzirmeye başlaması önerilir.

• Atak açısından riskli ve gebelik sonrası ağır atak geçiren hastalarda MS tedavisi erken 

dönemde başlanabilir

MS ve MENOPOZ DÖNEMİ
• MS ortalama menopoz yaşını değiştirmez. Menopoz dönemi kadında doğurganlığın 

sona erdiği ve östrojen hormonunun tedrici olarak azaldığı bir dönemdir. MS ve menopoz 

birlikteliğinin duygu durum, uyku ve idrar ile ilgili problemlerin artmasına yol açtığı 

belirtilmektedir. 
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• Son yıllarda MS seyrinin yaş ile ilişkisi daha dikkat çeker hale gelmiştir. Yaş ilerledikçe 
ataklar azalmaktadır. Özellikle hastalığın erken ataklı döneminde yeterli ve etkin tedavi 
almayan hastalarda ikincil ilerleyici seyir olarak tanımlanan fonksiyonel kayıpların 
olduğu ve özürlülüğün ortaya çıktığı dönem başlar. Bu dönem de kadınlarda genellikle 
menapoz ve sonrasına denk gelmektedir. 

• Menopoz döneminde uygulanan Hormon Replasman Tedavisi (HRT) ile ilgili bilgiler 
henüz net değildir. HRT tedavisi altında olan menopoz dönemindeki MS hastaları ile 
yapılmış çalışmalarda hayat kalitesi ölçeklerinde artışlar gösterilmiştir fakat sebep sonuç 
ilişkisi net kurulamamıştır. MS hastalarında HRT kullanım kararı, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı önerileri ile verilmelidir. 

MS ve AŞI
• MS ve aşı ile ilgili yapılmış çalışmalarda herhangi bir aşıyla aşılanma sonrası atak 
riskinde artışı gözlenmemiştir. 

• Son derlemelere bakıldığında; HBV (hepatit B), HPV (human papilloma virüs), 
mevsimsel grip, MMR (kızamık-kızamıkçık-kabakulak), çiçek, tetanoz, difteri, çocuk felci 
ve BCG (verem) aşılarının MS gelişme riskini artırmadığı bildirilmektedir. 

• Özellikle bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullanan ve Afrika gibi enfeksiyon yatkın 
bölgelere gidecek olan hastalarımızın canlı aşılar konusunda bilinçli olması gerekir. 
Aşılama durumunda bu durumu mutlaka doktorunuzla paylaşınız.

• Aşı karşıtı görüşlerin giderek yaygınlaştığı günümüzde, aşılanmanın MS gelişimi ile 
ilişkisi olmadığı ve MS hastalarında aşılanmadan kaçınmanın genellikle gereksiz olduğu 
söylenebilir. 

• Aşılanmak için hastalığın sessiz dönemini beklemek uygun olabilir. 

• Atak dönemi sonrası 4-6 hafta bekleyip aşılama yapılması önerilir. Aşı sonrası tedaviye 
başlamak için kesin bir süre olmasa da 4 hafta gibi bir süre beklemek gerekebilir. 



81

BÖLÜM 7: MS YAKINMALARININ ve ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ

MS ve AŞILANMA 

Canlı aşılar (BCG, kızamık, 
polio, çiçek, suçiçeği) 

Bağışıklık sistemi baskılayan tedavi altındaki hastalarda 
canlı aşılardan kaçınmakta fayda vardır.

Tetanoz aşısı Acil durumlarda atak sırasında bile uygulanabilir. 

Grip ve human papilloma 
virüs aşıları 

Potansiyel yararı tartışmalıdır. Hastaya özel karar 
verilmelidir.

Pnömokok aşısı 
Solunumsal açıdan risk taşıyan, tekerlekli iskemleye 
veya yatağa bağımlı hastalar için önerilir.

Hepatit B aşısı 
Risk grubundaki hastalara yapılabilir. Özellikle 
monoklonal antikor tedavisi alacak risk faktörü olan 
hasta gruplarında hastaların bağışık olması önerilir. 

Sarıhumma aşısı Yapılması önerilmez.

H1N1 aşısı 
Çalışmalar yetersizdir. Yapılan çalışmalarda aşılanma ile 
hastalık gelişimi arasında ilişki saptanmamıştır.

• İmmun sistemi baskılayıcı etkili ilaç kullanırken yapılmak zorunda kalınan tetanoz, 
kuduz gibi önemli aşıların etkinliğini değerlendirmek için mutlaka enfeksiyon hastalıkları 
uzmanından görüş alınması gerekir.

• Grip aşılarının atak tetikleme konusunda tamamen masum olduğu konusunda yeterli 
veri bulunmamaktadır. Bu nedenle yalnızca kış aylarında çok sık viral enfeksiyon yaşayan 
ve bu nedenle atakları tetiklenen hastalarda yapılması uygun olabilir.
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MS ve ORUÇ
• MS hastalarının en sık sorduğu sorulardan biri de oruç tutup tutamayacaklarıdır. 

• MS gibi kronik uzun süreli ilaç kullanımı gerektiren, birçok faktörden etkilenebilen 
hastalıklarda genel olarak oruç tutulması önerilmez. Fakat bu durumun istisnaları vardır.

• MS hastalarının bir kısmı çoklu ilaç kullanmaktadır. MS ilacı, ağrı kesiciler, işeme 
düzenleyiciler ve antidepresanlar gibi. Oruç tutmak bu hastalarda ilaç düzeninin 
bozulmasına yol açabilir ve semptomlarda artış görülebilir.

• Aynı zamanda yaz aylarına denk gelen oruç dönemlerinde sıcaklık, susuz kalma ve 
açlık da MS semptomlarını arttırabilir sık yalancı atak hatta atak görülebilir. 

Fakat uzun süredir atak geçirmemiş, sadece MS ilacını kullanan veya ilaç kullanmayan, 
engellilik skoru düşük, daha önce oruç tutmuş ve etkilenmemiş kişiler doktorları ile karar 
verip oruç tutabilirler. 1-2 gün oruç tutmayı denedikten sonra mevcut durumlarına göre 
karar verip devam edebilirler. Bu hastalar özellikle sahur ve iftar dönemlerinde yeterli 
sıvı almaya özen göstermelidirler.
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Multipl skleroz seyri sırasında hastaların yaklaşık yarısında anlama, algılama ve farkında 
olmak fonksiyonlarını ifade etmek için kullanılan bilişsel fonksiyonlarda etkilenme 
görülmektedir. 

Bazı hastalarda hastalığın erken dönemlerinde bile hastanın farkında olduğu bellek 
sorunları, odaklanma güçlüğü, unutkanlık gibi yakınmalar olabilir. Multipl sklerozda 
bilişsel etkilenme, hastaların ve ailelerinin yaşamlarını etkilemekle birlikte hastalar 
tarafından göz ardı edilebilmektedir. 

Hastalar sıklıkla güçsüzlük, dengesizlik, görme problemleri gibi fiziksel yakınmalara 
odaklanmışlardır. Unutkanlık günlük yaşamı, sosyal ve iş hayatını etkiler hale geldiğinde 
doktorlarına bununla ilgili yakınmaları olduğunu belirten hastalara, doktorları bazı 
testleri uygulayıp, hangi alanlarda etkilenme olup olmadığını saptayabilir. Ancak 
unutmamak gerekir ki stres, aşırı çalışma, günlük hayattaki üzücü olaylar, yorgunluk 
gibi nedenler de bellek problemlerine yol açabilir. 

• Bellek (hafıza); beyine gelen bilginin depolanması, korunması, geri çağrılması ve 
kullanılması olarak tanımlanmaktadır 

• Multipl skleroz, hem plaklara bağlı olarak hem de genel olarak beyinin etkilenmesi 
nedeniyle çeşitli bellek problemlerine neden olabilmektedir. Bu durum, hastalık şiddeti, 
tipi (ataklarla seyreden, ilerleyici gibi) ile ilişkilidir. 

MULTİPL SKLEROZDA  
BELLEK (HAFIZA) SORUNLARI 

Dr. Bilge Piri Çınar, Dr. Nazlı Gamze Bülbül
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MULTİPL SKLEROZDA GÖRÜLEN BİLİŞSEL PROBLEMLER 
NELERDİR?
• Multipl sklerozda bellek sorunlarının temelinde öncelikle öğrenme ve kayıt 
süreçleri sorumlu tutulmakta, ya da geri getirme (hatırlama) sürecinde sorun olduğu 
düşünülmektedir. MS’te öğrenme ve hatırlamada bozulma yaygın olarak görülmektedir. 
Özellikle sözel akıcılık, problem çözmeyi planlama ya da karar verme için harcanan 
zamanda uzama, karmaşık dikkat, dikkati sürdürme, soyut akıl yürütme, planlama, izleme, 
bir amaca ulaşmak için uygun olan problem çözme, karar verme, çizgiler arasındaki yön 
farkları, nesnelerin uzamsal pozisyonu gibi becerilerde bozulma görülebilir. 

MULTİPL SKLEROZDA BELLEK PROBLEMİ OLDUĞU 
NASIL ANLAŞILIR?
• Bir MS hastasının bellek problemi olup olmadığı, ya kendisinin fark ettiği problemleri 
doktoruna söylemesi ile ya da rutin kontrollerde hasta belirtmese dahi doktorun 
sorgulaması ve yapılan bazı testlerle anlaşılabilir. Belirtiler; konuşurken doğru kelimeleri 
bulamama, konuşmaları takip edememe, dikkat dağınıklığı, alışveriş listesini unutma, 
düşüncede dağılma, küçük şeyleri hatırlayamama, ilaç saatlerini unutma, günlük basit 
problemleri çözememe, bazı günlük zorluklarla başa çıkamama, daha önce kolayca 
yapılabilen günlük işleri yapmada zorlanma şeklinde kendini gösterebilir.

• Normal sağlıklı bireylerde de zaman zaman benzer sorunlar olabileceği için öncelikle 
gerçekten bir problem olup olmadığını anlamak için doktorunuz tarafından basit testler 
yapılması gerekebilir. Daha sonra gerek görülürse daha ayrıntılı testlerle problemin 
nerde olduğu anlaşılabilir. Ancak bu sırada doktorunuz; fiziksel yorgunluk, depresyon, 
kaygı, uykusuzluk gibi problemleri de sorgulayacaktır. Çünkü bu problemler hafızada 
yorgunluğa, dikkat dağınıklığına sebep olabilir ve gerçekte hafızada problem olmasa da 
varmış gibi algılanabilir.
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BELLEK SORUNU VARSA NE YAPILABİLİR?
• Bellek sorununuz olduğu doktorunuz tarafından saptanmışsa bu duruma neden 
olabilecek MS dışı nedenleri sorgulayacaktır. Söz gelimi vitamin B12 düzeyi düşükse ya 
da tiroid beziniz yeterli çalışmıyorsa verilecek ilaç desteği ile yakınmalarınız azalacaktır. 
MS’ e bağlı bellek sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi yoktur ancak 
belleğinizi güçlendirmek için günlük hayatta bazı pratikler yapmanız önerilebilir. Ayrıca 
güçlü olan yönlerinizi daha iyi kullanmak, görevleri gerçekleştirmek için alternatif yollar 
bulmaya çalışmak da hafıza problemleri ile başa çıkmada yardımcı olabilir. 
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• Multipl skleroz (MS) santral sinir sistemini (beyin, omurilik) etkileyen otoimmün bir 

hastalıktır. Genç erişkinlerde daha sık görülse de çocuk ve ergenlerde görülebilmektedir. 

Tüm MS hastalarının yaklaşık % 2-5’inde hastalık başlangıcı 18 yaş altındadır.

ÇOCUKLARDA MS NEDEN ORTAYA ÇIKAR?
• MS’in neden ortaya çıktığı henüz net olarak bilinmemektedir. Ancak genetik yatkınlığı 

olan bireylerde bazı viral enfeksiyonlar, D vitamini yetersizliği, sigara dumanına maruz 

kalma, obezite gibi bazı çevresel faktörlerin süreci tetikleyebildiği öne sürülmektedir. 

• Genetik yatkınlık terimi MS’in genetik olarak aktarılan bir hastalık olduğu anlamına 

gelmemektedir. Çocuğunuzun MS olması, diğer kardeşlerinde ya da ileride kendi 

çocuklarında da mutlaka MS gelişeceğini göstermez. 

ÇOCUKLARDA MS’İN BULGULARI, İLERLEYİŞİ 
NASILDIR?
• Çocuklarda MS bulguları ve yakınmalar erişkinlere çok benzer. Görme bozukluğu, 

bulanık görme, çift görme, denge bozukluğu, kol-bacakta güçsüzlük, yürüme bozukluğu, 

uyuşma-karıncalanma gibi duysal yakınmalar, mesane kontrolünde bozulma çocuklarda 

da görülebilir. Küçük çocuklar bazen duysal yakınmaları ve görsel bozuklukları 

tanımlamakta zorlanabilir. Çocuklarda da depresyon, kaygı gibi psikiyatrik yakınmalar 

görülebilir ayrıca dikkat ve öğrenme yeteneklerinde bozulmaya bağlı okul başarısında 

düşme gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI MULTİPL SKLEROZU
Dr. Özgül Ekmekci
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• Çocuklarda MS’in ataklarla seyreden formu görülür. Progresif (atak olmadan ilerleyici) 
form çocuklarda pek görülmez, bu türde bir hastalık tablosunda daha farklı hastalıkların 
araştırılması gerekir.

• Çocuklar için de atak tanımı erişkinlerde görülen atak tanımı ile aynıdır. En az 24 
saat süren başka bir nedene bağlı olmayan yeni nörolojik yakınma/bulgular veya 
eski yakınma/bulguların kötüleşmesi atak olarak isimlendirilir. Bazen ateş yüksekliği, 
enfeksiyon gibi durumlar yalancı atak dediğimiz kötüleşmelere neden olabilir, ateş 
yüksekliği ve enfeksiyonun kontrolü ile yakınmalar düzelir.

• Küçük çocuklarda bazen ilk atak erişkin MS’te görülenden farklı bir tablo ile 
başlayabilir. Bu ilk atakta ensefalopati olarak isimlendirilen bilinç bozukluğu, mental 
bozukluğun eşlik ettiği nöbet geçirme, fazla sayıda yaygın nörolojik bulgunun/
yakınmanın görüldüğü daha ağır bir tablo görülebilir. Bu türde ağır bir ilk atak geçiren 
çocukların bir kısmında daha sonra tipik MS atakları ortaya çıkar ve MS tanısı konur. Bu 
tip ilk atağın olduğu çocukların diğer bir kısmında ise olay tek atak olarak kalabilir ya da 
nöromiyelitis optika adlı farklı bir otoimmün hastalık gelişebilir. Bu nedenle bu tip atak 
geçiren olguların klinik ve MR ile izlemleri önemlidir.

ÇOCUKLARDA MS TANISI NASIL KONUR?
• MS tanısı için klinik özellikler ve radyolojik (MR) özelliklerin birlikte değerlendirilmesi 
gerekir. Öncelikle hekiminiz çocuğunuzun yakınmalarını sorgulayacak ve ayrıntılı bir 
nörolojik muayene yapacak, MR görüntülemenizi değerlendirecektir. Daha sonra MS 
tanısını destekleyici bulgular ve MS ile karışabilen bazı hastalıkların ayırıcı tanısı için 
bazı kan tetkikleri (rutin biyokimyasal testler, Anti-MOG, Anti aquaporin-4 gibi bazı özel 
antikorlar) istenebilir.

• MS tanısında ve ayırıcı tanı için önemli testlerden birisi de lomber ponksiyon ile beyin 
omurilik sıvısı incelemesidir. Bu işlem temiz, mikroptan arındırılmış ve uygun koşullarda 
yapıldığında çocuğunuz için zararsızdır. MS tanısı ve karışabilen diğer hastalıkların 
ayrımı için çok değerli bir incelemedir. 

• Kliniğe yansımayan sessiz etkilenmeleri gösterebilmek için “uyarılmış potansiyeller” 
adlı elektrofizyolojik testler (VEP, SEP) istenebilir. Bu testler de çocuğunuz için zararsız, 
ağrısız tetkiklerdir.
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• Tüm bu tetkiklere rağmen bazı hastalarda ilk görüşmede kesin tanı konamayabilir, 
kesin tanı için klinik olarak izlem ve MR tetkiklerinin bir süre sonra tekrarlanması, ilk MR 
sonuçları ile karşılaştırılması gerekebilir.

ÇOCUKLARDA MS ATAK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
• Çocuklarda MS tedavisi erişkin MS tedavisine benzer. Atak döneminde damardan 
(intravenöz) yüksek doz kortizon tedavisi uygulanır. Bu tedavinin dozu ve süresi 
hekiminizce düzenlenecektir. Tedavi sırasında erişkinlerde olduğu gibi diyette 
tuz ve şeker kısıtlaması yapılır. Çocuğun enfeksiyondan korunması gerekir. Hafif, 
yaşam kalitesini bozmayan ataklarda tedavi uygulanmadan kendiliğinden düzelme 
beklenebilir. Çok ağır ataklarda veya kortizonla düzelmeyen ataklarda ise plazma 
değişimi uygulanabilir.

ÇOCUKLARDA KORUYUCU TEDAVİ NASILDIR?
• Çocuklarda MS koruyucu tedavi yaklaşımları erişkin MS hastalarından elde edilen 
deneyimlere dayanmaktadır. Tedaviye erken başlanması temel prensiplerdendir. 
Tedavideki amaç hastalık aktivitesini (klinik ataklar, MR’da yeni plak/aktif plak oluşumu, 
engellilik artışı gibi) azaltmaktır. Ülkemizde birinci basamak enjeksiyon tedavileri (beta 
interferonlar ve glatiramer asetat) çocuklarda kullanılabilmektedir. Şu anda diğer 
ikinci, üçüncü basamak ve oral (Fingolimod, dimetilfumarat, teriflunomid gibi ağızdan 
tablet olarak verilen ilaçlar) tedaviler Sağlık Bakanlığı izni ile uygulanabilmektedir. 
Tüm bu tedavilerin uygulanmasında erişkinlerdekine benzer şekilde ilaç yan etkileri 
tedavi sırasında oluşabilecek riskler hekiminizce bazı kan testleri ve ek incelemeler ile 
mutlaka izlenecektir. Tedavi yanıtı klinik olarak atakların izlemi, muayene bulguları ile 
değerlendirilir. Bunun yanında hekiminiz radyolojik olarak da MR’ların tekrarlanmasını 
ve eski MR bulguları ile karşılaştırılmasını isteyebilir. Tüm bu izlemler sonucunda 
hastalık aktivitesinde artış, tedaviye yanıtsızlık veya ilaç yan etkisi varsa ilaç değişimleri 
önerilebilir.

• Çocuklarda tüm bu tedavilere rağmen bazen ağrı, spastisite, dengesizlik, yürüme 
bozukluğu, mesane sorunları gibi bazı yakınmalar sekel olarak kalabilir. Bu tür 
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yakınmalarda hekiminiz yakınmaya yönelik ilaç tedavileri önerebilir; fizik tedavi ve 
rehabilitasyon, üroloji gibi diğer branşlardan yardım alınabilir

ÇOCUĞUN HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ 
NASIL OLMALIDIR?
• Çocuğun/ergenin hastalığı hakkında bilgilendirilmesi hastalığını tanıması, kaygıları 
için çözümler üretilmesi, tedavi kararlarında kendisinin de kararlara ortak alınması 
tedaviye uyumunu arttırır. Çocuklarda ve ergenlerde hem kronik hastalığa hem de MS’in 
etkisine bağlı depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik yakınmalar sık görülebilir, 
bunun için Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlarından yardım alınması uygun olur.

YAŞAM TARZI VE OKUL YAŞAMI
• Çocuğun tüm çocuklarda olduğu gibi sağlıklı, düzenli beslenmesi sağlanmalı, spor ve 
diğer hobiler ile uğraşması desteklenmelidir. Sigara dumanına maruziyet engellenmelidir. 
Okulda rehber öğretmenin çocuğun hastalığı hakkında bilgilendirilmesi gerekir, fiziksel 
ve zihinsel engelleri mevcutsa eğitim olanakları, mesleğe yönlendirmenin buna yönelik 
düzenlenmesine çalışılmalıdır.
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NEDİR?
• EDSS İngilizce ‘Expanded Disability Status Scale’ (Genişletilmiş Engellilik Durum 
Ölçeği)’nin kısaltılmasıdır. MS hastalarında engelliliğin değerlendirmesi için kullanılan 
evrensel bir ölçektir. 1955 yılında ilk kez tanımlanmıştır. 1983 yılında genişletilmiş ve 
zaman içinde küçük düzeltmelerden geçmiştir. Ayrıntılı bir şekilde yapılacak nörolojik 
muayene sonucunda hekim tarafından 0 ile 10 arasında bir puanlama yapılması esasına 
dayanır.

NEDEN KULLANILIR?
• Hastaların hemen her muayenesinde yapılan rutin bir değerlendirmedir. Hastalığın 
seyri esnasında ortaya çıkabilecek özürlülük artışı veya azalmasını değerlendirmek 
için kullanılır. Ayrıca sosyal güvenlik kurumu tarafından ilaç raporlarında ve maluliyet 
belgelerinde zorunlu olarak bulundurulması istenen temel değerlendirme ölçeğidir. 

• Değerlendirme yapan hekime göre, küçük farklı sonuçlar elde edilse dahi, bu yöntem 
MS hastalarında kullanılan evrensel ve güvenilir bir ölçektir. Aynı hekim tarafından 
ardışık olarak yapılan ölçeklendirmelerde elde edilen bulgular daha değerli ve objektif 
kabul edilir. 

NASIL HESAPLANIR?
• Genel olarak EDSS değeri 4,5 ve üzerinde ise hastanın yürüme problemleri ön plandadır. 
Değerin 4 ve altında olduğu durumlarda ayrıntılı nörolojik muayene sonuçlarına göre 
puanlama yapılmaktadır. 

EDSS 
(GENİŞLETİLMİŞ ENGELLİLİK DURUM ÖLÇEĞİ)

Dr. Sedat Şen
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PUANLAMA NASIL YAPILIR?
EDSS değerinin 0 olması: Nörolojik muayenesi tamamen normal olan bir hastayı 
tanımlamaktadır. 

1-1,5: Özürlülüğü olmayan ancak nörolojik muayenede hafif anormallikleri olan  
 hastalar.

2-3,5: Hafif özürlülüğü olan (görmesinde hafif azalma, hafif dengesizlik, hafif  
 güçsüzlük veya his kaybı, vb.) ancak en az 500 metre mesafeyi yardımsız ve  
 dinlenmeden yürüyebilen hastalar.

4-5,5: Orta derecede özürlülüğü bulunan, yürüme güçlüğü çeken fakat 100 metre  
 mesafeyi yürüyebilen hastalar.

6-7,5: Belirgin özürlülüğü olan hastalardır, 100 metre mesafeyi yürüyemezler ancak  
 ayağa kalkıp en az birkaç adım atabilirler.

8-9,5: Yürüyemeyen, genel olarak yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı olan  
 hastalardır. 

10:  MS’e bağlı ölüm durumunu gösterir. 
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GENEL BİLGİLER
• Multipl sklerozun (MS) henüz kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. 

• MS hastalığı tedavi almayan hastalarda genellikle ilerleyici ve pek çok etkileyen 
karmaşık bir hastalıktır. 

• Sinir sisteminin yapı ve işlevlerindeki bozukluklar hastaların fiziksel, bilişsel, sosyal ve 
duygularla ilgili sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. 

• MS’li bireylerde günlük yaşam aktivitelerini sınırlandıran çeşitli bozukluklar meydana 
gelebilir.

• Herkes gibi MS’li bir bireyin de en temel amacı günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız 
olmak, önemli olarak gördüğü tüm aktivitelere (iş yaşamı, okul, sosyal etkinlikler vs.) 
verimli bir şekilde katılabilmek, dengeli ve tatmin edici bir hayat sürdürebilmektir. 

• Bu amaca ulaşmadaki en önemli unsurlarından biri de rehabilitasyondur. 

• MS hastalığı bazen hayata aktif katılmayı etkileyebilir. Örneğin günlük market 
alışverişine gitmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bunun nedeni belki de yürümede yaşadığınız 
güçlüklerdir. Yürümenizi zorlaştıran ise bacak kaslarınızın güçsüz ya da gergin olması 
olabilir. 

• Rehabilitasyon süreçlerinde, tüm bu durumlar ayrıntılı olarak değerlendirilir ve buna 
uygun bir tedavi programı oluşturulur. 

• MS rehabilitasyonu, sıklıkla MS’li kişinin ya da yakınının bir sağlık profesyoneline 
(sıklıkla doktora) hastalığın günlük yaşamdaki işlevleri olumsuz yönde etkilediğini 
bildirmesiyle başlar. 

MULTİPL SKLEROZ REHABİLİTASYONU
Dr. Emre Ata, Dr. Fzt. Turhan Kahraman
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• Eğer siz de günlük hayatta zorluk yaşıyorsanız, uygun bir rehabilitasyon programına 
yönlendirmesi için doktorunuza başvurunuz. 

REHABİLİTASYON EKİBİ
• Rehabilitasyon ekibinde ülkelerin ya da kurumların yapısına göre pek çok farklı 
branştan sağlık profesyoneli görev alır. Ancak, rehabilitasyon ekibinin özellikleri ne 
olursa olsun en merkezde hasta ve sıklıkla yakınları bulunmalı ve tüm süreçlerde MS’li 
birey ve yakınları aktif katılım göstermelidir. 

• Bu nedenle size verilen ev egzersiz programı gibi görevlerinizi mutlaka yerine 
getirmeye çalışın, seanslarınızı aksatmayın. 

• Rehabilitasyon ekip üyelerinin çok farklı bilgi birikimleri ve deneyimleri bulunmaktadır. 
Bu bilgi ve deneyim birikimi iyi bir ekip çalışmasıyla MS’li bireyin tedaviden maksimum 
verimi alması için kullanılmaktadır. 

• Rehabilitasyon ekip üyelerini tanımak, hangi durumlarda kimden yardım alınması 
gerektiği hakkında bilgi verici olacaktır. 

• Daha pek çok farklı branş, rehabilitasyon ekibinde görev alsa da aşağıda en sık 
bulunanların görevleri özetlenmiştir. 

• Doktor: MS rehabilitasyonuna sıklıkla dahil olanlar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
uzmanları, Nörologlar ve Aile Hekimleridir. Hastalar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
uzmanı bir hekim tarafından muayene edildikten sonra ihtiyaç duydukları egzersizler 
açısından fizyoterapistlere yönlendirilirler. Hekimlerin hastaları hastalıkları hakkında 
bilgilendirmek, koruyucu bazı önlemler almak, hastanın yaşam tarzı ile ilgili bazı 
değişiklikler yapmak, en uygun ilaç tedavisini planlamak ve başka hastalıkları varsa 
onların tedavisi için gerekli yönlendirmeleri yapmak gibi önemli görevleri de vardır. MS 
hastaları rehabilitasyon süreci boyunca mutlaka hekim takibinde olmalıdırlar.

• Fizyoterapist: MS hastalığı genellikle hareket ile ilgili yetersizliklere (kas güçsüzlüğü, 
spastisite, denge kaybı, ağrı, yürüme bozuklu vb.) neden olabileceğinden fizyoterapistler 
rehabilitasyon ekibinin temel unsurlarındandır. Fizyoterapinin temel amacı, maksimum 
hareket becerisini geliştirmek, korumak ya da geri kazandırmaktır. Fiziksel tıp ve 
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rehabilitasyon hekimi ile birlikte yapılan geniş kapsamlı değerlendirmelere göre hastaya 
özel egzersiz programları fizyoterapistler tarafından düzenlenir ve uygulanır.

• Ergoterapist: Diğer bir adıyla iş ve uğraşı terapistleri, hastaların iş ve uğraşılarındaki 
beceri ve kapasitelerini artırmayı hedefler. Sıklıkla hastaların kendi kendine bakım, 
ev yaşantısı, serbest zaman, iş ve/veya okul hayatlarındaki bağımsızlık ve performans 
düzeylerini artırmak için uygun değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygularlar. 

• Dil ve konuşma terapisti: Kişinin konuşma ve yutma problemlerinin tedavisi için 
uygun değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygular.

• Hemşire: MS rehabilitasyonunda hemşirelerin çok önemli görevleri vardır. MS’li 
bireylerin ilaçları ve temel bakımı konusunda eğitim verirler. Hijyen, yatak yaralarının 
yönetimi, uygun beslenme programının takibi, mesane ve bağırsak eğitimi, duygusal 
destek, yeterli uyku ve dinlenme zamanlarının sağlanması gibi pek çok konuda kişiye 
yardımcı olurlar. 

• Psikolog: MS’li bireylerin bilişsel ve ruhsal sağlıklarının korunması ya da tedavi 
edilmesi için gerekli değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygular.

• Beslenme ve diyet uzmanı: İyi beslenmeyi teşvik etmek için diyet yönetimi yoluyla 
beslenme danışmanlığı sağlar. Beslenme durumunu geliştirmek için kişiye özel bireysel 
beslenme planı oluşturur.

REHABİLİTASYON ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
• İlk değerlendirmede, MS’li bireyin sağlık durumu ve fonksiyonunun MS nedeniyle ne 
oranda etkilendiği belirlenir. 

• İlk değerlendirmede tipik olarak, yüz yüze görüşme, gözlem ve standart ölçümler 
uygulanır. 

• Bu değerlendirmelerle, kişinin var olan problemleri ve kapasitesi, fonksiyonlarını 
etkileyen çevresel ve kişisel diğer etmenler belirlenir. Kişinin öncelikli beklentilerine 
ve rehabilitasyon ekibinin klinik değerlendirme ve gözlem sonuçlarına göre gerçekçi 
rehabilitasyon hedefleri ve rehabilitasyon planı belirlenir.
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• Bu değerlendirmelerde size pek çok farklı test ve anket uygulanabilir. Bu testler bazen 
uzun ve sıkıcı olsa da lütfen elinizden geldiğince düzgün yapmaya çalışın. Bu test ve 
anketlerin sonuçları, sizlerin durumu hakkında rehabilitasyon ekibine çok önemli bilgiler 
vermektedir. 

• Rehabilitasyon hedeflerinin belirlenme sürecine tüm rehabilitasyon ekip üyelerinin 
yanı sıra MS’li birey ve yakınları da dahil edilmelidir. Bu nedenle, rehabilitasyondan 
beklentilerinizi söylemekten, kafanızda oluşan soruları sormaktan çekinmeyin. 

• Belirlenen hedefler, kişiye özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olmalı ve toplam süre, 
sıklık gibi zaman özellikleri de belirlenmelidir. Rehabilitasyon süreçleri hakkında size 
bilgi verilmelidir. 

ENGELLİLİĞİN DERECESİNE GÖRE REHABİLİTASYON 
HEDEFLERİ
• MS’li bireylerin engellilik düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan Genişletilmiş 
Özürlülük Durum Ölçeğine (Expanded Disability Status Scale-EDSS) göre bazı temel 
rehabilitasyon hedefleri belirlenebilir. 

• MS hastalığının son derece karışık özelliklerinin olduğu, her bireyin birbirinden farklı 
olduğu ve rehabilitasyonun bireye özel planlanması gerektiği unutulmamalıdır.

• Söz gelimi, televizyonda ya da internette gördüğünüz bir egzersiz programını 
bilinçsizce uygulamak size yarardan çok zarar verebilir. Size en uygun hareketlerin ve 
programın ne olduğunu öğrenmek için doktorunuza ve fizyoterapistinize danışmalısınız. 

• Son yıllarda MS alanında yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde MS’li bireylerin engellilik 
düzeylerinin artışı son derece azalmıştır. Aşağıda sunulan dönemler herkes için geçerli 
olmayabilir. Şu an hangi dönemdeyseniz o dönemin amaçlarına odaklanın. 

Başlangıç dönemi (EDSS<1)

• Bu dönemde size hastalık hakkında kapsamlı bilgiler verilmektedir. 
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• Fiziksel aktivite ve egzersizin son derece yararlı olduğunu bilmelisiniz. 

• Fiziksel aktivite ve egzersiz, sizi mutlu hissettirir, vücudunuzu zinde tutar, kaslarınızın 
daha güçlü olmasını sağlar. 

• Fiziksel aktivite ve egzersiz, tıpkı yemek yemek gibi birer davranış biçimi haline 
gelmelidir. 

Erken dönem (EDSS = 1.5-5.5)

• Bu dönemde MS’li bireyler bağımsız olarak yürüyebilmekle birlikte yürüme mesafeleri 
azalmıştır. 

• Bu dönemin temel rehabilitasyon hedefleri:

⇒ Kas kuvvetini artırmak

⇒ İstemsiz kas kasılmalarının önüne geçmek

⇒ Daha iyi bir duruş şeklini geliştirmek

⇒ Dengeyi geliştirmek

⇒ Yürüyüş mesafesini ve dayanıklılığını artırmak

⇒ Duyu kayıplarının azaltılmasıdır. 

Orta dönem (EDSS = 6-7)

• Bu dönemin başlangıcında tek taraflı destekle yürüyebilen MS’li bireyler, ilerleyen 
zamanlarda çift destekle yürüyebilir hale gelir. 

• Dönemin sonunda MS’li bireyler tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalır. 

• Bazı bireyler çok uzun yıllar yardımcı cihaz desteği ile yürürken bazılarıysa çok kısa 
sürede tekerlekli sandalye seviyesine geçer.

• Bu dönemin temel amacı, tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmenin önlenmesidir. 

• Bu dönemde, bazı kişilerde solunum problemleriyle karşılaşabilir. Bunların önlenmesi 
önemlidir. 
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İleri dönem (EDSS>7)

• Bu dönemin temel amacı uzun süreli hareketsizliğe bağlı olarak gelişebilecek yatak 
yaraları, hijyen problemleri, kaslarda erime, kalp-damar ve akciğer sistemiyle ilgili 
sorunlar, kas ve iskelet sistemi sorunları gibi komplikasyonların önlenmesidir. 

• Ayrıca,

⇒ Mevcut kas kuvvetinin korunması

⇒ Hastanın mümkün olduğu kadar hareketli tutulması

⇒ Mümkünse destekli bir şekilde ayakta tutularak ayaklara ağırlık aktarmanın  
 sağlanması

⇒ Uygun bir yerden bir yere nakletme (yataktan sandalyeye, sandalyeden klozete  
 gibi) yöntemlerinin hem hastaya hem de hastaya bakım veren kişiye öğretilmesi

⇒ El ve kol hareket kontrolünün geliştirilmesi

⇒ Kişiye özel ev içi ve ev dışı çevrenin düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

 

VÜCUT YAPI VE FONKSİYONLARINDAKİ BOZUKLUKLARA 
YÖNELİK REHABİLİTASYON

Kas kuvveti, eklem hareket açıklığı ve tonus problemleri

• Kas kuvveti, eklem hareket açıklığı ve tonus, MS’li bireylerin istemli hareketleri 
yapmalarını ve dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerini sağlayan 
temel faktörlerdir. 

• MS’li bireylerin önemli bir bölümünde değişik derecelerde spastisite (kaslarda istemsiz 
kasılma, gerginlik, gevşeyememe hali) görülebilmektedir. 

• İdrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, bası yarası, tırnak batması, ağrı gibi durumlarda 
spastisitede artış görülebilir. Bu nedenle spastisite tedavisinde öncelikle spastisiteyi 
tetikleyebilecek olumsuz faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

• MS’li bireyin dik duruş, oturma ve yatak içi düzgün duruşu geliştirilmelidir. 



98

BÖLÜM 11: MULTİPL SKLEROZ REHABİLİTASYONU

• Yatağa bağımlı MS’li bireylerde uygun pozisyonlama yöntemleri ve pozisyonlama 
yardımcıları kullanılmalıdır. 

• Postür egzersizleri ve gövde kaslarının kontrolünü geliştirici egzersizler 
uygulanmalıdır. 

• MS’li bireylerde fonksiyonel aktivitenin devamlılığı açısından kolların, bacakların 
ve gövdenin esnekliği önemlidir ve eklem hareket açıklığı artırılmalıdır. Bu amaç 
doğrultusunda günlük germe egzersizleri, ev egzersizi olarak uygulanmalıdır.

• Günlük germe egzersizlerini MS’li bireyler kendileri uygulayabileceği gibi özellikle el 
ve kollarında kas kuvvet ve kontrol yetersizliği olan kişilerde hasta yakınları tarafından 
da uygulanabilir. 

• Germe egzersizleri tercihen her gün, günde 1-2 defa olacak şekilde uygulanmalıdır. 

• Germe sırasında hafif-orta şiddete kuvvet uygulanmalı ve ani ve şiddetli germelerden 
kaçınılmalıdır. Son noktaya getirilen eklem, bu noktada en az 30 saniye tutulmalıdır. 

• Germe egzersizlerine başlamadan önce birkaç dakika yürüme ve germe yapılacak 
eklemlere aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri uygulanarak ısınma yapılmalıdır. 

• Gün içinde hastalar yüzüstü, sırtüstü ve yan yatış pozisyonu, ayak bileklerinin 
desteklendiği pozisyonlar gibi anti-spastik pozisyonlarda en az 20 dakika boyunca 
bulunması da faydalı olacaktır. 

• Tedavi programına uyamayan hastalarda destek cihazlara (ortez) gereksinim olabileceği 
göz önünde bulundurulabilir. 

• Kaslardaki gerginlik (spastiste) bazen yürümek için faydalı olabilir. Özellikle 
bacaklardaki spastisitesi hastanın ayakta durmasına ve yer değiştirmesine yardımcı 
olabilir. Bu nedenle spastisite yönetiminde iyi bir değerlendirme sonrası uygun bir 
program izlenmelidir. 

• Spastisiteye sıklıkla kas kuvvetsizliği de eşlik eder. 

• MS’li bireylerde kas kuvvet ve dayanıklılığında azalma sık görülen bir durum olup 
kişilerin fonksiyonel durumunu olumsuz etkilemektedir. 
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• İlerleyici dirençli egzersizler (kuvvetlendirme egzersizleri) kasları kuvvetlendirmek için 
kullanılır. 

• Özellikle büyük kas gruplarının eğitilmesine öncelik verilmelidir. 

• Başlangıçta, haftada 2-3 gün, bir seansta 4-8 farklı egzersiz, 1-3 set ve 15 tekrar 
yapılması önerilmektedir. Yorgunluğun önlenmesi için setler arasında 2-4 dakika 
dinlenilmeli ve seanslar günaşırı yapılmalıdır.

• Kişinin durumuna göre serbest ağırlıklar, elastik bantlar, ağırlık istasyon cihazları, su 
içi egzersizler ya da hastanın kendi vücut ağırlığı kullanılabilir. 

• Eklem hareket açıklığı uygun kuvvetin açığa çıkarılmasında önemli bir faktör 
olduğundan kuvvetlendirme egzersizlerine eklem hareket açıklığı egzersizleriyle 
başlanması önerilir. 

• Kuvvetlendirme egzersizlerine ek olarak fonksiyonel elektrik uyarımı (stimülasyonu) 
ve nöromusküler elektrik uyarımı gibi yöntemler de kullanılabilir. 

• Özellikle düşük ayak gibi durumlarda ortez kullanımı yardımcı olabilir. 

• Kişilerin genel kondisyon düzeylerinin ve kas dayanıklılığının artırılması da son derece 
önemlidir. 

• Büyük kas gruplarının çalıştırıldığı aerobik (kardiyo) egzersizler MS rehabilitasyonunun 
ayrılmaz bir parçasıdır. En sık kullanılan yöntemler, sabit bisiklet eğitimi, yürüme bandı 
eğitimi ve kol/bacak ergometresidir. 

• Egzersizlere düşük-orta şiddette (maksimal kalp hızının %60-70’inde) ve haftada 2-3 
gün olacak şekilde başlanmalıdır. 

• MS’li bireyin yorgunluk düzeyine göre seanslar 10 dakikadan 40 dakikaya kadar 
değişebilir. 

• Aylık olarak egzersiz yoğunluğu seans süresinde artış ya da haftalık sıklıkta artış olacak 
şekilde artırılmalıdır.

• Bu egzersiz programlarının size özel bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Lütfen 
doktorunuza ve fizyoterapistinize danışınız. 
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Denge bozukluğu

• MS’li bireylerde denge bozukluğu yaygın olarak görülebilen bir sorundur. Bu bozukluk, 
enerji tüketiminde artış, kas iskelet sistemi ağrısı, postürde (düzgün duruşta) bozulma, 
fiziksel kondisyonda düşüş, yürüme zorluğu ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanma 
gibi pek çok problemlere neden olur. Bu durum kişilerde hareket korkusunun gelişmesine 
ve düşme riskinde artışa neden olur. 

• MS’li bireyler hem sabit bir şekilde durmaya çalışırken hem de hareket sırasındaki 
dengede sorun yaşarlar. 

• Denge rehabilitasyonunda, genel aerobik, kuvvetlendirme ve germe egzersizlerinin 
yanı sıra denge egzersizleri, postür egzersizleri, duyu-motor eğitim, eğitimle birlikte 
yaşanılan çevrede yapılan değişiklikler gibi pek çok farklı yöntem kullanılır. 

• MS’li bireyin mevcut durumuna en uygun yöntemler tedavi programına dahil edilir. 

• Egzersiz için kullanılan görev ve hareketlerin karmaşıklığı gittikçe artırılarak dengenizin 
gelişmesi sağlanır. 

• Denge egzersizlerinde pek çok farklı fonksiyonel görev farklı çevresel koşullarda 
çalışılmaktadır. 

• Denge egzersizleri, size ev egzersizi olarak verildiyse güvenliğin ön planda olması 
gerektiğini unutmayın. 

• Bu tür egzersizleri çalışırken her zaman sabit bir yüzeye (masa, sandalye vb.) yakın 
durun. Eğer dengeniz bozulursa buralara tutunarak düşmenizi engelleyin. 

• Düşmek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle düşme sırasındaki güvenlik 
önlemlerini bilmek yaralanmaların önlenmesi için son derece önemlidir.

⇒ Düşerken her zaman başınızı koruyun.

⇒ Başınızı yerin zıt tarafına doğru çevirin.

⇒ Düşme sırasında dirseklerinizi ve dizlerinizi bükün. 

⇒ Gerginlik, yaralanma riskini artırır. Düşerken kaslarınızı mümkün olduğunca  
 gevşek tutmaya çalışın.
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⇒ Eğer çok sık düşüyorsanız, düşme pratiği yapmanız gerekir. Lütfen uygun bir  
 eğitim için fizyoterapistinize danışın. 

• Düşmenin önlenmesi için bir dizi önlem almak gerekir.

⇒ Evde, ayağa takılabilecek nesneler yerde bulundurulmamalıdır.

⇒ Halılar, halı kaydırmazla desteklenmelidir. 

⇒ Giyilen ayakkabı ya da terliklerin tabanı kaydırmaz özellikte olmalıdır. 

⇒ Pek çok düşme banyoda meydana gelmektedir. Yerlerin kuru olduğundan emin  
 olun. 

⇒ Yürürken her zaman dikkatli olun. Çevrenizde nelerin olduğunun farkına varın. 

⇒ Yataktan hemen kalkmayın. Oturma pozisyonuna geldiğinizde bir miktar  
 bekleyin, daha sonra ayağa kalkın. 

⇒ Eğer yürümeye yardımcı bir cihaz kullanıyorsanız, size uygun olduğundan emin  
 olun. 

⇒ Egzersiz programınızı aksatmayın. 

⇒ Daha fazla öneri ve size özel durumları öğrenmek için doktorunuza ve  
 fizyoterapistinize danışın.

Akciğer problemleri 

• MS’li bireylerde solunum kas kuvvetinde azalma görülür ve buna bağlı olarak etkin 
öksürük yapılamaz. 

• Hastalığın ilerlemesiyle solunum problemlerinde artış görülebilir.

• Etkin nefes almak, daha etkin egzersiz yapabilmek için de son derece önemlidir. Ayrıca, 

zinde ve mutlu hissettirir. 

• Basit bir nefes egzersizi örneği

⇒ Burnunuzdan derin ve yavaş bir nefes alın. 

⇒ Alt göğüs kafesinizin genişlediğini hissedin. 

⇒ Nefesinizi birkaç saniye tutun.
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⇒ Ağzınızdan yavaşça nefes verirken, yüz, omuz ve sırt kaslarınızı iyice gevşetin. 

⇒ Sizin durumunuza özel olarak planmış nefes egzersizleri için doktorunuza ve  
 fizyoterapistinize danışın.

• Ayrıca aerobik egzersiz (kardiyo egzersizleri) eğitimi de solunum kas performansını 
geliştirir. Size önerilen tüm egzersizleri aksatmadan yapınız. 

Yorgunluk

• Pek çok MS’li bireyin en büyük şikayetlerinden biri de yorgunluktur. 

• Yorgunluk, bilişsel fonksiyonlarda azalma, fiziksel aktivite düzeyinde azalma gibi diğer 
semptomlara neden olmasının yanı sıra spastisite gibi diğer semptomlar nedeniyle de 
artış gösteren önemli bir sorundur. 

• Ayrıca, hastaların rehabilitasyon süreçlerine de katılmalarını olumsuz yönde etkiler. 
Bu nedenle, yorgunluk yönetimi son derece önemlidir. 

• Hastalığın sinir sisteminde oluşturduğu bozukluklar ve ilerleyici doğası yorgunluğa 
neden olabilir. 

• Uyku problemleri, ilaçların yan etkileri, fiziksel olarak aktif olmama, depresyon ve 
anksiyete gibi diğer sorunlar da yorgunluğa neden olabilir. 

• Yorgunluk tedavisinde, özellikle bu tür problemlerin ortadan kaldırılması ya da 
azaltılması son derece önemlidir. 

• MS hastalarının yorgunluklarının giderilmesinde en sık başvurulan yöntemler aerobik 
egzersizler ve kuvvetlendirme egzersizleridir. 

• Size önerilen bu egzersizleri aksatmadan yapınız. 

• Sıcaklık artışı, MS’li bireylerin yorgunluk düzeylerinde artışa neden olur. Özellikle 
aerobik egzersizler sırasında vücudunuzun serin tutulması çok önemlidir. 

• Yorgunluk, tipik olarak sıcak ortamda artar, serin ortamda azalır. Egzersiz seanslarının 
sabah saatlerinde yapılması daha yerinde bir seçim olacaktır. 



103

BÖLÜM 11: MULTİPL SKLEROZ REHABİLİTASYONU

• Egzersiz yapılan ya da günün büyük çoğunluğunun geçirildiği oda sıcaklığına dikkat 
edilmelidir. 

• Eğer havuza gidiyorsanız havuzun sıcaklığının 29 oC civarında olmasına dikkat edin.

• Egzersizler sırasında fanlar ve buz paketleri gibi soğutucular kullanabilir ve soğuk 
içecekler içebilirsiniz. 

• Pek çok hareketi daha az enerji harcayarak yapabilirsiniz. Bu da yorgunluğunuzu 
azaltmadan size yardımcı olur. 

• Yapmakta zorlandığınız günlük yaşam aktiviteleri varsa bunları kolaylaştıran yardımcı 
cihazlar kullanılabilir. 

• Gün içinde yapmanız gereken aktiviteleri bir önceki günden planlamanız ve yazılı hale 
getirmeniz faydalı olacaktır. 

• Özellikle kas kasılmalarınız için verilen ilaçları uygun şekilde kullanmanız ve bu amaçla 
verilen egzersizleri düzenli şekilde yapmanız çok önemlidir. 

• Beslenme ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. 

• D vitamini de yorgunluğun azaltılmasında etkilidir. D vitamini için özellikle yaz 
aylarında günde en az 15-20 dakika güneşe çıkın.

• Açık havaya çıkmak, D vitamininde artışın yanı sıra sizde daha pek çok olumlu 
değişikliğe neden olacaktır. 

Ağrı

• Ağrı, MS’li bireylerde sık görülen semptomlardan biridir. 

• Sinirlerin etkilenmesiyle karıncalanma, uyuşma tarzı nöropatik ağrılar görülebilir. 
Nöropatik ağrıların tedavisinde sıklıkla ilaç tedavisi uygulanmaktadır. 

• Kas kasılmaları, yorgunluk, depresyon ve anksiyete gibi durumlar ağrınızda artışa 
neden olabilir. Bu tür durumların varlığı saptanmalı ve bunlara yönelik tedaviler 
uygulanmalıdır.
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• Çoğu zaman kas ve iskelet sistemi kaynaklı ağrılar da görülür. Bunların tedavisinde 
iyi bir postürün kazanılması, eklem hareket açıklığının ve kas kuvvetinin artırılması 
hedeflenmelidir. 

• Ağrı yönetiminde kas kuvvetlendirme ve aerobik egzersizler de sıklıkla kullanılır. 

• Bazen yüzeysel ısı uygulamaları, TENS gibi elektriksel ajanlar, masaj ve tetik nokta 
enjeksiyonları gibi pasif yöntemlerden de yararlanılabilir. Ancak bunların egzersiz gibi 
aktif yöntemlerin yerine geçmeyeceği, onlar kadar etkin olmadığı unutulmamalıdır. 

• MS’li bireylerde, kas ve iskelet sistemi ağrılarının sıklıkla omurga bölgesinde görüldüğü 
bilinmektedir. 

• Bu bölgenin eğitimini amaçlayan, postür, kuvvetlendirme ve germe egzersizlerinin 
uygulanması ağrıların azaltılmasında etkili olacaktır. 

Mesane ve bağırsak problemleri

• Bazı hastalarda idrar tutamama gibi mesane sorunları görülebilir. 

• Eğer böyle bir sorununuz varsa günlük sıvı alımı ayarlanmalı, işemeyi uyaran çay, 
kahve, kola, alkol gibi içecekler fazla tüketilmemelidir. 

• Bunun dışında bozukluğa göre çeşitli ilaç tedavileri, botulinum toksin enjeksiyonu 
(Botox) ve cerrahi yöntemler de seçenekler arasındadır.

• Bazı MS’li kişilerde kabızlık gibi bağırsak problemleri de görülebilir.

• Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemek için günün aynı saatinde tuvalete gitme 
alışkanlığının kazanılması önerilir. 

• Ayrıca yeteri miktarda sıvı alınması ve lifli besinler yenilmesi de önerilir. 

• Leğen kemiği kaslarının güçlendirilmesi ve daha etkin çalışması mesane ve 
bağırsak problemlerinin tedavisinde önemlidir. Bu tür egzersizler için doktorunuza ve 
fizyoterapistinize danışın.
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Cinsel problemler

• MS, sıklıkla cinsel olarak aktif yaş grubunda görülür ve hastalığa cinsel bozukluklarda 
eşlik edebilir. 

• Azalmış duyu, yorgunluk, depresyon sonucunda hem erkeklerde hem de kadınlarda bu 
anlamda çeşitli sorunlar gelişebilir. 

• Artmış kas kasılmaları da cinsel aktiviteyi olumsuz etkiler. 

• Cinsel problemler, erkeklerde sertleşme ve boşalma sorunları yanı sıra cinsel istekte 
azalma şeklinde görülürken; kadınlarda duyarlılıkta azalma, orgazm olamama ve azalmış 
kayganlaşma şeklinde karşımıza çıkabilir. 

• Tüm bu sorunlar için pek çok ek uygulama, ilaç ve cerrahi seçenek mevcuttur. Size en 
uygun tedavi yaklaşımı için lütfen doktorunuza danışın. 

• İstemsiz kas kasılması olan hastalarda uygun cinsel pozisyonun sağlanabilmesi 
açısından bu tür kas kasılmalarına yönelik tedaviler önemlidir. Egzersizlerinizi 
aksatmadan yapınız. 

Konuşma ve yutma zorluğu 

• Konuşma fonksiyonunda görevi olan ağız, boğaz ve solunum kaslarının tutulumuna 
bağlı olarak MS’li bireylerde konuşma zorluğu gelişebilir. 

• Dil ve konuşma terapisinde bu kasların eğitimine yönelik egzersizler planlanır. 

• Bu kasların güçlendirilmesi, konuşma esnasında nefes eğitimi, konuşma hızının 
ayarlanması, kısa cümleler kullanılması kullanılan bazı tekniklerdir.

• Sinir sistemindeki bazı yerlerin tutulumuna ve ağız, boğaz kaslarındaki güçsüzlüğe 
bağlı yutma problemleri çok nadir de olsa görülebilir.

• Yutmanın hangi fazında problem olduğunun saptanması için bazı testler yapılması 
gerekir. 

• Yutma rehabilitasyonunda bu kaslar için egzersizler, başın pozisyonlanması, gıda 
yoğunluğunun hastaya göre ayarlanması gibi yöntemler kullanılabilir. 
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• Günün geç saatlerinde fazla miktarda gıda alınmaması, gıdaların akciğere kaçmasının 

önlenmesi açısından önemlidir. 

• Akciğere sıvı ve besin kaçma riski yüksek olan ileri düzeydeki MS’li bireylerde bazı 

cerrahi müdahaleler uygulanması gerekebilir. 

• Konuşma ve yutma fonksiyonlarının devamına yardımcı olması açısından postür 

egzersizleri ve solunum egzersizleri de uygulanabilir. 

• Özellikle yürüyemeyen hastalarda akciğer fonksiyonlarının devamı ve buna bağlı 

çeşitli sorunların önlenmesi için solunum egzersizlerine de ihtiyaç vardır. 

Hareketlilik 

• Bazı MS’li bireyler vücut pozisyonlarının değiştirilmesi, bir yerden bir yere gitme ve 

yürüme gibi aktivitelerde değişen düzeylerde zorluk yaşarlar. 

• Bunun yanı sıra el ve kollarda da işlev bozukluğu meydana gelebilir. 

• Hareketle ilgili problemlerin üstesinden gelerek bireyin hayata aktif katılımının 

sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması rehabilitasyonun temel amaçlarından biridir. 

• Hareketle ilgili problemlere neden olan vücut yapı ve fonksiyonlarındaki bozulmaya 

göre uygun tedaviler planlanmalıdır. 

• Hareket eğitiminde sıklıkla görev odaklı egzersizler kullanılır. Bu görevler, MS’li birey 

için anlamlı olmalı, sık tekrar edilmeli ve görevin karmaşıklığı zamanla ilerletilmelidir. 

Ayrıca aynı görevler değişen çevre koşullarında da çalışılmalıdır. 

• Yürümenin geliştirilmesi için sıklıkla kuvvetlendirme ve aerobik egzersizlerin yanı sıra 

denge egzersizlerinden yararlanılır. 

• Ayrıca yürüme bandı eğitimi ve son yıllarda nörolojik rehabilitasyonda popüler olan 

robot destekli tedaviler ve sanal gerçeklik uygulamaları da kullanılmaktadır. 

• Yürüme problemi yaşayan bireylerde yürümenin daha kolay ve güvenli hale getirilmesi 

için baston, koltuk değneği, tekerlekli sandalye gibi yürüme yardımcıları da kullanılabilir. 
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• Ayrıca bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan pek 
çok yardımcı cihaz (yemek yemeye ve giyinmeye yardımcı aparatlar gibi) mevcuttur. 

• Bu cihazların reçetelendirilmesi ve eğitimi için doktorunuza, fizyoterapistinize ve 
ergoterapistinize başvurmanız gerekir. 

Fiziksel aktivite

• Fiziksel aktivite, tüm insanlar gibi MS’li bireylerin de edinmesi gereken önemli bir 
yaşam tarzıdır. 

• Artmış fiziksel aktivitenin sağlığın iyileştirilmesi ve korunmasında önemli bir rol 
oynadığı bilinmektedir. 

• Buna rağmen pek çok MS’li bireyin fiziksel aktivite düzeyleri sağlıklı bireylere göre 
daha düşüktür.

• Daha ilk tanı konduğu günden itibaren fiziksel aktivite davranışı kazanmanız çok 
önemlidir. 

• Eğer hareketli olmak içinizden gelmiyorsa bu davranış tarzının altında yatan nedenler, 
hoşunuza giden ve ulaşılabilecek fiziksel aktivite yöntemleri belirlenmeli ve buna uygun 
egzersiz ve fiziksel aktivite programları planlanmalıdır.

• Günlük aktiviteler mümkün olduğunca artırılmalı, fizyoterapist tarafından bireye 
özel olarak yapılandırılmış aerobik, kuvvetlendirme, germe ve denge gibi egzersiz 
programlarına başlanmalıdır. 

• Ayrıca oturma zamanı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. 

• Fiziksel aktivitenin artırılması için günlük yaşam aktiviteleri daha sık yapılmalı ve 
çeşitli hobiler ve serbest zaman uğraşları edinilmelidir. 

• Ayrıca oturma zamanınızı da azaltmanız son derece önemlidir. 

• Mevcut fiziksel kapasitenize uygun olarak bilinçli zorluk çıkarma (otobüsten bir durak 
önce inme, asansör yerine merdiven inip çıkma, araba yerine bisiklet kullanma vb.) gibi 
yöntemler de uygulanabilir. 
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• Tercihen haftanın her günü, günde en az 30 dakika olmak üzere devamlı fiziksel olarak 
aktif olmanız gerekir. 

• Yorgunluğu fazla olan kişilerde aktivite süreleri 10-15 dakikalık periyotlar şeklinde 
günde 2-3 kez olacak şekilde düzenlenebilir. 

Kendine bakım ve günlük yaşam aktiviteleri

• MS’li bireyler, özellikle hastalığın ileri evrelerinde, vücut yapı ve fonksiyonlarındaki 
bozukluk nedeniyle beslenme, kişisel hijyen, giyinme gibi pek çok kendine bakım ve 
günlük yaşam aktivitelerinde sorun yaşayabilir. 

• Bu aktivitelerdeki sınırlılıklara neden olan altta yatan bozukluklar tedavi edilmelidir. 

• Eğer istenilen noktaya ulaşma konusunda zorluklar yaşanılıyorsa ilgili hareketlerin 
farklı şekilde yapılması öğrenilmelidir. Bu hareketleri kolaylaştıran yardımcı cihazlar 
kullanılmalıdır. 

• İlgili aktivitelerin var olan bozukluklara rağmen nasıl yapılacağı hem hastaya hem de 
varsa bakım verene öğretilmelidir. 

• Gerekli durumlarda çevresel değişiklikler (tutunma barları, rampalar vb.) yapılmalıdır.

Mesleki rehabilitasyon

• MS genellikle mesleki olarak aktif orta yaş grubu kişilerde görüldüğünden mesleki 
rehabilitasyon da önem arz etmektedir. 

• MS’li bireylerin işlerini yeterli düzeyde devam ettirebilmeleri önemlidir. 

• Bunun için işveren de bilgilendirilerek iş ortamında egzersiz, istirahat, günlük yaşam 
aktiviteleri açısından gerekli düzenlemelerin yapılması fayda sağlayacaktır. 

• Ayrıca MS’li bireylerin işyerinde karşılaştıkları zorluklar belirlenerek bunlara yönelik 
düzenlemeler yapılmalıdır.

• Eski işine devam edemeyecek durumda olan kişilerde ise bireye uygun yeni bir iş 
bulunması, evde yürütülecek işler, sosyal gönüllülük projeleri faydalı olabilir. 
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Ev Ödevi

• MS’li her bireyin klinik durumu oldukça farklılık gösterir. Bu nedenle standart bir 
egzersiz programı yoktur. 

• Size en uygun egzersiz reçetesi için doktorunuza ve fizyoterapistinize danışmalısınız. 

• Ancak aşağıdaki egzersizler pek çok MS’li birey için uygun olabilecek özelliktedir. 
Hiç egzersiz alışkanlığınız yoksa ya da var olan programınızda biraz değişiklik yapmak 
istiyorsanız, bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. 

• Aşağıda örnekleri verilen egzersizleri haftanın 5 günü yapmaya çalışın.

1. Oturup kalkma egzersizi

• Sandalyede dik bir şekilde oturun

• Kalça kaslarınızı kasarken kontrollü bir şekilde ayağa kalkın

• Dik bir şekilde durun, karşıya doğru bakın

• Yavaşça ve kontrollü bir şekilde oturma pozisyonuna geri dönün

• Bu hareketi 10 – 12 kez tekrarlayın
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2. Köprü egzersizi

• Sırt üstü pozisyonda ayaklarınız yerde olacak şekilde dizlerinizi bükün ve kollarınız 
gövdenizin yanında olsun

• Kalçanızı yukarı doğru kaldırın, havadayken kalça kaslarınızı sıkarak 30 – 45 saniye 
kadar bekleyin

• Bu sıkıştırma hareketi sırasında nefesinizi tutmamanız son derece önemlidir. Bunu 
önlemek için sesli bir şekilde sayı sayabilirsiniz

• Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün

• Bu hareketi 2 – 3 kez tekrarlayın

3. Kedi Deve Egzersizi

• Emekleme pozisyonuna gelin

• Dizleriniz kalça genişliğinde, elleriniz de omuz genişliğinde açık şekilde dursun

• Karın kaslarınızı kasarak omurganızı yukarı yönlü bir yay şekline getirin, başınızı aşağı 
doğru eğin ve bu pozisyonda 10 – 15 saniye tutun. Ardından belinizi yavaşça gevşetin

• Daha sonra bel kaslarınız kasarak belinizi aşağı yönlü bir yay pozisyonuna getirin ve 
başınızı yukarı doğru kaldırın. Bu pozisyonda da 10 – 15 saniye durun. Ardından yavaşça 
gevşeyin
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• Kasların kasılı olduğu pozisyonlarda nefesinizi tutmamanız son derece önemlidir. 
Bunu önlemek için sesli bir şekilde sayı sayabilirsiniz 

• Bu hareketi 2 – 3 kez tekrarlayın

4. Gövde döndürme egzersizi

• Sandalyede dik bir şekilde oturun, ayaklarınız kalça genişliğinde açık olsun ve yere 
tam temas etsin

• Ellerinizle dirseklerinizi destekleyerek kollarınızı yere paralel olacak şekilde havada 
tutun

• Gövdenizi yavaşça sağa doğru döndürün ve son noktada 10 – 15 saniye kadar bekleyin

• Ardından yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün

• Şimdi aynı hareketi sola doğru tekrarlayın

• Her iki taraf için bu hareketi 2 – 3 kez tekrarlayın

• Son noktalarda nefesinizi tutmadığınızdan emin olun
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5. Denge egzersizleri

• Ayakta dik bir şekilde durun, ayaklarınız omuz genişliğinde açık olsun

• Bu pozisyonda sabit bir şekilde durmaya çalışın, karşıda bulunan bir noktaya 
odaklanmanız sabit durmanıza yardımcı olacaktır. 

• Bu pozisyonda en az 60 saniye durabilir hale geldiğinizde ayaklarınızı bitişik pozisyona 
getirin

• Ayaklar bitişik pozisyonda da 60 saniye durmaya çalışın

• Bu pozisyonda 60 saniye durabilir hale geldiğinizde bir ayağınızın topuğu diğer 
ayağınızın parmak uçlarına değecek şekilde durun

• Ardından aynı hareketi ayaklarınız değiştirerek tekrarlayın

• Parmak – topuk pozisyonunda 60 saniye hale geldiğinizde tek ayak üzerinde durmaya 
çalışın

• Bir ayak üzerinde 60 saniye durabilir hale geldiğinizde aynı hareketi diğer ayağınız 
için tekrar edin

• Denge egzersizlerinde güven kazandıkça tüm hareketleri gözleriniz kapalı olarak 
yapmaya çalışın
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• Eğer denge kaybınız çoksa bu hareketleri yaparken sabit bir sandalye ya da masa gibi 
bir yüzeyden destek alın

• Zamanla destek miktarınızı azaltın (tek elle tutunma, yalnızca bir parmakla dokunma 
gibi)

TEŞEKKÜR
Yazarlar, fotoğrafların hazırlanması konusundaki desteklerinden dolayı Uzm. Fzt. Zuhal 
Abasıyanık’a sonsuz teşekkürlerini sunar. 
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BÖLÜM 12

• Askerlik çağına gelmiş kişilerin askerlik hizmetini yapıp yapamayacaklarına “Türk 
Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince karar verilir.

• Multipl Skleroz (MS) herkeste farklı seyretme potansiyeli olan bir hastalık olmasından 
dolayı askerlik kararı verilirken de kişiye özgü değerlendirme yapılmalıdır.

• Kronik hastalıklara sahip kişiler genellikle askerlikten muaftır. MS hastalığına sahip 
bireyler de çoğunlukla askerlikten muaf tutulur.

• Özellikle düzenli MS koruyucu ilaç kullanan ve MS’e bağlı sekeli olan bireyler sekelinin 
derecesine göre kod alarak (B ve D) askerlik yapmazlar.

• Fakat daha tanısı konulma aşamasında olan, tetkikleri devam eden, ilaç kullanmayan 
iyi huylu MS hastaları veya atak geçirmemesine rağmen rastlantısal beyin-omurilik 
lezyonları (Radyolojik izole sendrom) olan hastalar için hastalığın seyri ile ilgili daha 
sağlıklı fikir sahibi olunabilmesi adına kod alarak (C) birkaç sene erteleme kararı da 
verilebilir. 

• İyi huylu MS dediğimiz yıllardır atak geçirmeyen, hiçbir şikâyeti olmayan, sekeli 
olmayan ve ilaç kullanmayan hastalar “A” kodu alarak askere gidebilirler. 

MULTİPL SKLEROZ VE ASKERLİK
Dr. Serkan Demir 

MS hastaları askerlik yoklama vakitleri geldiklerinde takip edildikleri 
doktorlarından hastalıkları ile ilgili durum bildirir belge ve ilaç 
raporlarını alarak sevk edildikleri hastaneye ibraz etmeleri doğru 
kararın verilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
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GENEL BİLGİLER
• Multipl skleroz (MS) bireyden bireye değişen sorunlara yol açabilen kronik ve ilerleyici 
olabilen bir hastalıktır.

• Hastalığın kontrol altına alınmasında ilaç tedavilerinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık 
alınması faydalıdır.

• MS’li bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyilik hallerini sağlayabilmek için sağlık 
profesyonelleri bir ekip halinde çalışır. 

• Hemşire bu ekibin vazgeçilmez elemanlarındandır.

• MS hemşireleri, MS’li bireyler ile işbirliği yapan, onlarla bilgi, güç ve umudu paylaşan; 
olumlu baş etme becerisi, kendi kendine karar verebilme ve kontrol duygusu kazandıran, 
umut etmeyi ve pozitif düşünmeyi sağlayan uzman kişilerdir.

• MS kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğundan aynı ekip tarafından takip edilmeniz 
çok önemlidir. 

• Hastalığınızın tanı aşaması, atak dönemi ve ilerleyen döneminde iyi bir bakım almanız 
ve tedavi /rehabilitasyon sürecinizi iyi bir şekilde yönetmenizde sizleri yakından takip 
eden hemşirenizle işbirliği içinde olmanız önemlidir.

ATAK DÖNEMİ
• MS’te ataklar beyin ve omurilikte sinir hasarına neden olan inflamasyon (iltihap) 
sonucu gelişir. 

• Atak MS belirtilerinin ortaya çıkması durumudur.

MULTİPL SKLEROZ VE HEMŞİRELİK
Dr. Cansu Polat Dünya, Dr. Zeliha Tülek

BÖLÜM 13
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• Ataklar aniden başlayabilir, dakikalar, saatler ve günler sürebilir.

• Ataklar 24 saatten uzun süren ve steroid tedavisiyle kontrol altına alınabilen 
durumlardır.

• Ataklar bireylerin evde ve işte yaşamında zorluklara neden olabilir. 

• Ciddi atak durumunda yüksek doz kortikosteroidler kullanılır.

• Genellikle kortikosteroidler (methylprednisolone) 3-5 gün damar yolunuzdan verilir, 
bu tedavi hemşireniz tarafından MS Kliniği’nin ayaktan tedavi ünitesinde uygulanır. 

• Steroidlerin hastalığın uzun süreli seyri üzerinde etkisi yoktur, ancak iltihabı azaltarak 
atakları iyileştirirler. 

• Tedavi boyunca dikkat etmeniz gereken noktalar konusunda hemşireniz sizi 
bilgilendirecektir. 

⇒ Streoidler uzun süreli veya yüksek dozda kullanıldığında hipertansiyon, diyabet,  
 kemik erimesi (osteoporoz), katarakt, uyku sorunları, depresyon, barsak ve  
 midede yara (ülser) neden olabilirler. 

⇒ Streoid tedavisi alırken tuzlu ve şekerli besinlerden uzak durmalısınız. Tansiyon  
 ve kan şekerinizi takip etmelisiniz. Mide ve barsak sisteminizi korumak için  
 size önerilen mide koruyucu ilacınızı kullanmalı ve stresten mümkün olduğunca  
 kaçınmalısınız. 

⇒ Steroidler bağışıklık sisteminizi baskıladığından kendinizi enfeksiyonlardan  
 koruyunuz. Sık sık ellerinizi yıkayınız, beslenmenize dikkat ediniz ve kalabalık  
 ortamlardan uzak durunuz.

⇒ Eğer tablet olarak kullanıyorsanız, kortikosteroidleri aniden kesmemeniz,  
 doktorunuzun önerisi doğrultusunda azaltarak kesmeniz gerektiğini  
 unutmayınız.

BÖLÜM 13: MULTİPL SKLEROZ VE HEMŞİRELİK

Elde/ayakta güç kaybı, daha önce çıkabildiğiniz merdivenleri çıkmakta 
güçlük, ellerde/ayaklarda yanma, uyuşma veya his kaybı, çift görme, 
bulanık görme, baktığınız noktanın çevresini görememe ya da renkleri 
görememe gibi belirtiler atak geçirdiğinizin habercisi olabilir.
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MS’TE GELİŞEBİLECEK SORUNLAR  
(SEMPTOM YÖNETİMİ)
MS’li bireyler hastalık seyrine bağlı olarak çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu 
sorunlar MS plağının etkilediği beyin bölgesine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık 
gösterebilir. Bazı sorunlar gelir ve geçer; bazıları ise kalıcı olabilir. Sık yaşanılan sorunlar 
arasında; yorgunluk, görme sorunları, ağrı, duyusal değişiklikler, denge sorunları, idrar 
sorunları, barsak sorunları, zihinsel sorunlar, cinsel sorunlar, konuşma, yutma gibi 
sorunlar yer alır.

Yorgunluk

Yorgunluk muhtemelen en sık yaşadığınız sorundur. Fiziksel ve zihinsel enerji eksikliği 
günlük yaşamı da etkiler. MS’in her aşamasında yorgunluk görülebilir. 

Yorgunluğa birçok faktör neden olabilir. Bunlar arasında,

⇒ Sıcaklık artışı,

⇒ Depresyon,

⇒ Uyku sorunları,

⇒ Bacaklarda güçsüzlük ve diğer hareket sorunları, 

⇒ İlaç yan etkileri,

⇒ Ağrı

⇒ Kasılmalar (spastisite) yer alır.

Yorgunluk yukarıda belirtilmiş nedenlerden farklı olarak doğrudan MS ile ilişkili olabilir. 
Tükenmişlik hissine ve günlük işleri yapamamaya neden olabilir. MS ile ilişkili yorgunluk 
diğer yorgunluktan farklıdır. Çünkü MS’e bağlı yorgunlukta;

⇒ İyi uyumuş olsanız bile gün boyunca yorgunluk yaşayabilirsiniz,

⇒ Sıcaklık veya nem ile yorgunluğunuz kötüleşebilir,

⇒ Yorgunluğunuz ara ara ya da sürekli olabilir, aniden başlayabilir,

⇒ MS’e bağlı yorgunluk aktiviteye bağlı normal yorgunluktan daha kötüdür,

BÖLÜM 13: MULTİPL SKLEROZ VE HEMŞİRELİK
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⇒ Gün boyunca kötüleşebilir.

⇒ Yorgunluk tedavisinde ilaçlar kullanılmaktadır. Size uygun ilaç tedaviniz için  
 hekiminize danışınız. İlaç tedavisi dışında yorgunlukla baş edebilmek için;

 ❖ Sakin kalmaya çalışın. 

 ❖	 Gün içinde dinlenmek için kendinize zaman ayırın. 

 ❖	 Evde ve işyerinde yapabileceğinizden fazla görev üstlenmeyin ve  
  enerjinizi koruyun. 

 ❖	 İyi bir uyku uyumaya çalışın. 

 ❖	 Mümkünse öğle vakti kısa da olsa uyuyun.

 ❖	 Mümkünse eve sipariş/online alışveriş seçeneklerinden faydalanın.

 ❖	 Egzersiz sırasında / sıcaklık hissinde ıslak havlu uygulayarak vücut  
  sıcaklığınızı düşürün.

 ❖	 Sıcak havalarda klimalı ortamda kalın, ılık duş alın.

 ❖	 Soğuk içecekler için.

 ❖	 Vücudun hava almasını sağlayan serin tutan pamuklu giysiler giyinin.

 ❖	 Sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan, sıcak suda banyo yapmaktan ve  
  kaplıcalara gitmekten kaçının. 

 ❖	 Eğer idrar/barsak sorunlarınız uykunuzu bölüyorsa bu konuda yardım  
  isteyin.

Hareket Sorunları
MS’te kasılmalar, güçsüzlük, denge sorunları, yorgunluk gibi çeşitli sorunlar 

hareket edebilmenizi etkileyebilir. Hareket sorunlarına eklenen duyu ve görme sorunları 
travmalara (düşmelere) yatkınlığı artırabilir. 

⇒ Hareket sorunu yaşıyorsanız kendinizi travmalardan korumak için tuvalet- 
 banyo gibi ıslak zeminlerde dikkatli ve destekle yürüyünüz,

⇒ Tuvalet ve banyoda tutunma barları bulundurunuz,

⇒ Evinizde eşyalarınızı hareketlerinizi kısıtlamayacak ve takılmanızı önleyecek  
 şekilde yerleştiriniz.

⇒ Oturur şekilde duş alınız,

BÖLÜM 13: MULTİPL SKLEROZ VE HEMŞİRELİK
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⇒ Aşırı alkol kullanmayınız,

⇒ Aşırı fiziksel hareketten kaçınınız,

⇒ Sauna, sıcak banyo yapmaktan kaçınınız,

⇒ Yardımcı araçların (baston, tekerlekli sandalye gibi) zayıflık veya hastalığa  
 yenilme belirtisi olduğunu düşünmeyiniz. Bu araçlar bir yandan bağımsız  
 olmanızı sağlarken bir yandan da sizi travmalardan korur. 

İletişim ve Yutma 
MS’li bireyler konuşma ve yutmada zorluk yaşayabilir. Böyle bir sorun yaşadığınızda 

konuşma ve dil terapistleri sizlere yardımcı olabilir.

MS’li bireylerde görülebilen konuşma sorunları arasında:

⇒ Ses kısıklığı, 

⇒ Ses volümü kaybı, 

⇒ Yavaş konuşma, 

⇒ Konuşmada güçlük ve 

⇒ Net/açık konuşma sorunları yer alır.

Konuşma sorunu ile birlikte yutma sorunları da görülebilmektedir. Yutma sorunu 
aspirasyona (yediğiniz/içtiğiniz gıdaların solunum yoluna kaçmasına) ve zatürreye 
(pnömoniye) neden olabilir. 

Yutma sorunları için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

⇒ Sos, et suyu, su veya süt kullanarak katı yiyecekleri yumuşatınız,

⇒ Yemeğinizi mikserden geçiriniz, böylece çiğnemek ve yutmak daha kolay olur,

⇒ Günde 4-6 küçük öğün yiyiniz. Bu üç öğün yemekten daha az yorucu olacaktır,

⇒ Yemekleri acele etmeden yavaş bir şekilde yemeyi deneyiniz,

⇒ Küçük lokmalar alınız,

⇒ Yemek yerken veya bir şeyler içerken dik oturunuz,

⇒ Katı yiyecekleri ağızda iyice çiğnedikten sonra yutunuz.

BÖLÜM 13: MULTİPL SKLEROZ VE HEMŞİRELİK
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Ağrı ve Duyusal Sorunlar

• Ağrı hissettiğinizde bu ağrıyı tetikleyen nedeni, nasıl bir ağrı olduğunu (keskin, acı 
veren gibi), ne kadar sürdüğünü, ne şiddette olduğunu ve ağrıyı hafifletmek için ne 
yaptığınızı ve yaptığınız şeyin işe yarayıp yaramadığını bir kağıda not ediniz.

 • Ağrının şiddetine 0-10 arasında puan veriniz: 0 puan “hiç ağrım yok”, 10 puan ise 
“yaşadığım en kötü ağrı” olacak şekilde.

 • MS’te ağrıyı hafifletmek için çok sayıda ilaç bulunur. Bu ilaçlar doktorunuzun reçete 
ettiği gibi kullanıldığında ağrınızı hafifletmeye yardımcı olur.

 • Ağrıyı hafifletmek için ilaç tedavisi dışında akupunktur, yoga, hipnoz, masaj, müzik ve 
egzersiz gibi yöntemler kullanmak isterseniz öncesinde doktorunuza danışınız.

 • Mümkün olduğunca aktif kalmaya çalışınız ve pozitif bir tutuma sahip olunuz. 
Araştırmalar aktif kalmanın ve iyi ruh haline sahip olmanın ağrıyı azalttığını 
göstermektedir. 

• Ayrıca unutmayınız ki ağrınızın tipi, bölgesi ve şiddetindeki değişiklikler MS’inizin 
kötüleştiği anlamına gelmez.
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Uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, his azalması, kasılma, kum üzerinde 
yürüme hissi, kaşınma, yanma, elektriklenme, yüze ani vuran elektrik 
çarpması, boyundan sırta ve ayaklara inen ani elektrik çarpması gibi 
duyusal değişiklikler görülebilir. 

MS’e veya hastalığın yol açtığı sorunlara (kas kasılmaları, idrar 
sorunları, enfeksiyonlar vb) bağlı olarak ağrı görülebilir. Eğer ağrınız 
MS’in diğer belirtilerine bağlı olarak görülüyorsa bu belirtiler tedavi 
edildiğinde ağrınız azalır. 
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İdrar sorunları

Pek çok MS’li birey tanı konulduğu sırada ya da hastalığın ilerleyen döneminde idrar 
sorunları yaşayabilir.

⇒ Sık idrara çıkma (günde 8 defadan fazla), 

⇒ Aniden gelen sıkışma hissi, 

⇒ İdrar kaçırma (birkaç damla da olsa), 

⇒ İdrarı yapmada güçlük, 

⇒ Damlama şeklinde idrar yapma, 

⇒ Mesanenin tam olarak boşaltılmış hissedilememesi ve 

⇒ İdrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar yaşıyorsanız mutlaka hekiminiz/hemşireniz  
 ile paylaşınız.

Doktorunuzun idrar sorunlarınız için reçete ettiği ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekir. 
Sadece alışverişe giderken ya da ev dışı ortamdayken kullanmak tedavinin etkisini azaltır. 
İlaç tedavisinin yanı sıra size yardımcı olacak diğer adımları da uygulamanız gerekir:

⇒ Hekim/hemşirenize danışmadan sıvı alımınızı kısıtlamayınız. Sıvı alımını  
 kısıtlamanız idrarınızın yoğunluğunun artmasına ve idrar yolu enfeksiyonu  
 yaşamanıza, durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir. Ayrıca sıvı alımınızı  
 kısıtlamak vücudunuzun susuz kalmasına, kabızlığa ve başka birçok soruna  
 neden olabilir.

⇒ Her gün 8 bardak sıvı almalısınız. Su en iyi içecektir. 

⇒ Her iki saatte bir tuvalete gidiniz. Tuvalet ihtiyacınız olmasa bile bunu yapınız.  
 Bu durum sizi “idrar kaçırırsam, idrara sıkışmış hissedersem” kaygısından  
 kurtarır.

⇒ Mesaneyi uyarıcı etkisi olduğundan alkollü, kafeinli ve tatlandırıcılı içeceklerden  
 kaçınınız.

⇒ Gün içinde bol bol sıvı tüketiniz. Yatağa gitmeden 2 saat öncesinde ise sıvı  
 alımınızı azaltınız.

⇒ İdrarınızı tam olarak boşaltamadığınızda doktorunuz size günde 3-5 kez kendi  
 kendinize uygulayacağınız temiz aralıklı kateter uygulaması (TAK) önerebilir.  
 Bu yöntem bir tüp (kateter) yardımıyla mesanenizdeki idrarı boşaltmak için  
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 kullanılır. Durumunuza göre kısa süreli ya da uzun süreli kullanacağınız bir  
 uygulama olabilir. 

⇒ Kateter kullanıyorsanız kateter takmadan önce ellerinizi bol sabunlu su ile  
 yıkamalısınız. Genital bölgenin hijyenine özen göstermeli, idrar yolu enfeksiyon  
 belirtileri (idrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma gibi) açısından dikkatli  
 olmalısınız.

⇒ TAK yöntemi kullanıyorsanız aynı kateterin gün içinde tekrar kullanılması  
 enfeksiyona neden olacağından her uygulama sonrası bu kateterlerin atılması  
 gerektiğini hatırlayınız.

⇒ Hastalık ilerlediğinde gerekirse doktorunuz size kalıcı kateter önerebilir. 

Herkes idrar yolu enfeksiyonu yaşayabilir. Ancak mesanesini tamamen boşaltamayan 
kişilerde bu sorun daha yaygındır; mesanede uzun süre kalan idrar bakteri üremesine ve 
enfekiyona neden olabilir. Bu durum yalancı ataklara neden olabilir.

⇒ İdrarınız kötü kokuyor ve bulanık ise,

⇒ Hafif ateşiniz var ise,

⇒ İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi yaşıyor iseniz,

⇒ Sırtınızda veya karnınızın alt bölgesinde basınç veya kramp hissediyorsanız,

⇒ Normalden daha sık tuvalete çıkıyorsanız idrar yolu enfeksiyonu düşünülmelidir.

Böyle bir durumda hekiminize ve hemşirenize bilgi veriniz. Doktorunuz size antibiyotik 
tedavisi başlayabilir. Size verilen antibiyotiği bu belirtileriniz hafiflemiş olsa bile bitene 
kadar devamlı kullanmalısınız. Aksi halde enfeksiyon tedavi edilmemiş olacaktır.

⇒ Mesane sorunları MS dışındaki nedenlere bağlı olarak da görülebilir. Örneğin  
 diyabet, hamilelik ve prostat büyümesi gibi durumlar da sık idrara çıkmaya  
 neden olabilir. 
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Barsak Sorunları 

MS’li bireyler kabızlık veya dışkı kaçırma sorunları yaşayabilir. 

Kabızlığı önlemek için:

⇒ Günde 8-10 bardak (sakıncası yok ise) sıvı almalısınız. 

⇒ Yüksek lifli besinler (meyveler, sebzeler -mümkünse kabuğuyla-, tahıllar ve  
 kepekli tahıllar) tüketin.

⇒ Düzenli egzersiz yapın. Hareket barsaklarınızı uyarmanıza yardımcı olacaktır.

⇒ Her gün aynı saatte tuvalete gidin. Barsaklarınızın daha düzenli çalışmasını  
 sağlar.

⇒ Zorunlu olmadıkça laksatif (dışkı yumuşatıcı ilaçlar) kullanmayın.

Dışkı kaçırma sorunu;

Dışkı taşmasına neden olan kabızlık, dışkının yapıldığı bölgedeki duyumun azalması, diyet, 
ilaçlar ve anüs bölgesindeki kasların kasılmasında sorun olması nedeniyle görülebilir. 

Eğer dışkı kaçırma sorunu yaşıyorsanız; 

⇒ Alkol, kafein ve barsakları uyarıcı diğer yiyeceklerden kaçınınız,

⇒ Her gün aynı saatte tuvalete gidiniz,

⇒ Dışkı kaçırmalarını önlemek için ilaç tedavilerini doktorunuza danışınız. 
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• Mesane sorunları nedeniyle sıvı alımının azaltılması, 

• Yürüme güçlüğü ve çabuk yorulma nedeniyle hareket kısıtlılığı,

• Dışkılamayı erteleme, 

• İlaçlar (antikolinerjik, antidepresan), 

• İstemsiz kasılmalar,

• Depresyon kabızlığa neden olabilir.
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Depresyon

MS’li bireylerde depresyon sık görülmektedir. MS nedeniyle görülebileceği gibi ilaç yan 
etkilerine bağlı olarak da görülebilir.

⇒ Tedavi ile geçmeyen ağrılar, 

⇒ Yorgunluk ya da enerji eksikliği, 

⇒ Yetersiz beslenmek, 

⇒ Umutsuz hissetmek, 

⇒ Huzursuz hissetmek, 

⇒ Çoğu zaman üzgün veya endişeli hissetmek, 

⇒ Değersiz, çaresiz veya suçlu hissetmek, 

⇒ Odaklanmak veya karar vermekte güçlük çekmek, 

⇒ Çok fazla ya da çok az uyumak, 

⇒ Ölüm ya da intihar düşünceleri depresyon belirtilerini gösterir.

• Depresif hissettiğinizde bu konuyu hekim/hemşirenizle konuşunuz.

• Antidepresan ilaçlar veya uzman desteğine ihtiyacınız olabilir.

• Düşüncelerinizi, duygularınızı terapist ile konuşmak size iyi gelecektir.

• Antidepresanlar duygu durumunuzun düzelmesine yardımcı olurlar. Ancak bu durum 
birkaç ayı alabilir. 

• İlaçların etkili olabilmesi için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayınız. 

• Ayrıca bazı antidepresanlar baş ağrısı, cinsel performansta azalma, mide bulantısı, 
huzursuzluk ve uyku sorunlarına neden olabilir. 

• Kendi kendinize ilacınızı kesmeyiniz.
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Ruh halinizi iyileştirmek için;

⇒ İyi uyuyun.

⇒ Düzenli egzersiz yaparak yorgunluğunuzu önleyin.

⇒ Uyku sorunu yaşıyorsanız doktorunuz/hemşireniz ile konuşun.

⇒ Stresinizi azaltın.

⇒ Müzik, yoga, meditasyon vb. iyi gelebilir.

⇒ Duygu ve düşüncelerinizi ifade edin. Düşüncelerinizi yazın.

⇒ Aileniz, yakın arkadaşlarınız ve destek gruplarına nasıl hissettiğinizi söyleyin.

⇒ Pozitif ve negatif düşüncelerinizi paylaşın.

⇒ Aktif kalmaya, izi keyiflendiren aktiviteleri yapmaya çalışın.

Cinsel Sorunlar 

MS çoğu hastada cinsel yaşamı etkileyebilir. Cinsel uyarılma ve orgazm olmada güçlük 
yaşanabilir. Bu sorunlar da doğrudan MS ile ilişkili olabilir veya MS’in diğer belirtilerinden 
kaynaklanabilir.
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Doğrudan MS ile ilişkili olarak;

Kadınlarda genital bölgede duyu/his kaybı, cinsel istek ya da orgazm 
duyularındaki değişiklik, 

Erkeklerde sertleşme, erken boşalma sorunları görülebilir. 

MS’in diğer belirtileri arasında yer alan yorgunluk, bacaklarda kontrol 
edilemeyen, istemsiz kasılmalar, ağrı, idrar ve barsak sorunları, bilişsel 
bozukluklar da cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir.

• Cinsel sorunlar için ilaç tedavisinin yanı sıra yardımcı araçlardan (sertleşme 
sorunlarında) faydalanılabilir. Kadınlarda su bazlı kayganlaştırıcılar vajinal kuruluğa 
yardımcı olabilir. Vajinal duyarlılık azalmışsa cinsel ilişki sırasında diğer bölgelerin 
uyarılması ve değişik pozisyonları deneyebilirsiniz.
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• Cinsel aktiviteden birkaç saat önce sıvı alımını azaltmak, cinsel aktivite öncesi mesane 
ve barsakları boşaltmak önerilebilir.

• Eğer bedeninizdeki değişimin sizi ve cinsel yaşamınızı etkilediğini düşünüyorsanız, 
duygu ve düşüncelerinizi doktorunuz/hemşireniz ile paylaşınız, bu sizi rahatlatacak ve 
gerekli yardımı almanızı sağlayacaktır.

• Ayrıca, bireylerin ve çiftlerin fiziksel ve psikolojik konularla başa çıkmalarında uzman 
desteği (cinsel işlev bozukluğu klinikleri) almaları da yardımcı olabilir. Sizin için neyin 
doğru olacağı konusunda doktorunuza/hemşirenize danışınız.

Düşünme ve Öğrenme Sorunları 

MS’li bireyler zamanla düşünme sürecinde ve öğrenmede güçlük yaşayabilir. 
Yazılanları okuduktan birkaç dakika sonra unutma, dikkati sürdürememe vb. sorunlar 
yaşayabilirsiniz. 

⇒ Dikkat ve konsantrasyonda azalma,

⇒ Yeni bilgileri hatırlamada güçlük çekme,

⇒ Yeni şeyler öğrenmede güçlük çekme,

⇒ Düşünme ve cevap verme hızında yavaşlama gibi sorunlar yaşıyorsanız  
 hekiminizden bir değerlendirme isteyiniz. 

Kendinize yardımcı olmak için bazı adımlar atabilirsiniz:

⇒ Yeterli ve dengeli beslenin, 

⇒ Uykusuz kalmayın,

 ⇒ Mümkün olduğunca aktif kalın,

⇒ Kitaplar, bulmacalar veya sohbetlerle beyin egzersizi yapın,

⇒ Önemli bilgileri dijital veya kağıt ajanda, takvim veya not defterine yazın,

⇒ Sık kullandığınız öğeleri (evinizin anahtarı gibi) her zaman aynı yere koyun.
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TEDAVİYE UYUM
• MS tedavisinin amaçları, kişinin genel sağlığını ve fiziksel olarak aktif kalma yeteneğini 
artırmaktır.

• Yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra, hastalığı kontrol altına alan ilaçlar (bağışıklık 
düzenleyici ilaçlar) MS ataklarının sıklığını ve ciddiyetini azaltmaya yardımcı olur. Bu 
ilaçlar ayrıca MS’in ilerlemesini yavaşlatır, böylece MS’e bağlı kalıcı sorunları geciktirir. 
Bu nedenle tanı konulduktan hemen sonra tedavinin başlaması oldukça önemlidir.

• Semptomları kontrol etmek ve sağlığınızı iyileştirmek için tedaviye uyum önemlidir.

⇒ Hangi ilaçları kullanıyor olursanız olun, bunları doğru bir zamanda ve doğru  
 dozda, doktorunuzun önerdiği şekilde almalısınız.

⇒ Bu ilaçların uzun vadede etki gösterdiğini ve ilaç

⇒ Bu ilaçlar atakları tamamen önlemese bile atak sıklığını azaltır ve hastalığın  
 ilerlemesini geciktirir. Ancak bunun için ilaçların mutlaka çok düzenli bir şekilde  
 kullanılması gerekir.

⇒ İlaçlarınızı asla kendi başınıza kesmeyin. 

⇒ İlaç ile ilgili sorun ve endişelerinizi önce doktorunuzla görüşün.

⇒ MS tedavisinde pek çok ilaç seçeneği vardır.

TAMAMLAYICI ve ALTERNATİF TIP
Tamamlayıcı ve alternatif tıp düzenli tıbbi tedavi ile birlikte kullanılan tedavileri belirtir. 
MS ile ilişkili birçok tamamlayıcı yaklaşım seçeneği vardır. Ancak bunların çoğunun etki 
ve yan etkisinin bilimsel yöntemlerle kanıtlanmadığını bilmeniz gerekir. Bu seçenekleri 
kullanırken riskleri ve faydalarını ve bunların kullandığınız diğer ilaçlar ile etkileşimini 
dikkatlice değerlendirmek önemlidir. 

Eğer alternatif bir yöntem denemek istiyorsanız bunu mutlaka hekimiz/ 
hemşireniz ile paylaşın. 

Tamamlayıcı yöntem kullanmaya karar verirken:

⇒ Tedavi niçin kullanılıyor,
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⇒ Nasıl ve neden kullanmam gerekiyor,

⇒ Ne kadar etkili,

⇒ Riskler neler,

⇒ Fiyatının ne kadar olduğunu gözden geçirin.

• Hekimiz/hemşirenizin kullanmakta olduğunuz tüm tedavileri bilmeleri gerekir. 

• Size olası yan etkileri veya ilaç etkileşimlerini anlatabilirler.

• Doktorunuz alternatif yönteminize karşı tavsiyelerde bulunursa, bu yöntemi 
kullanmakta ısrarcı olmamalısınız.

• Doktorunuz bu tedaviyi onaylarsa, yaptığınız veya aldığınız şeyin ayrıntılı bir kaydını 
tutun. Yaşadığınız değişiklikleri not edin.

• Yan etkilerden doktorunuza veya hemşirenizi bilgilendirin

• Alternatif yöntemleri almanız gereken ilaç tedavinizin yerine değil mevcut 
tedavinize ek olarak kullanmalısınız.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ
• Hekiminiz tarafından reçete edilen ilaçları almanın yanı sıra, yaşam tarzı değişiklikleri 
de MS’in ilerlemesini kontrol altına almaya yardımcı olabilir. 

• Yeterli ve dengeli beslenmek, egzersiz yapmak, yeterince dinlenmek ve sigara 
içiyorsanız sigarayı bırakmak sağlığınızı daha iyi olmasına yardımcı olabilir. 

• Doktorları, hemşireleri, fizyoterapistleri, ergoterapistleri, diyetisyenleri ve 
danışmanları içeren multidisipliner bir bakım ekibinden destek almak sizin için faydalı 
olacaktır. 

• Böyle bir ekip ile sizin için en uygun kişiselleştirilmiş bir tedavi planı 
oluşturabilirsiniz.
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Sigarayı bırakmak

• Çalışmalar, sigara içmenin MS gelişme riskini artırabileceğini ve mevcut MS’in 
ilerlemesini kötüleştirdiğini göstermiştir. 

• Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak için gerekli adımları atınız.

• Doktorunuza, sigarayı bırakmanıza yardımcı olabilecek davranış terapileri, ilaçlar 
veya programları sorunuz.

• Sigara bırakma danışma hattı Alo 171 ve Göğüs Hastalıkları Polikliniklerinde yer alan 
sigara bırakma servislerinden destek alabilirsiniz.

Kontrollere düzenli gitmek 

• Sürecinizi ve belirtilerinizi takip etmek için doktorunuzla/hemşirenizle işbirliği içinde 
olunuz. 

• İlaç tedavisinin ve yaşam tarzı değişikliklerinin ne kadar iyi yönetebildiğinizi 
tartışabilirsiniz. Doktorunuz ayrıca ilaç tedavilerinin yan etkilerini izleyebilir ve 
tedavinizi gerektiği gibi ayarlayabilir. 

• Poliklinik kontrolleri tedaviden en iyi şekilde yararlanmanıza ve MS’i daha iyi 
yönetmenize yardımcı olacaktır.
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BÖLÜM 14

• MS otoimmün bir hastalıktır, yani vücudun bağışıklık sistemi kendi dokularına zarar 
verir. Tüm kronik ve otoimmün hastalıklar çevresel faktörlerden etkilenir. 

• Çağımızın günlük stresleri, çevre kirliliği, günlük kullanımımızdaki toksik maddeler 
ve gıdaların hem genetik müdahalesi hem de zirai ilaçların kullanımıyla güvensiz hale 
gelmesi vücudumuzun sürekli bir savaş içinde olmasına sebep olur. Bir noktada başlayan 
enflamasyon (yangı) bağışıklık sisteminin kendi haberleşme ağıyla vücutta farklı ve uzak 
noktalarda da harabiyet oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle yediğiniz işlenmiş gıdalar 
ya da cilt yoluyla maruz kaldığınız bir toksin sinir hücrelerinizde anormal bir yanıta 
sebep olabilir. 

• Tüm hastalıklarda genetik faktörler az çok etkindir ancak ilgili genlerin açık ya da 
kapalı konumda kalması beslenmenin de içinde olduğu çevresel faktörlerden etkilenir. 

• Zararlı etkenlere maruziyette beslenme en önemli konulardan birisidir. Her gün, gün 
içinde defalarca yaptığımız gıda seçimleri sağlığımızı doğrudan etkilemektedir. 

• Yediğimiz besinler vücudumuzda yapıtaşı, enerji verici olarak kullanılır, kimyasal 
reaksiyonlarda yardımcı ya da engelleyici roller oynar. MS hastalığı için tedavi edici 
nitelikte olduğu bilimsel olarak ispatlanmış bir diyet sistemi henüz yoktur ancak bu 
konuda çalışmalar mevcuttur. Ancak obezitenin MS riskini yükselttiği bir çok çalışmayla 

MS VE BESLENME
Dr. Gülden Özden, Dyt. D. Duru Koparan

MS hastalığında sağlıklı beslenme çok önemlidir. Yeterli miktarda sıvı 
alımı, tuzdan fakir beslenme, sigaradan uzak durma ve destekleyici 
besinleri almak her hastalıkta olduğu kadar MS hastalığının da 
olmazsa olmazlarıdır.
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gösterilmiştir. Yüksek D vitamini değerlerinin MS için koruyucu bir faktör olduğu 
yönünde de sonuçlar vardır. 

• Yangı oluşumu ve kontrolünde rol oynayan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri 
dengesinin MS ataklarıyla ilişkisini gösteren çalışmalar da mevcuttur. 

• MS ve diğer tüm otoimmün hastalıklarda temel konu bağışıklık sisteminin 
düzenli çalışması ve bağışıklık sisteminin kontrolsüz cevabına sebep olacak yangıyı 
sınırlandırılmasıdır. 

SU
• Su tartışmasız dünyadaki yaşamın kaynağıdır. İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı 
sudan oluşur. Her gün ter, idrar, dışkı ve solunum yoluyla yaklaşık 2 litre (L) su 
kaybederiz. Bu yolakların her biri vücuttan son ürünlerin, toksinlerin atılma yollarıdır. 
Solunum yoluyla karbondioksiti, idrar ve ter yoluyla kimyasal reaksiyonların son 
ürünleri olan toksinleri, dışkı yoluyla da sindirim sonucu kalan atıkları ve vücudun 
bağırsağa salgıladığı safrada eriyen toksinleri atarız. Bol su içtiğimizde bu vücut 
sıvıları içindeki toksinleri seyreltmiş oluruz ve sistemlerin daha fazla toksini vücut 
dışına atabilmesi için zemin hazırlarız. Böbrekler belli bir asitliğin altında idrar 
oluşturamaz çünkü bu idrar yollarımıza zarar verir. Eğer vücutta yeterince su yoksa 
asit artıkları gerektiği kadar atamaz ve vücut içindeki farklı tampon sistemler devreye 
girer. Uzaklaştırılamayan her toksin farklı bir sistemden fedakarlık yapılmasına sebep 
olur ve harabiyet oluşur. Oksidatif stres yükünden kurtulmak için yeterli su içmek çok 
önemlidir. 

• Günlük su alımı, en az günlük kaybı karşılayacak kadar olmalıdır. Bu miktar 2 L altında 
olmamalıdır ve yaklaşık 20 kg başına 1 L olarak hesaplanabilir. Bu içilmesi gereken 
saf su miktarıdır. Yemeklerle alınan bir miktar sıvı ve açık şekersiz çay, sağlıklı bitki 
çayları, doğal maden suyu bu hesaplamaya katılabilir. Ancak şekerli ve asitli içecekler, 
kahve, alkol gibi zararlı içeceklerle gelen su ancak kendi zararını temizleyebilir ve hatta 
çoğunlukla yetersiz kalır (özellikle alkol). Yemeklerle birlikte su dahil olmak üzere içecek 
tüketmek sindirimi güçleştireceği için önerilmez. Suyu yemekten yarım saat önce ve 2 
saat sonra içmek idealdir. Ayrıca sabah uyanınca ve gece yatmadan 1 bardak su içmek 
önerilir. Gün içinde kalan zamanlarda da en az 2 L’yi tamamlayacak kadar su içilmelidir. 
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Canınız içecek birşeyler istediğinde ilk seçenek her zaman su olmalıdır. Limonlu, naneli, 
meyveli sular isteğe göre hazırlanabilir. 

• Yeterli su içtiğinizden emin olmak için ölçülü bir matarayla günlük tüketiminizi takip 
edebilir, sürekli yaşam alanlarınızda su bulundurmaya dikkat edebilirsiniz. Yeterli su içip 
içmediğinizi anlamak için en kolay yöntem sabah idrarını değerlendirmektir. Sabah ilk 
idrar renginiz koyu renkliyse büyük ihtimalle bir önceki gün yeterli su içmemişsinizdir. 

SEBZE VE MEYVELER
• Dünyadaki organik enerjinin kaynağı güneştir. Bitkiler güneş ışınlarından aldıkları 
enerjiyi klorofiller sayesinde karbondioksit gazıyla birleştirerek organik moleküller 
oluşturur. Diğer canlılar da besin piramidine uygun olarak bu maddeleri kullanırlar. 
Bizler de hem otçul hem etçil canlılar olarak bitki ve diğer canlılarla besleniriz. 

• Bitkiler az önce anlattığımız şekilde güneş enerjisine en dolaysız yolla ulaşabileceğimiz 
besin kaynağıdır. Besin piramidinde yükseldikçe her seferinde biraz daha işlenmiş bir 
gıda almış oluruz. Yani kısacası bizim de enerji kaynağımız güneştir ve bu enerjiyi en 
temiz haliyle bitkilerden elde edebiliriz. Bu nedenle beslenmemizin temelini sebze ve 
meyveler oluşturmalıdır. Hayvansal gıda yediğimiz zaman o hayvanın da kendi içinde 
oluşturduğu atık maddelere maruz kalırız. Hele de GDO’lu yemlerle beslenen, kötü 
koşullarda çeşitli ilaçlarla takip edilen ürünler tüketildiğinde aldığımız toksik yük artar. 
Bu kesinlikle hayvansal gıda yememeliyiz anlamına gelmez. Ancak seçimlerimiz iyi 
yetiştirilmiş ürünlerden yana olmalı ve her zaman sebze ile desteklenerek tüketilmelidir. 

• Meyve ve sebzeler güneş enerjisine ulaşmanın en dolaysız ve temiz yolu olmanın 
yanı sıra çok çeşitli vitamin, mineral, antioksidan ve fitokimyasalları içerirler. Bitkiler 
içerdikleri antioksidanlar ve renklerine göre çeşitli gruplara ayrılır.

1- Sarı-turuncu-parlak kırmızı renk içeren yiyecekler: içlerindeki fitobesinlerde  
 alfakaroten, betakaroten, lutein, astaksantin ve C vitamini vardır. Bu gruba giren  
 sebzeler havuç, taze fasulye, balkabağı, bezelye, ıspanak, yaz kabağı, domates,  
 şalgam, yerelması; meyveler kayısı, avokado, kavun, greyfurt, kivi, limon,  
 portakal, armut, hurma, ananas, nar, çilek, mandalina; baharatlar yenibahar,  
 kakule, arnavutbiberi, tarçın, köri, zencefil, karanfil, safran, zerdeçal ve muskattır.  
 Bu grubun önemi içerdikleri karotenoidler sayesinde hücre zarlarının okside  
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 olmasını azaltmalarıdır. Yani hücre zarını ve dolayısıyla hücre içi yapıları da  
 oksidatif stresten korurlar.

2- Yeşil-beyaz renk içeren yiyecekler: içlerinde sülfürlü bileşikler, izotiyosiyanat,  
 indoller ve selenyum minerali vardır. Turpgiller, kuşkonmaz, brokoli, yeşil  
 karnabahar, lahana, brüksel lahanası, kıvırcık lahana, şalgam, su teresi; hardalgiller  
 olarak sınıflandırılan roka, hardal tohumu, kırmızıturp ve filizlenmiş bütün  
 sebzeler bu grupta yer alır. Soğan hanesinden tüm soğanlar, pırasa, arpacık soğanı,  
 taze soğan ve sarımsakların kurusu ve yaşı da bu gruptadır. Bu grup DNA tamiri  
 yapan gruptur karaciğer detoksuna yardım eder. 

3- Mor ve mavi renkliler: içlerinde fenolikler, flavonoidler, polifenoller,  
 antosiyanidinler ve C vitamini vardır. Meyvelerden böğürtlen, yabanmersini,  
 kızılcık, frenküzümü, siyah üzüm, nar, kuru siyah erik, ahududu, kırmızı elma,  
 çilek; sebzelerden pancar, patlıcan, mor karahindiba; içeceklerden yeşil çay ve  
 buradaki kırmızı renkli sebze ve meyvelerin suyu; baharatlardan tüm yeşil  
 yapraklı otlar, nane, zencefil, köri, tarçın, kaküle, yenibahar bu gruba girer. Bu  
 gruptaki sebzeler, meyveler ve baharatlar sert hava koşullarına en dayanıklı  
 olanlardır. Bunların dış kabuklarındaki mor rengi oluşturan antioksidanlar diğer  
 sebzelere göre daha fazladır. Morlardaki antioksidanlardan resveratrol bilinen en  
 güçlü ve üzerine en çok çalışma yapılmış antioksidanlardan biridir. 

4- Esmer ve kahverengiler: fitosteroller, lifler, saponinler, bakır, çinko, magnezyum,  
 krom, B vitaminleri içerir. Tahıllardan karabuğday, darı, esmer pirinç, kinoa;  
 baklagillerden tüm fasülyeler, mercimek, börülce, bezelye, nohut, soya fıstığı;  
 tüm patatesler, ketentohumu, yerfıstığı, haşhaş tohumları, susam tohumları,  
 ayçekirdeği, ceviz, badem, fındık bu gruba girer. Bu gruptaki unlar, baklagiller  
 ve kuruyemişlerin içinde sağlıklı karbonhidratlar vardır. Bu karbonhidratlar  
 glüten içermeyen, sağlıklı kompleks karbonhidratlardır. 

• Bu 4 maddede adı geçen kimyasalları ve hangi gruplarda hangisinin bulunduğunu 
bilmek, takip etmek zorunda değiliz elbette. Burada dikkat çekmeye çalışılan nokta 
her bitkide farklı özelliklerde fitokimyasalların bulunduğu, her birinin vücutta ayrı ve 
önemli bir fonksiyonunun olduğunu aklımıza yazmaktır. İhtiyacımız olan bu maddelere 
ulaşabilmek için de çeşitli ve bol sebze meyve tüketmeyi beslenmemizin temeline 
oturtmaktır.
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PROTEİNLER
• Proteinler vücudumuzda enerji kaynağından çok yapıtaşı olarak kullanılır. Protein 
denince hepimizin aklına et ve süt grubu gelir. Ancak son derece çeşitli ve sağlıklı bitkisel 
protein kaynakları da mevcuttur. 

• İyi protein kaynağı olarak organik tavuk eti, yumurta beyazı, balık (özellikle soğuk 
deniz balıkları), baklagiller, organik kırmızı et, organik hayvan karaciğeri, tofu, hindi, 
süt ürünlerinden kefir, yoğurt, keçi sütü yoğurdu ve peyniri sayılabilir. Burada organik 
gıdadan kasıt sağlıklı beslenmiş hayvan ürünleridir. Güneşin asıl enerji kaynağımız 
olduğunu anlatmıştık. Yiyeceğimiz hayvansal ürünlerin kaynağı kapalı alanlarda GDO’lu 
yemlerle beslenen, kalabalık yaşamdan dolayı antibiyotik verilen hayvanlar yerine 
bahçede, merada gezen ve doğal beslenen hayvanlar olmalıdır. Sosis, salam, jambon gibi 
işlenmiş hayvansal ürünler tercih edilmemelidir. 

• Hayvansal gıda tüketirken dikkat etmemiz gerekenler; doğal beslenen ve küçükbaş 
hayvanları tercih etmek; kızartma, kömürde pişirme gibi yöntemleri tercih etmemek; 
işlenmiş et tüketmemek; eti iyi çiğnemek; etin yanında bol miktarda sebze tüketmek; 
organik tavuk ve hindiyi kırmızı ete oranla daha çok tercih etmek; balığı her iki gruba 
göre daha fazla tercih etmektir. 

YAĞLAR
• MS hastalarının beslenmesinde en çok öne çıkan besin ögelerinden biri yağlardır. 
Yetişkin insan vücudunun ortalama % 18’i yağdır. En çok enerji veren besin öğesi olup, 
yağda eriyen vitaminlerin kullanımı ve bazı hormonların yapımı için elzemdir. 

• Yağlar moleküler yapılarına göre doymuş yağlar ve doymamış yağlar olarak ikiye ayrılır. 
Doymuş yağlar çoğunlukla süt, tereyağı, kuyruk yağı, et gibi hayvansal kaynaklarda 
bulunur. Bu yağlar fazla alındığında kötü kolestrol denilen LDL kolestrolü yükseltip, iyi 
kolestrolü (HDL) düşürerek koroner kalp hastalıkları, obezite gibi rahatsızlıkların riskini 
artırır.

• Doymamış yağ asitlerinden omega-3, yangı bastırıcı etkisi edeniyle MS hastaları için 
büyük öneme sahiptir. Bu yağ asidi merkezi sinir sisteminin gelişimi için çok önemlidir. 



135

BÖLÜM 14: MS VE BESLENME

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri insan vücudunda sentezlenememektedir. Bu nedenle 
diyetimizde bu yağların kontrolü çok önemlidir. Yapılan birçok araştırmada yeterli 
omega-3 yağ asidi tüketiminin yorgunluğu ve atak sıklığını azalttığı, hastalığın ilerleyişini 
yavaşlattığı görülmüştür. Omega 3 yağ asitlerinin en önemli kaynakları deniz ürünleridir. 
Bunun yanında keten tohumu, ceviz, semizotu gibi besinlerde de bulunur. Omega-3 
ihtiyacının karşılanabilmesi için haftada en az 2 kez balık tüketilmesi önerilmektedir. 

• Bir diğer önemli konu ise omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin oranıdır. Diyetle 
alınması gereken omega-3/omega-6 ideal oranı kabaca 1/4 olarak değerlendirilir. 
Günümüzde hazır gıda sektörünün ve sağlıksız yağların hayatımıza girişiyle bu oran 
1/20 ile 1/50 arasında değişen değerlere ulaşmıştır. Omega-6 yağ asitleri inflamasyonu 
tetiklediğinden olabildiğince az tüketilmelidir. 

• Mısır yağı, soya fasulyesi yağı, ayçiçek yağı ve bitkisel margarinler omega-6 yağ 
asitlerinin önemli kaynaklarıdır.

VİTAMİNLER
• Vitaminler vücuttaki birçok faaliyetin başlayıp devam etmesinde görev alırlar. Bu 
nedenle vitaminler olmadan sağlıklı bir yaşamdan söz edilemez. 

• MS hastalığında büyük önemi olan bu bileşenler, hastalığın ilerleyişi ve engellilik 
durumu ile yakından ilişkilidir. 

• Ayrıca vitaminlerin ilaçların etkisini destekleyerek MS tedavisine katkıda bulunduğu 
bildirilmiştir.

• Dengeli ve düzenli beslenme, vitamin ihtiyacının karşılanması için yeterlidir. Vitamin 
takviyelerinin bilinçsiz kullanımı toksik etki yapabileceğinden hekim kontrolü dışında 
kullanılmaması önerilir.

D Vitamini: D vitaminin vücutta kalsiyum fosfat dengesini düzenlemek, kas 
fonksiyonlarını iyileştirmek, insülin salınımını uyarmak gibi fonksiyonları vardır. Ayrıca 
bağışıklık sistemi ve hücre farklılaşması üzerinde etkinlik gösterir. Bu etkinliklerinden 
dolayı D vitamini; kardiyovasküler hastalıklar, sedef, tip 1 diyabet, MS gibi bağışıklık 
sistemi hastalıkları ile yakından ilişkilidir.
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• Epidemiyolojik çalışmalar MS görülme sıklığı ekvatordan kutuplara doğru arttığını ve 
bunun D vitamini ile ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda 
MS hastalarının çocukluklarında daha az güneş ışığına maruz kaldıkları gözlenmiştir. 
Bununla birlikte MS hastalarında düşük D vitamini seviyeleri ile depresyon arasında ilişki 
bulunmuştur. D vitamini seviyesinin normal düzeylere çekilmesi ile depresif semptomlar 
iyileştirilmiştir.

• D vitamininin eksikliği, kalsiyum metabolizmasındaki etkilerinden dolayı, kemik 
erimesi ve kemik kırıklarına neden olabilir. Zayıf ve kırılgan kemikler; MS’in kas zayıflığı 
ve yorgunluk gibi etkileriyle birleşerek hastaların hayat kalitesini düşürür. Son çalışmalar 
hayatında hiç kortizon kullanmamış MS hastalarında dahi kemik erimesi olabileceğini 
göstermekte bunun D vitamini ilişkisine vurgu yapmaktadır.

• İnsan vücudu günlük D vitamini ihtiyacının yaklaşık %90’ını güneş ışınlarının etkisiyle 
deride sentezleyebilir. D vitamini eksikliğinden korunmak için günde yaklaşık 30-60 
dakika eller ve yüz güneş ışığıyla temas ettirilmelidir. Kış aylarında güneş ışığından 
yeteri kadar faydalanmak mümkün olmadığından yağlı balıklar ve yumurta gibi D 
vitamininden zengin besinler mutlaka tüketilmelidir. Kortizon tedavisi, sigara alışkanlığı, 
gebelik, yaşlılık, gibi durumlarda D vitamini gereksinimi artar. Bu tarz özel durumları 
olan bireylerin hekim kontrolünde D vitamini desteği alması gerekebilir.

A Vitamini: A vitamini; görme, büyüme, üreme, bağışıklığın düzenlenmesi, kemik ve 
cilt sağlığı için gerekli bir vitamindir. En iyi kaynakları karaciğer, balık, süt, tereyağı, 
yumurta gibi besinlerdir. Ayrıca birçok koyu yeşil yapraklı sebze, sarı ve turuncu meyveler 
(kayısı, şeftali vb.) gibi bitkisel kaynaklar A vitamini ön maddesi karotenoidleri içerir. 
Karatonoidler vücutta A vitaminine dönüştürülür.

E Vitamini: E vitamini en önemli antioksidanlardan biridir. Bu etkisi sayesinde vücutta 
serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Emilim bozukluğu olanlarda 
ve yeterli E vitamini içermeyen diyetle beslenenlerde sinir-kas sisteminde yetersizlikler 
gözlenmiştir. E vitamini en çok bitkisel yağlar, tahıllar, yağlı tohumlar (fındık,ceviz vb.)
yeşil yapraklı sebzeler ve baklagillerde bulunur.

C Vitamini: İyi bir antioksidan olan C vitamini, bağışıklık ve sinir sistemini destekler, 
hormonların ve kollajenin üretiminde rol oynar. Ayrıca bağırsaklardan demir emilimini 
artırır. C vitamini en çok limon, portakal, mandalina, çilek, böğürtlen, kuşburnu, gibi 
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meyvelerde ve lahana, patates, ıspanak, marul, gibi besinlerde bulunur. C vitamini hava 
ile temasta kolay okside olur ve ısıya dayanıksızdır. Bu yüzden besinleri taze olarak 
tüketmek, bekletmemek besin kayıplarını önlemek açısından büyük bir önem taşır.

B12 Vitamini: B12 vitamini miyelin kılıf oluşumunda ve sinir hücrelerinin korunmasında 
önemli rol oynar. Ayrıca immünmodulatör (bağışıklığı düzenleyici) etkisi vardır. 
Eksikliğinde kansızlık görülür ve yorgunluk artar. B12 vitamini hayvansal kaynaklı 
besinlerde bulunur. Et, süt, peynir, yumurta ve balık en iyi kaynaklarıdır. 

MİNERALLER

Kalsiyum

MS hastalarında en sık görülen rahatsızlıklardan birisi de osteoporozdur. Osteoporoz, 
kemiğin mineral içeriğinin azalmasıyla kırılganlığının artmasıdır. MS’in getirdiği 
yorgunluk, dengesizlik ve düşme korkusu gibi nedenlerle fiziksel aktivite düzeyi azalır ve 
bu da osteoporoz riskinde artış meydana getirir. Ayrıca kortizon tedavisi de D vitamini 
metabolizmasını etkileyerek kalsiyum eksikliğine yol açabilir. Başlıca kalsiyum kaynakları 
süt ve türevleri, pekmez, yağlı tohumlar (susam, fındık, fıstık vb.), yeşil yapraklı 
sebzeler, kurutulmuş meyveler ve kuru baklagillerdir. Yeterli ve düzenli bir beslenme, 
günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Ancak hekiminiz gerekli gördüğü 
durumlarda kalsiyum takviyesi gerekebilir.

Magnezyum

Magnezyum da tıpkı kalsiyum gibi kemik metabolizması için gerekli bir elementtir. 
Ayrıca bir çok enzim için yardımcı eleman olarak çalışır. Kas ve sinir fonksiyonları, kan 
şekeri ve kan basıncı düzenlenmesi için gereklidir. Kalsiyum ve magnezyum dengesi, D 
vitamini, K vitamin ve çeşitli hormonların işbirliğiyle iskelet ve kas sistemimiz uygun 
şekilde çalışabilir. Magnezyum koyu yeşil yapraklı sebzelerde, balık, badem, fındık, ceviz, 
hurma, kakao ve muzda bulunur. 

Bakır

Eser element bakır vücutta bir çok enzimin işleyişi için gereklidir. Enzimler canlılarda 
kimyasal reaksiyonları hızlandırır, çalışamadıklarında sistemlerde aksaklıklar meydana 
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gelir. Bakır kan ve dolaşım sistemi, bağ dokusu ve demir metabolizması için gereklidir. 
Antioksidan özelliğiyle serbest oksijen radikallerinden hücreleri korur. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir ve yangı bastırıcı etki gösterir. Bakır özellikle kepekli tahıllar, fındıkgiller, 
kahve, çay, kakao, bazı yeşil sebzeler, balık ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunur. 

Selenyum

Selenyum serbest radikallere karşı savunmada önemli bir rolü olan eser elementtir. 
Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar, virüsler ve tüm patojenlere karşı 
direnci arttırır. Tiroid hormonlarının düzgün çalışması için yeterli miktarda selenyum 
bulunmalıdır. Selenyum balık, et, yumurta, tahıllar ve fındıkgillerde bulunur. 

Çinko

Çinko vücudumuzda birçok metabolik süreç için gerekli olan bir eser elementtir. İnsülin 
hormon dengesi, protein sentezi, deri ve bağ dokusunun yenilenmesi, bağışıklık sistemi 
için vazgeçilmezdir. Çinko elementinin antioksidan ve yangı bastırıcı etkisi de vardır. 
Yangı bastırıcı özelliği nedeniyle otoimmün ve enfeksiyon hastalıkları tedavilerinde de 
kullanılır. Çinko en çok hayvansal gıdalarda, peynir, et, bazı balık türlerinde, özellikle 
kabuklu deniz ürünlerinde, kepekli tahıllarda ve fındıkgillerde bulunur. 

• Tüm bu vitamin ve mineraller için günlük ihtiyacımızı karşılamak ancak sağlıklı ve 
dengeli bir diyetle olur. Hamur işi ve şeker ağırlıklı bir diyetle kalori yükü yüksek ve 
vücudumuzun ihtiyacı olan maddeleri alamadığımız boş bir beslenme modeli seçmiş 
oluruz. Sebze ve meyveleri temel alan, gerekli proteinleri ve sağlıklı yağları yeterli 
miktarda diyete eklediğimiz bir beslenme biçimiyle vitamin, antioksidan ve eser element 
yönünden vücudumuzu tatmin edecek ve gerçek anlamda besleyecek bir diyet sistemi 
oturtmak hastalıklardan korunma ve mevcut olanlardan iyileşmek için atılabilecek en 
önemli adım olacaktır. 

• Günümüzde toprağın özelliklerini yitirmesi, tarımda yanlış uygulamalar, gıdaların 
saklanması ve topluma ulaşımındaki yaklaşımlar nedeniyle gıdalardan alabildiğimiz 
verim eski ölçümlere göre düşüktür. Uygun beslendiğimiz halde vitamin ve minerallerle 
ilgili eksiklikler yaşanabilir. Böyle durumlarda doktorunuzun kontrolünde gıda takviyeleri 
kullanılabilir. 
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OBEZİTE
• Obezite vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara 
neden olabilen bir enerji metabolizması bozukluğudur. 

• MS hastalarının hayatında fazla kiloya sebep olan, hareketsizlik, aktif olmayan günlük 
yaşama bağlı yetersiz enerji tüketimi, kortizon ve bazı antidepresan ilaç kullanımı gibi 
pek çok faktör bulunmaktadır. Diğer yandan, obezite ve sağlıksız beslenme davranışı 
yatağa bağımlı hastalarda bası yarası veya damariçi pıhtılaşma gibi komplikasyonlara 
yol açabilir, var olan engelliliği kötüleştirebilir. 

• Obeziteden korunmak için fiziksel aktivite artırılmalı ve bölüm sonunda verilen 
öneriler dikkate alınmalıdır. 

SİGARA
• Sigaranın insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri yıllardır bilinmekte ve kamu 
spotları, kanunlar, sosyal sorumluluk projeleriyle kullanımının önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. Bunun yanında sigara alışkanlığının MS hastalığının seyrini 
etkilediğine dair kanıtlar mevcuttur. Yapılan bir araştırmada sigara kullanımının, 
ataklarla seyreden MS seyrinin, ikincil ilerleyici MS seyrine dönüşme riskini yaklaşık 
3 kat arttırdığı görülmüştür. 

• Bir başka araştırmaya göre MS hastalarının sigara kullanımı ile beyin dokusu hasarı 
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Sigara kullanan MS hastalarında, kullanmayan 
hastalara göre daha fazla engellilik görülmektedir. Sigara aynı zamanda D vitaminin 
emilimini azaltarak MS seyrini kötüleştirmektedir. Tüm bu verilere bakıldığında sigarayı 
bırakmanın MS seyrini yavaşlatabileceği düşünülmektedir.

MS HASTALARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
• Öğünler tüketilirken yemek dışında farklı bir uğraş içinde olunmamalıdır (örn; 
televizyon seyretme, gazete okuma, cep telefonu kullanma vb.)
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• Tüm yiyecek grupları iyi çiğnenerek tüketilmelidir. İyi çiğneyerek yavaş yemek hem 

sindirimi kolaylaştırır hem de hava yutmayarak şişkinlikten korunmuş oluruz. 

• Sağlıklı bir sindirim sistemi ve iyi uyku için son yemek saatimizi uyku vaktinden en az 

4 saat önce olarak planlamak gerekir. İdeali 18:00’den sonra bir şey yememektir. Sosyal 

yaşamınıza uygun bir saat belirlenebilir. 

• Uyku vücudun tamir ve bakım zamanıdır. Vücudun biyolojik saatine uygun olarak saat 

23:00 ile 05:00 saatleri arasında uyuyor olmak idealdir. Öncesi ve sonrasına yayarak 

yaklaşık 8 saat uyunabilir. 

• Basit karbonhidrat, toplam ve doymuş yağ içeriği yüksek olan yiyeceklerin (şeker, 

çikolata, kek, pasta, börek, çörek, yağlı, kremalı ve içeriği bilinmeyen her türlü yiyecek) 

tüketiminden kaçınılmalıdır.

• Enerji içeriği yüksek olan içecekler (şeker eklenmiş gazlı/gazsız içecek ve hazır meyve 

suları, alkollü içecekler, vb.) sınırlı miktarlarda tüketilmelidir. Bunların yerine su, süt, 

ayran gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir.

• Bağırsak mikrobiyotası için posa içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi önemlidir. 

Bunun için beyaz ekmek yerine tam tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur pilavı, sebze 

ve meyve sularının yerine sebze ve meyvenin kendisi tüketilmelidir. Kuru baklagillerin 

tüketimi artırılmalıdır. 

• Yiyecekler iyice çiğnenmeli, yavaş yavaş tüketilmelidir.

•  Su tüketimine özen gösterilmelidir. Yetişkin birey için günlük 2,0-2,5 litrenin (8-10 su 

bardağı) altına düşmemelidir. MS hastalarında idrar problemleri olabileceğinden günlük 

su ihtiyacının büyük kısmının evde olunan zamanlarda alınması önerilir. Yetersiz sıvı 

alımının idrar yolları enfeksiyonları gibi sonuçları olabileceği unutulmamalıdır.

•  Sağlıklı beslenebilmek için haftalık menü planı yapılmalı ve bu doğrultuda alışveriş 

listesi oluşturulmalıdır. Aç karnına yiyecek ve içecek alışverişi yapılmamalıdır.

•  Enerji dengesinin sağlanması için porsiyon miktarlarına (büyüklüğüne) dikkat 

edilmelidir.
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•  Dışarıda yemek yeneceği zaman sağlıklı seçimler yapılmalıdır. Izgara, haşlama, 
buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli yağlı ve kremalı soslarla 
hazırlanmış yiyeceklerden ve kızartmalardan kaçınılmalıdır.

• Haftada en az 2-3 kez balık tüketilmelidir.

• Süt, yoğurt, peynir, kefir, yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyumdan zengin besinler 
günlük olarak tüketilmelidir.

• Akdeniz diyeti olarak bilinen taze sebze-meyveden zengin, doymuş yağlardan fakir bir 
beslenme biçimi önerilmektedir.

•  Yiyecek içecek alışverişi yaparken paketli gıda tercih edilmemeli, mutlaka alınacaksa 
da besin etiketleri okunmalıdır. Etikette yer alan porsiyon başına enerji ve besin ögesi 
içeriklerine dikkat edilmelidir.

• Kortizon tedavisi alınan dönemde ve en az 2 hafta sonrasına kadar tuz ve şeker 
içermeyen besinlerle beslenilmelidir. Kortizon insülin metabolizmasını etkileyen bir 
tedavidir. Bu dönemde tuz ve şeker kullanımı kilo alımına neden olabilir.

• Kişiye özel beslenme sorunlarının olduğu durumlarda bir hekime ve diyetisyene 
başvurulmalıdır.
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