MULTİPL SKLEROZ
HASTALIĞININ ETKİLERİ İLE YAŞAMAK

M

ultipl skleroz bir
‘merkezi sinir sistemi’
hastalığıdır. Bu hastalık
ile birikte çeşitli belirtiler ortaya
çıkabilmektedir. Birçok kişide, bu
belirtiler ilk yıllarda ortaya çıkar ve
kaybolur.
Zaman içerisinde bazıları kalıcı
hale gelebilir. Multipl skleroza
bağlı ortaya çıkan belirtileri
azaltabilmek amacıyla bazı
medikal tedaviler ve fizyoterapi
uygulamaları kullanılmaktadır.

Kadınlarda erkeklere göre daha
sık görülür (2-3 / 1). Beyaz ırkın,
MS hastalığına yakalanma
olasılığının siyah ve sarı ırka göre
daha yüksek olduğu
belirtilmektedir.

Bununla birlikte, ailesinde MS
hastalığı mevcut olan, ılıman ve
soğuk iklimde yaşayan ve sosyokültürel düzeyi iyi olan
bireylerlerde daha fazla
görülebilmektedir.

2. MS NERELERDE Daha
Fazla GÖRÜLÜR?

1. MS KİMLERDE daha fazLA
görÜLÜR?
Multiple skleroz herhangi bir
yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte
çocuklarda nadiren görülmetedir.
Genellikle ilk belirtiler geç yaşta
(30 yaşta) ortaya çıkabilmektedir.

MS’in görülme sıklığı dünya
üzerinde değişik coğrafya ve
iklimlerde farklılıklar gösterir.
Güney ve kuzey yarım kürede 45⁰
ile 65⁰ enlemler arasında kalan
bölgelerde en fazla
görülmektedir. Tropikal alanlara
yaklaştıkça görülme olasılığı azalır.

Kuzey yarımkürede güney
yarımküreye göre 3.5 kat daha
fazla görülmektedir.

3. MS HASTALIĞININ NEDENİ
NEDİR?

Bilgileri beyinden taşıyan sinirlerin
etrafındaki miyeli kılıfının hasar
görmesi sinyalin daha yavaş
iletilmesine neden olur.
Böylelikle, MS’ e özgü belirtiler
ortaya çıkar.

Hastalığın nedeni kesin olarak
bilinmemektedir. Hastalık
otoimmün (bağışıklık sistemi
hastalığı) nedenli olarak kabul
edilmektedir.

4. MS HASTALIĞININ tİplerİ
NEDİR?
İyi huylu MS: Genellikle atak
birkez gelir ve semptomlar
düzelir.
Vücudun bağışıklık sistemi kendi
dokusunu yabancı madde
zannederek beyin ve omurilikte
sinir kılıfına saldırır.

Tekrarlayan düzelen tip MS: En
sık görülen şeklidir. Atak gelir
semptomlar genellikle 2-6 hafta
boyunca sürer daha sonra azalır
veya kaybolur.

İkincil ilerleyen tip MS:
Semptomlar dereceli olarak
kötüleşir (atak olur yada olmaz).
Birincil ileryen tip MS: Belirtiler
başlangıçtan itibaren kötüdür ve
iyileşme olmaz.

5. MS HASTALIĞININ belİrtİlerİ NELerdİR?

6. MS HASTALIĞININ
belİrtİlerİ İle İlgİlİ
olarak nelerİ bİlmemİz
gerekİr?

 Herhangi bir zamanda ortaya
çıkabilir.
 Birkaç saat, birkaç gün, hafta
ya da ay sürebilir.

 Bazı belirtilerin kesin bir
başlangıcı olmayabilir.
 Bazen eski belirtiler yeniden
ortaya çıkabilir.
 Bazı tetikleyiciler belirtilerin
artmasına neden olabilir.
 Isı ve yorgunluk sık görülen
tetikleyicilerdendir.

tahıllar ve somon, ton balığı,
ceviz, soya ve keten tohumu
gibi omega-6 ve omega-3 yağ
asitleri açısından zengin bir
diyet önerilmektedir.

7. GENEL VÜCUT SAĞLIĞINI
KORUMAk İÇİN NELER
YAPILABİLİR?
7.1. Yüksek sıcaklık ve nem
sinir iletimini daha fazla
bozacaktır ve bu durum
hastalık belirtilerinin artmasına
neden olabilecektir.

7.3. D vitamini’nin bağışıklık
sistemini güçlendirmesi
sebebiyle MS hastalarının D
vitamini ve kalsiyum alımına
dikkat etmeleri önerilmektedir.
7.4. Solunum veya idrar yolları
enfeksiyonları akut MS
ataklarına neden olabilmekte
veya var olan bulguların geçici
olarak kötüleşmesini
sağlamaktadır.

7.2. MS hastaları için özel bir
diyet olmamakla birlikte, taze
meyve ve sebze, kepekli

7.5. Hem günlük yaşam
içerisinde hem de egzersiz
yapılırken yeterli dinlenme
araları verilmesi yorgunluk
oluşumunu azaltabilmektedir.

9. MULTİPL SKLEROZ VE KAS
SERTLİĞİ/SPASTİSİTE?
MS hastalığının en zorlu
belirtilerinden olan kas sertliği,
beyinin kaslara gereğinden
fazla uyarı yollaması nedeni ile
kasların istemsiz olarak gergin
şekilde kalmalarına neden
olmaktadır.

7.6. Hastaların fizyoterapistleri
tarafından belirlenen egzersiz
programlarını düzenli olarak
uygulamaları önerilmektedir.
8. Fİzyoterapİ
uygulamalarının
amaçları nelerdİr?
 Vücut duruşunun geliştirilmesi
 Solunumun geliştirilmesi
 Kas sertliklerinin azaltılması
 Kas kuvvetinin geliştirilmesi
 Dengenin geliştirilmesi
 Koordinasyonun geliştirilmesi
 Güvenli yürümenin sağlanması
 Yardımcı aletlerinin seçimi
 Ev içi düzenlemeleri
 Dikkat etmesi gereken
prensiplerin öğretilmesi...

9.1. kas sertlİĞİnİn
ETKİLERİ:






Ağrı
Yorgunluk
Kuvvet kaybı
Hareket kısıtlılıkları
Yürüyüş problemleri

9.2. KAS SERTLİĞİ İÇİN NE GİBİ
ÖNLEMLER ALABİLİRSİNİZ?
 Sıcak/soğuk, ani hareketler,
yorgunluk, stress, kötü
pozisyonlardan kaçınınız.

 Enfeksiyon ve cilt yaralarının
oluşumundan kaçınınız.
 Dar ayakkabı ve giysiler
giymeyiniz.

9.3. KAS SERTLİĞİnİ
AZALTMAK İÇİN NELER
YAPABİLİRİM?
• Kas sertliği nedeniyle eklemlerin
hareketleri kısıtlanabilmektedir
bu nedenle eklem hareket açıklığı
egzersizleri uygulayınız.
•Günlük olarak kaslarınızı
uzunluğu boyunca yavaş bir
şekilde ve uzun süreli (en az 30-40
saniye) olarak geriniz.

•Sertliği olan kaslarınıza hafif
basınç uygulayarak kaslarınızın
gevşemesini sağlayabilirsiniz.

•Yaygın kas sertliği yaşıyorsanız,
gevşeme egzersizleri uygulayarak
genel bir gevşeme
sağlayabilirsiniz.

10. MULTİPL SKLEROZ VE
AĞRI
•Kas sertliğinin aksi yönündeki
kaslar zayıflama eğilimindedir, bu
kaslara yönelik olarak
kuvvetlendirme egzersizleri
yapınız.

Multipl skleroz hastalığına bağlı
ağrı, sinir sisteminin zarar
görmesinden kaynaklı olup
vücudu yaralanmalardan koruyan
“iyi” ağrıdan farklıdır.

Sinir uçları tüm vücutta hassas
olup beyni sürekli alarmda tutarak
bir şeylerin kendisine zarar
verebileceğini sanmaktadır.
MS’e bağlı olarak oluşan nörolojik
ağrı olağandışı hissedebilir.
Yanma, karıncalanma, iğnelenme
ve bıçaklama ağrıyı tarif etmede
yaygın olarak kullanılır.

Kas - iskelet sisteminde ve diğer
yumuşak dokulardaki değişim,
kasların spazmı ve hareketsizlik,
diabete bağlı ayak ağrısı veya
kırıklar nedeniyle olabilir.

Eğer ağrınız var ise, bunu
doktorunuzla paylaşmanız
önemlidir. Semptomların
tanımlanması ve şiddetinin
derecelendirilmesi tedavi seçimi
için önem taşımaktadır.
10.1. AĞRI
DEĞERLENDİRMESİNDE
ANAHTAR NOKTALAR
 Ağrınız vücudunuzun
neresinde oluyor (ör: baş,
boyun, omuz…)
 Ağrınız ne zaman oluyor (ör:
gündüz veya gece, yürüme
esnasında veya istirahatte…)
 Ağrınızı nasıl tanımlarsınız (ör:
yanma, karıncalanma,
bıçaklanma şeklinde …)
 Ağrınızda değişikliğe neden
olan şeyler nelerdir (ör: sıcak
hava, yorgunluk, stress...)
 Ağrınızı geçirmek için ne
yaparsınız? (ör: ağrı kesici
kullanmak, germe egzersizi,
dinlenme…)

10.2. AĞRI YÖNETİMİ İÇİN
BİRKAÇ İPUCU
 Egzersizin ağrı giderici bir etkisi
bulunmakta ve ağrı
yönetiminin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır.
 Stres semptomlarından olan
sert omuz kasları nefes alma
sıklığınızı artırır ve ağrınızın
artmasına neden olur.
Stresinizi düşürmede yavaş
nefes alma ve diğer gevşeme
egzersizleri uygulayabilirsiniz.
Bir egzersiz grubuna katılabilir,
evde kendiniz egzersiz
yapabilir, yürüyebilir veya su içi
egzersizler yapabilirsiniz.
Fizyoterapistiniz size egzersiz
için en doğru yolu çizecektir.
 Hayatı dolu dolu yaşayan ve
sürekli aktif olan insanlar daha
az ağrıdan yakınmaktadırlar.
Daha az ağrı için daha aktif
olunuz.
 İşlerinizi küçük molalar vererek
yapmayı deneyiniz.

11. YARDIMCI teknolojİler
Yardımcı veya adaptif teknolojiler,
hayatı ve fonksiyonu daha kolay
hale getiren akıllı ürünler, cihazlar
ve araçları içermektedir. Yardımcı
cihazların hangilerinin sizin için
yararlı olacağını, güvenli ve doğru
bir şekilde nasıl kullanacağınızı
öğrenmek için fizyoterapistinize
danışmanız gerekmektedir.

11.1 YARDIMCI teknolojİlere NEDEN İHTİYAÇ
DUYULABİLMEKTEDİR?
 Yardımcı teknolojilerin
kullanımı ile daha az enerji
harcayarak aktivite seviyenizi
artırabilirsiniz.

eklerdir. Ayağınızın doğru
pozisyonda kalmasını
sağlayarak kas sertliklerini
azaltmaya yardımcı
olabilmektedirler. Çeşitli
amaçlara yönelik olarak kişiye
özel yapılmaktadırlar.

 Kas zayıflığı, kas sertliği,
yorgunluk, denge problemi gibi
sebepler düşme riskini
artırabilmektedir, yardımcı
teknolojilerin kullanımı ile
düşme riskinizi azaltabilirsiniz.
 Yürüme problemleri ile
karşılaşıyorsanız doğru
yardımcı teknoloji ürünlerinin
kullanımı ile güvenli ve
bağımsız olarak yürümeyi
sürdürebilirsiniz.

11.2 YARDIMCI CİHAZLAR
NELERDİR?
11.2.1 HAREKETE YARDIMCI
CİHAZLAR
 Ortezler: Dengeyi artırmak
ve yorgunluk oluşumunu
azaltmak için kullanılan ve
ayakkabının içine giyilen hafif

 Bastonlar: Bacak
kaslarında zayıflık veya denge
problemi mevcut ise bu
durumda baston en yararlı araç
olabilmektedir. Standart
bastona göre 3 ve 4 ayaklı
bastonlar daha fazla destek
sağlamaktadır.

 Yürüteçler: Bacak
kaslarında önemli derecede
zayıflık olduğu durumda
yürüteçlerin kullanımı uygun
olabilmektedir.

 Fonksİyonel Elektİrİksel Stİmulasyon Cİhazı
(FES): Zayıflayan kaslara giden
sinirleri hafif elektirik akımı ile
uyaran bir tekniktir. Uzun
mesafeleri daha az yorularak
yürümeye yardım eder.

 TEKERLEKLİ SANDALYE VE
SCOOTER: Tekerlekli
sandalyeler genellikle kişiler
çok fazla dengesizlik, yorgunluk
veya düşme problemi
yaşadığında tavsiye edilir.
Scooter ise limitli hareketleri
olan kişilere çok fazla
bağımsızlık sağlamaktadır.

11.2.2 GÜNLÜK YAŞAM
AKTİVİTELERİNE YARDIMCI
CİHAZLAR
Giyinme, banyo, tuvalet, hijyen,
beslenme ve yatak mobilitesi için
verilecek özel bir eğitim ve ek
yaşam tazı değişiklikleri ile günlük
yaşam aktivitelerinizi artırıp
bağımsızlığınızın sürdürülebilmesini sağlayabilirsiniz.
 Banyo ve tuvalette tutunmayı
kolaylaştırmak için barlar,
tuvalet adaptasyonları,
kaymayan paspaslar tercih
edebilirsiniz

 Hafıza problemleri yaşayan
bireyler, alarm kurarak veya
küçük notlar alarak ve çeşitli
tekrarlar yaparak bu
problemleri azaltabilirler.

 Gömlek düğmelerinin büyük
olması, kıyafet giymeye veya
çorap giymeye yardımcı ek
aletler tercih edilebilir.

 Görme problemleri için renkli
kalemler, büyüteçler, işitme
problemleri için görsel olarak
ışıklı uyaranlar tercih
edilebilmektedir.
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