<

Türkiye Multipl Sekleroz Derneği
Ankara Şubesi Bülteni
Şubat ‘2022
Sayı: 3

BÜLTEN HAKKINDA
Aşır NADAR

MULTİPL SKLEROZDA ATAK NEDİR?
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

Üç ayda bir yayımlanır.

Türkiye Multipl Sekleroz Derneği
Ankara Şubesi adına
Aşır NADAR

MULTİPLE SKLEROZ VE SOLUNUM
Doç. Dr. Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ

2
3

5

Ankara Şubesi Başkanı
MULTİPL SKLEROZDA SPASTİSİTE
VE FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
Doç. Dr. Ayla Fil BALKAN

Editör
Prof. Dr. Alev LEVENTOĞLU

İÇİMİZDEN BİRİ
Zafer Kemal ABACI

Mizanpaj
Nazif KOÇ

Kapak Tasarım- Grafik
Nazif KOÇ

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

1

7

11

Değerli Yol Arkadaşlarım,
E-Bültenimizin 3’nci sayısı ile (Şubat 2022) yine sizlerleyiz.
Bildiğiniz gibi 2 yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına
alan korona virüs illetiyle topyekûn mücadele ediyoruz. 1, 2,
3, 4 derken bazılarımız 5. aşılarını bile oldular. Bu son aşı
olması en büyük temennimiz. Bir an evvel maskelerimizden de
kurtulup normal hayatımıza dönmeyi artık umutla bekliyoruz.
Değerli hocalarımızın internet aracılığıyla canlı programlar
yaparak MS ile ilgili bilgilendirmelerini ilgiyle takip ettiğinizi
görüyoruz. Bu süreçte Dernek faaliyetlerimizi her ne kadar
sizlerle uzaktan bağlantı kurarak gerçekleştirsek de, kavuşma arzumuzu yüreğimizde
hissederek çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz.
Değerli yol arkadaşlarım, normal hayata dönmemiz çok yakındır. Yeter ki hem kendi
sağlığımız, hem de toplum sağlığı için doktorlarımızın güvence verdiği Covid-19 aşılarımızı
olalım, maskelerimizi takalım ve sosyal mesafelerimizi koruyalım.
Bu yıl MS günü etkinliklerimizi sizlerle yüz yüze ve hastalarımıza moral-motivasyon
anlamında çok daha faal bir program yapmayı planladığımızın müjdesini vermek istiyorum.
Biz hep birlikte daha umutluyuz, daha bilinçliyiz ve çok daha güçlüyüz
Daha güzel günlerde buluşmak üzere şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygı ve
selamlarımı sunuyor, sözlerimi E-Bülten’imizin 3. Sayısının hazırlanmasında emeği
geçenlere ve desteklerini esirgemeyen değerli hocalarımıza teşekkür ederek noktalamak
istiyorum.
Her şey gönlünüzce olsun…
Aşır NADAR
Dernek Başkanı
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Tedavide amaç atak süresini mümkün
olduğunca kısaltarak oluşacak özürlülükleri azaltmak ve engellemektir. O
yüzden hastaların olası atak özelliklerini tanıyıp hekimlerine bildirmesi tedavinin gecikmemesi açısından önemlidir.

Prof. Dr. Alev Leventoğlu

Atak sıklığı özellikle boğaz ya da idrar
yolu enfeksiyonları sonrası, stresli dönemlerde veya doğum sonrası 3 aylık
dönemde artış gösterebilir. Ayrıca MS
hastalarının ilkbahar mevsiminde daha
sık atak geçirdiği bilinmektedir. Bu
durumun D vitamini eksikliğinin bir
sonucu olabileceği düşünülmektedir.
Atak sıklığı kadınlarda ve genç yaşlarda
daha fazladır.

testleri ve böbrek fonksiyon testleri,
olası bir enfeksiyonu dışlamak için CRP
ve sedimentasyon düzeyleri, elektrolit
düzeyleri, tam kan sayımı vb. bakılmalıdır. Bunların sonucunda atak tedavisi
başlanır. Eğer enfeksiyon tespit edilirse atağın ve tespit edilen enfeksiyonun
ciddiyetine göre karar verilerek antibiyotik tedavisi bittikten sonra atak tedavisine geçilebilir.
Kullandığımız metilprednizolon günde
500-1000 miligram dozda damar içi
yolla uygulanır. Tedavi sabah erken

METİLPREDNİZOLON
N

MULTİPL SKLEROZDA ATAK NEDİR?
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
MS’de atak; önceden var olmayan yeni
belirtilerin ortaya çıktığı, yeni nörolojik
muayene bulgularının saptandığı ya da
mevcut olan klinik bulgularda artış/
kötüleşmenin ortaya çıktığı ve bunun 24
saatten uzun sürdüğü dönem olarak
tanımlanmaktadır. Atakta motor kas
gücü kaybı, bazen sadece iğnelenme,
karıncalanma gibi duyusal belirtiler,
bazen yüzde aniden başlayan elektrik

çarpar tarzda şiddetli ağrı, kaslarda
ağrılı spazmlar, denge bozuklukları, çift
görme, görme bulanıklığı, dengesizlik,
baş dönmesi şeklinde yakınmalar
olabilir. Çok hafif seyreden ataklarda
sadece istirahat yeterli olabilir. Ancak
atak günlük yaşam aktivitelerini
engelleyecek derecede işlev kaybına yol
açıyorsa tedavi edilmelidir.

Bazen de aşırı yorgunluk, ateşli hastalıklar, yorgunluk, hormonal değişiklikler sonucu ya da vücut ısısının arttığı
durumlarda hastalar önceden var olan
yakınmalarının tekrar ortaya çıktığını,
arttığını ifade ederler. Bu durum yalancı atak olarak ifade edilir. Atakların
gerçek atak mı yoksa yalancı atak mı
olduğunu ayırt etmek bazen zor olabilir. Yalancı atak, gerçek atak ayrımını
mutlaka sizi takip eden hekiminiz ile
görüşmeniz gerekir.
MS hastalarında atak tedavisinde ilk
tercih yüksek doz kortikosteroid tedavisidir. Atak tedavisi başlamadan önce
hastada herhangi bir enfeksiyon ya da
ek bir tıbbi durumun olmadığını anlamak için kan ve idrar tetkikleri, akciğer
grafisi gerekebilir. Bunun için açlık kan
şekeri düzeyi, karaciğer fonksiyon
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saatlerde tok karnına yapılır. Serum
içine konulan kortizon en az 60
dakikada gidecek şekilde uygulanır.
Tedavi öncesinde mide koruyucu ilaç
verilir. Çünkü kortizon tedavisinin mide
ile ilişkili yan etkileri olabilir. Tedavinin
alındığı günler boyunca tuzsuz ve az
karbonhidratlı beslenmek gerekir. Atak
şiddetine göre tedavi 3-10 gün süreyle
ayaktan ya da hastaneye yatırı-larak
yapılabilir. Ayaktan tedavilerde hasta
planlanan süre boyunca her sabah
hastaneye gelerek tedavisini alıp gider
ancak istirahat etmesi önerilir. Eğer
hastada şeker hastalığı, mide ülseri,
hipertansiyon, psikiyatrik hasta-lık
öyküsü gibi tedavi sırasında yakın takip
gerektirecek ek hastalıklar varsa ya da
hastanın günübirlik tedaviye uyum
sağlamakta
zorlanıp
tedaviyi
aksatacağı düşünülüyorsa hastaneye
yatırılarak yapılabilir. Özellikle şeker
hastalarında atak tedavisi sırasında kan
şeker düzeylerinde yükselme olabileceği
için yakın kan şekeri izlemi yapılması,
şekerli gıdalardan uzak du-rulması ve

karbonhidrattan
fakir
diyet
önerilmelidir. Gerektiği durumlarda
insülin tedavisi verilebilir. Atak tedavisi
kemik mineral yoğunluğunda azalma
yapabileceğinden osteoporoz- kemik
erimesi açısından belirli aralıklarla
kemik mineral yoğunluğu ölçümleri

yapılmalıdır. Atak tedavisi sırasında
tansiyon değerlerinde yükselme olabileceği için yakın izlenmelidir. Uykusuzluk, çarpıntı, ödem, kilo artışı, duygu
durum bozuklukları, adet düzensizlikleri, yüzde kızarma, ağızda metalik tat,
yorgunluk, halsizlik, akneler de diğer
olası yan etkilerdir.

Gebe ve emziren kadınlarda atak tedavisinde; fetüs üzerindeki olası gelişim
defektlerini önlemek için çok gerekmedikçe gebeliğin ilk trimestrında yani ilk 3
aylık dönemde kortikosteroid verilmemelidir. Günlük yaşamı etkileyip
işlevselliği bozan, tedavi gerektirecek
atak durumlarında ise gebeliğin 2. ve 3.
üç aylarında atak tedavisi verilebilir.
Emzirme döneminde ise kortikosteroid
uygulandıktan en az 4 saat sonra
annenin bebeğini emzirmesi önerilir.
Tedaviyi almadan önce sütünü sağıp
buzdolabında saklayıp, tedavi sırasında ihtiyaç olursa bu sütü bebeğine
verebilir.
Atak tedavisinde tercih edilebilecek diğer tedavi yöntemi ise plazmaferezdir.
Kortizon tedavisine yanıt vermeyen,
kalıcı özürlülük bırakma riski yüksek
olan ataklarda plazmaferez tedavisi

Atak tedavisinde verilen yüksek doz
kortikostreoidlerin etkisi geç dönemde
ortaya çıkabilir. Bazen de atak tedavisi

önerilebilir. Damar yoluna takılan
katater yardımıyla hastanın venöz kanı
bir cihazdan geçirilerek kan bileşenlerine ayrıştırılır. Kanın plazma kısmının

sırasında yeni klinik belirtiler eklenebilir
ya da mevcut klinik durum kötüleşebilir. Bu durumlar tedavinin etkisiz
olduğunu düşündürtmemelidir; doz
arttırılabilir, tedavi süresi uzatılabilir ya
da ağır ataklarda plazma değişimi
(plazmaferez) tedavisi de gerekebilir.
Atak tedavisi boyunca hasta kullanmakta olduğu hastalık düzenleyici ilaç
tedavisine devam edebilir.

ayrıştırılmasıyla doku hasarı yapan
faktörleri taşıyan kısmı uzaklaştırılmış
olur. Seanslar gün aşırı uygulanır,
toplam 5-7 seans yapılması önerilmektedir. Amaç doku hasarının azaltılması,
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önlenmesi ve atakta gelişebilecek kalıcı
özürlülüğün önüne geçilebilmesidir.
Plazmaferez uygulanmasında olası yan
etkiler; kateter uygulamasına bağlı kan
damarının kan pıhtısı ile tıkanması,
enfeksiyon, akciğer zarının yırtılarak
hava girmesi ve akciğerin sönmesi gibi
riskleri vardır. Tansiyon düşüklüğü,
genel enfeksiyon, alerjik reaksiyon, ani
akciğer ödemi, kansızlık, kalp krizi,
kullanılan pıhtı önleyicilere bağlı kanama, sıvı dengesinin bozulması, serum
kalsiyum düşüklüğü, ölüm gibi ciddi
komplikasyonlar görülebilir.
Sonuç olarak MS hastalarının atak
olabilecek yakınmalarını hekimlerine
bildirmeleri çok önemlidir. Atakların
zamanında tedavi edilmesi iyileşme için
önemlidir.

yelinizan lezyonların yeri ve yaygınlığına bağlı olarak; solunum kaslarının zayıflığı ve öksürükte bozulma, bulbar
(beyin sapı ile ilgili) kaslarda fonksiyon
bozukluğu, solunum kontrolünde anormallikler veya solunum yetmezliği
solunum fonksiyon bozukluğu belirtileri
ortaya çıkabilmektedir.

Doç. Dr. Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ
Hacettepe Üniv. Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Fakültesi

MULTİPLE SKLEROZ VE SOLUNUM
MS ve Solunum Sistemi:
Multipl skleroz (MS), sinir iletimini
bozan birden fazla sinir demiyelinizasyonu alanı ile karakterize edilen kronik
bir merkezi sinir sistemi rahatsızlığıdır.
Belirtileri tekrarlayan, düzelen veya
ilerleyicidir ve kas zayıflığı, spastisite,
koordinasyon bozukluğu, genel yorgunluk, görme kaybı ve bilişsel
bozukluğu içermektedir. MS'deki solunum fonksiyon bozukluğu, demiyelinizan plaklar solunumla ilişkili farklı
beyin bölgelerini tuttuğu zaman ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle MS'in erken
evrelerinde solunum fonksiyon bozukluğu nadir görülürken ve hastalığın
ilerleyen evrelerinde olan hastalarda
göreceli olarak daha yüksek oranda
gözlenmektedir.
MS'de solunum fonksiyon bozukluğuna
katkıda bulunan faktörler şunlardır:
solunum kaslarının zayıflığı, bulbar
(beyin sapı ile ilgili) fonksiyon bozukluğu, anormal solunum kontrolü ve
uykuda solunum bozukluğudur. Demi-

Solunum fonksiyonlarını ölçümü, solunum kaslarının değerlendirilmesi ve
uyku testleri ile birlikte kapsamlı bir
öykü ve fizik muayene, MS'li hastalarda solunum fonksiyon bozukluğunun derecesini belirlemede önemlidir.
Nefes darlığı ve gündüz aşırı uykululuk
hali solunum kas zayıflığı ile ilgili
belirtilerdir. MS’li hastalar kısıtlı egzersiz kapasitesine sahip olduğu için eforla
nefes darlığı mevcut olmayabilir. Gece
havalanmadaki
azalmaya
bağlı
gündüzleri aşırı uykululuk hali ve sabah
baş ağrısı olabilir. Bulbar (beyin sapı ile
ilgili) fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ise uyku apnesine bağlı belirtiler
olabilmektedir. Hastalar tipik olarak
zayıf ve etkisiz öksürüğe sahiptir.
Sekresyonlarını temizleyememektedir
ve konuşmada zorluk çekerler.
Solunum fonksiyon bozukluğu olan
MS’li hastalarda destekleyici olarak grip
ve zatürre aşılarının düzenli yapılması
gerekmektedir.
Solunum
yolu
enfeksiyonları geliştiğinde hızlı ve
uygun şekilde tedavi edilmelidir.
Solunum kas zayıflığı olan hastalarda
sigaranın bırakılması ve vücut ağırlığının istenilen aralıkta korunması çok
önemlidir.
Özellikle zatürre tanısı aldığı zaman,
etkisiz öksürüğü olan hastalarda göğüs
fizyoterapisi ve öksürüğe yardımcı
cihazların kullanımı düşünülmektedir.
Eğer hastanın geceleri havalanma azlığı
varsa ve sabahları dispne, yorgunluk
veya baş ağrısı gibi belirtileri
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varsa uzun dönem için geceleri solunum desteği gerekebilmektedir.
MS ve Solunum Egzersizleri:
Hastalar eğer çok aktif değilse, daha
yüzeysel ve bu nedenle daha az verimli
nefes almaya eğilimindedir. Solunum
egzersizleri duruşumuzu iyileştirmek ve
hem diyafram hem de karın kaslarımızı
çalıştırmak için önemli rol oynamaktadır.
Solunum egzersizleri günün herhangi
bir saatinde yapılabilmektedir. Baş
dönmesi olmaması için solunum egzersizleri arasında rahat nefes alıp verme
olarak da ifade ettiğimiz solunum
kontrolü için ara verilmektedir. Bu
egzersizler, hastanın tercihine göre sırt
destekli bir sandalyede otururken,
yüksek yatış veya yüksek yan yatış
pozisyonunda yapılabilmektedir. Solunum egzersizlerinin sırası aşağıdaki
şekilde olmalıdır:
a) Rahat nefes alıp verme (Solunum
kontrolü):
Elinizi karnınıza koyup, rahat ve sakin,
uyur gibi nefes alıp veriniz. Nefes alırken ellerinizin yükseldiğini ve verirken
karnınızın içe doğru çöktüğünü hissetmelisiniz.

Şekil 1a: Hacim bağımlı insentif spirometre

MS ve Solunum Kas Eğitimi:
b) Derin nefes alıp verme:
Burnunuzdan derin bir nefes alıp,
nefesinizi içinizden “1-2-3” sayana
kadar tutup, ardından ağzınızdan rahat
ve uzun bir şekilde veriniz. Bunu 3 veya
4 kez tekrarlayınız.
c) Hızlı nefes verme:
Balgamınız olduğunu hissederseniz,
nefes alıp, ağzınızı açıkken hızla nefes
veriniz. Akciğerlerinizdeki tüm havayı
hızla bir seferde dışarı üfleyiniz.
Solunum egzersizleri bu sıra ile
fizyoterapistinizin gösterdiği bölgelere
günde üç seans ve her seansta 30 nefes
alacak şekilde yapılması tavsiye edilmektedir.
Bunun dışında insentif spirometre adı
verilen bir yardımcı solunum egzersizi
cihazı (Şekil 1a ve şekil 1b), hastanın
önceden belirlenen bir akış veya
hacimde nefes aldığında ve bunu 5
saniye sürdürdüğü zaman bir geribildirim sağladığı için sıklıkla kullanılmaktadır. Hastanın spirometreyi dik
konumda tutması, normal şekilde nefes vermesi ve ardından dudaklarını
cihazın ağızlık parçasının etrafına sıkıca yerleştirmesi istenir. Sonraki adımda, haznedeki topu (akış bağımlı
insentif spirometre) veya pistonu
(hacim bağımlı insentif spirometre)
belirlenen hedefe yükseltmek için yavaş
bir şekilde nefes alması gerek-mektedir.
Hasta en üst noktada yapabilirse
nefesini birkaç saniye tutabilir. Hasta en
üst sınıra kadar nefes aldıktan sonra
ağızlık çıkartılır ve normal bir şekilde
nefes verilir. Bunu hasta uyanık olduğu
her saat başı 10 nefes olacak şekilde sık
tekrarlı yapmalıdır. Bu teknik aleti
uygun bir şekilde kullanamayan ve
bilişsel olarak koopere olamayan
hastalar için uygun değildir.

Şekil 1b: Akış bağımlı insentif spirometre

MS’deki sadece ekstremite kaslarını
değil, aynı zamanda hem kuvvet hem de
dayanıklılık azalması açısından solunum
kaslarını da etkiler. Kol ve bacaklardaki
kas güçsüzlüğünün has-talığın erken
döneminde ortaya çıkma-sı ve hastalık
ilerledikçe artması gibi aynı ilerleyici
zayıflama solunum kaslarında da
meydana gelmektedir.
Solunum egzersizleri yoluyla solunum
kaslarını güçlendirmek için kullanımı
kolay ve uygun fiyatlı el aletleri
mevcuttur. Dirençli solunum kas Şekil
2a: Threshold IMT cihazı kuvvetlendiren aletler, kişinin nefes aldığı deliğin
açıklığı ayarlanarak çalışmaktadır. Bu
cihazın sağladığı direnç miktarının tam
kontrolü olmadan, aşamalı bir direnç
egzersiz programını uygulamak zordur.
Bu nedenle, hastaların belirli basınç
seviyelerinde nefes alıp veya vermesini
gerektiren yaylı valflere sahip basınç
eşiği dirençli aletleri daha iyi bir alternatiftir. Bu cihazlar, eşik inspiratuar
(nefes aldıran) kas eğitimi (IMT) veya
eşik ekspiratuar (nefes verdiren) kas
eğitimi (EMT) cihazları olarak adlandırılmaktadır. İnspiratuar kas eğitimi
cihazları daha hafif dirençli olan
Threshold IMT (Şekil 2a) ve daha ağır
dirençli olan Powerbreathe (Şekil 2b)
cihazlarıdır. Solunum kas kuvvetini
artırmak için, basınç seviyesi fizyoterapist tarafından yapılan değerlendirmeler ile kademeli olarak ayarlana-
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rak ilerletilmektedir. Araştırmalar daha
az etkilenimi olan MS’li hastalarda bile
ekspiratuar kas eğitiminin kullanımını
önermektedir. Birkaç kanıt, EMT’nin
ekspiratuar kas kuvvetinin yanında
inspiratuar kas kuvvetini de arttırdığını
göstermiştir. Ayrıca solunum kas eğitiminin MS’li hastalarda fiziksel performans ve dengeye de olumlu etkileri
vardır. Egzersizler şiddeti fizyoterapistiniz tarafından ayarlandıktan sonra
genellikle günde 3 kez 10-15 nefes ve en
az 8 hafta uygulanmaktadır.

Şekil 2a: Threshold IMT

Şekil 2b: Powerbreathe cihazı

Solunum komplikasyonları açısından
risk altında olan MS hastalarının erken
tanınması, hastalıkla ilişkili engeli ve
ölüm riskini azaltmak için bakımın ve
önlemlerin zamanında uygulanmasına
olanak tanımaktadır.
Bu konuda nörolog doktorunuz başta
olmak üzere fizyoterapistlerin de içinde
bulunduğu multidisipliner bir ekip size
yardımcı olacaktır.

problemler hastanın yaşına, hastalık
süresine, psikolojisine, vücuttaki enfeksiyonlara, ortam sıcaklığına ve idrarın
gelmiş olması gibi bazı durumlara göre
değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin bir hastada kas gerginliğinin şiddeti
az iken uzun süre yürüdükten sonra
hastanın yorgunluğuna bağlı olarak
artabilir.

Doç. Dr. Ayla Fil BALKAN
Hacattepe Üniv. Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Fakültesi
MULTİPL SKLEROZDA SPASTİSİTE VE
FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARI
Spastisite kas gerginliğinin artması ile
kasların istemsiz olarak kasılmasıdır.
Birçok nörolojik hastalıkta olduğu gibi
bu bulgu multipl skleroz (MS) hastalarında da sıklıkla görülmektedir.
Normal şartlar altında her sağlıklı kasın
belirli düzeyde bir gerginliği vardır ve bu
gerginlik
kas
tonusu
olarak
adlandırılmaktadır. Kas tonusu, yerçekimine karşı vücudun dik duruşunu
devam ettirecek kadar çok, kasların
hareket ortaya çıkarmasına izin verecek kadar az olmalıdır. Tonusta
meydana gelen artma veya azalma bir
hastalığın bulgusu olarak ortaya çıkar.
MS hastalarında santral sinir sisteminin etkilenmesine bağlı olarak çeşitli kas
gruplarını etkileyebilmektedir. Kas
gerginliğindeki artma genel olarak
hastalarda duruş bozuklukları, eklemlerde bozulma ve hareketlerde kısıtlanma, ağrı, kuvvet kaybı, denge bozuklukları yürüyüşte bozulma ve günlük
yaşam aktivitelerinde zorluklar gibi
problemlere neden olabilmektedir. Bu

MS hastalarında istemsiz kas gerginliğinin etkilediği kaslara bakıldığında
daha çok baldır kaslarını, dizi kilitleyen
ön grup bacak kaslarını, bacağı diğer
bacağa yaklaştıran uyluk içindeki
kasları ve uyluğu geriye doğru çekmede görev yapan kalça kaslarını
etkilediği görülmektedir. Nadir durumlarda omuriliğin çok ciddi etkilendiği
hastalarda dizi büktüren ve uyluğu
karna doğru çektiren kaslarda da kas
gerginliği görülebilmektedir. Kollarda
kasılmalar bacaklara göre daha
nadirdir ve daha çok MS’nin ileri
dönemlerinde veya vücudun yarısının
etkilendiği hastalarda ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle baldır kaslarındaki istemsiz kas gerginlikleri MS
hastalarının büyük bir kısmını etkilemektedir. Kas gerginliğinin şiddeti bazı
özel ölçek veya yöntemlerle değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerden
elde edilen verilere göre tedavi planları
yapılmaktadır. Ayrıca kas gerginlikleri
yaygınlık durumlarına ve şiddetlerine
göre farklı şekillerde tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır.
Kas gerginliğinin genel olarak cerrahi
tedavisine bakıldığında fonksiyonu
geliştirmek, eklem bozukluklarını önlemek ya da düzeltmek, kişisel temizliği ve
hasta bakımını kolaylaştırmak gibi
amaçlarla bazı hastalık gruplarında
yapıldığı görülmektedir. Uygulamalar
arasında tendonların kesilmesi, tendonların uzatılması, kasların bir yerden
başka bir yere taşınması ve omurilikte
bazı sinirlerin seçilerek kesilmesi bulun7

maktadır. Ancak bu uygulamaların
MS’de kullanımı yaygın değildir.
Bununla birlikte baklofen pompası (şekil
1) özellikle tüm vücudunda aşırı

Şekil 1: İntratekal baklofen pompası

kas gerginliği ve kasılmaları olup ağızdan alınan ilaçlara cevabı az olan
hastalarda tercih edilen bir yöntemdir.
Karın içine yerleştirilen bir pompa ve
omuriliğe uzanan bir tüp sayesinde ilaç
direkt olarak omuriliğin içine verilir. Doz
ayarlaması kolaylıkla uygulanabilir ve
ağızdan alınan ilaçların miktarını
azaltabilmektedir. Bir diğer tedavi
yöntemi ilaç tedavisidir. İlaçlar istemsiz
kas kasılmalarının ve gerginliğinin
azaltılmasında kullanılan önemli tedavi
ajanlarıdır. İlaçların genel etkileri ve
oluşturabileceği yan etkiler göz önünde
bulundurulup ilaç seçimi, doz ayarlanması ve ilacın bırakılması konusunda
hekimle yakın bir iletişim içinde
bulunulması gerekmektedir.
İlaçlar MS hastalarında kas gerginliğini
azaltmakta tek tek veya kombine biçimde uygulanabilmektedir. Çoğunlukla spastisitenin şiddetli olduğu durumlarda fizyoterapiyle kombine bir şekilde
kullanılmaktadırlar. Genel olarak uygulamalar sistemik, bölgesel ve omurilik
içi (baklofen pompası) uygulamalar
olarak üç başlıkta toplanabilir.
Sistemik etkisi olan ilaçlar ve baklofen
pompaları üst merkezlere olan etkileri
sayesinde tüm kasların gerginliğine etki ederken, kasılması özellikle belirli
kaslarda olan bireylerde tercih edilen
bölgesel uygulamalar ise sadece uygulandıkları kasa etki ederler. Botulinum

toxin uygulamaları bu uygulamaların
başında gelir. Kas gerginliğinin azaltılmasında yaygın olarak kullanılan ve
fizyoterapi ile kom-bine uygulanabilen
bir yaklaşımdır. Kasın içine verilen bu
ilaç kasta geçici bir felce neden olmaktadır.
Uygulamalar MS hastalarında genellikle ayakucunu aşağı eğen baldır
kaslarına ve bacakları birbirine yaklaştıran uyluk içindeki kaslara yapılmaktadır. Dizi düzelten kaslarda kas gerilimi
artmış olmasına rağmen bu kaslar
ayakta dik duruşu sağladığı için genel
olarak
gevşetilmek
istenmezler.
Omurilikteki etkilenimi fazla olup,
özellikle dizi büktüren ve uyluğu karna
doğru çektiren kaslarda kasılmaların
olduğu durumlarda bu kaslara da
uygulama yapılabilir. Kollarında istemsiz kas gerginliği ve kasılması olan
hastalarda çoğunlukla kolu gövdeye
yaklaştıran kaslara, dirseği büken pazu
kasları, el bileğini ve parmakları büken
kaslar ve avuç içini aşağı doğru çeviren
kaslar botulinum toxin uygulaması ile
gevşetilir (Şekil 2). İlacın etkisi enjeksiyon sonrasında 24-72’inci saatte
başlayıp 2-4 hafta içinde en üst düzeye
ulaşır ve 12 hafta ve sonrasına kadar
etkisi devam edebilir. Bu geçici süreçte
istemsiz kasılan kasın zayıflattığı diğer
kasların kuvvetlendirilmesi ve hastanın
yürüme ve denge gibi fonksiyonlarını
geliştirmek hedeflenmektedir.

Şekil 2: Botulinum toxin uygulama örnekleri

Fizyoterapi MS hastalarında istemsiz
kasılmaları azaltmak için kullanılan bir
diğer yöntemdir. Kas gerginliklerini
azaltmak amacıyla fizyoterapi prog-

ramlarının içerisinde kasılmış kası veya
zıt görev yapan kasları hedef alan
yaklaşımlar ile diğer vücut bölümleriyle
birlikte duruş ve hareketleri hedef alan
genel yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu
uygulamaların etkinliği hastadan hastaya değişmekte olup fizyoterapist
tarafından yapılan değerlendirme sonrasında hastalara özel uygulamalara
karar verilmektedir.
Gergin kaslara uygulanan yaklaşımların başında soğuk uygulamalar gelmektedir. Bu uygulamaların süresi
hangi kasın (istemsiz kasılan veya zıt
görevli kaslar) üzerine yapıldığına göre
değişiklik göstermektedir. İstemsiz kasılan kaslar üzerine yapılan uygulamalar kasın iç ısısını düşürecek kadar
uzun süreli uygulanmalıdır. Bu süre
yaklaşık olarak 20-30 dakikayı bulmaktadır. Zıt görev yapan kaslara uygulanan buz bu kasları kastırmayı hedefler
ve 1 dakikadan kısa bir süre uygulama
yapılabilir. Şiddetli duyu kaybı olan,
soğuk uygulamadan rahat-sız olan veya
sık sık idrar yolları enfeksiyonu geçiren
hastalarda
soğuk
uygulamaların
kullanımı uygun olma-yabilir.
Germe egzersizleri kasların ve etrafındaki yumuşak dokuların esnekliğini
korumak ve kısalmalarını önlemek
amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. Bir
kasın gerilimi artıp istemsiz kasılması
varsa bir süre sonra merkezi sinir
sisteminden kaynaklanan bu durum
kasların içyapısını da etkiler ve olay
sadece sinir sistemindeki bozukluğa
bağlı olarak ortaya çıkan bir durum
olmaktan çıkar. Kasların içyapısında ve
çevresindeki yumuşak dokuda değişiklikler, kısalmalar ve bozulmalar olaya
başlar. Bu durumu engellemek veya en
aza indirmek için germe egzersizlerinin
diğer bazı tekniklerle düzenli olarak
uygulanmaları gerekmektedir.
Germeler uzun ve kısa süreli olarak
uygulanabilir. Uzun süreli uygulamalarda kas gerilerek kasılmanın hisse8

dildiği yere kadar yavaşça ilerlenir ve
ağrı oluşturmadan germeye kasta
gevşeme olana kadar devam edilir. Bu
süre bazı hastalarda 10 dakika gibi bir
süre içinde gerçekleşirken bazı hastalarda çok daha uzun süreler germe
yapılması gerekebilir. Uygulama süresi
kasılmanın şiddetine göre değişkenlik
göstermektedir. Birkaç kasta birden kas
geriliminin artmış olduğu has-talarda
germeler tek kasa değil tüm kaslara
birden uygulanabilir. Kısa süreli
germeler kasılan kasın zıt görevini
yapan kasa uygulanır ve amaç bu kası
uyarıp kasın içindeki gerilimi artırırken
spastisite olan kası gevşetmektir. Bu
uygulamanın etkinliği uygulama yapılan kasın özelliklerine ve kuvvetine göre
değişim gösterecektir. İlerleyen dönemlerde kasların içyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle etkisi
azalabilir. Ayrıca bazı hastalarda zıt
kasa verilen bu germe bazen ağrı gibi
nedenlerle spastik kasın daha da
kasılmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle
kısa süreli germenin uygulanacağı
hastalar dikkatli seçilmeli ve germe
dikkatli uygulanmalıdır (Şekil 3).

Şekil 3: Germe egzersizleri

İstemsiz kas kasılmalarını azaltmakta
kullanılan bir diğer yaklaşım ortez
yaklaşımlarıdır. Ortezler genel olarak
vücut parçalarını desteklemek, fonksiyonu geliştirmek, hareketi kısıtlamak
veya artırmak ve kas kısalıklarını
engellemek gibi amaçlarla kullanılan
sert materyalden yapılma cihazlardır.
Ayrıca kas gerilimini de azalttıkları için
nörolojik hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır. MS hastalarında ayak bileğini düz tutan pozisyonlama ortezleri,
yürüme sırasında takılan yürüyüş
otezleri ve kollarında kasılması olanlar
için de el-el bileği ortezleri en sık

kullanılan cihazlar arasında yer almaktadır. Gece takılan ortezler daha çok
istemsiz kasılmaları şiddeti olan hastalarda tercih edilmektedirler. Yürüme
cihazları ise yürüyebilmesine rağmen
baldır kaslarında kasılması olup ayağını yüzüne doğru çekmekte zorlanan
hastalarda tercih edilmektedir. Cihazların farklı tipleri vardır ve hastalar için
hangi cihazın uygun olup olmadığına
tedavi ekibi karar vermelidir. Ayrıca
cihazın seçiminde hastanın yaşı, duyusal problemleri ve kas kuvveti önem arz
etmektedir. Her ne kadar ortez olmasalar da Johnstone basınç splintleri
olarak bilinen ve nefesle şişirilen bazı
materyaller de kol ve bacaklara spastik
kasları gerecek şekilde pozisyon
vermeleri, hafif basınç uygulayarak
duyusal uyarım sağlamaları ve ılıklık
vermeleri nedeniyle kas gerginliğini
azaltmada kullanılmakta-dır (Şekil 4).

Şekil 4: Ortez ve splint örnekleri

Kas gerilimini azaltmada fizyoterapistler tarafından uygulanan bazı özel
teknikler vardır. Elle uygulanan bu
tekniklere manuel teknikler denmektedir. Bu teknikler kasların, tendonların
ve duyunun algılanmasını sağlayan,
deri, eklem ve tendon gibi yapılarda
bulunan alıcıların fonksiyonlarını düzenleyerek kasların gevşemesi, kol ve
bacak fonksiyonlarının gelişmesi amacıyla kullanılmaktadır. Eklem yüzlerinin
birbirine yaklaştırılması (aproksimasyon),
gevşetme amaçlı basınç uygulamaları
(inhibitör basınç uygulamaları), basınçlı germe ve gerip gevşetmeler, yavaş
sıvazlamalar, yumuşak dokunun hareketlendirilmesi ve eklemlerin hareketlendirilmesi (mobilizasyon) bu teknikler
arasında sayıla-bilir. Ayakaltına sertçe
yapılan masajlar, baldır kaslarının lifleri

birbirinden ayırıyormuş gibi ovalanması, topuğa yapışan aşil tendonunun topuğa yakın yerden kenarlarından sıkılması, topuğun hareketlendirilmesi, ayak içindeki küçük eklemlerin hareketlendirilmesi, boynun hafifçe mobilizasyonu ve sırtta omurganın
etrafındaki kasların sıvazlanması örnek
uygulamaları oluştururlar (Şekil 5).

ler yapma, duyuyu artırmaya yönelik
uygulamalar, kendini gevşetme, yapılamayan hareketleri bazı modifikasyonlar ile kolaylaştırma (inner range) ve
daha önce bahsedilen Johstone basınç
splintleri (Şekil 6) benzeri özel
ekipmanların kullanımı gibi uygulamalar bu genel nörolojik tedavi konseptlerinin temelini oluşturan yaklaşımlardır.

Şekil 6: Johnstone basınç splinti
Şekil 5: Manuel teknikleri

Sinirlerin hareketlendirilmesi (nöral
mobilizasyon), vibrasyon uygulamaları,
elektrik stimülasyonları, biofeedback
uygulamaları, solunum egzersizleri ile
kombine edilmiş gevşeme teknikleri, ve
bantlamalar kas gerginliğini azaltmada kullanılan yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir uygulama için
hastaların özenle seçilmesi gerekmektedir.
MS hastalarında spastisitenin tedavisinde kullanılan genel yaklaşımlar
denildiğinde akla ilk olarak Bobath
yaklaşımı, Todd Davis, Johnstone,
Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) ve Rood Yöntemi gibi uzun
yıllar önce geliştirilip hala günümüzde
geliştirilmeye devam eden, nörolojik
hastalıkların fizyoterapisinin temelini
oluşturan yöntemler gelmektedir. Bu
yaklaşımlar direkt olarak kasılmış kası
gevşetmekten ziyade normal hareketi
ortaya çıkarma, zayıf hareketleri kuvvetlendirme, normal duruşu ve normal
duruş için gerekli olan kas gerilimini
yeniden düzenlemeyi amaçlarlar. Bunun için eklem yüzlerini birbirine yaklaştırmak amacıyla doğru pozisyona
yerleştirilmiş vücut parçalarına yercekimine doğru basınç uygulama
(aproksimasyon), derinin sıvazlanması,
zayıf kaslar üzerine küçük darbeleme9

Duyu bütünlüğü ve vücut farkındalığı
yaklaşımları ile ayna terapi gibi özel
yaklaşımların da kas tonusunu düzenlemede kullanılabilmektedir. İç kulakta
yer alan denge sistemi ve bağlantılarının (vestibüler sistem) kas geriliminin düzenlenmesine yardımcı olan
özel duyu sistemi ile (proprioseptif
sistem) yakın ilişkisi sayesinde sallanan
sandalye, hamak, salıncak, yumuşak
zeminler üzerinde yapılan egzersizler ve
baş boyun hareketleri bu sistemi
uyararak kas gerilimini azaltmaya
yardımcı olabilir. Ancak ani hareketlerin, düşme korkusunun ve bazen de
yumuşak zeminin spastisiteyi artırabileceği göz önünde bulundurularak
egzersizler dikkatli uygulanmalıdır.
Ayna terapisi genel olarak inme hastalarında kullanılan, bir ayna vasıtasıyla sağlıklı vücut kısmının kasılan taraf
olduğu illüzyonu yaratılarak yapılan
ucuz ve etkili bir tedavi yöntemidir. MS
hastalarında bir tarafın diğerine göre
daha fazla kasıldığı durumlarda kullanılabilir.
Hippotherapy (at terapisi) genel olarak
serebral palsili çocuklarda özellikle

bacakların iç kısmındaki kasılmaları
azaltmak için kullanılan bir yöntemdir.
Bacakların açılarak ata binilmesi, atın
sıcaklığı (ılık olması), vücudu öne arkaya
sallayarak iç kulaktaki denge merkezini
uyarması
sayesinde
gevşe-me
yapabilmektedir.
Son
dönemde
yetişkinler için de bir tedavi seçeneği
olarak kullanıldığı görülmektedir. Tedavinin bu konuda uzman kişiler
tarafından verilmesi gerekmektedir
(Şekil 7).

lidir. Kas tonusunun yeniden düzenlenmesinde tüm rehabilitasyon ekibi ve
hasta bir arada çalışmalı, hasta
kasılmalarını artıran durumların farkında olup bu durumlardan mümkün
olduğunca kaçınmaya çalışmalı ve ekibi
bilgilendirmelidir. Unutulmamalı-dır ki
kas kasılmalarıyla mücadele etmek bir
takım işi olup hasta ve hasta yakınları
bu takımın kilit oyuncularıdır.
Hastalığın ilerlemesiyle birlikte bazı
hastalarda kasılmalar şiddetlenmeye
başlamaktadır. Özellikle sırtüstü pozisyonda dizler bükülü ayak tabanları
yerde iken dizlerin bir sağa bir sola
doğru çevrilmesi (Şekil 9),

Şekil 7: Hippoterapi uygulamaları

Su içi tedaviler (Hidroterapi) çeşitli
amaçlarla kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Vücut yapılarını ısıtmak,
soğutma, kas eğitimini sağlamak,
eklem kısıtlılıklarını gidermek, psikolojik rahatlama sağlamak, kasılmaları
azaltmak, eklem hareket açıklığını artırmak, ağrıyı azaltmak, dolaşımı artırmak ve fonksiyonel durumu geliştir-mek
gibi etkileri nedeniyle kullanıl-maktadır.
MS hastalarında sıcak into-leransı
olduğu için hidroterapi uygulamalarında su sıcaklığı 27-29 °C arasında tutulmalıdır. Bu dereceler nötral
sıcaklığa denk gelir. Spastisitenin
azaltılması için su içinde hastaların bazı
egzersizleri yapması uygun olabi-lir. MS
hastaları için su içi egzersizlerin
karadaki egzersizlerden farkı vücut
ısısının yükselmemesidir.
(Şekil 8)

Özetle kas kasılmalarının azaltılması
için MS hastalarında kullanılabilecek
birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bu
yaklaşımların hangisinin hasta için en
uygunu olacağına karar verilmesi
tedavinin başarısı için oldukça önem-
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Şekil 9: Dizlerin bir sağa bir sola doğru çevrilmesi

Vücut parçaları uygun pozisyona yerleştirilmişken ayakta durma çalışmaları (tilt table ile) (Şekil 10),

….

Şekil 8: Hidroterapi uygulamaları

MS’de hastaların kendi kendilerine
yapacakları germeler ve diğer uygulamalar kas tonusunun kontrolüne katkı
sağlayacaktır. Tedavi programlarının
düzenli olarak yapılması, kasılan
kasların zıt görevini yapan kasların
kuvvetlendirilmesi, karın ve sırt kaslarının kuvvetinin artırılarak kol ve bacak
kaslarının desteklenmesinin sağlanması ve ev programlarının aralıklarla
fizyoterapi ve nöroloji takipleriyle
güncellenmesi kasılmalarla baş etme
konusunda hastalara yardımcı olacaktır.

Şekil 10: Tilt table uygulaması

Eeklemlerin ve kasların kasılmaları
azaltacak şekilde pozisyonlanmaları,
boyun mobilizasyonları, ortezler ve
uzun süreli germelerle birlikte uygulanan manuel teknikler bu hastalarda
bir miktar gevşeme sağlayacaktır.
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yaptım Tabura giden ilk psikolog olduğum için sistemi benim kurmam gerekti (bu aşamada uzun süre uğraşıp Tabura psikolog atanmasını sağlayan komutanım Yrb./Alb. Mehmet AYGÜNER
beni çok destekledi). Eski ve yeni
dönem işleri bitirdiğimde askerlikte
bitti (işleri bitirmek için genelde 14 ay
süresince günde 2-3 saatlik bir uyuma
oldu gençlikten yorulduğumu tam
anlamdım, işleri bitirip rahat etmek için
tüm enerjimi işe verdim).
2002 yılında açılan DSM sonucu Çocuk
Esirgeme Kurumu, Saray Rehabilitasyon Merkezinde Psikolog olarak işe
başladım. Derslere yetişmek için nöbet
tutma hakkı kazandıktan sonra nöbet
tutmak istemeyenlerin nöbetlerini
tutup nöbet izninde derslere evde
çalışmaya devam ettim. Bundan dolayı
uyku azlığı devam etti (o sıralar gençlik
olduğu için pek etkilenmedim).Tezimi
bitirme aşamasında işte koridorda düz
yürürken sağa sola gidip duvara çarpmaya başladım ve o zaman arkadaşlar
doktora gitmemi söylediler. Yorgunluktan olduğunu düşündüğümden
dinlenince geçer diye gitmedim ama
arkadaşlar ısrarla gitmemi söyleyince,
onlar sussun diye Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümüne gittim. Orada başıma elektrotlar
bağlayıp Ayaklarıma/bacaklarıma elektrik verdiler bir tepki alamadıklarını
belirttiler. Gene başımda elektrotlar
olduğu halde ekrana dikkatli bak
dediler. İşlemler bitip sonuçları alınca
tepki süremin uzun olduğunu belirterek
MS şüphesiyle MR istediler. Bir ay
sonraya gün verildi. MR çekildikten
sonra sonuçları doktorlara gösterdim.
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Doktorlar sonuçlara bakın-ca “MS, seni
biz takip edemeyiz Hacettepe ya da İbni Sina’ya git” dediler. Bende Hacettepe
Nöroloji’den Profesör Doktor Rana
KARABUDAK’a randevu aldım ve
internetten MS ne diye baktım.
Gereksiz bilgilerin yanında İngiltere
Multiple
Sclerosis
Derneği’nin
hazırladığı ve Türkçeye çevrilen kitapçığı buldum ve okuyunca aşırı kötü bir
durum olmadığını gördürdüm. İnternette MS Derneğini görünce oraya
gittim dernek taşınmış Şizofreni
Derneği karşıma çıktı. Onlar MS
Derneğini tarif etti ve Derneğe giderek
üye oldum. Rana hocaya gittim, Rana
hoca sonuçlara bakınca “MS ama boyun
ve Omurilik çekilmemiş onları da
çektirelim” dedi. Onları da çektirdim ve
Rana hoca evde yapılacak Fizik Tedavi
için Fizyoterapist Yeliz Hanım ve Ayla
Hanıma gönderdi. Yeliz Hanım izinli /
raporlu olduğu için Ayla Hanımla Fizik
Tedaviye başladık. Yeliz Hanım gelince
artık Yeliz Hanım görmeye başladı.
O sıralar ben söylemesem kimse MS
olduğumu anlamıyordu. İlk başlarda iş
yerinde diğer çalışanlardan farklı
davranılmasın diye İştekilere durumun
fark edilene kadar söylemedim. Aileme
de durduk yere üzülmesinler diye uzun
süre söylemedim (söylediğim zaman
“Neden baştan söylemedin?” diye
sitem ettiler). Bazı ameliyatlar geçirdim, MS durumumda bir değişiklik
olmadı, Rana Hoca durumu iyi idare
ettiğimi ifade etti. Karlı bir havada işe
giderken kayıp düşünce sol kolum
kırıldı. Benim zayıflık sağda olduğu için
düşüp başka yerlerimi de kırmayayım
diye çok hareketsiz kaldım, dengem-de
bozulmalar oldu. Prof. Dr. Rana

KARABUDAK Hocaya muayeneye giderken yolda dengemi kaybedip
düşüştüm, bunu Rana Hanıma ilerince
hemen D Vitaminine baktırdı. D
Vitamini referans değerin dörtte birine
düşmüş. Rana Hanım beni fizik
doktoruna gönderdi, orada da bana D
Vitamini için ilaçlar verdi normale
döndüm. Zaman içinde yürümem bir
miktar bozulunca fizik doktoru baston
yazdı. Kullanmayı istemesem de (kolaya
alışırsam normal yürümem geriler
çekincesi vardı.) baston kullan-maya
başladım. Şuan Corona Bulaşısı

nedeniyle bir yıldan fazla evde kaldığım
için ne kadar hareket etsem de yeterli
olmadı ve iki baston kullan-maya
başladım. Şimdi eski durumuma tam
dönemesem de olanın en iyisi için Fizik
Tedavi Hareketlerimi yapmaya devam
ediyorum. Şu an işime devam
ediyorum, beden değil, zihin işi
olduğundan gidebildiğim yere kadar
çalışacağım, malulen emekli olmayı
istemiyorum (evde kalırsam hastalığımın ilerlemesi artar diye düşünüyorum). Hastalık seyri açısından MS
Derneğinin önemli bir yeri var, oradaki
arkadaşlık ve destek insanlara yalnız
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olmadıklarını hissettirmektedir. “MS
Derneğine git-me moralin bozulur”
önerileri dikkate alınmaması gereken
gereksiz cümlelerdir. Derneğe gelince
daha ağır durumda olup yaşama sevincini kaybetmeyenleri görmek insanın
kendine güvenini arttırıyor. MS Hastaları kendi deneyimlerini paylaşması (ne
olursa olsun hareket yapmayı bırakma
azda olsa hareket et, gibi) özellikle yeni
MS Tanısı konanlar üzerinde motivasyon etkisi yapmaktadır. Derneğin
yaptığı çeşitli kurslar, hastalar üzerinde
bir şeyleri yapabildiklerini görmeleri
açısından bana mutluluk vermektedir.
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