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Sayın	MS	Hastası,

Belki	de	uzun	zamandır	bir	dizi	doktor	randevusu	ve	muayeneyi	
gerektiren	şikayetleriniz	bulunmaktadır.	Artık	Multiple	Skleroz	(MS)	
hastası	olduğunu	öğrenmiş	bulunmaktasınız.	Elbetteki	bu	teşhis	
sizi	huzursuz	etmekte	ve	endişelendirmektedir,	zira	bu	teşhis	
karşısında	ne	yapacağınızı	bilememektesiniz.	Kendinize	şu	soruları	
soracaksınız:	“Multiple	Skleroz	nedir?	Hastalık	kendini	nasıl	belli	
eder?	Gelecekteki	hayatım	üzerinde	ne	gibi	etkileri	olacaktır?	Hangi	
tedaviler	mevcuttur?”	Sorular	ve	sorular…

Bu	küçük	rehber	ile	sorularınıza	cevap	bulmanız	ve	MS’i	daha	iyi	
anlamanız	için	size	destek	olmak	istiyoruz.	Çünkü	bu	hastalıkla	başa	
çıkmanız	konusunda	ve	uzun	süreli	tedavinizde	size	yardımcı	ola-
bilir.	Ve	size	umut	vermek	istiyoruz:	MS	kronik	bir	hastalık	olarak	şu	
ana	kadar	tamamen	iyileştirilememektedir	ancak	çok	çeşitli	tedavi	
yöntemleri	sayesinde	günümüzde	oldukça	iyi	bir	şekilde	tedavi	edi-
lebilmektedir.

Tedavini	başarısı,	yani	hastalığın	uzun	vadeli	seyri	üzerindeki	etkisi,	
sizin	hastalık	hakkında	bilgi	sahibi	olmanıza	ve	hedefe	yönelik	
olarak	“işbirliği”	yapmanıza	da	bağlıdır.	Erkenden	ve	istikrarlı	bir	
şekilde	Multiple	Skleroz’a	karşı	mücadele	etmek	çok	faydalıdır.	MS	
ile	de	aktif	ve	tatmin	edici	bir	yaşam	sürmek	mümkündür!
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MS	hastası	olan	birçok	kişinin	bu	hastalığa	sahip	olduğu	günlük	
hayatta	fark	edilmez.	Bu	kişiler	halen	aktif	olarak	meslek	hayatlarına	
devam	etmekte,	ailelerinin	ihtiyaçlarını	karşılamakta,	spor	yapmakta	
veya	seyahatlere	çıkmaktadırlar.	Siz	de	hayatınızı	bağımsız	olarak	
ve	aktif	bir	şekilde	düzenlemeye	devam	edebilirsiniz	ve	biz	size	bu	
konuda	destek	olmak	istiyoruz.

MS	ile	Aktif	servis	ekibiniz
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Multiple	Skleroz	(MS)	vücudun	öz	savunma	sisteminin	yol	açtığı,	
beyin	ve	omuriliğin	oluşturduğu	merkezi	sinir	sistemini	(MSS)	tahrip	
eden	ve	genellikle	20	ila	40	yaşları	arasındaki	genç	yetişkinlik	çağında	
ortaya	çıkan.	iltihabik	bir	hastalıktır	(otoimmün	hastalık).		Almanya’da	
yaklaşık	120.000	–	140.000	kişi	bu	hastalığa	sahiptir	–	Bayanlarda	
hastalık	erkeklere	göre	iki	kat	daha	fazla	görülmektedir.	Öz	savunma	
sisteminin	bağışıklık	hücreleri	hatalı	olarak	özellikle	miyelin	kılıflar	
ve	sinir	lifleri	(aksonlar)	olmak	üzere	sinir	hücrelerine	saldırırlar.	 

 
Günümüzde	MS‘in	ilk	ataktan	ya	
da	ilk	hastalık	belirtileri	(semp-
tomlar)	görülmeden	daha	önce	
başladığı	bilinmektedir.

Hastaların	büyük	bir	kısmında	 (>	%		80)	MS	ataklar	şeklinde	
başlamaktadır	(atak	tanımı:	bkz.	sayfa	12)	ve	ilerleyen	süreçte	de	
bu	şekilde	devam	etmektedir.	Burada,	birkaç	günden	haftaya	
kadar	sürebilen	nörolojik	şikayetlerin	yani	semptomların	görüldüğü	
hastalık	çıkışları	tanımlanmaktadır.	Hastaların	yaklaşık	%		20’sinde	
bu	form	yıllar	sonra	ikincil	ilerleyen	(sekonder	progresif)	forma	
dönüşmektedir.

Buna	karşılık	birincil	ilerleyici	(primer	progresif)	form	MS	hastalarının	
yaklaşık	%	5	–	15‘inde	görülmektedir.	Burada	izole	ataklar	görülmez,	
semptomlarda	başlangıçtan	itibaren	ilerleyen	bir	artış	ortaya	çıkar.

Yaklaşık	120.000	–	140.000

kişi	MS	hastasıdır

1.	Multiple	Skleroz



Model:	Lublin	FD	und	Reingold	SC,	Neurology	1996,	46:	907	–		911.
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MS’in	semptomları	çok	çeşitlidir	ve	hastaların	her	birinde	büyük	
farklılıklar	gösterebilmektedir.	Bu	sebeple	MS	“1001	yüzlü	
hastalık”	olarak	da	adlandırılmaktadır.	Tedaviye	erken	başlanması	
hastalık	ilerleyişinin	yavaşlatılmasına	ve	böylece	yaşam	kalitenizin,	
çalışabilirliğinizin	ve	hareketliliğinizin	daha	uzun	süre	korunmasına	
katkı	sağlayabilir.

MS	semptomlarının	çok	çeşitli	olması	ve	farklı	hastalık	belirtileri	ile	
benzerlik	göstermeleri	sebebi	ile	doğru	teşhisin	konması	genellikle	
uzun	zaman	almaktadır.	Teşhis	koymak	ve	seyir	kontrolü	yapmak	için	
vazgeçilmez	bir	muayene	manyetik	rezonans	tomografisidir	(MRT).	
Acısız	bir	şekilde	gerçekleştirilen	bu	muayenede	kontrast	madde-
lerin	yardımıyla	beyin	ve	omurilikteki	aktif	MS	Iezyonları	görüntü-
lenebilmektedir.

Bir	Multiple	Skleroz	teşhisinin	teyit	edilmesi	için	lomber	ponksi-
yon	adı	verilen	bir	muayene	de	önem	taşımaktadır.	Bu	muaye-

nede	omurga	kanalından	sinir	sıvısı	
(likör	serebrospinal)	alınır.	Likör,	
beyin	odalarında	üretilen,	kafatası	ve	
omurga	kanalı	içinde	bulunan	beyni	
ve	omuriliği	koruyucu	bir	şekilde	çev-

releyen	bir	sıvıdır.	Bu	sıvı	beyin	dokusundaki	hastalıklı	değişimler	
hakkında	bilgi	verebilmektedir.	Ayrıca	teşhisin	kesinleştirilmesi	için	
belli	sinir	liflerinin	(uyarılmış	potansiyeller)		iletim	hızının	ölçülmesi	
gibi	diğer	muayeneler	de	gerekli	olabilir.
 
Maalesef	MS	hastalığının	bilinen	ilaçlar	ile	tam	olarak	iyileşmesi	
günümüzde	halen	mümkün	değildir.	Bununla	beraber	immünmo-
düle	edici	bir	tedavi	ile	ataklı	MS’in	uzun	vadedeki	seyrini	kalıcı	
olarak	olumlu	yönde	etkilemek	mümkündür.

	1001	yüzlü	hastalık
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“Aktif”	olmanız	ve	ilk	adım	olarak	şahsi	hastalık	belirtilernizi	kendi-
niz	dokümanlamanız	önemlidir.	Zira	bu	kayıtlar	daha	sonraki	dok-
tor	randevularınızda	hastalığınızın	seyrini	tam	olarak	açıklamanıza	
yardımcı	olabilir.	

Örneğin	buna	ilişkin	bir	günlük	tutabilir	veya	hastalık	belirtilerinizi	
aşağıdaki	tabloda	gösterildiği	gibi	yazabilirsiniz.

Örnek:

Semptomlar Görünür belirtiler Ne zaman

Yorgunluk Sabahları	enerji	düşüklüğü 1	hafta	Mayıs‘ta

Görme	bozukluğu Bulanık	görme 22.	–	24.04.2015

Doldurmanız	için	hazırlanmış	özel	semptom	tablonuzu	bu	broşürün	
son	sayfalarında	bulabilirsiniz.
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Bu	liste	ile	farkındalığınızı	artırmak	ve	vücunuzun	verdiği	sinyal-
leri	dikkate	almanız	noktasında	size	destek	olmak	istiyoruz.	Lütfen	
burada	hastalık	seyrinde	ortaya	çıkabilecek	birçok	semptomun	
listelendiğini	dikkate	alınız.	Tabii	ki	bu,	tüm	bu	semptomların	mut-
laka	sizde	de	ortaya	çıkacağı	anlamına	gelmemektedir.	Bu	sebep-
ten	dolayı	MS	“1001	yüzlü	hastalık”	olarak	da	adlandırılmaktadır.
 

Duyu bozuklukları/Tensel algı bozuklukları:
•	Kollar	veya	bacaklar	gibi	vücudun	farklı	bölgelerinde	
karıncalanma,	keçelenme	veya	uyuşukluk	hissi	gibi	paresteziler	
(anormal	duyular).

•	 “Pamuğun	üzerinde	yürüyormuş	gibi”	farklı	hisler

•	Başı	öne	doğru	sallama	esnasına,	sırt	boyunca,	kollarda	veya	
bacaklarda	rahatsız	edici	“elektrik	çarpması“	hissi	(Lhermitte	
işareti)

1.1	 MS’te	hangi	 
	 semptomlar	görülebilir?

Atak	şüphesi,	ancak	semptomlarda	24	saat	kuralı	gözlem-
leniyorsa	söz	konusudur:	Buna	göre	bir	semptom,	vücut	
ısısında	bir	yükselme	olmaksızın	(örn.	ateş,	spor,	bkz.	sf.	
36)		en	az	24	saat	boyunca	devam	eder.	Böyle	bir	durumda	
ayrıntılı	bir	değerlendirme	için	nöroloğunuza	başvurmanız	
gerekmektedir.
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Görme bozuklukları:
•	Buğulu	bulanık	görme

•	Çift	görüntü

•	 	Bazı	bakış	açılarında	görüntülerde	titreşme

Kas zayıflığı / sakarlık/denge bozuklukları:
•	Bacaklarda	kas	zayıflığı

•	 	Bacaklarda	yürüme	güçlüğüne	yol	açan	ağırlık	 
(sert,	muhtemelen	kasılmış)

•	 	Denge	bozuklukları	/baş	dönmesi

•	 	Kısa,	kasılma	şeklinde	hareketler,	özellikle	bir	 
elde	(tonik	spazmlar)

•	 El	becerilerinde	azalma,	örneğin	düğme	ilikleme	 
veya	fincan	kavramada

•	Titreme	(tremor)

•	Konuşma	veya	yutma	güçlükleri	(geçici	fenomenler)

Depresyonlar:
•	 	Ruhsal	dalgalanmalar

•	Uyku	bozuklukları

•	 İsteksizlik

•	Neşesizlik

Lütfen	unutmayınız:	“Depresyonlar”	maddesinde	belirtilen	semp-
tomlar	MS	teşhisinin	sonucu	olarak	da	ortaya	çıkabilirler.
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Ağrılar:
•	Yüz	sinirlerinde	aniden	ortaya	çıkan	ağrılar	(trigeminal	nevralji)

•	 Sırtta	veya	bacaklarda	ağrılar:	Bu	kasların	zayıflamasına	veya	
hatalı	duruşa	bağlı	olarak	da	ortaya	çıkabilir	ve	MS‘in	doğrudan	
sonucu	değildir.

•	Ağrılı	bacak	krampları,	kas	gerginliği	dolayısıyla	ortaya	çıkar

Belki	de	bu	listede	kendinizde	daha	önce	de	fark	ettiğiniz	fakat	
şimdiye	kadar	hastalığınızla	bağlantı	kurmadığınız	bazı	semptom-
lar	da	yer	almaktadır.	Bu	durumda	tabii	ki	bu	semptomları	kişisel	
“tablonuza“	yazmalı	ve	bir	sonraki	doktor	randevunuzda	veya	MS	
hemşirenizle/	MS	bakım	personelinizle	görüşmenizde	bunu	bildir-
melisiniz.	

Aşağıdaki	listede	MS’te	görülebilecek	diğer	olası	semptomları	
bulabilirsiniz.	

Konsantrasyon	güçlükleri	veya	hafıza	bozuklukları:

•	Dikkat	eksikliği

•	 Yakın	bellekte	zayıflama

Bitkinlik:
•	Genel	yorgunluk

•	 Fiziksel	aktiviteden	bağımsız	olarak	tamamen	tükenmeye	varan	
bitkinlik	hali	

•	 Şikayetler	sürekli	veya	dönem	dönem	görülür 
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Mesane fonksiyonu bozuklukları:
•	Çok	sık,	acil	idrara	çıkma	durumu	(ağrısız)

•	 İdrar	tutulması	(	idrar	yaparken	ıkınma)

•	 İdrar	inkontinansı

Cinsel fonksion bozuklukları (tekrarlanan):
•	 		Cinsel	aktivitenin	ve	haz	hissinin	azalması	/	orgazm	bozuklukları

•	 Erkeklerde	ereksiyon	problemleri

•	Cinsel	bölgede	duyu	kapasitesinin	azalması

•	 Vajinada	salgı	üretiminde	azalma

Bu,	farklı	semptomların	yer	aldığı	uzun	bir	listedir,	bunlar	tüm	
hastalarda	ortaya	çıkmazlar	ve	bu	sebeple	endişelenmenize	neden	
olmamalıdırlar.

Teşhis	koyulduktan	sonra	MS’in	olası	semptomları	hakkında	bilgi	
sahibi	olunması	ve	kişinin	kendinde	görülen	semptomları	kaydet-
mesi	önemlidir.	Bir	sonraki	bölümde	semptomların	sebebine	ilişkin	
genel	bir	bakış	ve	uzun	süreli	ilaç	tedavisinin	önemi	hakkında	bil-
giler	bulabilirsiniz.
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Daha	önce	de	belirtildiği	gibi	MS,	beynin	ve	bazen	de	omuriliğin	
birçok	farklı	bölgesinde	iltihaplanmaların	ortaya	çıktığı	bir	merkezi	
sinir	sistemi	(MSS)	hastalığıdır.	Buna	bağlı	olarak	bilgi	aktarımında	
(sinir	uyarımlarının	iletilmesi)	ve	insan	vücudunda	bunların	yerine	
getirilmesinde	bozukluklar	oluşur.

Buna ilişkin iki örnek verelim:
•	 Tek	taraflı	görme	bozukluklarının	(örn.	sisli	veya	bulanık	görme)	
görüldüğü	durumlarda	ilgili	gözün	görme	sinirinde	iltihaplanma	
söz	konusudur.

•	Buna	karşılık	masada	duran	bir	bardağı	kavramaya	çalışırken	
yanına	hamle	yapılıyorsa	iltihaplanma	küçük	beynin	sinir	
yollarında	oluşmuştur.	Beynin	bu	bölümü	karmaşık	hareket	
süreçlerinin	ince	ayarından	sorumludur.

İltihap	kaynakları	beyin,	beyin	sapı,	beyincik	ve	optik	sinirler	olmak	
üzere	beynin	tüm	bölgelerinde	oluşabilirler.	Omurilikte	de	lezyonlar	
görülebilir.

1.2		Semptomların	oluşmasına	
sebep	olan	nedir?
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Harekete	geçme	ve	kumanda	
merkezimiz	olan	merkezi	sinir	
sisteminin	 dokusu	 büyük	
oranda,	elektrik	sinyalleri	sinir	
lifleri	(aksonlar)	aracılığıyla	
ileten	 sinir	 hücrelerinden	
oluşmaktadır.	Aksonlar	miye-
lin	adı	verilen	ve	hızlı	bir	elek-
trik	sinyal	akımını	sağlayan	
koruyucu	bir	kılıfl	a	çevrilidir.	

MS	hastalarında	öz	bağışıklık	sisteminin	savunma	hücreleri	sinir	lif-
lerinin	kılıfl	arına	saldırırlar	ve	buralarda	miyelini	yavaş	yavaş	tahrip	
ederek	haber	iletimini	bozan	(=fonksiyon	bozukluğu)	iltihaplanma	
reaksiyonlarına	sebep	olurlar.	İltihaplar	iyileştikten	sonra	sert	bir	
skar	(yara	izi)	dokusu	oluşur	(Multiple	Skleroz	kavramı	da	bu	sebeple	
kullanılmıştır,	bunun	kelime	anlamı	çoklu	sertleşme	demektir).	Bu	
durum	sinir	fonksionlarında	kalıcı	kısıtlamalara	yol	açabilmektedir.

1.3		Beyindeki	iltihaplanmalar-
da	neler	olur?

Alkson	ve	miyelin	kılıfl	ı	sinir	lifl	eri
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Normalde	 savunma	 s istemimiz	
(bağışıklık	sistemi)	sadece	bakteriler,	
virüsler	gibi	yabancı	istilacılarla	veya	
yabancı	vücut	ve	kanser	hücreleri	
ile	mücadele	etmektedir.	Ancak	MS	
hastalığında	savunma	sistemi	yanlış	
programlanmıştır.	Sistem	otolog	hücre	

bileşenlerini	“yabancı”	olarak	algılamakta	ve	yanlışlıkla	bunlara	
karşı	mücadele	etmektedir.	Bu	yanlış	programlanmanın	sebebi	
günümüze	kadar	hala	açıklanamamıştır.

Sağlıklı	insanlarda	bağışıklık	sisteminin	savunma	hücreleri	merkezi	
sinir	sistemine	sızamazlar.	Kan	beyin	bariyeri	buna	engel	olur.	Fakat	
kan	beyin	bariyerinde	iltihapik	değişikliklerin	olması	halinde	bu	
bariyer	hücreler	tarafından	aşılabilir	duruma	gelir.

Hastalıklı	olarak	aktive	edilen	bağışıklık	hücreleri	merkezi	sinir	siste-
mine	sızar	ve	MS	ataklarının	oluşmasına	sebep	olurlar.	Daha	sonra	
bu	ataklar	beyin	ve	omurilik	sinir	dokusundaki	sinir	lifl	erinde,	sinir	
uyarımlarının	iletilmesini	aksatan	münferit	veya	birçok	küçük	iltihap	
lezyonunun	oluşmasına	yol	açarlar.	Bu	iltihaplanmalar	bulundukları	
bölgeye	bağlı	olarak	farklı	semptomlara	yol	açabilirler.

Yanlık	programlanma	
otolog	hücre	bileşenleri	
ile	mücadeleye	yol	
açmaktadır

1.4		Sinir	sisteminde	enfl	amas-
yonların	oluşmasının	sebebi	nedir?
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Merkezi	sinir	sisteminde	oluşan	iltihaplanmalar	oluşurlar	ve	sonra	
iyileşirler.	Bu	iltihaplanmaların	beynin	önemli	kumanda	noktalarında	
oluşması	klinik	bir	atağa	sebep	olur.	İki	atak	arasında	bazen	yıllarca	
zaman	geçebilir.	Özellikle	hastalığın	başlangıcında	bir	atağın	
sebep	olduğu	semptomlar	neredeyse	tamamen	ortadan	kaybolur.	
Hastalığın	daha	sonraski	seyrinde	bazı	bozuklukların	kalıcı	olması	
olasılığı	artar.

Merkezi	sinir	sisteminde	görülen	akut	iltihabik	süreçlerde	tek-
rar	iyileşme	görülmesine	rağmen	hastalığın	ataklar	arasında	da	
ilerlediği	gözlemlenmektedir	Münferit	vakalarda	hastalığın	nasıl	
gelişeceğini	öngörmek	mümkün	değildir.

1.5		Bu	enfl	amasyonlar	tekrar	
iyileşebilir	mi?

19
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Semptomlar	sıklıkla	tamamen	ve	kapsamlı	bir	şekilde	ortadan	
kaybolduğu	için	ataklar	arasında	MS	hastaları	kendilerini	önceki	
kadar	iyi	hissederler.	Fakat	bu	sessizlik	aldatıcıdır.	Çünkü	MS	
uyumaz!	Hastalığın	iltihabik	aktivitesi	ataklar	arasında	da	kesil-
mez.	Bu	sebeple	MS	bir	buzdağına	benzetilebilir	(	bkz.	görsel	sf.	
21).	Seyretmekte	olan	bir	gemi	için	en	büyük	tehlikeyi	buzdağının	
suyun	altında	kalan	büyük	kısmı	oluşturur	–	Ancak	görünen	kısım	
buzdağının	ucudur.

MS	hastalığında	ataklar	buzdağının	görünen	ucunu	oluşturur.	Bun-
lar	ortaya	çıkan	fiziksel	bozukluklar	sebebi	ile	daha	bilinçli	olarak	
algılanırlar.		Ancak	ataklar	hastalık	aktivitesinin	sadece	yaklaşık	
%	10	–	20’sini	oluştururlar.	MS	seyrinin	%	80	-90’ı	hasta	ve	doktor	
tarafından	fark	edilmez.	Bu	ise,	buzdağının	suyun	altında	kalan	
kısmını	oluşturur.	Burada	büyük	bir	tehlike	gizlidir:	Semptomların	
daha	az	belirgin	olduğu,	akut	atakların	arasındaki	dönemlerde	de	
tekrar	tekrar	yeni	iltihaplanmalar	oluşmaktadır.	

Bir	kortizyon	tedavisi	buzdağının	ucunu	ortadan	kaldırabilir	
ve	kısa	vadeli	olarak	yüksek	akut	iltihabik	aktiviteyi	azaltabilir.	
İmmünomodülatörlerle	gerçekleştirilen	bir	tedavi,	buzdağının	
suyun	altında	bulunan	kısmına	etki	edilmesini	yardımcı	olabilir	ve	
böylece	ataklar	arasındaki	hastalık	aktivitesinin	düşük	tutulmasını	
sağlar.	Ayrıca	böyle	bir	tedavinin	atakların	(yani	buzdağının	suyun	
yüzeyindeki	ucu)	şiddeti	ve	sayısı	üzerinde	de	etkisi	vardır.	Buzdağı	
modelinin	amacı	atakların	görülmediği	dönemlerde	de	devam	

1.6	Ataklar	arasında	neler	olur?



Semptomlarla	görülen,	
en	az	24	saat	süren	ataklar

İltihaplanma	aktivitesi:	Sinir	lifl	e-
rinde	tahribat,	kısmen	semptom	

görülmeksizin	

MS‘te	iltihaplanma	aktivitesinin	ataklarda	ve	ataksız	dönemlerdeki	dağılımına	ilişkin	görsel.
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eden	bir	tedavinin	ne	kadar	önemli	olduğunu	göstermektir.	MS	
hastaları	özellikle	geçici	olarak	aktif	hastalık	belirtileri	görülmediği	
zaman	tedavinin	gerekliliğinden	şüphe	duymaktadırlar.
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Hastalık	başlangıcı

E
ng
el
lil
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Zaman

Teşhis	
esnasında	
tedavi

Teşhis	esnasında	
müdahale

Geç	müdahale

MS’in	doğal	seyridaha	sonraki	
tedavi
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2.	Multiple	Skleroz’un	tedavisi

Günümüzde	ataklı	MS’in	tedavisinde,	akut	atakların	şiddetini	
düşürmeye,	atakları	azaltmaya	ve	MS’in	uzun	vadeli	seyrini	
olumlu	etkilemeye	yardım	eden	farklı	tedaviler	mevcuttur.	Kli-
nik	izole	sendrom	(CIS)	adı	verilen	durumda	da	ilaçların	bazıları	
kullanılabilmektedir.	Geç	başlanan	bir	tedaviyle	kıyaslandığında	
tedaviye	erken	başlanması	durumunda	hastaların	MS‘e	bağlı	
kısıtlamalarının	uzun	vadeli	seyirde	olumlu	etkilendiğine	ilişkin	gös-
tergeler	mevcuttur.

Ataklı	seyreden	MS	hastalarının	birçoğu	temel	tedavi	için	bir-
çok	yıldır	ruhsatlı	olan	ilaçlarla	(glatiramer	asetat	veya	İnterferon)	
oldukça	iyi	sonuçlar	elde	etmekte	ve	hastalıkla	uzun	vadede	yüksek	
bir	yaşam	kalitesi	elde	etmektedirler.



Ataklı MS’in immünomodülatörlerle aşamalı tedavisi
2. tercih •	Mitoksantron

			(Siklofosfamit)1
  (Yüksek) derecede

aktif seyir gösteren 
1. tercih •	Alemtuzumab

•	Fingolimod
•	Natalizumab

•	Glatiramer	asetat
•	Beta	İnterferon
			(Azatioprin)2

			(	l.v.	immünoglobinler)3

•	Dimetil	fumarat
•	Teriflunomid

Hafif / ılımlı
Seyir formu

2. tercih
1. tercih

Plazma	ayrımı
Kortikostereoid	

id puls
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İmmünomodülatörlerle	gerçekleştirilen	ön	tedavinin	tolere	edil-
memesi	veya	başarısız	olması	halinde	ya	da	yüksek	aktiviteli	sey-
reden	bir	formda	şu	etken	maddeler	kullanılabilmektedir:	Alemtu-
zumab	(yüksek	derecede	aktif	bir	monoklonal	antikor),	Fingolimod	
(bir	sfingosin-1-fosfat	reseptör	modülatörü)	veya	Natalizumab	(aynı	
şekilde	bir	monoklonal	antikor).	Yılda	en	az	iki	defa	şiddetli	atağın	
gerçekleştiği,	hızlı	ilerleyen,	ataklı	MS	formu	görülen	hastalarda	
ilk	tedavi	olarak	Natalizumab	veya	Fingolimod	kullanılabilir	(bkz.	
aşağıdaki	görsel).

Siklofosfamid	gibi	diğer	immünsüpresifler	sadece	diğer	ilaçlara	
karşı	intoleransın	bulunması	veya	diğer	imkanların	tükenmesi	gibi	
alternatiflerin	mevcut	olmaması	durumunda	kullanılırlar.

Semptomatik	tedavi,	daha	önce	açıklanan	tedavilerin	aksine	ortaya	
çıkan	şikayetlerle	hedefe	yönelik	olarak	mücadele	eder	ve	ilaç	teda-
visinden,	fizik	tedaviye	ve	ergoterapiye	kadar	uzanır.	Semptomların	
birçoğu	iyi	bir	şekilde	tedavi	edilebilmektedir.

Model:	DGN	/	KKNMS	MS’in	teşhi	ve	tedavisi	rehberi,	Online	versiyon,	Tarih:	23.04.2014
1	=	Sadece	şiddetli		vakalarda	alternatif	tedavi	olarak	göz	önünde	bulundurulmalıdır.
2	=	IFN-β	mümkün	olmadığında	veya	Azatioprin	tedavisinde	istikrarlı	bir	seyir	sağlanamadığında.
3	=	Sadece	münferit	durumlarda	kullanım,	örneğin	bir	çocuğun	doğması.	
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2.1	Atak	tedavisi

Kortizon	iltihabı	baskılayıcı	bir	etkiye	sahiptir	ve	bağışıklık	sistemi	
reaksiyonlarını	büyük	ölçüde	azaltır.	Böylece	atağın	süresi	kısaltılır	
ve	şiddeti	hafifletilir.	Ancak	bu	tedavinin	hastalığın	ilerleyen	süre-
cinde	kanıtlanmış	bir	etkisi	bulunmamaktadır.	Bu	sebeple	günü-

müzde	artık	 kortizon	uzun	
süreli	tedavide	değil	sadece	
atakların	 akut	 tedavisinde	
kullanılmaktadır.	

2.2	İmmünmodülatörlerle	
uzun	süreli	tedavi

İmmünmodülatörler	adı	verilen	ilaçlarla	gerçekleştirilen	uzun	süreli	
tedavi	ataklı	MS‘in	tedavisinde	uygulanan	standart	tedavidir.	Bu	
tedavi	MS‘in	seyrini	uzun	vadede	olumlu	yönde	etkileyebilir	ve	böy-
lece	iyi	bir	yaşam	kalitesi	sağlayabilmektedir.	İmmünmodülatörler	
MS	sebebi	ile	yanlış	yönlendirilen	bağışıklık	sistemini	(bkz.	paragraf	
1.4)	düzenlerler.	Klinik	izole	sendromu	(CIS)	adı	verilen	durumda	 
da	bu	ilaçların	bazıları	kullanılabilmektedir.

Şu	anda	Almanya‘da	dört	farklı	bağışıklık	düzenleyici	madde	
sınıfından	ilaçlar	MS‘in	temel	tedavisinde	kullanılmak	üzere	
onaylanmıştır:	Köklü	bağışıklık	mekanizmaları	araştırmalarına	daya-

Kortizon	sadece	akut	
tedavide	kullanılır	
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nan,	bağımsız	bağışıklık	düzenleyici	madde	olarak	Glatiramer	asetat	
ve	bağışıklık	sistemimizin	bir	beton	maddesi	olan	İnterferon	beta	
(IFN-β	1b	ve	IFN-β	1a).	Bu	madde,	özellikle	virüs	enfeksiyonlarında	
savunma	süreçleri	çerçevesinde	vücudun	farklı	hücreleri	tarafından	
üretilir.

Almanya,	Avusturya	ve	İsviçre‘den	gelen	tanınmış	uzmanlardan	
oluşan	bir	çalışma	grubu	olan	MS	Tedavisi	Uzlaşı	Grubu	(kısaca:	
MSTCG)	glatiramer	asetat	ve	Beta	 interferonları	etkinlikleri	
bakımından	eşdeğer	olarak	sınıflandırmaktadır,	güncel	karşılaştırma	
araştırmaları	bunu	teyit	etmiştir.	Bu	sebeple	her	iki	tedavi	de	Alman	
Nöroloji	Derneği	tarafından	temel	tedavide	ilk	tercih	olarak	öne-
rilmektedir.

Glatiramer	asetat	günlük	olarak	derinin	altına	enjekte	edilir.	Bu	
madde	MS‘e	özgü	hastalık	sürecine	müdahale	eden	bir	immün-
modülatördür.	Bu	ilaç	genellikle	iyi	tolere	edilmektedir.	Klinik	
araştırmalar	sonucunda	enjeksiyon	noktasında	reaksiyonların	ve	
enjeksiyon	sonrası	reaksiyonların	glatiramer	asetatın	en	sık	görülen	
yan	etkileri	olduğu	bilinmektedir.

İnterferonlar	ya	iki-üç	günde	bir	derinin	altına	ya	da	haftada	bir	
defa	kasın	içine	enjekte	edilirler.	Bu	ilaçlar	da	genellikle	iyi	tolere	
edilirler.	Bilinen	yan	etkileri,	özellikle	ilk	aylarda	enjeksiyon	sonrası	
grip	benzeri	semptomlar	ve	kas	ve	eklem	ağrılarıdır.
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Deri	altına	enjeksiyon	gerçekleştirilen	durumlarda	enjeksiyon	
noktasında	reaksiyonlar	ortaya	çıkabilir.	Bu	yan	etkiler	uygun	önlem-
lerle	genellikle	kontrol	altına	alınabilir	veya	hafifletilebilir.	Bazı	
hastalarda	vücudun	interferonlara	karşı	antikor	adı	verilen	madde-
leri	üretmesi	sonucu	interferonların	etkisi	azalabilir.

Etkisi	ispatlanmış	temel	tedaviler	arasında	iki	tane	oral	tedavi	yön-
temi	yer	almaktadır:	Öncü	maddesi	romatizmal	hastalıklarda	da	
kullanılmakta	olan	Teriflunomid	de	oldukça	iyi	bir	şekilde	tolere	edi-
lebilmektedir.	Burada	etken	maddenin	vücudun	dolaşım	sisteminde	
dolaştığı	ve	dolayısıyla	vücutta	daha	uzun	süre	kaldığı	uzun	entero-
hepatik	resirkülasyon	bir	dezavantaj	teşkil	etmektedir.	Tersinir	saç	
uzama	bozuklukları	ve	potansiyel	teratojenite	de	(malformasyon	
olasılığı)	olası	yan	etkiler	içinde	yer	almaktadır.

Öncü	maddesi	sedef	hastalığında	kullanılan	ve	uzun	vadede	iyi	
güvenilirlik	verilerine	sahip	olan	Dimetil	fumarat	da	temel	tedavi	
ilacı	olarak	uygundur.	Tedavi	başlangıcında	sıklıkla	gastrointes-
tinal	intolerans	ve	Flushing	fenomeni	ortaya	çıkmaktadır.	Uzun	
süreli	kullanımda	da	oportünist	enfeksiyonları	(hastalık	patojen-
leri	bağışıklık	sisteminin	zayıflamasına	bağlı	olarak	enfeksiyon-
lara	yol	açarlar)	önlemek	için	düzenli	olarak	diferansiyel	kan	tahlili	
yapılmalıdır.

Sizin	için	hangi	tedavinin	doğru	olduğuna	ilişkin	kararı	nöroloğunuz	
sizinle	birlikte	verecektir.	Doktorunuz	hangi	ilaçların	hangi	neden-
lerle	tedaviniz	için	söz	konusu	olduğunu	açıklayacaktır.	Uzun	süreli	
tedavi	için	günlük	yaşantınıza	en	uygun	ilacın	seçilmesi	önem	
taşımaktadır.	Ayrıca	farklı	yan	etki	ihtimalleri	ve	uygulama	yolları	
da	birbirleri	ile	kıyaslanmalıdır.



29



30

3.	MS	ile	yaşamak

MS	teşhisi	hastalarının	her	biri	için	bir	dönüm	noktasıdır.	Hastaların	
birçoğu	bundan	sonraki	yaşamlarını	böyle	kronik	bir	hastalıkla	
nasıl	devam	ettireceğini	düşünmekte	ve	şimdiye	kadarki	yaşam	
planlarını	sorgulamaktadırlar.	Buna	ek	olarak	birçok	kişinin	hastalıkla	
bağdaştırdığı	yanlış	düşünceler	durumu	daha	da	zorlaştırmaktadır.	
Halen	birçok	kişi	MS	teşhisinin	bir	gün	tekerlekli	sandalyeye	mah-
kûm	olmak,	ciddi	engellerle	yaşamak	ve	hatta	hasta	olmayan	kişilere	
göre	daha	erken	ölmek	anlamına	geldiğini	düşünmektedir.	Fakat	
hastalık	çok	farklı	şekillerde	seyredebilmektedir	ve	iyileştirilmiş	
tedavi	olanakları	sayesinde	artık	birçok	MS	hastası	için	uzun	vadeli	
seyirde	de	sadece	cüzi	kısıtlamalar	söz	konusudur.

Aynı	 derecede	 önem	 taşıyan	 bir	 diğer	 husus	 da	 kişinin	
güvenebileceği	“partnerini“	bulmasıdır.	Bunlar	arasında	hem	nöro-
log	hem	de	ev	doktoru	ve	gerekirse	sıkı	bir	danışmanlık	ağında	

MS	ile	de	zevk	ve	keyif	veren	tüm	aktivitelere	devam	
edilmelidir.	Ancak	kişi	sınırlarını	bilmeyi	ve	gerekirse	din-
lenme	molaları	vermeyi	öğrenmelidir.	Bu	sebepten	dolayı	
kişinin	eşi,	aile	üyeleri	ve	arkadaşları	ile	birlikte	hastalık	
hakkında	konuşması	ve	sorunların	beraberce	aşılması	önem	
taşımaktadır.
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birbirleri	ile	temas	halinde	bulunan	diğer	sabit,	kişisel	iletişim	part-
nerleri	yer	almaktadır.	

Bu	anlamda	tüm	ilaç	üreticileri	telefon	danışmanlık	hizmetinin	(örn.	
MS	ile	Aktif	servis	ekibi)	yanı	sıra	kişisel	bir	MS	hemşirelik	hizmeti	
de	sunmaktadır.	MS	dernekleri	kapsamlı	bilgi	materyalleri	ve	çeşitli	
danışmanlık	olanakları	sunmaktadırlar.	

Belki	de	yaşadığınız	bölgede	katılmayı	isteyeceğiniz	bir	kendi	ken-
dine	yardım	grubu	bulunmaktadır.	Ayrıca	internette	farklı	forumlarda	
diğer	hastalarla	sohbet	edebilirsiniz	(örn.	www.aktiv-mit-ms.de).

MS	gelecekte	daima	size	eşlik	edecektir	fakat	buna	rağmen	
hayatınızı	aktif	bir	şekilde	planlayabilirsiniz.	Hastalık	hakkında	bilgi	
sahibi	olacak	ve	MS‘e	rağmen	aktif	ve	tatmin	edici	bir	yaşam	sür-
mek	için	kendi	yolunuzu	bulacaksınız.
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Yaşamınızı MS ile 
de aktif bir şekilde 
düzenleyebilirsiniz.
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4.	MS’e	ilişkin	sık	sorulan	 
sorular

  Almanya‘da kaç tane MS hastası bulunmaktadır?
Almanya‘da	yaklaşık	120.000	–	140.000	insan	Multiple	Skleroz	
hastasıdır.	Dünya	çapında	yaklaşık	2,5	milyon	hasta	bulunmaktadır.	
Küresel	açıdan	bakıldığında	MS	dağılımında	bir	kuzey-güney	meyli	
gözlemlenmektedir:	Ekvatordan	uzaklaştıkça	hastalık	oranında	
artış	gözlemlenmektedir.	Etnik	köken	de	bir	rol	oynamaktadır:	MS	
Avrupa‘nın,	Avustralya’nın	ve	Kuzey	Amerika‘nın	beyaz	popülasyo-
nunda	daha	sık	görülmektedir.

  IMS kalıtsal mıdır?
Kişinin	MS‘i	çocuklarına	kalıtma	riski	oldukça	düşüktür	ve	bu	olasılık	
%	1	ila	%		5	arasındadır.	Fakat	görünüşe	göre	insanlarda	MS	gelişimi	
için	belli	bir	kalıtsal	yatkınlık)	bulunmaktadır.

  MS ‘e bağlı olarak yaşam beklentisi düşer mi?
Günümüzde	 iyi	bir	 tıbbi	bakımın	ve	ülke	genelinde	 immü-
nomodülatörlerle	gerçekleştirilen	ve	semptomatik	tedavinin	
mevcut	olduğu	ülkelerde	MS’in	yaşam	süresi	üzerindeki	etkisi	
çok	düşüktür.	MS	hastalarının	ortalama	yaşam	beklentisi	nor-
mal	popülasyona	göre	çok	düşük	oranda	farklılık	gösterir.	MS	
hastalarının	çoğu	diğer	insanlar	gibi,	örneğin	kalp	krizi	gibi	yaşa	
özgü	hastalıklardan	hayatlarını	kaybetmektedir.	Uzun	vadeli	
seyre	ilişkin	yapılan	araştırmalar	tedaviye	erkenden	başlanması	
gerektiğini	göstermektedir.	İmmünmodülatörlerle	gerçekleştirilen	
temel	tedavilerle	ve	semptomatik	bir	tedaviyle	hastalığın	ilerlemesi	
yavaşlatılabilmektedir.	
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  MS hastalarının hepsi tekerlekli sandalye kullanmak 
zorunda mıdır?
Tüm	MS	hastalarının	hastalıkları	ilerledikçe	tekerlekli	sandalyede	
oturmak	zorunda	kalacakları	düşüncesi	yaygındır.	Ancak	bu	gerçeği	
yansıtmaz:	MS	hastalarının	üçte	birinde	kalıcı	bir	yürüme	bozukluğu	
yoktur.	Ayrıca	hastaların	birçoğu	ilerleyen	yaşlarda	bir	tekerlekli	san-
dalyeye	ihtiyaç	duymaktadır.	Bununla	beraber	uzun	süredir	hasta	
olan	kişiler	güç	tasarruf	etmek	veya	düşmekten	korunmak	için	
baston,	tekerlekli	sandalye	veya	rolatör	gibi	destek	araçlarına	ihti-
yaç	duymaktadır.	Destek	araçlarının	kullanılması	gerektiği	olasılığı	
hastalık	süresi	ile	artar.

  MS hastalığında çocuk isteğinde durum nedir? Çocuk 
sahibi olabilir miyim?
Tıbbi	açıdan	Multiple	Skleroz	çocuk	sahibi	olunması	için	bir	engel	
değildir.	MS	hastalarının	doğurganlığında	azalma	söz	konusu	
değildir	ve	esas	itibarı	ile	gebelik	ve	doğumda	sağlıklı	annelere	
kıyasla	daha	fazla	komplikasyon	beklenmez.	Gebelikte	ataklarda	
azalma	olduğu	sıklıkla	gözlemlenmektedir.	Doğumdan	sonraki	altı	
ay	içinde	atak	riski	biraz	daha	yüksektir.	Ayrıca	sağlık	durumunun	
kötü	olduğu	durumlara	hazırlıklı	olmak	için	uzun	süreli	çocuk	
bakımının	planlanması	gerekmektedir.	

  MS bulaşıcı mıdır?
MS	bir	enfeksiyon	hastalığı	değildir	ve	dolayısıyla	bulaşıcı	da	
değildir.

  MS hastaları daha çabuk mu yorulur?
Fiziksel	ve	zihinsel	görevlerde	hızlı	yorulma	ve	enerji	düşüklüğü	
(=bitkinlik)	MS’in	tipik	semptomları	arasında	yer	alır	ve	hastaların	
yaklaşık	%	80’inde	görülür.	
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  Yüksek sıcaklıklarda sağlık durumum kötüleşir mi?
MS	 hastalarının	 birçoğunda	 MS	 semptomları	 yüksek	 dereceler-
de	 artmaktadır.	 Genellikle	 sıcaklık	 iyi	 tolere	 edilememektedir.	
Bu	bitkinlik,	 kas	 zayıflığı	 veya	 spastik	 gibi	mevcut	 semptomların	
tekrarlanmasına	 veya	 geçici	 olarak	 şiddetlenmesine	 yol	 açabilir.	
Hastanın	fiziksel	performans	kapasitesi	düşer	ve	sıklıkla	aşırı	yor-
gunluk	durumu	oluşur.	Yazın	yüksek	 sıcaklıklar,	 sportif	 faaliyetler,	
sauna	ziyareti,	ateş	veya	sıcak	bir	banyo,	yani	vücut	ısısını	artıran	
tüm	süreçler	tetikleyici	olabilmektedir.

  Stres MS’in seyrini olumsuz etkileyebilir mi?
Stres	sağlık	durumunu	ve	böylece	mevcut	semptomları	geçici	ola-
rak	kötüleştirebilir.

  MS’e rağmen aşı olunması mümkün müdür?
Belli	ülkelere	seyahat	edilmesi	durumunda	genel	olarak	önerilen	
yaygın	olan	aşıların	birçoğu	(örn.	tetanos,	Hepatit	B	vs.)	sorunsuz	
olarak	uygulanabilir.	Ancak	MS	hastaları	aşıların	bağışıklık	sistemini	
aktive	ettiğini	ve	bağışıklık	süreçlerini	etkilediğini	bilmelidirler.	Bu	
esnada	MS‘te	önem	taşıyan	otoimmün	süreçler	de	uyarılabilirler.	
Bu	sebeple	aşı	olmadan	önce	tedaviyi	yürüten	doktorla	ayrıntılı	bir	
şekilde	görüşülmelidir.
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Notlar
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