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ÖZET 

Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin kronik ve öngörülemeyen enflamatuar bir hastalığıdır. 
Yorgunluk MS’in en sık görülen semptomlarından biridir ve subjektif bir semptom olması nedeni ile de 
değerlendirilmesi oldukça güçtür. Bilindiği gibi bireylerin hastalığı algılayışı semptomların ciddiyetinin 
belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi MS’in yönetimi ve MS’te 
belirgin olarak yaşanan yorgunluk ile baş etme konusunda hemşire, bireyselleşmiş bakım sunmak 
zorundadır. Yorgunluğun tanımlanması bize, uygun girişimleri geliştirmede ve bireyin hastalığı 
yönetiminde destek olacaktır. Bu makalede, MS’li hastaların yaşadığı yorgunluğun birey üzerine etkileri 
ve yorgunluk ile baş etme konusunda hemşirenin rolü tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: MS’te yorgunluk, yorgunluğun değerlendirilmesi, yorgunluk ile baş etme  

 

ABSTRACT 
The Assessment of Fatigue in Patients With Multiple Sclerosis 

 

Multiple Sclerosis (MS) is an inflammatory disease of the Central Nervous System (CNS) that is cronic 
and can not be foresighted. Fatigue is are of the most frequently seen symptoms of the MS. Since fatigue 
is a subjective symptom, it is really hard to assess. As it is known, person’s perception of the disease is 
an important indication to decide the seriousness of the symptoms. Live in all cronic diseases nurse has 
to offer an individualized care regarding MS’s management and how to cope with fatigue in MS. To 
identify fatigue will help us to manage the individual’s disease and develop appropriate interventions. In 
this article, fatigue that people with MS experiences, it’s effects on individual and nurse’s role regarding 
how to cope with fatigue will be discussed. 
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GİRİŞ 

Merkezi sinir sistemindeki inflamasyon ile nöronların etrafını saran miyelin kılıfın kaybı sonucu zamanla 
akson hasarına neden olan nöroimmün bir hastalık olan Multiple Skleroz (MS)’un yaygın semptomları; 
görme bozukluğu, buğulu görme gibi optik sinir disfonksiyonu, yüzde ağrı, duyu kaybı, karıncalanma 
hissi gibi duyusal bozukluk, hipertoni ve aşırı refleks gibi piramidal tract (sinir iletimi) disfonksiyonu, el 
ve ayaklarda kas kontrolü kaybı sonucu gelişen denge bozukluklarını içerir (Tülek 2007; Wynia 2008; 
Bol, Duits, Hupperts, Vlaeyen, Verhey 2009; Pakenham 2007).  
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Bu belirtilerin yanında sıklıkla yorgunluk, bilişsel kayıp ve depresyon da MS belirtileriyle ilişkili diğer 
semptomlar arasındadır (Wynia 2008).  

Travmaya bağlı olmaksızın nörolojik yeti yitimine neden olan hastalıklar arasında ilk sırayı alan MS’in 
dünyada 1.1-2.5 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir (Tülek 2007; Mavioğlu 2006).  

Türkiye’de sıklığı kesin bilinmemekle birlikte 40/100000 civarında olduğu belirtilmektedir (Eraksoy 
2005). Hastalar genellikle 20-40 yaş arasında tanı almaktadır (Johansson, Ytterberg, Gottberg, Holmqvist 
and Koch 2009; Tülek 2007). Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat sık görüldüğü bildirilmektedir (Eraksoy 
2005). MS’in nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çevresel ve genetik faktörlerin rol oynadığı 
otoimmün bir hastalık olduğu düşünülmektedir (Howe ve Gomperts 2006). Genellikle ergenlik öncesi 
dönemde başladığı varsayılan patofizyolojik değişiklikleri, genetik yatkınlık ile belirlendiği kabul 
edilmektedir. Viral enfeksiyonlar, araya giren başka hastalıklar, çevresel faktörler hastalığın immünolojik 
sürecini hızlandırarak hastalık belirtilerinin ortaya çıkışını tetiklemektedir (Hauser ve Goodin 2005). 
Gelişen immünopatolojik olaylar sonucunda, miyelin kılıf zarar görmekte ve bunu takiben sinir iletimi 
blokaja uğramaktadır (Howe ve Gomperts 2006; Tülek 2007; Hauser ve Goodin 2005). Bu süreç sonrası 
görülen atak belirtileri farklı derecelerde kişiyi etkilemektedir. MS ortaya çıkış özellikleri ile heterojen 
bir özelliğe sahiptir ve erken dönemde birçok kişide hastalık subkliniktir (Özakbaş 2008).  

Multiple Sklerozda Yorgunluk 

Yorgunluk insanların günlük yaşam aktivitelerini çok ciddi şekilde etkiler ve iş performansını düşüren en 
önemli faktördür. Bu nedenle yorgunluk, düşük yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Eğer yorgunluk direk olarak 
MS’in patafizyoloji ile ilişkili ise yorgunluk, MS’in primer somatik belirtisidir. MS’li hastanın yaşadığı 
yorgunluğu, sunulan hiçbir patolojik mekanizma tam olarak açıklayamamaktadır (Bol et al., 2009). 
Anksiyete, duygu-durum değişikliği ve bilişsel yeti yıkımı gibi diğer somatik bulgularda olduğu gibi 
MS’te yaşanan yorgunluk da, psikolojik faktörler ile açıklanabilir.  Ancak MS’de yaşanan yogunluğun 
primer nedeninin fizyolojik, psikolojik ya da diğer faktörlerle ilişki düzeyi net değildir (Soyuer, Mirza ve 
Öztürk 2005). MS’li bireylerde yorgunluk ve ruhsal bozukluklar, birlikte ya da ayrı ayrı yaşanabilir. Bu 
durum yorgunluk hastalığın semptomlarından biri mi, yoksa psikolojik faktörlere bağlı bir semptom mu 
sorusunun yanıtı konusunda kargaşa yaratmaktadır (Kirazlı, Akkoç ve Yaltırak 2001).  

Multiple Sklerozda Yorgunluğun Tanımlanması ve Ölçülmesi 

1998’te klinik uygulama ilkelerini belirleyen MS konseyi (The Multiple Sclerosis Council of Clinical 
Practice Guidelines), MS’te yorgunluğun ortak bir tanımını yapmıştır. Bu tanıma göre MS’te yorgunluk; 
“Birey ya da bakım vericisi tarafından algılanan ve bireyin alışılagelen aktivitelerini tamamlayamaması 
ile belirlenen subjektif bir fiziksel ya da mental enerji eksikliği” dir (Bol et al., 2009). Yorgunluk 
subjektif bir bulgudur ve hastanın ifadeleri ile belirlenir, bireyin yorgunluğu algılaması ile şekillenir 
(Kirazlı ve ark. 2001; Bol et al.2009). Akut yorgunluk yeni başlayan ve son altı hafta içinde 
deneyimlenen yorgunluktur. Altı haftadan uzun sürüyor ise kronik yorgunluk olarak tanımlanmaktadır. 
Yorgunluğun subjektif değerlendirilmesinde kullanılan ölçeklerde kişilerin geçmiş deneyimleri problem 
olabilmektedir. Yorgunluğun değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan ölçekler; Yorgunluk Şiddet 
Ölçeği (Fatigue Severity Scale) ve Yorgunluk Etki Ölçeği (Fatigue Impact Scale)’ dir (Özakbaş 2008). 
MS’te yorgunluk özellikle de mental yorgunluk, duygu-durum değişiklikleri, anksiyete, depresyon ya da 
bilişsel yitim ile ayrımı zor olan bir semptomdur (Bol et al. 2009).  

Yorgunluğun Birey Üzerine Etkileri 

Yorgunluğun subjektif ve nonspesifik bir semptom özelliği taşıması yanında, değişkenliği ve 
değerlendirilme güçlüğü nedeni ile de spesifik bir tedavi yöntemine sahip değildir (Comi, Leocani and 
Rossi 2001). Literatüre göre yorgunluk, MS’li hastaların 1/3’ü tarafından deneyimlenmekte (Kirazlı ve 
ark. 2001) ve en ciddi, yaygın semptomlarından birisidir (Soyuer ve ark. 2004; Bakshi et al. 2000).  
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Yorgunluğun yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırıldığı ve 62 hasta katılımı ile gerçekleştirilen bir 
araştırmada %63 oranında yorgunluk, major problem olarak belirtilmiştir (Soyuer ve ark. 2005). Kirazlı 
ve ark. (2001) tarafından yapılan araştırmaya katılan MS’li hastaların hepsi yorgunluğu, “dinlenme 
ihtiyacı” olarak tanımlamışlar. Yine aynı çalışmada hastaların %66’sı sıcak ortamlarda, egzersiz ve uzun 
süreli aktivite sonrası yorgunluk hissinin arttığını belirtmişlerdir. 70 hasta ile yapılan başka bir araştırma 
sonucunda da yaşam kalitesindeki bozulma ile yorgunluk arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (Soyuer ve 
ark. 2005). Yorgunluk günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesini etkilemekle birlikte aile, iş ve sosyal 
ilişkiler üzerine de olumsuz etki yapabilmektedir (Comi et al. 2001). Yorgunluk yaşayan MS’li hastaların 
yorgunluk yaşamayanlara göre sağlık kuruluşlarına başvurma durumlarının incelendiği bir araştırmada, 
yorgunluk nedenli başvuruların daha sık olduğu saptanmıştır (Johansson et al. 2009).  

Multiple Sklerozda Yorgunluk İle Başetme  

Bireyin deneyimlediği yorgunluk sıklığı, süresi, arttıran ve azaltan faktörler açık bir şekilde 
tanımlanmalı, günlük yaşam aktiviteleri hasta birey ile birlikte ona en uygun şekilde planlanmalıdır. 
Planlanan girişimlerin etkinliği belirlenen sıklıkta değerlendirilerek, ulaşılamayan hedefler tekrar ele 
alınmalıdır. Yorgunluk nedeni ile bireyin iş, aile, sosyal ilişkilerinde yaşanan bir olumsuzluk durumunda 
diğer sağlık ekibi ile işbirliği yapılarak yine birey ile birlikte uygun çözümler aranmalıdır. Hastalar 
yorgunluk ile baş etme konusunda değişik yöntemler kullanmakla birlikte; uyuma, istirahat etme, dua, 
egzersiz, su ile serinleme, medikal tedavi gibi yöntemlerden sıklıkla yararlandıklarını belirtmektedir ( 
Kirazlı ve ark. 2001; Soyuer ve ark. 2004). Hastalara düzenli egzersiz yapmaları ve yeterince 
dinlenmeleri önerilmelidir. Hastaların yorgunluk düzeyleri saptandıktan sonra uygun olan egzersiz planı 
çizilmeli ve devamı konusunda fiziksel ve psikososyal etkileri tartışılarak birey motive edilmelidir. 
Egzersizin sıklığı, süresi, yoğunluğu kişi ile birlikte ve diğer sağlık ekibi ile birlikte belirlenmelidir 
(Howe et al. 2006). Diğer taraftan, ortak semptomları olan MS’li hasta grubu ile yorgunluk yönetimi ile 
ilgili sürekli eğitimler düzenleyerek, hemşire bu eğitimlerin etkinliğini değerlendirebilir. MS’li 
hastalarda enerji korunmasına yönelik altı haftalık bir kursun (An energy conservation course for persons 
with MS) yorgunluk üzerine etkilerinin incelendiği ve 32 MS’li hasta ile yapılan bir araştırma sonucunda 
günlük rutin işler sırasında bilişsel ve fiziksel yorgunluk düzeyinde azalma olduğu saptanmıştır. 
Yorgunluk üzerine olan olumlu etkisinin yanında depresif belirtilerde ve yatakta geçirilen zamanda da 
anlamlı azalma, uyku kalitesinde artış olduğu da belirtilmektedir. Bu kurs dinlenmenin önemi, iletişim ve 
vucut mekaniği, çevresel adaptasyon, kişisel öncelikleri ve standartları, zaman yönetimi, kişisel bakım, 
çalışma ve eğlence aktivitelerini ayarlama olmak üzere altı alt başlıklarından oluşmaktadır (Sauter, 
Zebenholzer, Hisakawa, Zeitlhofer and Vass 2008). Yine aynı kurs içeriği uygulanarak yapılan başka bir 
araştırma sonucunda da yorgunluk etkilerinin azaldığı, özyeterlilik (self-efficacy) düzeylerinin arttığı 
saptanmıştır (Mathiowetz, Finlayson, Matuska, Chen and Luo 2005).   MS’li bireye iyi işbirliği 
yapabildiğiniz sağlık personeli ile işbirliğini sürdürmesi, önceliklerini sıraya koyarak iş planı yapması, 
zaman yönetimi ve yaşamını organize ederek enerjisini kullanması konularında (Eraksoy 2005) hemşire, 
sağlık ekibi ile işbirliği yaparak bireyi yorgunluk yönetimi konusunda motive etmelidir. 

Sonuç olarak; yorgunluk MS’li hastaların başetmek zorunda oldukları, yaygın görülen, değişken özelliğe 
sahip subjektif bir semptomdur. Hemşire psikososyal bir varlık olan bireye, bütüncül bakım felsefesi ile 
hizmet sunmak için çabalamaktadır. Hemşire yorgunluğun değerlendirilmesi için hastanın ifadesi ile 
birlikte, yaşam bulgularında değişiklik, yürüme, merdiven çıkma gibi günlük aktiviteleri sırasında 
yaşadığı güçlük gibi objektif kriterleri de göz önünde bulundurmalıdır. Yorgunluk ile baş etme 
konusunda bireye direk sorumluluk verilmeli, kendini rahat hissettiği yöntemleri geliştirmesi konusunda 
desteklemelidir. 
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