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Bu çal›flma XVIII. Ulusal Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Kongresi’nde (12-17 May›s 2001Antalya) sunulmufltur.

ÖZET
Yorgunluk subjektif ve nonspesifik bir semptomdur. Multipl skleroz’lu (MS) hastalarda yorgunluk s›k olmakl
a
beraber, subjektif ve de¤iflken oluflu nedeniyle de¤erlendirilmesi güçtür. MS’lu hastalarda yorgunluk motor
ve/veya ruhsal bozukluklarla birlikte olabilir. Bu durum yorgunlu¤un bunlara ba¤l› bir özellik mi oldu¤unu
ya da kendisinin hastal›¤›n bir semptomu mu oldu¤unu belirlemeyi güçlefltirir.
MS’lu hastalardaki yorgunlu¤un özelliklerini, etkilerini ve yorgunlukla baflaç›kmak için kullan›lan yöntemleri
araflt›rmak amac›yla, 15 hasta çal›flmaya al›nd›. hastalara yorgunlu¤un tan›mlanmas›, egzaserbasyonla
yorgunlu¤un karfl›laflt›r›lmas›, yorgunluk semptomlar›n›n s›kl›¤› ve süresi, yorgunlu¤un gün içindeki ortaya
ç›kma paterni , yorgunluk için kullan›lan tedavi yöntemleri, yorgunlukla bafla ç›kabilmek için gerekli olan
majör yaflam de¤ifliklikleri hakk›nda baz› sorular soruldu. Yorgunluk, hastalar›n hepsi taraf›ndan dinlenme
ihtiyac› olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n %66’s›nda s›cak, egzersiz ve uzun aktivite dönemleri yorgunlu¤u
kötülefltiriyordu. Yorgunluk hastalar›n %40’›nda ço¤unlukla sabah›n geç saatlerinde mevcuttu. Hastalar›n
%60’› yorgunluk semptomlar›n›n s›kl›¤›n› hergün ya da hemen hemen hergün olarak tan›mlad›lar. Yorgunluk
semptomlar› hastalar›n %46’s›nda birkaç saat ya da daha az sürmekteydi. Hastalar›n %53’ü egzaserbasyonlar› "yorgunlu¤a çok benzemiyor" fleklinde tan›mlarken; hastalar›n %46’s› taraf›ndan egzaserbasyonlar
"yorgunluk epizodunun daha k›sa olmas› d›fl›nda yorgunlu¤a oldukça benziyor" fleklinde tan›mland›.
Yorgunlukla baflaç›kabilmek için hastalar›n %93’ü uyuma ve dinlenme periodlar›n› kullan›yor ve %80’i bunu
yararl› buluyordu. Bu amaçla kullan›lan ve oldukça yararl› olarak bulunan di¤er tedavi yöntemleri; ilaç
tedavisi, meditasyon / dua etme, orta derecede egzersiz, suyla cildi serinletme ve kahve içme fleklindeydi.
Hastlar›n hepsi yorgunlukla bafla ç›kabilmek için ifllerini ya da yaflam flekillerini de¤ifltirmifllerdi.
SUMMARY
Fatigue is a highly subjective and nonspecific symptom. Although fatigue is common among multiple sclerosi
s
(MS) patients, evaluation of this symptom is difficult due to the subjectivity and variability of the complaint.
Fatigue may be associated with motor disturbances and/or mood disorders in patients with MS. It makes
difficult to determine whether fatigue is an aspect of these features or a symptom in itself.
In order to investigate the features and effects of fatigue and changes in lifestyle to cope with fatigue in
patients with MS, fifteen patients were included to the study. Patients were asked some questions about
descriptions of fatigue, comparison of fatigue and exacerbations, frequency and length of fatigue symptoms,
daily occurrence pattern of fatigue, therapeuticmethods used for fatigue, major life changes which were

necessary to cope with fatigue. Fatigue was considered as need to rest by all of the patients. Heat, exercise
and long periods of activity make fatigue worse in 66% of the patients. MS fatigue is mostly present in the
late morning in 40% of the patients. Sixty percent of the patients described the frequency of fatigue
symptoms as daily or almost daily. Fatigue symptoms last a few hours or less in 46% of the patients.
Fifty-three percent of the patients described exacerbations as "not very similar to fatigue" and exacerbations
were described as "somewhat similar to fatigue except that the episode of fatigue is shorter" in 46% of the
patients. Ninthy-three percent of the patients had used naps and resting periods to cope with fatigue and
80% of them were found it helpful. Other therapeutic methods used and found somewhat helpful were
prescription drugs, meditation/prayer, and moderate exercise, cooling skin with water and drinking coffee.
All of the patients had changed their work or lifestyle to cope with fatigue.

G‹R‹fi

GEREÇ VE YÖNTEM

Yorgunluk, oldukça subjektif ve nonspesifik
bir semptomdur. Multipl Skleroz’lu (MS) hastalarda yorgunluk farkl› flekillerde kendini
göstermektedir. Subjektif oluflu ve de¤iflkenli¤i nedeniyle de¤erlendirilmesi de güçtür (1).
MS’lu hastalarda yorgunluk, motor fonksiyonlardaki ya da ruhsal durumdaki bozukluklarla birlikte olabilir ki; bu durum yorgunlu¤un bunlara ba¤l› olarak m› ortaya ç›kt›¤›
ya da hastal›¤›n kendisinin bir sonucu mu
oldu¤unun belirlenmesi konusunda güçlüklere yol açmaktad›r (2).

Klini¤imizde rehabilitasyon uygulanan MS’lu
15 hasta çal›flmaya al›nd›. MS tan›s›ndan beri
geçen süre ortalama 12 y›l d› (2-26 y›l). Hastalar›n 2’si yard›ma ihtiyaç olmadan yürüyebiliyordu, 3’ü tekerlekli sandalye kullan›yordu, di¤er 10 hasta ise koltuk de¤ne¤i ya da
walker yard›m›yla yürüyebiliyordu.

MS’lu hastalarda görülen yorgunlu¤un etiyolojisinde birçok faktör rol oynamakla birlikte,
bu konuda ileri sürülmüfl kesin bir mekanizma yoktur (1). Bu hastalardaki yorgunlu¤un
patogenezinde periferik mekanizmalar›n bir
miktar rolü olsa da, santral bozukluklar en
önemli rolü oynamaktad›r (3). Yorgunluk için
spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Bu amaçla
çeflitli ilaçlar, egzersiz ve davran›fl tedavisinin
ço¤u vakada kombine olarak kullan›m› uygun
görünmektedir (2). MS semptomatolojisinde
ço¤u zaman göz ard› edilmifl olsa da çok s›k
karfl›lafl›lan bu semptomun hastalar›n yaflam
kalitesini önemli ölçüde etkiledi¤i bilinmektedir.
Bu çal›flma MS’lu hastalarda yorgunlu¤un ne
flekilde alg›land›¤›n›, yorgunlu¤u etkileyen faktörleri, egzaserbasyonla karfl›laflt›r›lmas›n›,
yorgunlu¤un ne s›kl›kta ortaya ç›kt›¤›n›, günün
hangi saatlerinde en belirgin oldu¤unu, hastalar›n yorgunlu¤a çare olarak uygulad›klar›
yöntemleri ve sonuçlar›n›, yaflam flekillerinde
ya da ifllerinde yapt›klar› de¤ifliklikleri araflt›rmak amac›yla planlanm›flt›r.
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Hastalardan, kendilerine verilen tan›mlardan
yorgunlu¤un hangisine uygun oldu¤unu belirtmeleri istendi (4).
Yorgunluk tan›mlamas› için afla¤›daki ifadeler
kullan›ld›:
1. Güçsüzlük, yorgunluk ve/veya dinlenme
ihtiyac›
2. Semptomlarda daha belirginleflme
3. S›cakla yorgunlukta kötüleflme
4. Uykulu olma hissi
5. Egzersiz ve/veya eforun presipitan faktör
olmas›
6. Uzun aktivite periodlar›n›n yorgunluk oluflturmas›
Hastalardan kendilerine verilen üç ayr› tan›mlamaya göre yorgunluk ve egzaserbasyonu
karfl›laflt›rmalar› istendi. Bu tan›mlamalar,
egzaserbasyon yorgunlukla tamamen ayn›
fakat yorgunluk süre olarak daha k›sa; yorgunlu¤a benziyor fakat yorgunluk süre olarak
daha k›sa ya da yorgunlu¤a hiç benzemiyor
fleklindeydi (4).
Yorgunlu¤un gün içinde en s›kl›kla ortaya
ç›kt›¤› zaman›n de¤erlendirilmesi için, sabah
erken, sabah geç, ö¤leden sonra erken, ö¤leden
sonra geç ve akflam tan›mlamalar› kullan›ld›.
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Hastalardan yorgunluk semptomlar›n›n ortaya ç›kt›¤› s›kl›¤› ayda 1-3 defa, haftada 1-3 defa,
her ay›n yar›s›ndan fazla gününde, her gün
ya da hemen her gün ifadelerinden uygun
olana göre tan›mlamalar› istendi.
Yorgunluk semptomlar›n›n süresi; birkaç saat
ya da daha az, 6-24 saat, 24 saatten fazla ya
da de¤iflken olarak de¤erlendirildi.
Hastalar›n yorgunlu¤un tedavisine yönelik
olarak kahve içme, medikal tedavi, uyuma ya
da istirahat etme, meditasyon ya da dua etme,
modere egzersiz ya da suyla serinleme yöntemlerinden hangilerine baflvurduklar› ve ald›klar› sonuçlar araflt›r›ld›.
Hastalar yorgunluk nedeniyle yaflamlar›nda
ve ifllerinde yapt›klar› de¤ifliklikler yönünden
de de¤erlendirildi.

Tablo 4’de yorgunlu¤un ne kadar sürdü¤ü
verilmifltir. Yorgunluk semptomlar› hastalar›n
büyük ço¤unda birkaç saat devam etmekteydi.
Hastalar›n yorgunlu¤un tedavisine yönelik
olarak %93.3’ünün uyuduklar› ya da istirahat
ettikleri ve %80’nin bundan yarar gördükleri
saptanm›flt›r. Yorgunlu¤u azaltmak için kullan›lan di¤er yöntemler ve sonuçlar› Tablo 5’de
izlenmektedir.
Tablo 2. Yorgunlu¤un gün içinde ortaya ç›k›fl zaman›
Zaman

n

%

Sabah erken

1

Sabah geç

6

40

Ö¤leden sonra erken

3

20

Ö¤leden sonra geç

4

26.7

Akflam

1

6.7

6.7

BULGULAR
Hastalar›n hepsi yorgunlu¤u "dinlenme ihtiyac›" olarak tan›mlad›lar. Hastalar›n %66’s› s›cak
ortamlarda, egzersiz veya uzun süreli aktiviteyle yorgunlu¤un daha belirginleflti¤ini ifade
ettiler.
Hastalar›n yorgunlukla, ekzaserbasyonu ne
flekilde karfl›laflt›rd›klar› Tablo 1’de görülmektedir. Hastalar›n %53.3’ü, egzaserbasyonun
yorgunlu¤a pek benzemedi¤ini ifade ettiler.
Tablo 2’de günün hangi saatinde yorgunlu¤un
en s›k hissedildi¤i görülmektedir. Hastalar›n
büyük ço¤unlu¤u sabah geç ya da ö¤leden sonra
geç saatlerde yorgunlu¤un daha s›k ortaya
ç›kt›¤›n› belirtmifltir.
Hastalar›n ço¤unda yorgunluk semptomlar›n›n her gün ya da hemen her gün ortaya ç›kmakta oldu¤u Tablo 3’de izlenmektedir.

Tablo 3. Yorgunluk semptomlar›n›n s›kl›¤›
S›kl›k

n

%

1-3 defa / ay

2

13.3

1-3 defa / hafta

3

20

Her ay›n %50'den fazla gününde

1

Hergün ya da hemen hergün

9

Tablo 4. Yorgunluk semptomlar›n›n süresi
Süre

n

%

Birkaç saat ya da daha az

7

46.6

6-24 saat

1

6.7

> 24 saat

1

6.7

De¤iflken

5

33.3

Tablo 5. Yorgunlu¤un tedavisinde uygulanan yöntemler
ve tedaviye yan›t
Deneyen
Baflar›l› sonuç alan
hasta say›s›
hasta say›s›

Tablo 1. Yorgunluk ve egzaserbasyonlar›n karfl›laflt›r›lmas›
Egzaserbasyon

n

%

Tedavi yöntemi
Kahve

Yorgunlukla tamamen ayn›,

_

_

ancak yorgunluk epizodu daha k›sa
Yorgunlu¤a biraz benziyor,
Yorgunlu¤a pek benzemiyor
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Medikal tedavi

7

46.6

8

53.3

n (%)

n (%)

4 (26,7)

1 (25)

5 (33,3)

3 (60)

14 (93.3)

12 (80)

Meditasyon/dua

5 (33.3)

3 (60)

Modere egzersiz

4 (26,7)

2 (50)

Suyla serinleme

4 (26,7)

2 (50)

Uyuma/istirahat etme

ancak yorgunluk epizodu daha k›sa

6.7
60
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Hastalar›n %70’inde yorgunlu¤a ba¤l› olarak
fiziksel aktivite azalm›flt›. Yorgunluk nedeniyle hastalar›n %10’u ev ifli hiç yapam›yordu, %20’si çal›flt›klar› iflten ayr›lmak durumunda kalm›fllard›.
TARTIfiMA
Yorgunluk, MS’lu hastalarda s›k görülen bir
semptom olup, hastalar›n yaklafl›k 1/3’de bildirilmektedir (5,6,7). Ancak frekans›n yüksek
oluflu, MS’lu hastalarda motor bozukluklar,
a¤r›l› sendromlar ve ruhsal problemlerin s›k
olarak görülmesinden etkilenmektedir (8).
MS’lu hastalarda yorgunluk s›k görülmekle
birlikte, yorgunlu¤un subjektif oluflu ve buna
ba¤l› flikayetlerin de¤iflkenli¤i nedeniyle de¤erlendirilmesi zordur (1). Birçok hasta için yorgunluk, kifliyi en yetersiz b›rak›c› semptom
olarak görülmektedir. Örne¤in Fisk ve ark.
taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada, MS’lu hastalar›n %69’u yorgunlu¤u en kötü ya da en
kötü semptomlar›ndan biri olarak bildirmifllerdir (9).
MS’lu hastalarda yorgunlu¤un klinik özelliklerle iliflkisinin araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada, daha
fliddetli sakatl›¤› ve progressif tipte hastal›¤›
olanda, yorgunluk riskinin daha fazla oldu¤u
saptanm›flt›r (10). Yorgunluk primer ya da sekonder progressif hastal›¤› olanlarda, relaps
ve remisyonlarla giden forma göre daha s›k ve
fliddetli olsa da, MS’un herhangi bir devresinde ortaya ç›kabilir (11,12).
Kroencke ve ark. taraf›ndan yap›lan, MS’lu
hastalardaki yorgunlu¤un, depresyon, sakatl›k
ve hastal›k paterniyle iliflkilerinin araflt›r›ld›¤›
çal›flmada, yorgunlu¤un depresyon ve sakatl›kla iliflkili oldu¤u gösterilmifltir. Progressif
tipte MS’u olanlarda yorgunlu¤un daha s›k
oldu¤u saptanm›fl, ancak bu farkl›l›¤›n hemen
sadece, MS tipleri aras›ndaki sakatl›l›k düzeyindeki de¤iflikliklere ba¤l› oldu¤u gösterilmifltir. Di¤er çal›flmalar›n da bu aç›dan sonuçlar›n›
tekrar gözden geçirmeleri önerilmifltir (13).
MS’lu hastalardaki yorgunlu¤un depresyon ve
fiziksel yetersizlikle iliflkisinin araflt›r›ld›¤›
Bakshi ve ark. taraf›ndan yap›lm›fl olan bir
çal›flmada, bu sonuçlarla çeliflkili olarak yorgunlu¤un fiziksel yetersizlikten ba¤›ms›z
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oldu¤u bulunmufltur. Yine bu çal›flmada yorgunlu¤un depresyonla iliflkili oldu¤unun saptanmas›; MS’lu hastalardaki yorgunluk ve
depresyonda, psikolojik faktörler ya da spesifik
nöroanatomik yollardaki beyin lezyonlar› gibi
baz› ortak mekanizmalar›n rol oynad›¤›n› düflündürmektedir (14).
MS’da fiziksel yetersizlik ve yorgunluk aras›nda
aç›k korelasyon yokken, yine de yorgunluk
günlük yaflam aktivitelerini etkilemesi yan› s›ra
ifl, aile yaflam› ve sosyal aktivitelere engel
oluflturur (2). MS’lu hastalarda birçok faktör
yorgunlu¤u etkileyebilir. S›cak yorgunlu¤u
artt›r›rken, so¤uk azalt›r. Bizim hastalar›m›zda da bu durum gözlenmifltir. Depresyon MS’lu
hastalar›n yaklafl›k %20’sini etkiler ve yorgunlu¤u artt›rabilir (8). Ancak bizim hastalar›m›zda yorgunlu¤un depresyonla iliflkisi araflt›r›lmam›flt›r.
Egzersiz dekondüsyonla mücadelede büyük
öneme sahiptir. Afl›r› egzersiz zararl› olabilece¤i için, egzersiz program› her hastaya göre
uygun olarak haz›rlanmal›d›r. Yine ayn› nedenle gün içindeki ifl yükü yeterli dinlenme
periodlar› eklenerek ayarlanmal›d›r. Kolay yorulma ve vücut s›cakl›¤›ndaki küçük art›fllar›n
bile yaratt›¤› olumsuz etkilerden dolay› afl›r›
fiziksel aktivite tolere edilemez (2). Bizim hastalar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u da egzersiz veya
uzun süreli aktiviteyle yorgunlu¤un artt›¤›n›
belirtmifllerdir. S›cak ortamlarda çal›flma ya
da yaflama baz› hastalar için tolere edilemeyebilir. Bu nedenle bizim hastalar›m›z›n yaflad›¤›
flehir gibi s›cak iklimlerde yaflayan hastalar
için klimalar çok önemlidir. Güçsüzlük ve
spastisitesi olan hastalarda dereceli egzersizlerin olumlu etkisi vard›r. MS’li hastalarda
egzersizlerin yorgunluk üzerindeki olumlu
etkileri çeflitli çal›flmalarda gösterilmifltir (15,16).
Yorgunlukla bafla ç›kmak için uyuma/istirahat
etme, meditasyon/dua, medikal tedavi, modere
egzersiz, suyla serinleme gibi yöntemlere baflvuran hastalar›m›z %50-80 aras›nda baflar›l›
sonuç elde etmifllerdir. Yorgunlukla mücadele
etmek için çeflitli yöntemler kullan›lsa da birçok
hasta ifl ve yaflam fleklinde de¤ifliklikler yapmak zorunda kalmaktad›r. Hastalar›m›z›n
%70’inde yorgunlu¤a ba¤l› olarak fiziksel
Ege Fiz T›p Reh Der

aktivite azalm›flt›. Yorgunluk nedeniyle %10’u
hiç ev ifli yapam›yordu, %20’si çal›flt›klar›
iflten ayr›lmak durumunda kalm›fllard›.
Sonuç olarak; MS’lu hastalarda yorgunluk
semptomlar›n›n s›kl›¤›, süresi, gün içinde hissedildi¤i saatler, yorgunlu¤u artt›ran ve azal

tan faktörlerin her hasta için araflt›r›lmas›, ev
ve ifl ortamlar›n›n, egzersiz ve istirahat sürelerinin ve sosyal aktivitelerin o hasta için
mümkün olan en uygun flekilde planlanmas›na ve bu sayede yaflam kalitesinin artmas›na yard›mc› olacakt›r.

KAYNAKLAR
1. Iriarte J, Katsamakis G, de Castro P. The Fatigue Descriptive Scale (FDS): a useful tool to evaluate fatigue in multiple sclerosis.
Mult Scler 1999; 5(1): 10-6.
2. Comi G, Leocani L, Rossi P; Colombo B. Physiopathology and treatment of fatigue in multiple sclerosis. J Neurol 2001; 248(3):
174-9.
3. Sheean GL, Murray NMF, Rothwell JC, et al. An electrophysiological study of the mechanism of fatigue in multiple sclerosis. Brain
1997; 120: 299 –315.
4. Freal JE, Kraft GH, Coryell JK. Symptomatic fatigue in multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1984; 65: 135-138.
5. Freal JE, Kraft GH, Coryell JK. Symptomatic fatigue in multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1984; 65: 135-138.
6. Krupp LB, Alvarez LA,La Rocca NG, et al: Fatigue in multiple sclerosis. Arch Neurol 1988; 45: 435-437.
7. Vercoulen JH, Hommes OR, Swanink CM, et al. The measurement of fatigue in patient with multiple sclerosis. A multidimensional
comparison with patients with chronic fatigue syndrome and healthy subjects.Arch Neurol 1996; 53: 642-649.
8. Schwartz CE, Coulthard Morris L, Zeng Q. Psychosocial correlates of fatigue in multiple sclerosis.Arch Phys Med Rehabil 1996; 77:
165 –170.
9. Fisk JD, Pontefract A, Ritvo PG, et al. The impact of fatigue on patients with multiple sclerosis. Can J Neurol Sci 1994; 21(1): 9-14.
10. Colosimo C, Millefiorini E, Grasso MG, et al. Fatigue in MS is associated with specific clinical features. Acta Neurol Scand 1995;
92(5): 353-5.
11. Krupp LB, La Rocca NG, Muir-Nash J, et al. The fatigue severity scale.Application to patients with multiple sclerosis and systemic
lupus erythematosus. Arch Neurol 1989; 46: 1121-1123.
12. Bergamaschi R, Romani V, Versino M, et al. Clinical aspects of fatigue in multiple sclerosis. Funct Neurol 1997; 12: 247-251.
13. Kroencke DC, Lynch SG, Denney DR. Fatigue in multiple sclerosis: relationship to depression, disability, and disease pattern. Mult
Scler 2000; 6(2): 131-6.
14. Bakshi R, Shaikh ZA, Miletich RS, et al. Fatigue in multiple sclerosis and its relationship to depression and neurologic disability.
Mult Scler 2000; 6(3): 181-5.
15. Heilman KM, Watson RT. Fatigue. Neurol Net Commun 1997; 1: 283-287.
16. Di Fabio RP, Sodeberg, Choi T, et al. Extended outpatient rehabilitation: its influence on symptom frequency,fatigue and functional
status for persons with progressive multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1998; 79: 141-146.

Cilt 7,

Say› 1-2,

Ocak-Nisan

2001

43

