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Son yıllarda yürütülen çalışmalar, stres yaşantısının alışıla 
geldiği gibi yalnızca psikiyatrik rahatsızlıklara yönelik de-
ğil, birçok kronik rahatsızlık için de tehdit edici bir faktör 
olabildiğini göstermektedir (Dimsdale, 2008). Bilindi-
ği üzere stres tepkisi, evrimin bir armağanı olarak hayati 
bir tehlike karşısında akut bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Böylece, kaçma ya da mücadele edebilmek için gerekli olan 
enerji üretimi gerçekleşmektedir (McEwen, 2005). Akut 
stres tepkilerinin sıklıkla tekrarlanması, süresinin ve yo-
ğunluğunun artması; yüksek düzey glukokortikoidlerin 
ve çeşitli birtakım stres hormonlarının açığa çıkmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Böylelikle, bağışıklık sistemi baskı-
lanmakta ve hastalık riski artmaktadır (Sapolsky, 2004). 
Biriken yani kronikleşen stres; kalp damar rahatsızlıkları-
nın gelişiminde ya da bağışıklık sisteminin zayıflamasında 
önemli bir risk faktörü olmasının yanı sıra (Ho, Neo, Chua, 
Cheak ve Mak, 2010), ilerleyici bir nörolojik rahatsızlık 
olan multipl skleroz (MS) gibi rahatsızlıklarda da tetikleyi-
ci bir faktördür. Kronik stres, merkezi sinir sisteminde mi-
yelin kılıf hasarı sonucu lezyonların oluşmasıyla açıklanan 
MS belirtilerinin artışı ile ilişkilendirilmektedir (Mohr, 
Hart, Julain, Cox ve Pelletier, 2004). Diğer bir deyişle; bi-
riken, kronikleşen stres kronik rahatsızlıklarla başa çıkma-
yı da zorlaştırmaktadır (Schneiderman, Ironson ve Siegel, 
2005).

Multipl Skleroz (MS)

Demiyelizan ve enflamatuar bir hastalık olan MS, nöron-
lar arası iletimi sağlayan aksonu çevreleyen ve bu iletimi 
hızlandıran miyelin kılıfın hasara uğramasıyla ortaya çık-
maktadır. Beyindeki miyelinizasyonun gerçekleşmesinde 
rol oynayan destek hücrelerden oligodendrositlerin işlev-
selliğinin yetersizleşmesi sonucunda miyelin kılıf hasar gö-
rür ve nöral iletişimde zarara yol açarak MS ataklarına ve 
belirtilerine yol açar (Compston ve Coles, 2002). 

MS teşhisi genelde 20 ila 50 yaş arası konulmaktadır. Atak 
ya da ilerleme sonrasında gözlenen genel belirtiler, uzuv-
larda işlev ve his kaybı, gaita ve idrar kaçırma, cinsel işlev 
bozukluğu, artan yorgunluk ve tükenmişlik, görme hasarı, 
denge kaybı, ağrı, bilişsel bozukluklar ve olumsuz duygusal 
değişimlerdir (Mohr ve Cox, 2001). MS hastalığının 400 
kişide 1 görülme riski vardır ve bu hasta popülasyonunun 
üçte birinin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme 
becerileri hastalık sonucu zarar görmektedir (Compston ve 
Coles, 2002). 

MS hastalığı atak ve beraberinde tamamen toparlanma 
ya da atak sonrası birtakım hasarın kalıcı olması yönünde 
seyrediyorsa yineleyici yenileyici yani “Relapsing Remit-
ting” MS (RRMS) olarak adlandırılmaktadır (Compston ve 
Coles, 2002). RRMS teşhisi alan kişilerde yaşanan atağın 
ardından gelişen nörolojik hasara bağlı olarak belirtiler ani 
bir şekilde artar, birkaç hafta ya da ay içinde bu belirtilerin 
bir kısmı veya tamamı artık görülmez olur (Gold ve ark., 
2005). MS ilerleyici türde seyrediyorsa Sekonder Progresif 
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MS (SPMS) ya da Primer Progresif MS (PPMS) olarak tanı 
almaktadır. Bu ikinci türde RRMS’den farklı olarak ataklar 
görülmeksizin nörolojik hasar ve beraberinde de hastalık 
belirtileri, ataklar olmazsın görülmekte ve iyileşmeksizin 
stabil bir şekilde artmaktadır. Bir kısım RRMS vakasında 
ise sürecin ilerleyen zamanlarda SPMS olarak ilerlediği gö-
rülmektedir (Gold ve ark., 2005). 

MS ve Stres

MS hastalığının kimi hastalarda RRMS olarak başlayıp 
ilerlememesi kimi hastada ise ilerleyerek SPMS şeklinde 
devam etmesi, birçok araştırmacının ve klinisyenin dikka-
tini çekmiştir. MS’in ilerleyici yönde seyretmesine yönelik 
risk faktörleri ise; hastalığın ileri yaşlarda başlaması, tanı 
sonrası ilk 5 yıl içinde atakların sık görülmesi ve ilk atağa 
bağlı görülen belirtilerin tamamen iyileşememesidir. An-
cak; boylamsal bir çalışmada RRMS tanısı sonrası %11’lik 
bir grubun depresyon teşhisi aldığı ve depresyonun tedavi 
edilmemesi durumunda hastalığın ilerleyici bir yönde sey-
rettiğinin görülmesi dikkat çekicidir (Bsteh ve ark., 2016). 
Aynı zamanda, depresyon (Siegert ve Abernethy, 2005) 
ve kimi zaman da kaygı bozuklukları MS tanısı ile sıklıkla 
beraber görülen psikolojik rahatsızlıklardır (Compston ve 
Coles, 2002).

Rahatsızlığın coğrafi dağılımı incelendiğinde dikkat çekici 
bir benzerliğe rastlanmaktadır. MS hastalığının görülme 
sıklığı başta İngiltere, İrlanda, İskoçya ve etnik özellikleri 
açısından birbirleriyle benzerlik taşıyan Danimarka, Nor-
veç ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde oldukça yüksektir. 
Aynı zamanda, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda ve Avust-
ralya gibi ülkelerde de, zamanında kolonileşme nedeniyle 
Avrupa ülkelerinden göçün yoğun olduğu bölgelerde has-
talığın görülme sıklığının daha yüksek olduğu bilinmekte-
dir. Hatta, öyle ki II. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin 
İzlanda ile İskoçya arasında kalan, günümüzde ise Dani-
marka’ya bağlı özerk bir bölge olan Faroe Adalarını işgali 
sonrasındaki yıllarda MS hastalığının ortaya çıkması sonu-
cu hastalığın dirençli bir viral enfeksiyon olabileceğine dair 
birtakım hipotezler gündeme gelmiştir (Pugliatti, Sotgiu ve 
Rosati, 2002). 

Günümüzde MS hastalığının etiyolojisi tam olarak açıkla-
namadıysa da, rahatsızlığın stres ile olan ilişkisi Mohr’un 
(2007) da dikkatini çekerek, nörolojik hasarın artmasına 
zaman zaman yol açabilen ve belirtilerin ilerlemesinde rol 
oynayan stresin türünü incelemeye yönelmiştir. Görülen o 
ki, MS ve stres arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar batı 
toplumlarında yürütülmüştür. Batı toplumlarında stresin 
kişilerarası ilişkiler, iş hayatı ya da ekonomik problemlere 
yönelik ortaya çıktığı bildirilmiş ve haftalar, hatta aylarca 
kronik türde seyrettiği gözlenmiştir (Heesen ve ark., 2007). 
MS hastalığının stresi kronik bir şekilde yaşayan toplum-
larda görülme sıklığının daha yüksek olması, MS teşhisi 
ile psikolojik rahatsızlıkların sıklıkla ilişkilendirilmesi ve 
psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmediği takdirde has-
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talığın ilerlemesinde bir rol oynaması,bu hastalıkta stresin 
de önemli bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Aslın-
da, Charcot (1868) yüzyıllar önce MS teşhisi alan kişile- 
rin sıklıkla ataklar öncesi kişiler arası ilişkilerde çatışma 
ve de kayıp gibi stresli yaşantılar deneyimlediklerine 
değinmiştir (akt., Sandyk, 1996). Benzer şekilde, günü- 
müzde de derleme çalışmaları hastalığın ilerlemesi ile 
stres yaşantısının ilişkili olduğunu göstermektedir (Arte-
midias, Anagnostouli ve Alexopoulus, 2011; Mohr ve ark., 
2004).

Nisipeanu ve Korcyzn (1993), Basra Körfezi Savaşı’nda füze 
saldırısı nedeniyle hayati tehlike altında olan MS hastaları-
nın ataklarının sıklığı ile stres düzeylerini iki ay süresince 
takip etmişlerdir. Çalışmaya katılım gösteren MS hasta-
larının her sene en az bir atak geçirdikleri bilinmektedir. 
234 sivilin yaralandığı ve 544 kişinin hastanelere akut 
psikolojik şikayetlerle başvurduğu bu süreçte, maruz ka-
lınan yoğun düzey strese rağmen iki aylık süreçte 32 ka-
tılımcıdan sadece birinin iki ay içinde atak geçirdiği gö-
rülmüştür. İki kişinin ise savaş sonrası atak geçirdiği 
görülmüştür. Bu geçirilen atakların ardından görülen 
belirtilerin de ilerleyen zamanlarda görülmediği belirtil-
miştir. Bu kadar yoğun yaşanılan strese rağmen, stres ya-
şantısıyla ilişkili görülen MS belirtilerinin gözlenmemesi 
önemli bir araştırma sorusunu doğurmaktadır. Buradan 
hareketle, Mohr ve arkadaşları (2000), MS rahatsızlığı 
olan kişilerin yaşantıladıkları stres faktörlerini ayrıntıla-
rıyla ele alarak beyin lezyonlarını takip etmişlerdir. Aile 
hayatında yaşanılan birtakım sorunlar veya iş hayatıyla 
ilişkili görülen, bir diğer deyişle sıklıkla kişinin hayatın- 
da tekrarlayarak kronik strese dönüşecek stres faktörleri, 
yeni oluşum gösteren beyin lezyonlarıyla ilişkilendirilirken 
aileden birinin kaybı gibi daha büyük stres faktörlerinin 

beyin lezyonlarının gelişimi ile herhangi bir ilişkisi görül-
memiştir.

Alanyazın göz önünde bulundurulduğunda birçok çalış-
ma MS hastalığında atakların görülmesinde ve hastalığa 
ilişkin belirtilerin artmasında kronik stresin rolüne değin-
mektedir. Ackerman ve arkadaşları (2002), bir yıl süre-
since her hafta stres içerikli yaşantıları sorguladıkları bir 
çalışmada, son bir buçuk ayda bir ya da daha fazla stres 
içerikli yaşantı deneyimleyen RRMS ve SPMS tanılı kişile-
rin hastalığa yönelik belirtilerinin %85 oranında arttığını 
bildirmiştir. Schwartz ve arkadaşları (1999) ise, altı sene 
boyunca yürüttükleri bir çalışmada son altı ay içerisinde 
stres faktörlerinin artmasıyla hastalık belirtilerinin arttığı-
nı bulmuştur. Brown ve arkadaşları (2006) da son üç ayda 
stres belirtilerinin artması ile beraberinde MS ataklarının 
da sıklaştığını belirtmiştir. 

Görüldüğü üzere, stresin türü nedeniyle stres ile MS has-
talığında görülen ataklar ve hastalık belirtilerinin ilişkisi 
farklılık göstermektedir. Nisipeanu ve Korcyzn (1993) ve 
Mohr ve arkadaşlarının (2000) yürüttükleri çalışmalar in-
celendiğinde, deneyimlenen travmatik strese rağmen atak-
larda ya da nörolojik belirtilerde ilerleme görülmemesi, 
‘travmatik stres ile artan kortizol düzeyinin atakları tetik-
leyen enflamatuarı baskılayarak atakları önlediği’ hipotezi 
ile açıklanmaktadır. Ancak; tekrarlayarak kronik strese 
yol açan birtakım stres faktörleri ise, kortizolün uzun süre 
vücuttan atılamamasına yol açarak bağışıklık hücrelerinin 
işlevselliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Mohr, 2007). 
Bu bulgulardan hareketle, nöroimmünolojik bir rahatsızlık 
olan MS hastalığında gözlenen atakların ve hastalık belirti-
lerinin kronik stresin bağışıklık sistemini etkilemesi sonu-
cu tetiklendiği düşünülebilir.

Kaynak: saglikk.com
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MS Hastalarının Hastalığa Dair Algıları

MS hastalığının sıklıkla genç yaşlarda görülmesi, hasta-
lığın yorgunluk, birtakım fiziksel işlevlerin kısıtlanması, 
sürecinin belirsiz ve zaman zamanda ilerleyici olması has-
talığın kendisini de bir stres faktörü kılmaktadır. Rahatsız-
lığın kronik doğası nedeniyle bireyler hayatlarının teşhis 
sonrası farklılaşacağını düşünmektedirler. O nedenle de, 
ileride kariyerlerinde, romantik ve kişilerarası ilişkilerin-
de problemler çıkacağını düşünerek kaygılanmaktadırlar 
(Mitsonis, Potagas, Zervas ve Sfagos, 2009). Öyleki, tanı 
sonrası kimi hastalar ileri düzeyde stres deneyimlemekte 
ve bu yaşanılan stresle işlevsel olmayan yollarla başa çık-
maya çalışmaktadırlar (akt., Mitsonis ve ark., 2009). 

Issakson, Gunnarsson ve Ahlström’ın (2007) yürüttüğü 
bir çalışmada MS tanılı bireylerin hastalığa yönelik algıla-
rı değerlendirilmiştir. Bu çalışmada katılımcıların %62’si 
sağlıklarına ilişkin kayıp yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Aynı zamanda, teşhis sonrası geleceğe dair umutlarının 
azaldığı, kendi yaşamları, bedenleri üzerinde kontrol sahi-
bi olmayacaklarını düşünerek bağımlı hale geleceklerini ve 
toplum içerisindeki rollerinin farklılaşacaklarına dair kay-
gı duyduklarını da dile getirmişlerdir. Yas tepkilerini an-
dıran bir duygudurum içinde olan MS hastalarının kaygı, 
korku ve öfke gibi birtakım duygularla birlikte hastalığın 
kendisini de başlı başına bir stres faktörü olarak değerlen-
dirdikleri ve var olan streslerini kronikleştirdikleri görül-
müştür (Issakson ve ark., 2007). 

Rabins ve arkadaşları (1986), MS hastalarının kendi ra-
hatsızlıklarına yönelik algılarını incelemek amacıyla MS 
hastalığı olan ve hastalığa bağlı omurilikte lezyonları olan 
hastalar ile farklı rahatsızlıklar sonucunda omurilikte ben-
zeri lezyonları olan hastaların stres belirtilerini kıyasla-
mışlardır. İki katılımcı grubunun da lezyonlarının yerleri 
ve sıklığı nedeniyle deneyimledikleri belirtiler her ne ka-
dar benzer olsa da, MS hastalarının yaşadıkları stres belir-
tilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan 
elde edilen bulgu ışığında, MS hastalığının yalnızca adının 
bile ne denli kritik olabileceği söylenebilir. Ayrıca, stres ile 
hastalık belirtilerinin ya da atakların arttığını gösteren ça-
lışmalar, aynı zamanda, hastalık belirtilerinin ya da atakla-
rının da MS tanılı kişilerin hayatında bir stres faktörü oluş-
turarak biriken strese katkı sağladığını vurgulamaktadırlar 
(Brown ve ark., 2006; Schwartz ve ark., 1999). 

Sonuç olarak; birçok çalışma, MS hastalığında kronik stre-
sin süreci olumsuz etkileyerek atakların ve hastalık belirti-
lerinin artmasında kritik bir rolü olduğuna işaret etmekte-
dir. Bu nedenle, MS hastalığı ve stres ile ilişkili çalışmaları 
göz önünde bulundurarak hastalık sürecinde stres yöneti-
minin ele alınmasının da tedavinin etkililiğinde önem taşı-
dığı söylenebilir.
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