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MULTİPL SKLEROZ ve BESLENME

MS’in etiyopatogenezinde genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin rol oynadığı 
düşünülmektedir. MS gelişiminde bilinen çevresel risk faktörleri arasında düşük 

D vitamini seviyeleri, güneşe az maruz kalma, sigara içme ve viral enfeksiyonlar bulunmak-
tadır. Özellikle ergenlik döneminde görülen obezite MS için ciddi bir risk faktörü olarak 
tanımlanmıştır. Hastalık etiyopatogenezinde çevresel faktörlerin rolüne ek olarak, MS has-
taları arasında klinik hastalık seyri açısından önemli farklılıklar vardır. Çevresel faktörlerde 
yapılabilecek değişiklikler hastalık seyri açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, 
MS gelişimi için çevresel risklerin önemli bir kısmı ile MS hastalığı seyrindeki değişkenler 
net olarak açıklanamamıştır. 

Epidemiyolojik araştırmalar MS’te diyet ve beslenmenin hastalığın seyrinde önemli etkileri 
olabileceğini ileri sürmüştür. Büyük ölçekli klinik çalışmalar henüz mevcut olmasa da epi-
demiyolojik ve preklinik çalışmalar ile gözlemsel veriler, MS başlangıcı ve klinik seyrinde 
diyet ve beslenmenin önemini ortaya koymaktadır.

MS’te enflamasyon, demiyelinizasyon ve remiyelinizasyon üzerinde diyetin faydalı etkile-
rinin olabileceğini düşündürecek mekanizmalar vardır. İlki metabolik faktörler üzerindeki 
etkilerdir. Diyetin vücut ağırlığı ve kolesterol seviyeleri ile MS gelişimini ve hastalık seyrini 
etkileyen diğer vasküler risk faktörleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Aldığımız gıdalardan 
direkt olarak elde edilen metabolitler ve gıda alımı sonrası bağırsak mikrobiyotası tarafından 
metabolit üretimi immün sistem üzerindeki etkiden sorumludurlar. Metabolitler ister doğ-
rudan diyetten kaynaklansın ister bağırsak bakterileri tarafından gıdaların alımı sonucu üre-
tilsin, ortak mekanizmalar yoluyla etki gösterirler. Bunlar, G-protein bağlı reseptör (GPCR) 
sinyalleşmesinin yanı sıra histon deasetilazların (HDAC) inhibisyonu yoluyla gen ekspres-
yonunun epigenetik regülasyonunu ve aril hidrokarbon reseptörü (AhR) gibi transkripsiyon 
faktörleri üzerindeki etkileri içermektedir. GPRC’ler, bağırsak epiteli ve yağ dokusu gibi 
metabolizma ile ilgili dokularda bulunmalarına ek olarak, “metabolit algılayıcı” GPCR’ler 
çeşitli bağışıklık hücreleri tarafından sentezlenmektedirler. MS’te, G protein 120 omega-3 
yağ asitlerini, GPR35 triptofan metabolitlerini ve GPR43 kısa zincirli yağ asitlerini (SC-
FA’lar) tanımaktadır.  GPCR’nin devreye girdiği bir sinyal yolağına-arrestin-2 aracılık eder, 
bu ise Nuclear factor Kappa B (NF-κB’nin ) inhibisyonuna ve diğer anti enflamatuvar etkile-
re aracılık eder. 
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Epigenetik açıdan bakıldığında ise, HDAC inhibitörlerinin aracılık ettiği histonların asetilas-
yonu büyük ölçüde transkripsiyonel aktivasyona neden olur. MS açısından HDAC inhibitör-
lerinin genellikle artan Foxp3 ekspresyonu ve artan sayıda Foxp3 + Düzenleyici T Hücresi 
(Treg) gibi anti-enflamatuvar etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Butirat ve diğer SCFA’lar 
doğal HDAC inhibitörleridir. Aril hidrokarbon reseptörü (AhR), çevresel maruz kalımların-
dan kaynaklanan geniş bir dizi küçük molekül tarafından uyarılan ligand ile aktive edilmiş 
bir transkripsiyon faktörüdür. AhR aktivasyonu, doğuştan gelen ve adaptif immün sistemler 
üzerindeki çeşitli antienflamatuvar etkilerle ilişkilidir. MS için uygun olan diyetle beslenen-
lerden elde edilen metabolitler, kan-beyin bariyerini geçebilir ve astrositler üzerinde AhR’yi 
aktive ederek SSS’de lokal etkilere neden olabilir.  MS ile ilgili saptanmış en iyi AhR ago-
nistleri triptofan ve metabolitleridir. Flavonoidler de AhR agonistleri olarak etki gösterebilir-
ler. 

Elde edilen bu metabolitlerin bazıları doğrudan diyetten elde edilirken bazıları bağırsak mik-
robiyotası tarafından üretilir. Deneysel otoimmün ensefalomiyelit (EAE; MS hayvan modeli) 
ve MS ile ilgili çalışmalar bağırsak mikrobiyal bileşimi ile MS arasında önemli bağlantılar 
olduğunu göstermektedir. Diyette alınan besinler, bağırsak mikrobiyotası tarafından belirli 
metabolitlerin üretimine neden olur. Metabolitlerin aracılık ettiği etkilere ek olarak, bağırsak 
mikrobiyotası doğrudan immün sistem ile etkileşime girer. Bağırsak epitel ve dendritik hüc-
reler üzerindeki patern tanıma reseptörleri (örn., Toll benzeri reseptörler) mikroorganizma ile 
ilişkili moleküler modelleri tanır ve ardından mezenterik lenf düğümlerinde T hücre farklı-
laşmasını ve antijen sunumu üzerindeki yolu etkiler.  Farklı mikroorganizmalar farklı etkilere 
neden olduğundan mikrobiyal sistem üzerindeki etkiler, sistemik etkinin önemli belirleyicile-
ridir. Doğum şekli ve emzirme, enfeksiyon ve antibiyotik kullanımı gibi birçok faktör bağır-
sak mikrobiyal sistemini etkiler fakat en büyük etkiye yine de diyet sebep olmaktadır.

Multipl Skleroz’da Besin Maddelerinin Rolleri 

1. Yağ Asitleri

Yağ asitleri (YA) farklı sayıda karbon ve çift bağ içeren 
karboksilik asitlerdir. Kimyasal yapıya ve sonraki biyokim-

yasal özelliklere bağlı olarak, yağ asitleri iki ana gruba ayrılabilir. 
Birinci grup, palmitik asit, laurik asit, miristik asit ve stearik asit gibi 
doymuş yağ asitlerinden (DYA) oluşur. Bu YA’leri çift bağ içermez. 
İkinci grup, yapılarında bir (tekli doymamış YA’leri, MUFA’lar) 

veya daha fazla (çoklu doymamış YA’leri; PUFA’lar) ya da çift bağ içeren doymamış yağ 
asitlerinden (UFA’lar) oluşur. Yağ asitleri, Batı tarzı beslenmenin ayrılmaz bir bileşenidir. Bu 
diyetin aşırı tüketimi, MS’te uzun süredir tartışılan bir risk faktörü olan obezite ile ilişkilen-
dirilmiştir. Obezite, leptin, tümör nekroz faktörü α (TNF-α) ve interlökin-6 (IL-6) gibi pro-
enflamatuvar faktörleri sentezleyen bir endokrin organ olan yağ dokusunun birikimi ile ta-
nımlanır. Bu enflamatuvar sinyaller, CD4+ T hücre popülasyonları üzerinde güçlü bir etkiye 
sahip olabilir. Sonuç olarak, murin çalışmaları, diyetle indüklenen obezitenin Treg’leri etki-
leyebileceğini ve özellikle Th17 güdümlü bağı- şıklığı destekleyebileceğini göstermiştir. MS 
gelişme riski daha çok genç yetişkinlik dönemindeki obezite ile ilişkilendirilmiştir. Batı tarzı 
beslenmenin ayrılmaz bir bileşeni, 12 karbon atomlu olan laurik asit (LA) gibi doymuş orta 
ve uzun zincirli yağ asitleridir. Laurik asit, murin ve insan CD4+ T hücresinin farklılaş- ma-
sını teşvik eder, Th1 ve Th17 hücrelerine doğru T hücre dönüşümünü artırır ve proenflamatu-
var sitokinler olan interferon-γ (IFN- γ) ve IL-17A üretimine neden olur. Laurik asidin Th17 
hücre polarizasyonu üzerin- deki etkisine doğrudan aracılık edilir. LCFA’lar ayrıca Treg 
farklılaşmasını inhibe eder ve antienflamatuvar sitokin olan IL-10’un ekspresyonunu azaltır. 
MS’nin otoimmün temelinin, proenflamatuvar Th1 ve Th17 hüc- releri ve antienflamatuvar 
Treg hücreleri arasındaki bir dengesizlikten kaynaklandığı artık bilindiğinden LC- FA’lar, 
hastalığı etkileyen risk faktörleri listesine eklenebilir. 
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Deneysel otoimmün ensefalomiyelitin (EAE) bir Th1 ve/veya Th17 hücre aracılı hasta-
lık modeli olarak kullanılmasıyla, laurik asit bakımından zengin bir diyetle beslenen 

fareler, tamamen eşleşen bir kontrol diyetiyle beslenen farelerden daha şiddetli bir hastalık 
seyri göstermiştir. Bunun başlıca nedeni de dalakta ve aşılamadan sonraki 10. ve 14. günde 
SSS’deki Th17 hücrelerinin artan sıklığıdır.  Çalışmalar LCFA’ların T hücre farklılaşması 
üzerindeki etkisini ve CD4+ T hücrelerinde p38-MAPK sinyal aktivasyonuna aracılık ettiğini 
ortaya çıkarmıştır. T reg’ler p38-MAPK ak- tivasyonunu azaltmıştır ancak LCFA ile beslen-
me p38 fosforilasyonunu arttırmıştır. P38, çevresel stresin iyi bilinen bir entegratörüdür ve 
daha önce sadece T-hücre farklılaşmasında rol oynamadığı gösterilmiştir. T hücrelerinin yanı 
sıra LCFA’lar makrofajlarda da p38’in fosforilasyonunu arttırmaktadır. Makrofajlara LC- 
FA’ların eklenmesi, in-vivo artan Th17 yanıtlarına katkıda bulunabilen mRNA ekspresyonu-
nu ve TNF-α ve IL-1’in salgılanmasını indüklemiştir. LCFA’lar, T hücrelerinin farklılaşma 
potansiyelini proenflamatuvar T hücreleri yönünde değiştirebilir ve in-vitro makrofaj yanıt-
larını teşvik edebilir. Uzun bir süre boyunca LC- FA’lar kamusal ve bilimsel yaklaşımın odak 
noktasıyken SCFA’lar daha sonraki dönemde ilgi odağı haline geldi. Önceden, SCFA’lar di-
yet ürünlerinde kullanımları nedeniyle halkın algısında kritik bir rol üstleniyordu. Üç karbon 
omurgasına sahip bir SCFA olan Propionate (PA) kabuklularda bulunan yaygın bir çevresel 
bileşiktir. Dahası, PA ekmek ve hamur işleri üretiminde kullanılan birçok koruyucunun bir 
parçasıdır ve bu nedenle pek çok kişi tarafından genel diyetlerinde düşük konsantrasyonlarda 
da olsa yer almıştır. Bununla birlikte yeni Avrupa Birliği düzenlemeleriyle PA’nın gıda koru-
yucu olarak kullanımı azalmıştır. İlginç bir şekilde bu maddelerin kullanımının azalması, MS 
dahil çeşitli otoimmün hastalıkların insidansındaki son artışla paralel bir seyir göstermiştir.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde SCFA’ların hayvanlar ve insanlar üzerindeki potansiyel 
olumlu etkileri tartı- şılmıştır. SCFA’ların etkisine tamamen yeni bir bakış açısı sağ-

layan görüş ise enflamatuvar süreçler üzerin- deki inhibe edici etkilerinin keşfedilmesiydi. 
LCFA’ların aksine, üç ile beş karbon atomlu omurgaya sahip 

SCFA’lar, Treg indüksiyonu ile bir antienflamatuvar ortamı teşvik etmektedirler. Ek olarak, 
SCFA’ların pro- enflamatuvar Th17 hücrelerinin üretimini baskıladığı ve antienflamatuvar 
özelliklerini daha da desteklediği gösterilmiştir. Son çalışmalar SCFA’ların kemirgen enfla-
matuvar modellerine uygulanmasının, Treg sayısını artırarak hastalığı inhibe ettiğini ortaya 
koymuştur. Treg hücrelerinin in-vitro üretimi için gerekli olan SCFA’ların önemli bir aracı 
ise lipin-2’dir. Jun N- Terminal Kinaz 1 (JNK1) etkileşimli protein JIP2’nin aşırı ekspres-
yonu ile paralel olarak lipin-2’nin upregülasyonu, proenflamatuvar transkripsiyon faktörü 
NF-KB’nin bir aktivatörü olan JNK1 yolunun aktivasyonunu inhibe eder. Lipin-2, doymuş 
yağ asitlerinin makrofajlar üzerindeki proenflamatuvar etkilerini ortadan kaldırmaktadır. Bu 
nedenle, MS hastalık modelinde bildirilen SCFA’ların yararlı etkisinin, Treg hücrelerinin in-
düksiyonunun yani antijen sunan hücreler yerine T hücreleri üzerinde doğrudan etki yaparak 
aracılık ettiği görünmektedir. 

Epidemiyolojik çalışmalarda MS insidansındaki artış ile et ve süt ürünleri gibi hayvansal 
gıdalardan üreti- len yağların alımı arasında ilişki olabileceğini belirten çalışmalar vardır. 
144 MS hastası ile yapılan doymuş yağ (<20 g/gün) alımının azaltıldığı bir diyet çalışmasın-
da katılımcılara uzun süreli diyet tedavisi uygulanmış, bu diyete uymaya devam ederlerse 
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“iyi diyet yapanlar” veya günde 20 g’dan fazla doymuş yağ tüketirlerse “kötü diyet yapan-
lar” olarak sınıflandırılmışlardır. Klinik takip birçok denek için 34 yıla dek, daha küçük bir 
grup için ise 50 yıla kadar uzatılmıştır. İyi diyet yapan grup önemli ölçüde daha az özürlülük 
düzeyi gösterirken ve aynı zamanda kötü diyet yapanlara göre daha düşük ölüm oranlarına 
sahip olmuşlardır. Daha yakın zamanda yapılan pediatrik MS ile ilgili prospektif bir çalışma-
da, yağdan enerji alımı ile nüks oranı arasında bir ilişki olduğu izlenmiştir. Özellikle, doymuş 
yağdan enerji alımındaki düzenli artışın atak riskini yaklaşık üç katına çıkardığı görülmüştür. 
Bugüne kadar doymuş yağ alımına odaklanan hiçbir prospektif kontrollü çalışma yapılma-
mıştır, ancak çok az yağlı, bitki bazlı bir diyet olan McDougall diyeti şu anda MS’teki yor-
gunluğu yönetmek için potansiyel bir strateji olarak araştırılmaktadır. 

MS hastalarında çoklu doymamış yağ asidi alımına ilişkin epidemiyolojik çalışmalarda ise 
doymamış yağ asidi alımı ile MS riski arasında önemli bir ters ilişki olduğunu bulunmuştur. 
Bununla birlikte deniz ürünlerinden alınan doymamış yağ asidi çok önemlidir. Yüksek yağlı 
balık alımı ile MS insidansının azaldığı tespit edilmiştir. Bir başka çalışmada ise D vitamini 
düzeylerinden bağımsız olarak taze balık tüketimi ile MS başlangıcı arasında bir ilişki oldu-
ğu belirtilmiştir. Yağ asidi zincirinde sadece bir adet çift bağ olan tekli doymamış yağ asitleri 
zeytinyağı, avokado ve bazı kuruyemişler gibi yiyeceklerde bulunur. Bugüne kadar doğrudan 
tekli doymamış yağ asidi alımı ve MS başlangıcı veya hastalık seyri ile ilgili çok az deneysel 
çalışma yapılmıştır. Buna ek olarak nörodejeneratif bir hastalık olan MS ile Alzheimer ara-
sında ki paralellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Akdeniz tarzı diyetin Alzheimer hasta-
larında bilişsel fonksiyonlar üzerindeki faydaları göz önüne alındığında, MS hastalarında da 
benzer bir etkiyi beklemek muhtemeldir. 

Diyetle alınan yağ asitlerinin bağırsak mikrobiyotasına da etki gösterdiği gösterilmiştir. MS 
patogenezinde ana rollerden birine sahip olan T lenfositler SSS’ye geçmeden periferde aktive 
olmaktadır. Bu ak- tivasyonun büyük bir kısmı bağırsaklarda gerçekleşmektedir. Bağırsak 
mikrobiyotasının bileşimi oldukça bireyseldir ve diyetimiz de dahil olmak üzere çok sayıda 
egzojen faktörden etkilenir. Uzun süre doymuş yağ asidi ile beslenen kişilerde, T lenfositler 
proenflamatuvar bir sürecin tetiklenmesini başlatabilmektedir. Enflamasyonu destekler ma-
hiyette de Treg hücrelerde azalmaya neden olduğu gösterilmiştir. Tam tersine doymamış yağ 
asidi ile beslenen kişilerde Treg seviyesinin arttığı ve antienflamatuvar bir sürecin başladığı 
görülmüştür. 

MS’te ilk kullanılan DMT olan interferon beta (IFNβ) 1a ve 1b’nin gebelikte kulla-
nım verileri uzun yıllardır birikmektedir. Avrupa IFNβ Gebelik Kayıt Sistemi’nden 

2020 yılına dek IFNβ kullanan 948 gebede %82 oranında canlı doğum ve genel popülasyon 
ile benzer oranda %2,1 konjenital anomali izlenmiştir. Bu gebeliklerin %60,4’ü IFNβ’ya 
yalnızca ilk trimesterde maruz kalmışken, yalnızca 8 gebe son trimestere kadar tedaviyi 
sürdürmüştür. Bu seride sık rastlanan konjenital anomaliler kalp defekti, konjenital kalça 
displazisi, üriner sistem anomalileridir. Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma grubu önerileri 
gebe kalana kadar mevcut tedavinin devamı veya arınma dönemi gerekmeksizin konsepsi-
yon olabileceği yönündedir. Ancak yine de gebelik boyunca tedavinin devamına anne adayı 
ile konuşarak ve has- talık durumu da göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.
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2. D Vitamini

D vitamini fonksiyonel olarak bağırsaktan kalsiyum emilimini uyardığı için kalsiyum 
fizyolojisinin düzenlen- mesindeki rolü ile bilinir. Ancak D vitamini beyin gelişimi, 

hücre proliferasyonu ve apoptoz, kan basıncının düzenlenmesi, insülin sekresyonu, immün 
hücrelerin farklılaşması ve immün yanıtların modülasyonu için kri- tik bir öneme sahiptir. 
Tüm bunlara ek olarak D vitamini, lenfosit aktivasyonu ve proliferasyonu, T helper hücre 
farklılaşması ve immün yanıt üzerindeki düzenleyici etkileri nedeniyle MS patogenezinde 
önemli bir rol oynamaktadır. D vitamini, Th1’in aracılık ettiği enflamatuvar sitokinlerin ü-
retimini baskılamaktadır. D vitamini desteği sonrasında interlökin-10 (IL-10) ve IL-17 sevi-
yeleri önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. Plazma hücre oluşumunun inhibisyonu, T hücre 
ko-stimülasyonunun inhibisyonu ve düzenleyici B hücresi aktivitesinin arttırılması gibi D 
vitamininin B hücreleri üzerindeki bazı düzenleyici etkileri de öne sürülmüştür. D vitamini 
düşük olan hastalarda, B hücrelerinde MS ile ilişkili değişiklikler, normal vitamin D serum 
seviyeleri olan hastalara kıyasla daha belirgindir ve D vitamini desteğinden sonra bu bulgular 
düzelmektedir. 

D vitamini konsantrasyonları vitaminin biyoyararlanımı, metabolik ve/veya fonksiyonel 
bozuklukları hatta güneşe az süre maruz kalımdan bile etkilenebilir. D vitamini alı-

mında azalma veya güneş ışığına az maruz kalma, MS geliştirme riskinin yanı sıra hastalığın 
kötüleşmesi ve artmış atak riski ile ilişkilendirilmiştir.  D vitaminin diyet yoluyla katkısı aynı 
zamanda hastaların doğum ayı ile çocukluk ve ergenlik dönemindeki gü- neşe maruz kalma 
süreleri ile de ilişkili olabilir. Gebelerde yapılan bir çalışmada ise gebelik süresince günde 
2-3 bardak süt tüketilmesi durumunda doğan bebeklerde MS gelişme riski düşük bulunmuş-
tur.  Ancak bazı çalışmalarda elde edilen veriler bu bilgilerle çelişmektedir. Yapılan bir çalış-
mada günde en az 3 veya daha fazla porsiyon tam yağlı süt tüketen kadınlar ile günde 1 ya da 
daha az porsiyon tam yağlı süt tüketen kadın- lar karşılaştırıldığında 3 veya daha fazla porsi-
yon tam yağlı süt tüketenlerde MS gelişme riski %47 oranında yüksek bulunmuştur. Bunun 
nedenini ise sütte bulunan süt proteini olan butirofilin antijenlerine karşı anor- mal derecede 
yüksek T hücresi tepkileri saptanmıştır. Butirofilinin, MS hastalarında miyelin oligodendrosit 
glikoproteini ile antijenik taklit yoluyla etkileştiği gösterilmiştir. Optimal D vitamini kon-
santrasyonlarının yeniden oluşturulması, oksidatif ve antienflamatuvar metabolizmadaki rolü 
nedeniyle MS klinik yönetiminin bir parçası olarak mutlaka düşünülmelidir.
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3.  Diğer Vitaminler, Meyveler, Sebzeler ve Tahıllar

Günümüzde düzenli alınan vitamin ve antioksidan desteğinin MS hastalığının seyrinde 
olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. B-12 vitamini eksikliği, immünomodüla-

tör etkisinin yanı sıra miyelin kılıfının olu- şumundaki rolü nedeniyle MS ile ilişkilidir.  Bazı 
çalışmalar da Relapsing-Remitting MS’li hastalarında plazma B-12 ve folat konsantrasyonla-
rının azaldığını, ancak homosistein konsantrasyonlarının önemli ölçüde arttığını göstermiştir.  
Ancak bu görüşün tam aksine B-12 vitamini eksikliği ile MS semptomlarının başlangıç bul-
guları ve başlangıç süresi ile ortaya çıkan özürlülük arasında bir ilişki olmadığını ifade eden 
çalışmalar da mevcuttur. Multipl Skleroz Fonksiyonel Kompozit (MSFC) ölçeğinde A vita-
mini ile tedavinin üst ekstremite fonksiyonlarını ve bilişsel yeteneği geliştirdiğini, özürlülük 
gelişimine karşı hastayı koruduğunu ancak EDSS skorunu değiştirmediğini belirlenmiştir.  
Başka bir çalışma A vitamininin, Treg lenfositlerdeki negatif modülatörlerin gen ekspresyonu 
üzerindeki etkilerini artırdığı göstermiş ve A vitamini desteğinin MS gelişimini önleme ve 
tedavisi için yeni bir yaklaşımı temsil edebileceğini öne sürmüştür. 

Tam tahıllarla ilgili çok az çalışma yapılmasına rağmen MS hastalığı seyri ile bir ilişki 
olduğu ileri  sürülmektedir ve lif bakımından yüksek meyve ve sebzeler için de geçer-

li olan potansiyel bir mekanik bağlantı vardır. Tam tahıl tüketiminin özürlülük oranı ile ters 
bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Mekanik bağlantı, bağırsak mikrobiyotasının yüksek lifli 
gıdaları (belirli tahıllar, sebzeler, meyveler) SCFA’ya fermente etme kapasitesinde yatıyor 
olabilir. SCFA’lar, intestinal epitel hücre bütünlüğünü koruyarak Treg’lerin farklılaşmasını 
indüklerler. Aynı zamanda GPCR’lerin aktivasyonu ve HDAC inhibisyonunun aracılık et-
tiği proenflamatuvar sitokinlerin ve kemokinlerin üretimini azaltarak immünomodülasyon 
destekler. EAE’de, bir SCFA olan propionik asit (PA) ile tedavi antienflamatuvar sitokin 
olan IL-10 üretiminde ve Foxp3 + Treg’lerin sayısında gözlenen artış ile hastalığın seyrini 
iyileştirmiştir. İlginç bir bulgu ise, PA ile tedavi edilen farelerden Treg transferi, PA’nın Treg 
fonksiyonu ve sayısı üzerindeki önemli etkilerini göstermiştir, aynı şekilde tedavi edilmemiş 
farelerden benzer sayıda Treg transferinde ise Treg fonksiyonunda azalma izlenmiştir. Bu 
durumun klinik anlamı ise EAE seyrinin ve histolojik işaretlerinin PA ile beslenen farelerde 
daha iyi olduğunu göstermiştir. 

Farklı mekanizmalar, meyve ve sebze alımı ile MS arasındaki potansiyel bağlantıyı açıkla-
yabilir. Örneğin turpgillerden olan sebzeler, temel bir amino asit olan triptofandan zengindir. 
Doğrudan alınan ve ayrıca ba- ğırsak mikrobiyotası tarafından da üretilen triptofan meta-
bolitleri aril hidrokarbon reseptörünü (AhR) aktive eder. AhR aracılığıyla bu metabolitler, 
FoxP3 + Treg’lerin indüksiyonu (transkripsiyon üzerindeki doğrudan etkiler ve dendritik 
hücre modülasyonu yoluyla dolaylı etkiler) ve IL-10 üreten tip 1 düzenleyici T hücreleri 
(Treg1) ve ayrıca Th17 hücre farklılaşması da dahil olmak üzere periferik bağışıklık sistemi 
ile ilgili birçok olumlu etkiye sahiptir. Bu metabolitlerin birçoğu kan-beyin bariyerini geçe-
bilir ve astrositlerde AhR’yi aktive edebilir. Meyve ve sebzelerde (kahve ve çay gibi diğer 
içeceklerde dahil) bulunan ve polifenol sınıfını temsil eden fitopigmentler olan flavonoidler 
de AhR agonistleridir. Birçok farklı flavonoid bileşiği üzerinde yapılan çalışmalar, MS hay-
van modellerinde nöroproteksiyon ve remiyelinasyonun da dahil olduğu farklı etkiler gös-
termiştir.  Bununla birlikte MS modellerinde yapılan çalışmaların gıdalardan ziyade bü- yük 
ölçüde flavonoid bileşiklerle ilişkili olduğunu belirtmek önemlidir. Diğer nörodejeneratif 
hastalıklarda da çilek, ıspanak ve yaban mersini gibi yiyeceklerin ve gıda özütlerinin olumlu 
etkileri gösterilmiştir ve deneysel MS çalışmasında dondurularak kurutulmuş yaban mersini-
nin koruyucu bir etki gösterdiği saptanmıştır. 
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4.  Tuz

MS hastalığında fazla tuzlu beslenmenin ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Proenfla-
matuvar Th 17 hücre artışı, serum glukokortikoid kinaz 1 (SGK1) yoluyla modüle 

edilen yüksek tuz alımı ile indüklenmektedir. Yüksek tuzlu alımı ile artan Th 17 hücreleri, 
daha patojenik bir fenotip sergilemektedir. Aynı zamanda yüksek tuzlu diyetle beslenen fare-
ler daha kötü EAE seyri göstermektedirler. Bir başka çalışmada ise düşük sodyum alan grup 
ile yüksek sodyum alan grup karşılaştırıldığında, yüksek oranda tuzlu beslenen hasta grubun-
da daha fazla atak oranları saptanmıştır. Yine pediatrik MS grubunda yapılan bir çalışmada 
ise diyette tuz alımı ile hastalık aktivitesi arasında bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmaların 
sonuçları karşıt görüşleri desteklese de hayvan deneyi çalışmalarında yüksek tuz alımı ile 
ilişkili erken başlangıçlı ve daha agresif bir hastalık izlenmiştir. Bu duruma yüksek tuzlu 
beslenme sonucunda Th-17 üretiminin ve IFN-y salınımının artması ile Treg hücrelerinin 
fonksiyon kaybının neden olduğu düşünülmektedir.

Multipl Skleroz’da Diyet Modelleri

Beslenme tekil gıdaların ya da gıda gruplarının kombine etkileri açısından değerlen-
dirilmeli, sadece basit bir gıda alımı düzeyine indirgenmemelidir. Diyet birçok besin 

bileşeninin alındığı muhtemelen de ciddi etkileşimlerin olduğu bir durumdur. Bu nedenle 
küresel beslenme modellerinin etkilerinin incelenmesi son derece önemlidir.

Kalori Kısıtlama

Tıpta çeşitli alanlarda, özellikle yaşlanmada kalori kısıtlaması dikkat çekmiştir. Yaşlan-
ma sürecinde endojen kortikosteroid üretiminde artış, enflamatuvar sitokinlerde azal-

ma ve nörotrofik faktörlerde artış görülmektedir. Farelerde %40 kalori kısıtlı diyetle yapılan 
deneylerde, azalmış EAE şiddetinin yanı sıra enflamasyon, demiyelinizasyon ve aksonal 
hasarda da belirgin gerileme gösterilmiştir. İnsanlarda uzun vadeli kalori kı- sıtlamasının 
bariz zorlukları vardır. EAE’de de faydalı olduğu gösterilmiş olan aralıklı kalori kısıtlaması-
nın kullanılması potansiyel bir çözümü yansıtabilir. Üç döngülü “açlığı taklit eden” diyetle 
beslenen fareler (her 7 günde bir 3 gün süren çok düşük kalorili diyet) gecikmiş EAE baş-
langıcı, azalmış EAE insidansı ve azalmış EAE şiddeti sergilemiştir. Bu klinik bulgulara ise 
histopatolojik incelemede spinal kordda azalmış immün hücre infiltrasyonu ve demiyelini-
zasyon eşlik etmiştir. Ayrıca lenf nodlarından ve dalaktan izole edilen Th-1 ve Th-17 lenfosit 
seviyelerinde de düşüş görülürken kontrollere kıyasla düşük kalorili diyet ile beslenen fare- 
lerde Treg hücrelerinde artış izlenmiştir. Diyetle beslenen farelerde ayrıca oligodendrositlerin 
apoptozdan ko- runduğu ve oligodendrosit rejenerasyonunu ve farklılaşmasının uyarılarak 
nöroproteksiyon üzerinde önemli bir etkisinin olduğu düşünülmüştür. 

MS hastalarında ortaya çıkan serebral glikoz hipometabolizmasının nöronal hücrelerde mi-
tokondriyal dis- fonksiyonu yansıttığı düşünülmektedir. Mekanizma henüz tam açıklanama-
masına rağmen, kısmen oksi- datif stres tarafından yönlendirilen nörodejeneratif süreçlerin 
bu mitokondriyal disfonksiyona katkıda bulun- duğu öngörülmektedir. Gerçekten de birkaç 
çalışma MS hastalarında oksidatif stres belirteçlerinin arttığını ve kompansatuvar antioksida-
tif kapasitenin azaldığını göstermiştir. Genel kalori veya karbonhidrat alımının önemli ölçü-
de azaltılması glikoz ve insülin seviyelerini düşürür, böylece vücudu iç veya dış yağlardan 
keton cisimleri üretmeye yönlendirir. Bu keton cisimleri intraserebral alanda alternatif bir 
enerji kaynağı sağlar. Hatta (birim oksijen başına) glikozdan daha verimli olabilirler. Ayrıca 
keton cisimlerinin mitokondriyal biyogenezi uyardığı ve mitokondriyal geçirgenliği azalt-
tığı üzerinde durulmaktadır. Ketojenik diyetler ve aralıklı açlık diyetleri hem karbonhidrat 
alımını büyük ölçüde azaltır hem de ortaya çıkan keton cisimlerinin demiyelinize aksonların 
yenilenmesini kolaylaştırdığı öne sürülmüştür. Bu nedenle bu tipteki diyet yaklaşımlarından 
herhangi birinin MS hastalarında terapötik bir yararı olması mümkündür. 
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Açlık sadece ketozu indüklemekle kalmaz, aynı zamanda beyin, karaciğer ve kas dokusun-
da da otofajiyi de aktive edebilir. Makrootofaji, hücrenin nükleer olmayan kısımlarının ve 
sitoplazmik makromoleküllerin sırasıyla yenilendiği ve mobilize edildiği hücrelerde anahtar 
bir kalite kontrol yoludur. Kalori kısıtlamasının yaşlanma karşıtı etkilerine aracılık ettiği 
düşünülmektedir. Açlığın bazı etkileri bir ketojenik diyet ile tek- rarlanabildiğinden otofaji 
için de geçerli olabilir. Aslında bir sıçan modelinden elde edilen mevcut kanıtlar, bir keto-
jenik diyetin nöbetin neden olduğu nöronal hasarı otofaji yoluyla hafifletebileceğini göster-
mekte- dir. EAE modellerinde de ketojenik ve aralıklı açlık diyetlerinin etkinliğine ilişkin 
klinik öncesi kanıtlar vardır. Bir çalışmada ketojenik diyet hastalığın ilerlemesini yavaşlat-
mış, motor engelliliği ve hipokampal atrofiyi iyileştirmiştir. Dahası demiyelinize lezyonları 
tersine çevirmiş, enflamatuvar sitokinleri ve reaktif oksijen türlerini de baskıladığı görülmüş-
tür. Aralıklı açlık diyetinin de hastalığın başlangıcını geciktirdiği ve hastalığın ilerlemesini 
yavaşlattığı gösterilmiştir. Buna artan kortikosteron seviyeleri, otoreaktif lenfosit apoptozu 
ve açlık sırasında oligodendrosit rejenerasyonunun eşlik ettiği görülmüştür. Bu bulgular 
aralıklı açlık diyetinin ve kronik kalori kısıtlamasının yararlı etkilerini gösteren diğer EAE 
çalışmaları tarafından da desteklenmektedir. 

Bağırsak mikrobiyomundaki değişiklikler, MS gibi otoimmün hastalıklar da dahil 
olmak üzere birçok hastalık gidişatı ile ilişkilidir. Bağırsak mikrobiyomu da immün 

sistemimiz ve enflamatuvar yanıtlarımızla karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Tipik batı di-
yeti, bağırsak mikrobiyal dengesizliği (disbiyoz) ve nöroenf- lamasyon ile ilişkilidir.  İlginç 
bir şekilde son çalışmalar MS hastalarında bağırsak disbiyozunun da ortaya çıkabileceğini 
göstermiştir.  Hem ketojenik hem aralıklı açlık diyetleri, bağırsak mikrobiyal çeşitliliğini 
artı- rarak bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyebilir.  Bu nedenle bağırsak mikro-
biyomundaki değişiklikler diyet rejimlerimize göre farklılıklar gösterebilir. 

RRMS’te standart bir diyete kıyasla ketojenik ve aralıklı açlık diyetinin etkilerini araştıran 
randomize, kontrollü bir klinik çalışmada vücut kitle indeksinde, metabolik belirteçlerde ve 
yorgunlukta iyileşme izlen- miş ancak beyin MRG sonuçlarında hiçbir değişiklik olmadığı 
görülmüştür. Kalori kısıtlama diyetlerinde elde edile verilerdeki bazı çelişkiler zaman içinde 
yapılan çalışmalarla daha da azalacaktır. 
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McDougall Diyeti 

Dr. Roy Swank tarafından 1953 ve 2003 yılları arasında yapılan gözlemsel araştırma-
lar, doymuş ve toplam yağ bakımından düşük bir diyet uygulayan kişilerde, bu diyeti 

yapmayanlara kıyasla MS hastalık aktivitesinin ve özürlülüğün ilerlemesinin önemli ölçüde 
azaldığını ve bu hastaların daha uzun sağ kalıma sahip olduğunu gös- termiştir. McDougall 
diyeti, buğday unu ürünleri, mısır, pirinç, yulaf, arpa, kinoa, patates, tatlı patates, fasulye, 
bezelye ve mercimek gibi kompleks karbonhidrat ve nişasta içeren bitki kaynaklarına dayan-
maktadır. Rafine un ve beyaz pirinç önerilmemektedir. Meyveler ve nişastasız veya renkli 
sebzeler diyete dahil edilebilir. Düşük sodyum ve az miktarda şeker ve baharatın yemeklere 
biraz lezzet vermesine izin verilir. Süt ve süt ürünleri, yumurta, et, kümes hayvanları ve ba-
lıklar gibi hayvansal kaynaklı gıdalara izin verilmemektedir. Bitkisel yağlar dahil hiçbir yağa 
izin verilmemektedir. MS hastalarında yapılan McDougall diyeti uygulanan bir çalışmada 
hastaların lipit ve kolesterol değerlerinde belirgin düzelme olduğu saptanmıştır. Klinik atak 
ve MRG görüntülemelerinde anlamlı bir fark ise izlenmemiştir. Diyet yapan hasta grubunda 
da yorgunluk ölçeklerinde anlamlı bir şekilde düzelme izlenmiştir.

Paleolitik Diyet

Çalışmalar, MS’li kişilerde çölyak hastalığı prevalansının ve glüten duyarlılığının art-
tığını ve glütensiz bir diyetin benimsenmesini takiben nörolojik semptomlarda iyi-

leşme olduğunu göstermiştir. İnek sütü tüketiminin MS gelişiminde bir rolü olduğuna dair 
uzun süredir devam eden kanıtlar varken, lektinlerin (tahıllarda ve baklagillerde bulunmakta) 
görünüşte benzer bir mekanizma ile katkıda bulunduğuna dair kanıtlar vardır.  Buna karşılık 
polifenollerin (meyveler, sebzeler, otlar, kuruyemişler, çay, kırmızı şarap, alg, kahve, çikola-
ta, zeytin ve zeytinyağında bulunmakta), karotenoidlerin (meyve, sebze, zeytin, alg ve deniz 
ürünlerinde bulunmakta), çoklu doymamış yağ asitleri içeren gıdaların (fıstık, tohum, zey-
tinyağı, deniz yosunu ve balıkta bulunmakta), D vitamininin (mantar, balık ve karaciğerde 
bulunmakta), selenyum (fındık, balık ve deniz ürünlerinde bulunmakta) ve çinko (fındıkta 
bulunmakta) gibi elementlerin, enflamatuvar moleküllerin ekspresyonunu azaltma, hücre 
sinyalizasyonunu düzenleme ve MS ile ilişkili oksidatif stres süreçlerinden koruma gibi 
potansiyel etkileri vardır. Temel mineraller, vitamin B (maya, karaciğer ve sebzelerde bulun-
makta), vitamin E (fındıklarda, yağlarda, sebzelerde ve meyvelerde bulunmakta) ve vitamin 
K (sebzelerde ve karaciğerde bulunmakta) ile antioksidan ve enerjik kofaktörler Alfa lipoik 
asit (ALA) (organ etinde, sebzelerde ve mayada bulunmakta) ve ubiquinone (et, balık, seb-
ze ve zeytinyağında bulunan koenzim Q10) mitokondriyal metabolizmada yer alır ve klinik 
yarar sağlayabilir.  Bu besinler beyin hücrelerini korumak ve beynin yenilenme potansiyelini 
desteklemek için birlikte etki gösterebilirler. 

Paleolitik (Paleo) diyeti esas olarak balık, otla beslenen ve merada yetiştirilen etler, 
sebzeler, meyveler, mantarlar, kökler ve kuruyemişlerden oluşur. Bu diyette tahıllar, 

baklagiller, süt ürünleri, rafine şekerler, nişastalar, işlenmiş gıdalar ve yağlar önerilmemekte-
dir. Paleo diyeti miyeline ek olarak mitokondriyal fonksiyonu destekleyen B, D, E ve K vita-
minleri, çoklu doymamış yağ asitleri, koenzim Q10, α-lipoik asit, polifenoller, karotenoidler, 
çinko ve selenyum bakımından nispeten yüksektir. MS’te yapılan çalışmalarda yorgunluk ü-
zerine çok önemli pozitif yönde etkileri olduğu bildirilmiştir. Sadece diyetle bile yorgunlukta 
belirgin azalma saptanmıştır.  Paleolitik beslenmenin motor işlevlerde düzelme, 9 delikli çivi 
testinde iki elle tamamlama süresinde azalma, 6 metre yürüme testinde yürünen mesafenin 
artışı ve kontrollere göre 25 adım yürüme testinde daha kısa test süreleri gibi olumlu etkileri 
mevcuttur. Bu beslenmenin SSS’deki enflamasyonu azaltması ile sinir sistemi işlevini, motor 
ve bilişsel performansı iyileştirmesi de mümkün olabilir.  Paleolitik diyetin bu etkileri nasıl 
gösterdiği ile alakalı birçok farklı teori mevcuttur. Bunlarda ilki serum K vitamini seviyele-
rinin korunması ile ilişkilidir. Serum K vitamini seviyelerindeki artış, oksidatif stres ve mito-
kondriyal hasarda azalmanın yanı sıra enflamasyonun azalmasına da yardımcı olabilir. Bu da 
bilişsel ve motor fonksiyonların iyileşmesini, aynı zamanda yorgunluğun gerileyerek yaşam 
kalitesinin artışını sağlayabilir.  İkinci teori ise high sensitif CRP (hs-CRP) seviyesindeki 
düşüş ile olan ilişkisidir. Yapılan çalışmalarda hs-CRP seviyesinde artış daha çok enflamatu-
var sitokin salınımı ile birlikte olup hastalık aktivasyonu ile ilişkili bulunmuştur. Dolayısı ile 
hs-CRP seviyesinde azalma sonucu hastalık aktivasyonunda da azalma izlenmektedir. 
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Paleolitik diyet RRMS’li hastalar için potansiyel bir tedaviye ek olarak yapılabilir. 
Algılanan yorgunlukta gözlemlenen azalmalar, serum K vitaminindeki artış (oksidatif 

hücre ve mitokondriyal hasardaki azalmanın bir göstergesi), egzersiz kapasitesi, zihinsel ve 
fiziksel yaşam kalitesi ve motor işlevlerdeki olumlu gelişmeler Paleo diyetinin günlük yaşam 
kalitesini iyileştirebileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte bu diyetin etkilerini kesin 
olarak değerlendirmek için daha fazla sayıda hastanın dahil olduğu ve daha uzun süreli diyet 
değişikliğini içeren çalışmalar yapmak gerekmektedir. 

Akdeniz Diyeti 

MS hastalığında en çok önerilen ve üzerinde konuşulan diyet Akdeniz diyetidir. Eski 
Mısır uygarlıklarından kalan kalıntılarda bile Akdeniz tipi beslenmeye yönelik 

çizimler göze çarpmaktadır. 20. yüzyılın ortalarında Yunanistan’da yaşayan insanların uzun 
ömürlü ve sağlıklı olmaları dikkat çekmiş ve bu kişilerin beslenme ögeleri detaylı olarak 
araştırılmıştır. Akdeniz ve komşuluğunda olan yedi ülkenin incelendiği bir çalışma ile ölüm 
oranının bu ülkelerde düşük olduğu gösterilmiştir. Bu ülkelerde de beslenmenin çok ben-
zer olduğu ifade edilmiştir.  Akdeniz tipi beslenme, temel gıda olarak tam tahıllar, çiğ veya 
pişmiş olarak yenen sebzeler ve meyveler (taze veya kurutulmuş) dahil olmak üzere bol 
miktarda bitkisel gıdalardan oluşmaktadır. Baklagiller (mercimek, nohut ve fasulye), kuru-
yemişler (badem, Antep fıstığı, fındık ve ceviz), otlar (kekik, biberiye ve fesleğen) ve baha-
ratlar (Hindistan cevizi, tarçın ve safran) bol miktarda tüketilmektedir. Yemeklerde ise balık 
ve deniz ürünleri sıklıkla kullanılmaktadır. Kırmızı et sık olmamakla birlikte kuzu eti tercih 
edilmesi önerilmektedir. Süt ürünleri de ölçülü olarak, genellikle koyun veya keçi sütünden 
elde edilen taze peynir olarak tüketilmektedir. Tüm yemeklerde ve salata soslarında zeytin-
yağı kullanılmaktadır. Akdeniz tipi beslenme ile ilgili özellikle kardiyovasküler ve onkolojik 
hastalıklarda etkinliğine yönelik çalışmalar bu tip beslenmenin hem hayat kalitesini hem de 
görülme sıklığı üzerine olumlu etkisini göstermektedir. MS ile ilgili çalışmalar ise yetersiz 
olup çalışmalar devam etmektedir. Ancak düşük tuz ihtiva etmesi, karbonhidrattan fakir bir 
beslenme şekli olması ve vasküler hastalıklardan koruyucu özelliklerinin ispatlanması nedeni 
ile hekimler tarafından sık olarak önerilmektedir.

Sonuç :

Diyetin MS’teki rolüne ilişkin araştırmalar ilerlemekte ancak şu anda yetersiz kalmak-
tadır. Çok az sayıda çalışmanın verileri titizlikle toplanmış ve ileriye dönük olarak 

yapılmıştır. Yürütülen birkaç klinik çalışma ise etkinliğin yeterince değerlendirmesini sağla-
yacak kadar gerekli uzunlukta olmamıştır. Beslenme ile ilgili çalışmaları prospektif ve kanıta 
dayalı yapmak zordur. MS hastalarında beslenme alışkanlıklarının kaydedilmesi için daha 
fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Diyetle ilgili epidemiyolojik ve gözlemsel çalışmalar, 
sigara ve egzersiz gibi diğer çevresel faktörler ile karıştırılmaktadır. Bunlar istatistiksel mo-
dellerde açıklanabilir, ancak bu yöntemlerin kusurları vardır ve istatistiksel olarak ölçüleme-
yen risk faktörlerinin olasılığı her zaman mevcuttur. 

Klinik çalışmalar ile ilgili olarak amaç, diyet tasarımlarını ilaçlara uygulanan aynı katı 
standartlarda tut- maktır. Ancak bu oldukça zordur. Çalışmaya katılan katılımcılar, 

rastgele seçilmek için gönüllü olmalıdırlar. Diyet değişikliği yapmaya kararlı MS hastaları 
eğer kontrol grubuna düşerlerse çalışmayı tamamlamada isteksiz davranabilirler. Çalışmanın 
ne zaman bitirileceği konusu başka bir zorluk konusudur. Örneğin RRMS’li hastaların büyük 
bir kısmı hastalık modifiye edici tedavileri kullanmaktadır ve bu da diyetin atak oranları ile 
yeni MRG lezyonları üzerindeki etkilerini tespit etme yeteneğini azaltmaktadır. 

MS insidansı ve hastalık seyri, çevresel faktörlerden kesin olarak etkilenir. Bazı faktörler 
iyi tanımlanmış olsa da diğer olası faktörlerin katkısı tam olarak açıklanamamıştır. MS’te 
diyetin potansiyel etkisine ilişkin ilk epidemiyolojik araştırmalar uzun yıllara dayanmaktadır. 
Daha yakın zamanlarda klinik öncesi modeller, epidemiyolojik araştırmalar, az sayıda ileriye 
dönük çalışma ve sınırlı klinik çalışmalar, MS’te çeşitli diyet faktörlerinin önemini ortaya 
koymaktadır. Yapılan bu çalışmalar, MS’te diyetin hem immünomodülatör hem de nörodeje-
neratif süreçler üzerindeki potansiyel etkilerini göstermektedirler. Bu konuda çalışma yapma 
ko- nusunda hekimlerin de motive olması gerekmektedir. Medikal tedavilere destek amaçlı 
bilimsel olarak kanıt- lanmış uygun bir beslenme şekli önerilerinin hastalığının seyrini olum-
lu yönde etkileyeceği aşikardır. 
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Beslenme ve Egzersiz

MS’de farmakolojik tedaviler dışında bazen nonfarmakolojik uygulamaları önerdiği-
miz durumlar oluyor ki biz bunları tamamlayıcı tedavi olarak kabul ediyoruz. Ön-

celikle tıpta alternatif bir tedaviden bahsedilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yoga, plates, 
sağlıklı beslenme gibi tavsiyelerimiz oluyor. Ama bazen haslardan gelen ve bizim bilimsel 
olarak bir altyapısı olmadığını bildiğimiz öneriler de oluyor. Ne oldukları belli olmayan 
cihazlar, yataklar ve bazı beslenme ürünleri gibi. Özelikle bazı beslenme ürünlerinin MS’e 
iyi geldiği ve hatta ortadan kaldırdığını duyup biz de kullanabilir miyiz diye sorulmaktadır. 
Bu  uygulamaların bir katkısının gösterildiği bilimsel bir veri olmadığını biliyoruz. Bununla 
birlikte sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme adına her türlü yaşam tarzı ve  beslenme alış-
kanlığının da bir zararı olmayacağını söyleyebiliriz. Sağlıklı gıda tüketimi, sebze ve meyve 
ağırlıklı beslenme ve bol su tüketiminin MS hastalarının hastalıkları ile olan yolculuklarında 
önemli bir katkısı olacaktır. Eğer biz yeterli açıklama yapmaz isek o zaman bu yanlışa daha 
çok inanabiliyorlar. O nedenle mutlaka sabırla bu sorulara cevap verilmesi ve önerilerde 
bulunulması gerekmektedir. Düzenli egzersiz uygulamalarına, beslenme alışkanlıklarındaki 
düzenlemeler ile birlikte yer verildiğinde hastaların yaşam kalitesinde olumlu değişiklik gö-
rülmektedir. (Isınma ve Germe egzersizleri)

Egzersiz ve sağlıklı yaşam adına yapılması gerekenler sadece MS hastaları için değil 
bebeklikten yaşlılığa kadar tüm insanlar için oldukça önemli. Eğer sağlıklı bir gençlik, 

sağlıklı bir yaşlılık istiyor isek bunları önemsemeliyiz. Düzenli egzersiz yapmak, yürüme 
ve yüzme gibi aktiviteleri belirli periyodlar ile ve yorulunca bırakmak kaydı ile yapabilmek 
oldukça önemli. Sigara ve alkol kullanmamak, tuz ve şeker tüketimini azaltmak, bol su tüket-
mek hastalarımızın semptomlarını azaltmakta ve muhtemel kötüleşmeleri önleyebilmektedir. 
Sağlıklı yaşam adına yapılması gerekenleri yapmak ve sağlıklı beslenmek, en az MS tedavi-
sinde kullanılan ilaçları düzenli kullanmak kadar önemlidir. 

 
                                                                                                                                                              

 

 

⮚ Bu broşür ısınma ve germe egzersizlerini içermektedir.  
⮚ Hareketleri yaparken ağrı ve/veya acı benzeri bir hisle karşılaşırsanız 

lütfen hareketi yapmayı bırakınız ve istirahat pozisyonuna geçiniz. 
⮚ Hareketleri yapmaya başlamadan önce rahat kıyafetlerinizi giyinmeniz 

önerilir.  
⮚ Hareketleri yaparken sesli sayı sayınız. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

⮚ Evde bulunan bir sandalyeye oturunuz.  Ayaklarınızın yerle temas halinde 
olmasına özen gösteriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISINMA VE GERME  EGZERSIZLERI 

       
          Başlangıç Pozisyonu 

İlgili Videoyu İzlemek İçin Lütfen 
Karekodu Okutunuz
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1. Ellerinizi göğsünüzün ortasında birleştiriniz. Dönebildiğiniz kadar sağa dönünüz üç 

saniye bekleyiniz orta hatta geri dönünüz. Aynı hareketi diğer tarafa yapınız. 

 

                                              
 
 
 
 

2. Başınızı bir tarafa eğebildiğiniz kadar eğin. Diğer tarafa kolunuzu uzatın. Boyun ve 
kol kaslarınızda gerilmeyi hissedince üç saniye bekleyin ve başlangıç pozisyonuna 
dönün. 

 

 

                  

 
3. Ellerinizi başınızın üstünde birleştiriniz. Uzanabildiğiniz kadar yukarı elleriniz birleşik 

bir şekilde uzanınız. Son noktada üç saniye bekleyiniz. Başlangıç pozisyonuna 
dönünüz. 

 

                       
 

 

4. Evde bulunan silindir şeklinde bir eşyayı elinize alınız. Oklava uygun olabilir. İki 
ucundan tutarak başınızın üstünde en uzak noktaya kaldırınız. Üç saniye bekleyiniz. 
Aşağı indiriniz. 
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5. Oklavayı veya başka bir silindiri başınızın üstüne kaldırınız. Vücudunuzu yana doğru 

eğebildiğiniz kadar eğiniz. Son noktada üç saniye bekleyiniz. Her iki tarafa da hareketi 
tekrarlayınız.  

 

 

                     
 

6. Şekilde görüldüğü gibi sandalyenin başlığından tutunarak öne doğru eğiliniz. Üç 
saniye bekleyin ve kalkınız. 

 

                                                   
 

 
7. Sandalyenin başlığından tutunarak bir bacağınızı geriye doğru bir adım alınız. Öne 

doğru ağırlığınızı aktarınız. Arka bacağınızda gerilmeyi hissedince üç saniye 
bekleyiniz. Başlangıç ayakta durma pozisyonuna dönünüz. Hareketi her iki bacağa da 
tekrarlayınız.  

 

 

                                                   
 

8. Sırtüstü yatınız. Bir bacağınızı diz altından tutarak göğsünüze doğru çekiniz. Diğer 
bacak yerle temas halinde kalmalıdır. Son noktada üç saniye bekleyiniz. Hareketi her 
iki bacağa da tekrarlayınız. 
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