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Amaç: Koronavirüs infeksiyonu kısıtlamaları, bütün dünyada çalışma 
hayatını etkilemiştir. Multipl skleroz (MS) hastaları bu dönemde, sosyal 
yaşamlarında, hasta takibinde ve tedaviye ulaşmakta çeşitli zorluklarla 
karşılaşmışlardır. Biz bu çalışmada, MS hastalarının COVID-19 pandemisi 
dönemindeki deneyimlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Hastaların, COVID-19 pandemisi süresince hastalıkları ve 
sosyal aktiviteleri açısından yaşadıkları problemleri, korku ve kaygılarını 
belirlemeyi amaçlayan 50 soruluk bir anket hazırladık. Anket, Türkiye 
MS Derneği ve yerel MS derneklerinin web sitelerinde ve sosyal medya 
hesaplarında çevrimiçi olarak yayımlandı. Sadece bütün sorulara cevap 
veren hastaların yanıtları değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Toplamda 6008 hasta ankete ulaştı ve 3255 hasta bütün 
sorulara cevap verdi. 378 hasta (%11,6) COVID-19 geçirdiğini bildirdi. 

En sık COVID-19 ilişkili semptom yorgunluktu (%48,4). Rutin tıbbi takip 
hastaların %61,4’ünde kesintiye uğradı ve hastaların %14’ünde tedavi 
kesildi. Yaklaşık %25 hasta MS atağına bağlı farklı semptomlar bildirdi. 
Hastaların COVID-19 ile ilgili en büyük endişesi sevdiklerinin sağlığının 
bozulması idi. Hastaların %4,4’ü pandemi sürecince işini kaybetti.

Sonuç: Çalışmamız, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de yaşayan MS 
hastalarının çalışma hayatlarını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. 
Ayrıca, pandemi hastaların ve nörologların bazı tutumlarını değiştirmiştir. 
Bu nedenle, COVID-19 pandemisinin hasta takibi, sosyal aktiviteler ve 
çalışma hayatı üzerinde uzun dönemdeki etkileri titiz bir şekilde takip 
edilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Multipl skleroz, pandemi, psikolojik etkiler, 
sosyoekonomik etkiler

ÖZ

Introduction: Various restrictions due to the coronavirus infection have 
affected working life globally. People with multiple sclerosis (pwMS) 
have several difficulties in social life, patient follow-up, and receiving 
treatments. In this study, we aimed to evaluate the experiences of pwMS 
during the COVID-19 pandemic.

Method: We developed a 50-question survey aiming to determine 
fears, anxieties, and the problems experienced by patients regarding 
their diseases and social lives during the COVID-19 pandemic. The 
questionnaire was released online via the Turkish MS Society website, 
local MS societies websites, and social media accounts. Only the answers 
of the patients who filled out the questionnaire completely were 
evaluated.

Results: In total, 6008 patients took the survey, and 3255 of them 
completed the questionnaire. Among all, 378 patients (11.6%) were 

positive for COVID-19. The most common COVID-19-related symptom 
was fatigue (48.4%). The routine medical follow-up was interrupted in 
61.4% and the medication was discontinued in 14% of the patients. 
Approximately 25% of the patients reported different symptoms related 
to relapse activity. The main concern of the patients related to the 
COVID-19 pandemic was the disruption of the health of the ones they 
loved. Among all the patients, 4.4% lost their jobs.

Conclusion: Our data showed that the COVID-19 pandemic strongly 
affected the working lives of pwMS. Also, the pandemic changed the 
attitudes of patients and neurologists. Therefore, the long-term effects of 
the COVID-19 pandemic on disease approach, patient follow-up, social 
conditions, and working life should be monitored.

Keywords: Multiple sclerosis; pandemic; psychological effects; 
socioeconomic effects
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GİRİŞ
Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sistemini etkileyen otoimmün, 
nörodejeneratif bir hastalıktır (1). Yaklaşık 70.000’i Türkiye’de olmak üzere 
tüm dünyada MS’li tahmini kişi sayısı üç milyondan fazladır (2,3). MS, 
dünyada genç yaş grubunda travmatik olmayan engelliliğin en önemli 
nedenidir ve bu genç MS’li bireylerin çoğu çalışma hayatında aktiftir. 
Bu nedenle kalıcı engelliliğin önüne geçmek için tedaviye ve çalışma 
hayatına devam etmek çok önemlidir (4).

Koronavirüs (SARS-CoV-2) enfeksiyonu (koronavirüs hastalığı 19 
[COVID-19]) ciddi akut solunum yolu sendromuna neden olabilir (5). Tüm 
dünya’da enfekte olan hasta sayısı yaklaşık 470 milyondur ve 6 milyondan 
fazla insan COVID-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. (https://
www.worldometers.info/coronavirus/). Türkiye’de ilk vaka 10 Mart 
2020’de, ilk ölüm ise 17 Mart 2020’de bildirilmiştir.

Solunum yoluyla bulaşması nedeniyle COVID-19 pandemisinin 
başlangıcından bu yana çeşitli kısıtlamalar uygulandır. Sokağa çıkma 
yasakları, işyerlerinin geçici olarak kapatılması, şehirler arası seyahat 
kısıtlamaları veya tamamen sokağa çıkma yasağı bunlardan bazılarıdır. 
Sonuç olarak, birçok ülke ekonomik olarak etkilenmiş ve çalışan insan 
sayısında azalma meydana geldi (6,7).

Bu kısıtlamalar aynı zamanda MS’li bireylerde, işten çıkartılma, mali 
sorunlar, hastaneye toplu taşımanın olmaması, doktor muayenelerinin 
iptali ve ilaç almada gecikmeler gibi zorluklara yol açtı. Ayrıca, birçok 
üçüncü basamak merkez pandemi hastanelerine dönüştürüldü ve 
poliklinik randevuları iptal edildi. Bu nedenle hasta takibi, manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) izleme ve tedavi uygulamaları gibi MS’in 
temel taşları olumsuz etkilendi (8).

COVID-19 pandemisi, özellikle kronik nörolojik hastalıklar alanında, 
sosyoekonomik zorluklar ile sağlık sonuçları arasındaki bağlantıyı da 
ortaya çıkardı. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle pandemi koşullarında 
ulusal bir kohortta çalışma hayatı, tedavideki gecikmelerin sonuçları ve 
MS’li bireylerin takibi, ikincil olarak da hastaların COVID-19 pandemisine 
yönelik tutumları ve mevcut koşullarla başa çıkma yöntemlerini 
araştırılmıştır.

YÖNTEM

Anket
Anket, MS doktorları, psikologlar, MS’li bireyler ve istatistikçilerden oluşan 
profesyonel bir uzman ekibi tarafından geliştirilmiştir. Anket, pandemi 
sürecinde hastaların hastalıkları ve sosyal yaşamlarında yaşadıkları 
sorunları belirlemeye yönelik 50 soru ve doldurulması yaklaşık 15 dakika 
süren altı bölümden oluşmaktadır. Anketin tüm bölümleri aşağıdaki gibi 
tasarlanmıştır:

Birinci bölüm sosyodemografik verileri; ikinci bölüm MS tanısı ve 
komorbid hastalıkları; üçüncü bölüm güncel MS tedavilerini; dördüncü 

bölüm pandemi sırasında tedaviyi bırakma nedenlerini; beşinci bölüm 
nüks ile ilgili durumları; altıncı bölüm ise pandemi ile ilgili korku ve 
kaygılara ilişkin soruları içermektedir. Pandemi ile ilgili endişeler, 
katılımcılara evet ya da hayır soruları sorarak değerlendirilmiştir. 

Katılımcılar
Bu, web tabanlı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışma çevrimiçi bağlantısı, 
Türkiye MS Derneği web sitesi, yerel MS dernekleri web siteleri ve 
Whatsapp, Facebook ve Instagram dahil olmak üzere sosyal medya 
hesapları aracılığıyla 1 Temmuz 2020 ile 28 Şubat 2021 arasında çevrimiçi 
olarak yayınlandı. Ankete Türkiye’nin 7 bölgesinden 6008 MS’li birey 
erişti. Ankete katılmaya gönüllü olan ve tüm soruları yanıtlayan 3255 MS 
hastasının yanıtları değerlendirildi. Çalışma TC Sağlık Bakanlığı ve Acıbadem 
Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylandı (onay numarası: 2020-12/23).

İstatistiksel Analiz
Veriler, IBM SPSS Statistics for Windows, sürüm 24 (IBM Corp., Armonk, 
NY, ABD) kullanılarak analiz edildi. Verilerin normalliğini test etmek için 
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullanıldı. Nicel veriler 
ortalama ve standart sapma, kategorik veriler frekans ve yüzde olarak verildi. 
Gruplar arasında normal dağılmayan değişkenlerin karşılaştırılmasında 
Mann-Whitney U testi kullanıldı. İki bağımlı grubun karşılaştırılmasında 
Wilcoxon işaretli sıra testi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığı kullanılarak 
değerlendirildi ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışma Popülasyonu (hasta özellikleri)
Bu çalışmaya web üzerinden toplam 6008 MS’li birey erişti. Toplamda 
2753 kişi eksik cevaplardan dolayı çalışmadan çıkarılmış ve 3255 anket 
değerlendirildi. Türkiye’nin her bölgesinden veriler toplandı; ancak 
katılımcıların çoğu büyük şehirlerdendi.

Demografi ve Klinik Özellikler
3255 MS’li bireyin demografik verileri Tablo 1’de sunulmuştur. 
Katılımcıların yaş ortalaması 37,8 idi ve hastaların %72,4’ü kadındı. Klinik 
fenotip ağırlıklı olarak tekrarlayan-düzelen MS (RRMS) idi; ancak çoğu 

Öne Çıkan Noktalar
• MS hastalarının rutin tıbbi muayeneleri COVID-19 

pandemisi sırasında yetersiz kaldı

• MS hastalarının üçte birinden fazlası, atak dönemlerinde 
gereken tüm testleri yaptıramadı

• MS hastalarının ana endişeleri COVID-19 teşhisi almak ve 
MS atağı geçirmekti

• COVID-19 salgını, MS hastalarının çalışma hayatlarını 
belirgin bir şekilde etkiledi

Tablo 1. Hastaların klinik ve demografik verileri

Demografik veriler Hastalar (n=3255)
Yaş, ortalama ± SD (aralık) 37,78±9,37 (18–62)

Cinsiyet
Kadın 2356 (%72,4)

Erkek 899 (%27,6)

Hastalık süresi (yıl, ortalama ± SD, aralık) 8,85±6,93 (1–29)

Klinik fenotip
Relapsing-Remitting MS %28,1 

Sekonder-Progresif MS %3,6 

Primer-Progresif MS %6,0

“Klinik fenotipi bilmiyorum” %62,1 

Mevcut  tedavi
Interferon beta %20,1

Glatiramer asetat %12,7

Teriflunomid %9,4

Dimetil fumarat %12,7 

Natalizumab %4 

Okrelizumab %15,2 

Alemtuzumab %0,4 

Diğer %3,8 

Tedavisiz %16,6 

“Tedaviyi bilmiyorum” %5,1 

MS: Multipl skleroz; SD: Standart deviasyon
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Tablo 2. MS hastalarında COVID-19 durumu

Hastalar 
(n=3255)

COVID-19’dan şüphelenildi 631 (%19,4)

COVID-19 için test yapıldı 495 (%15,2)

Gerçek zamanlı-PCR sürüntü testi COVID-19 için pozitif 378 (%11,6)

COVID-19 pozitif kişilerle temas 683 (%20,9)

Akraba ya da aile üyesinde COVID-19 tanısı 420 (%12,9)

COVID-19‘e bağlı semptomlar (n=378)
Yorgunluk 183 (%48,4)
Öksürük 166 (%43,9)
Ateş 152 (%40,2)
Başağrısı 104 (%27,5)
Miyalji 96 (%25,4)
Koku kaybı 86 (%22,7)
Tat kaybı 80 (%21,2)
Boğaz ağrısı 78 (%20,6)
Kemik eklem ağrısı 74 (%19,5)
Diğer 103 (%27,2)
Hastane yatışı 23 (%6)

PCR: polimeraz zincir reaksiyonu

Tablo 3. COVID-19 pandemisi sırasında hasta takibi

COVID-19 pandemisi sırasında rutin hasta takibiniz 
aksadı mı? n=3255

Evet %61,46 
Hayır %38,54 

Aksamanın nedeni neydi?
Enfeksiyon kapma korkusuyla hastaneye gitmek 
istemedim

%73,85 

Testleri yapamadığım için hastaneye gidemedim %30,19 
Randevum iptal oldu %26,38 
Seyahat kısıtlamaları %13,59 
Yaş kısıtlaması %2,67 
Hastanenin pandemi ünitesine dönüştürülmesi %0,91 
Doktorumla görüşemedim %0,79 
Hiç şikayetim olmadı %0,68 
Kişisel sebepler %0,4 
Çok yoğundum %0,34
Doktorumu telefon/online platformlardan aradım %0,11 
Cevap yok %0,11 

Tedavinizi kestiniz mi?
Hayır 2799 (%86)
Evet 455 (%14)

Tablo 4. Pandemi süresince tedavi kesilmesinin nedenleri

Toplam (n=455) Kadın Erkek p
Doktor kararı %32,52 %30,01 %40,05 0,54
Hasta kararı %19,34 %19,61 %18,42 0,78
Hamilelik veya hamilelik planlaması %17,14 %22,52 N/A N/A
İlaç yan etkisi %11,85 %12,68 %9,21 0,23
Pandemi nedeniyle tedavimi erteledim; ancak, uygun bir zamanda almayı düşünüyorum %8,80 %5,79 %20,26 0,02
İlaç etkisizliği %6,59 %6,35 %7,36 0,67
İlaç temininde zorluk %2,89 %1,89 %4,70 0,05
COVID-19 teşhisi nedeniyle doktor kararı %0,87 %1,15 %0 <0,01

p değerleri ki-kare testi ile hesaplanmıştır. N/A: uygulanamaz. Alfa değeri (<0,05 anlamlı)

Tablo 5. Atak ile ilgili veriler

COVID-19 pandemisi sırasında hiç atak belirtisi yaşadınız mı? Evet n=830 Hayır n=2425 p
Toplam (n=3255) %25,52* %74,48 
Kadın (n=2356) %26,18 %73,82 
Erkek (n=899) %23,91 %76,09 
18–24 yaş %35,10a %64,90 <0,01
25–34 yaş %28,57a %71,43 0,02
35–44 yaş %23,68 %76,32 0,67
45–54 yaş %21,10 %78,90 0,58
55–64 yaş %19,46 %80,54 0,52
65+ yaş %21,74 %78,26 0,59
Çalışan %23,57 76,43 0,67
Çalışmayan %28,02a %71,98 0,02
Komorbid hastalığı olan %30,31a %69,69 0,01
Komorbid hastalığı olmayan %24,47 %75,53 0,69
Atak belirtileriniz için gerekli tüm testleri hastanede yaptınız mı?
Hiçbirisi yapılamadı %10,28 
Kısmen yapıldı %24,9 
Hepsi yapıldı %64,82 
Atak sırasında doktorunuza ulaşabildiniz mi?
Ulaşabildim %83 
Ulaşamadım %17 
Steroid aldınız mı?
Aldım %58,1 
Almadım %41,9 
aÇalışma popülasyonuna oranla istatistik olarak anlamlı
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katılımcı hastalık seyri türünün farkında değildi. MS’li bireylerin çoğu 
(%32,8) enjeksiyon tedavilerini kullanmaktaydı. Ayrıca katılımcıların 
%16,5’i herhangi bir tedavi almamıştı ve %5,1’i kullandığı ilacın adını 
bilmiyordu. Bir diğer dikkat çekici nokta ise hastaların üçte birinin sigara 
içiyor olmasıydı.

Hastaların COVID-19 Durumu
3255 hastadan 631 hastanın (%19,4) COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu 
semptomları olduğunu ve bunların 495’inin (%15,2) test edildiğini 
gözlemledik. Ters Transkriptaz-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) 
sürüntü testleri, tüm kohortun %11,6’sının ve şüpheli vakaların %59,6’sının 
(378 hasta) COVID-19 için pozitif olduğunu gösterdi. COVID-19 ile ilgili 
en yaygın semptom yorgunluk (%48,4) idi. Diğer sık görülen şikayetler 
öksürük (%43,9), ateş (%40,2), baş ağrısı (%27,5) ve miyalji (%25,4) idi. 
Sadece 23 hasta (%0,007) hastaneye yatırıldı ve hiçbir hasta entübe 
edilmedi veya yoğun bakım ünitesine alınmadı (Tablo 2).

Pandemi Sürecinde Hastaların Klinik Takibi
Anketimizde, katılımcıların %61,4’ü COVID-19 pandemisi sırasında 
takiplerine ara verildiğini bildirdi. En sık verilen yanıt “pandemi 

nedeniyle hastaneye gitmek istemedim” (%73,85) oldu. İkinci en sık 
yanıt ise “pandemi döneminde rutin tetkiklerin artık yapılamayacağını 
düşündüğüm için hastaneye gitmedim” oldu (%30,19). Ayrıca katılımcılar 
hastane yönetimi tarafından randevu iptali (%26,38) gibi hastane kaynaklı 
aksama nedenlerini de belirttiler. Diğer sebepler ise hastanelerin pandemi 
kliniklerine dönüşmesi (%0,91) ve takip eden hekimleri ile iletişim 
güçlükleri (%0,79) idi. En önemli sorunlardan biri pandemi sırasında 
mevcut MS tedavilerinin kesilmesiydi. COVID-19 pandemisi sırasında 
455 hastanın (%14) tedaviyi bıraktığını gözlemledik (Tablo 3). Tedaviyi 
bırakmanın en sık nedenleri doktor kararı (%32,52) ve hastaların kendi 
kararları (%19,34) idi. COVID-19 enfeksiyonu tanısı koyulduktan sonra 
hekim kararı ile tedavisini bırakan MS’li birey oranı ise sadece %0,87 idi. 
Diğer nedenler Tablo 4’te listelenmiştir.

Pandemi Sırasında MS Atak Durumu
Sekiz yüz otuz bir (%25,52) MS’li birey, COVID-19 pandemisi sırasında 
atak aktivitesi ile ilgili farklı semptomlar bildirdi. Ayrıca 18-24 yaş arası, 
işsiz ve komorbiditesi olan hastaların diğer gruplara göre nüks ile ilgili 
semptomları daha fazla tanımladığını gözlemledik. Kortikosteroid tedavisi 
nedeniyle hiçbir hastada ciddi bir COVID-19 enfeksiyonu görülmedi.

Tablo 6. COVID-19 ile ilişkili öne çıkan kaygılar 

Hastalar (n=3255) Kadın Erkek p
Sevdiklerinin sağlıklarının bozulması %19,78 %20,33 0,45

COVID-19 tanısı almak %17,92 %18,14 0,78

MS hastalığının kötüleşmesi %15,53 %15,56 0,67

Yeni bir MS atağı yaşamak %11,58 %11,78 0,55

Çocuk/çocuklarının geleceğinden kaygı duymak %10,54 %10,77 0,33

Kendi geleceği hakkında kaygı duymak %8,36 %8,23 0,39

Aile ve arkadaşlarından uzaklaşmak %6,45 %6,39 0,87

Ekonomik %4,95 %3,80 0,01

İşsiz kalmak %2,02 %3,99 0,02

Eğitimin sekteye uğraması %0,93 %0,94 0,51

Cevap vermek istemiyor %2,19 %1,65 0,04

p: Alfa değeri (<0,05 anlamlı)

Tablo 7. COVID-19 pandemisi sırasında çalışma hayatı

Kadın Erkek p RRMS SPMS PPMS p
Ortaokul 

ve altı Lise
Üniversite 

ve üstü p
Lütfen COVID-19 pandemisi sırasındaki çalışma şeklinizi belirtin

Evden çalışma %28,4 %24,0 0,86 %32,8 %34,4 %28,1 0,56 %2,7 %10,9 %35,2 <0,01

Pandemi öncesindeki 
gibi tam-zamanlı olarak 
çalışmaya devam ettim

%8,6 %17,0 0,03 %9,8 %3,3 %4,4 0,02 %11,4 %12,7 %10,7 0,63

Esnek/yarı-zamanlı çalışma 
sistemine geçtim

%7,4 %16,3 0,03 %8,6 %6,6 %8,8 0,59 %9,8 %11,4 %9,8 0,63

MS tanım olduğu için resmi 
izinliydim

%10,0 %13,3 0,58 %14,7 %11,5 %12,3 0,61 %2,7 %9,2 %12,6 0,02

İşimden ayrılmak zorunda 
kaldım

%2,5 %2,9 0,64 %2,0 %1,6 %2,6 0,65 %7,6 %3,0 %1,8 0,03

Rutin vardiya saatlerimi 
değiştirdim

%0,2 %0 0,73 %0,2 %0 %0 0,73 %0 %0 %0,2 0,73

İşten çıkartıldım %1,6 %2,4 0,52 %1,0 %3,3 %0 0,048 %2,7 %2,5 %1,5 0,58

Ücretsiz izin aldım %5,7 %6,6 0,71 %4,9 %1,6 %7,0 0,04 %11,4 %9,5 %4,1 0,03

Pandemi başladığında 
çalışmıyordum

%35,6 %17,6  <0,01 %26,0 %37,7 %36,8 0,03 %51,6 %40,8 %24,0 0,02

Multipl sklerozun COVID-19’a yakalanmanız için riski artırdığını düşünüyormusunuz?
Evet %60,6 %53,9 0,62 %56,7 %49,4 %65,1 0,04 %69,1 %60,9 %56,4 0,62

Hayır %39,4 %46,1 0,61 %43,3 %50,6 %34,9 0,03 %30,9 %39,1 %43,6 0,63

PPMS: Primer progresif multipl skleroz; RRMS: Relapsing-remitting multipl skleroz; SPMS: Sekonder progresif multipl skleroz; p değerleri ki-kare testi ile hesaplandı.
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Hastanede nüks semptomları için gerekli testlerin yapılabilirliğini 
değerlendirdiğimizde, hastaların %64’ü dördü gerekli tüm testlerin 
yapıldığını, bununla beraber %35,18’i gerekli testleri tamamlayamadığını 
belirtti. Diğer yandan hastaların %17’si atak semptomları sırasında hekim 
tarafından değerlendirilmediğini ve %58,1’i atak aktivitesi nedeniyle 
steroid aldığını bildirmiştir (Tablo 5).

Hastaların COVID-19 Salgını ile İlgili Kaygıları
Anketin bu bölümünde hastalardan pandemi ile ilgili kaygılarını ifade 
etmeleri istendi. En çok bildirilen durum sevdiklerinin sağlığının bozulması 
oldu. Diğer çarpıcı cevaplar, COVID-19 teşhisi almak, MS’in kötüleşmesi, 
yeni bir atak ve ailelerinin geleceği hakkında endişelerdi. Ayrıca kadın 
hastalar maddi sorunlar, erkek hastalar işsiz kalma konusunda daha 
kaygılı idi (Tablo 6).

Pandemi Sırasında Çalışma Hayatı Durumu
COVID-19 pandemisi sürecinde hastaların %27’si yedisi evden çalışmaya 
başladı. Bu oran yüksek eğitimli (üniversite mezunu) hastalarda %35,2 idi; 
ancak 12 yıldan az eğitim almış hastaların sadece %2,7’si evden çalışmıştı 
(p<0,01). MS’li bireylerin yüzde 11’i pandemi öncesi gibi tam zamanlı 
olarak çalışmaya devam etti ve hastaların yüzde 10,2’si esnek veya yarı 
zamanlı çalışma sistemine geçti. İşsiz kalan hastalar, tüm katılımcıların 
%4,4’ü idi. İşsiz kalan bireylerin %2,6’sı mevcut işlerini bırakmak zorunda 
kaldı ve %1,8’i ise işten çıkarıldı. Bir diğer dikkat çekici nokta ise hastaların 
yaklaşık üçte birinin pandemi öncesinde zaten çalışmıyor olmasıydı.

Hastaların yaklaşık %59’u, MS’in kendilerini COVID-19 enfeksiyonuna 
yakalanma açısından daha yüksek risk altına soktuğunu düşündüklerini 
bildirdi. Bu algı eğitim düzeyi yüksek ve düşük hastalarda benzerdi 
(%56,4) (Tablo 7).

TARTIŞMA
Bu çalışmada COVID-19’un MS’li bireyler üzerindeki etkileri incelenmiş 
olup, çalışmadan elde edilen veriler pandeminin ilk 2 dalgasını kapsayan 
dönemine aittir. Asıl amacımız pandemi sürecinde hasta takibi, 
çalışma hayatı ve hasta tutumlarını içeren koşulları değerlendirmekti. 
İlk olarak, MS’li bireylerin rutin ziyaretlerinin çoğunlukla aksamış 
olduğunu gözlemledik. Hastaların önemli bir kısmı, hastalık aktivitesini 
değerlendirecek testleri yaptıramayacaklarını düşündükleri için kendi 
istekleriyle hastaneye gitmediler veya randevularını ertelediler. Ayrıca, 
salgın önleyici genel kısıtlamalar veya üçüncü basamak merkezlerin 
pandemi hastanelerine dönüştürülmesi nedeniyle poliklinik randevuları 
iptal edilmişti.

Hastaların takibinde ikinci önemli nokta, MS’li bireylerin pandeminin 
erken evrelerinde tedavi almada çeşitli zorluklar yaşamasıydı. Dünya 
genelinde MS’li bireylerin yaklaşık %70’inin halen tedavi altında olduğu 
bilinmektedir (9). Çalışmamızda bu süre içinde hastalarımızın %14’ünün 
ilaç almadığını gözlemledik. Tedaviler en sık hekimlerin kararları 
nedeniyle ertelendi. Ayrıca hastaların tedavileri ya kendi kararlarıyla 
bıraktıkları ya da uygun zamanda yeniden başlamak üzere erteledikleri 
gözlemlendi. Pandeminin ilk aşamalarında, MS tedavilerinin COVID-19 
üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağı bilinmiyordu. Ancak bazı 
erken verilerden sonra özellikle anti-CD20 tedavilerinin ertelenmesi 
önerilmiştir (10). Bununla beraber, bir süre sonra bu tedavilere yeniden 
başlandı ve anti-CD20 tedavisi gören kişiler katı hijyen kuralları ve sosyal 
mesafe kısıtlamaları konusunda uyarıldı (11). Ayrıca verilerimiz COVID-19 
nedeniyle tedaviyi bırakma oranının %1’den az olduğunu gösterdi. Yine de 
ülkemizdeki tedavi yaklaşımı ciddi bir COVID-19 enfeksiyonu olmadıkça 
MS tedavilerine devam etmek yönündedir.

Kortikosteroidler, MS atakları için en sık tercih edilen tedavilerdir. Bazı 
çalışmalarda (12), steroidler yüksek oranda fırsatçı enfeksiyonlarla 

ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, diğer çalışmalar, COVID-19 enfeksiyonu olan 
hastalarda yüksek doz steroid ile mortalite riskinin arttığını göstermiştir 
(13,14). Bununla birlikte, birkaç çalışma ise, yüksek doz kortikosteroidler 
ile COVID-19 enfeksiyonu riski arasında hiçbir ilişki göstermemiştir (11). 
Bu farklı görüşler nedeniyle, pandeminin başlangıcında MS atakları için 
steroid alma konusunda bir fikir birliği yoktu. Bazı merkezler steroidlerin 
sınırlandırılmasını önerirken, diğerleri pandemi öncesi döneme benzer 
bir yaklaşım sergiledi. Çalışmamızda hastaların dörtte birinin atak ile 
ilgili semptomlar tanımladığını gözlemledik. Ayrıca komorbiditesi olan 
ve çalışmayan hastaların atak aktivitesine ilişkin şikayetleri daha fazlaydı. 
MS’li bireylerin üçte birinden fazlası atak semptomları için gerekli 
tüm testleri yapamadı ve hastaların %17’sine doktor konsültasyonu 
sağlanamadı. Ayrıca hastaların yarısından fazlası bu dönemdeki atak 
aktivitesi nedeniyle steroid aldı. Sormani ve ark. yakın zamanda 
metilprednizolon maruziyeti ile ciddi COVID-19 enfeksiyonu riskinin 
arttığını tespit etti, ancak biz enfeksiyon şiddeti ve kortikosteroid tedavisi 
arasında bir ilişki bulamadık (14).

Hastalığın kötüleşmesi korkusu, psikolojik sıkıntı, kaygı ve umutsuzluk 
gibi ruh sağlığı endişeleri, COVID-19 salgını sırasında MS’li bireylerde 
öne çıkan endişeler haline geldi. Sağlık koşulları, çalışma hayatı ve 
sosyal faktörlerle ilgili korku ve kaygılar hastaları etkilemiş ve tutumlarını 
şekillendirdi (15). Çalışmamızda, MS’li bireylerin en belirgin kaygılarının 
kendilerini yakın hissettikleri kişilerin sağlıklarının kötüleşmesi olduğunu 
gözlemledik. Pandemi sırasında COVID-19 tanısı, MS’in kötüleşmesi ve 
yeni bir atak geçirme korkuları temel endişelerdi. Ayrıca, aile sorunları ve 
hastalık koşulları açısından finansal ve eğitimsel sorunların MS’li bireyler 
üzerinde daha az etkisi olduğunu gözlemledik.

COVID-19 ile ilgili endişeler MS’li bireylerin çalışma hayatlarını da 
etkiledi. Daha yüksek eğitim düzeyine sahip hastaların çoğu evden çalıştı. 
Erkek hastalar, kadın hastalara göre pandemi öncesinde olduğu gibi tam 
zamanlı olarak çalışmaya devam etti. Bu ilişki aynı esnek veya yarı zamanlı 
çalışma sistemine geçişteki ilişkiyi benziyordu. Sayılarının az olmasına 
rağmen, bir grup MS’li birey işini bıraktı ya da işten çıkarıldı. Sadece MS’li 
bireyler değil, ülkemizde ve Dünya’da pek çok kişi pandemi sırasında 
işini kaybetti. Çalışma hayatıyla ilgili bir diğer dikkat çekici nokta ise 
pandemi öncesinde hastaların yaklaşık üçte birinin çalışmıyor olmasıydı. 
Eğitim düzeyi yüksek hastalarda bu oran %25 iken, eğitim düzeyi düşük 
olan hastaların yarısı çalışma hayatına katılmamıştır. Ayrıca, pandemi 
öncesi işsiz hastaların çoğu kadındı ve bu oran ilerleyici MS hastalarında 
RRMS’den daha yüksekti. Son araştırmalar, MS’li bireylerin %90 ila 96’sının 
tanı konulmadan önce bir işte çalıştığını; ancak zamanla bu kişilerin %40 
ila 80’inin işsiz kaldığını göstermektedir. Daha az eğitim, yüksek EDSS ve 
kadın cinsiyet gibi risk faktörleri çalışmamızdakilere benzerdir (16). Ne 
yazık ki, işsizlik hala MS’li bireyler için kritik bir sorundur.

Mateen ve arkadaşları, COVID-19’un nörologların MS’ye terapötik 
yaklaşımı ve doktorların pandemi hakkındaki endişeleri üzerindeki 
etkisini bildirmiştir. Nörologların %98’i, otoimmün hastalıkları nedeniyle 
MS’li bireylerin virüse yakalanmasından endişe duyduklarını bildirdi 
(17). Çalışmamızda hastaların %58,9’u MS’in COVID-19 enfeksiyonuna 
yakalanma açısından artmış bir risk faktörü olduğunu düşündüklerini 
bildirmiştir. Bu oran cinsiyetler arasında benzerdi. Ancak bu oranın en az 
eğitimli kişilerde en yüksek olduğunu gözlemledik.

Bir sınırlama olarak, bu web tabanlı bir çalışmadır. Çevrimiçi anketlerin 
popülaritesi artsa da, yanıt oranları yüz yüze araştırmalara kıyasla seçici 
ve düşükse, önyargı oluşturabilirler. Bununla birlikte, bir pandemi 
sırasında hastalara ulaşmak için web tabanlı bir yaklaşım en iyi yöntem 
olarak düşünülmüş ve çalışmamızda MS uzmanları tarafından yanıltıcı 
sonuçlardan kaçınmak için her türlü çaba gösterilmiştir.



Gündüz ve ark. Multipl Skleroz Hastalarında Covid-19 Pandemisinin Etkileri

231

Arch Neuropsychiatry 2022;59:226−231

SONUÇ
COVID-19 pandemisi, özellikle kronik hastalıklar alanında, sosyoekonomik 
faktörler ile sağlık sonuçları arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. 
Verilerimiz, COVID-19’un MS’li bireylerin çalışma hayatlarını güçlü bir 
şekilde etkilediğini gösterdi. Ayrıca pandemi, hastaların ve nörologların 
tutumlarını da değiştirdi. Bu nedenle COVID-19 pandemisinin hastalığa 
yaklaşım, hasta takibi, sosyal koşullar ve çalışma hayatı üzerindeki uzun 
vadeli sonuçları izlenmelidir.
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