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ÖZET 

Tülek Z. Düzenli Sağlık Kontrolüne Alınan Multipl Sklerozlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin 
Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 
İstanbul. 2006. 

Bu çalışma MS’li hastaların yaşam kalitesini ölçmek, yaşam kalitesini etkileyen faktörleri 

belirlemek ve bakımda yol gösterecek öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Haziran 2003-

Temmuz 2004 tarihleri arasında İ.Ü. İTF Nörolojik Bilimler A.D. Multipl Skleroz ve Demyelinizan 

Hastalıklar Birimi’nde izlenen ve kontrol amacıyla polikliniğe başvuran 164 hasta ile gerçekleştirilen 

çalışmada örneklem grubunu, MS tanısı kesinleşmiş, MS dışında herhangi bir tıbbi sorunu olmayan 

hastalar oluşturmuştur. Son 1 ay içinde atak geçirmiş olan ve birincil ilerleyici MS olan hastalar gruba 

dahil edilmemiştir.  

Çalışmada kişisel özellikler ve hastalık özellikleri görüşme formu, yaşam kalitesi Vickrey 

tarafından geliştirilmiş MSQL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life -54 item), yetiyitimi EDSS 

(Expanded Disability Status Scale), depresyon belirtileri Beck Depresyon Ölçeği (Beck Depression 

Inventory) ve mental işlev MMSE (Mini Mental State Examination) ile değerlendirilmiştir. 

Yaşam kalitesi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı bileşik fiziksel sağlık için 0.94, bileşik mental sağlık için 0.89 olarak bulunmuş ve Türkçe’ye 

uyarlanmış biçimiyle kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir. 

Grubumuzun EDSS skoru 3.5±1.5, BDI skoru 8.0±6.6, MMSE skoru 28.05±2.02’dir. MSQL-54 

puan ortalaması fiziksel sağlık için 62.04±17.72 ve mental sağlık için 61.74±18.93 olarak bulunmuştur. 

Grubumuzda hastalık fiziksel olarak ağır yaşanmamasına rağmen, mental sağlık puanlarının beklendiği 

kadar yüksek olmadığı görülmüştür.  

EDSS’nin yaşam kalitesinin fiziksel sağlık boyutu ve mental sağlığın bazı alt boyutları ve Beck 

Depresyon Ölçeğinin de fiziksel ve mental sağlığın tüm alt boyutları ile korelasyon gösterdiği 

saptanmıştır. Atağın stresle tetiklendiğini ifade edenlerin yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarından düşük 

puan aldıkları, aynı zamanda Beck depresyon puanlarının yüksek olduğu,  ev içi ve dışı rolleri 

sürdürmede zorlandıkları belirlenmiştir.  

Çalışmamız MS’li hastalarda yaşam kalitesini etkileyen faktörler olarak yetiyitimi, depresyon ve 

stres duyarlılığına işaret etmektedir. Bu hastaların yaşam kalitesini artırmada, hemşirenin önemli roller 

üstlenebileceği yaşam kalitesi değerlendirmesinin, psikososyal desteğin ve semptom yönetimi/ hastalığa 

uyum konularına odaklanan eğitim programlarının önemini ortaya koymaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz (MS), yaşam kalitesi, hemşirelik 
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ABSTRACT 

Tulek Z. Determination of Quality of Life in Multipl Sclerosis Patients Who Have Been Followed 
Regularly. Istanbul University, Institute of Health Sciences, Department of Nursing. Doctoral Thesis. 
Istanbul. 2006. 

 

 This study was conducted to measure quality of life and to determine factors associated with 
quality of life and use the outcomes in establishing recommendations for MS patient care. The sample of 
the study consisted of 164 consecutive definite MS patients who had been followed regularly by and 
admitted to Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Unit of Multiple Sclerosis and Demyelinating 
Diseases between 2003 June and 2004 July. Patients who had an attack history in previous 4 weeks and 
had primary progressive MS and had medical problems were not included into the sample. 

In the study, an interview form to obtain personal and disease related data, MSQL-54 (Multiple 

Sclerosis Quality of Life -54 item) which was developed by Vickrey, EDSS (Expanded Disability Status 

Scale), Beck Depression Inventory and Mini Mental State Examination were used for data collection. 

Validity and reliability study was done for adapting MSQL54 to Turkish and Cronbach alpha 

coefficients were found to be 0.94 for physical health composite and 0.89 for mental health composite 

and Turkish version was found to be acceptable in use of our MS population. 

Average score of EDSS was 3.5±1.5, of BDI was 8.0±6.6, of MMSE was 28.05±2.02. MSQL-

54 scores were found to be 62.04±17.72 for physical health composite and 61.74±18.93 for mental health 

composite. Mental health score was found to be relatively lower than expected when comparing with 

physical and mental health scores reported by other researches. 

It was detected that EDSS was well-correlated with all domains of physical health composite 

and some domains of mental health composite while BDI was correlated very well with all domains of 

both physical and mental health composite.  

It was detected that patients who stated that their attacks were triggered by emotional distress 

obtained lower scores in all domains, and they also had high BDI scores and had difficulties in carrying 

out in-house and outside responsibilities. Our data shows the importance of disability, emotional distress 

and depression as factors associated with quality of life and suggests value of evaluation of quality of life 

and providing psychosocial support and educational programs focus on symptom management and 

adaptation to disease for which nurses can take responsibility in improving quality of life in MS patients. 

 

Key Words: Multiple sclerosis (MS), quality of life, nursing 

 

 

 



1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Santral sinir sistemindeki (SSS) immün kökenli inflamatuvar demyelinizasyon 

(myelin kaybı) süreci ile karakterize olan multipl skleroz (MS), kronik ve ilerleyici bir 

hastalık olduğundan yaşam süresinin önemli bir bölümünü etkileyen, bireyin fiziksel, 

emosyonel, sosyal ve hatta bilişsel işlevlerinde önemli sınırlılıklara neden olan ve 

bireyin yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur.  

Kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görülen multipl sklerozun başlama yaşı 

genellikle 15-50 yaş arasıdır. Hastalık daha çok Kuzey Avrupa’da beyaz ırkta görülür. 

İnsidans Kuzey Avrupa, Kanada, ABD’nin kuzeyi başta olmak üzere özellikle 45-65. 

paraleller arasında ılıman kuşakta artar (111). 

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlığı olan kişilerde viral 

bir enfeksiyona verilen otoimmün yanıtın sonucunda hastalığın ortaya çıktığı 

düşünülmektedir.  MS’li hastalarda birçok virüs belirlenmesine rağmen, neden olarak 

tek bir virüs sorumlu tutulmamaktadır. Çok muhtemeldir ki, birden fazla virüs bu yanıtı 

tetikleyebilmektedir (69). Bazı kaynaklarda çevrenin de hastalık oluşumunda etkili 

olduğu belirtilmekle beraber, üvey kardeşlerde ve evlatlık edinilen çocuklarda yapılan 

çalışmalar ile hastalıktaki ailevi sıklıktan çevrenin değil, genotipin sorumlu olduğu 

sonucuna varılmıştır (36).  

MS’li hastalarda birçok semptomla karşılaşılmaktadır. Bunların bir bölümü 

demyelinizasyonun yarattığı işlev kaybının direkt sonucu olarak görülen tremor, 

spastisite, kas gücü kaybı, ağrı, yorgunluk ve görme, mesane/barsak, biliş, duygudurum 

ve cinsel işlevde bozukluktur. MS’te ilerleyen dönemde atrofi, kontraktür, üriner 

enfeksiyon, staz veya aspirasyon pnömonisi, bası yarası ve ortam güvenliğine ilişkin 

sorunlar şeklindeki komplikasyonlarla karşılaşmak mümkündür. Tüm bu fiziksel işlev 

bozuklukları, hastalık seyrinin öngörülemezliği, rol işlevlerinin bozulması ve 

duygudurum değişikliklerinin hastada psikososyal sorunlar yaratması kaçınılmazdır (69, 

113).  
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Birçok soruna neden olan ve hastanın yaşamını önemli ölçüde etkileyen MS’te 

günümüze değin semptom yönetimine odaklanan tedavi artık hastalık modifikasyonuna 

odaklanmaktadır. Son yıllarda alevlenmeleri azaltmak ve hastalık seyrini değiştirmek 

için geliştirilen interferonlar (IFN-β-1b, IFN-β-1a) ve glatiramer acetate gibi 

immünomodülatör ilaçların MS aktivitesini azaltmada etkili olduğu, atak oranlarını 

azalttığı ve yeti yitimi  progresyonunu azalttığı bildirilmiştir (69, 96, 97, 187).  

Hastalığı modifiye eden bu ilaçların bulunmasıyla MS’te bakım, hastayı izlem 

ve atak tedavisinden daha pozitif ve aktif bir yaklaşıma kavuşmuştur. Tüm ekip 

üyelerinin işbirliği içinde çalışmasını gerektiren MS alanında çalışan hemşire, sağlık 

ekibi içinde hastanın sürekli bakımında ve hastayla etkileşim kurmada önemli bir role 

sahiptir (69). MS’li hastalarla çalışan hemşirenin bakım sağlayıcı, kolaylaştırıcı, hasta 

hakları savunucusu, eğitimci ve danışman rolleri öne çıkmaktadır. Çok sayıda ve 

kompleks bakım gereksinimleri olan bu hastalarla akut bakım ünitesi, rehabilitasyon 

ünitesi, poliklinik gibi çeşitli ortamlarda karşılaşabilecek olan hemşire hastanın 

fizyolojik, emosyonel, sosyal ve çevresel gereksinimlerinin değerlendirilmesinde, 

hastanın esenliğini sürdürmede, semptom yönetiminde, atakların tedavi ve bakımınında 

ve hastanın immünomodülatör tedaviye uyumunu sağlamada önemli sorumluluklar 

üstlenmektedir (69, 111, 113).  

Hastanın tedavi/bakımdan gördüğü yararın ve yaşamdan aldığı doyumun 

değerlendirilmesinin en iyi yöntemlerinden biri yaşam kalitesini ölçmektir. “Bireyin 

içinde yaşadığı kültür, değer sistemi, kişisel hedefleri, normları ve ilgileri doğrultusunda 

yaşamdaki yerini algılayış biçimi” şeklinde tanımlanan yaşam kalitesi, geniş bir kavram 

olup kişinin fiziksel sağlığı, bağımsızlık düzeyi, psikolojik durumu ve sosyal ilişkileri 

ile etkileşim içindedir (43). 

Son yıllarda, MS’li hastaların günlük yaşamını etkilese de sadece yetiyitiminin 

derecesini ölçmek yerine, hastalığın etkilerinin daha geniş bir perspektifle 

değerlendirilmesini sağlayan yaşam kalitesini ölçme yaklaşımı benimsenmekte; ekibin 

hasta hakkında vardığı yargı kadar kişinin kendini nasıl hissettiği de önemsenmekte, 

sorunlara hastanın perspektifinden bakmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda yaşam 

kalitesi tedavinin başarısını izlemede önemsenen bir konu olup yaşam kalitesini ölçen 

ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri değerlendiren çalışmalar yapılmaktadır (85, 91, 
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123, 177). Yaşam kalitesi ölçümü tedavi ve hastalık sürecinin hastanın günlük yaşamı 

üzerindeki etkilerini araştırmaya, bu etkileri hasta açısından analiz etmeye ve hastanın 

sosyal, emosyonel, fiziksel gereksinimlerini belirleyerek bireysel gereksinimlerine 

uygun bir bakım programı geliştirmeye katkıda bulunmaktadır (7, 33, 43). 

Yaşam kalitesi ölçümü, hemşirelik bakımının planlanmasında önemli bir rehber 

olduğu ve hemşirelikte çok önemli olan holistik yaklaşıma hizmet ettiği için hemşirelik 

araştırmalarında önemli yer tutmaktadır. 

Bu çalışmada, Multipl Skleroz Merkezleri Konsorsiyumu Hemşirelik 

Araştırmaları Çalışma Grubu raporunda (65), öncelikle araştırılması gereken konular 

arasında adı geçen “yaşam kalitesi” konusu ele alınmış; çalışma, MS’li hastaların yaşam 

kalitesini ölçmek ve yaşam kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Tanım 

Multipl Skleroz (MS) beyin, spinal kord ve optik sinirlerdeki lezyonlardan 

kaynaklanan belirti ve bulgularla karakterize olup, idiopatik nöroimmün hastalıklar 

grubunda ele alınmaktadır (101). Histopatolojik olarak inflamasyon, demyelinizasyon 

ve gliozis (skar) ile ve/veya progresyon ile karakterize olan MS,  semptomlar ve 

hastalık seyri açısından hastadan hastaya farklılık gösteren; yineleyici formda hastanın 

yaşamında öngörülemeyen dalgalanmalara, ilerleyici formlarda ise istikrarlı 

kötüleşmeye yol açan bir hastalıktır (9, 23, 55, 73, 90, 111, 114, 130, 192).   

2.2.Epidemiyoloji  

Tüm dünyada yaklaşık 1.1 milyon ve sadece ABD’de yaklaşık 350 bin insanı 

etkileyen MS, erişkinlerde nörolojik yetiyitimine yol açan hastalıklar arasında ilk sırada 

yer almaktadır (73, 192). Genç erişkin hastalığı olarak bilinmekte olup başlangıç yaşı 

genellikle 20-40 yaş arası olan MS nadiren çok daha erken veya ileri yaşlarda da 

görülebilmektedir. Diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi kadınlarda görülme sıklığı 

daha fazla olup erkeklerin 2 katıdır (9, 55, 59, 73, 76, 90, 111). 

MS beyaz ırkta daha sık, zencilerde ve Asyalılarda daha seyrek görülür. En 

yüksek prevalans 100 binde 250 ile İskoçya’nın kuzeyindeki bir adada (Orkney) 

görülmektedir. ABD’de 37. paralelin güneyinde yaşayanlarda 100 binde 36 oranında 

görülürken ABD’nin kuzeyi, Kanada ve Kuzey Avrupa’da 100 binde 55-80 arasında 

görülmektedir. Türkiye’de büyük bir epidemiyoloji çalışması yapılmamış olmasına 

rağmen, ülkemizin risk açısından orta düzeyde olduğu sanılmaktadır. Yapılan bir 

çalışmada Kıbrıs’a göç eden Türklerde prevalans 100 binde 24 olarak bildirilmiştir (39). 

Dünyada MS’in en az görüldüğü yerler ise Japonya, Asya’nın diğer bölgeleri, 

Afrika’nın ekvatora yakın bölgeleri ve Orta Doğu’dur. İstisnalar olsa da, genellikle 

ekvatordan uzaklaştıkça prevalansın arttığı görülmektedir (73, 111).  

MS gelişim sıklığının coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermesinin çevresel 

ve /veya genetik farklara bağlı olabileceği sanılmaktadır.  
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MS oluşumuna yatkınlık açısından genetik yapının önemi hasta ailelerinin 

incelenmesi ile ortaya konmuştur. Hastaların %20’sinde ailede en az bir MS’li 

bulunmaktadır. MS akrabalarında MS riski kardeşlerde %5-15, anne-babada %3, 

çocuklarda %2.5 olarak saptanmıştır (167, 192).  

Farklı çevrelerde yaşayan ortak genetik kökenli topluluklarda prevalansın benzer 

düzeyde olması ya da aynı çevrede yaşayan fakat farklı kökenli topluluklarda 

prevalansın değişmesi genetik faktörlerin etkisini desteklemektedir (167). Yapılan ikiz 

çalışmaları da MS’te genetik yatkınlığın önemini ortaya koymaktadır; ancak %100 aynı 

genetik materyali taşıyan monozigot ikizlerde dahi hastalık oranının %25’i aşmaması ve 

diğer akrabalarda daha düşük oranlarda çıkması, etyolojinin sadece genetik ile 

açıklanamayacağını, hastalığın ortaya çıkmasında çevresel etmenlerin de önemli 

olduğunu göstermektedir (165, 76).  

MS oluşumuna yatkınlık açısından çevresel faktörlerin önemi göç çalışmaları ile 

ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalarda prevalansın yüksek olduğu bölgeden düşük 

olduğu bölgeye göç edenlerde MS sıklığının ana vatandakilerden düşük olduğu ve bir 

nesil sonra göç ettikleri bölgenin yerlilerine yaklaştığı saptanmıştır. İsrail, İngiltere, 

Avustralya, Fransa ve ABD’den bildirilen sonuçların ılıman bölge ve yüksek yaşam 

standartları gibi çevresel koşulların önemine işaret edebileceği belirtilmektedir (76).  

Göç çalışmalarından elde edilen ilginç bir bulgu da, göç yaşının hastalık 

oluşumunda önemli olabileceği yönündedir. Göç eden gruplarda yapılan çalışmalar, 15 

yaşın göç için referans alınması gerektiğini, risk değerlendirmesinde kişinin yaşamının 

ilk 15 yılını geçirdiği yerin önemli olduğu belirtilmektedir. Bu bulgunun, çevresel risk 

faktörlerinin hastalık ortaya çıkmadan çok önce kişiyi etkilediğinin kanıtı olduğu, ancak 

yatkınlık ve sessiz hastalık sürecinin uyarılması açısından kritik bir yaşın varlığının 

kesinlik kazanmadığı vurgulanmaktadır (73, 76).  

Kısaca MS oluşumunda genetik yatkınlık ve/veya çevresel koşulların söz konusu 

olduğu ve bu faktörler belli bir eşik değeri aştığında, ortaya çıkmayı bekleyen MS’in 

görünür hale geldiği belirtilmektedir (165). Genetik yatkınlığı olan kişilerde çeşitli ve 

bilinmeyen nedenlerle ortaya çıkan otoimmün yanıt şeklindeki hastalığın patogenezini 

anlamak için altta yatan genetik ve immünolojik faktörleri bilmek gerekir: 
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Genetik  

MS’e yatkınlık durumunda genetik yapının rolüne ilişkin bulgular bulunmakla 

birlikte, MS ile kalıtımın ilişkisinin basit bir genetik modelle açıklanamayacak kadar 

karmaşık olduğu belirtilmektedir. Hastalığa yatkınlık açısından yapılan çalışmalar MHC 

(majör histocompatibility complex- majör doku uyuşma kompleksi)  protein ve genleri 

ile THR (T hücre reseptörü) genleri üzerinde yoğunlaşmaktadır (36, 73). Farklı 

topluluklarda farklı dağılımlar ile dikkat çeken ve polimorfik MHC genlerinin ürünü 

olan HLA grupları ile MS arasında bağlantılar bildirilmekte,  DR15 DQ6 Dw2 

haplotipinin göreli bir risk oluşturduğu genel olarak kabul edilmektedir (206). Türk 

populasyonunda yapılan gerek serolojik (168), gerek DNA çalışması (169) ise 

nüfusumuzda hem Dw2, hem de Akdeniz’de MS ile birlikte olan haplotip ile alel bir 

ilişki ortaya koymuştur (36). Ayrıca yapılan bağlantı dengesizliği (38) ve genom tarama 

çalışmasında (39) ülkemiz populasyonunda Fin populasyonuna benzer şekilde MS ile 

5p15 kromozom bölgesi arasında ilişki saptanmıştır.  Öte yandan, gen çalışmalarının 

sonuçları, MS’teki genetik etkinin çoğunun açıklanamadığını göstermekte; hastalığa 

yatkınlığın, poligenik ve farklı gruplarda farklı yatkınlıkların söz konusu olduğu  

heterojen bir özellik gösterdiğini düşündürmektedir. Aynı haplotipte yer alan farklı 

fakat yatkınlık açısından tamamlayıcı genlerin varlığı üzerinde durulmaktadır. Gen 

teknolojisindeki gelişmelerle bu hastalığın etyolojisi de daha fazla aydınlatılabilecektir 

(36, 90). 

Immünoloji 

MS’te hastalık sürecini başlatıcı neden henüz bilinmezken, kronik inflamasyon 

ve demyelinizasyonda yer alan hücresel ve moleküler mekanizmalar oldukça iyi 

belirlenmiştir. MS oluşumundan sorumlu tutulan myelin proteinlerine yönelen hücresel 

yanıtı T hücrelerinin oluşturduğu ve bu yanıtın T hücre aktivasyonu ile ortaya çıktığı 

öngörülmektedir. T lenfosit hücresinin aktivasyonu için T hücre üzerinde yer alan T 

hücre reseptörü (THR), bu reseptöre (ve hücreye) antijenik yapıyı sunabilen ve antijeni 

bu reseptör için görünür kılan bir molekül (MHC) ve kendisine karşı yanıt oluşan 

antijenik bir proteinin (ya da antijen olarak algılanan öz protein) varlığı gerekmektedir. 

THR, MHC proteini ve antijenik protein üçlü etkileşimi, bu istenmeyen immün yanıtın 

oluşumu için temel olarak kabul edilmektedir (167). 
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T lenfositlerinin bilinmeyen nedenlerle aktive olduğu, aktive lenfositlerin kan 

beyin bariyerini aşarak SSS’ye girdiği düşünülmektedir. Bu aşamada makrofajların, 

astrositlerin, antikorların ve interferon-γ, doku nekroz faktörü (TNF) ve interlökin 12 

(IL-12)  gibi inflamasyona yol açan sitokinlerin salındığı; myelin basic protein (MBP), 

myelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) gibi myelin proteinlerini ve myelin üreten 

hücreler olan oligodendrositleri hedef alan bir dizi immünopatolojik olay geliştiği ve bu 

olaylar dizisi sonunda myelin kılıf hasarının oluştuğu belirtilmektedir (90, 122). 

MS’teki işlev kaybının, demelinizasyona olduğu kadar inflamasyona da bağlı 

olduğu bilinmektedir. İnflamasyonun veya inflamatuvar mediatörlerin ileti blokuna ve 

nörolojik defisite yol açabileceği saptanmış ve hatta daha da ileri gidilerek 

“demyelinizasyon olmaksızın tek başına inflamasyonun önemli klinik defisitlere yol 

açabileceği” iddia edilmiştir. Bu iddialar henüz kanıtlanmamakla birlikte, inflamasyonla 

ilişkili birçok faktörün (nitrik oksit,  sitokinler, antikorlar) nöral işlevi etkilediği tahmin 

edilmektedir. Ayrıca inflamasyonun dolaylı etkilerinden de söz edilmekte, kan beyin 

bariyerini bozup aksonların intravasküler bazı faktörlerle temasına yol açarak sinir 

iletisini bozabileceği düşünülmektedir (175, 176). MS’te immün sistemde birçok 

değişiklik olmasına rağmen hangilerinin patogenezde rolü olduğu, hangilerinin 

hastalığın sonucu olarak ortaya çıktığı henüz netlik kazanmamıştır (127, 143, 154). 

Hastalığın patogenezinin myelin kaybı ve inflamasyona dayandığı görüşü birçok 

bilim insanınca kabul görmekle birlikte, bu sürecin tüm immünolojik olayların yol 

açtığı akson kaybı ve nörodejenerasyona odaklandığını ileri sürenler de vardır (129). 

Magnetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemleri, histopatolojik değişikliklerin 

ancak 1/10 kadarının klinik tabloya yansıdığını göstermektedir (73, 175). Bu bulgu, 

özellikle hastalığın erken dönemlerinde olmak üzere, MS’te büyük bir subklinik aktivite 

rezervi olduğunu düşündürmektedir. Hastaların ÜSYE sonrası atak geçirmeleri, virüsler 

ve myelin antijenler arasındaki moleküler benzerliğin veya patojenik T hücrelerini 

aktive eden viral süperantijenlerin MS patogenezinde rol oynadığını gösterse de, bu 

subklinik rezervin nasıl aktive olduğu tam olarak bilinmemektedir (73). Bazı 

kaynaklarda tetikleyici faktörler   enfeksiyon, fiziksel travma, emosyonel stres, gebelik 

(69, 111) şeklinde sıralanırken, bazılarında MS oluşumu veya alevlenmesinde 

travmanın ve stresin yerinin olmadığı belirtilmektedir (73, 90). 
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Klinik Özelliklerin Nörofizyolojisi     

T hücreleri, makrofajlar, inflamatuvar hücreler ve çeşitli faktörlerin katılımıyla 

gerçekleşen immünolojik olaylar sonucunda çapı 1-2 mm’den birkaç cm’ye çıkabilen 

MS lezyonları oluşmaktadır. MS lezyonlarını oluşturan demyelinizasyon aşınma, 

incelme şeklinde değil, segmental demyelinizasyon şeklinde olduğundan ileti blokuna 

yol açmaktadır. Myelinli aksonda bir Ranvier boğumundan diğerine membran 

depolarizasyonu gerektirmeyecek şekilde sıçrayıcı tarzda olan ve myelinsiz liflere göre 

70 kat hızlı olan sinir iletiminin, özellikle hastalığın erken dönemlerinde blokaja 

uğramadığı; ancak myelin kaybı sonucunda, normalde myelin kılıfın altında bulunan 

potasyum kanallarının etkilendiği ve ileti güvenliğinin azaldığı ve ileti bloku oluştuğu 

belirtilmektedir. Bazen bu durumun sodyum kanalları ile kompanse edildiği ve aksiyon 

potansiyelinin demyeline segmentte yavaş da (nodun 1/100’ü) olsa sürekli olarak 

yayılımını sağladığı (73, 175, 176), ancak hızın önemli olduğu bir lifte ileti 

yavaşladığında veya demyeline segment uzun olduğunda klinik bulgularla 

karşılaşılabildiği ifade edilmektedir (114).   

Artan beden ısısı veya metabolik değişiklikler de, iyon kapılarındaki aksiyon 

potansiyelini etkileyerek ileti blokuna yol açmaktadır (psödoatak); ancak bu durum 

soğutma ile veya saatler içerisinde azalmaktadır. Gerçek atak söz konusu olduğunda ise 

hasta işlevselliğinde belirgin bir bozulmadan yakınabilir. Kişiden kişiye ve hatta aynı 

kişide zaman içinde değiştiği bilinse de, remisyon döneminde oligodendrositlerin hasar 

gören aksonları remyelinize etmesi, inflamasyonun gerilemesi, sinaptik değişikliklerle 

ileti blokunun kompansasyonu ve işlev restorasyonu ile semptomların ortadan kalktığı 

ve hastanın remisyona girdiği düşünülmektedir. Hastalık süreci ilerledikçe myelinin 

tamamen zarar gördüğü, yerini glial skar dokusunun aldığı, bölgede sert, sklerotik 

plaklar oluştuğu bilinmektedir. Bir süre sonra myelinin altında bulunan aksonun hasara 

uğraması ile klinik sonuçlar oluştuğundan ve bu hasarın MS’teki geri dönüşsüz 

yetiyitiminin başlıca nedeni olduğundan söz edilmektedir (28, 60, 73, 111, 114, 129, 

175, 176, 192).  

Özetle; deneysel, klinik ve genetik çalışmalar MS’e ilişkin değerli bilgiler 

sağlasa da, halen bu hastalığın genetiği, immünolojisi ve etyolojisine ilişkin yanıtı 

aranan birçok soru vardır (122). Genellikle puberteden önce başladığına inanılan 
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immünolojik süreçte, genetik faktörler kişinin yatkınlığını yani hastalığın kimde 

olacağını belirlerken; viral enfeksiyon, aşı komplikasyonu, çocuklukta yaşanan 

önemsenmeyen olaylar ve iklim gibi çevresel faktörler hastalığın ortaya çıkışını 

tetiklemektedir (154, 191).  

2.4.Semptomlar 

Spesifik bulgular her zaman spesifik patolojilere atfedilemese de, birçok 

durumda belirti ve bulguların zamanlaması ve süresi altta yatan patoloji hakkında fikir 

verebilmektedir. Örneğin bazı geçici sorunlar sıcak duş, egzersiz veya enfeksiyona bağlı 

olarak vücut ısısının yükselmesi sonucu sinir liflerinin iletimindeki kısa süreli 

yetersizliğe bağlı olabilirken (Uthoff fenomeni), belirti bulguların kötüleşmesi ve 24 

saatten fazla devam etmesi ile karakterize gerçek alevlenmeler inflamasyon ve 

demyelinizasyondan kaynaklanmakta ve sınırlı da olsa remyelinizasyon ile sorunlar 

gerilemektedir (114, 129). 

MS’te kişiden kişiye ve hatta aynı kişide ataktan atağa farklılık gösteren 

semptomlar, oluş mekanizmasına göre, pozitif ve negatif semptomlar olmak üzere iki 

başlıkta incelenmektedir. Demyelinizasyon ve inflamasyona bağlı olarak görülen ileti 

blokunun etkileri olan görme bozukluğu, paralizi, uyuşma vb. semptomlar negatif 

semptom olarak tanımlanırken, demyeline bölgede özellikle duyusal aksonları etkileyen 

spontan impulsların desendan deşarjı sonucu görülen ve genellikle 30 sn - 2 dk süren, 

günde 5-40 epizoda kadar tekrarlanan parestezi, trigeminal nevralji, ekstremite, yüz 

veya gövdede tonik kasılmalar, ağrı, Lhermitte gibi semptomlar pozitif semptomlar 

olarak adlandırılmaktadır (175, 176).  

Burada semptomlar sistem yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır (55, 64, 73, 90, 

111, 120, 192). 

Motor bulgular: Hastalarda %62 oranında görülen kortikospinal tutulum kollardan çok 

bacakları etkilemekte ve değişen derecelerde monoparezi, hemiparezi, paraparezi, 

quadriparezi şeklindeki motor güç kaybı ve spastisiteye yol açmaktadır.  

Somatosensoryel (duyusal) bulgular: Erken belirti olarak %21-55, hastalık seyri 

boyunca %52-70 oranında görülen bu sorun arka kordon tutulumuna bağlı olarak 
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izlenmekte ve uyuşma, iğnelenme, yanma hissi, vibrasyon ve pozisyon duyusunda 

bozulma, boyun fleksiyonu sırasında boyundan bacaklara yayılan bir elektriklenme 

hissine (Lhermitte bulgusu) yol açmaktadır. 

Beyin sapı bulguları: Hastaların %40-70’inde göz küresinin hareketi bozulmuştur. 

Yatay planda nistagmus, görme bulanıklığı, görüntülerde sıçrama, diplopi, içe /dışa 

bakış kısıtlılığı, ayrıca dizartrik veya nazone konuşma, vertigo görülebilmektedir.  

Görme yolları ile ilgili bulgular: Optik nörit sık karşılaşılan belirtilerdendir. Hastalar 

genellikle tek taraflı görme kaybı, fotofobi ve göz hareketi ile artan ağrı tanımlar. Optik 

nörit olsun veya olmasın pek çok hastada görme keskinliğinde azalma, renkli görmede 

bozulma ve görme alanında bozulma görülmektedir.  

Serebellar bulgular: Hastalarda sıklıkla gövde ataksisi, dismetri ve disdiakokinezi gibi 

koordinasyon sorunları ve intensiyonel tremor görülebilmektedir. MS için karakteristik 

kabul edilen beyin sapı orijinli dizartri ile birlikte, yumuşak damak ve ağızdaki kasların 

koordinasyonsuzluğu sonucu ortaya çıkan “scanning speech” iletişimi 

güçleştirmektedir.  

Bilişsel /mental bulgular: Subkortikal lezyonlarla ilişkili olarak bilişsel işlevler 

bozulabilmekte ve bellek, dikkat,  konsantrasyon ve problem çözme alanında sorunlar 

ile karşılaşılmaktadır.  

Mesane/ barsak bulguları: Mesanenin depolama veya boşaltma işlevleri bozulabilmekte; 

otonomik disfonksiyona bağlı kolon hareketlerinde yavaşlama ve hastaların sıvı 

almaktan kaçınmaları sonucunda konstipasyon sorunu yaşanabilmektedir.  

Duyguduruma ilişkin bulgular: Hastalık seyri boyunca %75 oranında duygulanım 

bozuklukları görülmekte; depresyon, uygunsuz ağlama /gülme, öfori ve nadiren de olsa 

psikotik tablolar yaşanabilmektedir. 

Cinsel işlev bulguları: Libido, genital duyu ve lubrikasyonda azalma, orgazmik 

disfonksiyon görülebilmektedir. 

Yorgunluk: En sık görülen üç semptomdan biri olan yorgunluk aile ve sosyal yaşamı 

etkileyecek boyutlarda olabilmektedir.  
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2.5.Tanı 

Hastalıktan ilk kez, 1868 yılında Charcot tarafından söz edilmeye başlanmıştır. 

Ardından başta Marburg, Allison, Millar, Schumacher, McAlpine, Lumsden, Acheson, 

Poser ve McDonald olmak üzere birçok bilim insanının çalışmaları hastalığa ilişkin 

mevcut bilgi birikimini sağlamıştır (153).  

SSS’nin iki ayrı bölgesinde lezyon varlığını gösteren anormal fiziksel bulgular, 

akut veya subakut başlangıçlı, ateş gibi araya giren bir hastalıkla bağlantılı olmayan, 24 

saatten uzun süren, aralarında en az 1 aylık zaman bulunan ve MS kliniğini gösteren en 

az 2 nörolojik atak öyküsü ve bu klinik görünümün MS’ten daha iyi bir açıklamasının 

olmaması ile MS tanısı konmaktadır (125). Bu kriterler yerine tek başına klinik 

değerlendirme ile de tanı konabilmektedir. Ancak tanı koymak kolay olmadığından ve 

birçok hekim testlerle tanının doğrulanmasını tercih ettiğinden MR kullanımından bu 

yana çeşitli tanı kriterleri belirlenmiştir. Londra’da Haziran 2000’de NMSS (National 

Multiple Sclerosis Society - Ulusal Multipl Skleroz Derneği) ve Uluslararası Multipl 

Skleroz Federasyonu (Multiple Sclerosis International Federation)  işbirliğiyle 

düzenlenen Uluslararası panelde mevcut tanılama kriterleri tartışılmış ve kriterlerin 

kanıta dayalı olması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmış, eskiden kullanılan 

Poser tanı kriterleri yerine McDonald kriterleri benimsenmiştir (Tablo 2.1- 2.4)(125). 

Tablo 2.1- Yeni Tanı Kriterleri (McDonald) (125, 192) 

Klinik görünüm (atak) Objektif lezyon Tanı için gerekli ilave bilgiler 
 
2 veya daha fazla 
 
2 veya daha fazla 
 
 
1 atak  
 
1 atak (monosemptomatik; 
klinik izole lezyon) 
 
0 (başlangıçtan itibaren 
progresyon) 

 
2 veya daha fazla 
 
1 lezyon 
 
 
2 veya daha fazla 
 
1 lezyon 
 
 
1 lezyon 
 

 
İlave test gerekmiyor (a) 
 
MR bulguları (b) veya en az 2 MR bulgusu ile birlikte 
pozitif BOS (c) bulguları veya farklı tarafı tutan klinik atak 
 
MR takipleri (d) veya ikinci klinik atak 
 
MR bulguları veya en az 2 MR bulgusu ile birlikte pozitif 
BOS bulguları ve MR takipleri veya ikinci klinik atak 
 
Pozitif BOS ve MR bulguları  
- Beyinde 9 veya daha fazla T2 Lezyonu 
- Spinal kordda 2 veya daha fazla lezyon 
- Beyinde 4-8 lezyon + spinal kordda 1 lezyon veya 
- Anormal VEP (e) bulgusu ile birlikte 4-8 beyin lezyonu 

veya beyinde 4’ten az lezyon + spinal kordda 1 lezyon 
MR kontrolü veya 1 yıl sürekli progresyon 
 

(a) Ancak MR ve BOS negatif ise başka tanılar düşünülmelidir.       (b) Bkz. MR tanı kriterleri           
(c) Bkz. BOS tanı kriterleri        (d) Bkz. MR takip kriterleri             (e) Bkz. VEP tanı kriterleri  
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Tablo 2.2- MR Tanı ve Takip Kriterleri  

 
Önemi 

 
Kan beyin bariyerinin etkilenmesiyle meydana gelen vasküler permeabilite artışı, intravenöz 
gadoliniumun (Gd) parankim dokusuna sızmasıyla saptanabilir. Önemli bir inflamasyon 
göstergesi olan Gd tutuşu 3 aya kadar devam eder ve MR’da T2 ağırlıklı görüntülerde lezyonlar 
hiperintens odaklar olarak görünmeye devam eder. Hipointens lezyonlar (kara delik) ise geri 
dönüşsüz demyelinizasyon ve aksonal hasar açısından iyi bir gösterge olabilir (73, 125, 175). 
 

 
Tanı 
Kriterleri 

 
Aşağıdakilerden 3’ünün olması MR pozitif anlamına gelir (Barkoff ve Tintore kriterleri): 
- Bir gadolinium tutan lezyon veya 9 tane T2 hiperintens lezyon 
- Tentorium altında bir veya daha fazla lezyon 
- Korteks yakınında bir veya daha fazla lezyon  
- Ventrikül civarında çapı en az 3 mm’lik 3 veya daha fazla lezyon  

(Not: Bir beyin lezyonunun yerini bir kord lezyonu alabilir.)  (125, 130, 192) 
 
Ancak bu kriterler spinal kord lezyonları ile ilgili olmadığından ve spinal kord lezyonlarının 
özellikleri MS’te iyi bilindiğinden tanıda spinal kord lezyonları da dikkate alınmalıdır:  
- Kordda şişme olmaması veya minimal olması (istisnalar hariç) 
- T2 ağırlıklı görüntülerde belirgin hiperintensite 
- Lezyon çapının 3 mmden büyük, uzunluk olarak 2 vertebral segmentten küçük olması 
- Lezyonların kordun çapraz olarak bir kesitini tutması (125). 
 

 
Takip 
Kriterleri 

 
Zamansal yayılım kriterleri (125, 192) 
- Klinik atağın başlangıcından en az 3 ay sonra bir başka bölgede Gd tutan lezyon saptanması 
- 3. aydaki kontrolde Gd tutan lezyon olmasa da, 6. aydaki kontrol MR’da Gd tutan lezyon 

veya yeni T2 lezyon varlığı 
- İlk MR klinik olayın başlangıcından itibaren 3 ay içinde yapılmışsa, ikinci MR 3 ay veya 

daha sonra tekrarlanır. Yeni Gd tutan lezyon varsa yeterlidir. Yoksa yine 3 ay sonra çekilen 
yeni MR’da yeni T2 lezyonun veya kontrast tutan lezyonun varlığı tanı için yeterlidir  

 
 

Tablo 2.3- Serebrospinal Sıvı (BOS) Kriterleri (73, 125, 130) 

 
Önemi 

 
SSS analizi lezyonların immün ve inflamatuvar yapısı hakkında fikir verebilir; görüntülemenin 
yetersiz kaldığı, spesifitesinin azaldığı veya atipik klinik prezentasyon durumunda yararlı olabilir. 
 

 
Tanı 
Kriteri 
 

 
- Serumda diğer bantlardan farklı oligoklonal IgG bant varlığı ve /veya BOS’taki IgG/ albumin 

oranının serum IgG/ albumin oranına bölünmesiyle elde edilen IgG indeksinde artış 
- SSS’de polimorfonükleer lökosit (lenfosit) sayısının 50/mm3’ten fazla olması 
 

 

Tablo 2.4-Görsel Uyarılmış Potansiyeller (Visual Evoked Potential – VEP)  (73, 125, 130) 

 
Önemi 

 
Duyusal ve motor yolların işlevini değerlendirmek için kullanılan uyarılmış potansiyeller (EP) 
testi ve SSS’nin tekrarlayıcı stimülasyon yoluyla uyarılmış elektrik potansiyelini ölçmeye 
dayanır. Klinik olarak etkilenmemiş duyusal /motor yollar değerlendirildiğinde daha değerlidir.  
 

 
Tanı 
Kriteri 
 

 
Spesifik bir EP komponentindeki belirgin latans (dalga boyu) gecikmesi demyelinizasyon 
göstergesi olmakla birlikte, EP anormalliği sadece MS’e özgü bir durum değildir.  
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Eskiden kullanılan klinik definit MS/laboratuvar destekli MS şeklindeki 

sınıflamanın yerini, tanı kriterleri karşılanıyorsa “MS” veya başka bir tanı konduğunda 

“MS değil” veya hastanın henüz değerlendirilemediği/ tüm tanı kriterlerinin 

karşılanmadığı durumlarda “olası MS” şeklindeki tanımlamanın alması gerektiği 

belirtilmiştir (125). 

Görüntülemeye dayanan bu tanı kriterleri nörologlarca kabul görmekle birlikte, 

sadece tanı kriterlerine bel bağlamanın yeterli olmadığı ve deneyimli bir hekimin yerini 

hiçbir kriter listesinin alamayacağı vurgulanmakta, “MS, iyi bir hekimin MS dediği 

şeydir” şeklinde bir ifade kullanılmaktadır (153). 

2.6.Hastalık Formları  (Klinik Tipleri)  

Hastalığın başlangıcında hastaların çoğu atak ve ardından remisyon dönemi 

yaşarken, küçük bir bölümü başlangıçtan itibaren kötüleşme göstermekte, tüm 

formlarda zaman içinde yetiyitimi giderek artmaktadır. Yetiyitimi akut alevlenmenin 

tam iyileştiği basamaklı kötüleşme veya yavaş/ kademeli kötüleşme şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu formların kötüleşmeye katkısı halen belirsizdir. İlerleyici formun ve 

her formda görülen yetiyitiminin tamamen kademeli ve yavaş bir kötüleşme mi, yoksa 

çok sayıda küçük, subklinik atağın toplamı mı olduğu tartışmalıdır (114).  

1990’lı yılların ortalarında farklı seyir tiplerinin tanımlanmasında bir 

standardizasyon olmadığı ve dünyadaki çeşitli araştırmacılar ve klinisyenlerce farklı 

yorumlandığı farkedilmiştir. Bu durum gerek klinik çalışmaların dizayn edilmesi ve 

yorumlanmasında, gerek hekim, hasta, sağlık ekibi, sigorta şirketleri arasındaki 

iletişimde sorun yaşanmasına yol açmaktadır. Terminoloji üzerinde konsensusa varmak 

ve klinik seyir ve hastalık tiplerini standardize etmek için 1995-1996’da MS uzmanları 

arasında uluslararası bir çalışma yapılmıştır. Amerikan Ulusal MS Derneği Yeni İlaçlar 

İçin Klinik Çalışma Danışma Kurulu’nun yaptırdığı çalışmada 215 MS klinik 

araştırmacısı ile bağlantı kurulmuş ve hastalık formlarını tanımlayan ifadelerin anlamı 

konusunda dil birliği oluşturmak amacıyla sorulan soruları yanıtlamaları istenmiştir. Bu 

yanıtların ve Amerikan Ulusal MS Derneği medikal danışma grupları ve uluslararası 

konsültanların katkılarıyla bir konsensus raporu yayınlanmış, bu yeni terminoloji 

kullanılmaya başlamıştır (114). 
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Yeni terminolojiye göre, MS’te hastalık seyri, hastalığın başlangıcından itibaren 

15 yıl içinde nörolojik açıdan işlevselliğin hiçbir şekilde etkilenmediği benign seyir ve 

hastalığın hızlı, progresif gidiş gösterdiği ve nörolojik işlevlerde kayıp/ ölüm ile 

sonuçlandığı malign seyir şeklinde tanımlanırken hastalığın tipleri klinik özelliklerine 

göre dörde ayrılır (Şekil 2.1 ) (55, 73, 114, 130, 192): 

Relapsing –remitting multipl skleroz (RRMS) (yineleyici): Atak (relaps) 

döneminin tamamen iyileşme veya sekel ve defisitle iyileşme ile sonlandığı ve ataklar 

arasındaki periyodda hastanın nörolojik açıdan stabil olduğu, klinik progresyon 

göstermediği MS formudur.  

Primer progresif MS (PPMS)(birincil ilerleyici): Hastalık başlangıcından 

itibaren sürekli progresyon, nadiren platolar, geçici fakat minör iyileşme ve hızlı 

yetiyitiminin hakim olduğu, akut atakların söz konusu olmadığı MS formudur. 

Hastaların yaklaşık %15’inde ve hastalığın daha geç başladığı kişilerde daha sık 

görülmektedir. 

Sekonder progresif MS (SPMS) (ikincil ilerleyici): Ataklı bir periyoddan sonra 

hastalığın sürekli progresyonu ile karakterize, bazen ataklar, minör remisyon ve 

platoların eşlik edebildiği MS formudur. RRMS’li hastaların yaklaşık %50’sinde 15 yıl 

içinde SPMS görülmesi, SPMS’in ataklı formun geç dönemini temsil ettiği yorumlarına 

yol açmaktadır.  

Progresif relapsing MS (PRMS)(ilerleyici-yineleyici): MS’li hastaların %5’inde 

görülen ve PPMS ile SPMS özelliklerini taşıyan bu tabloda, PPMS’te olduğu gibi 

başlangıçtan itibaren progresyon ve SPMS’te olduğu gibi tam iyileşme ile sonlanan 

veya iyileşmeyen akut ataklar yaşanmaktadır.  

         
   RRMS     PPMS            SPMS              PRMS 

Şekil 2.1– MS’in klinik tipleri (x ekseni zamanı, y ekseni yetiyitimini göstermektedir) (114) 
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1996’da bu yeni tanımların yayınlanmasından bu yana, hastalık formlarına 

ilişkin birçok görüş dile getirilmiştir. “Belki de tüm MS tiplerinin patoloji açısından 

aynı olduğu, tüm MS tiplerinde başlangıçtan itibaren progresyon yaşanırken 

aralarındaki farkın bazılarının atak ile klinik olarak görünür hale gelmesi olduğu” 

spekülasyonları dahi, birçok bilinmezle dolu bu hastalığın klinik tiplerinden söz 

edilirken duyulabilecek olasılıklardandır (114). 

 2.7.Prognoz  

MS’li hastaların çoğunda ilerleyici yetiyitimi görülmektedir. Başlangıçtan 15 yıl 

sonra hastaların sadece %20’sinde herhangi bir işlev bozukluğu görülmemekte (benign 

seyir); yarısı sekonder progresif forma dönüşerek ambulasyonda yardıma gereksinim 

duymaktadır. RRMS’te başlangıçtan yaklaşık 25 yıl sonra, SPMS’te ise başlangıçtan 

yaklaşık 15 yıl sonra hastaların en az yarısının EDSS skorunun 8’e ulaştığı, yani günün 

çoğunu tekerlekli sandalye veya yatakta geçirir hale geldiği belirtilmektedir. Hastanın 

başlangıçta optik nörit veya duyusal semptomlarının olması, hastalığın 

monosemptomatik başlangıçlı olması,  başlangıç yaşının 40’ın altında olması (ama 

çocukluk çağının üstünde), hastanın kadın olması, hastalık tipinin RRMS olması, 

hastalığın ilk 2 yılında geçirdiği atak sayısının 2’den az olması ve başlangıçtan itibaren 

5 yıl geçtiği halde nörolojik bozukluğun minimal olması durumunda prognozun daha iyi 

olacağı, yani yetiyitiminin daha geç olacağı düşünülmektedir (34, 73). Gövde ataksisi, 

aktivite tremoru, motor semptomlar ve progresif seyrin ise kötü prognoz göstergesi 

olduğu belirtilmektedir (130). Türk MS populasyonunda yapılan çok merkezli bir 

çalışmada ise (n=1259), progresif forma sahip olmanın kötü prognoz riskini neredeyse 4 

kat artırdığı, ayrıca hastalığın sfinkter semptomları veya motor semptomlar ile ortaya 

çıkışının, erkek cinsiyetin ve ilk 5 yıl içinde atak sıklığının fazlalığının kötü prognoz 

belirleyicileri olduğu rapor edilmiştir (99). 

İlk atak sırasında çekilen MR görüntülemenin de gelecekte MS’in ortaya 

çıkması konusunda fikir verici olabildiği; tipik T2 ağırlıklı lezyon sayısının ≥ 3 olduğu 

durumlarda gelecek 10 yıl içinde MS gelişme riskinin %70-80’lere ulaştığı, MR normal 

olduğunda bu oranın %20’nin altına düştüğü ve başlangıçta Gd tutan 2 veya daha fazla 

lezyon varlığının önemli bir gösterge olabildiği bildirilmektedir. Henüz çok netlik 
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kazanmamışsa da uyarılmış potansiyeller ve SSS analizinin de prognostik değeri 

olabileceği düşünülmektedir (73).  

Ancak prognoza dair tüm bu bilgilere rağmen, hastanın bireysel yetiyitimini 

öngörme imkanının çok sınırlı olduğu da ve MS prognozunun kişiye özgü bir paterni 

olduğu da vurgulanmaktadır. 

Yetiyitimine yol açmakla birlikte MS’in yaşam süresini kısaltıcı etkisinin 

önemsenmeyecek kadar küçük olduğu ve ölümün hastalık atağına değil, yetiyitimi 

komplikasyonlarına veya intihara bağlı olarak görülebidiği belirtilmektedir (34, 73). 

2.8.Tedavi  

MS’te tedavi atak tedavisi, MS’in biyolojik aktivitesini azaltacak 

immunomodülatör tedavi ve semptomları giderecek semptomatik tedaviden 

oluşmaktadır. Henüz remyelinizasyonu veya nöral tamiri sağlayıcı bir tedavi yöntemi 

mevcut değildir (73).  

2.8.1.Atak Tedavisi  

Atak tedavisinde amaç atak şiddetini azaltmak, iyileşme süresini kısaltmak ve 

iyileşme derecesini artırmaktır. Atak tedavisine başlamadan önce hastanın yaşadığı akut 

kötüleşmenin gerçek bir atak mı, yoksa beden ısısında artıştan kaynaklanan yalancı bir 

atak mı olduğunu belirlemek önemlidir. Yalancı atak durumunda neden bulunup tedavi 

edilirken, gerçek atağın tedavisinde glukokortikoidler kullanılmaktadır. Bu hastalıktaki 

etki mekanizmaları tam olarak bilinmese de atakta steroid kullanan hastaların kan beyin 

bariyerinin düzeldiği, atak şiddetinin azaldığı ve süresinin kısaldığı görülmüştür. 

Özellikle inflamatuvar dönemde yarar sağlayan bu ilaçlara, hastalıkta aksonal 

dejenerasyonun ön plana çıktığı noninflamatuvar dönemde hastaların yanıtsız 

kalabildikleri gözlenmiştir. Bu tedavinin hastalığın uzun vadede seyri üzerine bir etkisi 

olup olmadığı bilinmemektedir. (73, 90, 119, 130). 

Klinik atağın tedavisine ne kadar erken başlanırsa hastanın tedaviden o kadar 

çok yarar göreceğine inanılmakta, bu nedenle nörolojik değerlendirme yapılıp 

semptomların enfeksiyona bağlı olmadığı kesinleştikten ve mutlak kontrendikasyon 

oluşturan bir durum olmadığı belirlendikten hemen sonra atak tedavisine başlanması 
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önerilmektedir. Son zamanlarda oral ve parenteral steroidlerin karşılaştırıldığı birçok 

çalışmada, her iki uygulama arasında önemli bir fark olmadığı belirtilse de genel 

uygulama 3-5 günlük 500-1000 mg/gün intravenöz methylprednisolone (pulse) 

şeklindedir. Bazen hastanın durumuna göre, ardından 2 hafta boyunca 60-80 mg/gün 

oral prednisone kullanılabilmekte, tedavi bittikten sonraki 2 hafta içinde durum 

düzelmezse, daha yüksek doz (0.5-2 g) ile ikinci defa uygulama yinelenmektedir. 

Yüksek doz glukokortikoid tedavisinin sıvı retansiyonu, potasyum kaybı, hipertansiyon, 

kilo artışı, glukoz intoleransı, gastrik sorunlar, osteoporoz, akne ve emosyonel labilite 

gibi yan etkileri olabileceği bilinmekte, tedavi sırasında alınacak bazı önlemlerle bu 

sorunların önüne geçilebilmektedir. Tedavi sırasında sodyumdan fakir ve potasyumdan 

zengin diyetle beslenme ve potasyum kaybına yol açan diüretiklerden kaçınma 

önerilmektedir. Tedavinin neden olduğu emosyonel labilite, uykusuzluk ve peptik ülser 

sorunları için farmakoterapiden yararlanılabilmekte, peptik ülser öyküsü olan hastalara 

cimetidine (400 mg) veya ranitidine (150 mg) verilebilmektedir.  

İkinci tedaviye rağmen yanıt alınamayan demyelinizan fulminant ataklarda diğer 

bir tedavi seçeneği olan plazma değişiminin denenebileceği belirtilmektedir. İlk pulse 

tedavisi sırasında durumu kötüleşen hastalarda ikinci kez pulse denenmeden de 

plazmaferez uygulanabilmektedir. Ancak maliyeti yüksek olduğundan ve etkinliği 

konusundaki sonuçlar net olmadığından, sadece ciddi motor, serebellar, beyin sapı 

ataklı veya ağır optik nöritli hastalara, semptomların başlangıcından itibaren 6 hafta 

içinde uygulanması önerilmektedir. MR aktivitesi kötüleşen hastalara bu yöntemlere 

ilave olarak immunosupresif tedavi de uygulanabilmektedir (73, 90, 119, 130, 136).  

2.8.2.MS’in Biyolojik Aktivitesini Azaltan İmmunomodülatör Tedavi   

MS’in immünomodülasyonunda kullanılan çeşitli ilaçların daha çok RRMS ve 

ataklı SPMS için etkili olduğu, primer progresif MS tedavisi için günümüzde etkinliği 

kanıtlanmış bir tedavi yönteminin henüz olmadığı belirtilmektedir (73).  

İnterferonlar ve Glatiramer Acetate 

Hastalığın biyolojik aktivitesini azaltmak için interferonlar ve glatiramer 

acetate’tan yararlanılmakta; IFN-β1a (Avonex), IFN-β1a (Rebif); IFN-β1b (Betaseron) ve 
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glatiramer acetate (Copaxone) olmak üzere dört immünomodülatör ilaç 

kullanılmaktadır.  

T hücre aktivasyonunu ve artışını baskılamak, proinflamatuvar sitokin düzeyini 

azaltıp supresör sitokin düzeyini artırmak ve inflamatuvar hücrelerin santral sinir 

sisteminde dolaşmasını engellemek amacıyla kullanılan IFN-β’nin atak oranını ve MR 

ile saptanan hastalık yükünü azalttığı ve yetiyitimini geciktirdiği rapor edilmektedir (24, 

73, 148, 163, 187).  

MS Tedavisi Konsensus Grubu (Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group -

MSTCG-) immünomodülatör tedavinin optimizasyonu için 2004 yılında mevcut 

çalışmaları değerlendirerek bir konsensus raporu yayınlamıştır. Bu raporda son 2 yıl 

içinde geçirilmiş en az 2 klinik atak veya tam anlamıyla iyileşememiş 1 ciddi ataktan 

oluşan aktif seyirli RRMS IFN-β  kullanımı için endike olduğu belirtilmekte, tedavilere 

“mümkün olduğunca erken” başlanması önerilmektedir (24, 160).  

IFN-β1a  (Avonex) 30 µgr, haftada bir kez intramüsküler olarak, IFN-β1a  

(Rebif©) 22µg veya 44 µgr haftada 3 kez subkütan enjeksiyon şeklinde, IFN-β1b  

(Betaseron©) 8MIU ise gün aşırı subkütan enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. 

Tedavinin ne zaman başlayacağı, hangi dozla sürdürüleceği, ne zaman 

sonlandırılabileceği ve uzun vadedeki etkileri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış, ancak 

bu çalışmalar kesin kanıtlar vermemiştir. Genel eğilim, dozu azaltmadan tedaviye 

devam etmek yönündedir (13, 44). Konsensus önerisi, tedavi öncesine göre atak sayısı 

ve/veya şiddetinde belirgin azalma olması ve EDSS ile ölçülen yetiyitiminde ≥1 puanlık 

bir artış olmaması ve hastanın yaşam kalitesini etkileyecek ciddi yan etkilerin 

görülmemesi durumunda tedavinin mümkün olabildiğince sürdürülmesi yönündedir 

(136). IFN-β tedavisinin yan etkileri ateş, döküntü, myalji vb grip benzeri semptomlar 

ve karaciğer fonksiyon testlerinde artış, lenfopeni vb laboratuar testlerinde hafif 

sapmalardır. Subkütan uygulamalarda ağrı, kızarıklık, endurasyon ve nadiren cilt 

nekrozuna yol açan enjeksiyon bölgesi reaksiyonu ile karşılaşılsa da, bu sorunlar eş 

zamanlı nonsteroid antiinflamatuvar ve otoenjektör kullanımı ile azaltılabilmektedir. 

Ayrıca tedavi altında depresyon, spastisite artışı ve bilişsel değişiklikler görülebilmekle 

beraber yan etkiler genellikle zaman içinde gerilemektedir (73).  
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IFN-β tedavisinin ilerleyici MS’te kullanımına ilişkin çalışmalar (European/ 

American Betaferon SPMS, SPECTRIMS, IMPACT) olumlu sonuçlar vermeyince, 

sekonder progresif MS’te IFN-β tedavisi, sadece, inflamatuvar aktivite varlığında 

anlamlı bulunmuştur. Bu grupta da doz ve hangi hastada hangi ilacın kullanılacağı 

hekimin kişisel görüşüne bırakılmıştır. Klinik ataksız veya MR inflamasyon aktivitesiz 

ve son yılda progresyonu yavaşlamış SPMS’te IFN-β tedavisi önerilmemektedir (136). 

Hastaların bir bölümünde interferonlara karşı, tedavi etkinliğini ve özellikle MR 

sonuçlarını etkilediği iddia edilen nötralizan antikorlar oluşsa da zaman içinde bunlar 

geçmektedir. Tedavisi iyi giden bir hastada antikor varlığına bakılmaksızın tedaviye 

devam etmek, kötüleşen hastalarda da antikor negatif olsa da tedaviyi kesmenin uygun 

bir yaklaşım olacağı belirtilmektedir (73).  

IFN-β tedavisi dışında ilk seçenek diğer immünomodülatör glatiramer acetate’tır 

(Copaxone©- eski adıyla Copolimer1©). Dört aminoasitten oluşan sentetik bir polipeptid 

olup antijen spesifik supresör T hücrelerini indüklemek, MBP ve diğer antijenlerle 

kompetisyona girerek (yarışarak) T hücresi aktivasyonunu engellemek ve 

proinflamatuvar ve supresör sitokinler arasındaki dengeyi değiştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır.  Bu ilaçla ilgili olarak kanıt oluşturabilecek güçlü bulgular olmasa da, 

yetiyitimini azalttığı, 2 yıllık kullanımla atak sıklığını ve MR aktivitesini anlamlı 

şekilde azalttığı bildirilmekte (96, 97), diğer immünomodülatörlere benzer şekilde erken 

dönemde başlanmasının uygun olacağı tahmin edilmektedir (73, 136).  

Glatiramer acetate 20 mg, günlük subkütan enjeksiyon şeklinde 

uygulanmaktadır. Yan etki olarak enjeksiyon bölgesi reaksiyonu görülse de bu 

interferonlardaki kadar şiddetli olmamaktadır. Hastaların yaklaşık %15’inde enjeksiyon 

sonrası sıcak basması, göğüste sıkıntı hissi, dispne, palpitasyon ve anksiyete atağı 

görülebilmektedir. Bu atak genellikle 1 saatten az sürmekte ve tekrar etmemektedir 

(73).  

Hasta hangi ilacı kullanırsa kullansın, tedavi altında atak sıklığı veya ilerleyici 

yetiyitimi değişmeyen hastalarda tedavi ajanının değiştirilmesinin yararlı olabileceği 

düşünülmektedir (73).  
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Natalizumab 

FDA tarafından Kasım 2004’te onaylanan Natalizumab, T hücrelerinin 

endotelyal hücrelere tutunmasını ve kan beyin bariyerini aşmasını inhibe eden bir 

ajandır. Devam eden çalışmalar, bu ajanın, MS ataklarını önlemede diğer hastalık 

modifiye edici ajanlara göre 2 kat daha etkili olduğunu göstermektedir. 4 haftalık 

infüzyonlar şeklinde uygulanan bir ilaçtır. Yan etki olarak hastaların yaklaşık %1’inde 

şiddetli hipersensitivite reaksiyonları ve %6’sında nötralizan antikor oluşumu 

görülmektedir. Mart 2005’te 2 vakada progresif multifokal lökoensefalopati 

görüldüğünden ilacın dağıtımı durdurulmuştur (73).  

Mitoxantrone Hydrochloride  

Mitoxantrone (Novantrone©) DNA sarmalına zarar vererek, RNA sentezini 

etkileyerek ve DNA tamirinde görevli topoizomeraz II enzimini inhibe ederek etki 

gösteren bir antineoplastik ajandır. FDA tarafından SPMS, PRMS ve kötüleşen RRMS 

durumlarında kullanılmak üzere onay alan bu ilacın kullanım alanı diğerlerine kıyasla 

daha geniş olsa da etkinliğini gösteren kanıtların henüz çok güçlü olmadığı; 

kardiomyopati, ejeksiyon fraksiyonunda azalma, geri dönüşsüz kalp yetersizliği gibi 

kardiak sorunlara, kalıcı amenore ve akut lösemiye yol açabildiği ve yan etkiler 

kümülatif doz ile ilişkili olduğundan 2-3 yıldan uzun süre kullanılmaması gerektiği 

belirtilmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında, mitoxantrone’un ilk tercih edilen ilaç 

olmadığı ve ancak diğer tedavilere yanıt vermeyen progresif hastalarda denenmesinin 

uygun olabileceği belirtilmektedir (73, 130, 136).  

2.8.3.MS Ruhsatı Olmayan (Off-label) ilaçlar  

Azathioprine (2-3 mg /kg): İmmünosupresif bir ilaç olan azathioprine SPMS’te 

ve immünomodülatör tedaviyi kullanamayan veya kullanmak istemeyen hastalarda 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar ilacın yetiyitimini etkilemediğini, ancak atak 

sıklığını azalttığını ortaya koymuştur. (73, 136, 155) 

Methotrexate (7.5-20 mg/kg): SPMS’te üst ekstremite işlev bozukluğunu 

yavaşlattığı gösterilmiştir. Geri dönüşsüz karaciğer hasarına yol açabileceğinden tedavi 

başladıktan 2 yıl sonra karaciğer biyopsisi yapılması önerilmektedir (73, 155). 
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Cyclophosphamide (700 mg/m2, iki ayda bir): Genel durumu iyi olan, 

ambulatuvar, 40 yaş altındaki tedaviye dirençli hastalarda yararlı olabilmektedir. Birçok 

Avrupa ülkesinde MS’te kullanım için ruhsat almadığından, sadece immunoterapiye 

yanıt vermeyen kliniği ağır hastalarda kullanılması önerilmektedir (100, 136). 

Intravenöz immünglobülin (IVIg, 1g/kg, aylık pulse): RRMS’te 

immünomodülatörlerin tolere edilemediği durumlarda, ikinci seçenek olarak 

kullanılabilmektedir. Atak oranını azaltmaktadır. Ancak yüksek maliyeti, optimal 

dozuyla ilgili belirsizlikler, tromboemboli komplikasyonu ve uzun süreli yetiyitimine 

etkilerinin kesinleşmemiş olması kullanımını sınırlamaktadır (73, 155). 

Methylprednisolone: Ayda bir kez yüksek doz IV pulse olarak uygulanmasının 

yetiyitimi progresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Ancak MSTCG tarafından standart 

immünomodülatör tedaviye bir alternatif oluşturmadığı belirtilmektedir (136). 

2.8.4.Semptomatik Tedavi  

MS tedavisinin unsurlarından biri de birçok sisteme ilişkin semptomların 

giderilmesidir (Tablo 2.5) (55, 73, 130):  

2.8.5.Gelecek Vaad Eden Deneysel Tedaviler  

MS tedavisi için halen sürdürülmekte olan birçok çalışma vardır. Bunlar 

kombinasyon tedavileri, yüksek doz interferon tedavisi, immunomodülatör olarak 

statinlerin kullanımı, gebelik benzeri durum yaratmak için estriol kullanımı, kemik iliği 

transplantasyonu ve Schwann hücresi transplantasyonudur. Son yıllarda yapılan hayvan 

çalışmaları MS patogenezine ilişkin bilgiler vermiş, hastalık patogenezinin heterojenite 

ve karmaşıklığına ışık tutmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında bugün MS olarak 

nitelendirilen hastalığın daha rafine sınıflandırılması mümkün olabilecektir. Şüphesiz bu 

durum farklı tedavilerin de önünü açacaktır. Modern bioteknoloji de yeni kuşak 

immunoterapötikler üreterek tedaviye çok büyük katkı sağlayabilecek durumdadır. 

Gelişen antikor mühendisliği ile son derece seçici monoklonal antikorlar geliştirilmiş ve 

kullanımı araştırılmaktadır (73, 79). Ayrıca immünolojik sürecin çeşitli aşamalarına etki 

edecek ilaçlar ve kök hücre nakli gibi birçok yöntem yoğun şekilde araştırılmaktadır 

(17, 79). 
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Tablo 2.5- Semptomatik Tedavi  (192) 

Semptom Tedavi 
Kas güçsüzlüğü ve özellikle sıcaklık artışına 
bağlı semptomlar 
 
Ataksi /tremor  
 
Spastisite ve spazmlar  
 
 
Ağrı  
 
 
 
Detrusor hiperrefleksisi  
 
 
Detrusor /sfinkter dissinerjisi  
 
Refleks duvar kontraksiyon kaybı 
 
Üriner yol enfeksiyonları  
 
Konstipasyon  
 
Depresyon  
 
 
 
Yorgunluk  
 
Bilişsel işlev bozuklukları  
 
Paroksismal semptomlar  
 
 
Cinsel işlev bozukluğu 

Potasyum kanal blokerleri (aminopyridine)  
 
 
Clonazepam, mysoline, propranalol veya ondansetron 
 
Baclofen, lioresal, diazepam, tizanidine, dantroline  ve 
cyclobenzaprine hydrochloride  
 
Antikonvülsifler (carbamazepine, phenytoin, gabapentin), 
antidepresanlar (amitriptyline, nortryptiline, desipramine, 
venlafaxine) ve antiaritmikler (mexiletine) 
 
Propantheline bromide, oxybutinin, hycosamine sulfate,  
tolteridine tartrate 
 
Phenoxybenzamine ve terazosin hydrochloride  
 
Bethanecol, kateterizasyon  
 
Profilaktik antibiyoterapi, aralıklı kateterizasyon  
 
Laksatif  
 
SSRI (fluoxitine, sertraline), trisiklik (amitriptyline, 
nortryptiline, desipramine) ve nontrisiklik antidepresanlar 
(venlafaxine) 
 
Amantadine, methylphenidate,  pemoline  ve modafinil 
 
Kolinesteraz inhibitörü donepezil hydrochloride  
 
Düşük doz antikonvülsifler (acetazolamide, carbamazepine, 
phenytoin, gabapentin)  
 
Vaginal lubrikan, vazoaktif ilaçlar, vakum cihazı 
 

 

2.8.6.Tamamlayıcı Yöntem /Tedaviler 

 Gelenekçi tıbbın karşılayamadığı gereksinimlere yanıt vererek, tıbbi tedavinin 

çerçevesini genişleterek ve bütüne katkıda bulunarak tıbbı tamamlayan tanı, tedavi ve 

/veya korunma yöntemi şeklinde tanımlanan tamamlayıcı (complementary) yöntemler, 

birçok kronik hastalıkta olduğu gibi MS’te de kullanılmaktadır. Hastaların bu alanda 

ciddi ölçüde zaman, enerji ve para harcadıkları bilinmektedir. Internette “MS ve diyet” 

(MS and diet) kelimeleriyle yapılacak bir aramada, arama motorunun yüzbinlerle 

referans bulması dahi bu yöntemlere olan ilgiyi göstermeye yeterlidir (40). Hatta bu 

yöntemlerin, diğer birçok hastalığa göre MS’te daha fazla kullanıldığı söylenebilir. 
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Yapılan çalışmalarda, ABD’de MS’li hastalarda günümüzde veya geçmişte herhangi bir 

tamamlayıcı/ alternatif yöntem kullanma oranı %64’lere kadar çıkabilmektedir. Çoğu 

kez bu kullanımın sağlık ekibine danışılmadan gerçekleştiği de bilinmektedir. ABD’de 

2055 kişide yapılan bir çalışmayla, son 12 ayda grubun %42’sinin 

tamamlayıcı/alternatif yöntemler kullandığı, ancak sadece %38,5’unun bunu 

hekimlerine bildirdiği gösterilmiştir (199). 

Konuyla ilgili literatürde, hastaların bu yöntemlere yönelme nedenleri arasında, 

mevcut medikal tedavilerden umduğunu bulamama, sağlık ekibi ve hasta iletişimindeki 

yetersizlik, sağlık/ hastalık konusunda değişen tutumlar, tedavi programında daha aktif 

olma ve farklı seçeneklere de fırsat verme isteği, bu yöntemlerin daha “sağlıklı” olduğu 

düşüncesi,  teknik ve invazif olmayan, kolay anlaşılır yöntemlerin tercih edilmesi gibi 

çeşitli faktörlerden söz edilmektedir. Ve bu yöntemlerin en önemli özelliği olarak, ayrı 

ayrı semptomlara odaklanan mekanistik model yerine, psikososyal gereksinimler de 

dahil olmak üzere tüm gereksinimlere eğilen daha holistik bir modeli benimseyişi 

vurgulanmaktadır (6, 54). 

10 MS hastası ile yapılan, her biri 30-50 dakikalık görüşmelerden oluşan ve 

hastaların tamamlayıcı yöntemlere ilişkin deneyimlerinin incelendiği niteliksel 

(kalitatif) bir çalışmada (54), az önce sözü edilen faktörlere ilave olarak hastalar 

tarafından aşağıdaki ifadeler dile getirilmiştir:  

 “Sanırım MS’li hastalar hastalıkla ilgili yapılacak hiçbir şey olmadığını kabul 

ediyorlar. Hekimlerin söylediği de bu. Ama yine de hiçbir hekimin hiç olmazsa diyetle 

ilgili bir öneride bulunmayışı beni dehşete düşürüyor.” 

Aynı çalışmada, zihin- beden dualizmini reddeden hastalar, zihinsel olarak iyi 

hissetmenin ve kontrol duygusunun,  kendilerini daha iyi hissettirdiğini söylemiştir: 

“İşe el koydum, kendim için bir şeyler yapmaya başladım. Eğer MS isen 

kontrolü kaybediyorsun. MS’i veya bedenimi kontrol etmek… Belki de kendimi 

kandırıyorum. Bilmiyorum bu belki de bir çeşit kendini kandırma, ama daha iyi 

hissettiriyor. Plasebo gibi.” 
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Tamamlayıcı/ alternatif tedavilerin MS’i tedavi etme iddiası ol(a)masa da, 

spesifik semptomlara ve hatta hastalığın progresyonuna yararlı olabileceği iddia edilen 

çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan diyet yaklaşımları, masaj, body work, refleksoloji ve 

nöral tedavinin etkinliği randomize kontrollü çalışmalarla gösterilmiştir; akupunktur, 

aromaterapi, yoga ve homeopatinin etkinliği ise anekdotal düzeydedir (87, 199). 

Tüm bu seçenekler içinde sonuçları en kesin olan diyet çalışmalarıdır. Yıllardır 

MS için glutensiz diyet,  akşamsefası yağı içeren diyet, pektin ve fruktoz kısıtlı diyet, 

megavitamin tedavisi, mineral takviyesi, aloe vera vb diyetler önerilmekte, ancak bu 

önerilerin sistematik ve güçlü bilimsel kanıtlara dayanmadığı bilinmektedir (40). Son 

yıllarda omega-3 çoklu doymamış yağ asiti (PUFA) ile ilgili birçok çalışma 

yapılmaktadır. Bu gruptaki yağ asitlerinden balık yağında çokça bulunan 

ekosapentanoik asit (EPA) ve dokosaheksanoik asidin (DHA), inflamasyon sürecini 

oluşturan ekosanoid ve sitokin üretimini inhibe ettiğinden, ağrıyı yatıştırıcı özelliği 

olduğu;  nörojenik kaynaklı olsun veya olmasın tüm ağrıların önlenmesi ve tedavisinde 

etkili olabileceği belirtilerek multipl sklerozda da kullanılması önerilmektedir (173). 

Daha da ileri gidilerek PUFA tüketiminin ateroskleroz, majör depresyon, bazı 

inflamatuvar ve otoimmün hastalıkların yanısıra MS üzerinde de koruyucu ve hatta 

hastalığı modifiye edici etkilerinden söz edilmektedir (139). Yine PUFA grubundan 

linoleik asit/ derivelerinin disabilitesi az, erken MS’li hastalarda atak şiddet/ süresini ve 

hastalığın ilerlemesini azaltabileceği iddia edilmektedir. Linoleik asidin hücresel 

immünitenin düzenlenmesinde rolü olduğu ve prostoglandin deriveleri ile 

immunosupresif etki yarattığı düşünülmektedir (87). 

Diğer bir tamamlayıcı tedavi seçeneği olan body work /masajın ise kısa süreli 

etki olarak anksiyete ve depresif moodu azalttığı, uzun vadede ise özsaygıyı artırdığı, 

beden imajını iyileştirdiği, hastanın progresyon algılamasını iyileştirdiği ve sosyal işlev 

durumunu düzelttiği saptanmıştır. Fizyolojik ve psikolojik anlamda bedenin 

farkındalığını artırma yöntemi olan Feldenkrais metoduyla kişinin algıladığı stres ve 

anksiyetenin azaldığı belirlenmiştir. Ayak tabanındaki spesifik noktalara bası uygulama 

esasına dayanan refleksolojinin kullanıldığı çalışmada ise parestezi, üriner semptom, 

kas gücü ve spastisitenin refleksoloji grubunda anlamlı olarak düzeldiği görülmüştür 

(87). 
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Tamamlayıcı yöntemler içinde nisbeten yeni olanlardan biri manyetik alan 

terapisidir. Bu teknik, spastisite gibi semptomların tedavisinde magnetik stimulasyon 

kullanımı esasına dayanmaktadır. Nöronların, dokulardaki elektriksel alanı stimüle eden 

manyetik alanla uyarılabileceği bilinse de bu yöntemin mekanizması tam olarak 

bilinmemektedir. Yapılan çift kör randomize bir çalışmada bu yöntemin güçlü plasebo 

etkisiyle hastanın iyi hissetmesini sağlamasının yanısıra spazmları giderici etkisinin de 

olduğu belirlenmiştir. Bir başka çalışmada ise mesane kontrolü, bilişsel işlev, 

yorgunluk, mobilite, spastisite ve görmenin düzeldiği ileri sürülmüştür (87). 

Nöral terapi ise modifiye bir akupunktur formu olup özellikle ambulatuvar 

hastaların yarar görebileceği ucuz ve etkili bir yöntemdir. Ancak tedavi etkisi kısadır ve 

uzun süreli etkinliği bilinmemektedir (87).  

Sağlıklı kişilere verildiğinde hastalık semptomları yaratan ilaçların çok küçük 

dozlarda verilmesi anlamına gelen homeopati uygulaması da, etkinliği kanıtlanmasa da, 

birçok ülkede çok popüler olan bir yöntemdir. İngiltere’de sağlık sigortası kapsamında 

sunulan bu hizmetten yararlanmak için sadece Glasgow Homeopati Hastanesi’ne her yıl 

500 hastanın yatarak, 7000 hastanın ayaktan tedavi olmak için başvurması bu 

popülaritenin önemli bir kanıtıdır. Homeopati genellikle doğal maddelerden elde edilen 

ekstrelerin seyreltilerek uygulanmasıdır. Sağlık profesyonelleri -hekim, hemşire, eczacı, 

diş hekimi- tarafından hazırlanan bileşimler, ulusal bir organizasyon tarafından 

belirlenen mevzuat doğrultusunda uygulanmaktadır (199). 

MS’te ağrı hastaların %75’ince yaşanmaktadır. Son yıllarda birçok hastalıkta 

görülen akut ve kronik ağrının tedavisinde yaygın olarak kullanılan seçeneklerden biri, 

esansiyel yağların kontrollü olarak kullanılması tekniğine dayalı olan aromaterapidir. 

Özellikle ester ve terpen (hidrokarbon) içeriği yüksek olan lavanta, huş ağacı ve roman 

papatyası yağı gibi yağların spesifik analjezik özellikleri olduğu saptanmıştır. Aromanın 

emosyonları kontrol eden limbik sistemi etkileyerek relaksasyon ve sedasyon sağlayan 

nörokimyasalları salgılatan etkisi ile, masajın ağrı impulslarının iletimini yavaşlatan, 

stres baskılayıcı hormon düzeyini artıran ve rahatlatan etkisi birleşince aromaterapi ağrı 

yönetiminde önemli bir alternatif haline gelmektedir. Bugüne değin yapılan çalışma 

sayısı yetersiz olmasına ve konuyla ilgili kanıt bulunmamasına rağmen, anekdotlar 

aromaterapinin uykuyu ve mobiliteyi kolaylaştırdığı, relaksasyon sağladığı, genel iyilik 
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haline katkıda bulunduğu ve sonuç olarak ağrıyla başetmeyi kolaylaştırdığı yönündedir 

(86). 

Özellikle fiziksel semptomları yatıştırmak için başvurulan yöntemlerden biri de 

cannabinoid kullanımıdır. 630 MS’li hastada yapılan ve 15 hafta süren plasebo 

kontrollü randomize çift kör bir çalışmada (202), cannabinoidlerin spastisiteye etki 

etmese de, mobilite, ağrı ve uyku kalitesini düzelttiği, ancak irritabilite, depresyon, 

yorgunluk, tremor ve yorgunluğu etkilemediği belirlenmiştir. Her ne kadar bu çalışma 

ile cannabinoidlerin spastisiteye etkili olmadığı sonucu ortaya çıksa da,  kullanılan 

ölçek duyarlılık açısından zaman zaman eleştiriler aldığından, bu sonucu tartışmalı 

bulan ve çalışmada yan etki bildirilmediğine ve ilacın birtakım olumlu etkileri 

görüldüğüne göre, zaten hastalar tarafından illegal olarak kullanılan bu ilacın bir an 

önce daha kontrollü çalışmalarla tekrar etkinliği değerlendirilerek piyasaya sunulmasını 

önerenler vardır (61). 

Sonuç olarak tamamlayıcı/alternatif yöntemler konusunda çeşitli çalışmalar 

vardır. Çalışmaların sonuçları genellikle olumludur. Ancak, sonucu tedavinin etkinliğini 

desteklemeyen çalışmaların genellikle araştırmacılar tarafından yayına gönderilmediği 

ve sözü edilen çalışmaların örneklem sınırlı ve metodolojik olarak da mükemmel 

olmadıkları gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yöntemlerin yarar veya riskleri 

konusunda daha net konuşabilmek için, daha büyük gruplarda yapılmış ve metodolojisi 

daha düzgün olan çalışmalara gereksinim vardır. Sağlık profesyonellerinin bu konuda 

öneride bulunması zor olsa da, hastalığı tedavi etme iddiası taşımadığı sürece, 

semptomların yatıştırılması anlamında bu yöntemlere şans tanınabileceği 

belirtilmektedir (54, 199). 

2.9.Hemşirelik Bakımı 

İmmün sistemdeki patoloji ve henüz tam olarak açıklanamayan çeşitli 

mekanizmalarla santral sinir sistemindeki inflamasyon ve demyelinizasyona neden olan 

ve zaman içinde aksonal hasar yaratan multipl skleroz (MS), kronik ve ilerleyici bir 

hastalık olup  yaşam süresinin önemli bir bölümünü etkileyen; bireyin fiziksel, 

emosyonel, sosyal ve hatta bilişsel işlevlerinde önemli sınırlılıklara neden olan ve 

yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. MS hiçbir iz bırakmadan 
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tamamen kaybolan semptom ataklarından, kalıcı ve ciddi semptomlara kadar geniş bir 

yelpazede farklı tablolar sergileyen bir hastalıktır. Birçok semptoma neden olan ve 

hastanın yaşamını önemli ölçüde etkileyen MS tedavisi birkaç yıl öncesine değin 

semptom yönetimine odaklanırken, yeni geliştirilen ilaçlarla günümüzde hastalık 

modifikasyonuna odaklanmaktadır (29).  

Özellikle son yıllarda MS tedavisinde sağlanan gelişmeler, bakımın da 

kapsamının genişlemesine yol açmış ve MS hemşiresinin rolleri artan eğitim ve bakım 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde artmıştır. Bu genişleyen bakım spektrumu, sağlık- 

hastalık dizgesinin herhangi bir noktasındaki hastaların gereksinimlerine yanıt 

verebilecek ileri düzeyde becerilerle donanmayı zorunlu kılmaktadır. MS hemşiresi, 

dünyadaki önemli MS inisiyatiflerinden biri olan IOMSN (International Organization of 

Multiple Sclerosis Nurses- Uluslararası Multipl Skleroz Hemşireleri Organizasyonu) 

tarafından “MS’li hastayla işbirliği yapan, onunla bilgi, güç ve umudu paylaşan; hastaya 

adaptif başetme becerisi, otonomi, kontrol duygusu kazandıran, umut etmeyi ve pozitif 

düşünmeyi sağlayan uzman”  şeklinde tanımlanmaktadır (29, 68, 88, 89). 

IOMSN gibi organizasyonlarca verilen eğitim programını tamamladıktan sonra 

sınavı geçerek “MS hemşiresi” sertifikasını almaya hak kazanan hemşirenin bakım 

sağlayıcı,  yönetici, eğitimci, hasta hakları savunucusu, araştırmacı, konsültan ve 

kollaboratör rolleri üzerinde durulmaktadır. Ülkemiz gibi branşlaşma konusunda 

mezuniyet sonrası eğitim programlarının geliştirilmesi çabalarının sürdürüldüğü 

ülkelerde, multipl skleroz öncelikli klinik sorunlar arasında yer almakta ve MS’li 

hastalar ile çalışan hemşirenin rolleri burada da giderek yapılandırılmaktadır. Bakım 

sağlayıcı (klinisyen rol) olarak hastanın değerlendirilmesi, tedavi ve bakımını 

üstlenirken, yönetici rolünde ekibin süpervizyonunda, kararlara katılma ve kalite 

güvenliğinde rol almaktadır. Bunların yanısıra hasta /ailesi ve sağlık profesyonellerinin 

eğitimini sürdürmekte (eğitimci rolü), çalışma yaşamında karşılaşılan sorunlarda ve 

tedavi kararlarında hastanın haklarını korumakta (hasta hakları savunucusu rolü), tedavi 

ve bakımla ilgili çalışmalarda araştırmanın her aşamasına katılmakta (araştırıcı rol), 

kurum içi ve dışı danışmanlık, endüstri, sigorta şirketleri ve kurum ile hasta arasında 

liyezon görevi üstlenmekte (konsültan rol) ve bakımı ilgilendirebilecek tüm unsurlar 

arasındaki senkronizasyonu sağlamaktadır (kollaboratör rol) (29, 67, 69, 88, 89, 152, 

203). 
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Tüm bu rolleri üstlenerek MS’li hastalarla çalışan hemşirelerin sıklıkla 

karşılaşabildiği sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Tablo 2.7)(20, 111, 133, 151): 

Tablo 2.6- MS’li Hastalarda Görülebilecek Bakım Sorunları 

Fonksiyonel Örüntü Hemşirelik tanısı 
 
Sağlığın algılanması   
 
 
Beslenme -metabolik durum 
 
 
Eliminasyon 
 
 
Aktivite-egzersiz 
 
 
 
 
Algılama-duyu 
 
 
Kendini algılama 
 
Uyku- dinlenme 
 
Rol ve ilişkiler  
 
 
Cinsellik ve üreme 
 
Başetme - stres toleransı 
 
İnanç ve değerler 

 
Tedavi planını uygulamada yetersizlik, tedavi planına uyumsuzluk, sağlık 
arayış davranışları 
 
Beslenmede değişiklik: Beden gereksiniminden az beslenme (çiğneme /yutma 
güçlüğüne bağlı), deri bütünlüğünde bozulma riski, aspirasyon riski 
 
Üriner eliminasyonda değişiklik: Retansiyon / idrar yapmada sıkışıklık)/ 
İnkontinans;  Fekal eliminasyonda değişiklik: Konstipasyon / Fekal tıkaç 
 
Fizik mobilitede bozulma, Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede 
yetersizlik, kullanmama sendromu riski, yorgunluk, boş vakitlerini 
değerlendirmede yetersizlik, evdeki sorumluluklarını sürdürme ve yönetmede 
yetersizlik, havayolu açıklığında yetersizlik 
 
Ağrı (sırt, bacak), duyusal -algısal değişiklikler, düşünme sürecinde 
değişiklik, bellekte bozulma, karar vermede çatışma, travma riski 
 
Güçsüzlük, benlik saygısında bozulma 
 
Uyku biçiminde bozukluk 
 
Üstlendiği rolü yerine getirmede değişiklik, sosyal izolasyon, aile 
süreçlerinde değişiklik, sözel iletişimde bozulma 
 
Cinsel işlevlerde bozulma 
 
Etkisiz bireysel başetme 
 
Ruhsal sıkıntı 
 

  

Çok sayıda ve kompleks bakım sorunları olan bu hastalarla çalışan hemşirelerin 

nöromüsküler işlevleri en üst düzeye çıkarmak, günlük yaşam aktivitelerinde mümkün 

olduğunca bağımsızlığı sağlamak, psikososyal esenliği ve hastalığa uyumu 

sağlayabilmek için bakımda üzerinde durması gereken noktalar aşağıda sıralanmıştır 

(29, 69, 88, 89): 

 Atak yönetimi  

 Hastalık modifikasyonu  

 Semptom yönetimi  

 Komplikasyonların önlenmesi ve rehabilitasyon 

 Psikososyal destek 

 Eğitim 
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2.9.1.Atak Yönetimi  

Genellikle yineleyici formda görülen MS’te atak tedavisi aksonal inflamasyonu 

azaltmada ve dolayısıyla ağırlaşan semptomları yatıştırmada çok önemlidir. Bu amaçla 

genellikle prednisone ve methylprednisolone, bazen de ACTH (adrenokortikotropik 

hormon)'dan yararlanılır. Uzun süreli ve yüksek dozda kortikosteroidin kullanıldığı 

tedavi rejimi birden sonlandırılmamalı, doz azaltılarak kesilmelidir. Steroidler su ve 

sodyum retansiyonuna ve potasyum atılımına yol açtığından hasta tedavinin sürdüğü 

dönemde sodyumdan fakir, potasyumdan zengin bir diyetle beslenmeli, ödem ve kilo 

takibi yapılmalıdır. İmmün sistem baskılandığından enfeksiyon riski artacağı için hasta 

enfeksiyon belirti bulguları açısından izlenmeli ve enfekte kişilerden korunmalıdır. Bu 

ilaçların olası yan etkileri izlenmelidir; bunun için kan şekeri ve kan basıncı izlemi 

yapılmalı, hasta osteoporoz riski, gastrik sorunlar açısından takip edilmelidir. Hasta 

yakınlarına mood değişikliği (öfori) olabileceği söylenmeli, anlayışlı olmaları 

istenmelidir (29, 88, 89). 

2.9.2.Hastalık Modifikasyonu 

Kanada ve ABD’deki çeşitli merkezlerden 80 MS hemşiresinin, hastalık 

modifiye edici ilaç (DMT) kullanan hastalarda tedavi optimizasyonu için yayınladıkları 

raporda; hemşirenin sorumluluklarının ilk değerlendirme, tedavinin planlanması, hasta 

eğitimi ve tedaviye uyumun değerlendirilmesi şeklinde olduğu belirtilmektedir. Bu 

tedavilerde hastanın tedaviye uygunluğu, hazır oluşu, tedavi etkinliği, kendi kendine 

enjeksiyon tekniği, yan etkiler, tedaviye uyumu ve fiziksel, bilişsel ve psikososyal 

durumu ile ilgili konularda sorunlar ortaya çıktığı ve bu sorunların önlenmesi 

/giderilmesinde hemşirelerin önemli rolü olduğu ifade edilmektedir (31, 83).  

Literatürde hastanın tedaviye uyumunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek 

çeşitli yaklaşımlar olduğu belirtilmekle birlikte en fazla transteorik değişim modelinden 

söz edilmektedir. Transteorik değişim modeli hastanın değişime hazır olup olmadığının 

değerlendirilmesi ve hastanın bulunduğu aşamaya uygun girişimleri kapsamaktadır. 

Tasarı öncesi aşamada “tedaviye henüz ihtiyacım yok” şeklinde düşünen hastanın MS’e 

ilişkin bilgi düzeyi değerlendirilmeli, tedaviye ilişkin kişisel inançları ve başlamasına 

engel olabilecek faktörler konusunda görüşülmelidir. Tasarı aşamasında aktif olarak 
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tedaviyi düşünen ama kararını netleştiremeyen, örneğin yazın tatilde başlamak istediğini 

söyleyen hastaya tedavi süresi, yararları ve olası yan etkileri anlatılmalı, sürekli destek 

ve sorularını yanıtlamak için izlenmelidir. Hazırlık aşamasında hasta olumlu kararını 

bildirir, 1 ay içinde başlayacağını söyler. Bu hastaya tedaviye ilişkin ayrıntılı bilgi 

verilmeli, tedaviyi başlatma tarihi belirlenmeli, gerekirse aile üyelerinden ve 

yakınlardan yardım istenerek kişisel destek ağı oluşturmasına yardım edilmeli ve sürekli 

destek sağlanmalıdır. Eylem aşamasında tedavinin başlaması ile aktif izlem ve üst 

düzey destek sağlanır. Sonraki aşamalarda hastaya sağlanan destek ve periyodik izlem 

sürdürülür (84). 

İlk Değerlendirme ve Hasta Seçimi kapsamlı bir klinik ve psikososyal 

değerlendirme ile başlar. Hastanın DMT için uygun bir aday olup olmadığı ve tedaviye 

hazır olup olmadığı değerlendirilir. Uzun süreli tedavinin optimizasyonu için bu ilk 

aşamada hemşirenin hastası ile güven veren ve destekleyen bir ilişki kurması çok 

önemlidir. Tedaviye karar verilmeden önce hasta ile hastalığını nasıl algıladığı 

görüşülmeli, hastalığı hakkında bilgi verilmelidir. Ardından, sonraki dönemde tedavi 

için engel teşkil edebilecek klinik ve psikososyal uyum, psikososyal faktörler 

kapsamında dikkatle izlenmelidir. Hastanın DMT’ye uygunluğunun ulusal /lokal seçim 

kriterleri kullanılarak değerlendirilmesi önerilmektedir (31). 

Hastaların semptomlarının geçici olduğu dönemde DMT’ye sıcak bakmaları 

kolay olmayabilir. Oysa bu ilaçların özellikle erken dönemde yararları söz konusu 

olduğundan, hastanın değişim sürecinin tüm aşamalarından geçmesini ve istediğinden 

emin olmasını beklemek gerekebilir. Hemşirenin bu süreç boyunca, her aşamada uygun 

girişimlerde bulunması, ilk aşamalarda hastayı bilgilendirmesi, hazırlıktan itibaren 

uygulama konusunda eğitmesi önem taşır. Ayrıca tedaviye başlamadan önce hastanın 

tedaviden beklentileri anlaşılmalıdır. Mohr yaptığı çalışmada IFN-β tedavisine başlayan 

MS’li hastaların %34-57’sinin tedavi öncesi beklentilerinin gerçeklerle bağdaşmayacak 

oranda iyimser olduğunu rapor etmiştir. Gerçekçi olmayan beklentiler içinde olan 

hastaların tedaviye uyumlarının da daha kötü olduğu bilinmektedir. Bu durum hastanın 

tedaviden elde edeceği yararı olumsuz etkileyeceğinden tedaviden önce hastanın 

gerçekçi beklentiler geliştirmesine yardım etmek çok önemlidir (31).  
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Tedavi seçimi konusunda ilaçlarla ilgili araştırmalar incelenerek karar 

verilmelidir. Yapılan birçok çalışma interferonların ve glatiramer acetate’ın hastalığın 

uzun vadedeki sorunlarını azalttığını ortaya koymakta, bu ajanlarla tedavinin hastalığın 

erken döneminde başladığında yarar sağlayacağı belirtilmektedir (136, 148, 163). 

Ancak dört ilacın özellikleri farklı olduğundan  karar vermek çok kolay değildir. 

Hastanın yaşam tarzı, finansal durumu, emosyonel ve sosyal destek durumu 

düşünülerek ilaç seçilmelidir. Karar hasta ile birlikte verilmelidir. Tedaviye karar 

vermeden önce hastaya tüm ilaçların atak sıklığı ve şiddeti, hastalık seyri ve MRI 

bulguları üzerindeki etkisi açıklanmalı, hastaya bu konularda yapılmış çalışmalar 

konusunda bilgi verilmeli, bilgiye ulaşma konusunda da yol gösterilmelidir. Ayrıca 

tedaviye başlarken ekibin tedavi felsefesi hastaya açıklanmalı, hangi durumlarda ve ne 

zaman tedaviye son verileceği konuşulmalıdır (31). 

            Sonraki aşama hasta eğitimidir. Burada amaç, hastayı hastalığının yönetiminde 

sorumluluk alacak şekilde güçlendirmektir. Bunu sağlamada hastanın gereksinimlerine 

uygun, zamanlaması ve içeriği iyi planlanmış bir eğitim programı çok önemlidir. 

Hastaya kullandığı ilaç ve enjeksiyon tekniği ayrıntılarıyla öğretilmelidir. 

Eğitim sürecinin tüm aşamalarına ailenin de katılımı sağlanmalı, kesin ve net 

bilgiler ile hastanın anksiyetesi azaltılmalıdır. Eğitim için dikkati dağıtmayan rahat bir 

ortam seçilmeli, görsel-işitsel eğitim materyali kullanılmalıdır. Eğitimde hastanın 

bilişsel yeterliliği göz önüne alınmalı, stresin öğrenmeyi zorlaştıracağı unutulmamalı, 

önemli noktalar vurgulanmalıdır (31). 

İlacın hazırlanması, bölge seçimi, enjeksiyon tekniği, yan etkilerin ve enjeksiyon 

bölgesindeki sorunların çözümü konusunda hasta eğitilmelidir. İlk uygulama hemşire ile 

birlikte hastanın evinde yapılmalı, hemşire hastasının doğru yaptığından emin oluncaya 

dek hasta gözetim altında ilacı uygulamalıdır. İmmünomodülatör üreten firmaların hasta 

destek programları bulunduğundan hastanın burada çalışan danışman hemşire ile sürekli 

bağlantıda olması sağlanmalıdır (83). Enjeksiyon bölgesi sorunları olan ağrı (%9-66) ve 

cilt reaksiyonları (%46-92) açısından hasta sık sık kontrol edilmelidir. Sorunun 

önlenmesi açısından enjeksiyon tekniğine dikkat edilmesi ve ayrıca çok sık buz 

uygulama, aynı bölgeyi çok fazla kullanma, kısa iğne ucu kullanımı ve bölgenin fazla 

güneş ışığına maruz kalması gibi durumların engellenmesi gerekir. IFN tedavisine bağlı 
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sistemik yan etkiler myalji, baş ağrısı, döküntü ve ateş şeklindeki grip benzeri 

semptomlardır. İlk IFN dozundan sonra hastaların %50-75’i tarafından yaşanan bu 

semptomlar 24 saat içinde gerileyebileceği gibi 3 aydan uzun da sürebilmekte, ancak 

genellikle tedaviyi kesmeyi gerektirmemektedir. Bu sorun için hemşire hastasına 

enjeksiyonları tüm gününü etkilememesi açısından akşam yapmasını önerebilir. 

Enjeksiyon öncesinde ve enjeksiyon sonrasında 4 saatte bir (enjeksiyondan sonra 

toplam 24 saat) verilen acetaminophen veya ibuprofen yararlı olabilmektedir (31, 119). 

Glatiramer acetate kullanımında hastaların %10’unda enjeksiyondan hemen 

sonra göğüs ağrısı, çarpıntı, yüz kızarması, anksiyete ve dispneden oluşan panik atak 

tablosuna benzer sistemik yan etkiler görülebilmektedir. Bunlar genellikle geçici olup 

medikal açıdan önemli olmadığı düşünülmektedir. Bazı hastalarda enjeksiyon 

bölgesinde lokalize lipoatrofiye yol açabilmektedir (31, 119).  

Tedaviye başlayan hasta belli aralarla değerlendirilmelidir. Hastanın klinik 

durumu, MR ve laboratuar sonuçları, psikososyal işlevselliği ve tedaviye uyumu 

değerlendirilmelidir. Uzmanlar hastanın MS tedavisinin başlangıcından itibaren ilk yıl 3 

ayda bir, daha sonra 6 ayda bir olmak üzere ilk 2 yıl içinde standardize ve kantitatif 

ölçümlerle izlenmesini önermektedir (136). Her ziyarette nörolojik muayene yapılması, 

atak, progresyon ve MR bulgularının kayıt edilmesi önerilmektedir. Bu sonuçlar 

doğrultusunda bir değerlendirme modeli geliştirilmiştir (Tablo 2.8)(15). Modele göre 

değerlendirme sonuçları dikkate değer, endişe verici ve girişim gerektiren şeklinde 3 

grupta ele alınmıştır. Kriterlerin üçü dikkate değer veya ikisi endişe verici veya biri 

girişim gerektiren kategorisine girdiği durumlarda, bu sonucun tedavinin suboptimal 

olduğu şeklinde değerlendirilmesi ve tedavi optimizasyonu sağlanması önerilmektedir 

(31). 

Atak sıklığı ve şiddeti kadar atakların iyileşme hızı ve hastanın durumu da 

değerlendirilmelidir. Birkaç aydan uzun süren veya tam olmayan iyileşme tedavi 

etkinliğinin yetersizliği olarak değerlendirilmektedir. Kötü prognoz göstergesi olan çok 

sistemin tutulduğu atak da tedavi etkisizliğinin belirtisi sayılarak tedavi seçeneklerinin 

yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir (31). 
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Tablo 2.7- Hastanın Sonuçlarına Dayanarak Tedaviye Yanıtı Değerlendirme Modeli (15) 

  Dikkate değer Endişe verici Girişim gerektiren 
Ataklar 
Sıklık /şiddet Tek bir hafif atak Tedaviyi takiben ilk 6 

ayda orta şiddette bir 
atak  

Tedaviyi takip eden ilk 
6 ayda  birden fazla 
orta şiddette veya 
şiddetli atak  

Düzelme Steroid tedavisini  
takiben hızla  

Steroid tedavisini 
takiben yavaşça 

Tam değil 

Progresyon 
EDSS ≤ 3.5 <2 puanlık değişiklik 2 puanlık değişiklik >2 puanlık değişiklik 
EDSS ≥ 4.0 <1 puanlık değişiklik 1 puanlık değişiklik  >1 puanlık değişiklik 
Klinik progresyon Motor değişiklik yok, 

minör duyusal 
Hafif motor, bilişsel 
veya belirgin duyusal 

Belirgin motor, bilişsel 
vb. 

Önceki MRI’dan bu yana değişiklik 
Gd tutan yeni lezyonlar 
Yeni T2 lezyonları 
T2 lezyon hacim ↑ (hast.yükü) 
Yeni T1 hipointens lezyonlar 
T1 hipointens lezyon hacim ↑ 
Atrofi artışı 

 
 
2 kategoride değişiklik 

 
 
3 kategoride değişiklik  

 
 
3’ten fazla kategoride 
değişiklik  

 

Progresyon EDSS veya MSFC (MS Functional Composite) gibi yetiyitimini 

ölçen araçlar ile; MR aktivitesi Gd tutan lezyon, yeni veya genişleyen T2 hiperintens 

lezyon, yeni veya genişleyen T1 hipointens MS lezyonu ve atrofi ile izlenmekte, 

yetiyitimi progresyonu ve MR aktivitesi de tedaviye yanıtın iyi olmadığını 

göstermektedir. Hastanın en fazla temas ettiği kişi olan hemşire tedavi etkisizliğine ait 

bulguları da ilk görecek kişi olacağından böyle durumlarda hekimle bağlantı kurmalı ve 

gerekli incelemelerin başlatılmasını sağlamalıdır. Sonuçlar tedavinin gerçekten başarısız 

olduğunu gösterirse hasta ve hekimle birlikte yeni tedavi seçenekleri görüşülmelidir 

(31). 

IFN-β kullananlarda bazen görülen lökopeni, anemi ve karaciğer enzimlerinde 

değişiklik gibi yan etkilerin tedaviye başlamadan önce, tedavinin 1. haftası, 1. ayı ve 

sonra 3 ayda bir değerlendirilmesi önerilmektedir (119).  

Tedavi sonrası görülen menoraji, düzensiz/ damlama tarzında kanama gibi ciddi 

menstrüel sorunlar için hastanın jinekologa yönlendirilmesi, sık görülmese de bazen çok 

ciddi boyutlarda olabilen depresyon durumunda tedavinin kesilmesi önerilmektedir. 
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İlaçların hiçbirinin fetal etkileri bilinmediğinden konsepsiyon öncesi tedavi kesilmelidir. 

IFN-β’nın son zamanlarda rapor edilen yan etkilerinden birinin de tiroid işlev 

bozukluğu olduğu bilinmektedir. İnterferon tedavisine bağlı otoimmün bir fenomen 

olarak karşılaşılan hipo veya hipertiroidizmin, genellikle aile anamnezi pozitif kişilerde 

görüldüğü ve tedaviyi kesmeyi gerektirmediği belirtilmektedir. Bunlar dışında IFN-β 

kullanımına bağlı olarak astma, Raynaud fenomeni, trombositik purpura benzeri 

sendrom, kapiller kaçış sendromu, anafilaksi gibi birçok yan etkiden söz edilmekte ise 

de, bunlar birkaç olgu düzeyinde olup tedavi ile ilişkileri henüz bilinmemektedir (119, 

136). 

Psikososyal uyum kapsamında öforik mood, destek sistemlerin yetersizliği ve 

finansal sorunlar değerlendirilmektedir. Bu hastalarda sık görülen depresyonun tedaviye 

uyumu engelleyebildiği, tedavilerin de mevcut depresyonu artırabileceği veya 

depresyona yol açabileceği bilinmektedir. Değerlendirmede bu durumun göz önünde 

bulundurulması, varsa depresyonun tedavi edilmesi önerilmektedir (31). 

Ayrıca tedaviye uyumu etkileyen faktörler açısından da değerlendirme 

yapılmalıdır. Tedaviye uyum tüm diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi MS’te de 

önemli bir sorundur. Amerikan NMSS tarafından düzenlenen bir konferansta tedaviye 

uyumu etkileyen faktörler olarak bilgi yetersizliği, enjeksiyon becerisini etkileyen 

fiziksel işlev bozukluğu, tedavi tekniğini anlamayı güçleştiren bilişsel işlev bozukluğu, 

duygudurum değişikliği, tedavi beklentisinin çok yüksek olması, yan etkiler, tedavi 

altında hastalık progresyonu ve sağlık ekibinin empatik olmayan yaklaşımı 

sıralanmıştır. Tedavi uyumu iyi olmayan hastaların genellikle ilk 6 ay içinde semptom 

kötüleşmesi veya grip benzeri etkiler nedeniyle tedaviyi kestikleri belirtilmekte, bu 

oranın %45’lere kadar çıktığı bildirilmektedir. Bu nedenle hemşire tedaviye başlamadan 

önce hastaya iyi bir eğitim vermeli, hastasını bakıma aktif katılmaya teşvik ederek 

hastalığını kontrol duygusu uyandırmalı ve hastalığa uyumunu kolaylaştırmalıdır. (112).  

Özetle, uzun yıllar sürecek tedavinin etkinliği hastanın hazır oluşuna, enjeksiyon 

eğitimine, yan etkilerin kontrol altına alınmasına ve hastanın fiziksel, bilişsel, 

psikososyal işlevselliğine bağlıdır; hemşirenin öncesinden başlayarak tedavi süresince 

yaptığı değerlendirmeler ve sağladığı bilgi ve destek tedaviye uyumda çok değerlidir. 
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2.9.3.Semptom Yönetimi 

MS’li hastalarda değişen derecelerde görülen motor, duyu, denge /koordinasyon, 

üriner ve fekal eliminasyon, cinsel,  bilişsel, duygudurum işlev bozuklukları, ağrı ve 

yorgunluk gibi semptomlar başlangıçta ataklar sırasında görülürken hastalığın ilerlemesi 

ile giderek yerleşmekte ve hastanın günlük yaşam aktivitelerini etkiler hale gelmektedir. 

Farklı çalışmalarda MS’li hastalarda çeşitli sorunlara bağlı olarak günlük yaşam 

aktivitelerinde zorlanmanın hastalığın ilk yıllarında başladığı; ince ve kaba motor 

aktivitede bozulmanın tanıdan yaklaşık 5 yıl sonra başladığı, duyusal, emosyonel ve 

bilişsel sorunların ise 10 yıl sonra yoğunlaştığı rapor edilmektedir (64). Ancak bu 

hastalıkta semptomlar ve prognozun bireye özgü bir paterni olduğu da 

vurgulanmaktadır. Bu nedenle hastanın klinik durumuna uyan dinamik bir semptom 

yönetimi planı geliştirilmelidir. 

Motor  sorunlar  

Hastaların yaklaşık olarak %75’inde değişen derecelerde motor sorunlar 

görülebilmektedir. Nörotransmisyonun bozulması ve kullanmama sendromuna bağlı 

olarak kas gücünde azalma (parezi) görülebilmektedir. En sık karşılaşılan motor sorun 

lezyonlar tarafından refleks aktivitesinin supraspinal kontrolünün inhibisyonuna bağlı 

olan spastisite olup özellikle bacakları etkileyen bu sorun işlevsel bağımsızlığı önemli 

oranda etkilemektedir (14). Spastisitede, iskelet kaslarını uyaran motor nöronların aşırı 

uyarılabilirliği ve bu nöronların normalde motor yanıta neden olmayacak uyaranlarla 

aktive olması söz konusudur. Sinerjistik kasların koordinasyonsuzluğu veya antagonist 

kasların inhibisyonunun gerçekleştirilememesi sonucu kasın kasılma ve gevşeme 

aktivitesinde yavaşlama ve istemli hareketlerde beceriksizlik ile ortaya çıkmaktadır. 

Hastada yarattığı etki, lezyonun yerine, kronik olup olmamasına ve nörolojik sistemin 

bozulan işlevi hangi yolla kompanse ettiğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Agonist/ antagonist kasların aynı anda aktive olduğu, sıklıkla ağrılı olan ve yatak 

yaralarına yol açabilen istemsiz spazmlarla karakterize olan bu sorun yorgunluk, 

ısınmadan egzersiz, ani pozisyon değişikliği, iyi oturmayan ortez, kateter torbası, sıkı 

giysi veya ayakkabı gibi kutanöz stimülasyona yol açan faktörler, ağrı, üriner 

enfeksiyon, fekal tıkaç, kontraktür, cilt ülserasyonu ve pasif germe gibi birçok faktör ile 

tetiklenebilmektedir (25, 73, 102, 138, 162).  
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Klinik uygulamada, spastisiteyi azaltmak için, ekstremitelerin sistematik 

pozisyonlanması, kasların gerilmesini sağlamak için atel, ortez kullanımı, stretching 

(germe) egzersizleri, su içi egzersizler, nadiren de olsa spinal kordun dorsal kolonunun 

elektriksel stimülasyonu gibi çeşitli fizyoterapi yöntemlerinden yararlanılmaktadır (11). 

Etkili olduğu bilinmesine rağmen botulinum toksin enjeksiyonu pahalılığı nedeniyle çok 

tercih edilememektedir. Artan tonüsü azaltma ve ağrılı spazmları gidermede etkili olan 

birçok ilaç (baclofen, diazepam, dantrolene ve tizanidine) vardır. Bu ilaçların etkinliğini 

değerlendiren meta analiz çalışmasında spastisitenin çok farklı özellikler göstermesi ve 

geçerliği/ güvenilirliği iyi kanıtlanmış değerlendirme araçlarının eksikliği nedeniyle 

çalışmaları karşılaştırmanın mümkün olmadığı ve yaygın şekilde kullanılan ilaçlara ait 

uygulamayı değiştirecek önerilerde bulunmanın zorluğu belirtilmiştir (172). İlaç 

tedavisinde genel ilke, belli bir süre tek bir ilacın kullanılmasıdır. Hafif derecede rijid 

veya spastik bir bacak kas güçsüzlüğü olan bir kişide yürümeyi kolaylaştırdığından 

böyle durumlarda spastisite azaltılmasının hastanın mobilitesine engel olabildiği, bu 

nedenle her vakada tedavinin yarar/ risklerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Tüm antispastiklerin çeşitli yan etkileri olduğundan özellikle hareketli 

hastalarda doz minimumda tutulmalıdır (102, 138).  

Spastisitesi olan hastanın bakımında en önemli noktalardan biri tetikleyen 

faktörlerin kontrol altına alınmasıdır. Cilt değişikliklerini önlemek için hijyene dikkat 

edilmeli; güvenlik ve bağımsızlığı artıracak ve yorgunluğun önüne geçecek tüm 

önlemler alınmalıdır. Hastalar mobiliteye teşvik edilirken gereğinde yardımcı araç 

kullanımı için de desteklenmeli; kontraktür ve kas atrofisini önlemek için anatomik 

postüre uygun pozisyon verilmeli, germe ve ROM egzersizleri planlanmalıdır. 

Egzersizler sırasında ani ve hızlı hareketlerden sakınılmalıdır. Bacak hareket ettirilmek 

istendiğinde önce ne yapılacağı konusunda bilgi verilmeli, bacaklar el ile 

desteklenmelidir. Germe egzersizleri haftada en az 3 kez olmak üzere en az 20 dk.lık 

seanslar halinde uygulanmaktadır. Egersiz sırasında meydana gelen kas kasılmaları 

istemli olmadığından hastaya “gevşeyin” demenin bir yararı yoktur, bunun yerine bir 

süre yalnız bırakılıp sonra yanına gidilmelidir. Egzersizler dışında ılık-soğuk uygulama 

da kas tonüsünün azaltılmasında yarar sağlayabilmektedir. Hastalığı ileri dönemde olan 

hasta tekerlekli iskemlede otururken ani bir spazm düşmesine yol açabileceğinden 

emniyet kemeri kullanmaya da teşvik edilmelidir (29, 55, 93, 102,130, 138, 162).  
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Spastisite ile ilişkili yapılabilecek birçok şey olmasına rağmen aynı şeyi parezi 

için söylemek pek mümkün değildir. Kullanmama sendromuna bağlı olduğu 

durumlarda, fizyoterapinin epey yarar sağladığı ancak nörotransmisyonun bozulduğu 

durumlarda yapılacak fazla şey olmadığı belirtilmektedir (138). 

Duyusal sorunlar  

MS’li hastaların %58’inde yüzeyel veya derin duyu kusuru görülebilmektedir. 

Duyusal semptomlar değişken olup karıncalanma,  iğne batması, ağrılı yanma hissi 

şeklindeki parestezilerden ve duyu azalmasından (hipoestezi) oluşmaktadır. Çeşitli 

beden bölümlerinin şişmiş, ıslak, hamlaşmış, sıkıştırılmış hissedilmesi gibi hoş olmayan 

duyular yaygındır. Bu sorunların genellikle horizontal planda bedenin belli bir 

bölümünün altını tutması, duyusal sorunların kaynağının spinal kord tutulumu olduğunu 

göstermektedir. Bu tabloya ayrıca bedende bant şeklinde bir sıkışma/ basınç hissi de 

eşlik edebilir.  Boynun fleksiyonuyla görülen ve vücuda elektrik yayılması şeklinde 

tanımlanan Lhermitte bulgusu da azımsanmayacak oranda görülmektedir.  

Duyusal sorunların varlığında özellikle banyo ve beslenme sırasında gerekli 

güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bazen günler veya haftalar süren ve spontan olarak 

kaybolan ayaklarda yanma veya batma hissi yakınması durumunda order edilen 

gabapentin  kullanımına ilave olarak ayakkabı ve çorap giymemek, yatarken çarşaf 

temasını ortadan kaldırmak, topikal anestetiklerle ayak masajı veya buz uygulaması 

yarar sağlayabilmektedir. Tüm bu yakınmaların kendiliğinden ortadan kalkacağı, geçici 

olduğu konusunda hasta bilgilendirilmeli, mümkün olduğunca dikkati başka yöne 

çekilmeye çalışılmalı ve sosyalizasyona teşvik edilmelidir. İleri hipoestezisi olan 

hastalarda ısı kaynaklarından uzak durma ve belli aralarla cilt kontrolü önemlidir.  

MS’te sensorimotor sorunlara ilave olarak, yine duyu başlığı altında 

inceleyebileceğimiz ve sık karşılaşılan görme sorunları da yaşanmaktadır. MS’li 

hastalarda ağrı, diplopi, görme keskinliğinde azalma, görme alanının merkezinde 

bulanıklık veya renk algısında azalma,  nistagmus, horizontal bakış kısıtlılığı ve 

kortikosteroid kullanımına bağlı olarak katarakt şeklinde görme sorunları 

görülebilmektedir. Hafif olabileceği gibi ciddi görme kaybına kadar da ilerleyebilen bu 

semptomlar,  genellikle tek gözü etkilese de bazen iki taraflı olabilmektedir. MS’teki 
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diğer sorunlar gibi görme bozukluğu da yorgunluk, stres ve sıcaklık ile artış 

göstermektedir. Gereğinde nörooftalmolog konsültasyonu istenmelidir. Diplopi varsa 

tek gözün kapatılması görme netliği sağlayabilmektedir. Hastaya okuması için kitap vb 

verildiğinde büyük puntolu olmasına ve televizyonun hastanın yakınına konmasına 

dikkat edilmelidir. Görme sorunları olan hastanın görsel kaybını kompanse etmesi için 

bulunduğu ortama oryante edilmesi, evde güvenlik önlemleri alınması ve travmalardan 

korunması, hareketsiz hastanın yatak içinde pozisyonlanması sırasında dikkat edilmesi,  

yatak kenarlıklarının kaldırılması önerilebilir (29, 73, 138).  

Denge koordinasyon sorunları  

MS’te serebellum ve ilgili nöral yollardaki lezyonlar hastalık boyunca %80’den 

fazla oranda görülmekte; ekstremitelerde, gövdede ve yumuşak damakta koordinasyon 

bozukluklarına ve klinik olarak tremor, denge sorunları, dizartri ve disfajiye yol 

açmaktadır. Bu sorunlar kas güçsüzlüğü, yorgunluk, spastisite, işitsel ve görsel inputta 

azalma ile kötüleşmektedir. MS’te görülen tremor yavaş ve büyük amplitüdlü olup 

amaçlı aktiviteler sırasında kol veya bacakta ortaya çıkmakta ve genellikle stresle 

artmaktadır. Motor ve duyusal defisit kas gücü ve koordinasyonunu da etkilediğinden 

serebellar tutulumun  derecesini belirlemek kolay değildir.  

Bakımda proksimal kas kontrolünü öğretmek, hastanın işlevsel yeterliliğini 

artırmak ve hastayı travmalardan korumak amaçlanmaktadır.  

Kas kontrolünün öğretilmesi için fizyoterapist ile işbirliği yapılmalıdır. 

Fizyoterapistin kol ve ellerdeki tremor için önerdiği ağırlık bindirme ve 

hareketsizleştirme, denge merkezini uyarmak için önerdiği diğer teknikleri uygulaması 

sağlanmalıdır. Her ne kadar klinik tablonun düzeltilmesinde çok katkısı olmasa da, 

order edilen ilaç uygulanmalıdır. Tai Chi vb hareket farkındalığı eğitimlerinin de denge 

açısından yarar sağladığını belirten yayınlar vardır (128). Travmaları önleyecek güvenli 

bir ortam sağlamak için zemin kaplamasının kaygan olmayan malzemeden seçilmesi, 

mobilyaların uygun şekilde yerleştirilmesi, noktürisi olan hastalarda tuvalete giden 

koridorun aydınlatılması ve gereksiz eşyalardan arındırılması önerilmelidir. Ayrıca 

hastaya ani pozisyon değişikliklerinden kaçınması,  geniş adımlarla yürümesi önerilmeli 
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ve gereğinde yardımcı araç gereç (yürüteç, baston; modifiye ev gereçleri) kullanmaya 

özendirilmelidir. 

İlerlemiş hastalıkta tremor ve spastisite motorlu tekerlekli iskemle kullanımını 

zorlaştırabileceğinden hastalara araç seçiminde rehberlik edilmeli; sürüş sırasında kol 

desteği sağlayan, elin dinlenme pozisyonunda olmasına olanak veren ve hafif bir 

dokunuşla kumanda edilebilen bir model seçilmelidir. Özellikle oturma dengesi hasta 

güvenliği açısından önemli olduğundan, bunun sağlanması için fizyoterapi 

girişimlerinin yanında, emniyet kemeri ve gövdeyi dik tutacak yan desteklere 

gereksinim vardır. Sandalye seçerken alarmı olan yani hasta öne eğildiğinde arkaya 

yaslanmasını hatırlatan ve öne veya yana doğru düştüğünde ekibe haber veren bir model 

seçilebilir. Konuşma iletişimi güçleştirecek kadar etkilenmişse hasta konuşma terapisine 

yönlendirilebilir (29, 55, 73, 102, 130, 138). 

Üriner eliminasyon sorunları  

Mesanenin iki önemli işlevi, depolama ve boşaltma, ponstaki miksiyon merkezi 

tarafından kontrol edilmekte, daha yüksek bölgelerdeki aktivite de (frontal korteks) bu 

mekanizmayı iç gereksinimlere ve dış koşullara göre ayarlamaktadır. Mesane ve çevre 

kasları düzenleyen mekanizma ise sakral spinal sinirlerdir. Normal refleks işeme 

sırasında mesane sfinkterinin relaksasyonu, mesane duvarındaki detrusor kas 

kontraksiyonu ile koordinelidir. İdrar akımının kesilmesi için de sfinkter kontraksiyonu 

ve detrusor relaksasyonunun koordinasyon içinde gerçekleşmesi gerekir. İdrarla dolan 

bir mesanenin gerilmesiyle aktive olan işeme refleksi supraspinal (istemli) uyarıyla 

inhibe olur. MS’li hastaların %90’dan fazlasında pons ve spinal korddaki miksiyon 

kontrol bölgelerindeki lezyonlara bağlı olarak mesane işlev sorunları görülmekte ve 

hastaların üçte birinde işlev bozukluğu haftalık inkontinans epizodlarına varacak denli 

ileri düzeyde olmaktadır. Parasempatik yollardaki hasar detrusor hipoaktivitesine yol 

açarak mesanenin boşaltma işlevini etkilerken,  parasempatik iletimi inhibe eden spinal 

yollardaki hasar detrusor hiperaktivitesine yol açmakta, yani kasın çok az miktardaki 

idrarla kontrakte olarak mesanenin depolama işlevini yerine getirmesini 

engellemektedir. Bazen de detrusor ve sfinkter kasları arasındaki senkronizasyonun 

bozulması nedeniyle idrar akımını başlatma ve/veya durdurma güçlüğü ile 

karşılaşılmaktadır. Detrusor hiperrefleksisi klinik olarak pollaküri (sık idrara çıkma), 
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urgency (idrara sıkışma) ve noktüriye (gece idrara çıkma) yol açarken, detrusor sfinkter 

dissinerjisi hesitancy (kesik kesik idrar yapma),  üriner retansiyon ve taşma (overflow) 

inkontinansına neden olmaktadır (42, 53, 73, 102, 103, 107, 138, 156).  

Çalışmalar batı toplumlarında daha çok depolama, doğu toplumlarındaysa 

boşaltma semptomlarının daha fazla rapor edildiğini göstermektedir. Mesane işlevlerini 

etkileyen faktörler araştırıldığında, üriner semptomların beyin lezyonları ile değil 

sadece spinal kord lezyonları, hastalığın seyri ve süresi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(10).  

Mesane işlev bozukluğu, hastaların sıvı alımını kısıtlayan, dışarı çıktıklarında 

zamanlarını tuvalet arayarak geçirmelerine neden olan, bu nedenle sosyal yaşamdan 

uzaklaşmalarına neden olan bir sorundur. Üriner sorunları olan hastanın hemşirelik 

bakımında hedef normal miksiyon paternini,  renal işlevleri ve hastanın hijyenini 

sürdürmek ve yaşam kalitesini artırmaktır (29, 107).  

Tüm MS’li hastalar yılda en az bir kez noninvazif bir yöntemle mesane işlevleri 

açısından değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme ayrıntılı anamnez, işeme sıklığı ve 24 

saatlik miktarın kaydedildiği işeme günlüğü, ultrasonografi veya kateterizasyonla 

ölçülen işeme sonrası volüm ve idrar tahlili, kültür gibi laboratuar testlerini 

kapsamaktadır. İşeme sonrası volümün (PVR) 100 cc.nin üstüne çıktığı durumlarda 

ürodinamik test yapılması önerilmektedir.Detrusor hiperrefleksisini azaltarak idrar 

depolamayı kolaylaştırmak için detrusor kontraksiyonunu inhibe eden 

antikolinerjiklerden, ayrıca sempatomimetiklerden ve kas gevşeticilerden 

yararlanılmaktadır. İdrar depolama sorunlarından urgency varsa sıvı alımını ve tuvalete 

gidiş saatlerini düzenleme, kafein, alkol ve aspartamdan kaçınma denenmelidir. 

İnkontinans varsa önce neden araştırılmalı ve sorunun nörolojik mi, enfeksiyona mı 

bağlı olduğu tesbit edilmelidir. İnkontinan hastaya sıvı alımını azaltmaması gerektiği, 

sadece yatmadan 1-2 saat önce sıvı alımını sınırlaması gerektiği belirtilmelidir. Hastaya 

mesane eğitimi kapsamında belli saatlerde miksiyon, miksiyonu uyarmak için su sesi 

dinleme, suprapubik palpasyon,  vibratör kullanımı ve pelvik taban kaslarını 

güçlendirmek için egzersizler uygulanmalıdır. 

Detrusor /sfinkter dissinerjisi durumunda ise mesane boşaltımını kolaylaştırmak 

için nonfarmakolojik yöntemlere ilave olarak antispastisite ilaçları, α-adrenerjik 
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blokerler ve antikolinerjiklerin uygulandığı belirtilmektedir. Eliminasyonun 

sağlanamadığı durumlarda sorunun derecesine göre kalıcı veya aralıklı kateterizasyon 

gerekebilmektedir. En sık yapılan uygulama temiz aralıklı kateterizasyondur. Kateterli 

hasta üriner enfeksiyon belirtileri açısından izlenmeli ancak bu hastalarda asemptomatik 

bakteriürinin çok yaygın olduğu unutulmamalıdır. Kalıcı kateterizasyon söz konusu 

olduğunda, enfeksiyon riskini azalttığından suprapubik kateterizasyon da 

düşünülebilmektedir. Retansiyon  (postmiksiyonel rezidüel volüm >100 ml) varsa üriner 

enfeksiyonları önlemek için günlük 3000 ml sıvı alımı sürdürülmelidir. Üriner 

enfeksiyonun önlenmesinde üriner asiditeyi artırdığından ve bakteriostatik etkisinden 

dolayı kızılcık (suyu veya jel kapsül 400-500mg BID/gün) önerilmektedir (10, 29, 42, 

55, 56, 57, 73, 102, 103, 130, 135). 

Fekal eliminasyon sorunları  

Fizyolojik olarak defekasyon, rektal dolgunluğun korteks kontrolü altındaki 

spinal merkezlerce yönetilen bir dizi eyleme yol açarak intraabdominal basıncı artırması 

ve rektoanal inhibitör refleks aracılığıyla anal sfinkterin relaksasyonu sonucu 

gerçekleşmektedir. MS’te özellikle kronik dönemde görülen bu sorunların altında yatan 

mekanizma tam olarak bilinmemekte; ancak serebrumdan spinal korda giden yollardaki 

hasar, üriner sorunlar nedeniyle sıvı almaktan kaçınma, yetersiz hareket, diyette yetersiz 

lif alımı, antikolinerjik ve antidepresan yan etkileri gibi faktörlerle kolonik geçişin 

yavaşlamasına veya pelvik taban kaslarındaki koordinasyon sorunlarına bağlı 

olabileceği belirtilmektedir. Defekasyonu ve miksiyonu kontrol eden spinal yolların 

komşuluğu nedeniyle bu sorunlar sıklıkla miksiyon sorunları ile bir arada 

görülmektedir. Konstipasyon sert feçes, anorektal blokaj duygusu, basınç veya manuel 

uyarı olmadan barsakları boşaltamama ve haftada 3’ten az defekasyona çıkma ile 

karakterizedir. MS kronik ve düzeltilemeyen bir hastalık olduğundan hastalarda 

konstipasyonun çözümü çok zordur. Diğer bir zorluk da bu duruma eşlik eden fekal 

inkontinans varlığında hastaların inkontinans yerine konstipe kalmayı tercih etme 

eğilimleridir. Bununla birlikte distandü bir rektum mesane semptomlarını da 

kötüleştireceğinden ve konstipasyon ekstremite spastisitesini artıracağından 

konstipasyonun giderilmesi önemlidir. Konstipasyon sorunu olan bir hastanın sabahları 

aynı saatte (kahvaltıdan 20-30 dk sonra) tuvalete gitmesi, hareketini artırması, kuru 

meyve, posalı meyve suyu, yulaflı, kepekli gıdalar ile diyetteki lif içeriğini artırması, 
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içeriğindeki stimülan maddeler nedeniyle erik kompostosu içmesi önerilmektedir. 

Kolon aktivitesini suppozituvar, lavman veya rektal stimülasyon gibi yöntemlerle 

uyarmak bazen yarar sağlamaktadır. Stimülan laksatifler gaitayı yumuşatarak tahmin 

edilemeyen bir zamanda harekete geçirdiklerinden ve inkontinansa yol 

açabileceklerinden dikkatle kullanılmalıdır. Spesifik fizyolojik anomalinin tesbit 

edilebildiği durumlarda kolonik geçişi hızlandıracak promotilite ajanları kullanımı veya 

sorunun pelvik taban kaslarının gevşememesine bağlı olduğu durumlarda pelvik taban 

egzersizlerini öğretme gibi daha spesifik tedaviler uygulanabilmektedir (29, 53, 81, 82, 

102, 138, 181).  

%15’e varan oranda görülen fekal inkontinans ise rektal duyunun azalması ile 

rektal doluluğa yanıt olarak istemsiz sfinkter relaksasyonu gerçekleştiğinde meydana 

gelmektedir. Bu durumda kafein, alkol gibi iritanlardan kaçınılmalı, antispastisite 

ilaçlarının dozu azaltılmalı, sorun barsak hiperaktivitesi nedeniyle gerçekleştiğinde 

antikolinerjiklerden yararlanılmalıdır (73, 81, 102). 

Cinsel sorunlar  

Bilindiği gibi cinsellik hipotalamus, limbik sistem, beyin sapı, spinal kord, 

otonom sinir sistemi ve genital organları ilgilendiren karmaşık bir konudur. Bu 

nörofizyolojik yoldaki aksonal hasar sonucunda görülen cinsel işlev bozukluğu birincil, 

ikincil ve üçüncül olmak üzere üç şekilde görülebilmektedir (29, 56): 

- Birincil: MS’in genital sinirlerde meydana getirdiği tahribata bağlı olarak erkekte 

erektil işlev bozukluğu, prematüre, gecikmiş, retrograd ejakülasyon; kadında libidoda 

azalma, genital duyu değişikliği, vaginal lubrikasyonda, orgazm şiddet ve frekansında 

azalma görülebilir. 

- İkincil: MS’te hastalık sürecine ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak görülen kas 

güçsüzlüğü, spastisite, koordinasyon bozukluğu, inkontinans, patolojik yorgunluk gibi 

fiziksel değişiklikler cinsel yaşamı etkileyebilmektedir. 

- Üçüncül: Birincil ve ikincil nedenlerin sonucunda görülen benlik algısında değişme, 

kendini çekici hissetmeme, reddedilmekten korkma, anksiyete, depresyon ve sosyal 

izolasyon cinsel işlevi etkilemektedir. 
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Çoğu kez nedenini izole olarak belirlemek güç olsa da, bu hastalarda işlev 

bozukluğu sık görülmektedir. Çalışmalarda bu sorunların görülme sıklığı kadınlarda 

cinsel ilgide azalma için %29-86, genital duyuda azalma için %43-62, orgazm 

kapasitesinde azalma için %24-58, vaginal kuruluk için %12-40, disparoni için %6-40 

oranında; erkeklerde ilgide azalma için %37-86, ereksiyon sorunları için %34-80, 

ejakülasyon sorunları için %34-61 olarak bildirilmektedir (102,115). Yapılan çalışmalar 

cinsel işlev bozukluğu ile yetiyitimi, klinik seyir veya hastalık süresi arasında ilişki 

olmadığını, ancak mesane/ barsak ve alt ekstremite duyu/ motor işlevleri, MR lezyon 

yükü, depresyon ve bilişsel işlev ile ilişkili olduğunu bildirmektedir (53, 102, 115,174). 

Cinselliğin yaşam kalitesinin önemli bir unsuru olduğu düşünülerek cinsel işlev 

bozukluğuna ilişkin sorunlar önemsenmeli, yaşam kalitesini artırmak için diğer 

işlevlerin yanında cinsel işlev de düzeltilmelidir. Birçok hastanın dile getirmekte güçlük 

çektiği, hatta bazen sağlık profesyonellerince dahi sorgulanmaktan kaçınılan bu sorunlar 

ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Bunun için hastanın cinsel yaşam özellikleri 

sorgulanmalı; kadında değerlendirme menstrüel siklus, vaginal lubrikasyon ve orgazm 

kapasitesini, erkekte ise ereksiyon ve ejakülasyonu kapsamalıdır. Hastaya psikolojik 

destek sağlanmalı, danışmanlık /hasta eğitimi verilmeli ve cinsel işlev bozukluğu 

polikliniklerine veya psikiyatriste yönlendirilmelidir. Hasta oral, intraüretral veya 

intrakavernöz yolla alınan bazı vazoaktif ajanlardan yarar görebileceği gibi, refleks arkı 

koruyan mastürbasyon ve klitoral /penil vakum cihazlarının da kullanılabileceği 

belirtilmektedir (19, 29, 102).  

Bilişsel sorunlar 

Bilişsel sorunlar hastaların %40-60’ında görülmekte olup hastaların sosyal ve 

mesleki işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilmektedir (29, 48, 104, 112). Özellikle 

hastalığın erken döneminde bu sorunlar basit tarama testleriyle fark edilemeyecek kadar 

hafif olabilmektedir. Ancak nöropsikiyatrik bataryalarla yapılan değerlendirmelerde 

hastaların %60’ında hastalığın ilk 2 yılında dahi hafif-orta bozukluk olduğu 

bildirilmektedir. Erken dönemde görülen hafif işlev bozukluğu sonraki 3 yıl içinde bu 

işlevin daha da kötüleşeceğinin habercisi olabilmektedir (48, 104). Ancak genellikle bu 

sorunların ilk yıllarda hızlı bir klinik kötüleşme göstermediği, klinik seyire bağlı olarak 

ve ilerleyen süreçte ortaya çıktığı belirtilmektedir. Az sayıda hastada önemli bir 
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nörolojik bulgu olmaksızın demansa varan bilişsel sorunlar yaşanması ise sorunun 

hastalık seyri ile ilişkili olmayabileceğini düşündürmektedir. Yeni çalışmalarda MS’li 

hastaların bilişsel işlevlerini değerlendirmek için daha kapsamlı ve duyarlı testlerin 

kullanılması gerektiğinden söz edilmektedir. Ayrıca hastanın kendi değerlendirmesinin 

de, tarama test sonuçlarından daha değerli ve duyarlı olabileceği belirtilmektedir. Bu 

nedenle klinik uygulamada hastanın bilişsel yakınmaları ihmal edilmemeli 

nöropsikolojik testlerle de değerlendirilmeli; çalışma performansını etkileyecek denli 

belirgin hale geldiğinde hastaya danışmanlık hizmeti verilmelidir (48, 104). 

MS’te görülen nöropsikolojik sorunlar bilişin tüm boyutlarını etkilememekte ve 

dikkat, bellek, yürütücü işlev veya konuşmaya ilişkin bozukluklar şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Dikkat sorunları görsel ve işitsel dikkatte bozulma, bilgi işlemede 

gecikme, bellek sorunları uzun süreli bellek, çalışma belleği ve özellikle tanıma 

(recognition) ve geri çağırmada (recall) bozulma şeklinde iken yürütücü (executive) 

işlev sorunları sözel akıcılık, sorun çözme, strateji, karar verme, organizasyonel beceri 

ve soyutlamada bozulma şeklindedir (4, 48, 73, 104, 113, 131). Konuşma sorunları ise 

daha çok akıcılıkta bozulma ve isimlendirmede hafif bozulma şeklindedir (48). 

Çalışmalarda MS tipi ile bilişsel işlev bozukluğu arasında ilişki olduğu, bu 

sorunların progresif tiplerde (primer progresif tip hariç), yineleyici tiplere göre daha sık 

ve yoğun olduğu gösterilmiştir (48, 104). Çalışmalar, bilişsel sorunlar ile depresyon 

birlikteliğinden sıklıkla söz ederken, atak tedavisinde kullanılan steroidlerin de bilişsel 

işlevleri etkileyebileceği belirtilmektedir (131, 157). Atakların bilişsel işlev üzerine 

etkisi araştırıldığında ise, yeni lezyonların saptandığı dönemde hastalarda dikkat ve bilgi 

işlemenin bozulduğu, lezyon yükü azaldıkça dikkat bozukluğunun da ortadan 

kalkabileceği, ancak bellek bozukluğunun daha dirençli olduğu belirtilmektedir. Bilişsel 

sorunların MR ile saptanan lezyon yükü ile ilişkisi nisbeten kesinleşmiş ve bozuklukları 

fokal patolojilerle tanımlamanın kolay olmadığı belirtilmekte ise de frontal lob 

lezyonlarının yürütücü işlev bozukluğuna varacak denli ileri bozukluğa yol 

açabileceğini; ayrıca korteks, hipokampus ve talamustaki metabolik değişikliklerin 

bilişsel sorunlarla ilişkili olabileceğini iddia eden araştırmacılar vardır (48). Çok taraf 

bulmasa da, bu sorunların yürütücü işlevden çok davranışın emosyonel boyutundaki 

(emosyonel bellek) bozulmaya bağlı olabileceğini belirtenler bulunduğu gibi (106), 
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dikkat sorunlarının nörobiyolojik değil, kronik hastalığın yarattığı kaygıya bağlı 

olduğunu rapor edenler de vardır (4). 

Bilişsel sorunların kontrol altına alınmasında uygulanacak ilk önemli girişimin 

her kontrolde hastaya sorularak değerlendirilmesi olduğu ve görüşme sonrası gerekirse 

hastanın ileri değerlendirme için nöropsikologa yönlendirilmesi önerilmektedir. 

Tedavisinde genellikle çok başarılı sonuçlar alınamayan bu sorunların çözümünde 

restoratif ve kompansatuvar olmak üzere iki yaklaşım benimsenmektedir. Restoratif 

yaklaşımda etkinliği halen kanıtlanmamış olmakla birlikte üzerinde çalışılmaya devam 

edilen bellek ve dikkatin yeniden kazanılmasına yönelik bilgisayar destekli programlar 

(179), rehabilitatif çalışmalar ve farmakoterapiden (ginkgo biloba, kolinesteraz 

inhibitörü donepezil hydrochloride) yararlanılmaktadır (55, 73, 112, 201). 

Kompansatuvar yaklaşımda ise görselleştirme tekniği, alışveriş listesi, ajanda ve alarm 

kullanımı, aynı anda iki işle meşgul olmama gibi işlev kaybını kompanse edici günlük 

davranışsal ipuçlarına başvurulmaktadır. Bunun yanısıra bilişsel sorunlara içgörünün 

artırılmasının yararlı olabildiği belirtilmektedir (29, 48, 131). Hasta ve ailesine, günlük 

rutin bir program oluşturmaları, programlarda mental efor gerektiren aktiviteleri 

gündüze planlamaları önerilebilir. Bellekle ilgili bir nöropsikolojik testteki öykü sunma 

süresinin standardizasyonu amacıyla sağlıklı ve MS’li kişilerle yapılan bir çalışmada 

(12), ikincil sonuç olarak, bellek bozukluğu olan MS’lilerde dahi anlatım hızı 

düşürüldüğünde bir süre sonra öyküyü bellekten geri çağırmanın daha iyi olduğu 

saptanmıştır. Bu nedenle gerek sağlık personeli gerek yakınları, bilişsel işlevleri 

bozulmuş hasta ile konuşurken acele etmemeli, ona yeterli zaman ayırmalı, gerekirse 

söylediklerini tekrar etmeli, hatta önemli noktaları yazmalıdır. Sorunlar nedeniyle 

sosyal yaşamdan izole olan hastanın sosyal aktivitelere özendirilmesi de bu sorunların 

kötüleşmesini engelleyecektir. Bilişsel yakınmaları sorumluluktan kaçmak için 

uydurulmuş bahaneler gibi algılayan aile üyeleri ile konuşularak bilgi verilmelidir. 

Görüşmeler sırasında sakin bir ortam sağlanmalı, hasta ve yakınları ile bilişsel 

bozukluğun etkileri konusunda görüşülmelidir (29, 131, 138). 
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Duygudurum sorunları   

Kesitsel çalışmalar, tümü tedavi gerektirecek oranda olmasa da MS’li hastaların 

neredeyse 2/3’ünde duygudurum sorunları görüldüğünü saptamıştır. Depresyon, bipolar 

(iki uçlu) duygudurum bozukluğu, öfori, uygunsuz gülme /ağlama ve psikoz şeklindeki 

duygudurum sorunlarının tümünde kadınlarda görülme oranı fazladır. En sık 

karşılaşılan sorun depresyon olup görülme sıklığının %30-60 arasında olduğu (48, 57, 

73, 98, 158, 186), hastaların %4-5 kadarında da depresyonun ciddi boyutlarda olduğu 

belirtilmekte (98, 186); bu oranın sadece normal popülasyona göre değil, kronik ve hızlı 

ilerleyici hastalıklara göre dahi yüksek olduğundan söz edilmektedir (186). Klinik 

septomları içe kapanma ve apatiden çok anksiyete, irritabilite, öfke ve somatizasyon 

şeklinde olan depresyonun hastalık süresi, fiziksel yetiyitimi veya bilişsel işlev 

bozukluğunun derecesi ile yakın ilişkili olmadığı ve ataklar sırasında veya nörolojik 

yetiyitimi ilerleyici olduğunda daha sık görüldüğü rapor edilmektedir (48, 110, 186).  

MS’li hastalarda artmış psikiyatrik morbidite oranı, beyin patolojisinin bu 

sorunlara yol açabileceği fikrini doğurmuş; yapılan çalışmalarda MS hastalarında 

depresyonun frontal /temporal ak madde ve limbik sistemdeki değişiklikler ile ilişkili 

olabileceği rapor edilmiştir. Bu hastalarda depresyonun genetik olabileceği düşüncesi de 

ortaya atılmış ancak böyle bir bağlantı henüz saptanmamıştır (48, 57, 158). Öte yandan 

bazı araştırmacılar, MS’teki depresyonun hastalığın nörobiyolojik etkileri ve lezyon 

yükünden çok, hastanın algıladığı psikososyal stresörlere bağlı olduğunu belirtmektedir. 

Yaşamın en aktif ve işlevsel döneminde ortaya çıkan, prognozu öngörülemeyen, 

hastanın her an atak tehdidi altında olduğu bir durumun yarattığı psikososyal yükün 

önemine dikkat çekilmekte ve bu hastaların emosyonel strese daha duyarlı oldukları 

belirtilmektedir. MS’te emosyonel stresin sadece normal populasyona göre değil, diğer 

kronik hastalıklara göre de fazla olduğu rapor edilmektedir. Duygudurum sorunlarını 

kolaylaştıran bir faktör olan emosyonel stres günlük yaşamdaki işlevselliği 

azaltmaktadır (35, 63, 110). Yakın zamanda yapılan prospektif bir çalışma yaşam 

stresinin mevcut veya gelecekteki depresif semptomlar ile ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Hastalarda görülen psikiyatrik semptom varlığının kısmen de olsa bilişsel sorunlardan 

kaynaklandığı da söylenmektedir (16, 48). Ancak bazı araştırmacılar olumsuz 

duygudurumun nöropsikolojik test sonuçlarını olumsuz etkileyerek bu birlikteliğe yol 

açtığını dolayısıyla bu ilişkinin gerçeği yansıtmadığını belirtmektedir. Bu faktörler 



 47

dışında depresyona neden olma potansiyeli olan faktörlerden birinin de interferon-β 

kullanımı olduğu belirtilmekte; depresyon öyküsü olanlarda bu ilaçların kullanımıyla 

önceden var olan depresyonun şiddetinde artış olabileceği düşünülmektedir (48). 

Yapılan birçok çalışma MS’te intihar düşüncesinin %22’lere varan oranda 

görüldüğünü ve intihar riskinin benzer yaşlardaki sağlıklı kontrol grubuna göre 7,5 kat 

fazla olduğunu göstermiştir. Riskin özellikle erkeklerde, hastalığı 30 yaşından önce 

başlayanlarda ve tanı süresi 5 yıldan az olanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır, 

ancak tüm intiharların depresyona bağlı olup olmadığı bilinmemektedir (48, 73, 98, 

158). MS ve intihar ile ilgili çalışmalarda yetiyitimi düzeyinin intihar riskinin 

belirlenmesinde önemli bir gösterge olmadığı saptanmış, intihar riski daha çok 

insanlarla bağlantıyı azaltma, kendisi, bedeni ve geleceğine ilişkin olumsuz algılama ile 

ilişkili bulunmuştur. Hastanın intihardan bahsetmesi, ümitsizlik, çaresizlik, değersizlik 

ifade etmesi, daha önce girişimde bulunmuş olması, aniden mutlu ve sakin görünmesi, 

eskiden ilgi duyduğu şeylere ilgi göstermemesi, önemsediği kişileri araması, ziyaret 

etmesi intihar düşüncesi açısından uyarıcı belirtiler olabilmektedir (18). 

Büyük epidemiyolojik çalışmalarla doğrulanmamış olsa da bazı çalışmalarda 

MS’li hastalarda iki uçlu duygudurum bozukluğunun genel populasyona göre daha sık 

olduğu (%13) rapor edilmiştir. Bazı çalışmalarda da MR istenen psikiyatri hastalarının 

yaklaşık %75’inde frontal lob lezyonları görülmesi, çoğuna duygudurum bozukluğu 

tanısı konması ve bu sorunun MR sonucu normal olanlara göre daha şiddetli olduğunun 

saptanması da MS ve duygudurum bozukluğu ilişkisinin lehine yorumlanmıştır (48).  

Aşırı motor aktivite olmaksızın sürekli neşelilik durumu olarak tanımlanabilecek 

öfori ve onun daha hafif formu olarak kişinin hastalığa veya yetiyitimine kayıtsızlığı 

olarak tanımlanan ötoni MS’li hastaların %10’unda görülebilecek sorunlardandır. Bu 

yükselmiş mood sürekli olup kişilik değişikliğine benzerlik göstermektedir. Ayrıca 

patolojik gülme/ ağlama (duygusal inkontinans) ve uygunsuz duyguvurum görülebilir. 

Öfori ve uygunsuz gülme/ ağlamanın daha çok ciddi yetiyitimi ve bilişsel sorunu olan 

hastalarda görüldüğü bilinmektedir. Önceki çalışmalar bu sorunların periventriküler ak 

maddenin demyelinizasyonu sonucu talamus ve frontal lobu birbirine bağlayan inhibitör 

dopaminerjik yolun bozulmasından kaynaklandığını belirtirken (55), yeni bir çalışmada 

prefrontal korteks işlev bozukluğunda görüldüğü ileri sürülmektedir (48, 103, 104, 131). 
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Hastalarda nadiren de olsa kısa süreli şizofrenik veya affektif psikotik epizodlar 

görülebilmektedir (48).  

MS’teki duydurum sorunlarının geleneksel psikiyatrik tedavilere iyi yanıt 

verdiği bilinmektedir. MS’e özel tedavi kılavuzu olmadığından bu hastalar genel 

uluslararası kılavuzlara göre tedavi edilmelidir. Ancak bu hastalar trisiklik 

antidepresanların (amitriptyline, nortryptiline, desipramine) hipotansiyon, konstipasyon 

gibi otonomik yan etkilerine daha duyarlı olabileceğinden, SSRI grubu ilaçların 

(fluoxitine, sertraline) kullanımının daha uygun olabileceği söylenmekte ve düşük dozla 

başlayarak dozun yavaş yavaş artırılması önerilmektedir. Bilişsel işlev sorunu 

olmayanlarda psikoterapiden de yararlanılabilir (48, 98). Hemşirenin oldukça sık 

görülen bu sorunlar açısından dikkatli olması, erken fark ederek gerekli birimlere 

yönlendirmesi ve tüm hastalara psikososyal destek sağlaması gerekir. 

Ağrı  

MS’li hastaların %30-65’inde ağrı görülebilmektedir (29, 102, 103, 144, 184). 

Sıklıkla 10 üzerinden 4-5 düzeyinde olan ağrı (74) ağrı ileten yollardaki lezyonlara 

(santral ağrı), kas iskelet sistemindeki sorunlara, spazmlara ve trigeminal nevrajiye 

bağlı olabilmektedir. Bunlardan santral ağrı hoş olmayan bir sıcaklık hissinin eşlik ettiği 

ekstremitelerde sürekli ve mat /batıcı ağrı şeklinde tanımlanmakta ve en iyi 

antiepileptiklere (carbamezepine, gabapentin) yanıt vermektedir. MS’te ağrı yetiyitimi 

derecesi ile bağlantılı değildir. Genellikle yaşlılarda, hastalık yaşı ileri olanlarda, kronik 

progresif formlarda, spastik paraparezi ve koordinasyon sorunları olanlarda 

görülmektedir. Hastalığın fiziksel etkilerine bağlı olarak görülen ağrılar ise yetiyitimi 

nedeniyle postüral sırt ve bel ağrıları şeklinde olabilmektedir. Ayrıca hareketsizlik ve 

uzun süreli steroid tedavisi nedeniyle ağrılı osteoporoza rastlanabilmektedir (25, 82, 

102, 103, 113, 184). 

Ağrının giderilmesinde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerden 

yararlanılmaktadır. Ağrının Görsel Analog Skala gibi skalalarla değerlendirilmesi, ağrı 

sırasında hastanın dikkatinin ilgisini çekecek bir aktiviteye angaje edilmesi, masaj, 

soğuk uygulama ve relaksasyon teknikleri uygulanmasının yarar sağlayabileceği 

bilinmektedir. Farmakolojik ajan olarak antikonvülsifler (carbamazepine, phenytoin, 
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gabapentin), antidepresanlar (amitriptyline, nortryptiline, desipramine, venlafaxine) ve 

antiaritmikler (mexiletine) kullanılabilmektedir. Bu ilaçların başarıya ulaşamadığı 

durumlarda hastanın daha kapsamlı bir ağrı yönetimi programına alınması 

gerekmektedir (29, 55, 73, 130).  

Yorgunluk  

Tanı süresi ne olursa olsun birçok hastada orta-ileri düzeyde görülen yorgunluk, 

çoğu kez aktivite ile ilişkili iken bazen epizodik olarak yaşanmaktadır. En sık 

karşılaşılan semptomlardan biri olup  %75-90 oranında yaşanmakta (45, 73, 92, 134, 

137, 185, 193) ve hastaların %50-60’ınca da günlük yaşamı en fazla etkileyen 

sorunlardan biri olarak tanımlanmaktadır (134, 137, 185, 193).  

MS’te görülen ve aktiviteden beklenenin çok üstünde bir bitkinlik ve halsizlik 

duygusu olarak tanımlanan patolojik yorgunluk (fatigue), normal yorgunluktan farklı 

olarak dinlenme halinde de mevcuttur (102). Amerikan MS Klinik Uygulama 

Kılavuzları Konseyi tarafından “alışılmış veya istenen aktiviteleri snırlayan subjektif 

fiziksel ve/veya mental enerji eksikliği” şeklinde tanımlanmaktadır. Küçük bir niteliksel 

çalışmada (45) ise hastalar tarafından enerji kaybı, keder, yaşamda kısıtlılık veya 

bağımlılık olarak tanımlanmıştır. MS hastaları için yorgunluk hissi patolojik derecede 

şiddetli olabildiği gibi günlük aktiviteleri engelleyebilecek kadar sık ortaya 

çıkabilmektedir (137). Altı haftadan uzun süren ve günün %50’sinden fazlasında etkili 

olan ve halsizlik, konsantrasyon güçlüğü, enerji kaybı, dayanıklılıkta azalma, uyku veya 

dinlenmeyi gerektirecek bitkinlik hissi şeklinde kendini gösteren kronik yorgunluk öğle 

vakti maksimuma ulaşıp gün boyunca süren özelliktedir. Sürekli olan kronik yorgunluk 

enfeksiyon, sıcaklık artışı, stres vb faktörlere bağlı olarak akut kötüleşmeler 

gösterebilmektedir (73, 134). 

Yorgunluğun altında yatan mekanizmalar tam olarak aydınlatılamasa da,  

nöromüsküler değil santral sinir sistemi kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir. Kortekste 

bir aktiviteyi tasarlama ile başlayıp kas kontraksiyonu ve kas gücü kullanımı ile 

sonlanan bir dizi nöral hiyerarşik basamağın herhangi bir yerindeki sorun sonucu 

görüldüğü sanılmaktadır (134, 171). Frontal korteks ve bazal gangliadaki metabolik 

aktivite azalmasının ve hatta immün faktörlerin de soruna yol açabileceği ileri 
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sürülmektedir  (27, 102, 103). Progresif formlarda  (27, 103, 193) ve ileri yetiyitiminde 

(193) daha fazla olduğu rapor edilmişse de, genellikle fiziksel ve nörolojik 

parametrelerle arasında güçlü bir ilişkili olmadığı bildirilmektedir (45, 102, 103)   

MS’te yorgunluk kişinin aktivite düzeyini ve günlük yaşam aktivitelerine 

katılımını etkilemektedir. Çoğu kez fizik aktivitelerini sınırlamasına yol açarak gerek 

sorumluluklarını yürütmesini, gerek sosyal yaşama katılımını etkilemektedir (102, 103, 

193). Çalışma yaşamını etkileyen sorunların da başında gelmektedir (73, 134, 137, 193) 

ve bazı ülkelerde sosyal sigorta kurumlarınca MS’e bağlı yetiyitimi listesinde yer 

almaktadır (134).  

Hastanın değerlendirilmesinde, yorgunluğun şiddetini nicel olarak belirlemeyi 

sağlayacak ölçüm araçlarının kullanımı yararlı olacaktır (Fatigue Assessment 

Instrument -Yorgunluğu Değerlendirme Ölçeği-, Modified Fatigue Impact Scale  -

Modifiye Yorgunluğun Etkisi Skalası-)(105, 134). Bunun dışında, yorgunluğa neden 

olabilecek interferon, antispastik, antikonvülsif, antihistaminik, antihipertansif, sedatif, 

antidepresan vb. ilaç kullanımı, diğer sağlık sorunları, uyku sorunları, depresyon, 

aktivite sırasında harcanan eforu artıran durumlar gibi faktörler belirlenerek kontrol 

altına alınması sağlanmalı;  yorgunluğu artıran/azaltan durumlar ve sorunun günlük 

yaşama etkisi değerlendirilmelidir (29, 102, 134, 137).  

Yorgunluk yönetiminde enerji koruyucu girişimler, ortam ve ekipman 

modifikasyonu, aerobik egzersiz,  tetikleyicilerden kaçınma ve farmakoterapi 

uygulamalarının yarar sağladığı belirtilmektedir. 

Hasta enerjisini tüm gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde optimal 

kullanmayı öğrenmelidir. Bunun için önce aktivite günlüğü tutularak fizyoterapist ile 

incelenmesi, gün içinde enerjisinin en düşük ve yüksek olduğu saatleri belirlemesi, 

aktivitelerin enerji maliyetinin gözden geçirilmesi ve sonraki hafta için aktivite 

programı oluşturması sağlanmalıdır. Günlük işlerini öncelikleri belirleyerek planlaması 

ve sınırlı enerjisini güne yayacak şekilde kullanması, uzun aktivitelerde dinlenme 

molası vermesi, zor işleri adım adım ve dinlenerek yapması, evde ve işyerinde gün 

içinde dinlenme periyodları düzenlemesi (mümkünse bir saatlik öğle uykusu), kahvaltı 

ve öğle yemeğinin yüksek kalorili olması önerilebilir (29, 82, 123, 134, 138). 
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Beden mekaniğini iyi kullanmasını, yorgunluğu azaltmasını sağlayacak mobilite 

ve özbakım ekipmanı önerilerek  teminine yardım edilmelidir (29, 73, 134).   

Ilımlı aerobik egzersizin yorgunluğun kontrol altına alınmasındaki yararlı 

etkileri bilinmektedir. Haftada 3-5 seans, 3-30 dk sürecek, hasta için hafif-orta düzeyde 

olan ve evde yapabileceği bir egzersiz programı oluşturulmalı, egzersiz her hafta %10 

artırılarak tolere edebildiği düzeye ulaşılmalıdır. Egzersiz sırasında beden ısısının çok 

yükselmesine fırsat verilmemeli, soğuk içecekler içilmelidir. Egzersiz dışında 

meditasyon veya relaksasyon teknikleri de önerilebilir (29, 82, 113, 134, 138).  

Hastanın yorgunluğu kötüleştirebilecek faktörlerden uzak durması 

gerekmektedir. Sıcaklık yorgunluğu artıracağından sıcak banyodan veya yazın öğle 

saatlerinde güneşlenmekten ve hatta dışarı çıkmaktan kaçınması, mümkün olduğunca 

ılık-soğuk duş alması, soğuk içecekler içmesi, evde klima kullanımı önerilir. Stres de 

yorgunluğu artıran bir faktör olduğundan hasta stres yönetimini öğrenmelidir (29, 46, 

137).  

Subjektif olması hastaların sorunu ifade etmede güçlükle karşılaşmasına yol 

açmaktadır. Yarattığı bu sorunlarla yorgunluğun, sürekli kederin kaynağı olabileceği 

unutulmamalı, bakım yorgunluğun fiziksel etkilerini azaltmaya olduğu kadar hastanın 

esenliğini desteklemeye temellenmelidir (45).  

Etkileri çok memnun edici olmasa da belli oranda yarar sağlayan ve iyi tolere 

edilen amantadine,  pemoline gibi ilaçlar hekim orderiyle önerilebilir (27, 29, 73, 103, 

185). 

2.9.4.Psikososyal Destek 

Kronik ve sakatlayıcı hastalığa sahip olan bireye semptom tedavisinin ötesinde, 

yaşamın psikososyal boyutlarıyla da ilgili holistik bir yaklaşım sunmak gerekir. Yapılan 

bir çalışmada (26), sadece hastalıkla ilgili duygularının sorulmasının dahi hastaları 

memnun ettiği ve araştırmacılar tarafından sadece veri toplamadan ibaret olarak görülen 

görüşmelerin katılımcılarca terapötik bulunduğu rapor edilmiştir. Bu sonuç, hastaların 

psikososyal destek ve ilgi gereksinimini göstermektedir.  
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MS’in psikososyal boyutu kişinin ve yakınlarının sosyoekonomik durumunu, 

ilişkilerini, yaşam ortamını ve koşullarını yani yaşamının birçok boyutunu 

etkilemektedir (126).  

Hastalar yorgunluk, yetiyitimi, hastalık belirsizliği, dayanıksızlık, kendi 

durumuna ilişkin yanlış algılamaları, duygudurum, biliş ve motor koordinasyon 

sorunları nedeniyle çalışma yaşamlarında zorluklarla karşılaşmakta; yaklaşık 10 yıl 

içinde hastaların yarısından çoğu çalışma yaşamlarını bırakmak durumunda 

kalabilmektedir. Bazen de tanıyı işverenlere ve iş arkadaşlarına açıklaması sonucu 

benzer tablo yaşanmakta, hasta pasif pozisyonlara çekilebileceği gibi işini kaybetme 

riski ile de karşılaşabilmektedir.  Hasta yakını bakım verici rolü üstlendiği için çalışma 

yaşamını, hastanın bakımını ve onun gerçekleştiremediği rolleri üstlenecek şekilde 

düzenlemek zorunda kalmaktadır. Çalışamama sonucunda ailenin gelirinde düşme, 

yaşam kalitesinde azalma meydana gelmektedir. Sosyal yönleri de düşünüldüğünde 

çalışamamanın özellikle bekarların yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltacağı 

söylenebilir. Hastaya sınırlı enerjisini çok harcamaması açısından yarı zamanlı işleri 

tercih etmesi, günün devamındaki performansını artırmak için öğle saatlerinde 

şekerleme yapması, ofiste çalışmanın güçleştiği dönemlerde evde yapılabilecek işler 

seçmesi önerilebilir. Ayrıca işverenler yetiyitimli kişileri işten uzaklaştırmak yerine 

onlara daha sedanter işler vermeye özendirilmelidir. Bazı sağlık sigortaları kronik 

hastalıkları kapsamadığından veya kronik hastalığa ait harcamaların tümünü 

ödemediğinden hastalar zorlukla karşılaşabilir. Hemşirenin bu konularda da hastaya yol 

göstermesi gerekir (29, 95, 126). 

MS’in hastanın ilişkilerini de etkilediği muhakkaktır. Hastalığın erken 

dönemlerinde prognoz belirsizliği, atak yaşama endişesi, yetiyitimi olasılığı ve yaşamı 

kontrol edememe duygusu nedeniyle emosyonel stres yaşayan hasta ve partnerinin 

yaşamlarını bu olasıklıklar çerçevesinde yeniden düzenlemeleri gerekebilmektedir. 

Kayıptan kaynaklanan yas veya belirsiz gelecek için kaygı duygularını yaşayamayan eş, 

hastayı kaybetme korkusu yaşarken, hasta da terk edilme korkusu yaşayabilmektedir. 

Hastadaki bilişsel değişiklikler, kişilik ve davranış değişiklikleri partneriyle ilişkisini 

olumsuz etkileyebilir. Değişiklikler ve bunlara uyum sağlama zorunluluğu gerek hasta 

gerek yakını için büyük bir psikolojik etki yaratır. Özellikle kadının ev içi görevleri 

veya eşiyle katılması gereken aktiviteleri sürdürememesiyle cinsiyet rollerinin 
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değişmesi ve sosyal destek sağlayan eş/ yakının da zaman  içinde  rol  yüklenmesinden  

kaynaklanan  sorunları  ile  ilişki  olumsuz etkilenmekte; yetiyitimi arttıkça ayrılma ve 

boşanmaların da arttığı bilinmektedir. Kişinin sadece eşiyle değil ebeveynleriyle de 

ilişkisi değişmekte ve ebeveynlerin aşırı koruyucu ve hastayı çocuk yerine koyan 

tutumu da evlilik sorunlarını körükleyebilmektedir. İlişkinin sağlıklı yürümesini 

sürdürmek için medikal tedavi optimizasyonu, karşılaşılan güçlükler için destek verme, 

bakım verenin tükenmesini (burn-out) önleme, destek gruplarına ve aile terapisine 

yönlendirme önemlidir. Bakıma gereksinim duyan çocuklar ve yerine getirilemeyen ev 

içi roller için ücret karşılığında çalışacak birinin bulunması, hasta yakınının yükünü 

önemli ölçüde azaltacaktır. Bekar hastalarda da mevcut veya olası yetiyitimi kişinin 

kendilik kavramını etkileyebilir ve sosyal içe kapanma yaşamalarına neden olabilir. 

Hasta evlenmeye karar verdiğinde hastalığını müstakbel eşine nasıl ve ne zaman 

söyleyeceğini planlamalıdır. Hastalık ile başetmeyi kolaylaştırmak ve gelecek planları 

yapabilmesini sağlamak için tam bir belirsizlik havası hissettirilmemeli, yakın geleceğe 

ilişkin tahminlerde (tahmin olduğu vurgulanarak) bulunulmalıdır (57, 126). 

Kontrollerde hastaya hastalığın hangi sonuçlarını önemsediği sorularak bunun her 

kontrolde basit bir vizüel analog skala ile değerlendirilmesi de hastaya hangi konuda 

destek olunacağını planlamak açısından işe yarayabilir (21). Gerek kişisel gerek çift 

olarak yaşanan emosyonel stresle başedebilmek için mizah duygusu, olumlu tutum, 

inanç ve umut gibi bazı kişilik özelliklerinin güçlendirilmesi yarar sağlayabilecektir 

(63).  MS’li hastanın ilişkiye ilişkin diğer bir sorunu da ailenin büyüklüğüne karar 

verme ile ilgilidir. Hasta çocuk istiyorsa bu isteğini mutlaka sağlık ekibiyle paylaşmalı, 

durumunun tedaviyi kesmeye uygun olup olmadığı, gelecekteki fiziksel durumu, sosyal 

destek durumu gibi birçok faktör değerlendirilmeli, genetik danışmanlık aldıktan sonra 

birlikte karar verilmelidir (57, 126).  

MS yaşanılan ortam ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. İleri 

dönemde evde sürekli bakım, aile üyelerinden birinin hep yanında olması vb. 

gereksinimler maliyeti yüksek olan durumlardır. Ayrıca ev ortamının da hastanın 

fiziksel değişikliklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun da ek bir maliyet 

getireceği, hatta bazen başka bir eve taşınmayı gerektirebileceği unutulmamalıdır (126). 

Hastalığa uyum için kişinin çevresi ve yaşadığı durumla etkileşimini yeniden 

yapılandırması gerekmektedir. Bunun için kişinin belli bir farkındalık düzeyine gelmesi 
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ve değişime karar vermesi beklenmelidir.  Bu andan itibaren hastaya yaşama karşı daha 

pozitif bir bakış açısı geliştirmede yardım edilmelidir. Bunu sağlayabilmek için kendine 

zaman ayırma, egzersiz, dua, yeni insanlarla tanışma, seyahat vb basit şeylerden 

mutluluk duymayı, yetersizlikten çok yeterliliğe odaklanmayı ve yaşamının kontrolünü 

ele almayı öğrenmesi gerekmektedir. Özellikle pozitif düşünme veya iyimserlik çeşitli 

çalışmalarda MS ile başetmede önemli bir yol olarak hastalar tarafından 

vurgulanmaktadır (54, 161). Bazı hastalarda self diferansiyasyon, “self” i herkesçe 

görülür olan “hastalık” tan ayrıştırma, sağlığın önemli bir ifadesi olabilmektedir; bunun 

hastalıkla başetmedeki yararı değerlendirilmeli, gerekirse bu yönde desteklenmelidir 

(116). MS’li her bireyin yaşamının ve sorunlarının farklı olduğu gerçeği hatırlatılarak 

“kendi hastalığının patronu” olmaya yönlendirilmelidir (35, 68). Ayrıca yetiyitimi ile 

yaşamak kişinin hastalığın ve inancın anlamı, yaşamın öngörülmezliği, değerler, 

öncelikler gibi varoluşsal konularda sorular sormasına yol açabilir. Hastalığa uyumda 

dini ve spiritüel değişkenlerin de önemli olduğu ve kişisel inanç sisteminden 

kaynaklanan “kişinin yaşadıklarına atfettiği anlam”ın, psikolojik uyum ve yaşam 

kalitesinin güçlü göstergeleri olduğu, yani kişinin değer ve inanç sistemi aracılığıyla 

hastalık deneyimine anlamlı bir açıklama getirmesinin uyumu kolaylaştırdığı bazı 

çalışmalarda (121) bildirilmektedir. Hastanın bu spiritüel gereksinimleri de 

karşılanmalıdır (35, 138). 

Psikososyal destek sağlayan sağlık ekibinin hasta ile iletişimde çok becerili 

olması gerekmektedir. Niteliksel bir çalışmadan (190) elde edilen sonuçlar, etkili sağlık 

bakım ilişkisinin yaşam kalitesini artırma ve özbakımı sağlamada destek olacağını 

göstermektedir. MS’li kişilerin hastalık seyri boyunca karşılaştıkları durumlar ve bu 

durumlardaki iletişimin araştırıldığı çalışmada başetmedeki odak noktalar olarak 

hastanın korkusunu kontrol altına alma, tedavi ve bakımında görev almasını sağlama ve 

hayatını yeniden inşa etme konuları belirtilmiş; bireysel eğitim, deneyimini paylaşma, 

kontrollerde yeterince zaman ayrılması, sağlık ekibine kolay erişme, hastalığı ile baş 

başa ve yalnız değil ekip ile partnerlik ilişkisi içinde hissettirilme, MS’in yaşamın 

sadece bir boyutu olduğu şeklinde bir bakış açısı ve ilgilenildiğini hissetme iletişimi 

kolaylaştıran unsurlar olarak belirtilmiştir. Bu ilkelere dayanan bir iletişim hastanın 

psikososyal sorunlarını ifade etmesini kolaylaştıracak ve çözümü yolundaki ilk adımı 

oluşturacaktır. Hastaya bakım veren multidisipliner ekibin kullanacağı ve hastanın 
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biyolojik, sosyal ve psikolojik olmak üzere tüm gereksinimlerini saptayacak araçlarla 

hasta değerlendirmesi yapılmalı (32), hastalığın ağır psikososyal sonuçlarının yol açtığı 

emosyonel stres, korku, ümitsizlik, özsaygı, kontrol ve bağımsızlık kaybı, yas 

reaksiyonu, uyum sorunu gibi sorunlar farmakoterapi ve daha da önemlisi uyum için 

destek ve danışmanlık yoluyla çözülmeye çalışılmalı, gerekli tüm alanlarda hastaya 

profesyonel destek sağlanmalıdır (126). 

2.9.5.Komplikasyonların Önlenmesi ve Rehabilitasyon 

Genellikle progresif bir hastalık olan ve başlangıçta sadece ataklar halinde 

seyrederken zaman içinde giderek kötüleşen MS’in hastayı yatağa bağımlı hale getiren 

ileri dönemlerinde hareketsizliğe bağlı birçok komplikasyon ile karşılaşmak olasıdır.  

Sık karşılaşılan komplikasyonlar kas ve eklem sorunları, fraktürler, staz pnömonisi, 

aspirasyon pnömonisi, üriner enfeksiyon ve bası yarasıdır (69, 138) 

Sık karşılaşılan kas ve eklem komplikasyonları, spastisite ve kullanmama 

sendromuna bağlı olarak görülen fleksiyon kontraktürleri ve kas atrofisidir. Bu 

sorunların önlenmesinde veya çözümünde hastanın sandalyede pozisyonlanmasından 

aktif egzersizlere kadar her aşamada fizyoterapist ile işbirliği içinde çalışmak çok 

önemlidir. Fizyoterapistin önerdiği egzersizlerin aksamadan sürdürülmesi 

sağlanmalıdır. Fizyoterapide hedefler hastanın gereksinimlerine göre kas tonüsünün 

adaptasyonu  (yer çekimine karşı optimal stabilizasyonu sağlayabilecek kadar güçlü, 

hareketin her bir aşamasına izin verecek ölçüde dirençsiz), kas kontraktürlerinin 

önlenmesi/tedavisi,  postür ve koordine hareketlerin kazandırılmasıdır. Tedavinin her 

aşamasında hastanın durumuna göre hedefler yeniden belirlenmelidir (29, 102, 138).  

Hastada ayrıca hareketsizlik, steroid kullanımı, D vitamininin eksik alınmasına bağlı 

olarak majör travma olmadan fraktürler oluşabilmektedir. Bu durumda fizyoterapi ile 

hareket koordinasyonunun kazandırılması hastayı travmalardan koruyacaktır (73). 

Gerek beyin sapı lezyonlarının solunumu etkilemesi ve spinal lezyonların göğüs 

kaslarında sorunlar yaratması, gerek faringolarengeal reflekslerde azalma sonucu 

aspirasyon pnömonisi yaşanabilmektedir. Hareketsizliğe bağlı olarak staz pnömonisi ile 

karşılaşmak mümkündür. Solunum sorunlarını önlemek için hidrasyon sağlanmalı, 

solunum ve öksürme egzersizleri öğretilmeli, gereğinde hasta nebulize edilmelidir (138)  
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Mesane işlev bozukluğu sorunlarından üriner retansiyon sorunu olan hastalarda 

komplikasyon olarak üriner enfeksiyon görülebilmektedir. Enfeksiyonun önlenmesi için 

mesane boşalmasını kolaylaştırıcı girişimler, idrarın asidifikasyonu, gerekirse koruyucu 

antibiyoterapiden yararlanılmaktadır (138).   

MS’li hastalarda ilerleyen dönemde tekerlekli iskemle veya yatağa bağımlılık 

nedeniyle bası yaraları açılabilmektedir. Bu sorunları önlemek için bası bölgelerinin 

değerlendirilmesi ve desteklenmesi, tekerlekli iskemle ve yatağın basıyı azaltan ve 

pozisyonlama kolaylığı sunan modellerden seçilmiş olması önem taşımaktadır (29, 

138).  

Rehabilitatif çalışmaların işlevselliği artırmada yararlı olduğu bu hastalıkta, 

rehabilitasyona sadece motor sorunlar ve denge-koordinasyon sorunları için değil, 

dizartri sorunu için de başvurulmaktadır. Dizartrinin iletişimi güçleştirdiği durumlarda 

hasta, ülkemizde henüz çok az sayıda bulunan konuşma terapistine yönlendirilmelidir 

(138). 

Fiziksel, bilişsel ve psikososyal birçok soruna yol açan ve değişken bir doğası 

olan MS’te rehabilitasyonun çok önemli olduğu bilinmektedir. Üstelik hastaların 

yarısının ataklı formda 15 yıl, progresif formda neredeyse 5 yıl içinde yarı bağımlı hale 

geldiği ve ümit vaad eden çalışmalar olmakla beraber halen hastalığı tam olarak tedavi 

eden ajanların bulunamadığı düşünüldüğünde rehabilitasyonun önemi daha da 

artmaktadır. Toplumdaki MS’lilerde yapılan bir çalışma hastaların %80’inin hastalıkları 

nedeniyle erken emekli olmak zorunda kaldığını, %25’inin evde yaşamlarını sürdürmek 

için bir kişinin yardımına gereksinim duyduğunu, %26’sının tekerlekli sandalye ile 

mümkün olmadığından gitmek istedikleri yere gidemediklerini ve %44’ünün ulaşım 

olanağına sahip olamadığını göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında MS’li hastaların 

gereksinimlerinin tedavi ile sınırlı olmadığını, bireysel ve toplumsal yaşamın tüm 

öğelerini içine alacak kadar kapsamlı gereksinimlerinin olduğunu söylemek yerinde 

olur. MS’te fizik terapi, uğraş ve konuşma terapisinden oluşan rehabilitasyonun 

komplikasyonları azaltmanın yanısıra yorgunluğu azalttığı, sağlık algılamasını olumlu 

etkilediği, emosyonel esenliği artırdığı, handikap ve yetiyitimini azalttığı ve yaşam 

kalitesini artırdığı gösterilmiştir (51, 103, 146, 189).  
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2.9.6.Eğitim  

MS’li hastanın bakımında hemşirenin önemli sorumluluklarından biri de hasta 

eğitimidir. Tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da eğitimin amacı hastaya 

otonomi kazandırmak ve onu sağlığı konusunda karar verebilir duruma getirmektir. 

Yapılan birçok çalışma hasta eğitiminin sağlığı geliştirme davranışlarını motive ettiğini 

(183), hastalığa uyumu kolaylaştırdığını (198) ve yaşam kalitesini artırdığını ortaya 

koymuştur (182). Kaliteli bir hasta eğitim programının davranış bilimlerinin 5 ilkesine 

dayandırılması gerekmektedir. Bu ilkeler programın kişiyi ilgilendiren bir konuda 

olması, kişisel sorularına yanıt alabilmesi, geribildirimde bulunularak olumlu yanlarının 

takdir edilip olumsuzların belirtilmesi, ödüllendirme vb. yollarla davranışın 

pekiştirilmesi ve kişinin engelleri aşması/harekete geçmesi için gerekli yardımın 

sağlanmasıdır. Bu ilkelere göre planlanması gereken hasta eğitimi bireysel olabileceği 

gibi küçük gruplarda da verilebilir. Bu durumda grubun homojenizasyonuna, yani 

grubun yetiyitimi düzeyi benzer hastalardan oluşturulmasına özen gösterilmelidir (182).  

Eğitim hastalığın aşamasına göre olmalıdır: Yeni tanı konmuş hastaya diyet, 

egzersiz, hastalıklardan korunma, düzenli sağlık kontrolü vb. genel sağlığı sürdürme ve 

toplumsal destek kaynakları; erken dönemde ilaçlar, tedavi seçenekleri, rol 

değişiklikleri, stres yönetimi, atak tetikleyicileri, çalışma yaşamı ve alternatif/ 

tamamlayıcı tedaviler; geç dönemde ise ev ortamı değişiklikleri, sosyalizasyon, mental 

sağlık, kişisel bakım ve komplikasyonların önlenmesi konularında eğitim verilmelidir 

(126, 192, 200). 

Özetle; çok sayıda ve kompleks bakım gereksinimleri olan bu hastalarla çalışan 

hemşirenin hastayı değerlendirmede, hastanın esenliğini sürdürmede, akut alevlenme/ 

immunomodülatör tedavide, semptom yönetiminde ve psikososyal destek sağlamada 

sorumlulukları vardır. Hastanın bireysel gereksinimlerine uygun bir bakım planı 

geliştirilmeli,  ancak bu planın hastaya otonomi kazandıracak ve sağlığı konusunda 

karar verebilir hale getirecek aktif katılımlı bir plan olması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

 



 58

2.10.Yaşam Kalitesi 

Hastanın yaşamdan aldığı doyumun ve tedavi/bakımdan gördüğü yararın 

değerlendirilmesinin en iyi yöntemlerinden biri yaşam kalitesini ölçmektir. “Bireyin 

içinde yaşadığı kültür, değer sistemi, kişisel hedefleri, normları ve ilgileri doğrultusunda 

yaşamdaki yerini algılayış biçimi” şeklinde tanımlanan yaşam kalitesi, geniş ve 

kompleks bir kavram olup kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, bağımsızlık 

düzeyi, sosyal ilişkileri ve çevresiyle olan bağlantısından etkilenir (43, 145). Sağlığa 

ilişkin yaşam kalitesi kavramı ise kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevsellik 

boyutlarını değerlendirme durumudur. Çok çeşitli tanımları yapılmış ve her bir tanımda 

kapsamı farklı tanımlanmış olan bu kavram Vickrey tarafından fiziksel, mental ve 

sosyal sağlığı kapsayan çok boyutlu yapı olarak tanımlanmıştır  (150). 

Yaşam kalitesi kavramı, algısal olması ve ancak kişi tarafından rapor 

edilebilmesi itibarıyle “dışarıdan gözlenebilen” ve “direkt olarak fiziksel ölçüm 

yapılabilen” objektif değerlendirmeden farklılık göstermektedir. Yaygın olarak 

kullanılan objektif ölçüm araçlarından farklı olarak, yaşam kalitesi ölçümü ölçülen 

fizyolojik değerlere değil hastanın algılamasına odaklanmaktadır. Bir başka deyişle, 

sağlık ekibinin hastanın durumuna ilişkin görüşleri kadar kişinin kendini nasıl 

hissettiğini de önemseyen ve sorunlara hastanın perspektifinden bakan bir yaklaşım 

sunmaktadır. Yaklaşık olarak son 20 yıldır sağlık bakımının hastalığı tedavi etmenin 

ötesinde, sağlık ve esenliği koruma ve geliştirme kavramlarına odaklanması da sağlığa 

ilişkin yaşam kalitesi kavramının geniş perspektifiyle örtüşmekte ve araştırma değişkeni 

olarak kabul görmesini kolaylaştırmaktadır (118). 

Özellikle “şifa”nın mümkün olmadığı, hastalığın yarattığı değişikliklerin tüm 

yaşamı etkilediği ve bakımın hastaların hastalıklarıyla optimal şekilde yaşaması üzerine 

odaklandığı kronik hastalıklarda, sağlığa ilişkin yaşam kalitesi kavramının önem 

kazanması çok doğaldır. Yaşam kalitesi, gerek hastaların profilini belirlemek ve 

yaşamdan memnuniyet derecelerine ayna tutmak gerek hastalar için uygulanan tedavi 

/bakım girişimlerinin etkinliğini ölçmek için değerlendirilmektedir (94).  

Subjektif olan yaşam kalitesi ölçümü yukarıda sözü edilen özellikleri ve çok 

boyutlu bir değerlendirme sağlayarak hemşirelikte önemli olan holistik yaklaşıma 

hizmet etmesinin yanısıra, bireysellik kavramına da atıfta bulunması nedeniyle 
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hemşirelikte kabul görmektedir.  Bireysel yaşam kalitesi anlayışları içinden evrensele 

ulaşma amacı güden bu çalışmaların hemşirelik literatüründe anlamlı yeri vardır.  

MS’li hastanın bakımında da yaşam kalitesi çalışmalarının önemi giderek 

artmaktadır. MS’te eskiden hastalığın sadece görünür etkileri yani yetiyitimi 

değerlendirilirken, günümüzde hastalığın etkilerinin daha geniş bir perspektifle 

değerlendirilmesini sağlayan yaşam kalitesini ölçme yaklaşımı benimsenmektedir (85, 

91, 123, 177). MS’in yarattığı çeşitli etkilerle yaşamın tüm boyutlarını etkilemesi çok 

boyutlu yaşam kalitesi değerlendirmesi için gerekçe oluşturmaktadır. Üstelik etkilenen 

yaşam  boyutları hastalar tarafından genel sağlık durumunun en iyi belirleyicisi olarak 

rapor edildiğinden, hastalığın yaşama etkisini değerlendirmek için yaşam kalitesini 

değerlendirmek kaçınılmaz olmaktadır (118, 204).  

MS’li hastalarda yapılan yaşam kalitesi çalışmaları incelendiğinde bunların bir 

bölümünün yaşam kalitesi ölçüm araçlarının geçerlik ve güvenirliği çalışmaları olduğu 

(Tablo 2.9), bir bölümünün yaşam kalitesinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi çalışmaları (Tablo 2.10) olduğu görülmektedir. Yaşam kalitesi, hastanın 

başka tedavi veya yöntemlere de gereksinimi olup olmadığını ve uygulanan girişimlerin 

hasta tarafından da etkili bulunup bulunmadığını anlamak, tedaviden elde edilen yarar 

ile yan etkilerin neden olduğu zarar ve tedavinin güçlükleri konusunda fikir edinmek 

için kullanılmaktadır. Bunun yanısıra gerek fiziksel gerek emosyonel boyutlarıyla 

yaşam kalitesi, fiziksel sonuçların önemli bir prediktörü de olabilmektedir. Bazı 

çalışmalarda yaşam kalitesi ölçeklerinin, yetiyitimi değişikliğinin göstergesi olduğu 

belirtilmektedir (118, 178, 204). 

 Bu çalışmada ise MS’li hastaların yaşamının çeşitli boyutlarına ilişkin 

değerlendirme yaparak hastalığın yaşam üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve elde 

edilecek sonuçları, hasta bakımını yapılandırmada yaşam kalitesini artıracak yönde 

kullanmak amacıyla yaşam kalitesi değerlendirilmiştir. 
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Tablo 2.8- Yaşam Kalitesi  (Qol) Ölçeklerini Değerlendiren Çalışmalar (118) 

Yazar Başlık n Ölçek Anahtar bulgular 
 
Keneally 
2000 

 
MS’te Otobiyografik 
Bellek, Depresyon Ve Qol 

 
30 

 
SF-36 

 
Otobiyografik bellek bozukluğu ile QoL 
karşılaştırmasında anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır. 

 
Janardhan 
2000 

 
MS’li 60 Hastada Qol Ve 
MR’daki BeyinLezyonları 
Ve Atrofi İle İlişkisi 

 
60 

 
MSQOL-54 

 
MRI, hastalık yükü ve QoL arasında zayıf 
da olsa anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 
Nortvedt 
2000 

 
Bir MS’li Hasta 
Grubunda SF-36, SF-12 
Ve RAND-36 
Ölçeklerinin 
Karşılaştırılması 

 
194 

 
SF-36 

 
SF-36 mental skoru sağlıklı kontrollere 
göre MS’li hastalarda hafifçe azalmıştır. 
Öte yandan tüm diğer skorlamalarda 
düşük skorların en fazla mental sağlıkla 
ilişkili olması, SF-36’nın hastaların 
durumunu var olandan daha iyi 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 
Hobart  
2000 

 
Yeniden Düzenlenmiş 
Kurtzke: Klinik Öngörü 
İçin Psikometrik 
Yöntemlerin 
Uygulanması 

 
125 

 
SF-36,  
LHS 

 
EDSS geçerliliği için QoL ölçekleri 
kullanılmıştır.  

 
Miller  
2000 

 
MSFC (MS Functional 
Composite)’ Nin Klinik 
Önemi: Hastanın Kendi 
Qol İfadesi İle İlişkisi 

 
300 

 
SF-36,  
SIP, FIS 

 
MSFC, SIP fiziksel ve mental skalaları, 
SF-36 fiziksel skalası ve EDSS ile 
korelasyon göstermektedir. Bu sonuç 
MSFC’nin klinik uygunluğu şeklinde 
yorumlanmıştır. 

 
Fischer 
1999 

 
MS’te Qol 
Değerlendirmesindeki 
Yeni Gelişmeler 

 
300 

 
MSOLI, 
MSQOL-54, 
FAMS 

 
MS’e özgü üç QoL ölçeğinin 
karşılaştırılmasında, MSQLI alt 
gruplarının ayrılabilir olması nedeniyle en 
esnek ölçek olarak bulunmuştur. 

 
Pfennings 
1999 

 
MS Hastaları İçin Sağlığa 
İlişkin Qol Ölçeği  

 
162 

 
SF-36,  
CWC, DIP 

 
SF-36 ve DIP’den bir ölçek oluşturulmuş 
ve sağlığa ilişkin QoL’in iki boyutunu da 
yeterince ölçtüğü saptanmıştır. 

 
Cohen  
1999 

 
MS’li Hastalarda 
Disabilite Ve Etki 
Profili’nin Faktör Yapısı 

 
211 

 
SF-36,  
DIP 

 
DIP’den alınan iki faktöre (hareket ve 
psikolojik esenlik) dayanarak skalalar 
oluşturulmuştur. 

 
Sharrack 
1999 

 
MS’te Kullanılan Klinik 
Skalaların Psikometrik 
Özellikleri 

 
64 

 
FSQ 

 
Beş nörolog tarafından işlenen klinik 
ölçeklerin geçerliliğini sınamak için QoL 
ölçümleri kullanılmıştır. Hiçbiri ideal 
ölçüm standartlarını karşılamamıştır. 

 
Pfennings 
1999 

 
MS’li Hastalarda Yanıt 
İndisinin Karşılaştırılması 

 
162 

 
SF-36,  
QOLQ forMS, 
MS-ADL 

 
DIP, SF-36 ve CWC’ye göre daha iyi 
yanıtlılık göstermiştir. 

 
Pfennings 
1998 

 
MS’li Hastalarda Sağlığa 
İlişkin 2 Qol Ölçeğinin 
Güvenirliği 

 
187 

 
DIP 

 
Her iki ölçeğin iç tutarlılık ve test- retest 
güvenirliği yeterli bulunmuştur.  
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Tablo 2.8 (devam)- Yaşam Kalitesi  (Qol) Ölçeklerini Değerlendiren Çalışmalar (118) 

Yazar Başlık n Ölçek Anahtar bulgular 
 
Murphy 
1998 

 
Fransa, Almanya Ve 
İngiltere’de MS’te Qol. 
MS Maliyeti Çalışma 
Grubu 

 
120 

 
FAMS 

 
FSQ hastalarda daha düşük sonuçlar 
göstererek geçerli bulunmuş, ülkeler 
arasında farklılıklar görülmüştür. 

 
Vickrey 
1997 

 
MS’te Genel Ve Hastalığa 
Özgü Yaşam Kalitesi 
Ölçeklerinin 
Karşılaştırılması 

 
171 

 
MSQOL-54 

 
Ölçeklerin çoğunun iç tutarlılığı, 
güvenirliği ve test- retest güvenirliği 
yeterli bulunmuştur. Sonuçlar hastalığa 
özgü skalaların genel testlere oranla daha 
spesifik bilgiler verdiğini göstermiştir.  

 
Lankhorst 
1996 

 
MS’te Qol: Disabilite Ve 
Etki Profili 

 
73 

 
DIP 

 
DIP geçerli bulunmuştur 

 
Cella  
1996 

 
MSQOL Ölçeğinin 
İşlevsel 
Değerlendirmesinin 
Geçerliliği 

 
433 

 
MSQOL 

 
Geliştirilen ölçeğin altı alt boyutu iç 
tutarlılık, test- retest güvenirliği, içerik 
geçerliği ve yapı geçerliği ile ilgili 
sonuçlar bildirilmiştir. 

 
Vickrey 
1995 

 
MS’te Sağlığa İlişkin Bir 
Yaşam Kalitesi Ölçeği 

 
179 

 
MSQL-54 

 
SF-36’ya MS’e özgü 18 sorunun 
eklenmesiyle MSQL-54 geliştirilmiştir. 
Yapı geçerliği, MS semptom şiddeti, 
hareket düzeyi, çalışma güçlüğü ve 
depresif semptomlarla değerlendirilmiştir. 
 

 

Tablo 2.9- Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Çalışmalar (118) 

Yazar Başlık n Ölçek Anahtar bulgular 
 
Stuifbergen 
2000 

 
Kronik Sakatlayıcı 
Durumlarda Sağlığı 
Geliştirme Ve Qol 
Modeli 

 
786 

 
QLI-MS 

 
QoL’i bağlamsal faktörlerle sağlığı 
geliştirici faktörler arasındaki karmaşık 
etkileşimin sonucu olarak tanımlayan bir 
model geliştirilmiştir. 

 
Cutajar 
2000 

 
MS’li Hastalarda 
Bilişsel İşlev Ve Qol 

 
40 

 
SF-36 

 
Azalmış bilişsel işlev ile düşük yaşam 
kalitesi arasında ilişki bulunmuştur. 

 
Pfennings 
1999 

 
Beş Ülkedeki MS’li 
Hastalarda SF-36 
Kullanımı: 
Kültürlerarası 
Karşılaştırma 

 
457 

 
SF-36 

 
Ülkeler arasında sadece küçük farklılıklar 
bulunmuştur. 

 
Provinciali 
1999 

 
MS’te Çok Boyutlu 
Değerlendirme: 
Disabilite Alt Grupları 
Arasındaki İlişkiler 

 
83 

 
LHS 

 
Fiziksel handikap ve depresyon QoL’i 
bağımsız olarak etkilemektedir. 

 
Solari  
1999 

 
MSQL-54 Ölçeğinin 
İtalyanca Geçerlik 
Çalışması 

 
204 

 
MSQOL-54 

 
Nörolojik bozukluk QoL algılaması 
üzerinde sınırlı etki gösterirken, yaş ve 
depresif semptomlar önemli etki 
göstermiştir.  
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Tablo 2.9 (devam)- Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörleri İnceleyen Çalışmalar (118) 

Yazar Başlık n Ölçek Anahtar bulgular 
 
Pfennings 
1999 

 
MS Alt Gruplarının 
Sağlığa İlişkin Qol 
Açısından 
Karşılaştırılması 

 
90 

 
SF-36,  
DIP 

 
Uzun hastalık süresi ve ciddi/ progresif 
MS düşük yaşam kalitesiyle ilişkili 
bulunmuştur. 

 
Nortvedt 
1999 

 
MS’te Qol: Hastalık 
Etkilerin Daha 
Kapsamlı Ölçümü 

 
194 

 
SF-36 

 
MS’li hastalar tüm alt boyutlarda genel 
populasyona kıyasla daha düşük puanlar 
almıştır. EDSS fiziksel işlev ile iyi, sosyal 
işlev ve genel sağlık ile orta, diğer alt 
boyutlarla düşük korelasyon göstermiştir.  

 
Can. Burden 
of Illness St. 
Gr. 1998  

 
MS’te Hastalık Yükü: 
Qol 

 
198 

 
SF-36 

 
Erken MS’lilerde dahi genel populasyona 
oranla düşük QoL skorları bulunmuştur. 

 
Gulick  
1997 

 
MS’li Hastalarda Qol 
İle İlişkili Faktörler 

 
153 

 
LSS 

 
QoL ile duyusal ve mental semptomlar ve 
günlük yaşam aktivitelerinden sosyal ve 
ikili ilişkiler arasında anlamlı ilişki 
bulunmuştur. 

 
Stuifbergen 
1997 

 
MS’li Kadınlarda 
Sağlığı Geliştirme 
Uygulamaları 

 
629 

 
QLI-MS 

 
Sağlığı geliştirici davranışın hastalığa bağlı 
disabilite ile yaşam kalitesi arasındaki 
ilişkide rol aldığı saptanmıştır. 
 

 
Rothwell 
1997 

 
Hekimler Ve Hastalar 
Aynı Fikirde Değil: 
MS’te Disabiliteye 
İlişkin Hasta Ve Hekim 
Değerlendirmeleri 

 
42 

 
SF-36, 
EuroQol 

 
Sağlık durumuyla ilgili konuların önemini 
algılayışta hastalar ve hekimler arasında 
farklılık görülmüştür.  

 
Aronson 
1997 

 
MS’li Hastalar Ve 
Bakıcılarında Qol 

 
697 

 
GSS 

 
QoL skoru düşük olanlarda iş bulma 
sorunu, daha kötü MS semptomları, 
yorgunluk, hareket sorunları, unstabil 
hastalık seyri ve sosyal aktivitelerde 
engellenme olduğu görülmüştür. 

 
Brunet  
1996 

 
MS’li Hastalarda 
Yaşam Kalitesinin 
Ölçümü   

 
97 

 
SF-36 

 
MS’te pozitif aile anamnezi olanların 
fiziksel ve sosyal işlevselliği kötü, ağrısı 
fazla, yaşam enerjileri daha azdır.  

 
Hermann 
1996 

 
Epilepsi,Diabet Ve MS 
Hastalarında Sağlığa 
İlişkin Qol 
Karşılaştırılması 

 
86 MS, 
271 E, 
555DM 

 
SF-36 

 
Sekiz skalanın beşinde MS hastaları diğer 
gruplardan daha düşük puanlar almışlardır. 

 
Rudick 
1992 

 
MS’te Qol: İnflamatuar 
Barsak Hastalığı Ve 
Romatoid Artritle 
Karşılaştırılması 

 
68 MS, 
164IBD, 
75 RA 

 
F-QoL-I 

 
Enflamatuar barsak hastaları QoL’de en 
yüksek skoru alırken MS’li hastalar en 
düşük puanı almıştır. 
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MS’te yaşam kalitesini değerlendirmek için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. 

Herhangi bir işlevi değerlendirmede kullanılacak ölçüm aracını seçerken aracın klinik 

olarak yararlılığı, yani kısa, kolay anlaşılır, uygulanır ve yorumlanır olması önemlidir. 

Ulusal Multipl Skleroz Derneği (National Multiple Sclerosis Society –NMSS-) Sonuç 

Değerlendirme Çalışma Grubu raporunda, ölçüm araçlarının MS hastalık sürecini 

yansıtması, MS’in hastayı etkileme yollarını yansıtacak biçimde çok boyutlu olması, 

bilimsel olarak yeterli olması, zaman içindeki değişikliği yansıtabilecek özellikte olması 

gibi kriterlerden söz edilmektedir.  

MS’te kullanılan yaşam kalitesi ölçeklerinin bu kriterleri büyük oranda 

karşıladıkları söylenmektedir (188). Bir bölümü jenerik (genel), bir bölümü hastalığa 

özgü (spesifik) olan ölçeklerin seçiminde dikkatli olmak gerekir. Hastalığa özgü olanlar 

kullanıldığında hastalığı diğer hastalıklarla karşılaştırma olanağı ortadan kalkarken, 

jenerik olanlarla hastalığa özgü özellikleri değerlendirmek mümkün olmamakta ve 

sıklıkla başka bir araç ile bu eksikliğin tamamlanması gerekmektedir. Bu noktadan 

hareketle, Vickrey ve arkadaşları jenerik ve spesifik ölçeklerin güçlü yanlarını kombine 

edecek bir yaşam kalitesi ölçeği geliştirme çabasına girmiş; birçok hastalıkta yaygın 

şekilde kullanılan ve yaşam kalitesinin birçok boyutunu değerlendiren SF-36 (RAND-

36) Yaşam Kalitesi Ölçeği’ne MS’e özgü 18 maddeyi de ekleyerek bu çalışmada da 

kullanılan MSQL-54’ü ortaya çıkarmışlardır. Böylece gerek diğer hastalıklarla 

karşılaştırma yapma olanağı veren, gerek MS’e özgü sorunlara duyarlı olan bir araç 

geliştirmişlerdir. Oluşturdukları formun psikometrik özelliklerini MS tanısı kesinleşmiş 

olan 179 hastada sınadıktan sonra MS araştırmacılarının ilgisine sunmuşlardır (52, 118, 

140, 150, 188, 195, 278). MS’te yaşam kalitesini değerlendirmek için MSQL-54 dışında 

FAMS (Functional Assessment of MS- MS İşlevsel Değerlendirme Ölçeği), MSQLI 

(MS Quality of Life – MS Yaşam Kalitesi Ölçeği), HAQUAMS (Hamburg Quality of 

Life Questionnaire in MS- Hamburg MS’te Yaşam Kalitesi Ölçeği), FACT-G 

(Functional Assessment of Cancer Therapy, General version –Kanser Tedavisinin 

İşlevsel Değerlendirmesi) ve LMSQoL (Leeds MS Quality of Life- Leeds MS Yaşam 

Kalitesi Ölçeği)  geliştirilmiş ve çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır (177, 195). 
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Kısaca özetlemek gerekirse,  immünomodulatör ajanların ortaya çıkışıyla, MS’te 

bakım semptom yönetiminden daha pozitif bir yaklaşıma kaymıştır. MS alanında 

çalışan hemşire, sağlık bakım ekibinin önemli bir üyesi olarak işlev görmekte; 

süregiden tedavide ve hastalar/aileleri ile etkileşimde önemli bir rol oynamaktadır. 

MS’te hemşirelik bakımı, hastada farkındalık ve kendi bakımını yönetme beceri ve 

motivasyonu geliştirmeyi hedefleyen, hastayı pasif bir izleyici değil aktif bir partner 

olarak gören kollaboratif çabanın önemli bir unsurudur. MS gibi birçok sistemi 

etkileyen ve yaşamın her alanına ait sorunları beraberinde getiren bir hastalıkta, 

hastanın, hastalığın yarattığı fiziksel, emosyonel, psikososyal ve finansal etkilerle 

başetmesini sağlama ve tedavi konusunda, MS hemşiresi önemli katkılarda 

bulunabilecek bilgi birikimine ve beceriye sahiptir. Geniş bir perspektifle, bu sorunlara 

yaklaşmak ve hastayı çok boyutlu değerlendirebilmek için yaşam kalitesi ölçekleri gibi 

çok önemli ölçme araçlarına sahiptir. Yaşam kalitesi ölçümü tedavi ve hastalık 

sürecinin hastanın günlük yaşamı üzerindeki etkilerini araştırmaya, bu etkileri hasta 

açısından analiz etmeye ve hastanın sosyal, emosyonel, fiziksel gereksinimlerini 

belirleyerek bireysel gereksinimlerine uygun bir bakım programı geliştirmeye katkıda 

bulunmaktadır (7, 33, 43, 118). 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Bu çalışma, multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesini ölçmek, yaşam 

kalitesini etkileyebilecek bireysel, sosyoekonomik, hastalığa ilişkin özellikler ile yaşam 

kalitesi arasındaki ilişkileri araştırmak ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu hasta 

grubunda sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında rehber olacak öneriler 

geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiş olup, betimleyici ve analitik araştırma özelliği 

taşımaktadır. 

 Çalışmada yanıtları aranan sorular şunlardır:  

1. Multipl sklerozlu hastaların kişisel özellikleri nelerdir? 

2. Multipl sklerozlu hastaların hastalığa ilişkin özellikleri nelerdir? 

3. Multipl sklerozlu hastaların yaşam kalitesi ne düzeydedir? 

4. Multipl sklerozlu hastaların yaşam kalitesini etkileyen faktörler  nelerdir? 

3.2.Araştırmanın Yeri ve Özellikleri 

Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

Multipl Skleroz ve Demyelinizan Hastalıklar Birimi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

için hastane yetkililerinden izin alınmıştır (Ek 2.9).  

Çalışmanın yapıldığı birimde 1 profesör, 1 doçent ve 3-4 rotasyoner hekim 

görev yapmakta ve yılda yaklaşık 1300-1500 hastaya hizmet verilmektedir.   

3.3.Araştırma Grubunun Özellikleri 

 Araştırma Haziran 2003- Temmuz 2004 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı Multipl Skleroz ve 

Demyelinizan Hastalıklar Birimi’nde izlenen ve kontrol amacıyla polikliniğe başvuran 

164 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu olasılıksız örnekleme yöntemlerinden 

gelişigüzel yöntem ile seçilmiş; gruba MS tanısı kesinleşmiş (definit MS), MS dışında 

yaşam kalitesini etkileyen herhangi önemli bir tıbbi sorunu olmayan, 18-65 yaş 

arasında, Türkçe bilen, okur yazar, bilişsel fonksiyonları veri toplama araçlarını 
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doldurmaya uygun ve görüşmeyi kabul eden hastalar alınmıştır. Son 1 ay içinde atak 

geçiren ve birincil ilerleyici MS tanısı olanlar çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 

3.4.Verilerin Toplanması 

Çalışmada kişisel özellikler ve hastalık özelliklerine ilişkin verileri toplamak için  

araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu, yaşam kalitesini değerlendirmek için 

Vickrey tarafından geliştirilmiş MSQL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life -54 item), 

yetiyitimini değerlendirmek için EDSS (Expanded Disability Status Scale), depresyon 

varlığını değerlendirebilmek için Beck Depresyon Ölçeği (Beck Depression Inventory), 

mental işlevleri değerlendirmek için de MMSE (Mini Mental State Examination) 

kullanılmıştır. 

3.4.1.Görüşme formu 

Araştırmacı tarafından konuyla ilgili literatür bilgisi ve tez izleme komitesinin 

önerileri doğrultusunda hazırlanan görüşme formu kişisel bilgileri ve hastalık 

özelliklerini sorgulayan sorulardan oluşmaktadır (Ek2.1). Görüşme formunda yaş, 

eğitim, sosyal güvence vb. kişisel özelliklere ilişkin soruların yanısıra hastalığın süresi, 

tipi, semptomlar, günlük yaşamı etkileyen yakınmalar, kullanılan ilaçlar, yardımcı araç 

gereksinimi gibi hastalığa ilişkin sorular yer almaktadır.  

3.4.2.EDSS (Expanded Disability Status Scale) (Ek 2.2)  

MS’te ilerleyici bir olgu olarak karşılaşılan ve WHO tarafından “herhangi bir 

aktiviteyi normal kabul edilen sınırlar içerisinde gerçekleştirmedeki yetersizlik veya 

eksiklik” şeklinde tanımlanan dizabilite, işlevselliği ve dolayısıyla yaşam kalitesini 

etkileyebileceğinden çalışmada değerlendirilen parametrelerden biri olmuştur. Kurtzke 

tarafından yetiyitimi (dizabilite) durumunu değerlendirmek amacıyla geliştirilen EDSS 

MS’te görülen değişiklikleri piramidal, serebellar, beyin sapı, duyusal, barsak/mesane, 

görsel, serebral/mental ve diğer şeklinde nörolojik işlevler açısından kategorize ederek 

değerlendirmektedir. Anılan işlevsel sistemlerin her birinin puanlanması ve hastanın 

ambulasyon durumunun sorulması ile total puan verilir. 0 (hiçbir semptom yok) ile 10 

(MS’e bağlı ölüm) arasında değişen puanlamada 4,5 hastanın tam ambulatuvar 

olduğunu gösterirken, 5 puan ve üstü günlük aktiviteleri gerçekleştirmedeki güçlüğü 
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belirtir. Her ne kadar uygulayıcılar arasındaki fark nedeniyle güvenirliğinin yüksek 

olmadığı ve ayrıca lineer olmaması nedeniyle yorumlamanın kolay olmayacağı şeklinde 

eleştirilere (188) maruz kalsa da araştırmalarda hasta popülasyonunu tanımlamada 

oldukça kullanışlı olup klinik uygulamada en yaygın şekilde kullanılan ölçektir (78, 

109, 196). 

3.4.3.BDI (Beck Depression Inventory) (Beck Depresyon Ölçeği) (Ek 2.3) 

Beck depresyon ölçeği, depresyonda görülen vejetatif, duygusal, bilişsel ve 

motivasyonel belirtileri değerlendirmek üzere 1961’de Beck tarafından geliştirilen bir 

ölçektir. Her madde, depresyona özgü bir davranışsal örüntüyü belirlemekte ve azdan 

çoka doğru giden dört seçeneği olan 21 ifadeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddeler, 

depresyonun belirtilerine ilişkin olup herhangi bir etyolojik kuramı yansıtmamaktadır. 

Bu belirtiler depresif ruh durumu, karamsarlık, başarısızlık duygusu, doyumsuzluk, 

suçluluk duyguları, kendinden nefret etme, kendini suçlama, cezalandırılma beklentisi, 

intihar düşüncesi, ağlama nöbeti, irritabilite, sosyal çekilme, kararsızlık, beden imajında 

değişiklik, çalışamama, uyku bozukluğu, yorgunluk, iştah azalması, kilo kaybı, bedene 

odaklanma ve libido kaybıdır. Türkçe uyarlaması Tegin (1980) tarafından yapılmıştır. 

Puan hesaplanırken her bir ifadeye tek bir puan verilir. Birden fazla seçenek 

işaretlendiğinde yüksek puan hesaba dahil edilir. Ölçekten alınabilecek puan 0-63 

arasında değişmektedir. Ölçeğin kesim (cut off) puanı 17 olarak belirlenmiştir. Alınacak 

puan 0-10 puan normal, 11-17 puan hafif depresyon, 18-23 puan orta derece depresyon, 

24 puan ve üstü ağır depresyon şeklinde yorumlanır (170).   

3.4.4.MMSE (Mini Mental State Examination)(Kısa Mental Durum İncelemesi)(Ek2.4) 

Folstein ve arkadaşları tarafından, mental yetersizlikleri değerlendirmek 

amacıyla geliştirilen, klinik araştırma ve uygulamalarda oldukça sık kullanılan bir 

araçtır. Çok iyi yapılandırıldığı için uzman olmayan kişiler tarafından dahi 

kullanılabilen, geçerlik ve güvenirliği sınanmış bir ölçektir. Yapılan çalışmalarda, 

uygulayıcılar arası ve test-tekrar test güvenirliği %80’nin üstünde bulunmuştur. BT ve 

bilişsel testlerle korelasyonu oldukça iyi düzeylerde bulunmuştur. Ölçek beş temel 

zihinsel işlevi (yönelim, bellek, dikkat, hesap yapma ve dil) değerlendirmektedir. 

Ölçeğin maddeleri yönelim (oryantasyon), bellek ve dikkati araştıran sorular ile objeleri 
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isimlendirme, sözel ve yazılı emirleri yerine getirme, bir cümle yazma ve iç içe geçmiş 

çokgenleri kopyalama, geriye doğru sayma gibi görevler içerir. Bilişsel işlevleri 

değerlendiren diğer ölçeklerde olduğu gibi puanlar yaş ve eğitim düzeyinden etkilenir.  

Bu nedenle çalışmada örgün eğitim kurumuna gitmemiş hastalara, bu formun standart 

versiyonu yerine eğitimsizler için hazırlanmış versiyonu uygulanmıştır. Testten 

alınabilecek maksimum puan 30 olup, 23 puan ve altı zihinsel fonksiyonlardaki 

bozulmayı gösterir. Uygulanması 5 dk gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir (47, 66, 

108). 

3.4.5.MSQL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life -54 item) (Multipl Skleroz 

Yaşam Kalitesi Ölçeği) (Ek 2.5) 

Çalışmada multipl sklerozlu hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için 

Vickrey ve ark. tarafından İngilizce olarak geliştirilmiş (195) ve İtalyanca (177), 

Fransızca (194), Kanada Fransızcası (3), Japonca (201) ve İspanyolca geçerlik 

güvenirlik çalışması yapılmış olan MSQL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life-54 

items) ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek, birçok hastalık için yaygın şekilde kullanılan 

genel (jenerik) yaşam kalitesi ölçeği SF-36’da bulunan genel sağlık algılaması (5 

madde), enerji /yorgunluk (4 madde), sosyal işlev (2 madde), emosyonel esenlik (5 

madde), emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları (3 madde), fiziksel işlev (10 işlev), 

fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları (4 madde), ağrı (2 madde) ve sağlıkta değişikliğe 

ilişkin maddelere, MS’e özgü sorunlara ilişkin 18 maddenin eklenmesiyle 

oluşturulmuştur. SF-36’nın sosyal işlev, ağrı ve enerji /yorgunluk alt gruplarına birer 

madde eklenmiş (3 madde), semptom şiddeti ile ilişkili olabileceği düşünülen sağlık 

distresi alt boyutu (4 madde), global anlamda subjektif yaşam kalitesini değerlendirmek 

amacıyla genel yaşam kalitesi alt boyutu (2 madde), cinsel işlev ve bu işlevden 

doyumun yaşam kalitesini etkileyebileceği ve MS’li hastalarda cinsel işlev bozukluğu 

sorununun yüksek prevalansı nedeniyle cinsel işlev (4 madde) ve cinsel işlevden doyum 

(1 madde) alt boyutları, MS’li hastalarda bilişsel sorunların sık görüldüğü ve bunların 

kişinin işlevselliğini etkilediği düşüncesinden hareketle bilişsel işlev alt boyutu (4 

madde) eklenmiştir. MSQL54, bileşik fiziksel (physical health composite) ve bileşik 

mental sağlık (mental health composite) olmak üzere 2 ana grup, 13 alt grup ve 2 

bağımsız maddeden oluşmaktadır (Tablo 3.1).  
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Tablo 3.1- MSQL-54 Alt Boyutlarının Tanıtımı 
      A. Bileşik Fiziksel Sağlık        
 
Fiziksel sağlık    
Tüm günlük fiziksel etkinlikleri yerine getirme 

 
(10madde) (3-12)   
  

 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı    
Fiziksel sağlığın bozulması sonucu işte ya da diğer günlük 
etkinliklerde sorun olmaması 

 
(4 madde) (13-16) 
 

 
Ağrı 
Aşırı, şiddetli ve kısıtlayıcı ağrı olmaması veya ağrıya bağlı kısıtlılık 
olmaması 

 
(3 madde) (21, 22, 52*) 

 
Enerji /yorgunluk   
Sürekli canlı ve enerjik hissetme 

 
(5 madde) (23, 27, 29, 31, 32*)      
 

 
Sosyal işlev    
Fiziksel ve emosyonel sorunlara bağlı kesinti olmaksızın olağan 
sosyal etkinlikleri yürütme 

 
(3 madde) (20, 33, 51*) 

 
Sağlık algılaması       
Sağlığın mükemmel olduğuna inanma 

 
(5 madde) (1, 34-37) 
 

 
Sağlık distresi  
Sağlık sorunlarına ilişkin distresin olmaması 

 
(4 madde) (38-41*) 
 

 
Cinsel işlev      
Nörolojik ve/veya psikososyal faktörlere bağlı olarak cinsel 
işlevlerin bozulmaması 

 
(4 madde) (46-49*) 

 
      B.     Bileşik Mental Sağlık  

 
Emosyonel esenlik    
Sürekli sakin, mutlu ve rahat hissetme   

 
(5 madde) (24-26, 28, 30) 

 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılığı     
Emosyonel sorunların sonucu işte ya da diğer günlük   
etkinliklerde sorun olmaması 

 
(3 madde) (17-19) 
 
 

 
Sağlık distresi      
Sağlık sorunlarına ilişkin distresin olmaması 

 
(4 madde) (38-41*)      

 
Bilişsel  işlev     
Bellek, dikkat sorunları olmaması 

 
(4 madde) (42-45*) 
 

 
Genel yaşam kalitesi    
Global subjektif  yaşam kalitesi 

 
(2 madde) (53-54*) 
 

  
      C.     Bağımsız maddeler  

 
Sağlıkta değişiklik 
Sağlık durumunda önceki yıla göre kötüleşme olmaması 

 
(1 madde) (2) 
 

 
Cinsel işlevden doyum    
Cinsel işlevin tatminkar olması 

  
(1 madde) (50*) 

 

* SF-36’ya eklenen  maddeler 
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 Genellikle likert tipi sorulardan oluşan ölçeğin alt boyut puanları hesaplanırken    

(Ek 2.6) puan dönüşümü gerçekleştirildikten sonra alt boyutu oluşturan maddelerin 

puan toplamı madde sayısına bölünerek alt boyut puanı elde edilir. Alt boyut içinde 

cevaplanmamış madde varsa alt grup toplam puanı cevaplanan madde sayısına bölünür. 

Ölçeğin total puanları hesaplanırken de her alt grup total puana katkısı oranında 

ağırlıklandırılarak (tabloda belirtilen ağırlık puanı ile çarpılarak)  bunların toplamı 

alınır. Puan artışı yaşam kalitesinin iyi olduğunu göstermektedir. 

 

Vickrey’in 179 MS hastası ile gerçekleştirdiği geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasında (195) güvenirlik katsayıları 0.75-0.96 arasında, test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları da 0.66-0.96 arasında bulunan ölçeğin bizim hasta grubumuzda 

kullanılabilmesi için Vickrey’den izin (Ek 2.7) alındıktan sonra uyarlama çalışması 

yapılmıştır. Uyarlama çalışması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar olan 

kavramsal çerçevenin uygunluğuna, semantik açıdan uygun çeviri yapmaya, ölçeğin 

yönergelerinin, uygulanmasının, formatının ve skorlama yöntemlerinin önerildiği 

şekilde yapılmasına ve psikometrik özelliklerinin sınanmasına özen gösterilmiştir (22). 

3.4.5.1.Psikolinguistik özelliklerin incelenmesi  /Dil uyarlaması 

Ölçek Türkçeye uyarlanırken semantik ve kavramsal eşdeğerliğin sağlanabilmesi 

için literatürde dil uyarlaması bahsinde sözü edilen geçerli yöntemlerden biri olan grup 

çevirisi yöntemi kullanılmıştır (5): Araştırmacı tarafından ölçek Türkçeye çevrilmiş, 

aynı anda profesyonel bir çevirmen tarafından da çeviri yapılmıştır. Çevirmen ve 

araştırmacı tarafından her iki metin incelenerek bir uzlaşmaya varılmıştır. Üzerinde 

uzlaşılan metnin görünüm geçerliği (face validity) için çeviri her iki dile (İngilizce ve 

Türkçe) hakim ve /veya nöroloji terminolojisini bilen kişilerden oluşan bir uzman 

grubunun (Ek 2.8) görüşlerine sunulmuş, önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan sonra 5 hastada yapılan pilot uygulama ile anlaşılırlık test edilmiş ve ölçeğe 

son şekli verilmiştir.   
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3.4.5.2.Psikometrik özelliklerin incelenmesi /Güvenirlik  

Bir ölçme aracının duyarlı, birbiriyle tutarlı ve kararlı ölçme sonuçları 

verebilmesi ve değişmezlik, yeterlilik, kestirim, eşdeğerlik ve tutarlık özelliklerini 

sergilemesini anlatan güvenirliğin çeşitli yöntemlerle değerlendirildiği bilinmektedir.  

Bu çalışmadaki ölçme aracının güvenirliği test-tekrar test ve iç tutarlılık denetlemesinde 

kullanılan Cronbach alfa ve madde-toplam puan korelasyonu  ile sınanmıştır (58).  

Değişmezlik (test-tekrar test) 

Bir ölçme aracının uygulamadan uygulamaya tutarlı sonuçlar verebilme, zamana 

göre değişmezlik gösterebilme gücü olan test-tekrar test değerlendirmesine, 

örneklem grubu için belirlenen özelliklere sahip 33 hasta alınmıştır.  Bu hasta 

grubuna ölçek uygulanmış ve Vickrey’in çalışmasında belirtildiği gibi 15-30 gün 

sonra uygulama tekrarlanmıştır. Spearman korelasyon tekniği kullanılarak ilk ve 

son sonuçların karşılaştırılmasıyla ölçek maddelerinin anlamlarının (ifadelerinin) 

zamana karşı değişmezliği sınanmış ve maddelere ilişkin test-tekrar test 

korelasyon katsayılarının, Fransızca geçerlik çalışmasında da düşük bulunan 

‘emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları’ alt grubu hariç tutulduğunda 0.39-

0.73 değerleri arasında olduğu görülmüştür (Tablo 3.2). Her ne kadar ölçeğin 

geliştiricisi tarafından ABD’de test-tekrar test korelasyonu yüksek bulunmuşsa 

da ülkemizde günlük yaşamda stabilitenin sağlanması daha zor olduğundan,  

yaşam kalitesi kişinin o anki ruh hali dahil olmak üzere birçok faktörden 

etkilenebilen bir kavram olduğundan ve likert tipi ölçekleri uygulamak kolay 

olmadığından bu değerlerin kabul edilebilir sınırlarda olduğu düşünülmüştür.  

Ayrıca maddelerin alt grup ve total puana göre korelasyonları ve alt grupların 

alfa korelasyonları iyi sayılabileceğinden ölçeğin aynen kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

İç tutarlılık  

 Çalışmada ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirmek için likert tipi ölçeklere uygun 

yöntem olan Cronbach alfa tekniği kullanılmıştır. Ölçeğin alfa katsayısı ne kadar 

yüksek olursa,  ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı 

özelliğin öğelerini yordayan maddelerden oluştuğu varsayılır.  
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Orijinal çalışmada ölçekte bileşik fiziksel sağlık için 0.96 (alt grupları için 0.75-

0.96), bileşik mental sağlık için 0.94 (alt grupları için 0.82-0.90) şeklinde 

belirtilen iç tutarlılık katsayıları, Japonya çalışmasında 0.65 ile 0.93 arasında 

bildirilirken (286) çalışmamızda 33 kişilik örneklem grubunda bileşik fiziksel 

sağlık için 0.94 (alt grupları için 0.70-0.92), bileşik mental sağlık için 0.79 (alt 

grupları için 0.48-0.91), çalışmanın tüm örneklemini oluşturan 164 kişilik grupta 

ise bileşik fiziksel sağlık için 0.94 (alt grupları için 0.74-0.94), bileşik mental 

sağlık için 0.89 (alt grupları için 0.75-0.93) olarak bulunmuştur. Örneklemde 

ölçeğe ait alt grupların iç tutarlık katsayıları gösterilmiştir (Tablo 3.3, 3.4 ). 

 

Tablo 3.2– MSQL-54 Test-Tekrar Test Güvenirliği (n=33) 
Alt boyutlar rs

** 

 Fiziksel sağlık     
 Fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı     
 Ağrı 
 Enerji /yorgunluk    
 Sosyal işlev    
 Sağlık algılaması       
 Sağlık distresi 
 Cinsel işlev*   

0.71 
0.53 
0.43 
0.47 
0.42 
0.60 
0.68 
0.73 

  Bileşik fiziksel sağlık       0.62 
 Emosyonel esenlik    
 Emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılığı     
 Sağlık distresi      
 Bilişsel  işlev     
 Genel yaşam kalitesi    

0.57 
0.23 
0.68 
0.49 
0.39 

  Bileşik mental sağlık       0.51 
Bağımsız maddeler rs 

 Sağlıkta değişiklik 
 Cinsel işlevden doyum    

0.54 
0.53 

                          

                     *Cinsel işlev için n=26,   ** rs = Spearman korelasyon katsayısı 
 

Çalışmada kullanılan ölçeğin iç tutarlılığını değerlendirirken madde-toplam puan 

korelasyonundan da yararlanılmıştır. Madde-toplam puan korelasyon katsayısı 

için belli bir standart yoktur. 0.70 ve üzerindeki değerlerin doyurucu olacağı 

belirtilmekle beraber uygulamada çoğu kez 0.20 alt sınır kabul edilmektedir. Bu 

çalışmada sözü edilen değer 0.32-0.84 arasında değişmektedir. MSQL-54’ün her 

bir maddesinin, ait olduğu alt gruba ve toplam puana katkısı ile her bir alt 

grubun toplam puanlara katkısı istatistiksel olarak yeterli düzeyde bulunmuştur 

(Tablo 3.3, 3.4 ). 
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Tablo 3.3- MSQL-54 Bileşik Fiziksel Sağlık Grubunu Oluşturan Maddelerin Madde-
Toplam Puan Korelasyon Katsayıları ve Alt Grupların Cronbach Alfa  Değerleri (n=164) 
 
 

Alt Gruba Göre Totale Göre Alt grup / Madde no    
rs p rs P 

   3   Ağır aktiviteleri yapabilme 0,84 0,000 0,64 0,000 
   4   Orta düzey aktiviteleri yapabilme 0,85 0,000 0,69 0,000 
   5   Kaldırma / taşıma 0,86 0,000 0,69 0,000 
   6   Çok sayıda merdiven çıkma   0,87 0,000 0,66 0,000 
   7   Bir kat merdiven çıkma 0,71 0,000 0,63 0,000 
   8   Eğilme / diz çökme 0,65 0,000 0,43 0,000 
   9   Bir iki km den uzun yürüme 0,88 0,000 0,66 0,000 
 10   Birkaç sokak yürüme 0,86 0,000 0,68 0,000 
 11   Bir sokak yürüme 0,74 0,000 0,53 0,000 
 12   Tek başına banyo/ giyinme 0,47 0,000 0,38 0,000 
Fiziksel sağlık α=0,94  
 13   İş için zamanı azaltma    0,89 0,000 0,67 0,000 
 14   İstediğinden azını başarma 0,89 0,000 0,71 0,000 
 15   İş türünde kısıtlanma 0,87 0,000 0,70 0,000 
 16   İş yaparken güçlük çekme 0,89 0,000 0,74 0,000 
Fiziksel sorunlara bağlı  rol sınırlılığı      α=0,92  
 21   Bedensel ağrı düzeyi 0,97 0,000 0,49 0,000 
 22   Ağrının işi etkilemesi 0,91 0,000 0,52 0,000 
 52   Yaşamdan zevk almaya etkisi 0,80 0,000 0,44 0,000 
Ağrı α=0,87  
 23   Yaşam/ canlılık dolu hissetme 0,72 0,000 0,60 0,000 
 27   Enerjik hissetme 0,76 0,000 0,55 0,000 
 29   Yıpranmış, çok yorgun hissetme 0,74 0,000 0,49 0,000 
 31   Yorgun hissetme 0,75 0,000 0,59 0,000 
 32   Sabah dinlenmiş uyanma 0,62 0,008 0,24 0,008 
Enerji /yorgunluk α=0,76  
 20   Sosyal aktivitelerin etkilenmesi 0,91 0,000 0,66 0,000 
 33   Sosyal aktivitelerin etkilenme 
sıklığı 0,91 0,000 0,63 0,000 

 51   Sosyal yaşamın engellenmesi 0,62 0,000 0,42 0,000 
Sosyal işlev α=0,77  
   1   Genel olarak sağlığı 0,68 0,000 0,57 0,000 
 34   “Kolay hastalanıyorum” 0,64 0,000 0,44 0,000 
 35   “Diğerleri kadar sağlıklıyım”  0,77 0,000 0,52 0,000 
 36   “Sağlığım kötüleşebilir” 0,64 0,000 0,50 0,000 
 37   “Sağlığım mükemmel” 0,73 0,000 0,50 0,000 
Sağlık algılaması α=0,74  
 38   Sorunların cesaretini kırması 0,87 0,000 0,64 0,000 
 39   Hayal kırıklığına uğratması 0,92 0,000 0,64 0,000 
 40   Sağlığın endişe kaynağı olması 0,85 0,000 0,60 0,000 
 41   Yük gibi omuzlara çökmesi 0,84 0,000 0,63 0,000 
Sağlık distresi α=0,90  
 46   İlgi azlığı 0,86 0,000 0,46 0,000 
 47   Ereksiyon /lubrikasyon sorunu 0,87 0,000 0,46 0,000 
 48   Orgazm sorunu 0,82 0,000 0,45 0,000 
 49   Partneri tatmin edebilme 0,81 0,000 0,39 0,000 
 Cinsel işlev α=0,91  
 Bileşik fiziksel sağlık  α=0,94 
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Tablo 3.4- MSQL-54 Bileşik Mental Sağlık Grubunu Oluşturan Maddelerin Madde-Toplam 
Puan Korelasyon Katsayıları ve Alt Grupların Cronbach Alfa Değerleri (n=164) 
 
 

Alt Gruba Göre Totale Göre Alt grup / Madde no    rs p rs p 
 17   İş için zamanı azaltma    0,94 0,000 0,84 0,000 
 18   İstediğinden azını başarma 0,94 0,000 0,83 0,000 
 19   İşi dikkatli yapamama 0,91 0,000 0,75 0,000 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılığı    α=0,93  
 24   Çok sinirli olma 0,60 0,000 0,43 0,000 
 25   Çok üzgün hissetme 0,72 0,000 0,59 0,000 
 26   Sakin ve huzurlu hissetme 0,71 0,000 0,55 0,000 
 28   Kırgın ve hüzünlü hissetme 0,76 0,000 0,67 0,000 
 30   Mutlu hissetme 0,72 0,000 0,56 0,000 
Emosyonel esenlik                        α=0,75  
 38   Sorunların cesaretini kırması 0,87 0,000 0,65 0,000 
 39   Hayal kırıklığına uğratması 0,92 0,000 0,70 0,000 
 40   Sağlığın endişe kaynağı olması 0,85 0,000 0,62 0,000 
 41   Yük gibi omuzlara çökmesi 0,84 0,000 0,65 0,000 
Sağlık distresi                                        α=0,90  
 42   Konsantre olmada güçlük 0,82 0,000 0,32 0,000 
 43   Dikkati sürdürmede güçlük 0,83 0,000 0,34 0,000 
 44   Bellek sorunu 0,81 0,000 0,41 0,000 
 45   Bellek sorununun yakınlarca fark 
edilmesi 0,73 0,000 0,39 0,000 

Bilişsel  işlev                     α=0,83  
 53   Yaşam kalitesi puanı 0,92 0,000 0,54 0,000 
 54   Yaşamına ilişkin duyguları 0,84 0,000 0,55 0,000 
 Genel yaşam kalitesi                                 α=0,77  
 Bileşik mental sağlık  α=0,89 

 
 
 

3.4.6.Psikometrik özelliklerin incelenmesi /Geçerlik 

Bir ölçme aracının ölçülmek üzere hazırlandığı amacı ve değişkeni ölçme 

derecesi olarak tanımlanan geçerliğin sınanmasında şu adımlar izlenmiştir: 

İçerik /kapsam geçerliği  

Uzman yargılarına dayanan bir ölçüt olan kapsam geçerliği ölçeğin ve alt 

boyutlarının ölçülmek istenen alanı ölçüp ölçmediğini ve ölçülecek alan dışında 

farklı kavramları barındırıp barındırmadığını değerlendirmek amacıyla 

değerlendirilir. Çalışmada kapsam geçerliği, dil geçerliği konusunda görüşü 

alınan gruptaki nöroloji uzmanlarına ölçeğe ilişkin yorum ve önerileri sorularak 

değerlendirilmiştir (Ek 2.8).  
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Yapı geçerliği  

Ölçeğin ilgili kavram ya da kavramsal yapının tümünü ölçme yeteneğini 

gösteren yapı geçerliğini sınamak için, MSQL-54 ölçeğinin 2 alt boyutunun 

(bileşik fiziksel ve mental sağlık) MS’te etkilenen işlevleri ölçen bazı testlerle 

(MMSE, EDSS, BDI) ilişkisi spearman korelasyonu ile incelenmiştir(Tablo 3.5). 

 

 Tablo 3.5- MSQL-54 Alt Boyutları ve Diğer Ölçeklerin Birbirleriyle İlişkileri 

rs MMSE EDSS BDI BFS 
EDSS -0,248**    

BDI -0,117  0,376***    

BFS 0,181*  -0,576***  -0,767***   

BMS 0,119  -0,330***  -0,722*** 0,734 *** 
 
MMSE-Mini Mental Durum Değerlendirmesi, EDSS-Dizabilite Skoru, BDI-Beck Depresyon 
Ölçeği, BFS- Bileşik Fiziksel Sağlık (MSQL-54), BMS- Bileşik Mental Sağlık (MSQL-54) 
 

 (* 0.01< p < 0.05,      ** 0.001< p < 0.01,       *** p < 0.001) 
 
 

 MSQL-54 bileşik fiziksel ve mental sağlık skalalarının birbirleriyle pozitif 

yönde ve güçlü, BDI ile negatif yönde ve güçlü, EDSS ile de negatif yönde ilişkili 

oldukları saptanmıştır. 

 MS’li hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde yaygın şekilde 

kullanılan MSQL-54’ün geçerlik ve güvenirlik çalışmasında gerek alt grup içinde 

gerekse ölçek içinde tüm maddeler arasındaki ilişkinin güçlü olduğu saptanmıştır. 

Özetle bu ölçeğin MS’li hastaların yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılabilecek 

geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.  
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3.5.Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler SPSS 11.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan 

istatistiksel testler Tablo 3.6’da görülmektedir. 

 

 

Tablo 3.6- Çalışmada Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Değerlendirilen Parametreler Kullanılan istatistiksel yöntemler 

 

MSQL-54 güvenirlik değerlendirmesi 

 

Madde- alt grup puanlarının korelasyonu 

(Pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği) 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

Spearman korelasyon tekniği 

 

 

Kişisel özellikler 

Hastalığa ilişkin özellikler 

İşlevselliğe ilişkin özellikler 

MSQL-54 sonuçları 

 

 

 

Yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama,  

standart sapma, medyan değerleri 

 

 

Kişisel özellikler ve hastalığa ilişkin 

özellikler ile MSQL-54, MMSE, BDI 

ve EDSS sonuçlarının karşılaştırılması 

 

 

Mann Whitney U testi,   

Kruskal Wallis testi,   

Chi kare testi 

 

Ölçekler arasındaki ilişkiler 

 

 

Spearman korelasyon tekniği 
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4. BULGULAR 

Çalışmada 164 hastadan görüşme formu, MSQL-54 (Multipl Skleroz Yaşam 

Kalitesi Ölçeği), MMSE (Mini Mental Durum Değerlendirmesi), EDSS (Yetiyitimi 

Skorlaması) ve BDI (Beck Depresyon Ölçeği) kullanılarak elde edilen bulgular beş ana 

bölümde değerlendirilmiştir: 

- Birinci bölümde hastaların kişisel özelliklerine ilişkin bulgular 

- İkinci bölümde hastalık sürecine ilişkin bulgular 

- Üçüncü bölümde işlevselliğe ilişkin bulgular 

- Dördüncü bölümde yaşam kalitesine ilişkin bulgular 

- Son bölümde yaşam kalitesi ile kişisel özellikler, hastalık özellikleri ve 

işlevsellik arasındaki ilişkilere ilişkin bulgular sunulmuştur. 

4.1. Kişisel Özelliklere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu, iş, 

sosyal güvence, gelir durumu ve beden kitle indeksi yer almaktadır. 

Çalışma kapsamına alınan hastaların kişisel özellikleri Tablo 4.1’de 

görülmektedir. Hastaların %70,7’si (=116)kadın, %29,3’ü (n=48) erkektir. Grubun yaş 

ortalaması 36±10.3 olup yaş dağılımı ağırlıklı olarak genç-orta yaş (18-49) aralığındadır  

(%90.3, n=148). Medeni durumları %28.0 (n=46) bekar,  %63.4 (n=104) evli, %8.5 

(n=14) dul/ayrı yaşıyor şeklindedir. Örneklem grubunun eğitim durumu oldukça dengeli 

bir dağılım gösterip %29.9 (n=49) okur-yazar /ilkokul mezunu, %40.2 (n=66) 

ortaöğretim, %29.9 (n=49) yükseköğretim mezunu şeklindedir. Statüleri farklı 

olduğundan değerlendirmeye alınmayan ev hanımları ve öğrenciler hariç tutulduğunda 

grubun %52.9’unun (n=55) çalıştığı, %14.4’ünün (n=15) çeşitli nedenlerle çalışmadığı 

ve %32.7’sinin (n=34) hastalık nedeniyle çalışamadıkları saptanmıştır. Hastalık 

nedeniyle çalışamayanların 21’i (%62) malulen emekli olmuştur. Ağırlıklı olarak 

kadınların oluşturduğu örneklem grubunun %30.5’i (n=50) ev hanımı, %14.6’sı (n=23) 

memur, %11.0’i (n=18) serbest meslek erbabı, %7.9’u  (n=13) işçi  ve %6.1’i (n=10) de 

öğrencidir. Grubun %31,1’i  (n=51) çalışmanın yapıldığı kuruma sevksiz gelebilecek 
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durumdadır (Emekli Sandığı mensubu). Gelir durumu sorulduğunda grubun %28.0’si 

(n=46) muhtaç durumda /ancak geçiniyor olduğunu söylerken, %46.3’si  (n=76) gelir 

durumunu orta, %25.6’sı (n=42) iyi/ çok iyi  şeklinde belirtmiştir. Grubun %56.1’inin  

(n=92) beden kitle indeksinin normal sınırlarda olduğu görülmüştür. 

 
 
 
 
Tablo 4.1 – Hastaların Kişisel Özellikleri  

 n %  n % 

 
Yaş 
 18-29 
 30-39 
 40-49 
 50-59 
 60-65 
 
Cinsiyet 
 Kadın 
 Erkek 
 
Medeni durum 
 Bekar 
 Evli 
 Dul /ayrı yaşıyor 
 
Eğitim durumu 
 Okuryazar/ İlköğretim 
 Ortaöğretim 
 Yükseköğretim 
 
Çalışma durumu* 
 Çalışıyor 
 Çalışmıyor 
 Hastalık nedeniyle çalışamıyor 
 
 

 
 

49 
59 
40 
9 
7 
 
 

116 
48 

 
 

46 
104 
14 

 
 

49 
66 
49 

 
 

55 
15 
34 

 
 
 

 
 

29,9 
36,0 
24,4 
5,5 
4,2 

 
 

70,7 
29,3 

 
 

28,0 
63,4 
8,5 

 
 

29,9 
40,2 
29,9 

 
 

52,9 
14,4 
32,7 

 
 
 

 
İşi 
 İşçi 
 Memur 
 Serbest meslek 
 Emekli 
 Öğrenci 
 İşsiz 
 Ev hanımı 
 Malulen emekli 
 Hastalık nedeniyle çalışamıyor 
 
Sosyal güvence 
 Yok 
 SSK 
 Bağkur 
 Emekli Sandığı 
 Yeşil kart 
 Özel sigorta 
 
Aylık gelir 
 Muhtaç durumda/Ancak geçiniyor 
 Orta derecede iyi 
 İyi / çok iyi 
 
Beden kitle indeksi (BKI) 
 < 19.0         Zayıf 
 19.0 – 23.9 Normal 
 24.0 – 29.9 Kilolu 
 ≥ 30.0         Obez 

 
 

13 
23 
18 
10 
10 
6 

50 
21 
13 

 
 

10 
62 
27 
51 
5 
9 
 
 

46 
76 
42 

 
 

16 
92 
48 
8 

 

 
 

7,9 
14,6 
11,0 
6,1 
6,1 
3,7 

30,5 
12,2 
7,9 

 
 

6,1 
37,8 
16,5 
31,1 
3,0 
5,5 

 
 

28,0 
46,3 
25,6 

 
 

9,8 
56,1 
29,3 
4,9 

 
 n Mean Median ± SD Min Max 

Yaş  164 36,01 35,00 10,30 18 65 
BKI  164 23,56 23,12 3,78 15,82 37,64 
 

*Çalışma durumuna öğrenci ve ev hanımları dahil edilmemiştir. 
 

 

 

 

 

 



 

 

79
 

4.2. Hastalık Sürecine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde hastalık tipi, özgeçmiş, soygeçmiş, belirti süresi, tanı süresi, 

hospitalizasyon varlığı, süresi, sayısı, hastalığı kötüleştiren faktörler, düzenli ilaç 

kullanımı, düzenli kontrol, kontrol sıklığı, alternatif tedavi /yöntem arayışı, semptomlar, 

günlük yaşamı etkileyen yakınmalar, kullanılan ilaçlar ve hastaların eğitim 

gereksinimleri yer almaktadır. 

Tablo 4.2 – Hastalığa İlişkin Özelliklerin Dağılımı (N=164) 

 n % 
Hastalık tipi (n=142) 
 Yineleyici (RRMS) 
 İkincil ilerleyici (SPMS) 
 İlerleyici yineleyici (RPMS) 
 
Özgeçmiş (n=164) 
 Emosyonel travma 
 Fizik travma 
 Gebelik 
 İnfeksiyon 
 
Soygeçmiş 
 
Hospitalizasyon varlığı 
 
Hastalığı kötüleştiren faktörler 
 İnfeksiyon 
 Travma 
 Aşı 
 Doğum 
 Stres 
 
Düzenli ilaç kullanımı 
 
Düzenli kontrol 
 
Kontrol sıklığı 
 Ayda bir/ayda birden sık 
 1-3 ayda bir 
 3-6 ayda bir 
 6-12 ayda bir 
 Yılda bir 
 Sadece atakta 
 
Alternatif tedavi /yöntem arayışı 
 Yok 
 Bitkiler 
 Üfürükçü 
 Uzakdoğu öğretilerine dayalı yöntemler 
 Çoklu yanıt 

 
123 
12 
7 
 
 

24 
10 
23 
20 

 
16 

 
79 

 
 

88 
1 
2 
4 

124 
 

162 
 

154 
 
 

31 
61 
24 
12 
20 
4 
 
 

122 
20 
9 
5 
8 

 
86,6 
8,5 
4,9 

 
 

14,6 
6,1 

14,0 
12,2 

 
9 
 

48,2 
 
 

53,7 
0,6 
1,2 
2,4 

75,6 
 

98,8 
 

93,9 
 
 

20,4 
40,1 
15,8 
7,9 
13,2 
2,6 

 
 

74,4 
12,2 
5,5 
3,0 
4,9 

 n Mean Median ± SD Min Max 
Belirti süresi (yıl) 164 8,65 7,00 6,59 0,5 35,0 
Tanı süresi (yıl) 164 6,35 6,00 4,68 0,5 21,0 
Hospitalizasyon süresi (gün) 79 35,37 20,00 38,55 3 200 
Hospitalizasyon sayısı  80 2,05 1,00 1,97 0 10 
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Örneklem grubunun tanısı definit MS olup MS tipi büyük oranda(%86.6, n=123) 

yineleyici (yineleyici yatışıcı) tipte MS’tir. Hastaların tanı süresi 0.5 ile 21 yıl arasında 

geniş bir yayılım gösterip ortalama 6.0±4.7’dir.  Özgeçmişte ilk sırayı %14.6 (n=24) ile 

emosyonel travma alırken bunu %14.0 (n=23) ile gebelik ve %12.2 (n=20) ile 

enfeksiyon izlemektedir.  Örneklemin %9’unun (n=16) aile anamnezinin pozitif olduğu 

görülmektedir. %48.2’si (n=79) hastalığın başlangıcından bu yana en az bir kez 

hospitalize edildiğini belirtirken hospitalizasyon süresi ortalama 20.0±38.5’tur. Atağı 

tetikleyen faktörler arasında birinci sırada %75.6 (n=124) ile stres yer alırken, ikinci 

sırada %53.7 (n=88) ile enfeksiyon gelmektedir. Hastaların %98.8’i hekimin order ettiği 

ilaçları düzenli kullanmakta, %93.9’u da kontrolünü aksatmadığını belirtmektedir. 

Grubun %40.1’i (n=61) 1-3 ayda bir kontrole gelmektedir. Büyük oranda alternatif/ 

tamamlayıcı  tedavi veya yöntem arayışına girilmese de  (%74.4, n=122)   

azımsanmayacak oranda hasta (%25.6, n=42) çeşitli yöntemler denemektedir. Bu 

yöntemler arasında ilk sırayı bitkisel karışım kullanmak (%12.2, n=20) alırken %5.5 

(n=9) üfürükçü hocaya gittiğini ifade etmekte, %4.9 (n=8) ise birden fazla  yönteme 

başvurduğunu belirtmektedir. (Tablo 4.2) 

Hastaların semptomları ve günlük yaşamlarını etkileyen sorunlarına bakıldığında 

(Tablo 4.3), “hiçbir yakınmam yok” diyen kişi yokken günlük yaşamı etkileyen sorunlar 

sorulduğunda %13.4 (n=22) kişi sorunu olmadığını belirtmiştir.  Hastalığın başlangıç 

semptomları daha çok yüzeyel veya derin duyuda azalma şeklindeki duysal sorunlar 

(%51.2, n=84)  olup zaman içinde de en sık görülen semptom olma özelliğini 

korumaktadır (%87.8, n=144). Bu sorunu %81.7 (n=134) ile patolojik yorgunluk, %69.5 

(n=114) ile parezi tarzındaki motor sorunlar, %65.8 ile eliminasyon sorunları 

izlemektedir. Eliminasyon sorunları) içinde ilk sırayı urgency (%40.2, n=66), ikinci 

sırayı konstipasyon (%37.8, n=62)   alırken inkontinans da hatırı sayılır oranda (%18.3, 

n=30) görülmektedir. Eliminasyon sorunlarının ardından  %60.4 (n=99) ile denge 

koordinasyon sorunları, %49.4 ile çeşitli derecelerde değişen bilişsel sorunlar ve %31.1 

(n=51) ile duygudurum sorunları gelmektedir. Günlük yaşamı en fazla etkileyen 

sorunlar olarak ilk sırada yorgunluk (%40.2, n=66), ikinci sırada motor sorunlar (%34.8, 

n=57) belirtilmektedir. Hastalara MS semptomları ile sağlık kurumuna gittiklerinde 

farklı tanılar konup konmadığı sorulduğunda %32.9’u “evet”  yanıtı vermiştir (Tablo 

4.4). Hastaların %93.3’ü order edilen ilaçları düzenli kullandığını belirtmektedir.  
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Tablo 4.3 - Hastaların Başlangıç ve  Mevcut Semptomları ve Günlük Yaşamlarını En Fazla 
Etkileyen Semptomların Dağılımı (N=164) 

 Başlangıç 
semptomları 

Mevcut 
semptomlar 

Günlük yaşamı  
en fazla etkileyen 

semptomlar 
  

n 
 

% 
 

n 
 

% 
 

n 
 

% 
 
Motor sorunlar 
(yürüme zorluğu, yüzde zaaf) 
 
Denge  / koordinasyon sorunları 
(başdönmesi, dengesizlik) 
 
Duysal sorunlar 
(karıncalanma, uyuşma, vibrasyonda ↓,duyuda ↓) 
 
Vizüel /okulomotor sorunlar 
(diplopi, puslu görme, bakış kısıtlılığı) 
 
Barsak mesane sorunları 
(urgency, pollaküri, konstipasyon, inkontinans) 
 
Patolojik yorgunluk 
 
Ağrı 
 
Duygudurum sorunları 
 
Bilişsel sorunlar 
 
Yok 

 
68 

 
 

45 
 
 

84 
 
 

63 
 
 

4 
 
 

12 
 

23 
 
- 
 
- 
 
- 

 
41,5 

 
 

27,4 
 
 

51,2 
 
 

38,4 
 
 

2,4 
 
 

7,3 
 

14,0 
 
- 
 
- 
 
- 

 
114 

 
 

99 
 
 

144 
 
 

38 
 
 

108 
 
 

134 
 

15 
 

51 
 

81 
 
- 

 
69,5 

 
 

60,4 
 
 

87,8 
 
 

23,1 
 
 

65,8 
 
 

81,7 
 

9,2 
 

31,1 
 

49,4 
 
- 

 
57 

 
 

19 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

13 
 
 

66 
 

15 
 

16 
 

3 
 

22 

 
34,8 

 
 

11,6 
 
 

3,7 
 
 

4,3 
 
 

7,9 
 
 

40,2 
 

9,2 
 

9,8 
 

1,8 
 

13,4 
 

* Birden fazla yanıt verilmiştir. 
 

 

 Tablo 4.4 – MS’te Ayırıcı Tanıda Yer Alan Farklı Tanı Yorumları (N=164) 
 

 Tanı (n=54 , %32.9) 

 n % 
 
Oftalmolojik 
 
Nörolojik 
 
Herni 
 
Psikosomatik 
 
Anemi 
 
Romatolojik 
 
Diğer  (diş, kompl, gebelik) 

 
8 
 

7 
 

7 
 

21 
 

4 
 

11 
 

3 

 
4,9 

 
4,3 

 
4,3 

 
12,8 

 
2,4 

 
6,7 

 
1,8 

           

                          * Birden fazla yanıt verilmiştir. 
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Hastaların MS’e ilişkin eğitim gereksinimleri değerlendirildiğinde (Tablo 4.5),  

bilgi edinilmek istenen konuların araştırmalar (%68.7), tedavi (%67.7), semptom 

yönetimi (%61.6)  ve prognoz (%60.2)  olduğu görülmüştür. Eğitim mekanı olarak 

%43.5 oranında hastanedeki bir toplantı salonu tercih edilirken, soruya yanıt veren 

grubun %25.0’i hastane dışındaki bir toplantı salonunu istemiştir. Grubun büyük 

çoğunluğu (%53.3) eğitici kişi açısından özel bir tercih belirtmezken %38.9’u kendi 

hekimini tercih edeceğini belirtmiştir. Eğitimin başlama zamanı olarak da tanının hemen 

sonrası tercih edilmiştir.  Eğitimin biçimi olarak, hastalardan ve uzman kişilerden 

oluşan yaklaşık 10 kişilik küçük grup başı çekerken (%53.4), %25.0 oranında da birebir 

görüşme tercihi belirtilmiştir. Hastalar sıkılmadan ve molaya gereksinim duymadan 

eğitime katılabilecekleri süre olarak 0.5-1 saat aralığını belirtmişlerdir (%51.8).  

Tablo 4.5 -  Hastaların Eğitime İlişkin Tercihlerinin Dağılımı  

  
n 

 
% 

 
Bilgi edinilmek  istenen konular (n=99) 
 Hastalık 
 Semptom 
 Destek grup 
 Tedavi 
 Araştırmalar 
 Semptom yönetimi 
 Prognoz 
Eğtim mekanı (n=72) 
 Poliklinik 
 Hastane  toplantı salonu 
 Hastane dışı toplantı salonu 
 Farketmez 
 Web tabanlı haberleşme ağı 
Eğitici tercihi (n=90) 
 Herhangi bir uzman 
 Kendi hekimi  (Prof.) 
 Hastalığı yaşamış biri 
 Kendi kendine araştırma 
Eğitim zamanı  (n=87) 
 Tanıdan hemen sonra 
 Tanıdan en az birkaç hafta sonra 
Eğitim biçimi  (n=88) 
 Birebir 
 Küçük grup 
 Konferans 
 Kitapçık kullanımı 
Seans süresi  (n=85) 
 0 – 0.5 saat 
 0.6 – 1 saat 
 1.5 – 2 saat 
 ≥ 2.5 saat 

 
 

39 
31 
35 
67 
68 
61 
59 

 
18 
40 
23 
7 
4 
 

48 
35 
3 
4 
 

72 
15 

 
22 
47 
14 
5 
 

10 
44 
27 
4 

 
 

39,4 
31,3 
35,4 
67,7 
68,7 
61,6 
60,2 

 
19,6 
43,5 
25,0 
7,6 
4,3 

 
53,3 
38,9 
3,3 
4,4 

 
82,8 
17,2 

 
25,0 
53,4 
15,9 
5,7 

 
11,8 
51,8 
31,7 
4,7 
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4.3. İşlevselliğe İlişkin Bulgular 

İşlevsellik fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutlarıyla ele alınmış; hastaların asansör 

gereksinimi, yardımcı araç kullanma durumu, ev içi ve dışı sorumlulukları sürdürme 

durumu, istedikleri halde MS nedeniyle gerçekleştiremedikleri sorumlulukları, 

yetiyitimi (dizabilite), zihinsel (mental) işlevleri ve depresyon durumu 

değerlendirilmiştir. Ayrıca işlevselliğin kişisel özellikler ve hastalık özellikleriyle 

ilişkisi incelenmiştir. 

 
Tablo 4.6 – Hastaların Yaşam Biçimi Özelliklerinin Dağılımı (N=164)  

 n % 
 

 n % 
 

 
Birlikte yaşadığı kişi sayısı 
 Yalnız yaşıyor 
 1 kişi (eş/ çocuk) 
 ≥ 2 kişi  
  
Ev tipi 
 Apartman 
 Diğer (gecekondu, müstakil) 
 
Kaçıncı katta yaşıyor? 
 0-3 kat 
 ≥ 4 kat 
 
Asansör varlığı 
 Evet 
 Hayır 
 
Asansör gereksinimi 
 Evet  
 Hayir  
 

 
 

7 
38 

119 
 
 

140 
24 

 
 

119 
45 

 
 

45 
119 

 
 

50 
114 

 

 
 

4,3 
23,2 
72,6 

 
 

85,4 
14,6 

 
 

72,6 
27,4 

 
 

27,4 
72,6 

 
 

30,5 
69,5 

 

 
Yardımcı araç kullanma durumu 
 Evet 
 Hayır 
 
Ev içi rol /sorumlulukları sürdürme 
 Her şeyden kendi sorumlu 
 Yardım ediyor 
 Hiç katılmıyor 
 
Ev dışı rol / sorumlulukları sürdürme 
 Her şeyden kendi sorumlu 
 Yardım ediyor 
 Hiç katılmıyor 
 

 
 

25 
139 

 
 

111 
43 
10 

 
 

91 
47 
26 

 
 

15,2 
84,8 

 
 

67,7 
26,2 
6,1 

 
 

55,5 
28,7 
15,9 

 n Mean Median ± SD Min Max 
Kaçıncı katta yaşıyor? 164 2,62 2,00 2,21 0 13 
Birlikte yaşadığı kişi sayısı 164 3,45 3,00 1,45 1 8 
 

Hastaların yaşam biçimi özelliklerine bakıldığında (Tablo 4.6),  hastaların 

çoğunluğunun en az 2 kişi ile (%72.6) ve apartmanda  (%85.4) yaşadığı,   %72.6’sının 

orta kata kadar olan katlarda oturdukları, %30.5’inin asansör gereksinimi olduğu ve 

%15.2’sinin ekstremitelerde güçsüzlük veya dengesizlik nedeniyle yardımcı araç 

kullandığı görülmüştür. Grubun %32.3’ü ev içindeki,  %44.6’sı ise ev dışındaki rol ve 

sorumluluklarını önceki kadar aktif şekilde sürdürememektedir.  
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Hastaların fiziksel işlevselliği yetiyitimini gösteren EDSS ile değerlendirilmiş 

olup (Tablo 4.7) en fazla serebellar, piramidal ve duysal işlevlerin etkilendiği  ve 0 ile 

10 arasında değişen EDSS skoru ortalamasının 3.5±1.5 olduğu  saptanmıştır. Grubun 

%62.9’unun EDSS skoru 0-3.5 arasında iken %33.3’ünün skoru 4-6 ve %3.8’inin de 

6’nın üzerindedir. Ruhsal işlevsellik depresyonu değerlendiren Beck Depresyon Ölçeği 

ile değerlendirilmiştir. 0-33 arasında puan alınan ve puan artışının depresyonu 

gösterdiği ölçekle yapılan değerlendirmede grubun ortalama skoru 8.0±6.6 olarak 

bulunmuştur.  Grubun sadece %61,8’inin Beck skorunun normal sınırlarda olduğu 

görülmüştür. Zihinsel işlevsellik Mini Mental Durum Değerlendirmesi ile 

değerlendirilmiştir. Puan düşüşünün zihinsel işlevlerdeki bozulmaya işaret ettiği bu 

değerlendirme ile grubun ortalama puanı 28±2 olarak bulunmuştur. Hastaların 

%7.8’inde zihinsel işlevlerin bozulduğu saptanmıştır.  

Tablo 4.7- Hastaların EDSS, BDÖ ve MMSE Puanlarının  Dağılımı 
Yetiyitimi (n=159) 

 Mean Median ± SD Min Max 
EDSS : Piramidal 1,83 2,0 1,50 0,0 5,0 
EDSS : Serebellar 1,71 2,0 1,62 0,0 5,0 
EDSS : Beyin sapı 0,90 0,0 1,05 0,0 4,0 
EDSS : Duysal 1,85 2,0 0,93 0,0 4,0 
EDSS : Barsak/ mesane 0,90 1,0 1,03 0,0 4,0 
EDSS : Görsel 0,12 0,0 0,38 0,0 2,0 
EDSS : Serebral/ mental 0,42 0,0 0,62 0,0 3,0 
EDSS total puanı 3,36 3,5 1,54 0,0 7,5 
 n % 
0-3.5  : Ambulatuvar hasta 100 62,9 
4-6     : Yardımla ambulasyon 53 33,3 
6.5-10: Bağımlı hasta 6 3,8 

Depresyon Durumu (n=157) 
 Mean Median ± SD Min Max 

Beck depresyon puanı 9,56 8,0 6,60 0,0 33,0 
 n % 
 0 -10 : Depresyon yok 97 61,8 
11-17 : Hafif  depresyon 39 24,9 
18-23 : Orta depresyon 17 10,8 
24-39 : Ağır depresyon 4 2,5 

Zihinsel Durum (n=154) 
 Mean Median ± SD Min Max 

Mini Mental  puanı  28,05 29,0 2,02 22 30 
 n % 

25-30 : Mental sorun yok 142 92,2 
23-24 : Hafif mental boz. 10 6,5 
13-22 : Orta derece mental boz 2 1,3 

 



 

 

85
 

Hastaların istemelerine rağmen MS nedeniyle yerine getiremedikleri 

sorumluluklara bakıldığında %34.8 oranında sorumlulukları sürdürmede hiçbir sorun 

görülmezken %34.1’i temel ailevi sorumluluklarını (eviçi işler, aileyle/ çocukla 

ilgilenme, alışveriş, aktif çalışma) sürdürmede, %31.1’i de rekreasyonel aktivitelere 

(spor, hobi, sosyal aktiviteler)  katılımda güçlük yaşadıklarını belirtmişlerdir. (Tablo 

4.8) 

 

Tablo 4.8 – Hastaların  MS Nedeniyle Gerçekleştiremedikleri Sorumlulukların Dağılımı 
(N=164) 
 Gerçekleştirilemeyen Sorumluluklar 

 n % 
 
Yok 
 
Aile sorumlulukları 
 
      Eviçi işler  
      Aileyle / çocuklarla ilgilenme 
      Alışveriş 
      Çalışmak / aktif çalışmak 
       
 
Rekreasyonel aktiviteler   
  
        Spor 
        Hobiler 
        Sosyal aktiviteler 
        Güneşlenme 
 

 
57 

 
56 

 
13 
8 
5 

30 
 
 

51 
 

19 
4 

25 
3 

 
34,8 

 
34.1 

 
7.9 
4.9 
3.1 

18.3 
 
 

31.1 
 

11.6 
2.4 

15.2 
1.8 

Toplam 164 100 

 
 

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru kişisel özellikler 

açısından değerlendirildiğinde (Tablo 4.9), kadınların EDSS skorlarının (3.18±1.49) 

erkeklere göre daha yüksek olduğu yani yetiyitimlerinin daha fazla olduğu görülmüştür 

(p<0.05). MMSE ve BDI açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Yaş, beden kitle indeksi 

ve birlikte yaşanılan kişi sayısı ile mental durum, yetiyitimi ve Beck depresyon skoru 

karşılaştırıldığında,  yaş ile EDSS arasında pozitif yönde korelasyon bulunmuştur, yaş 

arttıkça yetiyitimi de artmaktadır (p=0.006). Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck 

depresyon skoru medeni durum açısından değerlendirildiğinde, evlilerin Beck 

depresyon skorlarının (10.4±6.9) bekar /dul olanlara (8.0±5.8) göre anlamlı şekilde 

yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.034). Okur-yazar ve ilköğretim mezunlarının MMSE 
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skorlarının ortaöğretim mezunlarına göre daha yüksek olduğu (28.63±1.47) (p=0.035), 

ancak EDSS skorlarının  yükseköğretim mezunlarına göre yüksek olduğu (3.82±1.66) 

(p=0.021) saptanmıştır. Çalışanların çalışmayanlara ve hastalık nedeniyle 

çalışamayanlara göre yetiyitiminin anlamlı olarak düşük olduğu (2.61±1.14) (p=0.000), 

Beck depresyon skorlarının da hastalık nedeniyle çalışamayanlara göre düşük olduğu 

(8.00±6.37) (p=0.029) saptanmıştır. Aynı parametrelerle sosyal güvence durumu 

karşılaştırıldığında, çalışmanın yapıldığı kurumun asıl hasta popülasyonunu oluşturan 

Emekli Sandığı grubu ile diğerleri arasında fark bulunmamıştır. Gelir durumu ile 

yapılan karşılaştırmada da aradaki fark istatistik açıdan anlamlı çıkmamıştır.  

 
 
Tablo 4.9 – MMSE, EDSS ve BDÖ Puanlarının  Kişisel Özelliklere Göre 
Değerlendirilmesi  
 

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Zmw p 
 Cinsiyet  
 Kadın   (n=116) Erkek   (n=48)  
MMSE 79,69 28,08 2,12 72,52 28,00 1,78 -0,94 0,346 
EDSS 74,77 3,18 1,49 92,47 3,78 1,57 -2,23 0,026 
BDI 78,77 9,55 6,65 79,57 9,59 6,54 -0,10 0,920 
 Medeni durum  
  Evli  (n=104) Bekar / dul  (n=60)  
MMSE 75,84 27,98 2,09 80,40 28,18 1,89 -0,63 0,531 
EDSS 82,94 3,45 1,56 74,88 3,19 1,50 -1,07 0,285 
BDI 84,88 10,44 6,90 68,96 8,05 5,80 -2,12 0,034 
 Eğitim durumu  
 Okuryazar / ilk (n=49) Ortaogretim (n=66) Yuksekogretim  (n=49)  

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD χ kw p 
MMSE 87,76 28,63(2) 1,47 66,77 27,59 2,12 81,10 28,07 2,25 6,71 0,035 
EDSS 93,64 3,82(3) 1,66 78,88 3,30 1,52 67,60 2,96 1,31 7,76 0,021 
BDI 80,47 9,58 6,23 77,73 9,55 6,96 79,30 9,56 6,59 0,10 0,950 
 Çalışma durumu*  
 Çalışıyor  (n=55) Çalışmıyor   (n=15) Hst. nd. çalışamıyor (n=34)  
MMSE 52,54 28,29 1,93 44,57 27,07 3,08 45,30 27,94 1,74 1,80 0,407 
EDSS 37,69 2,61 1,14 57,50 3,57(1) 1,12 67,11 4,33(1) 1,73 22,32 0,000 
BDI 42,97 8,00 6,37 52,10 10,07 6,93 59,91 11,09(1) 6,043 7,09 0,029 
 Gelir Durumu  
 Muhtaç/zor geçiniyor(n=46) Orta derecede iyi(n=76) İyi / çok iyi  (n=42)  
MMSE 83,45 28,47 1,52 72,65 27,89 1,99 79,88 27,90 2,47 1,82 0,402 
EDSS 86,27 3,60 1,65 80,50 3,36 1,51 72,43 3,08 1,44 2,00 0,367 
BDI 84,43 9,91 5,87 78,78 9,65 6,90 73,28 9,00 6,92 1,25 0,535 

 Yaş BKI Kişi sayısı 
 rs p rs p rs p 

MMSE -0,11 0,193 -0,01 0,938 0,04 0,586 
EDSS 0,22 0,006 -0,12 0,129 0,02 0,764 
BDI -0,01 0,941 -0,00 0,963 -0,02 0,830 
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Tablo 4.10 – MMSE, EDSS ve BDÖ Puanlarının Yaşam Biçimi Özelliklerine Göre 
Değerlendirilmesi (N=164)  
 
 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Zmw p 
 Asansör gereksinimi  
 Var (n=50) Yok  (n=114)  
MMSE 62,88 27,50 2,00 84,12 28,30 1,98 -2,81 0,005 
EDSS 110,53 4,37 1,40 67,19 2,93 1,39 -5,45 0,000 
BDI 96,98 12,11 6,90 71,32 8,48 6,19 -3,24 0,001 
 Yardımcı araç kullanımı  
 Var (n=25) Yok  (n=139)  
MMSE 77,88 28,16 1,77 77,43 28,03 2,065 -0,05 0,962 
EDSS 131,60 5,31 1,40 70,83 3,08 1,28 -5,99 0,000 
BDI 103,09 12,48 5,85 74,87 9,06 6,61 -2,76 0,006 
 Ev içi  rol ve sorumlulukları sürdürme  

Her şeyden sorumlu (n=111) Yardım ediyor  (n=43) Hiç katılmıyor  (n=10)   
Mean rank ⎯x SD Mean rank ⎯x SD Mean rank ⎯x SD χ kw p 

MMSE 82,35 28,22 1,99 65,54 27,58 2,15 74,95 28,20 1,48 4,37 0,113 
EDSS 66,32 2,86(2,3) 1,26 102,23 4,10(1,3) 1,42 149,69 6,19(1,2) 0,84 38,24 0,000 
BDI 70,03 8,30 6,10 95,49 12,10(1) 7,29 112,38 13,13(1) 4,39 14,05 0,001 
 Ev dışı  rol ve sorumlulukları sürdürme  
 Her şeyden sorumlu  (n=91) Yardım ediyor  (n=47) Hiç katılmıyor  (n=26)  
MMSE 81,81 28,22 1,97 78,16 28,07 2,11 61,96 27,48 1,96 4,03 0,133 
EDSS 56,68 2,57(2,3) 1,04 99,28 3,89(1,3) 1,35 127,75 5,17(1,2) 1,47 57,38 0,000 
BDI 65,87 7,97 6,58 88,74 10,66(1) 6,20 108,76 13,35(1) 5,63 19,34 0,000 

 
 

Mental durum,  yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru yaşam biçimi 

özelliklerine göre değerlendirildiğinde (Tablo 4.10), asansöre gereksinim duyan ve 

duymayanlar arasında her üç parametre açısından da istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur (p<0.01). 

Aynı parametreler yardımcı araç kullanma durumu açısından incelendiğinde, 

araç kullananların yetiyitimi ve depresyon skorlarının kullanmayanlara göre yüksek 

olduğu saptanmıştır (p<0.01).  

Ev içi ve ev dışı rol ve sorumlulukları sürdürme açısından hastalar 

karşılaştırıldığında, her şeyden kendi sorumlu olanların yetiyitimi en az, 

sorumluluklarını hiç sürdüremeyenlerin de  en fazla olduğu görülmüştür (p=0.000). 

Beck depresyon skoru açısından da tüm sorumluluklarını aktif olarak sürdürebilenlerin 

diğer iki gruba göre daha iyi olduğu saptanmıştır (p=0.000) 

 
 
 



 

 

88
 

Tablo 4.11 – MMSE, EDSS ve BDÖ Puanlarının Hastalığa İlişkin Özelliklere Göre 
Değerlendirilmesi 

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Zmw p 
 Hastalık Tipi   
 Progresif  (n=19) Yineleyici  (n=123)   
MMSE 56,03 27,16 2,59 69,40 28,11 1,95 -1,43 0,154 
EDSS 108,05 4,97 1,01 62,71 3,28 1,48 -4,65 0,000 
BDI 86,39 12,39 6,96 65,77 9,15 6,64 -2,07 0,038 
 MS nedeniyle hospitalizasyon  
 Var  (n=79) Yok  (n=85)  
MMSE 68,04 27,55 2,29 86,48 28,53 1,59 -2,63 0,008 
EDSS 91,74 3,78 1,61 69,78 2,98 1,37 -3,02 0,003 
BDI 90,73 11,29 7,05 67,71 7,90 5,71 -3,18 0,001 
 Tetikleyici faktör olarak stres varlığı  
 Var    (n=124) Yok    (n=40)  
MMSE 75,68 28,00 2,00 83,69 28,23 2,10 -0,96 0,338 
EDSS 79,45 3,35 1,57 81,64 3,36 1,45 -0,26 0,794 
BDI 84,65 10,35 6,82 60,68 7,00 5,11 -2,81 0,005 

Tanı süresi 
 rs p 

MMSE -0,13 0,098 
EDSS 0,38 0,000 
BDI 0,04 0,648 

 
 

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru hastalığa ilişkin 

özellikler açısından değerlendirildiğinde (Tablo 4.11), ilerleyici formlarda (SPMS ve 

RPMS) gerek yetiyitiminin gerek depresyonun daha fazla olduğu (sırasıyla 4.97±1.01, 

12.39±6.96; p=0.000 ve 0.038) belirlenmiştir. 

Bu parametreler pozitif aile anamnezi açısından incelendiğinde, gruplar arasında 

fark saptanmamıştır.  

MS nedeniyle hospitalize olanların mental durumu olmayanlara göre kötü  

(27.55±2.29)(p=0.008), yetiyitimleri daha fazla (3.78±1.61) (p=0.003) ve Beck 

depresyon skorları da daha yüksek (11.29±7.05) (p=0.001) bulunmuştur.   

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru tetikleyici faktör 

olarak stres varlığı ile karşılaştırıldığında, stresten etkilendiğini ifade edenlerin 

depresyon skorları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.005). 

Tanı süresi ile mental durum ve Beck depresyon skoru arasında korelasyon 

bulunmamış, ancak süre ile yetiyitimi arasında pozitif korelasyon  saptanmıştır 

(p=0.000). 
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Tablo 4.12- MMSE, EDSS ve BDÖ Puanlarının MS Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen 
Sorumluluklara Göre Değerlendirilmesi  (N=164) 
 
 MS Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen Sorumluluklar  

Yok 
(n=56) 

Aile sorumlulukları  
(evişi, çocuk,alısveriş, 

aktif çalışma) 
(n=56) 

Rekreasyonel aktivite 
(hobi,spor,sosyal 

yaşam, guneşlenme 
(n=51) 

 
 

Mean 
rank 

 
⎯x ±SD Mean 

rank 
 
⎯x ±SD 

 
Mean 
rank 

 
⎯x ±SD χ kw 

 

p 

MMSE 83,88 28,33 1,95 80,54 28,09 2,15 64,50 27,64 1,92 5,51 0,064 
EDSS 56,44 2,60 1,18 98,48 4,01(1) 1,63 85,59 3,53(1) 1,46 24,39 0,000 
BDI 52,87 5,89 4,04 103,08 13,26 7,37 80,16 9,41 5,70 33,24 0,000 

 
 

Bu parametreler hastaların MS nedeniyle gerçekleştiremediği sorumluluklar 

açısından değerlendirildiğinde (Tablo 4.12), hastalık nedeniyle yapamadığı herhangi bir 

şey olmayanların EDSS ve Beck skorları diğer gruplara göre düşüktür (p=0.000).  Beck  

depresyon skoru her üç grupta birbirine göre farklı bulunmuştur.  

 

Tablo 4.13 - Hastaların MS Nedeniyle Gerçekleştiremedikleri Aktivitelerin Varlığına Göre 

Tetikleyici Faktör Olarak Stres Durumlarının Değerlendirilmesi (N=164) 

Yok Var Toplam                                  Tetikleyici fakt. 

                                             Stres 

Gerçekleştirilemeyen aktivite  
n n n 

 

χ2
 

 
p 

 
Yok 21 35 56 

 
Var 19 88 107 

 
Toplam 40 123 163 

9,491 0,009 

 

         (1 serbestlik derecesi için χ2 değeri 0.01yanılma düzeyi için 6.635 ve 0.001 düzeyi için 10.827) 

 

Atağı stresle tetiklenenlerin isteyip de yapamadıkları aktiviteler 

tetiklenmeyenlerinki ile karşılaştırıldığında, stresten etkilenenlerin yapamadıkları aktiviteler 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. Aile sorumlulukları ile rekreasyonel 

aktivite grubu arasında fark yokken, “yapamadığım bir şey yok” ile “yapamadıklarım var” 

diyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (Tablo 4.13)
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4.4. Yaşam Kalitesine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde MSQL-54  yaşam kalitesi ölçeği ile elde edilen bulgular sunulmuştur.  

 Tablo 4.14- MSQL-54  Bileşik fiziksel sağlık  Grubunu Oluşturan  Maddelerin Puan 
Ortalamaları, Minimum ve Maksimum  Puan Dağılımları (N=124) 

Puan Ortalamaları Puan Dağılımı(%) Madde no /Alt grup 
Mean Med ±SD 0 100 

   3   Ağır aktiviteleri yapabilme 32,62 50,00 35,72 48,8 14,0 
   4   Orta düzey aktiviteleri yapabilme 68,60 100,00 37,22 15,9 53,0 
   5   Kaldırma / taşıma 69,82 100,00 36,58 14,6 54,3 
   6   Çok sayıda merdiven çıkma   55,18 50,00 37,82 23,8 34,1 
   7   Bir kat merdiven çıkma 84,15 100,00 29,70 06,7 75,0 
   8   Eğilme / diz çökme 81,40 100,00 32,84 09,8 72,6 
   9   Bir iki km den uzun yürüme 47,87 50,00 40,83 35,4 31,1 
 10   Birkaç sk yürüme 68,90 100,00 39,27 18,9 56,7 
 11   Bir sk yürüme 83,54 100,00 30,89 07,9 75,0 
 12   Tek başına banyo/ giyinme 94,21 100,00 20,27 03,0 91,5 
 Fiziksel sağlık 68,62 80,00 28,15 03,0 11,6 
 13   İş için zamanı azaltma    45,12 00,00 49,91 54,9 45,1 
 14   İstediğinden azını başarma 44,51 00,00 49,85 55,5 44,5 
 15   İş türünde kısıtlanma 41,10 00,00 49,35 58,9 41,1 
 16   İş yaparken güçlük çekme 42,68 00,00 49,61 57,3 42,7 
 Fiziksel sorunlara bağlı rol sın.             43,55 25,00 44,58 43,6 31,9 
 21   Bedensel ağrı düzeyi 81,59 100,00 25,36 00,0 60,4 
 22   Ağrının işi etkilemesi 87,04 100,00 20,99 00,0 67,1 
 52   Yaşamdan zevk almaya etkisi 91,01 100,00 17,05 00,0 74,4 
 Ağrı 86,54 100,00 19,07 0,00 50,1 
 23   Yaşam/ canlılık dolu hissetme 48,29 40,00 27,57 09,1 07,9 
 27   Enerjik hissetme 42,68 40,00 24,42 07,9 02,4 
 29   Yıpranmış, çok yorgun hiss. 59,88 60,00 29,68 04,3 22,6 
 31   Yorgun hissetme 41,71 40,00 28,23 15,2 06,1 
 32   Sabah dinlenmiş uyanma 54,15 60,00 31,80 09,1 13,4 
 Enerji /yorgunluk 49,34 48,00 20,31 0,00 0,00 
 20   Sosyal aktivitelerin etkilenm. 75,61 75,00 27,69 00,6 46,3 
 33   Sosyal akt. etkilenme sıklığı 68,14 75,00 32,69 04,3 45,7 
 51   Sosyal yaşamın engellenmesi 86,89 100,00 25,15 01,8 73,8 
 Sosyal işlev 76,88 79,17 23,70 0,6 37,8 
   1   Genel olarak sağlığı 36,28 25,00 21,15 09,8 02,4 
 34   “Kolay hastalanıyorum” 54,27 50,00 28,86 03,7 12,2 
 35   “Diğerleri kadar sağlıklıyım”  51,37 50,00 27,87 04,3 07,9 
 36   “Sağlığım kötüleşebilir” 56,86 50,00 25,88 01,8 10,4 
 37   “Sağlığım mükemmel” 43,60 50,00 24,71 09,1 01,2 
 Sağlık algılaması 48,48 50,00 18,06 0,00 0,00 
 38   Sorunların cesaretini kırması 65,00 60,00 27,08 03,0 25,0 
 39   Hayal kırıklığına uğratması 64,15 60,00 26,26 01,2 23,8 
 40   Sağlığın endişe kaynağı olmas 61,22 60,00 26,37 04,3 17,7 
 41   Yük gibi omuzlara çökmesi 65,00 60,00 26,25 02,4 20,1 
 Sağlık distresi 63,84 65,00 23,20 0,6 7,3 
 46   İlgi azlığı 69,27 66,70 33,37 08,6 45,3 
 47   Ereksiyon /lubrikasyon sorunu 72,66 100,00 34,36 08,6 54,7 
 48   Orgazm sorunu 70,83 100,00 36,71 12,5 54,7 
 49   Partneri tatmin edebilme 78,50 100,00 31,87 06,5 62,9 
 Cinsel işlev 73,45 83,35 29,88 04,0 32,3 
 Bileşik fiziksel sağlık 62,04 62,09 17,72 0,00 0,00 
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Tablo 4.14’te MSQL-54 fiziksel sağlık grubuna ait madde ve alt grupların puan 

ortalamaları, minimum ve maksimum puan dağılımları verilmiştir. Sekiz alt gruptan 

oluşan Fiziksel Sağlık grubunda hastalar en fazla puanı ağrı (86,54±19,07) alt 

grubundan, ikinci olarak sosyal işlevden(76,88±23,70) almışlardır. Bunları sırasıyla 

cinsel işlev (73,45±29,88) fiziksel sağlık (68,62±28,15), sağlık distresi(63,84±23,20), 

enerji /yorgunluk (49,34±20,31), sağlık algılaması (48,48±18,06) ve fiziksel sorunlara 

bağlı rol sınırlılıkları (43,55±44,58) izlemektedir. Fiziksel Sağlık alt grubunun 

ortalaması ise 62,04±17,72’dir.  

 
Tablo 4.15 - MSQL-54  Bileşik Mental  Sağlık  Grubunu Oluşturan  Maddelerin Puan 

Ortalamaları, Minimum ve Maksimum Puan Dağılımları (N=164) 

Puan Ortalamaları Puan Dağılımı(%) Madde no  / Alt grup 
Mean Median ±SD 0 100 

 17   İş için zamanı azaltma    53,05 100,00 50,06 47,0 53,0 
 18   İstediğinden azını başarma 54,88 100,00 49,91 45,1 54,9 
 19   İşi dikkatli yapamama 59,15 100,00 49,31 40,9 59,1 
 Emosyonel sorunlara bağlı  rol sın    55,69 66,67 46,43 36,0 49,4 
 24   Çok sinirli olma 57,07 60,00 23,16 01,2 09,1 
 25   Çok üzgün hissetme 72,68 80,00 25,36 00,0 34,1 
 26   Sakin ve huzurlu hissetme 50,24 40,00 21,76 02,4 02,4 
 28   Kırgın ve hüzünlü hissetme 57,80 60,00 26,49 02,4 14,6 
 30   Mutlu hissetme 53,41 60,00 21,72 00,0 05,5 
 Emosyonel esenlik                        58,24 60,00 16,84 00,0 00,0 
 38   Sorunların cesaretini kırması 65,00 60,00 27,08 03,0 25,0 
 39   Hayal kırıklığına uğratması 64,15 60,00 26,26 01,2 23,8 
 40   Sağlığın endişe kaynağı olm 61,22 60,00 26,37 04,3 17,7 
 41   Yük gibi omuzlara çökmesi 65,00 60,00 26,25 02,4 20,1 
 Sağlık distresi                                        63,84 65,00 23,20 00,6 07,3 
 42   Konsantre olmada güçlük 77,30 80,00 23,99 00,6 43,6 
 43   Dikkati sürdürmede güçlük 75,71 80,00 23,07 00,6 38,4 
 44   Hafıza sorunu 73,37 80,00 23,52 00,6 30,7 
 45   Yakın çevrenin farketmesi 82,58 100,00 22,02 00,6 50,9 
 Bilişsel  işlev                     77,24 80,00 18,84 00,0 19,0 
 53   Yaşam kalitesi puanı 62,07 60,00 18,15 00,0 03,0 
 54   Yaşamına ilişkin duyguları 58,24 50,00 16,36 00,0 03,7 
 Genel yaşam kalitesi                               60,15 60,00 15,60 00,0 00,0 
 Bileşik mental sağlık 61,74 61,00 18,93 00,0 00,0 
 

Tablo 4.15’te MSQL-54 mental sağlık grubuna ait madde ve alt grupların puan 

ortalamaları, minimum ve maksimum puan dağılımları verilmiştir. Beş alt gruptan 

oluşan Mental Sağlık grubunda hastalar en fazla puanı bilişsel işlev alt grubundan 

(77,24±18,84), ikinci olarak sağlık distresinden (63,84±23,20) almışlardır. Bunları 

sırasıyla genel yaşam kalitesi (60,15±15,60), emosyonel esenlik (58,24±16,84) ve  
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emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları (55,69±46,43) izlemektedir. Mental sağlık alt 

grubunun ortalaması ise 61,74±18,93’tür.  

Tablo  4.16- Bağımsız iki Maddenin Ortalamaları 

Puan Ortalamaları Puan Dağılımı (%) Madde no  
Mean Median ±SD 0 100 

 2     Sağlıkta değişiklik  (n=164) 51,68 50,00 27,43 06,7 09,8 
 50   Cinsel işlevden memnuniyet *  65,73 75,00 33,05 11,3 31,5 
* (n=124) 
 

MSQL-54’ü oluşturan ve fiziksel veya mental sağlık başlığı altında 

incelenemeyen 2. maddenin  (sağlıkta değişiklik) ortalaması 51,68±27,43;  50. 

maddenin (cinsel işlevden memnuniyet) ortalaması ise 65,73±33,05 bulunmuştur (Tablo 

4.16).  

 

4.4.1. Yaşam Kalitesinin Kişisel Özellikler, Hastalık Özellikleri ve İşlevsellik 

Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi  

Son bölümde yaşam kalitesini etkileyen faktörler araştırılmıştır. MSQL-54 likert 

tipi bir ölçek olduğu için gerçek anlamda numerik olmadığından;  ölçeğin madde 

puanlarının standart sapması, puan ortalamasının %50’sinden büyük olduğundan ve 

Kolmogorov smirnov testi ile yapılan değerlendirmede normal dağılıma uygunluk 

göstermediğinden yaşam kalitesine ilişkin karşılaştırmalar nonparametrik testlerle 

yapılmıştır. 

Kişisel Özellikler 

Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği puanları kişisel özellikler açısından 

değerlendirildiğinde (Tablo 4.17) enerji /yorgunluk alt grup puanlarının kadınlarda 

erkeklere göre daha düşük olduğu görülmektedir (Zmw =-2.44, p=0.05). Diğer alt grup 

puanları cinsiyete gore değişmemektedir. Yaş ile fiziksel sağlık arasında negatif 

korelasyon olduğu, yani yaş arttıkça fiziksel sağlığın kötüleştiği görülmektedir 

(rs==0.28, p=0.000). Beden kitle indeksi ve birlikte yaşanılan kişi sayısı ile yaşam 

kalitesi arasında korelasyon bulunmamıştır. Yaşam kalitesi medeni duruma gore 

değerlendirildiğinde fiziksel sağlık, sağlık algılaması, enerji/ yorgunluk ve bileşik 

fiziksel sağlık puanlarının bekarlarda evlilere göre daha yüksek olduğu; emosyonel 
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sorunlara bağlı rol sınırlılığı puanlarının bekarlarda evli ve dul/ayrı yaşayanlara göre 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla χ kw =7.16, p=0.028; χ kw =10.72, p=0.005; χ 

kw =7.72, p=0.021; χ kw =5.70, p=0.058; χ kw =7.25, p=0.027). Yaşam kalitesi eğitim 

durumu açısından değerlendirildiğinde fiziksel sağlık (χ kw =10.02, p=0.007) ve fiziksel 

sorunlara bağlı rol sınırlılıkları (χ kw =6.07, p=0.048) puanlarının yüksek öğretim 

mezunlarında okuryazar/ ilköğretim mezunlarına göre daha yüksek olduğu; fiziksel 

sorunlara bağlı rol sınırlılığı puanlarının yüksek öğretim mezunlarında ortaöğretim 

mezunlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışma durumu açısından 

değerlendirildiğinde, fiziksel sağlık, fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, sosyal işlev 

ve bileşik fiziksel sağlık puanlarının hastalık nedeniyle çalışamayanlarda çalışanlara 

göre anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla χ kw =21.68, p=0.000; χ 

kw =11.45, p=0.003; χ kw =8.82, p=0.012; χ kw =7.61, p=0.022). Yaşam kalitesi sosyal 

güvence açısından incelendiğinde Emekli Sandığı mensubu olan ve olmayan hastalar 

arasında fark görülmemiştir. Gelir durumu açısından değerlendirildiğinde cinsel işlev, 

cinsel işlevden memnuniyet ve bileşik mental sağlık skorlarının gelir durumu iyi/çok iyi 

olanlarda, muhtaç durumda/ ancak geçiniyor/ orta derecede olanlara göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir (sırasıyla zmw =-2.16 p=0.031, zmw =-2.39, p=0.017 ve zmw =-

2.24,  p=0.025). 
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Tablo 4.17 – Yaşam Kalitesinin Kişisel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 
 Mean rank ⎯x  ±SD Mean rank x ±SD Zmw/χ kw p 

 Cinsiyet  

 Kadın   (n=116) Erkek   (n=48)  
Fiziksel sağlık 84,87 70,00 27,62 76,77 65,31 29,42 -0,99 0,319 
Sağlık algılaması 81,29 47,80 17,71 85,42 50,10 18,98 -0,51 0,612 
Enerji/yorgunluk 76,70 47,00 19,53 96,52 55,00 21,22 -2,44 0,015 
Fiziksel sor bağlı rol sın. 82,45 43,91 44,87 80,93 42,71 44,35 -0,20 0,842 
Ağrı 79,96 85,56 19,51 88,64 88,92 17,93 -1,20 0,232 
Cinsel işlev 61,85 73,54 29,20 63,68 73,30 31,42 -0,28 0,782 
Sosyal işlev 85,26 78,31 23,18 75,82 73,44 24,83 -1,19 0,232 
Sağlık distresi 78,28 62,11 21,75 92,71 68,02 26,15 -1,78 0,076 
Bileşik Fiziksel sağlık  60,49 61,19 17,71 64,70 63,55 17,84 -0,63 0,530 
Genel yaşam kalitesi 81,70 60,02 15,43 84,44 60,49 16,18 -0,34 0,736 
Emosyonel esenlik 80,97 57,79 16,69 86,19 59,33 17,33 -0,64 0,521 
Emosyonel sor.bağlı rol sın 80,17 53,16 46,52 88,13 61,81 46,12 -1,07 0,285 
Bilişsel işlev 78,16 76,13 18,05 91,20 79,90 20,56 -1,62 0,106 
Bileşik Mental sağlık  79,28 60,62 18,72 88,52 64,44 19,36 -1,14 0,254 
Sağlıkta değişiklik 80,01 50,22 27,29 88,51 55,21 27,75 -1,08 0,281 
Cinsel işlevden memn. 60,83 64,20 33,29 65,64 68,61 32,78 -0,74 0,462 

 Gelir Durumu  

 Muhtac/zor geçiniyor/orta(n=122) İyi / çok iyi  (n=42)  
Fiziksel sağlık 78,99 66,39 29,34 92,69 75,11 23,46 -1,62 0,106 

Sağlık algılaması 78,88 47,05 17,52 93,02 52,62 19,17 -1,67 0,095 

Enerji/yorgunluk 80,64 48,69 19,59 87,90 51,24 22,41 -0,86 0,392 

Fiziksel sor bağlı rol sın. 80,42 41,94 44,16 86,55 48,21 45,99 -0,77 0,440 

Ağrı 83,89 87,19 18,45 78,48 84,68 20,89 -0,72 0,474 

Cinsel işlev 58,64 70,75 30,53 74,60 81,94 26,46 -2,16 0,031 

Sosyal işlev 81,55 76,43 23,54 85,25 78,18 24,41 -0,45 0,654 

Sağlık distresi 79,01 62,38 22,35 92,69 68,10 25,30 -1,61 0,107 

Bileşik Fiziksel sağlık  60,18 61,14 17,20 67,63 64,83 19,26 -0,99 0,320 

Genel yaşam kalitesi 78,50 58,79 14,40 94,12 64,13 18,42 -1,84 0,065 

Emosyonel esenlik 79,54 57,28 16,09 92,69 61,05 18,80 -1,36 0,173 

Emosyonel sor.bağlı rol sın 79,30 52,19 47,14 91,81 65,87 43,24 -1,62 0,106 

Bilişsel işlev 79,02 76,11 18,99 90,85 80,61 18,17 -1,40 0,162 

Bileşik Mental sağlık  77,19 59,87 18,31 96,32 67,32 19,87 -2,24 0,025 

Sağlıkta değişiklik 79,27 49,59 26,70 91,88 57,74 28,95 -1,54 0,125 

Cinsel işlevden memn. 58,40 61,84 33,98 75,93 78,45 26,50 -2,39 0,017 

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD  
Mean rank ⎯x ±SD Zmw/χ kw  p 

 Medeni durum  

 Evli  (n=104) Bekar  (n=46) Dul/ ayrı yaşıyor  (n=14)  
Fiziksel sağlık 77,58 66,15 28,53 97,84 76,74(1) 25,11 68,64 60,36 30,73 7,16 0,028 
Sağlık algılaması 73,60 45,14 16,79 100,66 55,22(1) 17,35 88,93 51,07 23,63 10,72 0,005 
Enerji/yorgunluk 75,96 46,77 20,49 98,97 55,83(1) 19,72 77,00 47,14 17,06 7,72 0,021 
Fiziksel sor bağlı rol sın. 79,43 40,14 43,85 92,97 56,11 44,64 65,82 28,57 43,70 4,97 0,084 
Ağrı 80,82 85,75 19,67 88,72 89,38 17,48 74,57 83,10 19,73 1,65 0,438 
Cinsel işlev 62,81 74,04 29,50 64,25 73,26 32,70 48,20 63,34 26,76 0,89 0,641 
Sosyal işlev 76,78 74,04 24,09 90,92 81,16 22,80 97,29 83,93 21,55 4,58 0,101 
Sağlık distresi 78,87 62,07 24,87 91,01 67,50 20,10 81,54 65,00 19,42 2,11 0,349 
Bileşik Fiziksel sağlık  59,35 60,67 17,73 76,78 69,32(1) 17,04 44,40 54,54 12,85 5,70 0,058 
Genel yaşam kalitesi 78,06 58,91 15,97 88,96 62,03 15,95 94,29 63,22 10,74 2,64 0,267 
Emosyonel esenlik 77,38 56,35 17,76 93,33 62,17 15,47 84,96 59,43 12,04 3,66 0,161 
Emosyonel sor.bağlı rol sın 78,12 51,28 46,66 96,52 70,29(1,3) 42,88 69,00 40,48 47,46 7,25 0,027 
Bilişsel işlev 84,24 78,45 17,75 81,62 77,17 18,93 66,75 68,57 24,84 1,72 0,423 
Bileşik Mental sağlık  77,60 59,90 19,56 94,61 67,09 16,97 72,93 57,71 17,97 4,69 0,096 
Sağlıkta değişiklik 81,09 50,72 27,53 88,08 55,44 26,31 74,64 46,43 30,79 1,19 0,552 
Cinsel işlevden memn. 63,85 67,29 31,97 61,16 64,00 35,41 43,80 45,00 41,08 1,64 0,441 
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Tablo 4.17 (devam)– Yaşam Kalitesinin Kişisel Özelliklere Göre Değerlendirilmesi 

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Mean rank x ±SD Zmw/χ kw  p 
 Çalışma durumu*  
 Çalışıyor  (n=55) Çalışmıyor  (n=15) Hast nd çalışamıyor(n=34)  
Fiziksel sağlık 65,12 80,73(2,3) 19,73 45,00 62,67 28,34 35,40 51,32 31,29 21,68 0,000 
Saglık algılaması 54,38 49,82 18,86 57,80 51,33 20,31 47,12 45,74 15,63 1,78 0,411 
Enerji/yorgunluk 56,16 52,22 19,39 42,47 42,93 21,03 51,00 48,24 20,16 2,57 0,277 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 59,75 56,48(3) 45,86 53,33 45,00 45,51 39,10 23,53 36,90 11,45 0,003 
Ağrı 57,33 88,88 18,24 44,70 81,11 20,20 48,13 82,89 20,12 3,87 0,144 
Cinsel işlev 42,85 73,25 29,14 48,28 84,26 21,03 37,53 65,83 34,49 1,78 0,411 
Sosyal işlev 59,42 81,52(3) 20,77 54,20 77,22 27,18 40,56 65,20 26,15 8,82 0,012 
Sağlık distresi 56,68 68,27 23,28 49,53 64,33 22,67 47,04 60,88 25,36 2,33 0,312 
Bileşik fiziksel sağlık 46,45 66,13(3) 16,75 46,89 65,72 20,75 31,60 54,98 15,96 7,61 0,022 
Genel yaşam kalitesi 54,47 61,40 13,53 49,97 59,89 13,93 50,43 59,86 17,23 0,51 0,777 
Emosyonel esenlik 55,88 61,60 16,36 50,60 58,13 20,22 47,87 57,18 14,82 1,56 0,458 
Emosyonel sor bağlı rol sın 56,50 63,64 45,03 53,87 57,78 47,92 45,43 44,12 46,94 3,46 0,177 
Bilişsel işlev 54,47 79,27 19,42 48,33 76,67 16,97 51,15 77,21 18,96 0,60 0,741 
Bileşik mental sağlık 57,24 65,64 18,67 52,00 62,01 19,94 45,06 58,05 17,39 3,43 0,180 
Sağlıkta değişiklik 55,45 54,55 25,04 50,30 50,00 31,34 48,71 47,06 28,05 1,23 0,541 
Cinsel işlevden memn. 42,35 68,61 32,77 45,81 78,13 16,02 37,78 60,83 36,96 1,12 0,571 
 Eğitim durumu  
 Okuryazar/ilkogr (n=49) Ortaogretim  (n=66) Yuksek ogretim (n=49)  
Fiziksel sağlık 69,43 60,31 31,03 79,84 68,71 25,15 99,15 76,84(1) 27,04 10,02 0,007 
Sağlık algılaması 73,26 45,10 18,64 87,08 50,38 16,67 85,57 49,29 19,15 2,70 0,260 
Enerji/yorgunluk 78,01 47,59 22,09 87,27 51,64 18,75 80,56 48,00 20,59 1,19 0,551 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 78,64 40,82 45,27 75,02 36,74 43,02 95,03 55,73(2) 44,44 6,07 0,048 
Ağrı 75,67 83,67 20,59 87,39 88,56 17,73 82,74 86,70 19,27 2,16 0,339 
Cinsel işlev 56,61 69,52 30,90 63,25 72,49 31,76 68,09 79,55 25,10 1,92 0,384 
Sosyal işlev 75,14 73,13 24,49 84,07 77,90 22,48 87,74 79,25 24,54 1,96 0,375 
Sağlık distresi 74,00 59,69 22,90 88,64 67,35 20,96 82,73 63,27 25,95 2,69 0,260 
Bileşik fiziksel sağlık 52,79 57,10 18,86 62,66 62,96 16,48 71,84 66,37 17,45 4,99 0,082 
Genel yaşam kalitesi 70,69 56,80 16,70 84,49 60,76 15,76 91,62 62,69 13,89 4,99 0,082 
Emosyonel esenlik 70,46 54,20 17,15 84,18 59,21 15,05 92,28 60,98 18,36 5,34 0,069 
Emosyonel sor bağlı rol sın 82,33 55,78 47,82 75,73 47,98 46,09 91,80 65,99 44,35 3,87 0,144 
Bilişsel işlev 83,50 78,85 15,51 84,60 78,71 17,22 77,03 73,67 23,29 0,80 0,670 
Bileşik mental sağlık 76,83 59,92 20,41 80,12 60,86 17,84 89,59 64,71 18,91 1,95 0,378 
Sağlıkta değişiklik 84,66 52,55 28,53 77,68 49,24 25,93 86,83 54,08 28,57 1,27 0,529 
Cinsel işlevden memn. 54,12 58,55 33,53 64,41 66,20 35,41 69,23 73,44 26,89 3,60 0,166 

 Yaş 
 rs p 

Fiziksel sağlık -0,28 0,000 
Sağlık algılaması -0,09 0,255 
Enerji/yorgunluk -0,13 0,111 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. -0,09 0,270 
Ağrı -0,00 0,979 
Cinsel işlev -0,11 0,228 
Sosyal işlev -0,07 0,379 
Sağlık distresi -0,02 0,780 
Bileşik fiziksel sağlık -0,12 0,198 
Genel yaşam kalitesi -0,05 0,492 
Emosyonel esenlik -0,01 0,900 
Emosyonel sor. bağlı rol sın. -0,03 0,703 
Bilişsel işlev 0,11 0,162 
Bileşik Mental sağlık  -0,01 0,893 
Sağlıkta değişiklik -0,15 0,064 
Cinsel işlevden memnuniyet -0,11 0,238 

 



 

 

96
 

 

Hastalığa ilişkin özellikler 
Tanı süresi ile yaşam kalitesinin alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında 

(Tablo 4.18), tanı süresi ile fiziksel sağlık, bileşik fiziksel sağlık ve bileşik mental sağlık 

arasında negatif  korelasyon olduğu, yani tanı süresi arttıkça yaşam kalitesinin bu 

boyutlarının kötüleştiği görülmektedir (sırasıyla, rs =-0.31, p=0.000;  rs =-0.18, p=0.044 

ve rs =-0.18,  p=0.023). 

 
Tablo 4.18 – Yaşam Kalitesi ile Tanı Süresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
(N=164)   Tanı süresi 

 rs p 

Fiziksel sağlık -0,31 0,000 
Sağlık algılaması -0,05 0,566 
Enerji/yorgunluk -0,01 0,858 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. -0,10 0,227 
Ağrı -0,10 0,202 
Cinsel işlev -0,06 0,486 
Sosyal işlev -0,11 0,180 
Sağlık distresi -0,08 0,298 
Bileşik fiziksel sağlık -0,18 0,044 
Genel yaşam kalitesi -0,05 0,499 
Emosyonel esenlik 0,07 0,331 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. -0,04 0,581 
Bilişsel işlev -0,03 0,724 
Bileşik Mental sağlık  -0,18 0,023 
Sağlıkta değişiklik 0,08 0,386 
Cinsel işlevden memnuniyet -0,13 0,098 

 
Yaşam kalitesi alt boyutları ile hastalık tipi arasında karşılaştırma yapıldığında 

(Tablo 4.19), fiziksel sağlık, sağlık algılaması, fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, 

sosyal işlev, sağlık distresi, bileşik fiziksel sağlık ve sağlıkta değişiklik açısından 

progresif formların daha kötü olduğu saptanmıştır (sırasıyla, p=0.000, 0.012, 0.005, 

0.000, 0.016, 0.000, 0.021).  

Daha önce hospitalize olanların fiziksel sağlık, fiziksel sorunlara bağlı rol 

sınırlılığı, cinsel işlev, sağlık distresi, bileşik fiziksel sağlık, genel yaşam kalitesi, 

emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, bileşik mental sağlık ve cinsel işlevden 

memnuniyet açısından hastaneye hiç yatmayanlara göre daha düşük puanlar aldıkları 

saptanmıştır (sırasıyla p=0.000, 0.000, 0.023, 0.024, 0.002, 0.040, 0.007, 0.009, 0.023). 
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Tablo 4.19- Yaşam Kalitesinin Hastalık Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi 
 

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Zmw p 
 Hastalık Tipi  
 Progresif  (n=19) yineleyici (n=123)  
Fiziksel sağlık 33,26 38,95 26,33 77,41 70,94 27,12 -4,367 0,000 
Sağlık algılaması 49,63 37,90 18,21 74,88 49,84 17,90 -2,499 0,012 
Enerji/yorgunluk 63,13 45,26 22,59 72,79 49,89 19,86 -0,955 0,340 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 47,42 12,50 26,08 77,41 45,74 45,12 -2,809 0,005 
Ağrı 67,53 83,51 21,20 74,88 87,16 18,23 -0,506 0,613 
Cinsel işlev 48,53 70,00 30,02 72,79 74,73 30,31 -0,812 0,417 
Sosyal işlev 41,53 55,70 28,61 74,45 79,95 21,57 -3,519 0,000 
Sağlık distresi 50,42 52,37 21,04 72,11 65,45 22,98 -2,409 0,016 
Bileşik Fiziksel sağlık  33,26 45,48 13,68 55,46 63,79 17,21 -3,667 0,000 
Genel yaşam kalitesi 64,18 55,70 18,54 76,13 59,89 14,86 -0,836 0,403 
Emosyonel esenlik 58,74 52,00 18,38 74,76 59,02 16,38 -1,457 0,145 
Emosyonel sor.bağlı rol sın. 64,37 47,37 48,83 58,27 56,91 46,50 -0,894 0,371 
Bilişsel işlev 77,39 81,05 16,46 72,63 77,13 18,95 -0,739 0,460 
Bileşik Mental sağlık  59,05 55,96 18,94 73,47 62,47 18,78 -1,371 0,170 
Sağlıkta değişiklik 51,89 36,84 25,51 72,60 52,64 26,94 -2,313 0,021 
Cinsel işlevden memnuniyet 48,60 63,33 31,15 70,00 67,12 33,95 -0,757 0,449 
 MS nedeniyle hospitalizasyon  
 Var  (n=79) Yok   (n=85)  
Fiziksel sağlık 66,49 59,75 29,29 97,38 76,88 24,45 -4,18 0,000 
Sağlık algılaması 77,33 46,27 17,51 87,31 50,53 18,42 -1,35 0,177 
Enerji/yorgunluk 77,27 46,84 20,18 87,36 51,67 20,27 -1,36 0,173 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 68,17 29,11 39,51 95,01 57,14 45,02 -3,86 0,000 
Ağrı 79,75 85,32 20,29 85,05 87,69 17,90 -0,80 0,422 
Cinsel işlev 55,16 66,26 32,65 69,60 80,42 25,28 -2,28 0,023 
Sosyal işlev 76,46 74,05 23,80 88,12 79,51 23,45 -1,62 0,105 
Sağlık distresi 73,84 60,51 20,50 90,55 66,94 25,18 -2,26 0,024 
Bileşik Fiziksel sağlık  52,00 56,88 17,76 71,84 67,11 16,27 -3,09 0,002 
Genel yaşam kalitesi 74,63 58,06 15,11 89,82 62,10 15,88 -2,06 0,040 
Emosyonel esenlik 77,80 56,61 17,76 86,87 59,75 15,90 -1,23 0,220 
Emosyonel sor.bağlı rol sın. 72,96 45,15 46,54 91,36 65,49 44,38 -2,72 0,007 
Bilişsel işlev 80,44 76,58 19,01 83,47 77,86 18,78 -0,41 0,680 
Bileşik Mental sağlık  72,00 57,66 18,34 91,40 65,58 18,78 -2,62 0,009 
Sağlıkta değişiklik 77,80 48,73 27,71 86,86 54,41 27,05 -1,26 0,206 
Cinsel işlevden memnuniyet 55,30 58,20 35,86 69,48 73,02 28,51 -2,28 0,023 
 Alternatif/tamamlayıcı tedavi /yöntem  
 Var    (n=42) Yok    (n=122)  
Fiziksel sağlık 60,61 58,45 25,91 90,04 72,13 28,13 -3,476 0,001 
Sağlık algılaması 64,71 41,31 15,78 88,62 50,94 18,20 -2,825 0,005 
Enerji/yorgunluk 74,92 46,00 20,42 85,11 50,49 20,22 -1,202 0,229 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 63,70 23,21 34,66 88,35 50,62 45,58 -3,104 0,002 
Ağrı 76,52 83,93 20,03 84,56 87,44 18,73 -1,062 0,288 
Cinsel işlev 61,23 74,48 27,19 62,94 73,10 30,90 -0,236 0,814 
Sosyal işlev 64,56 69,05 20,76 88,68 79,58 24,13 -2,927 0,003 
Sağlık distresi 68,58 57,38 22,12 87,29 66,07 23,23 -2,210 0,027 
Bileşik Fiziksel sağlık  49,03 55,29 14,59 66,56 64,41 18,17 -2,392 0,017 
Genel yaşam kalitesi 84,10 61,87 15,22 81,95 59,56 15,75 -0,253 0,800 
Emosyonel esenlik 74,68 55,14 17,28 85,19 59,31 16,63 -1,241 0,215 
Emosyonel sor.bağlı rol sın. 71,67 43,65 47,99 86,23 59,84 45,34 -1,880 0,060 
Bilişsel işlev 69,67 71,67 21,35 86,28 79,17 17,58 -1,978 0,048 
Bileşik Mental sağlık  68,64 56,39 18,84 86,64 63,60 18,69 -2,129 0,033 
Sağlıkta değişiklik 86,86 54,17 28,65 81,00 50,82 27,07 -0,713 0,476 
Cinsel işlevden memnuniyet 66,80 71,09 28,48 61,01 63,86 34,44 -0,814 0,415 
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Ailede MS varlığı ile yaşam kalitesi alt boyutları karşılaştırıldığında, ailesinde 

MS olanların fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı ve genel yaşam kalitesi puanlarının 

olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.20– Yaşam Kalitesinin Tetikleyici Faktör Olarak Stres Varlığına Göre 
Değerlendirilmesi  
 

 Tetikleyici faktör olarak stres varlığı  
Var    (n=124) Yok    (n=40)  

 Mean 
rank 

 
⎯x ±SD Mean 

rank 
 
⎯x ±SD Zmw p 

Fiziksel sağlık 80,21 67,78 28,00 89,61 71,25 28,77 -1,09 0,274
Sağlık algılaması 77,01 46,33 17,26 99,51 55,13 19,06 -2,62 0,009
Enerji/yorgunluk 75,67 46,45 20,28 103,69 58,30 17,82 -3,25 0,001
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 78,30 39,84 44,10 93,36 55,00 44,65 -1,87 0,062
Ağrı 77,18 84,27 20,13 98,99 93,58 13,19 -2,84 0,005
Cinsel işlev 58,73 71,23 30,10 74,84 80,74 28,45 -2,15 0,031
Sosyal işlev 78,67 75,07 23,84 94,36 82,50 22,63 -1,87 0,061
Sağlık distresi 77,77 61,94 22,31 97,18 69,75 25,14 -2,26 0,024
Bileşik fiziksel sağlık 57,20 59,53 17,15 77,55 70,16 17,36 -2,69 0,007
Genel yaşam kalitesi 78,44 58,98 15,78 95,08 63,79 14,63 -1,93 0,053
Emosyonel esenlik 76,89 56,52 16,70 99,89 63,60 16,35 -2,67 0,008
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 76,13 48,92 46,45 102,25 76,67 40,09 -3,32 0,001
Bilişsel işlev 78,33 75,89 18,96 93,28 81,38 18,08 -1,75 0,080
Bileşik mental sağlık 75,24 58,96 18,77 102,80 70,30 16,94 -3,21 0,001
Sağlıkta değişiklik 80,19 50,20 28,42 89,65 56,25 23,85 -1,13 0,257
Cinsel işlevden memnuniyet 59,29 62,76 33,64 73,52 75,89 29,25 -1,91 0,056
 

Yaşam kalitesi atağı tetikleyen faktör olarak stres varlığı açısından 

değerlendirildiğinde (Tablo 4.20), sağlık algılaması, enerji/ yorgunluk, ağrı, cinsel işlev, 

sağlık distresi, bileşik fiziksel sağlık, genel yaşam kalitesi, emosyonel esenlik, 

emosyonel esenliğe bağlı rol sınırlılığı, bileşik mental sağlık ve cinsel işlevden 

memnuniyet açısından, stresten etkilenenlerin puanları etkilenmeyenlerinkine göre 

anlamlı şekilde düşüktür.   

Yaşam kalitesi kontrol sıklığı açısından değerlendirildiğinde, 0-3 ayda bir 

kontrole gelenlerin fiziksel sağlığının daha kötü olduğu (p=0.001), ağrı alt boyutundan 

yılda bir kez kontrole gelenlere kıyasla daha düşük puan aldıkları (p=0.033) 

görülmüştür. Yılda bir kez kontrole gelenlerin 0-3 ayda bir gelenlere göre cinsel 

(p=0.006) ve sosyal (p=0.044) işlevinin ve cinsel işlevden memnuniyetinin (p=0.059) 

daha iyi olduğu belirlenmiştir.   
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Tablo 4.21– Yaşam Kalitesinin Alternatif Tedavi/ Yöntem Arayışına Göre 
Değerlendirilmesi (N=164)  
 Alternatif/tamamlayıcı tedavi /yöntem  

Var    (n=42) Yok    (n=122)  
 Mean 

rank 
 
⎯x ±SD Mean 

rank 
 
⎯x ±SD Zmw p 

Fiziksel sağlık 60,61 58,45 25,91 90,04 72,13 28,13 -3,476 0,001 
Sağlık algılaması 64,71 41,31 15,78 88,62 50,94 18,20 -2,825 0,005 
Enerji/yorgunluk 74,92 46,00 20,42 85,11 50,49 20,22 -1,202 0,229 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 63,70 23,21 34,66 88,35 50,62 45,58 -3,104 0,002 
Ağrı 76,52 83,93 20,03 84,56 87,44 18,73 -1,062 0,288 
Cinsel işlev 61,23 74,48 27,19 62,94 73,10 30,90 -0,236 0,814 
Sosyal işlev 64,56 69,05 20,76 88,68 79,58 24,13 -2,927 0,003 
Sağlık distresi 68,58 57,38 22,12 87,29 66,07 23,23 -2,210 0,027 
Bileşik fiziksel sağlık 49,03 55,29 14,59 66,56 64,41 18,17 -2,392 0,017 
Genel yaşam kalitesi 84,10 61,87 15,22 81,95 59,56 15,75 -0,253 0,800 
Emosyonel esenlik 74,68 55,14 17,28 85,19 59,31 16,63 -1,241 0,215 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 71,67 43,65 47,99 86,23 59,84 45,34 -1,880 0,060 
Bilişsel işlev 69,67 71,67 21,35 86,28 79,17 17,58 -1,978 0,048 
Bileşik mental sağlık 68,64 56,39 18,84 86,64 63,60 18,69 -2,129 0,033 
Sağlıkta değişiklik 86,86 54,17 28,65 81,00 50,82 27,07 -0,713 0,476 
Cinsel işlevden memnuniyet 66,80 71,09 28,48 61,01 63,86 34,44 -0,814 0,415 
 

 

Yaşam kalitesi ile hastaların bitkisel karışımlar, Uzakdoğu öğretilerine dayalı 

yöntemler gibi tamamlayıcı /alternatif yöntemleri kullanma durumu karşılaştırıldığında 

(Tablo 4.21), fiziksel sağlık, sağlık algılaması, fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, 

sosyal işlev, sağlık distresi, bileşik fiziksel sağlık, bilişsel işlev ve bileşik mental sağlık 

skorlarının alternatif yöntem kullananlarda kullanmayanlara göre istatistiksel olarak 

daha düşük olduğu görülmüştür. 
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Tablo 4.22– Yaşam Kalitesinin Yorgunluk Varlığına Göre Değerlendirilmesi (N=164)  
 Yorgunluk  varlığı  

Var    (n=134) Yok    (n=30)  
 Mean 

rank 
 
⎯x 

 
±SD 

Mean 
rank 

 
⎯x 

 
±SD 

 
Zmw 

 
p 

Fiziksel sağlık 78,30 67,24 27,19 101,25 74,83 31,83 -2,401 0,016 
Sağlık algılaması 75,87 46,01 17,28 112,10 59,50 17,63 -3,792 0,000 
Enerji/yorgunluk 74,58 45,94 19,90 117,88 64,53 14,43 -4,524 0,000 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 77,95 39,66 43,32 99,93 60,83 46,74 -2,452 0,014 
Ağrı 78,71 84,80 20,09 99,45 94,33 10,74 -2,430 0,015 
Cinsel işlev 58,72 71,04 30,16 81,02 85,32 25,94 -2,642 0,008 
Sosyal işlev 78,08 75,25 22,71 102,25 84,17 26,92 -2,598 0,009 
Sağlık distresi 77,02 61,38 23,22 106,97 74,83 19,98 -3,133 0,002 
Bileşik fiziksel sağlık 56,54 59,28 16,87 88,52 75,44 15,79 -3,744 0,000 
Genel yaşam kalitesi 77,01 58,48 15,36 107,02 67,61 14,71 -3,140 0,002 
Emosyonel esenlik 76,48 56,15 16,67 109,38 67,60 14,49 -3,440 0,001 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 75,31 48,01 45,98 114,60 90,00 30,51 -4,491 0,000 
Bilişsel işlev 76,15 74,96 19,22 107,95 87,33 13,11 -3,355 0,001 
Bileşik mental sağlık 73,42 58,31 18,40 120,03 76,95 12,95 -4,886 0,000 
Sağlıkta değişiklik 80,50 50,37 27,76 91,45 57,50 25,55 -1,182 0,237 
Cinsel işlevden memnuniyet 58,42 62,14 33,37 82,50 83,33 25,41 -2,902 0,004 

 

 

Yaşam kalitesi yorgunluk varlığına göre incelendiğinde (Tablo 4.22), semptom 

olarak yorgunluk yakınmasını rapor eden hastalarda yaşam kalitesinin sağlıkta 

değişiklik maddesi dışındaki tüm boyutlarının yorgunluktan yakınmayanlara göre daha 

kötü olduğu belirlenmiştir. 
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İşlevselliğe İlişkin Özellikler 

Yaşam kalitesi asansör gereksinimi açısından değerlendirildiğinde, fiziksel 

sağlık, sağlık algılaması, fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, sosyal işlev, sağlık 

distresi, bileşik fiziksel sağlık, emosyonel esenlik, emosyonel sorunlara bağlı rol 

sınırlılığı, bileşik mental sağlık ve sağlıkta değişiklik açısından asansöre gereksinim 

duyanların puanlarının duymayanlardan daha kötü olduğu saptanmıştır. Yaşam kalitesi 

yardımcı araç kullanımı açısından da asansör gereksinimine çok benzer olup sadece 

genel yaşam kalitesi ve emosyonel esenlik açısından fark göstermektedir (Tablo 4.23). 

Tablo 4.23 – Yaşam Kalitesinin Asansör ve Yardımcı Araç Gereksinimine Göre 
Değerlendirilmesi (N=164)  

 Mean rank ⎯x ±SD Mean rank ⎯x ±SD Zmw p 
 Asansör gereksinimi  
 Var  (n=50) Yok (n=114)  
Fiziksel sağlık 48,67 49,80 27,35 97,34 76,89 24,34 -6,06 0,000 
Sağlık algılaması 61,82 39,90 16,80 91,57 52,24 17,36 -3,71 0,000 
Enerji/yorgunluk 75,87 46,48 19,51 85,41 50,60 20,60 -1,19 0,235 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 51,20 12,25 27,06 95,24 57,02 43,94 -5,81 0,000 
Ağrı 79,65 84,30 21,23 83,75 87,53 18,05 -0,57 0,567 
Cinsel işlev 58,88 70,33 31,74 64,29 74,99 28,99 -0,80 0,421 
Sosyal işlev 59,29 63,83 26,22 92,68 82,60 20,10 -4,27 0,000 
Sağlık distresi 71,63 59,50 20,41 87,27 65,75 24,16 -1,95 0,051 
Bileşik fiziksel sağlık 43,85 53,12 15,43 70,75 66,34 17,21 -3,92 0,000 
Genel yaşam kalitesi 75,21 58,27 16,35 85,70 60,98 15,26 -1,31 0,191 
Emosyonel esenlik 71,49 54,72 14,76 87,33 59,79 17,52 -1,97 0,049 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 67,48 40,00 48,56 89,09 62,57 43,93 -2,94 0,003 
Bilişsel işlev 79,82 76,23 20,07 82,94 77,68 18,36 -0,39 0,697 
Bileşik mental sağlık 67,31 56,04 18,34 88,32 64,19 18,73 -2,61 0,009 
Sağlıkta değişiklik 65,12 41,50 22,93 90,12 56,14 28,14 -3,21 0,001 
Cinsel işlevden memnuniyet 59,95 62,20 36,71 63,76 67,47 31,17 -0,58 0,565 
 Yardımcı araç kullanımı  
 Var  (n=25) Yok   (n=139)  
Fiziksel sağlık 27,20 30,20 26,40 92,45 75,54 22,33 -6,35 0,000 
Sağlık algılaması 62,78 40,20 18,90 86,05 49,96 17,57 -2,26 0,024 
Enerji/yorgunluk 75,74 46,24 19,29 83,72 49,90 20,50 -0,78 0,439 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 52,24 14,00 30,69 87,39 48,91 44,69 -3,65 0,000 
Ağrı 72,90 81,73 21,99 84,23 87,41 18,45 -1,23 0,217 
Cinsel işlev 56,24 64,47 35,78 63,63 75,08 28,58 -0,84 0,400 
Sosyal işlev 49,98 58,00 28,00 88,35 80,28 21,24 -3,83 0,000 
Sağlık distresi 63,70 55,00 20,77 85,88 65,43 23,32 -2,16 0,031 
Bileşik fiziksel sağlık 36,53 49,02 15,88 66,65 64,42 17,05 -3,39 0,001 
Genel yaşam kalitesi 61,20 53,74 16,16 86,33 61,31 15,27 -2,45 0,014 
Emosyonel esenlik 74,00 54,88 17,83 84,03 58,85 16,66 -0,98 0,330 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 63,12 34,67 46,63 85,99 59,47 45,54 -2,43 0,015 
Bilişsel işlev 82,92 76,88 20,74 81,84 77,30 18,58 -0,10 0,917 
Bileşik mental sağlık 62,00 53,68 18,86 85,45 63,13 18,66 -2,25 0,025 
Sağlıkta değişiklik 55,08 35,00 27,95 87,43 54,68 26,34 -3,25 0,001 
Cinsel işlevden memnuniyet 50,21 51,32 40,38 64,72 68,33 31,06 -1,68 0,093 
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Ev içi ve dışı rolleri sürdürme ile yaşam kalitesi alt boyutları karşılaştırıldığında, 

fiziksel sağlık, sağlık algılaması, fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, sosyal işlev, 

sağlık distresi, bileşik fiziksel sağlık, genel yaşam kalitesi, emosyonel esenlik, 

emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, bileşik mental sağlık ve sağlıkta değişiklik alt 

boyutları açısından her şeyden kendi sorumlu olanların diğer grup veya gruplara göre 

daha yüksek puan aldığı görülmektedir (Tablo 4.24). 

 

Tablo 4.24– Yaşam Kalitesinin Ev İçi ve Dışı Rol ve Sorumlulukları Sürdürme 
Durumuna Göre Değerlendirilmesi 
  

 Mean rank ⎯x SD Mean rank ⎯x SD  
Mean rank ⎯x SD χ kw 

p 

 Ev içi  rol ve sorumlulukları sürdürme  
 Her seyden kendi sorumlu(n=111) Yardım ediyor  (n=43) Hiç katılmıyor  (n=10)  
Fiziksel sağlık 99,69 79,28 2,3 20,24 52,41 52,79 1,3 25,60 21,10 18,50 1,2 29,91 48,87 0,000 
Sağlık algılaması 90,02 51,62 2,3 16,32 72,38 44,19 1,3 19,58 42,55 32,00 1,2 18,74 11,90 0,003 
Enerji/yorgunluk 86,83 51,32 19,98 74,33 45,49 20,79 69,55 44,00 20,48 2,95 0,228 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 94,11 55,23 2,3 43,91 60,14 22,09 37,48 42,80 7,50 23,72 26,47 0,000 
Ağrı 85,43 88,51 16,92 77,23 82,36 23,36 72,65 82,67 19,80 1,74 0,418 
Cinsel işlev 67,22 78,01 25,99 51,31 62,99 35,90 60,93 70,23 32,60 4,93 0,085 
Sosyal işlev 95,55 84,16 2,3 18,26 63,52 67,05 1,3 25,06 19,30 38,33 1,2 20,11 35,03 0,000 
Sağlık distresi 89,84 67,70 2 20,67 68,27 56,16 27,25 62,20 54,00 22,09 8,41 0,015 
Bileşik fiziksel sağlık 71,20 66,92 2,3 15,11 47,03 53,94 19,09 27,00 44,16 14,95 18,20 0,000 
Genel yaşam kalitesi 92,06 63,19 2 13,73 61,86 53,60 17,38 65,10 54,67 18,56 14,07 0,001 
Emosyonel esenlik 89,44 60,69 2 16,81 68,16 53,02 16,07 67,15 53,60 15,80 7,38 0,025 
Emosyonel sor bağlı rol sın. 89,66 63,36 2,3 44,26 69,67 41,86 47,19 58,20 30,00 48,31 9,95 0,007 
Bilişsel işlev 82,48 77,84 17,85 78,43 75,36 19,83 91,65 78,50 26,15 0,68 0,712 
Bileşik mental sağlık 90,66 65,33 2,3 17,88 65,05 54,58 19,37 57,10 51,92 18,10 11,94 0,003 
Sağlıkta değişiklik 87,64 3 54,95 25,85 77,17 48,26 3 29,58 48,30 30,00 25,82 7,53 0,023 
Cinsel işlevden  memn 66,73 70,48 29,52 53,13 55,15 38,33 57,86 60,71 37,8 3,85 0,146 

 Ev dışı  rol ve sorumlulukları sürdürme  
 Her şeyden kendi sorumlu (n=91) Yardım ediyor  (n=47) Hiç katılmıyor  (n=26)  
Fiziksel sağlık 109,55 83,90 2,3 17,95 58,59 59,15 1,3 20,31 31,04 32,31 1,2 29,27 72,50 0,000 
Sağlık algılaması 93,99 52,75 2,3 18,14 72,77 45,43 14,96 59,88 39,04 18,82 13,30 0,001 
Enerji/yorgunluk 91,14 53,10 3  20,27 76,98 46,98 18,45 62,23 40,46 20,93 8,42 0,015 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 101,87 63,06 2,3 42,11 57,64 20,21 35,60 57,25 18,27 34,32 40,37 0,000 
Ağrı 86,57 88,33 17,91 79,29 86,17 18,03 74,06 80,96 23,94 2,15 0,341 
Cinsel işlev 66,37 77,90 24,96 57,78 67,83 34,86 57,39 67,98 34,84 1,88 0,392 
Sosyal işlev 97,55 84,89 2,3 18,67 76,41 74,65 1,3 22,39 40,83 52,89 1,2 25,38 31,82 0,000 
Sağlık distresi 95,16 69,56 2,3 22,31 69,89 59,15 19,79 60,98 52,31 26,43 15,23 0,000 
Bileşik fiziksel sağlık 77,21 69,64 2,3 15,24 47,53 55,66 1,3 13,70 35,00 46,91 1,2 18,88 29,20 0,000 
Genel yaşam kalitesi 94,28 63,79 2,3 13,92 65,23 54,93 14,68 72,48 56,86 19,55 13,07 0,001 
Emosyonel esenlik 91,84 61,58 3 17,06 75,95 55,83 15,03 61,67 50,92 16,69 9,47 0,009 
Emosyonel sor bağlı rol sın. 95,74 69,96 2,3 41,29 70,43 42,55 48,50 58,00 29,49 42,51 20,47 0,000 
Bilişsel işlev 82,47 77,47 18,73 82,63 78,04 17,43 79,25 75,00 22,00 0,11 0,948 
Bileşik mental sağlık 96,32 67,49 2,3 17,55 69,33 56,63 18,16 54,31 50,65 17,99 20,64 0,000 
Sağlıkta değişiklik 91,09 57,14 2,3 27,46 71,67 45,21 23,68 72,02 44,23 30,26 7,16 0,028 
Cinsel işlevden memn 67,41 70,59 30,52 57,50 60,42 36,04 54,80 58,75 34,67 3,10 0,212 
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Yaşam kalitesi hastaların istemelerine rağmen MS nedeniyle 

gerçekleştiremedikleri aktiviteler açısından değerlendirildiğinde, gerçekleştiremediği 

aktivitesi olmayanların yaşam kalitesi puanları en yüksek iken bunu rekreasyonel 

aktiviteleri gerçekleştiremeyenler takip etmiştir. Ailevi sorumluluklarını 

gerçekleştiremeyenler en düşük yaşam kalitesi puanlarını almışlardır (Tablo 4.25) 

 
Tablo 4.25– Yaşam Kalitesinin MS Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen Sorumluluklara 
Göre Değerlendirilmesi 
 Hastalık Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen Sorumluluklar  

Yok 
(n=56) 

Ailevi sorumluluklar  
(evişi, çocuk,alısverş, aktif 

çalışma)  (n=56) 

Rekreasyonel 
aktiviteler 

(hobi,spor,sosyal 
yaşam, guneşlenme)  

(n=51) 

 
 

Mean 
rank 

 
⎯x ±SD Mean 

rank 
 
⎯x ±SD 

Mean 
rank 

 
⎯x ±SD χ kw 

 

p 

Fiziksel sağlık 111,96  85,54(2,3)  15,89 55,14 51,96 30,64 78,60 68,43 25,31 41,24 0,000 
Sağlık algılaması 102,41 57,14 (2,3) 18,16 64,11 41,07 17,52 79,24 47,35 14,57 18,84 0,000 
Enerji/yorgunluk 91,50 53,79 18,57 67,47 42,86(1,3) 21,56 87,52 51,61 19,47 8,30 0,016 
Fiziksel sor. bağlı rol sın. 106,45 68,75  38,51 56,31 19,55 36,23 81,27 42,65 44,80 35,87 0,000 
Ağrı 97,03 93,19 13,95 67,00 78,69 23,39 81,97 88,20 15,59 14,37 0,001 
Cinsel işlev 72,47 82,01(2) 24,97 50,56 63,41 32,22 62,22 73,91 30,22 8,33 0,016 
Sosyal işlev 104,77 88,99 15,42 61,32 65,63 25,77 79,71 76,47 22,77 25,43 0,000 
Sağlık distresi 108,60 75,71 17,31 58,63 53,30 20,07 78,46 61,67 25,86 32,04 0,000 
Bileşik fiziksel sağlık 84,73 73,60 13,51 37,33 49,77 16,51 60,05 61,76 14,57 37,74 0,000 
Genel yaşam kalitesi 96,60 64,91 15,83 63,63 54,74(1,3) 14,88 86,14 60,98 14,66 14,33 0,001 
Emosyonel esenlik 98,57 64,36 15,84 60,79 50,36(1,3) 17,29 87,10 60,00 14,27 18,92 0,000 
Emosyonel sor bağlı rol sın. 103,07 78,57 37,30 61,00 32,74 44,72 81,92 54,90 45,62 26,70 0,000 
Bilişsel işlev 87,45 80,00 (2) 15,87 69,99 72,46 19,62 87,38 78,92 20,26 5,08 0,079 
Bileşik mental sağlık 106,13 71,81 15,31 55,00 50,85 17,53 83,04 62,03 17,85 33,04 0,000 
Sağlıkta değişiklik 93,67 58,93 (2) 26,30 69,23 43,75 28,70 83,21 52,45 25,62 8,09 0,018 
Cinsel işlevden memn. 67,88 72,09 28,98 51,37 54,27(1) 37,04 66,69 70,51 30,82 5,91 0,052 
 

* İşaret olmayan satırlarda her üç grubun puanları birbirinden anlamlı şekilde farklıdır. 

 

Yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları ve Beck depresyon ölçeği emosyonel 

esenlik alt boyutuna göre değerlendirilmiş; emosyonel esenlik için kesim değeri 

Vickrey tarafından da yapıldığı gibi 66 kabul edilerek istatistik analiz yapılmıştır. Ağrı 

alt boyutu dışında tüm karşılaştırmalarda ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur. 

(Tablo 4.26). 

Yaşam kalitesi ile MMSE, EDSS ve BDI arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; 

mental durum ile bileşik fiziksel sağlık ve cinsel işlevden memnuniyet arasında pozitif 

korelasyon olduğu, yani bu işlevler iyileştikçe mental işlevin de iyileştiği; yetiyitimi ile 

yaşam kalitesinin cinsel işlevi cinsel işlevden memnuniyet ve bilişsel işlev dışındaki 

tüm boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif korelasyon olduğu ve özellikle fiziksel 
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sağlığa ilişkin korelasyon katsayısının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Beck 

Depresyon Ölçeği ile yaşam kalitesinin tüm boyutları arasında ileri derecede anlamlı 

negatif korelasyon olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.27). 
 

Tablo 4.26- Yaşam Kalitesi ve Beck Depresyon Ölçeğinin Emosyonel Esenlik Alt 
Boyutuna Göre Değerlendirilmesi 

 Mean 
rank 

⎯x ±SD Mean 
rank 

⎯x ±SD 
Zmw p 

 Emosyonel Esenlik  
 <66  (n=) ≥66  (n=)  
Fiziksel sağlık 74,74 64,30 28,88 97,47 76,96 24,83 -2,918 0,004 
Sağlık algılaması 68,06 43,00 17,14 110,36 59,01 14,93 -5,430 0,000 
Enerji/yorgunluk 64,00 41,44 17,56 118,19 64,57 16,22 -6,944 0,000 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 72,74 34,34 42,13 99,70 61,16 44,18 -3,686 0,000 
Ağrı 77,40 83,78 20,94 92,34 91,87 13,42 -2,146 0,032 
Cinsel işlev 58,65 69,03 31,38 78,63 82,38 27,28 -3,113 0,002 
Sosyal işlev 74,99 73,53 23,42 96,99 83,33 23,08 -2,901 0,004 
Sağlık distresi 64,94 55,64 21,75 116,37 79,64 16,97 -6,600 0,000 
Bileşik fiziksel sağlık 54,56 57,15 16,90 85,59 72,05 15,46 -4,439 0,000 
Genel yaşam kalitesi 69,39 57,13 16,91 107,78 71,61 16,70 -6,176 0,000 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 68,41 40,43 44,66 109,68 85,11 34,18 -5,787 0,000 
Bilişsel işlev 70,67 72,89 19,15 103,64 85,53 15,21 -4,263 0,000 
Bileşik mental sağlık 58,33 53,00 15,45 127,23 79,44 11,80 -8,866 0,000 
Sağlıkta değişiklik 75,69 47,45 27,33 95,64 59,82 25,97 -2,641 0,008 
Cinsel işlevden memnuniyet 55,76 59,88 33,27 77,76 78,95 28,78 -3,261 0,001 
BDI 95,67 11,80 6,62 47,19 5,27 3,92 -6,358 0,000 
 

 

Tablo 4.27– Yaşam Kalitesi ile MMSE, EDSS ve BDÖ Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesi (N=164)  

  MMSE EDSS BDÖ 

  rs p rs p rs p 

Fiziksel sağlık 0,15 0,071 -0,75 0,000 -0,49 0,000 
Sağlık algılaması 0,06 0,475 -0,27 0,001 -0,57 0,000 
Enerji/yorgunluk 0,03 0,756 -0,19 0,019 -0,65 0,000 
Fiziksel sorunlara bağlı rol sın. 0,12 0,134 -0,51 0,000 -0,56 0,000 
Ağrı 0,06 0,452 -0,19 0,019 -0,40 0,000 
Cinsel işlev 0,13 0,153 -0,14 0,124 -0,47 0,000 
Sosyal işlev 0,00 0,987 -0,37 0,000 -0,59 0,000 
Sağlık distresi 0,06 0,456 -0,34 0,000 -0,66 0,000 
Bileşik fiziksel sağlık 0,18 0,051 -0,58 0,000 -0,77 0,000 
Genel yaşam kalitesi 0,09 0,258 -0,25 0,002 -0,55 0,000 
Emosyonel esenlik 0,09 0,274 -0,25 0,001 -0,62 0,000 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sın. 0,13 0,100 -0,27 0,001 -0,54 0,000 
Bilişsel işlev 0,03 0,695 0,00 0,979 -0,35 0,000 
Bileşik mental sağlık 0,12 0,143 -0,33 0,000 -0,72 0,000 
Sağlıkta değişiklik 0,09 0,254 -0,27 0,001 -0,39 0,000 

 

M
SQ

L
 -5

4 

Cinsel işlevden memnuniyet 0,19 0,038 -0,12 0,205 -0,46 0,000 
MMSE - - -0,25 0,002 -0,12 0,153 
EDSS -0,25 0,002 - - 0,38 0,000 

 

BDÖ -0,12 0,153 0,38 0,000 - - 
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5.TARTIŞMA 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar önceki bölümde olduğu gibi beş başlık altında 

incelenerek tartışılacaktır: 

- Kişisel özelliklere ilişkin bulgular 

- Hastalık sürecine ilişkin bulgular 

- İşlevselliğe ilişkin bulgular 

- Yaşam kalitesine ilişkin bulgular 

- Yaşam kalitesi ile kişisel özellikler, hastalık özellikleri ve işlevsellik arasındaki 

ilişkilere ilişkin bulgular tartışılacaktır. 

5.1.Kişisel Özelliklerin Tartışılması 

Bu bölümde örneklemi oluşturan hastaların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 

durumu, çalışma durumu, iş, sosyal güvence, gelir durumu ve beden kitle indeksi ile 

ilgili sonuçlar yer alacaktır. 

Olguların yaş ortalaması 36±10.3 olup yaş dağılımı ağırlıklı olarak genç-orta yaş 

(18-49) aralığındadır (%90.3, n=148). MS’in genç erişkin hastalığı olduğu ve sıklıkla 

20-40 yaş olmak üzere 10-50 yaş aralığında görüldüğü bilinmektedir. Hastaların 

%70,7’si (=116) kadın, %29,3’ü (n=48) erkektir. Literatürde de bu hastalığın kadın 

cinsiyetine afinitesinin olduğu ve kadın /erkek oranının 2/1 olduğu belirtilmektedir (76).  

Olguların yarıdan fazlasının (%63.4) evli olması, büyük çoğunluğu genç erişkin 

kadınlardan oluşan bir grup için olağan bir sonuçtur. Grubun büyük bir kısmının 

(n=148) ebeveynleri veya eşi ile yaşaması da Türk toplum yapısı ile uyumlu bir 

sonuçtur. 

Bakıma ilişkin sorumlulukların sürdürülmesi ve yaşam kalitesini artıracak sağlık 

davranışlarının sergilenmesi açısından önemli bir faktör olduğundan, grubun eğitim 

durumu da incelenmiş ve %29.9’unun (n=49) okur-yazar /ilkokul mezunu, %40.2’sinin 

(n=66) ortaöğretim, %29.9’unun (n=49) yükseköğretim mezunu olduğu görülmüştür. 
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Çalışma durumu açısından diğer gruplara göre farklılık arz eden ev hanımları ve 

öğrenciler hariç tutulduğunda, grubun %52.9’unun (n=55) çalıştığı, %14.4’ünün (n=15) 

çeşitli nedenlerle çalışmadığı ve %32.7’sinin (n=34) hastalık nedeniyle çalışamadığı 

saptanmıştır. Diğer çalışmalarda çalışan oranı örneklem grubunun seçim kriterlerine 

göre değişmekle beraber %35-40 arasındadır (177, 195). Genellikle progresif seyir 

gösteren ve yorgunluk, yetiyitimi, bilişsel işlev sorunlarına yol açan bir hastalık için bu 

beklenen bir durum olsa da (29, 131), bu çalışmadaki yüksek çalışan oranı göreli olup 

hariç tutulan gruplardan kaynaklanmıştır. Diğer çalışmalarda böyle bir bilgi 

verilmediğinden oradaki oranların tüm örneklem içindeki oran olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca bu durum ülkemizde yarı zamanlı iş bulmada güçlük ve çalışmayanları finanse 

edecek sosyal yapının yetersizliği nedeniyle kişilerin hasta da olsalar çalışmak zorunda 

kalmalarından kaynaklanabilir. Hastalık nedeniyle çalışamayanların 21’i (%62) malulen 

emekli olmuştur. Ağırlıklı olarak kadınların oluşturduğu örneklem grubunun %30.5’i 

(n=50) ev hanımı, %14.6’sı (n=23) memur, %11.0’i (n=18) serbest meslek erbabı, 

%7.9’u  (n=13) işçi ve %6.1’i (n=10) de öğrencidir. Ev hanımı oranının yüksekliği, 

örneklemin demografik açıdan kadınlar lehine olmasındandır. Gelir durumu 

sorulduğunda grubun %28.0’ı (n=46) muhtaç durumda /ancak geçiniyor olduğunu 

söylerken, %46.3’ü  (n=76) gelir durumunu orta, %25.6’sı (n=42) iyi/ çok iyi şeklinde 

belirtmiştir. Gelir durumu da yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek bir 

parametre olduğundan, grubun dengeli dağılımı, ileride tartışılacak olan yaşam kalitesi- 

gelir durumu ilişkisinin aranmasına istatistiksel olarak olanak sağlamıştır. Fonksiyonel 

durumuna uygun iş bulamayan hastaların neredeyse yarıya yakını, malulen emeklilikten 

kaynaklanacak özlük haklarının peşine düşmekten de vazgeçmiş ve ancak %60’ı gerekli 

prosedürü tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabilmiştir.   

Grubun %31,1’i  (n=51) Emekli Sandığı mensubu olup çalışmanın yapıldığı 

kuruma sevksiz gelebilecek durumdadır. Kalan %69’luk bölüm sosyal güvence 

açısından büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğin, çalışılan kurumda bazı 

özel sigortaların da geçerli olması, büyük ve köklü bir hastane olduğundan hastalar 

tarafından tercih edilmesi, devlet ve SSK hastanelerinden sevk alarak gelinebilmesi gibi 

nedenlere bağlı olduğu düşünülmektedir.  

Her ne kadar MS etyolojisi veya risk faktörleri arasında sözü edilmese de, 

grubun genel profilini yansıtmak amacıyla beden kitle indeksi hesaplanmış, grubun 
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%56.1’inin (n=92) beden kitle indeksinin normal sınırlarda olduğu görülmüştür. 

Hastaların yetiyitimi arttıkça hareket sorunları nedeniyle BKI’nın artabileceği tahmin 

edilmiştir. 

5.2.Hastalık Sürecine İlişkin Sonuçların Tartışılması 

Bu bölümde hastalık tipi, özgeçmiş, soygeçmiş, belirti süresi, tanı süresi, 

hospitalizasyon varlığı, süresi, sayısı, hastalığı kötüleştiren faktörler, düzenli ilaç 

kullanımı, düzenli kontrol, kontrol sıklığı, alternatif tedavi /yöntem arayışı, semptomlar, 

günlük yaşamı etkileyen yakınmalar, kullanılan ilaçlar ve hastaların eğitim 

gereksinimleri tartışılmıştır. 

Örneklem grubunun MS tipi büyük oranda (%86.6, n=123) yineleyici tipte 

MS’tir. Çalışmalarda örneklemin özelliklerine göre farklı dağılımlar gösterse de 

literatürde de bu oran aynı düzeydedir (114, 192). Olguların tanı süresinin 0.5 ile 21 yıl 

arasında geniş bir yayılım gösterip ortalama 6.0±4.7 olduğu görülmüştür. Hastalara 

hastalıklarını ortaya çıkaran sebep sorulduğunda ilk sırayı emosyonel travma alırken 

bunu gebelik ve enfeksiyon izlemektedir. Hastalara yöneltilen bu soruya aslında halen 

yanıt arandığı ve hastalık etyolojisinin tam olarak aydınlatılamadığı bilinmektedir. 

Ancak bu soru ile hastaların hastalığa neden olarak önemsedikleri etkenler 

belirlenmiştir. Örneklemin %9’unun (n=16) aile anamnezinin pozitif olduğu 

saptanmıştır. Sistematik epidemiyoloji ve aile çalışmalarında genetik yatkınlığın 

önemine değinilmekte (76) ve MS’li kişilerin yakın akrabalarında MS gelişme riski 

%10-20 olarak bildirilmektedir (166). Dolayısıyla sonucumuz literatür sonucuna 

paralellik göstermektedir. Hastalarımızın %48.2’si (n=79) hastalığın başlangıcından bu 

yana en az bir kez hospitalize edildiğini belirtirken hospitalizasyon süresi ortalama 

20.0±38.5 gündür. MS’te hospitalizasyon genellikle progresif olan tiplerde gündeme 

gelmektedir. Bazen de atak tedavisi için gerekli olabilmektedir.  

Atağı tetikleyen faktörler arasında birinci sırada %75.6 (n=124) ile stres yer 

alırken, ikinci sırada %53.7 (n=88) ile enfeksiyon gelmektedir. MS’li hastaların normal 

popülasyona ve hatta daha agresif bir seyir gösteren diğer kronik nörolojik hastalığı 

olan hastalara göre dahi emosyonel stresten daha fazla etkilendiği bilinmektedir (35, 

63). Stresin MS etyolojisinde yeri olmasa da atak tetikleyici olarak işlev gördüğüne dair 

çeşitli çalışmalar vardır (2, 110, 117). Nedeni tam bilinmese de, kronik stresin yol açtığı 
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immün ve endokrin yanıtın kan beyin bariyerinin geçirgenliğini etkilemesi ile bu etkinin 

ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür (131). 

Hastaların %98.8’i hekimin order ettiği ilaçları düzenli kullandığını ve %93.9’u 

da kontrolünü aksatmadığını belirtmektedir. Grubun %40.1’i (n=61) 1-3 ayda bir 

kontrole gelmektedir.  

Büyük oranda alternatif/ tamamlayıcı tedavi veya yöntem arayışına girilmese de  

(%74.4, n=122) azımsanmayacak oranda hasta (%25.6, n=42) çeşitli yöntemler 

denemektedir. Bu yöntemler arasında ilk sırayı bitkisel karışım kullanmak (%12.2, 

n=20) alırken, hastaların %5.5’i (n=9) üfürükçü hocaya gittiğini ifade etmekte, %4.9’u 

(n=8) ise birden fazla yönteme başvurduğunu belirtmektedir. MS’li hastaların alternatif/ 

tamamlayıcı tedavilere büyük ilgi gösterdiği bilinmektedir.  Konvansiyonel tıp şifa 

sağlayamayarak onları hayal kırıklığına uğrattığından; hastalıkla baş etmede daha aktif 

bir rol üstlenmek istediklerinden ve psikososyal gereksinimleri de karşılayacak terapiler 

talep ettiklerinden “en azından denememiş olmamak” düşüncesiyle, hastalar kendilerine 

zarar vermeyeceğini düşündükleri yöntemlere yönelmektedirler (6). Diğer çalışmalarda 

bu oran %42-64 olarak bildirilirken (199), bu çalışmada nisbeten düşük olması, sağlık 

profesyonellerince yargılanma endişesiyle yapılan girişimlerin saklanmasından 

kaynaklanmış olabilir.  Aslında çalışmalar bu durumun sadece bize özgü olmadığını, 

ABD’de de hastaların çoğu kez bu yöntemleri hekime danışmadan kullandıklarını rapor 

etmektedir (40, 54, 199). Bizim populasyonumuzun farkı, danışmamanın yanısıra, böyle 

yöntemler uyguladığında, sorulsa dahi kullanmadığını söyleme olasılığının yüksek 

olmasıdır. Bu durumun, bu yöntemlerin, kendilerince haklı sayılabilecek nedenlerle 

Türk bilim camiası tarafından “bilimsel” bulunmadığından çok itibar görmemesi, 

üzerinde çalışılmaması ve dolayısıyla hastalara bu konuda öneride bulunmaya esas 

olacak ulusal bilimsel verilerin azlığından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Eğitim 

oranı düşük olan,  önerileri yanlış yorumlama potansiyeli olan bir hasta kitlesi, temkinli 

yaklaşımın gerekçesini oluştursa da, bu sakıngan yaklaşımın yararı tartışılabilir. Şifa 

arayan hastaların sağlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin “eline düşme”sine 

seyirci kalmaktansa, ülkemizde bu alanda yapılacak çalışmalara ve çeşitli batı 

ülkelerindeki gibi üniversite düzeyinde CAM (complementary and alternative medicine) 

departmanları kurulmasına gereksinim vardır.  
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Hastaların semptomları ve günlük yaşamlarını etkileyen sorunları incelendiğinde, 

“hiçbir yakınmam yok” diyen hasta belirlenmemişken, günlük yaşamı etkileyen sorunlar 

sorulduğunda %13.4’ü (n=22) sorunu olmadığını belirtmiştir. Hastalığın başlangıç 

semptomları daha çok yüzeyel veya derin duyuda azalma şeklindeki duyusal sorunlar 

(%51.2, n=84)  olup, zaman içinde de en sık görülen semptom olma özelliğini korumaktadır 

(%87.8, n=144). Literatürde başlangıç semptomları görsel/ okülomotor, motor ve duysal 

şeklinde bir sıralama izlerken (130), bu çalışmada oranlar literatüre yaklaşmakta ancak 

başlangıçtaki ilk üç semptomun sıralaması duyusal, motor ve görsel /okülomotor şeklinde 

farklılık göstermektedir. Mevcut sorunlar sorulduğunda duyusal sorunu %81.7 (n=134) ile 

patolojik yorgunluk, %69.5 (n=114) ile parezi tarzındaki motor sorunlar, %65.8 ile 

eliminasyon sorunları izlemektedir. Eliminasyon sorunları içinde ilk sırayı urgency (%40.2, 

n=66), ikinci sırayı konstipasyon (%37.8, n=62) alırken inkontinans da hatırı sayılır oranda 

(%18.3, n=30) görülmektedir. Eliminasyon sorunlarının ardından  %60.4 (n=99) ile denge 

koordinasyon sorunları, %49.4 ile çeşitli derecelerde değişen bilişsel sorunlar ve %31.1 

(n=51) ile duygudurum sorunları gelmektedir. Literatürde seyir esnasında görülen sorunlara 

ilişkin oranlar geniş bir dağılım göstermekte, ancak ilk üç semptomun sıralaması bu 

çalışmadaki ile benzerlik göstermektedir (14, 102, 134, 137). Günlük yaşamı en fazla 

etkileyen sorunlar olarak bu çalışmada ilk sırada yorgunluk (%40.2, n=66), ikinci sırada 

motor sorunlar (%34.8, n=57) belirtilmektedir. Literatürde bu konuya ilişkin oran 

yorgunluk için verilmiş olup %50-60 olarak belirtilmiştir (134, 137, 185).  İçinde 

MS’lilerin de bulunduğu yetiyitimli 165 hastada yetiyitimine bağlı sorunlar ve bunların 

yaşam kalitesi ile ilişkisinin incelendiği bir çalışmada da (30) yorgunluk ilk sırayı almış; 

ancak örneklemi oluşturan nöroloji, nöroşirürji, ortopediden oluşan diğer hastalara göre 

MS’lilerde mesane, barsak ve cinsel işlev alanındaki semptomların daha kötü olduğu 

bulunmuştur. 

           Hastalara MS semptomları ile sağlık kurumuna gittiklerinde farklı tanılar konup 

konmadığı sorulduğunda %32.9’u “evet”  yanıtı vermiştir. İfade edilen tanılar arasında 

ilk sırada psikosomatik sorunlar gelmektedir. Yani MS semptomları daha çok 

psikosomatik yakınmalarla karıştırılmıştır (%12.8, n=21). Bir çalışmada nörologdan 

önce psikiyatriste gönderilme oranı %17 olarak verilmiştir(98). MS’te semptomların 

tipik olmaması ve birçok hastalıkta görülebilecek semptomlar olması nedeniyle tanı 

koymanın güçlüğü bilinmektedir. Hastalığın subjektif  duyusal semptomlarla başlaması 

da semptomların psikosomatik olarak etiketlenmesine yol açabilmektedir (104).  
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            Hastaların %93.3’ünün hekimi tarafından order edilen ilaçları düzenli kullandığı 

görülmüştür.  

MS’te eğitimin semptom yönetimi, hastalığa uyum ve yaşam kalitesinin bazı 

boyutları üzerindeki yararlı etkileri bilinmektedir (126, 182, 190, 198). Gelecekte böyle 

bir program oluşturabilmek için hastalara MS’e ilişkin eğitim gereksinimleri sorulmuş;  

bilgi edinilmek istenen konular araştırmalar (%68.7), tedavi (%67.7), semptom yönetimi 

(%61.6)  ve prognoz (%60.2)  şeklinde olmuştur. Literatürde MS’li hastalar için eğitim 

konuları hastalık, tedavi seçenekleri, ilaçlar, hekime gelmeyi gerektiren belirtiler, 

tetikleyen faktörlerden kaçınma, sınırlılıkları çerçevesinde işlevselliği artırma yolları, 

sağlığı geliştirici uygulamalar, yaşamda relaksasyon ve eğlenceye yer verme, stres 

yönetimi, komplikasyonların önlenmesi, toplumsal kaynaklar, tamamlayıcı tedaviler ve 

bilgi kaynakları şeklinde belirtilmektedir. Avustralya’da yapılan bir çalışmada (200), 

MS tanısı yeni konmuş hastaların ne öğrenmek isteyecekleri sorulduğunda %73 

oranında MS’in hastayı nasıl etkilediği, %57 oranında MS’in nasıl yönetileceği ve %50 

oranında da MS tedavisi konularında bilgi istenmiştir. İngiltere’de 2030 hastada yapılan 

çalışmada hastaların tanı anında semptomlar, ilaç tedavisi, hastalık seyri, olası fiziksel 

semptomlar, diyet, egzersiz konularında bilgilendirilmek istediği ve en fazla ilaç 

tedavisi, semptom yönetimi ve ilaç çalışmalarını önemli buldukları saptanmıştır (77). 

Bizim hastalarımız özellikle tam şifa sağlayacak tedavi yöntemleri ve bu konudaki 

araştırmalara ilişkin bilgi almak istemekte; genellikle tekrar tekrar aynı soruları farklı 

kişilere yönelterek istedikleri yanıtları bulmaya çalışmaktadır. Hastalığın ve 

semptomların nasıl ortaya çıktığı gibi teorik konulardan çok kendilerini hastalıktan 

kurtaracak, “şifa“  sağlayacak tedavilerle ilgili bilgilere ilgi duymaktadırlar. Eğitim 

mekanı olarak %43.5 oranında hastanedeki ve %25.0 oranında hastane dışındaki bir 

toplantı salonunun tercih edilmesi, eğitimin kendilerine ayrılmış özel bir mekan ve 

zamanda, tercihen hastaneyi çağrıştırmayacak, kendilerini rahat/ stressiz 

hissedebilecekleri bir ortamda yapılmasının istenmesindendir. Grubun büyük çoğunluğu 

(%53.3) eğitici kişi tercihini, MS konusunda uzman herhangi bir sağlık 

profesyonelinden yana kullanırken, %38.9’u kendi hekimini tercih edeceğini 

belirtmiştir. Eğitimin başlama zamanı olarak da tanının hemen sonrası tercih edilmiştir. 

Eğitimin tanının açıklandığı gün kısa bir bilgilendirmeyle başlaması önerilmiştir. 

Avustralya’daki çalışmada da (200) eğitimin hemen başlaması önerilmiş, ilk görüşmede 

hastalık ve sosyal etkileri, ilerleyen dönemlerde pratik bilgiler verilmesi istenmiştir. 
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Çalışmamızda eğitim formatı olarak, hastalardan ve uzman kişilerden oluşan yaklaşık 

10-15 kişilik küçük grup başı çekerken (%53.4), %25.0 oranında da birebir görüşme 

tercihi belirtilmiştir. Bu talep hastaların bireyselliğe verdikleri önemin yanısıra bilgi ve 

deneyim paylaşımı konusunda da istekli olduklarını göstermektedir. Yetiyitimi daha 

fazla olan hastalarla karşılaşmanın, prognozu belirsiz olan bu hastalıkta geleceğe 

yönelik sağlık ümitlerinin kırılmasına yol açabileceği endişesini dile getiren hastalar,  

araştırmacıya sözel olarak küçük grubun homojen olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Hasta ve yakınlarının tercih ettiği eğitim formatı Avustralya’da yapılan çalışmada (200) 

birebir görüşme (%68), grup toplantısı (%62) şeklinde olup kitapçık vb daha düşük 

oranda tercih edilmiştir. Bu sonuç nerede olursa olsun tüm hastalar için bireysel 

eğitimin önemli olduğuna işaret etmektedir. Olgularımız sıkılmadan ve molaya 

gereksinim duymadan eğitime katılabilecekleri süre olarak 0.5-1 saat aralığını 

belirtmişlerdir (%51.8). MS’te bilişsel işlevlerde bozulma da olabileceğinden eğitimin 

süresinin çok uzun olmamasına dikkat edilmesi yerinde olur. 

5.3.İşlevselliğe İlişkin Sonuçların Tartışılması 

İşlevsellik anlamında hastaların asansör gereksinimi, yardımcı araç kullanma 

durumu, ev içi ve dışı sorumlulukları sürdürme durumu, MS nedeniyle 

gerçekleştirilemeyen sorumluluklar, yetiyitimi (dizabilite) düzeyi, zihinsel (mental) 

durum, depresyon belirtileri varlığı ve işlevselliğin kişisel özellikler ve hastalık 

özellikleriyle ilişkisine dair sonuçlar tartışılmıştır. 

Yaşanılan ortama ve yardım gereksinimine bakıldığında,  hastaların 

çoğunluğunun en az 2 kişi ile (%72.6) ve apartmanda  (%85.4) yaşadığı, %72.6’sının 

orta kata kadar olan katlarda oturdukları, %30.5’inin asansör gereksinimi olduğu ve 

%15.2’sinin ekstremitelerde güçsüzlük veya dengesizlik nedeniyle yardımcı araç 

kullandığı görülmüştür. Grubun %32.3’ü ev içindeki,  %44.6’sı ise ev dışındaki rol ve 

sorumluluklarını önceki kadar aktif şekilde sürdürememektedir. Zorunlu ev içi 

sorumlulukları eskisi gibi sürdüremeyenlerin %35.8’inin yardımcı araç kullandığı, 

%56.6’sının da asansör gereksinimi olduğu göz önüne alındığında,  sadece bu sorunun 

yanıtının dahi, hastaların işlevsel durumuna ilişkin önemli bir bilgi olduğu 

görülmektedir. 

            Hastaların fiziksel işlevselliği yetiyitimini gösteren EDSS ile değerlendirilmiş 

olup en fazla serebellar, piramidal ve duysal işlevlerin etkilendiği ve 0 ile 10 arasında 
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değişen EDSS skoru ortalamasının 3.5±1.5 olduğu saptanmıştır. İtalya’da yapılan  

çalışmada (177) EDSS skoru 4.5±2.1, Fransa’da yapılan çalışmada (194) 5.2±2.1’dir. 

Grubun %62.9’unun EDSS skoru 0-3.5 arasında iken %33.3’ünün skoru 4-6 ve 

%3.8’inin de 6’nın üzerindedir. Yani hastalarımız büyük oranda ambulatuvar /yarı 

ambulatuvar hastalardır. EDSS’deki işlev bozukluğunun serebellar, piramidal, duyusal 

şeklinde bir sıralama izlerken, hastanın yakındığı semptomların duyusal, motor 

(piramidal), eliminasyonel, serebellar şeklinde olması ve her iki sonucun örtüşmemesi, 

muayene bulguları ile elde edilen objektif (EDSS) ve hastanın ifade ettiği /yaşadığı 

semptomlardan oluşan subjektif değerlendirme arasındaki farklılığa bağlanabilir. Ayrıca 

semptomlar bölümünde sorunların sadece mevcudiyeti değerlendirilirken EDSS ile 

şiddetinin de derecelendirilmesi sıralamayı etkilemiş olabilir. Grubumuzda yetiyitiminin 

ileri düzeylerde olmaması, çalışmanın poliklinik koşullarında yapılmasından 

kaynaklanmış olabilir. Yapılan çalışmalar MS’li hastaların %26’sının tekerlekli 

sandalye ile mümkün olmadığından gitmek istedikleri yere gidemediklerini ve 

%44’ünün ulaşım olanağına sahip olamadığını göstermektedir (103). Ulaşım olanağı 

bulamama oranı muhtemelen bizim ülkemizde daha yüksektir. Ciddi mobilite sorunu 

olan ileri yetiyitimli hastalar yatağa bağımlı olduklarından ve transfer olanakları sınırlı 

olduğundan onlarla karşılaşma olanağı bulunmamıştır. 

            Ruhsal işlevselliğin depresyonu değerlendiren Beck Depresyon Ölçeği ile 

değerlendirildiği çalışmamızda ortalama Beck skoru 8.0±6.6 olarak bulunmuştur. Aynı 

klinikte yapılan bir başka çalışmada ortalama 12.41±8.20 olarak verilmiştir (57). İtalyan 

çalışmasında 8.1±6.5 olarak bulunan Beck Depresyon Ölçeği puanı çalışmamızdaki 

sonuca benzerlik göstermektedir (177). Hastalarımızın %61.8’inin Beck depresyon 

skorunun normal sınırlardayken, %13’ünün skorunun ölçeğin kesim puanı olan 17’nin 

üstünde olduğu saptanmıştır. Aynı kurumda daha evvel yapılmış bir çalışmada (57) 

depresyon oranı %33, diğer bir çalışmada (37) ise %4, iki uçlu duygulanım 

bozukluğunu da eklersek %5 olarak verilmiştir. Son çalışmada oranın diğer iki 

çalışmaya göre düşük olması, çalışmada depresyonun geniş bir örneklemde (490 hasta) 

tarama sonrası yüksek puan alanların klinik değerlendirme ile belirlenmesinden 

kaynaklanabilir. Gök ve Özkan’ın yaptığı çalışmada tanıdan itibaren ilk 5 yıl 

anksiyetenin, 5-10 yıl arasında depresyonun görüldüğü ve 10 yılı aşan sürelerde 

hastalığa uyumla depresyonun azaldığı ve yerini hipomaniye bıraktığı belirtilmektedir 

(57).  Hastaların DSM-IV kriterleri ve çeşitli skalalarla değerlendirildiği bir çalışmada 
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(41) majör depresyon oranı %17 olarak rapor edilmiş; hastaların %48’inin formal 

psikiyatrik tanı kriterlerini karşılamasa da emosyonel kontrol kaybı semptomları olduğu 

ve bu semptomların majör depresyondaki hastalarınkine yakın psikolojik distres düzeyi 

ile ilişkili olduğu belirtilerek klinisyenlerin MS’li hastalarda keder, irritabilite vb 

semptomlara duyarlı olması önerilmiştir. Literatürde tüm duygudurum bozukluklarında 

kadın üstünlüğünden söz edilirken (98) bizim çalışmamızda Beck depresyon skoru 

açısından cinsiyet farkı görülmemiştir. 

            Zihinsel işlevsellik Mini Mental Durum Değerlendirmesi ile değerlendirilmiştir. 

Puan düşüşünün zihinsel işlevlerdeki bozulmaya işaret ettiği bu değerlendirme ile 

grubun ortalama puanı 28±2 olarak bulunmuştur. Hastaların %7.8’inde zihinsel 

işlevlerin bozulduğu saptanmıştır. Aynı klinikte yapılan bir çalışmada (37) hastaların 

%2.5’unun mental bozukluk gösterdiği bildirilmiştir. Bu çalışmadaki daha düşük oran, 

hastaların zihinsel işlevselliğinin daha ileri testlerle değerlendirilmesinden 

kaynaklanmıştır. Mini Mental skor İtalyan çalışmasında (177) 26.9±2.5, Fransız 

çalışmasında (194) 27.3±2.7 olarak bulunmuş olup bizim çalışmamızdaki sonuca 

paralellik göstermektedir. 

Arzu edilmesine rağmen MS nedeniyle yerine getirilemeyen sorumluluklara 

bakıldığında, %34.8 oranında sorumlulukları sürdürmede hiçbir sorun görülmezken 

hastaların %34.1’i temel ailevi sorumluluklarını (ev içi işler, aileyle/ çocukla ilgilenme, 

alışveriş, aktif çalışma) sürdürmede, %31.1’i de rekreasyonel aktivitelere (spor, hobi, 

sosyal aktiviteler) katılımda güçlük yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları cinsiyete göre 

değerlendirildiğinde, kadınların EDSS skorlarının (3.18±1.49) erkeklere göre daha 

yüksek olduğu, yani yetiyitimlerinin daha fazla olduğu görülürken (p<0.05), MMSE ve 

BDI açısından cinsiyete ilişkin anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca grubumuzda yaş ile 

EDSS arasında pozitif yönde korelasyon bulunmuştur; yaş arttıkça yetiyitiminin de 

artması, hastalığın ilerleyici doğası gereğidir (p=0.006). 

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları medeni duruma 

göre değerlendirildiğinde, evlilerin Beck depresyon skorlarının (10.4±6.9) bekar /dul 

olanlara (8.0±5.8) göre anlamlı şekilde yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.034). MS 

dışındaki çalışmalarda bunun tersi şekilde rapor edildiği, yani evlilerde depresyonun 

daha az görüldüğü bilinmektedir. Çalışmamızdaki bu sonuç, gruptaki evlilerin yaş 
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ortalamasının ve tanı süresinin daha yüksek olması, dolayısıyla hastalığın getirdiği 

sorunlarla daha uzun süredir karşı karşıya kalması ile açıklanabilir. 

            Çalışanların çalışmayanlara ve hastalık nedeniyle çalışamayanlara göre 

yetiyitiminin anlamlı olarak daha az olduğu (2.61±1.14) (p=0.000), Beck depresyon 

skorlarının da hastalık nedeniyle çalışamayanlara göre düşük olduğu (8.00±6.37) 

(p=0.029) saptanmıştır. Günlük aktiviteleri sürdürmenin işlevsellik ile çok yakından 

ilişkili olması zaten beklenen bir sonuçtur. 

Mental durum,  yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları asansör 

gereksinimine göre değerlendirildiğinde, gereksinim duyan ve duymayanlar arasında 

her üç parametre açısından da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01). 

Asansör gereksiniminin sadece fiziksel işlevselliği değil mental ve ruhsal işlevselliği de 

etkilemesi, MS’li hastalarda bu işlevlerin birbiriyle ilişkili yapısına işaret etmektedir. 

            Üç parametre yardımcı araç kullanma durumuna göre değişmekte olup araç 

kullananların yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları kullanmayanlara göre 

yüksek bulunmuştur (p<0.01).  

            Ev içi ve ev dışı rol ve sorumlulukları sürdürme açısından hastalar 

karşılaştırıldığında, hastaların sorumluluk alma derecelerinin yetiyitimi ile ilişkili 

olduğu görülmüş; tüm sorumluluklarını aktif olarak sürdürebilenlerin diğerlerine göre 

Beck depresyon skoru (p=0.000) ve yetiyitimi düzeyi (p=0.000) açısından daha iyi 

olduğu saptanmıştır.   

            Mental durum,  yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları hastalık tipine göre 

değerlendirildiğinde, progresif formlarda gerek yetiyitimi düzeyi (4.97±1.01, p=0.000)  

gerek Beck depresyon skorlarının daha yüksek olduğu (12.39±6.96; p=0.038)  

belirlenmiştir. Diğer çalışmalarda da ilerleyici özellik gösteren ikincil ve yineleyici 

ilerleyici MS’te yetiyitiminin daha fazla olduğu (92) gösterilmiştir. Ancak depresyon 

konusunda çelişkili raporlar vardır. Genellikle ilerleyici tiplerde atak belirsizliği söz 

konusu olmadığından hastalığa uyumun daha iyi olduğu ve dolayısıyla depresyonun 

daha az olduğu ileri sürülmektedir (35).  

            Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları hospitalizasyon 

durumuna göre incelendiğinde, MS nedeniyle hospitalize olanların mental durumu 

olmayanlara göre kötü  (27.55±2.29, p=0.008), yetiyitimleri daha fazla (3.78±1.61, 
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p=0.003) ve Beck depresyon skorları da daha yüksek (11.29±7.05, p=0.001) 

bulunmuştur. Artmış fiziksel sınırlılıklar/sorunlar hem psikolojik problemleri 

arttırmakta hem de hospitalizasyona sebep olabilmektedir. Diğer yandan da 

hospitalizasyon stresor olarak etkili olabilir ve bu sonuçları ağırlaştırabilir. 

            Tanı süresi ile mental durum ve Beck depresyon skoru arasında korelasyon 

bulunmamış, ancak süre ile yetiyitimi arasında negatif korelasyon saptanmıştır 

(p=0.000). Birçok çalışmada hastalık süresi ile bilişsel bozukluğun korelasyon 

göstermemesi bizim çalışmamızdaki bulgu ile paralellik göstermektedir (4). 

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru tetikleyici faktör 

olarak stres varlığı açısından değerlendirildiğinde, stresten etkilendiğini ifade edenlerin 

Beck skorları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.005). Niteliksel bir çalışmada 

hastalara MS’in en zor yönleri ve bunlarla nasıl başettikleri sorulduğunda, fiziksel 

sorunlardan da söz edilmekle beraber hastalar tarafından daha çok rol/ işlev kaybı, 

ilişkilerde değişiklik, hastalığın seyrinin belirsizliği, kontrol kaybı, sosyal ayrıma maruz 

kalma ve ‘normal’ yetişkin statüsünü kaybetme gibi sorunların dile getirilmesi 

hastalığın psikososyal yüküne işaret etmektedir (159). Hastalığın öngörülemeyen 

seyrinin neden olduğu psikolojik stresin hastaları çoğu kez motor, duyusal ve bilişsel 

işlev bozukluklarından daha fazla etkilediği ve hastanın işlevsel durumu nasıl olursa 

olsun, hastalık belirsizliğinin ümit etmeyi zorlaştırarak ve moodu negatif etkileyerek 

depresyonu artırdığı belirtilmektedir (35). Bizim çalışmamızda stresten etkilenenlerin 

Beck depresyon puanlarının daha yüksek çıkması bu çalışmayı doğrular yöndedir. 

Ancak bu konunun ileri düzeyde araştırılacağı çalışmalara gereksinim vardır. 

Üç parametre hastalık nedeniyle yapılamayanlar açısından değerlendirildiğinde, 

hastalık nedeniyle yapamadığı herhangi bir şey olmayanların Mini Mental puanları 

anlamlılık derecesinde olmasa da diğer gruplara göre yüksek bulunmuştur, ayrıca EDSS 

ve Beck skorları diğer gruplara göre anlamlı şekilde düşüktür (p=0.000). Beck 

depresyon skoru her üç grupta birbirine göre farklı bulunmuştur.   

            Atağı stresle tetiklenenlerin isteyip de yapamadıkları aktiviteler, 

tetiklenmeyenlerinki ile karşılaştırıldığında, stresten etkilenenlerin yapamadıkları 

aktiviteler istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. Aile sorumlulukları 

ile rekreasyonel aktivite grubu arasında fark yokken, “yapamadığım bir şey yok” ile 

“yapamadıklarım var” diyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. 
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5.4.Yaşam Kalitesine İlişkin Sonuçların Tartışılması 

Kronik ve ilerleyici doğası ve yetiyitimine yol açması nedeni ile MS yaşam 

kalitesini oldukça etkileyen bir hastalıktır. Ancak bu konuya geçmeden önce çalışmada 

kullanılan yaşam kalitesinin uygulanmasına ilişkin durumlar tartışılacaktır. MSQL-

54’ün doldurulmasının, SF-36 ile oranlandığında, teorik olarak 11-18 dk gibi bir sürede 

tamamlanabilmesi gerekse de, orijinal çalışmada sürenin MS’li hastalarda daha uzun 

olduğu bildirilmiştir. İtalya’da yapılan çalışmada da ortalama sürenin 20 dk olduğu ve 

kişinin yetiyitimi derecesine göre 60 dk’ya kadar çıkabildiği belirtilmektedir. Aynı 

çalışmada hastaların neredeyse %40’ının ölçeği doldururken yardım aldığı, ayrıca 

cinsel işlev ve cinsel işlevden memnuniyet sorularının cevaplanma oranlarının diğer 

bölümlere göre düşük olduğu (orijinal çalışmada %89, %84 ve İtalya’daki çalışmada 

%81, %81)  rapor edilmektedir (177).  Bu çalışmada cinsel işlev sorularının yanıtlanma 

oranı %75.6’dır. Oranın düşüklüğü, ülkemizde düzenli cinsel yaşam için evlilik 

koşulunun olması gibi kültürel faktörlere bağlı olabilir. Yardım alma oranı ise diğer 

çalışmalardan fazla olup 164 hastanın ancak 10 kadarı kendi başına doldurmuş, geri 

kalanı araştırmacı tarafından soruların sorulmasını talep etmiştir.  

MS’li hastaların gerek sağlıklı popülasyon gerek diğer hasta grupları ile 

karşılaştırıldığı çalışmalarda, MS’lilerin sadece sağlıklı popülasyona göre değil diğer 

hasta gruplarına göre de yaşam kalitesinin düştüğü rapor edilmiştir (26, 70, 75, 140, 

146, 147, 183, 195). Vickrey’in SF-36’ya temellenen yaşam kalitesi ölçeği (MSQL-54) 

sonuçlarını bildirdiği çalışmasında (195), MS’li hastalar yaş ve cinsiyet açısından 

eşleştirilmiş sağlıklı popülasyon ile yaşam kalitesi SF-36 boyutları açısından 

karşılaştırılmış, ölçeğin tüm alt boyutlarında MS’lilerin puanının düşük olduğu ve 

aradaki farkın 8-48 arasında ortalama 25-30 olduğu belirtilmiştir. En fazla bozulan 

boyutların fiziksel sağlık ve fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları, en az etkilenenlerin 

ise ağrı ve emosyonel esenlik olduğu belirtilmiştir. Nordvedt ve ark. (140)  ve Patti 

(147) de MS’li hastaların SF-36 ile ölçülen yaşam kalitesinin tüm boyutlarından sağlıklı 

popülasyona göre düşük puan aldıklarını ortaya koymuştur. Rudick ve ark.nın tanı 

süresi 10 yılın üstünde olan MS, inflamatuvar barsak ve romatoid artrit hastalarını işlev, 

sosyoekonomik durum, rekreasyon, duygulanım ve genel anlamda yaşam başlıklarından 

oluşan yaşam kalitesi ölçeğiyle karşılaştırdığı çalışmasında (164), MS’lilerde yaşam 

kalitesinin birçok boyutunun diğer hastalara  göre daha kötü olduğu saptanmıştır.  
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Bu çalışmada yaşam kalitesinin fiziksel boyutuna bakıldığında yaşamdan 

doyumun en kötüden en iyiye doğru olduğu alanlar fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, 

sağlık algılaması, enerji/yorgunluk, sağlık distresi, fiziksel sağlık, cinsel işlev, sosyal 

işlev ve ağrı şeklinde sıralanmıştır. Vickrey’in çalışmasında (195) sıralama fiziksel rol 

sınırlılığı, fiziksel sağlık, enerji, sağlık algılaması, sağlık distresi, sosyal işlev, cinsel 

işlev ve ağrı şeklinde olup çalışmamıza oldukça benzemektedir. Mental boyuta 

bakıldığında puanlar kötüden iyiye doğru emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları, 

emosyonel esenlik, genel yaşam kalitesi, sağlık distresi ve bilişsel işlev şeklinde 

sıralanırken orijinal çalışmada bu sıralama sağlık distresi,  emosyonel sorunlara bağlı 

rol sınırlılığı, genel yaşam kalitesi, emosyonel esenlik ve bilişsel işlev şeklindedir.  

Tüm alt boyutlara ilişkin ortalamalar incelendiğinde bu çalışmadaki fiziksel 

puan ortalamalarının orijinal çalışmadakinden yaklaşık 10 puan fazla, mental puan 

ortalamalarının 3-5 puanlık fark gösterdiği saptanmıştır. Bağımsız maddeler olan cinsel 

işlevden memnuniyet ve sağlıkta değişiklik puanları da çalışmamızda daha yüksek 

ancak aynı sıralamayla bulunmuştur. İtalya’da yapılan çalışmadaki puanlar orijinal 

çalışmadan birkaç puan sapma gösterse de sıralama aşağı yukarı aynı şekildedir (177). 

Fransa’da yapılan çalışmada fiziksel boyutta ağrı ve cinsel işlevin sırası dışında değişen 

bir şey olmazken, mental boyutta bilişsel işlevden sonraki sıralama biraz farklıdır (194).  

Bizim çalışmamızda bileşik fiziksel sağlık skoru 62.4+17.72 ve bileşik mental 

sağlık skoru 61.74+18.93 bulunurken bu oranlar orijinal çalışmada sırasıyla 48.6+20.3 

ve 62.9+20.7’dir (195).  

Tüm bu çalışmalar karşılaştırıldığında, MS’li hastaların yaşam kalitesinin 

etkilenen boyutlarının tüm çalışmalarda neredeyse aynı sırayı izlediği, ancak 

çalışmamızdaki tüm alt grup puanlarının diğer çalışmalara göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu durum, diğer iki çalışmaya kıyasla bu çalışmadaki hasta grubunun daha 

genç olması, daha fazla sayıda hastanın aktif çalışabilir durumda olması, hastalık tipinin 

ağırlıklı olarak yineleyici MS olması ve yetiyitimlerinin daha az olmasından 

kaynaklanabilir. Çalışmada dikkati çeken bulgulardan biri, grubumuzda hastalık diğer 

çalışmalara göre fiziksel olarak ağır yaşanmasa da aynı durum mental sağlık puanlarına 

yansımamaktadır. Emosyonel sağlığın fiziksel sağlığa oranla daha fazla etkilenmesi 

hastalığa atfedilen anlam, hastalıkla ilgili bilgi eksikliği, destek kaynakların yetersizliği, 

karamsar bakış açısına bağlanabilir. 
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5.5.Yaşam Kalitesi İle Kişisel Özellikler, Hastalık Özellikleri Ve İşlevsellik 

Arasındaki İlişkilerin Tartışılması 

 

Bu bölümde yaşam kalitesi kişisel özellikler, hastalığa ilişkin özellikler ve 

işlevselliğe ilişkin özellikler açısından değerlendirilmiştir.  

Kişisel özellikler 

            Yaşam kalitesinin çeşitli boyutları kişisel özelliklerden cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim, çalışma ve gelir durumlarına göre farklı bulunmuştur. 

            Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği puanları cinsiyet açısından 

değerlendirildiğinde enerji /yorgunluk alt grup puanlarının kadınlarda erkeklere göre 

daha düşük olduğu görülmektedir. Diğer alt grup puanları cinsiyet açısından farklılık 

göstermezken enerji alt boyutunda fark olması, dışarıda çalışıyor dahi olsa toplumsal 

cinsiyet rolleri çerçevesinde ev içi sorumlulukların da primer olarak kadınlar tarafından 

yürütülmesinden ve/veya kadınların psikolojik sorunlarla başetmedeki güçlüklerinden 

kaynaklanıyor olabilir. 

            Yaş ile fiziksel sağlık arasında negatif korelasyon olduğu, yani yaş arttıkça 

fiziksel sağlığın kötüleştiği görülmektedir. Çeşitli çalışmalar bu negatif korelasyondan 

söz etmekte ve 50’yi aşan yaşın yaşam kalitesinin hem fiziksel hem mental boyutunu 

olumsuz etkilediğini göstermektedir (177). Progresif bir hastalık olan MS için yaş artışı 

tanı süresinin artışı anlamına geldiğinden, zaman içinde hastalığın progrese olması ile 

fiziksel sağlığın bozulması beklenen bir sonuçtur. 

Yaşam kalitesi medeni duruma göre değerlendirildiğinde, fiziksel sağlık, sağlık 

algılaması, enerji/ yorgunluk ve bileşik fiziksel sağlık ve emosyonel sorunlara bağlı rol 

sınırlılığı puanlarının bekarlarda evlilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.  Bu fark 

literatürde değişik biçimlerde yorumlanmaktadır. Harrison ve ark. birçok çalışmada 

evliliğin, yetiyitimi algılamasını, psikolojik esenlik ve yaşam kalitesini olumlu 

etkilediğinin bildirildiğini belirtmektedirler (80, 197). Kendi yaptıkları bir çalışmada 

(71) da evlilik ilişkisinin nitelik ve stabilitesinin hastanın yetiyitimini kabul etmesini 

kolaylaştıracağı varsayımından yola çıkarak 530 hastayı 6 yıl boyunca izlemiş ve zaman 

içinde kabulün iyiye doğru gittiğini ve erkeklerde evli olmanın, daha iyi kabul ile ilişkili 

olduğu ve nörolojik sorunun algılanmasında olumlu etki yarattığını saptamışlardır. Öte 
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yandan Solari ve ark.nın MS grubunda (177) yaptıkları yaşam kalitesi çalışmalarında 

bizim çalışmamızdakine benzer sonucu rapor ettiği görülmüştür. Bu sonucun bekarların 

evlenerek sorumluluklarını artırmadıkları için fiziksel durumlarının daha iyi olması 

veya evlilerin yetiyitimi nedeniyle yalnız yaşamak istemedikleri için evliliklerini 

sürdürmeleri ile açıklanabileceği düşünülmüştür. Evlilikteki cinsiyet rolleri değiştiğinde 

ve genellikle evdekilerin bakımından sorumlu olan kadın hasta olduğunda evlilik 

ilişkisinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. 881 kadınla yapılan bir çalışmada (141), 

yetiyitimi sorunu olan kadınların ev içi görevleri veya eşiyle katılması gereken 

aktiviteleri sürdürememe nedeniyle ilişkilerinin zarar gördüğü belirtilmiş;  %42’sinin 

eşlerinin duygusal açıdan kendilerinden uzaklaştığı, % 35’inin uyum sorunları 

yaşadıkları (geçimsizlik), %31’inin eşlerinin kendilerine eskiden olduğu gibi saygılı 

davranmadığı ve %30’unun eşinin kendisiyle seksüel aktiviteden kaçındığı 

belirtilmiştir.  Bir başka çalışmada (62) hasta yakınlarının başetme sorunları yaşadığı ve 

uygun /etkin olmayan başetme yöntemleri kullandığı belirtilerek karşılanmayan 

gereksinimlere işaret edilmiş ve bunun ilişkide ciddi sorunlara yol açabileceği 

belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda evlilerin bekarlara göre yetiyitimi durumları 

neredeyse aynı iken depresyon skorlarının anlamlı şekilde yüksek bulunması evliliğin 

getirdiği bu sorunlarla ilişkili olabilir. Çalışmada evlilik sorunları sorgulanmamış 

olduğu için,  yaşam kalitesindeki farkın evliliğin artan sorumluluklarıyla mı yoksa 

MS’in getirdiği ilişki sorunları sonucu psikososyal esenliğin bozulmasıyla mı 

açıklanacağı bilinmemektedir. 

            Yaşam kalitesi eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde fiziksel sağlık ve 

fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları puanlarının yüksek öğretim mezunlarında 

okuryazar/ ilköğretim/ ortaöğretime göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, 

daha kalifiye elemanlar olan üniversite mezunlarının fiziksel efor isteyen işlerden çok 

masabaşı işlerde çalışmasından kaynaklanabileceği gibi tedavi olanaklarından daha 

fazla yararlanabilmeleri, sorunlarının daha fazla farkında olmaları ile de açıklanabilir. 

            Çalışma durumu açısından fiziksel sağlık, fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı, 

sosyal işlev ve bileşik fiziksel sağlık puanlarının hastalık nedeniyle çalışamayanlarda 

çalışanlara göre anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptanmıştır. Literatürde tam 

zamanlı çalışmanın fiziksel sağlık ile ilişkili olduğu ve yetiyitimi, hastalık süresi, 

progresif seyir, mobilite, koordinasyon ve biliş sorunlarından etkilendiği 
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belirtilmektedir (126, 177). Çalışma durumu ile yaşam kalitesi arasında tek yönlü bir 

neden- sonuç ilişkisinden çok çift yönlü bir etkileşim olduğu düşünülmüş; fiziksel 

sağlığın ve dolayısıyla yaşam kalitesinin bozulmasıyla çalışmayı sürdürmenin 

güçleştiği, ancak çalışmanın sağladığı ekonomik yarar, kendilik kavramı ve anlamlı bir 

etkinlikte bulunma duygusunun ortadan kalkmasıyla da yaşam kalitesinin bozulabildiği 

tahmin edilmiştir. Çalışmanın yararlarının araştırıldığı kalitatif bir çalışmada, hastalar 

tarafından çalışmamanın yarattığı stresin vurgulanması da bu görüşü destekler 

niteliktedir (95). 

            Yaşam kalitesi sosyal güvence açısından değerlendirildiğinde, Emekli Sandığı 

mensubu olan ve olmayan hastalar arasında fark görülmemiştir. Diğer bir deyişle, 

birçok alanda olduğu gibi sağlık sisteminde de sıkıntılar yaşanan ülkemizde, farklı 

sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki bir kurumdan hizmet almanın teorik olarak güç 

olacağı öngörülürken, şaşırtıcı biçimde bu durumun yaşam kalitesini etkilemediği 

anlaşılmıştır. Çalışmanın yapıldığı kurumun, hedef kitlesinden çok diğer gruplara 

hizmet ettiği göz önüne alındığında (%30 vs %70), bu durum kronik bir hastalığa sahip 

olan hastaların sevk prosedürü konusunda deneyim kazanma nedeniyle gerçekten 

sorunla karşılaşmamalarından veya yaşadıkları güçlükleri olağan kabul edip uyum 

sağlamış olmalarından kaynaklanabilir. 

            Yaşam kalitesi gelir durumu açısından değerlendirildiğinde cinsel işlev 

(p=0.031), cinsel işlevden memnuniyet (p=0.017) ve bileşik mental sağlık (p=0.025) 

skorlarının iyi/çok iyi gelir grubunda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu grupta tedavi 

olanaklarından yararlanma ve farklı kaynaklara ulaşma imkanının daha fazla olması 

nedeniyle olabilir.  

Hastalığa ilişkin özellikler 

Yaşam kalitesi ile tanı süresi arasındaki ilişkiye bakıldığında, tanı süresi ile fiziksel 

sağlık (p=0.000), bileşik fiziksel sağlık (p=0.044) ve bileşik mental sağlık (p=0.023) 

arasında negatif korelasyon olduğu yani tanı süresi arttıkça yaşam kalitesinin bu 

boyutlarının kötüleştiği görülmektedir. Diğer çalışmalarda da aynı durum rapor edilmiştir 

(147, 149, 177). Tanı süresinin artması hastalığın ilerleyici özelliği nedeniyle sorunların 

artması anlamına geldiğinden yaşam kalitesini etkilemesi kaçınılmazdır. 
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Yaşam kalitesi hastalık tipine göre değerlendirildiğinde, bileşik fiziksel sağlık ve 

tüm alt boyutları açısından progresif formların yineleyici forma göre daha kötü olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuç da diğer çalışmalara (92, 149, 183) paralellik göstermektedir. 

Literatürde ataklı formlarda hastalığı kabulün daha güç olduğu ve progresif formlarda 

kademeli kötüleşme yaşandığından kişilerin zaman içinde duruma uyum sağlayabildiği 

belirtilmekle beraber, progresif form ile fiziksel sorun artışı birlikteliği yaşam 

kalitesinin düşmesine yol açabilmektedir.  

            Yaşam kalitesi MS nedeniyle hospitalizasyona göre değerlendirildiğinde, daha 

önce hospitalize olanların bileşik fiziksel ve mental sağlık ve bunların neredeyse tüm alt 

boyutları açısından hastaneye hiç yatmayanlara göre daha düşük puanlar aldıkları 

saptanmıştır. Hospitalizasyon gereksinimi sağlık sorunlarına bağlı olduğundan klinik 

sorunu fazla olanların yaşam kalitesinin düşük olması beklenebilir. 

Yaşam kalitesi atağı tetikleyen faktör olarak stres varlığına göre 

değerlendirildiğinde, gerek fiziksel gerek mental sağlığın neredeyse tüm boyutları 

açısından, stresten etkilenenlerin puanları etkilenmeyenlerinkine göre anlamlı şekilde 

düşük bulunmuştur. Çeşitli çalışmalarda MS’li hastaların normal popülasyona ve hatta 

diğer kronik hastalığı olan kişilere göre emosyonel stresten daha fazla etkilendiği (35, 

63) ve stresin atak tetikleyici olarak işlev gördüğü bildirilmiştir (2, 50, 110).  Nedeni 

tam bilinmese de, bu etkinin kronik stresin yol açtığı nöroimmün ve endokrin 

değişiklikler ile ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür (131). Bu etkilenmede stres tipinin 

de önemli olabileceği belirtilmektedir. Israil’de yapılan bir çalışmada (117) Körfez 

Savaşı sırasında misilleme saldırısı tehdidi altındaki hastalarda MS atak sıklığı 

azalırken; bir başka çalışmada  majör negatif yaşam olayı olan ölümün değil, çalışma ve 

evlilik yaşamındaki stresin atak sıklığını artırdığının saptanması, bu hastalıkta 

stresörlerin şiddetinden çok süresinin önemli olduğu şeklinde yorumlanmıştır (131). 

Mohr ve arkadaşlarının MS’li hastalarda stresin etkilerini değerlendirmek için yaptıkları 

çalışmada (131),  36 hasta 28-100 ay boyunca ayda bir MR ve mood /stres durumu 

açısından izlenmiş; rutin aktivitelerdeki sorun ve çatışmalara bağlı stresin, 8 hafta sonra 

gelişen beyin lezyonunu öngören bir faktör olduğu saptanmış ve bu etkinin ciddi yaşam 

stresörleri için söz konusu olmazken günlük yaşam stresörleri  için geçerli olduğu rapor 

edilmiştir. Son yıllarda olumsuz yaşam olayları, stres ve MS ilişkisine artan bir ilgi 

gözlenmektedir.  50 hastada yaşam olayları ve stres ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada 
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(1), MS atağı ile ilişkili yaşam olaylarının özelliklerini belirlemek için hastalar 1 yıl 

boyunca her hafta yaşam olaylarının kayıtları, bunların her birinin tehdit olarak 

algılanma derecesi, strese kardiyovasküler yanıt ve nörolojik semptomlar açısından 

izlenmiştir. Regresyon analizleri yaşam olaylarını takiben atakların arttığını doğrulamış 

ve bunun olayın tehdit düzeyi ve stresör tipinden bağımsız olduğu saptanmıştır. 

Yetiyitimi düzeyi, kardiyovasküler reaktivite, başlangıçtaki kalp atım sayısı ve yaşam 

olayları yoğunluğunun ataklı hafta varyansının yaklaşık %30’unu açıkladığı belirlenmiş 

ve bu bulgular stresin hastalık aktivitesini tetiklediği şeklinde yorumlanmıştır. MS ile 

ilgili birçok çalışması olan psikolog Mohr da daha önce yaptığı ve stresli yaşam olayları 

ile atak ilişkisini saptadığı çalışmasına dayanarak stres ile atak ilişkisini açıklayan bir 

model önermiştir (132). Bu model MS hastalık aktivitesi ve stresin zamana bağlı ve 

çeşitli biyolojik değişikliklerin gerçekleştiği süreçler olmasından yola çıkarak stresin 

MS ataklarında etkisinn her iki faktörün zaman içindeki seyri ile ilişkili olduğunu ve iki 

süreç kesiştiğinde stresle tetiklenen atağın ortaya çıktığını belirtmektedir. Böylece 

sundukları temporal (zamana bağlı) modele göre stres başlangıcında mast hücrelerinin 

aktive olduğu, stresörün kronikleşmeye başladığı noktada immün hücrelerde 

glukokortikoid direncinin oluştuğu ve stresörün çözülmesiyle de kortizol düzeyinin 

düşmeye başladığı varsayılmıştır. Ancak henüz biyolojik bir model geliştirmeye yeterli 

veri olmadığından bu hipotezin tüm etkiyi açıklayacak kadar kapsamlı olmadığı da 

eklenmiştir. Çeşitli çalışmalarda laboratuvar çalışmalarıyla stresin etkisinin 

değerlendirildiği ancak bunların önerilen model için yeterli veri sağlamadığı 

belirtilmiştir. Stres yönetim programlarıyla kişilerin stresörlere yanıtının psikolojik 

(stresin etkileri ve stresi algılama) ve biyolojik (kortizol) anlamda değiştirilebileceğinin, 

başetme teknikleri ile bazı stresörlerden etkilenmenin önüne geçilebileceğinin çeşitli 

çalışmalarla kanıtlandığını belirterek bu etkileri değerlendirecekleri kontrollü randomize 

bir çalışmaya çok yakında başlayacaklarını belirtmişlerdir (132).  

  Çalışmamızda strese ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapılmamış olsa da, 

atağın tetiklenmesinde en etkili faktör olarak stresin ifade edilmesi bu çalışmaları 

doğrular yöndedir. Ayrıca stresin sadece atak tetiklenmesi ile değil yaşam kalitesinin 

tüm boyutları ile ilişkili olduğunun saptanması bu sonucun gerek stresin yarattığı 

nörofizyolojik değişiklik gerek stresle başetmede bireysel mücadele gücünün 

yetersizliği ile bağlantılı olabileceğini düşündürmüştür. Günlük yaşamda karşılaşılan 

stresörler küçük de olsa süreklilik gösterdiğinde zaten prognoza ilişkin belirsizlik, atak 
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sıklığının ve sonucunun öngörülememesi, fiziksel sorunlar ve rol fonksiyonlarını 

sürdürmedeki yetersizlik nedeniyle belli bir psikososyal sorun yükü olan hastalarda 

strese duyarlılığı artırabileceği ve nörofizyolojik stabilitesi sınırda olan bu hastalarda 

eşiğin aşılmasını kolaylaştırabileceği düşünülmüştür. Hastaların fiziksel durumu ve 

psikolojik uyumun incelendiği bir çalışmada (8), fiziksel durumu iyi olanlarda uyumun 

daha kötü olduğunun saptanması ve bu paradoksal durumun prognoz belirsizliğinin 

yarattığı stres ile açıklanması stresin hastalığa uyumu olduğu kadar yaşam kalitesini de 

etkileyebileceğini akla getirmektedir. Çalışmamızın yapıldığı klinikte daha önce 

yapılmış bir başka çalışmada (57) MS’li hastalarda hastalık üzüntü kaynağının beden 

işlevlerinde azalmadan hemen sonra yaşamın anlamında azalma olarak belirtilmesi de, 

bu hastaların strese daha duyarlı oldukları yönündeki görüşümüzle örtüşebilir. MS’li 

hastaların kendilerini tanımlarken hasta beden ile kendilik kavramını ayrıştırmaları 

(116) ve hastalıklarını aileleri dışındakilerle paylaşmamaları (70) da hastalığı kabulün 

güçlüğünü ve bunun yaratacağı emosyonel stresi gösterebilir. Hangi özelliklerin hastayı 

strese daha duyarlı kıldığı konusunda hem nörofizyolojik hem psikososyal perspektif 

sunan çalışmalara gereksinim vardır. Gulick’in 551 MS hastasında yaptığı çalışma (63) 

da bu alanda bir katkı sayılabilir. Gulick’in çalışmasında emosyonel stres ile günlük 

yaşam aktivitelerinde işlevsellik araştırılmış ve emosyonel stres arttıkça işlevselliğin ve 

hastalığa uyumun azaldığı rapor edilmiştir. Aynı çalışmada sosyal desteğin stresle baş 

etmeyi ve hastalığa uyumu kolaylaştırabileceği belirtilmektedir (63). Ayrıca birçok 

çalışmada uyumu kolaylaştırmak için hastalığa ve yaşama yeni bir bakış açısı 

geliştirmenin önemine değinilmekte ve mizah duygusu, olumlu tutum, inanç ve umut 

gibi kişisel özelliklerin (63) güçlendirilmesi, pozitif olma (54), basit şeylerden mutluluk 

duyma ve self-kontrolü elde etmeye cesaretlendirilmesi (116) önerilmektedir. 90 tip 1 

diabet, 89 romatoid artrit ve 90 MS’li vakada yapılan bir çalışmada (49) da benzer 

şeyler ifade edilmekte ve hatta hastalar hastalıklarını kontrol altında tutabildikleri sürece 

yeterliliklerine ilişkin olumlu düşünmenin gerçekçi olmayan boyutlara varmasının dahi 

başetmede etkili olabileceği belirtilmiştir. Hastalarda oluşturulacak ümit ve iyimserlik 

duygularının hastanın semptomlarını değerlendirmesinde yanılgıya yol açmayacağı gibi 

özbakım davranışlarını geliştireceği ve mental sağlığına katkıda bulunacağı belirtilerek 

hastalara bu olumlu duyguları empoze etmenin yararı vurgulanmaktadır (49, 161). 

Ülkemizde MS hastalarına özgü sosyal desteğin ve liyezon psikiyatrisi hizmetlerinin 

geliştirilmesi hastalarda stresten olumsuz yönde etkilenmeyi en aza indirebilecek, 
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kaçınılmaz olarak stresörlerle karşılaşıldığında etkili baş etme yöntemlerinin 

öğrenilmesini ve kullanılmasını sağlayacak ve yaşam kalitesinde bozulmayı 

azaltabilecektir. 

            Hastaların bitkisel karışımlar, Uzakdoğu öğretilerine dayalı yöntemler gibi 

tamamlayıcı /alternatif yöntemleri kullanma durumu ile yaşam kalitesi 

karşılaştırıldığında, bileşik fiziksel sağlık ve onun tüm alt boyut skorlarının alternatif 

yöntem kullananlarda kullanmayanlara göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu 

görülmüştür. Bu durum özellikle fiziksel sağlığı bozulanların alternatif arayışlarına 

girdiğini göstermektedir. 

            Yaşam kalitesi yorgunluk varlığına göre değerlendirildiğinde, yorgunluk 

yakınmasını rapor eden hastalarda yaşam kalitesinin neredeyse tüm boyutlarının 

yorgunluktan yakınmayanlara göre daha kötü olduğu belirlenmiştir. Yakın zamanda 

yapılan ve yorgunluğun, MSQL-54 ile değerlendirilen yaşam kalitesine etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada (92) yorgunluğun yaşam kalitesinin çeşitli boyutlarını 

etkilediği rapor edilmiştir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada (193) da yorgunluğun ev ve 

iş aktivitelerini önemli ölçüde sınırladığı ve algılanan sağlık durumunu olumsuz 

etkilediği belirlenmiştir. Yorgunluk depresyon ile de çok yakından ilişkili olduğundan 

ve işlevselliği etkileyebileceğinden uyumun önemli bir göstergesi olduğu 

belirtilmektedir (124). 

İşlevselliğe ilişkin özellikler 

Yaşam kalitesi asansör gereksinimi ve yardımcı araç kullanımı açısından 

değerlendirildiğinde, yaşam kalitesinin gerek fiziksel gerek mental tüm alt boyutlarının 

asansöre veya yardımcı araca gereksinim duyanlarda duymayanlara göre daha kötü 

olduğu saptanmıştır. Aynı sonuç Hamidoğlu’nun SF-36 kullanarak yaptığı çalışmada da 

bildirilmektedir (70). 

Yaşam kalitesi ev içi ve dışı rolleri sürdürme durumuna göre değerlendirildiğinde 

de, yine yaşam kalitesinin tüm alt boyutları açısından her şeyden kendi sorumlu olanların 

diğer grup veya gruplara göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Büyük bir hasta 

grubunda yapılan bir çalışmada (124) hastaların günlük yaşamdaki işlevselliği depresyon 

ile ilişkili bulunmuş ve hastaların mümkün olduğunca günlük aktivitelere katılımının 

önemine işaret edilmiştir. 
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Yaşam kalitesi hastaların MS nedeniyle gerçekleştiremedikleri aktivitelere göre 

değerlendirildiğinde, rekreasyonel aktiviteler dahil tüm aktiviteleri gerçekleştirebilenler 

en yüksek puanı alırken ailevi sorumluluklarını sürdüremeyenler en düşük yaşam 

kalitesi puanı elde etmişlerdir. Bir çalışmada (180), sosyal işlevselliğin bağımsızlık ve 

hastalığı kontrol duygusu ile ilişkisi gösterilmiştir. Rekreasyonel aktivitelere katılım 

kısmen de olsa sosyal işlevsellik şeklinde değerlendirilirse çalışmamızda bu aktivitelere 

katılanların yaşam kalitelerinin yüksek olması bağımsızlık ve kontrol duygusu ile 

ilişkilendirilebilir. Aynı çalışmada sosyal işlevselliğin fiziksel sağlıktan çok sağlığı 

algılama ile ilişkili olduğunun belirtilmesi hastaların sağlıklarını algılamalarının 

önemine işaret etmekte ve otonomi duygusu ve özetkililiği geliştirmek için sosyal işlevi 

de geliştirmek gerektiğini belirtmektedir. 

Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru ile yaşam kalitesi 

arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; mental durum ile korelasyon çok sınırlı iken 

yetiyitimi ile yaşam kalitesinin cinsel işlev, cinsel işlevden memnuniyet ve bilişsel işlev 

dışındaki boyutları arasında anlamlı düzeyde negatif ilişki olduğu görülmüş ve bu 

ilişkinin özellikle fiziksel sağlık alt boyutu açısından çok güçlü olduğu saptanmıştır. 

Beck Depresyon Ölçeği ile yaşam kalitesinin tüm boyutları arasında ileri derecede 

anlamlı negatif korelasyon olduğu, yani yüksek Beck skorunun kötü yaşam kalitesi ile 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yetiyitiminin kendi başına hastaların yaşamını 

güçleştirdiği gibi, neden olduğu komplikasyonlar ve psikososyal sorunlar ile de yaşam 

kalitesini etkilediği ve yetiyitimi ilerledikçe yaşam kalitesinin düştüğü bilinmektedir 

(30, 140, 177, 194, 195). Yetiyitiminin yaşam kalitesi ile ilişkisini değerlendiren çeşitli 

çalışmalar farklı sonuçlar vererek zayıf, orta veya güçlü ilişki rapor ederken (91, 307, 

142) MS’te yaşam kalitesinin değerlendirildiği çalışmalarda karşılaşılan en tutarlı ve 

güçlü ilişkinin depresyon ile olduğu ve depreyonun yaşam kalitesinin öngörülmesinde 

önemli bir parametre olduğu görülmüştür (72, 92, 147, 177, 195). Diğer faktörlerin 

etkisi dışlandığında depresyonun bağımsız bir faktör olarak yaşam kalitesi üzerinde 

etkili olduğu ve sadece duygudurumu değil günlük işlevselliğin birçok boyutunu 

etkilediği bildirilmektedir (92, 98). Depresyonun direkt olarak immün sistemde yarattığı 

değişikliklerle atak oluşumunu tetikleyerek ve dolaylı olarak tedaviye uyumu 

güçleştirerek hastaları etkilediği belirtilmektedir (131).  
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Nörolojik defisitin tek başına hastanın esenliğini bozmazken neden olduğu 

sınırlılıklar ile yaşam kalitesini etkileyebileceği; ancak nörolojk bozukluğun yaşamı 

üzerindeki etkilerini minimize edebilen kişilerin yetiyitimini çok da stresli bulmayacağı 

belirtilerek baş etmenin uyumdaki önemi vurgulanmaktadır (131). 381 MS hastası ile 

291 sağlıklı kontrolde yapılan bir çalışmada (124), hastaların baş etme/psikolojik 

uyumları ve sağlıklı kişilerden nasıl farklılık gösterdikleri araştırılmıştır. Hastalık 

süresinin ve sosyal desteğin başetme ve uyumdaki rolü değerlendirilmiştir. Sonuçlar 

MS’lilerin sorun çözücü başetme ve destek arama konularında sağlıklılara göre yetersiz 

olduğunu ve uyumlarının daha kötü olduğunu göstermektedir. MS’lilerde kaçıngan ve 

emosyon odaklı baş etme yollarından biri olan fazla iyimser düşünme şeklindeki 

başetmenin kullanıldığı, sorun odaklı başetmenin ve sosyal destek arayışının yetersizliği 

ile kötü psikolojik uyum arasında ilişki saptanmıştır. Özellikle erkeklerde olmak üzere 

psikolojik uyumun nörolojik sorun ile ilişkisi minimal düzeyde bulunmuştur. Bu 

sonuçlar hastalığa uyumu artırmak için sorun odaklı baş etme konusunda eğitim 

programlarına olan gereksinimi vurgulamaktadır. Hastalarda depresyon ile ilişkili 

faktörler değerlendirildiğinde (180) hastaların etraflarındaki olaylarda kontrol duygusu 

ve başkalarına bağımlı olmadığını hissetme derecelerinin nondeprese durum ile ilişkili 

olduğu belirtilerek kişisel kontrol ve bağımsızlık duygusunu geliştirmenin önemine 

değinilerek bunu sağlamanın yollarından birinin sosyal işlevselliği artırmak olduğu 

rapor edilmiştir. 

MS’te birçok sorunda olduğu gibi depresyon ile yetiyitimi arasında çok yönlü ve 

girift bir ilişki olduğundan, bunların her birinin tek başına yaşam kalitesine etkisi çok 

katı kriterlerle örneklem seçiminin yapıldığı çalışmalarla değerlendirilmelidir. Ayrıca 

strese duyarlılık ile depresyon ilişkisini sınayacak çalışmalara gereksinim vardır. 

Bu hastaların hastalığın nörobiyolojik ve psikososyal etkileri ile strese 

duyarlılığının arttığı göz önüne alındığında, stresten etkilenme ile depresyon arasında 

güçlü bir ilişki saptayan, kötü yaşam kalitesi ile stresten etkilenme ve yüksek Beck 

depresyon puanı birlikteliğini saptayan çalışmamız MS’li hastaların yaşam kalitesini 

artırmada psikososyal faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. 
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5.6.Sonuçlar 

Multipl sklerozlu hastalarda yaşam kalitesini ölçmek, yaşam kalitesini etkileyen 

faktörleri araştırmak ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu hasta grubunda sağlık 

bakım gereksinimlerinin karşılanmasında rehber olacak öneriler geliştirmek amacıyla 

164 hasta ile gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şunlardır: 

 Araştırmada kullanılan Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin   (MSQL-54) 

Türkçe’ye uyarlanmış biçimiyle geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı 

olduğu belirlenmiştir. 

 Büyük oranda 18-49 yaş grubundaki kadınlardan oluşan, 1/3’ü hastalık 

nedeniyle çalışamayan örneklem grubunun hastalık tipi büyük oranda yineleyici 

tipte MS olup tanı süresi ortalama 6.0±4.7’dir.  

 Günlük yaşamı etkileyen sorun varlığı sorulduğunda, grubun sadece %13.4’ü 

sorunu olmadığını belirtmiştir.  Atağı tetikleyen faktörler arasında ilk sırada 

stres ifade edilmiştir. 

 Hasta grubumuzun EDSS skoru ortalaması 3.5±1.5 olup hastaların büyük 

bölümü ambulatuvar /yarı ambulatuvar durumdadır. Beck depresyon skoru 

ortalaması 8.0±6.6 olup grubun sadece %61,8’inin Beck skorunun normal 

sınırlarda olduğu görülmüştür. MMSE ile yapılan mental durum 

değerlendirmesinde çok büyük oranda mental sorun olmadığı saptanmıştır.  

 Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları kişisel özellikler 

açısından değerlendirildiğinde, cinsiyet, yaş, medeni durum ve çalışma 

durumuna göre gruplar arasında fark olduğu; kadınların ve yaşı ileri olanların 

yetiyitimlerinin daha fazla olduğu,  evlilerin Beck depresyon skorlarının daha 

yüksek olduğu, çalışabilenlerin yetiyitimi ve Beck depresyon skorlarının düşük 

olduğu saptanmıştır.  

 Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları yaşam biçimi 

özellikleri açısından değerlendirildiğinde, asansör gereksinimi, yardımcı araç 

kullanma, ev içi ve dışı rol ve sorumlulukları sürdürme durumuna göre gruplar 

arasında fark olduğu; asansör ve yardımcı araç gereksinimi olan, rollerini 

sürdüremeyenlerin yetiyitimi ve Beck depresyon skorlarının yüksek olduğu 

saptanmıştır.  
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 Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skorları hastalık 

özelliklerine göre değerlendirildiğinde hastalık tipi, hospitalizasyon öyküsü, tanı 

süresi ve tetikleyici faktör olarak stresten etkilenme durumu açısından gruplar 

arasında fark olduğu; ilerleyici formlarda, hospitalizasyon öyküsü olanlarda 

Beck depresyon ve yetiyitimi skorlarının, stres ile atağının tetiklendiğini ifade 

edenlerde Beck depresyon skorunun yüksek olduğu, tanı süresi arttıkça 

yetiyitiminin arttığı saptanmıştır. 

 Atağı stresle tetiklenenlerin isteyip de yapamadıkları aktiviteler 

tetiklenmeyenlerinki ile karşılaştırıldığında, stresten etkilenenlerin 

yapamadıkları aktiviteler istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. 

Aile sorumlulukları ile rekreasyonel aktivite grubu arasında fark yokken, 

“yapamadığım bir şey yok” ile “yapamadıklarım var” diyenler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. 

 MS’e ilişkin eğitim gereksinimleri sorulduğunda  araştırmalar, tedavi, semptom 

yönetimi  ve prognoz  konularına odaklanan, MS konusunda uzman sağlık 

profesyonellerinden ve yetiyitimi açısından benzer durumda olan hastalardan 

oluşacak yaklaşık 10-15 kişilik küçük grup toplantısı şeklinde olan, tercihen bir 

toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 0.5-1 saat kadar sürecek bir eğitim 

programı tercihini dile getirmişlerdir. 

 MS Yaşam Kalitesi Ölçeği (MSQL-54) puan ortalaması fiziksel sağlık için 

62.04±17.72 ve mental sağlık için 61.74±18.93 olarak bulunmuştur. Fiziksel 

sağlık grubunda hastalar en fazla puanı ağrı alt grubundan, en kötü puanı fiziksel 

sorunlara bağlı rol sınırlılıkları alt boyutundan almışlardır. Mental sağlık 

grubunda ise en fazla puanı bilişsel işlevden, en kötü puanı emosyonel sorunlara 

bağlı rol sınırlılıkları alt boyutundan almışlardır. 

 Grubumuzda hastalık fiziksel olarak ağır yaşanmamasına rağmen mental sağlık 

puanlarının beklendiği kadar yüksek olmadığı görülmüştür.  

 Yaşam kalitesinin kişisel özelliklerden cinsiyet, yaş,  medeni durum, eğitim, 

çalışma ve gelir durumu açısından gruplar arasında farklılık gösterdiği 

saptanmıştır. Kadınlarda enerji /yorgunluk alt grup puanlarının daha düşük 

olduğu, yaş arttıkça fiziksel sağlığın kötüleştiği, evlilerde fiziksel sağlık, sağlık 

algılaması, enerji/ yorgunluk, bileşik fiziksel sağlık ve emosyonel sorunlara 
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bağlı rol sınırlılığı puanlarının kötü olduğu, yüksek öğretim mezunlarında 

fiziksel sağlık ve fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı puanlarının yüksek 

olduğu, hastalık nedeniyle çalışamayanlarda fiziksel sağlık, fiziksel sorunlara 

bağlı rol sınırlılığı, sosyal işlev ve bileşik fiziksel sağlık puanlarının düşük 

olduğu, gelir durumu iyi/çok iyi olanlarda cinsel işlev, cinsel işlevden 

memnuniyet ve bileşik mental sağlık skorlarının yüksek olduğu saptanmıştır.  

 Yaşam kalitesinin hastalığa ilişkin özelliklerden tanı süresi, hastalık tipi, 

hospitalizasyon anamnezi, atağı tetikleyen faktör olarak stres varlığı, alternatif 

tedavi /yöntem kullanma durumu ve yorgunluk varlığı açısından gruplar 

arasında farklılık gösterdiği saptanmıştır. Tanı süresi arttıkça fiziksel sağlık, 

bileşik fiziksel sağlık ve bileşik mental sağlığın kötüleştiği, progresif formlarda 

bileşik fiziksel sağlığa ilişkin neredeyse tüm alt boyut puanlarının kötüleştiği,  

hospitalizasyon öyküsü olanların yaşam kalitesinin çeşitli boyutlarından kötü 

puanlar aldıkları, alternatif yöntem kullananların bileşik fiziksel sağlığın alt 

boyutlarından kötü puan aldıkları ve yorgunluk yakınması belirtenlerin tüm 

boyutlardan düşük puan aldığı belirlenmiştir. 

 Atağı stresle tetiklenenlerin yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarından düşük puan 

aldıkları, aynı zamanda Beck depresyon puanlarının daha yüksek olduğu,  ev içi 

ve dışı rolleri sürdürmede daha fazla zorlandıkları belirlenmiştir.  

 Yaşam kalitesinin işlevsel özelliklerden asansör veya yardımcı araç gereksinimi, 

ev içi ve dışı rolleri sürdürme ve gerçekleştirilemeyen sorumluluklar açısından 

gruplar arasında farklılık gösterdiği saptanmıştır. Asansör veya yardımcı araç 

gereksinimi olanlarda, eviçi ve dışı rollerini kısmen veya tamamen 

sürdüremeyenlerde,  ailevi sorumluluklarını yerine getiremeyenlerde yaşam 

kalitesinin tüm boyutlarının daha kötü olduğu belirlenmiştir. 

 Yaşam kalitesi ve Beck Depresyon Ölçeği emosyonel esenlik alt boyutuna göre 

değerlendirildiğinde, ağrı alt boyutu dışında tüm karşılaştırmaların ileri derecede 

anlamlı sonuç verdiği, emosyonel esenliği kötü olanların tüm puanlarının kötü 

olduğu saptanmıştır. 

 Mental durum, yetiyitimi düzeyi ve Beck depresyon skoru ile yaşam kalitesi 

arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; mental durum ve yaşam kalitesi ilişkisinin 

çok sınırlı olduğu, yetiyitimi ile yaşam kalitesinin bileşik fiziksel sağlığa ait tüm 
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alt boyutları ve bileşik mental sağlığın bazı alt boyutları arasında anlamlı 

düzeyde negatif korelasyon olduğu görülmüştür. Beck depresyon skoru ile 

yaşam kalitesinin fiziksel ve mental tüm alt boyutları arasında ileri derecede 

anlamlı negatif korelasyon olduğu belirlenmiştir.  

 

Öneriler 

 MS’li hastalarda hastanın tüm gereksinimlerini belirleyebilmeye imkan 

sağlayacak yaşam kalitesi değerlendirilmesi yapılmalı, bunun için MS’e özgü ve 

geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış araçlar kullanılmalıdır. 

 Emosyonel esenlik yaşam kalitesini etkilediğinden, kontroller sırasında hastanın 

günlük yaşamda karşılaştığı stresörler ve bunların hasta tarafından algılanma 

biçimi değerlendirilmelidir. Gereğinde ileri değerlendirme için profesyonel 

kaynaklara yönlendirilmelidir. 

 Hastaların psikolojik başetme kaynakları artırılarak kendilerini hasta rolünden 

uzaklaştırmalarına ve dolayısıyla yetiyitimlerini daha iyi algılamalarına yardım 

edilmeli, sürekli psikososyal destek sağlanmalıdır. 

 MS klinikleri konsültasyon liyezon psikiyatrisi uzmanları ile işbirliği içinde 

çalışmalı ve ekipte onlara da yer verecek şekilde bir yapılanmaya gidilmelidir.  

 Hastanın en fazla karşılaştığı sağlık profesyonelleri olan hemşirelerin aktif rol 

üstleneceği, stres yönetimi ve hastalığa uyum konularına odaklanan eğitim 

programları düzenlenmelidir. 

 Yaşam kalitesi yetiyitiminden ve beraberinde getirdiği sorunlardan da oldukça 

etkilendiğinden, yetiyitimi açısından homojenliği sağlanmış küçük gruplarda 

fiziksel işlevselliği artırma ve semptom yönetimi konularında hemşireler 

tarafından eğitim verilmelidir.   

 Stresin hangi mekanizmalarla atak tetiklenmesine yol açtığını ortaya koyacak 

nörofizyolojik çalışmalara gereksinim vardır. 

 Duygudurum, kişilik özellikleri, stresi algılama ve stresten etkilenme ilişkisini 

ortaya koyacak stresin iyi tanımlandığı çalışmalara gereksinim vardır. 
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    HASTA GÖRÜŞME FORMU                 EK 2.1 

SORULAR 
Kişisel Özellikler 

Hastanın Adı Soyadı:.....................................................     Protokol no:.......................................... 

Adres: ............................................................................................................................................................ 

Tel:   .............................................................................................................................................................. 

Cinsiyeti:  1. Kadın       2. Erkek 

Yaşı: ............................................................................................................................................................. 

Medeni Durumu: 1. Evli     2. Bekar     3. Dul    4. Ayrı Yaşıyor 

Eğitim Durumu: 1. Okur-yazar      2. İlköğretim   3. Ortaöğretim     4. Yükseköğretim 

İşi:  1. İşçi     2. Memur    3. Serbest Meslek      4. Emekli    5. Öğrenci    6. İşsiz    7. Ev hanımı  8. Diğer: 

Sosyal Güvencesi var mı?  1.Yok      2. SSK      3. Bağ-Kur      4. Em San   5. Yeşil Kart      6. Özel Sigorta 

Boy:  ........................................                      Kilo: ...........................                      BKI:....................... 

Aylık Geliri: 1.Muhtaç durumdayım     2. Ancak geçinebiliyorum   3.Orta derecede iyi     4.İyi     5.Çok iyi 

Oturduğu evin tipi:      1. Apartman      2. Gecekondu       3. Diğer 

Evi kaçıncı katta: ........................................................................................................................................... 

Asansör var mı? 1. Evet    2. Hayır 

Evde kaç kişi yaşıyor?..................................................................................................................................... 

Ailedeki rolü?................................................................................................................................................... 

Sorumlulukları? (ev ve ev dışı)....................................................................................................................... 

Yardımcı araç  gereç kullanıyor mu?   1. Evet ⇒ Nedeni:  .......................................................................       

     2. Hayır 

Bilgilenmek istediği konular: 1. Hastalık           2..Semptomlar        3.Destek gruplar        4.Tedavi 
                                               5. Araştırmalar     6. Semptom yönetimi  
Eğitim için tercih ettiği mekan: 
 
Eğitici tercihi: 
 
Eğitimin zamanı /süresi: 
 
Eğitimin formatı : 
  
Hastalık sürecine ilişkin özellikler 
Kaç yıldır MS hastası?................................................................................................................................. 

Hastalığın tipi?   1. Pr.progresif     2. Sekonder progresif       3. RRMS     4. RPMS       5.Bilmiyor 

Hastalığı hangi belirtilerle başladı?...................... .......................................................................................... 

Hangi belirtilerle hekime gitti?........................... .......................................................................................... 
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SORULAR 

Daha önce farklı tanılar kondu mu?  1. Evet    2. Hayır 

Tanı konma aşaması ne kadar sürdü?.............................................................................................................. 

Kaç yıldır tedavi oluyor?.................. ............................................................................................................. 

Bugüne kadar uygulanan tedaviler nelerdir?................................. ............................................................... 

Şu anda kullandığı ilaçlar ?................................... ........................................................................................ 

İlaçlarını düzenli olarak kullanıyor mu?  1. Evet    

      2. Hayır  ⇒  Nedeni:........................................................ 

Kontrollere geliyor  mu? 1. Evet   ⇒  Ne sıklıkta?............................................................................  

    2. Hayır ⇒ Nedeni:.................................................................................. 

Sağlık kurumu dışında yerlere başvurduğu olmuş mu?Açıklayınız.......................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Özgeçmişinde:   1. Viral infeksiyon      2. Soğuk iklimde yaşam      3. Fizik / emosyonel travma      

                          4. Gebelik                    5. Enfeks.       6. Sıcağa maruziyet 7. Aşı 

Ailesinde multiple skleroz var mı?  1. Evet    2. Hayır 

Günlük yaşamını  en fazla etkileyen şikayetler nelerdir? (Önem sırasına göre diziniz).............................. 

..................................................................................................................................................................... 

Yapmak isteyip de hastalığı nedeniyle  yapamadığı herhangi bir  şey    var mı?   ................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Bu hastalık nedeniyle hastanede yatmak zorunda kaldı mı?      1. Evet :............................       2. Hayır 

Hastalığını kötüleştiren faktörler nelerdir      1. Enfeksiyon      2. Travma          3. Aşı 

                   4. Doğum             5. Stres              6. Emzirme 

Mevcut semptomlar:  1. Serebellar :  Ataksi,  koordinasyon boz. 

   2. Nöromüsküler: Pleji, parezi, spastisite 

   3. Beyin sapı: Nistagmus,  yutma güçlüğü,  dizartri,   kranial sinir semp. 

   4. Sensoryel: Dokunma,  ağrı, pozisyon duyusunda sorun 

   5. Eliminasyon: Urgency, retansiyon, hesitancy, inkontinans, konstipasyon 

   6. Vizüel disfonksiyon 

   7. Mental disfonksiyon: Mood değ,  dikkat sorunları, demans 

   8. Yorgunluk  9. Seksüel sorunlar:Libido ↓, orgazm sorunu, disparoni 

   10.Diğer:................................................................................................................... 

EDSS Skoru: ...................................         Beck skoru: .................................................  

Mini mental skoru:   ......................    MSQL –54 skoru:......................................... 
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    GENİŞLETİLMİŞ ÖZÜRLÜLÜK DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ:  EK 2.2  
The Expanded Disabilty Status Scale (EDSS) 

 
FONKSİYONEL SİSTEMLER 

 
1-Piramidal Fonksiyon 

0- Normal 
1- Özürlülüğe neden olmayan anormal bulgular 
2- Hafif derecede özürlülük. 
3- Orta derecede paraparazi, ya da hemiparezi ya da ağır 

monoparazi 
4- Belirgin monoparazi ya da hemiparazi, ya da orta 

derecede kuadriparazi ya da monopleji 
5- Parapleji, hemipleji ya da belirgin kuadriparazi 
6- Kuadripleji 

 V-Bilinmiyor 
 

 
5-Barsak ve Mesane Fonksiyonları 

0-Normal 
1-Hafif bir idrar aciliyeti, retansiyonu ya da duraksaması     
    (boşaltmayı  başlatmanın gecikmesi) 
2-Mesane ya da barsakta orta derecede aciliyet, retansiyon    
   ya da  duraksama ya da nadiren idrar kaçırma 
3-Sık idrar kaçırma 
4-Kalıcı katetere gerek olması 
5-Mesanenin tümüyle işlevsiz olması 
6-Hem mesanenin hem de barsakların işlevlerini   
   kaybetmesi 

     V-Bilinmiyor 
2-Serebellar Fonksiyon 

0-Normal 
1-Özürlülüğe neden olmayan anormal bulgular 
2-Hafif ataksi 
3-Orta derecede gövde ya da ekstremite ataksisi 
4-Bütün ekstremitelerde ağır ataksi 
5-Ataksi yüzünden koordine hareketlerin hiçbirinin   
   yapılamaması 

   V-Bilinmiyor 
   X-Güçsüzlük yüzünden (priamidal sistemde yüksek   

    puan almışsa) test etkileneceğinden verilen puanın   
    yanına eklenir 

 
3-Beyin Sapı Fonksiyonları 

0-Normal 
1-Sadece bulgular 
2-Orta derecede nistagmus ya da başka bir hafif etkilenme 
3-Ağır derecede nistagmus, ekstraoküler kaslarda belirgin  
    kuvvetsizlik ya da diğer kranial sinirlerde belirgin  
    bozukluk 
4-Ağır bir dizartri ya da başka belirgin bir bozukluk 
5-Yutma ya da konuşmanın hiç olmayışı 
V-Bilinmiyor. 

6-Görsel Fonksiyon 
0-Normal 
1-Skotomlu bir gözde görme keskinliğinin (gözlük    
    vb.kullanıyorsa gözlükle düzeltilmiş olarak) 20/30’dan   
    daha iyi  oluşu 
2-Hasta gözde skotomla birlikte maksimum görme   
    keskinliğinin  (düzeltilmiş) 20/30-20/59 arasında olması 
3-Hasta bir gözde büyük bir skotom ya da görme alanında   
    belirgin bir daralma olması. Ancak maksimum görme   
    keskinliğinin  (düzeltilmiş) 20/6-20/99 arasında olması 
 4-Daha sağlım olan gözde maksimum görme keskinliğinin   
     3.derece düzeyinde iken, diğer gözde görme alanında   
     ağır derecede daralma olması ve maksimum görme   
     keskinliğinin(düzeltilmiş) 29/100-20/200 arasında olması 
 5-Hasta gözde maksimum görme keskinliğinin (düzeltilmiş)   
     20/200’den daha az olması, diğer gözde ise 20/60 ya da   
     daha  az  bir etkilenme olması 
 6-Bir gözde 5.derecede bir etkilenme varken diğer gözde de      
     20/60  ya da daha az etkilenme olması 

       V-Bilinmiyor 
        X-0-6 arasındaki derecelendirmenin yanında temporal   
            solukluk  varsa eklenir 

 
7-Serebral (Mental) Fonksiyon 

 0-Normal 
 1-Sadece duygulanım değişiklikleri (mood) (özürlülük   
    durum  derecesini etkilemez) 
 2-Mental fonksiyonlarda  hafif bir etkilenme 
 3-Mental fonksiyonlarda  belirgin bir etkilenme 
 4-Mental fonksiyonlarda ağır bir etkilenme (kronik beyin   
    sendromu) 
 5-Demans ya da ağır bir kronik beyin sendromu 
 V-Bilinmiyor 

 

 
4-Duyusal Fonksiyonlar 

0-Normal 
1-Bir ya da iki ekstremitede vibrasyon hissinde ya da şekil   
    çizme yetisinde bozulma 
2-Bir ya da iki ekstremitede dokunma, ağrı ya da pozisyon   
    duyusunda hafif azalma ve/veya vibrasyonda belirgin   
    azalma ya da üç ya da dört ekstremitede sadece   
    vibrasyonda (şekil çizme bozulmuş olsun / olmasın)  ↓ 
3-Bir ya da iki ekstremitede dokunma, ağrı ya da pozisyon   
    duyusunda orta derecede azalma ve/veya temel olarak  
    vibrasyon kaybı ya da üç ya da dört ekstremitede   
    dokunma ve ağrı duyusunda hafif bir kayıp veya bütün  
    proprioseptif  duyularda orta derecede azalma. 
4-Bir  ya da iki ekstremitede dokunma ya da ağrıda belirgin    
    azalma, propriosepsiyonun tek başına ya da birlikte   
    tümüyle kaybı ya da iki ekstremiteden daha fazlasında  
    dokunma ya da ağrı duyusunda orta derecede azalma   
    ve/veya proprioseptif duyuda ciddi derecede azalma 
5-Bir ya da iki ekstremitede duyunun tümüyle kaybolması  
    ya da boyundan aşağıda gövdenin önemli bir bölümünde   
    dokunma veya ağrıda orta derecede azalma ve/veya  
    propriosepsiyonda kayıp olması 
6-Boyundan aşağıda bütün duyuların tümüyle kaybolması 

    V-Bilinmiyor  

 
8-Diğer Fonksiyonlar 

 0-Normal 
 1-MS’e bağlı olduğu düşünülen herhangi bir nörolojik   
     bulgu (belirtin) 
 V-Bilinmiyor 
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0.0- 

 
Normal nörolojik muayene (bütün fonksiyonel sistemlerde  0 derecede iken, serebralden 1 puan alması puanı etkilemez). 

 
1.0- 

 
Özürlülük yoktur, 1  sistemde minimal belirti ve bulgu vardır (birinci derece- serebral hariç) 

 
1.5- 

 
Özürlülük yoktur, 1’den fazla sistemde minimal bulgu vardır (birden fazla birinci derece- serebral hariç) 

 
2.0- 

 
Bir sistemde minimal özürlülük (bir sistemden 2, diğerlerinden 0 ya da 1 puan) 

 
2.5- 

 
İki sistemde minimal özürlülük (iki sistemde 2, diğerlerinden 0 ya da 1 puan)  

 
3.0- 

 
Bir sistemde orta derecede özürlülük (bir sistemde 3, diğerlerinden 0 ya da 1 puan alması) ya da üç veya dört sistemde hafif 
bir özürlülük olması (üç veya dört sistemden 2 puan, diğerlerinden 0 ya da 1 puan). Buna rağmen hasta tümüyle 
ambulatuvar (yürüyebilir durumda)dır. 

 
3.5- 

 
Tam ambulatuvar hasta, ancak bir sistemde orta derecede özürlülük (bir sistemden 3 puan) ve bir veya iki sistemden 2 
puan, ya da iki sistemden 3 puan, ya da beş sistemden 2 puan alması (diğerlerinden 0 ya da 1 puan)  

 
4.0- 

 
Yardımsız tam ambulatuvar hasta; bir sistemde 4. derecede (diğerleri 0 veya 1 puan)  ciddi yetersizlik yaratan özürlülüğe 
rağmen, günün min 12 saatinde kendine bakabilir, yardım almaksızın tümüyle ayakta olabilir durumda olması ya da önceki 
derecelerden daha hafif derecelerin birlikte bulunması; 500 m.kadar dinlenmeksizin ve yardım almadan yürüyebilmesi. 

 
4.5- 

 
Günün çoğuna yakın bir bölümünde yardımsız tam ambulatuvar hasta, tam gün çalışabilir, bunun dışında aktivitesinde tam 
olmasa da bazı kısıtlılıklar olabilir veya minimal yardıma ihtiyaç duyabilir; göreceli olarak ağır özürlülük, bir sistemde 4 
puanlık (diğerleri  0 ya da 1) ciddi bir özürlülük ya da önceki basamakların sınırlarını aşacak şekilde düşük derecelerin 
kombinasyonu, yaklaşık 300 m yardımsız ve dinlenmeden yürüyebilir. 

 
5.0- 

 
Yardımsız ya da dinlenmeden yaklaşık 200m yürüyebilir; özürlülüğü günlük aktivitelerini tam olarak yürütmesine engel 
olacak kadar ağırdır (özel koşul olmaksızın tam gün çalışmak gibi) (genel olarak tek başına bir sistemden 5 puan, 
diğerlerinden 0 ya da 1 puan alması veya  daha düşük derecelerin dördüncü basamaktakini aşan kombinasyonları)  

 
5.5- 

 
Yardımsız ya da dinlenmeden yaklaşık 100m  yürüyebilir; özürlülük günlük aktivitelerini engelleyecek kadar ağırdır (genel 
olarak  bir sistemden tek başına 5 puan, diğerleri 0 veya 1 ya da daha düşük derecelerin 4. basamaktakini aşan komb.)  

 
6.0- 

 
Yaklaşık 100 m dinlenerek ya da dinlenmeden yürüyebilmek için aralıklı ya da tek taraflı sabit destek gerekir (2’den çok 
sistemde 3 ve daha fazla dereceden bozukluk kombinasyonları) 

 
6.5- 

 
Dinlenmeden 20m yürüyebilmek için sabit iki taraflı destek gerekir (2’den çok sistemde ≥3 dereceden bozukluk komb) 

 
7.0- 

 
Yardım edildiğinde bile 5 metreden fazla yürüyemez, esas olarak tekerlekli sandalyeye bağımlıdır, tekerlekleri kendisi 
çevirir ve kendisi tekerlekli sandalyeye geçebilir; yaklaşık günde 12 saat ya da daha fazla tekerlekli sandalyede geçirebilir 
(genel olarak bir sistemden  4 puan veya daha fazla, nadiren piramidal sistemden 5 puan alması) 

 
7.5- 

 
Birkaç adımdan fazlasını atamaz, tekerlekli sandalyeye bağımlıdır, tekerlekli sandalyeye geçişte yardım gerekebilir, 
tekerlekli sandalyeyi kendisi çevirir, ancak standart tekerlekli sandalyede bütün gününü geçiremez, motorlu tekerlekli 
sandalye gerekir  (genellikle birkaç sistemden 4  puan alması). 

 
8.0- 

 
Temelde yatağa ya da sandelyeye bağımlıdır. Ama bazen korunmuş işlevlerle kendi kendine günün bir kısmını yatağının 
dışında geçirebilir. Bazıları kollarını kullanabilir (genellikle sistemlerin çoğundan 4’ten fazla puan alması) 

 
8.5- 

 
Temelde günün büyük bir bölümünde yatağa bağımlı olmasına rağmen kol(lar)unu bir dereceye kadar etkili olarak 
kullanabilir (genellikle sistemlerin çoğundan 4’ten fazla puan alması) 

 
9.0- 

 

Ümitsiz yatağa bağımlı hasta. İletişim kurabilir ve yiyebilir (genellikle sistemlerin hepsinden 4’den fazla puan alması) 

 
9.5- 

 
Tümüyle ümitsiz yatağa bağımlı hasta. Etkin iletişim kuramaz ya da yutma bozulmuştur (genellikle sistemlerin hepsinden 
4’ten fazla puan alması). 

 
10- 

 
MS’e bağlı ölüm 

Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An expanded disability status scale (EDSS) Neurology 1983; 33; 1444-1452. 
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BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ     EK 2.3 
 

YÖNERGE: Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle okuyunuz. BUGÜN 
DAHİL GEÇEN HAFTA içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi seçiniz. Seçtiğiniz cümlenin 
yanındaki numarayı daire içine alınız. Bir grupta durumunuzu tanımlayan birden fazla cümle varsa, herbirini daire 
içine alarak işaretleyiniz. Seçiminizi yapmadan her gruptaki cümlelerin hepsini dikkatle okuyunuz.  
 
A. 0   Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum. 
 1   Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. 

2   Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum. 
3   O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum. 

 
B. 0   Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim. 
 1   Gelecek hakkında karamsarım. 
 2   Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok. 

3   Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor. 
 
C. 0   Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum. 
 1   Çevremde birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi hissediyorum. 

2   Geçmişime baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum. 
3   Kendimi tümüyle başarısız bir kişi olarak görüyorum. 

 
D. 0   Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 
 1   Eskiden olduğu gibi herşeyden hoşlanmıyorum. 

2   Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. 
3   Herşeyden sıkılıyorum. 

 
E. 0   Kendimi herhangi bir şekilde suçlu hissetmiyorum. 
 1   Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. 

2   Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. 
3   Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 

 
F. 0   Kendimden memnunum. 
 1   Kendi kendimden pek memnun değilim. 

2   Kendime çok kızıyorum. 
3   Kendimden nefret ediyorum. 

 
G. 0   Başkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 

1   Zayıf yanlarım ya da hatalarım için kendi kendimi eleştiririm.   
2   Hatalarımdan dolayı her zaman kendimi kabahatli bulurum.             
3   Her aksilik karşısında kendimi kabahatli bulurum.       
       

H. 0   Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok. 
 1   Zaman zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm oluyor fakat yapamıyorum. 

2   Kendimi öldürmek isterdim. 
3   Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm. 

 
I. 0   Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor. 
 1   Zaman zaman içimden ağlamak geliyor. 

2   Çoğu zaman ağlıyorum. 
3   Eskiden ağlayabilirdim şimdi istesem de ağlayamıyorum. 

 
J. 0   Şimdi her zaman olduğumdan daha sinirli değilim. 
 1   Eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum. 

2   Şimdi hep sinirliyim. 
3   Bir zamanlar beni sinirlendiren şeyler şimdi hiç sinirlendirmiyor. 
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K. 0   Başkaları ile görüşmek, konuşmak isteğimi kaybetmedim. 
 1   Başkaları ile eskisinden daha az konuşmak, görüşmek istiyorum. 

2   Başkaları ile konuşma, görme isteğimi kaybettim. 
3   Hiç kimse ile konuşmak, görüşmek istemiyorum. 

 
L. 0   Eskiden olduğu kadar kolay karar verebiliyorum. 
 1   Eskiden olduğu kadar kolay karar verebiliyorum. 

2   Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum. 
3   Artık hiç karar veremiyorum. 

 
M. 0   Aynada kendime baktığımda bir değişiklik görmüyorum. 
 1   Daha yaşlanmışım ve çirkinleşmişim gibi geliyor. 

2   Görünüşümün çok değiştiğini ve daha çirkinleştiğimi hissediyorum. 
3   Kendimi çok çirkin buluyorum. 

 
N. 0   Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum. 
 1   Birşeyler yapabilmek için gayret göstermek gerekiyor. 

2   Herhangi birşeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor. 
3   Hiçbir şey yapamıyorum 

 
O. 0   Her zamanki gibi uyuyabiliyorum. 
 1   Eskiden olduğu gibi uyuyamıyorum. 

2   Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 
3   Her zamankinden çok daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 

 
P. 0   Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum. 
 1   Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum. 

2   Yaptığım hemen herşey beni yoruyor. 
3   Kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum. 

 
R. 0   İştahım her zamanki gibi. 
 1   İştahım eskisi kadar iyi değil. 

2   İştahım çok azaldı. 
3   Artık hiç iştahım yok. 

 
S. 0   Son zamanlarda kilo vermedim. 
 1   İki kilodan fazla kilo verdim. 

2   Dört kilodan fazla verdim. 
3   Altı kilodan fazla kilo verdim. 

    (  ) Daha az yiyerek kilo vermeye çalışıyorum. 
    (  ) Daha az yiyerek kilo vermeye çalışmıyorum. 
 
T. 0   Sağlığım beni fazla endişelendirmiyor. 
 1   Ağrı, sancı, mide bozukluğu gibi rahatsızlıklar beni endişelendiriyor. 

2   Sağlığım beni endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek zorlaşıyor. 
3   Sağlığım hakkında o kadar çok endişeleniyorum ki başka hiçbir şey düşünemiyorum. 

 
U. 0   Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değişme farketmedim. 
 1   Cinsel konulara eskisinden daha az ilgiliyim. 

2   Cinsel konularla şimdi çok daha az ilgiliyim. 
3   Cinsel konulara olan ilgimi tamamen kaybettim. 

 
V. 0   Bana cezalandırılmışım gibi gelmiyor. 
 1   Cezalandırılabileceğimi seziyorum. 

2   Cezalandırılmayı bekliyorum. 
3   Cezalandırıldığımı hissediyorum. 
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Standardize Mini Mental Test   EK 2.4 
(Lütfen uygulama kılavuzuna göre kullanınız) 

 

Ad/ Soyad : ...................................................................................         Yaş : .............................. 
Eğitim (yıl) : ...................................................................................         Aktif el : .............................. 
Tarih  : ...................................................................................         T.puan : .............................. 
 

Oryantasyon (Toplam puan 10) 
Hangi yıl içindeyiz ...........................................................................................................................................   (  ) 
Hangi mevsimdeyiz ..........................................................................................................................................   (  )  
Hangi aydayız ...................................................................................................................................................   (  ) 
Bu gün ayın kaçı ...............................................................................................................................................   (  ) 
Hangi gündeyiz .................................................................................................................................................   (  ) 
 
Hangi ülkede yaşıyoruz ......................................................................................................................................  (  ) 
Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız ................................................................................................................   (  ) 
Şu an bulunduğunuz semt neresidir ...................................................................................................................   (  ) 
Şu an bulunduğunuz bina neresidir ....................................................................................................................   (  ) 
Şu an bu binada kaçıncı kattasınız .....................................................................................................................   (  ) 
(Her bir madde için 1 puan verilir) 
 
Kayıt hafızası (Toplam puan 3) 
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın (masa, bayrak, elbise) (20 sn 
süre tanınır, her doğru isim için 1 puan verilir) 
............................................................................................................................................................................   (  ) 
 

Dikkat ve Hesap Yapma (Toplam puan 5) 
100’den geriye doğru 7 çıkartarak gidin. 
Dur deyinceye kadar devam edin. 
(Her doğru işlem için 1 puan verilir) (100, 93, 86, 79, 72, 65, ..............) 
............................................................................................................................................................................   (  ) 
 
Hatırlama (Toplam puan 3) 
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin (masa, bayrak, elbise) 
(Her doğru isim için 1 puan verilir) 
............................................................................................................................................................................   (  ) 
 
Lisan (Toplam puan 9) 
a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) (20 sn süre tanınır her doğru isim için 1 puan verilir) 
(Toplam puan 2) 
............................................................................................................................................................................   (  ) 
 
b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar edin. “Eğer ve fakat 
istemiyorum” (10 sn süre tanınır, doğru ve tam cümle için 1 puan verilir) 
............................................................................................................................................................................   (  ) 
 
c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın. “Masada duran   (  ) 
kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen” (30 sn süre tanınır, her doğru işlem için 1 
puan verilir, toplam puan 3) 
 
d) Şimdi size bir cümle vereceğim.* Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın (Doğru işlem için 1 puan verilir). (  ) 
 
e) Şimdi vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın (30 sn süre tanınır, anlamlı cümle için 1   (  ) 
puan verilir) 
 
f) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin.* (1 dk süre tanınır, kenar sayısı tam şekil için 1 puan verilir)           (  ) 
* Lütfen arka sayfadaki cümle ve şekili gösteriniz.  
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EK 2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Multiple Sclerosis Quality of Life  
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Los Angeles, CA 90095-1769 
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INSTRUCTIONS: 
 
This survey asks about your health and daily activities.   Answer every question by circling 
the appropriate number (1, 2, 3, ...). 
If you are unsure about how to answer a question, please give the best answer you can 
and write a comment or explanation in the margin. 
Please feel free to ask someone to assist you if you need help reading or marking the form. 
 
1. In general, would you say your health is:       (circle one number) 

Excellent………………………………………1 
Very good…………………………………….2 
Good…………………………………………..3 
Fair………………………………….………...4 
Poor……………………………………………5 

 
2. Compared to one year ago, how would you rate your health in general now? (circle one number) 

Much better now than one year ago................................1 
Somewhat better now than one year ago…………….….2 
About the same ...............................................................3 
Somewhat worse now than one year ago ........................4 
Much worse now than one year ago ...............................5 

 
3-12. The following questions are about activities you might do during a  typical day.  Does  your  
health limit you in these activities?  If so, how much?     (Circle 1, 2, or 3 on each line) 

  Yes, 
 Limited 
 a Lot 

 Yes, 
 Limited 
 a Little 

 No, Not
 Limited
 at All 

 3. Vigorous activities, such as  running, lifting  
     heavy  objects, participating in strenuous sports 

 1  2  3 

 4. Moderate activities, such as moving a table,   
     pushing a vacuum cleaner, bowling, or playing golf 

 1 
  2  3 

 5. Lifting or carrying groceries  1  2  3 

 6. Climbing several flights of  stairs  1  2  3 

 7. Climbing one flight of stairs  1  2  3 

 8. Bending, kneeling, or  stooping  1  2  3 

 9. Walking more than a mile  1  2  3 

10. Walking several blocks  1  2  3 

11. Walking one block  1  2  3 

12. Bathing and dressing  yourself  1  2  3 
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13-16. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or 
other regular daily activities as a result of your physical health? (one number on each line) 

  YES  NO

13. Cut down on the amount of time you could  spend on work or other activities  1  2 

14. Accomplished less than you would like  1  2 

15. Were limited in the kind of work or other  activities  1  2 

16. Had difficulty performing the work or other  activities 
      (for example, it took extra effort)

 
 1 

 
2

 
17-19. During the past 4 weeks, have you had any of the following problems with your work or  
other regular daily activities as a result of any emotional problems (such as feeling depressed or  
anxious).  (Circle one number on each line)  

  YES  NO

17. Cut down on the amount of time you could spend on work or other activities  1  2 

18. Accomplished less than you would like  1  2 

19. Didn't do work or other activities as carefully  as usual  1  2 

 
20. During the past 4 weeks, to what extent has your physical health or emotional problems interfered 
with your normal social activities with family, friends, neighbors, or groups? (circle one number) 

 Not at all .............................................. 1 
 Slightly................................................. 2 
 Moderately........................................... 3 
 Quite a bit……………………………. 4 
 Extremely............................................. 5 

Pain 

21. How much bodily pain have you had during the past 4 weeks?  (circle one number) 
 None............................................1 
 Very mild ....................................2 
 Mild ............................................3 
 Moderate .....................................4 
 Severe .........................................5 
 Very severe .................................6 

 
22. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your  normal work (including 
both work outside the home and housework)?    (circle one number) 

 Not at all ..................................... 1 
 A little bit.................................... 2 
 Moderately.................................. 3 
 Quite a bit ................................... 4 
 Extremely.................................... 5 
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23-32. These questions are about how you feel and how things have been with you during the past 4  
weeks.  For each question, please give the one answer that comes closest to the way you have been 
feeling.How much of the time during the past 4 weeks.(Circle one number on each line) 

 
All 

of the 
Time 

Most 
Of the 
Time 

A 
Good 
Bit of 

the 
Time 

Some 
of the 
Time 

A 
Little 
of the 
Time 

None 
of the 
Time 

23. Did you feel full of pep? 1 2 3 4 5 6 
24. Have you been a very nervous person? 1 2 3 4 5 6 

25. Have you felt so down in  the dumps  that   
      nothing could cheer you up? 

1 2 3 4 5 6 

26. Have you felt calm and peaceful? 1 2 3 4 5 6 

27. Did you have a lot of  energy? 1 2 3 4 5 6 

28. Have you felt downhearted and blue? 1 2 3 4 5 6 

29. Did you feel worn out? 1 2 3 4 5 6 

30. Have you been a happy  person? 1 2 3 4 5 6 

31. Did you feel tired? 1 2 3 4 5 6 

32. Did you feel rested on  waking in the morning? 1 2 3 4 5 6 

 
33. During the past 4 weeks, how much of the time has your physical health or emotional problems  

       interfered with your social activities  (like visiting with friends, relatives, etc.)? (circle one number) 
 All of the time............................. 1 
 Most of the time.......................... 2 
 Some of the time......................... 3 
 A little of the time....................... 4 

 None of the time ......................... 5 
 

Health in General 
        34-37.   How TRUE or FALSE is each of the following statements for you.(one number on each line)  

 Definitely 
True 

Mostly 
True 

Not 
Sure 

Mostly 
False 

Definitely 
False 

34. I seem to get sick a little easier  than other people 1 2 3 4 5 

35. I am as healthy as anybody  I know 1 2 3 4 5 

36. I expect my  health to get worse 1 2 3 4 5 

37. My health is excellent 1 2 3 4 5 
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    Health Distress 
 

  How much of the time during the past 4 weeks... (Circle one number on each line) 
 

 
All 

of the 
Time 

Most 
of the 
Time 

A Good 
Bit of 

the 
Time 

Some 
of the 
Time 

A Little 
of the 
Time 

None 
of the 
Time 

38. Were you discouraged by 
      your health problems? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

39.  Were you frustrated about 
       your health? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

40.  Was your health a worry 
       in your life? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

41.  Did you feel weighed down by      
       your health  problems? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
 
             Cognitive Function 
 
             How much of the time during the past 4 weeks...     (Circle one  number on each line) 
 

 
All 

of the 
Time 

Most 
of the 
Time 

A Good 
Bit of 

the 
Time 

Some 
of the 
Time 

A Little 
of the 
Time 

None 
of the 
Time 

42. Have you had difficulty 
      concentrating and thinking? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

43.  Did you have trouble keeping your  
       attention on an activity for long? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

44.  Have you had trouble  with  
       your memory? 

1 2 3 4 5 6 

45.  Have others, such as family      
       members or  friends, noticed that          
       you have trouble with your memory     
       or problems with your concentration 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 
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      Sexual Function 
 
      46-50. The next set of questions are about your sexual function and your satisfaction with your  
      sexual function.  Please answer as accurately as possible about your function during the last 4   
      weeks only. 
      
      How much of a problem was each of the following for you during the past 4   weeks? 
      (Circle one number on each line) 

 
 

MEN 

 
Not a 

problem 

A Little of 
a Problem 

Somewhat 
of a 

Problem 

Very Much 
a Problem 

46. Lack of sexual interest  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

47. Difficulty getting or keeping an   
        erection 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

48. Difficulty having  orgasm  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

49. Ability to satisfy  sexual partner  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
(Circle one number on each line) 

 
 

WOMEN 

 
Not a 

problem 

A Little of 
a Problem 

Somewhat 
of a 

Problem 

Very Much 
a Problem 

46.  Lack of sexual interest  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

47. Inadequate lubrication  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

48. Difficulty having  orgasm  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

49. Ability to satisfy sexual partner  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
        
      50. Overall, how satisfied were you with your sexual function during the past 4 weeks? 
  (circle one number) 
 Very satisfied ....................................... 1 
 Somewhat satisfied .............................. 2 
 Neither satisfied nor 
 dissatisfied ........................................... 3 
 Somewhat dissatisfied ......................... 4 
 Very dissatisfied .................................. 5 
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         51. During the past 4 weeks, to what extent have problems with your bowel or bladder function 
interfered    with your normal social activities with family, friends, neighbors, or groups? 

  (circle one number) 
 Not at all .............................................. 1 
 Slightly................................................. 2 
 Moderately........................................... 3 
 Quite a bit ............................................ 4 
 Extremely............................................. 5 
 
           52. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your enjoyment of life?  
  (circle one number) 
 Not at all .............................................. 1 
 Slightly................................................. 2 
 Moderately........................................... 3 
 Quite a bit ............................................ 4 
 Extremely............................................. 5 
 
 

53. Overall, how would you rate your own quality-of-life?  Circle one number on the scale 
below:  

 
 

 
          54.  Which best describes how you feel about your life as a whole? 
  (circle one number) 
 Terrible  .............................................. 1 
 Unhappy............................................... 2 
 Mostly dissatisfied ............................... 3 
 Mixed - about equally  
 satisfied and dissatisfied ...................... 4 
 Mostly satisfied.................................... 5 
 Pleased  ............................................... 6 
 Delighted ............................................. 7 
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YÖNERGE 

Bu çalışmada, sağlığınız ve günlük aktiviteleriniz değerlendirilecektir. Her soruyu, size uygun gelen 

numarayı (1,2,3,...)   yuvarlak içine alarak yanıtlayınız. 

 

Herhangi bir soruda, nasıl yanıt vereceğiniz konusunda tereddüt ederseniz lütfen verebileceğiniz en 

iyi yanıtı veriniz ve yanına yorum veya açıklama yazınız.  

Formu okuma veya işaretleme konusunda tereddütleriniz olursa,  soru sormaktan çekinmeyiniz. 

 

1. Genel olarak sağlığınız için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz? (Sadece bir seçeneği işaretleyiniz) 

Mükemmel………………………......……1 

Çok iyi…………………………………….2 

İyi……………………………………...….3 

Fena değil  (orta)....…… .…….………......4 

Kötü………………….……………………5 

 

2. Bir yıl öncesi ile kıyasladığınızda, genel olarak sağlığınıza şu anda kaç puan verirsiniz? (Sadece bir 

seçeneği işaretleyiniz)       Şu anda geçen yıla göre çok daha iyi........................................   1 

Şu anda geçen yıla göre biraz daha iyi ………............................2 

Neredeyse aynı ............................................................................3 

Şu anda geçen yıla göre biraz daha kötü......................................4 

Şu anda geçen yıla göre çok daha kötü........................................5 

 

3-12. Aşağıdaki sorular, olağan bir günde yapabileceğiniz aktivitelerle ilgilidir. Sağlığınız bu aktivitelerde   

bulunmanızı engelliyor mu? Eğer öyleyse, ne kadar?  (Her satırda 1, 2 veya 3’ü yuvarlak içine alınız) 

 Evet,  oldukça 

engelliyor 

Evet, biraz 

engelliyor 

Hayır, hiç 

engellemiyor 

 3. Koşma, ağır kaldırma, ağır sporlara katılma gibi  

     ağır aktiviteler 
1 2 3 

 4. Bir masayı çekme, elektrik süpürgesini itme ve ağır     

     olmayan sporları yapma gibi orta dereceli aktiviteler 

 

1 
2 3 

 5. Günlük alışverişte alınanları kaldırma veya taşıma 1 2 3 

 6. Çok sayıda  merdiven çıkma 1 2 3 
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 Evet,  oldukça 

engelliyor 

Evet, biraz 

engelliyor 

Hayır, hiç 

engellemiyor 

 7. Merdivenle bir kat çıkma  1  2  3 

 8. Eğilme veya diz çökme  1  2  3 

 9. Bir iki kilometreden fazla yürüme  1  2  3 

10. Birkaç sokak öteye yürüme  1  2  3 

11. Bir sokak öteye yürüme  1  2  3 

12. Kendi kendine banyo yapma ve giyinme  1  2  3 

 

13-16. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınızın sonucu olarak, işiniz veya diğer günlük etkinliklerinizde, 

aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaştınız mı?  (Her satırda 1 seçenek işaretleyiniz.) 

 Evet Hayır 

13. İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı? 1 2 

14. İstediğinizden daha azını mı başardınız? 1 2 

15. İş veya diğer etkinliklerinizin türünde kısıtlanma oldu mu? 1 2 

16. İş veya diğer etkinlikleri yaparken güçlük çektiniz mi?  

      (örneğin daha fazla zaman aldı mı? 
1 2 

 

17-19. Son 4 hafta boyunca, duygusal sorunlarınızın (örneğin çökkünlük, keder -depresyon-  veya kaygı) 

sonucu olarak işiniz veya diğer günlük etkinliklerinizle ilgili aşağıdaki sorunlarla karşılaştınız mı? (Her 

satırda 1 seçenek işaretleyiniz.) 

  Evet  Hayır 

17. İş veya diğer etkinlikler için harcadığınız zamanı azalttınız mı?  1  2 

18. İstediğinizden daha azını mı başardınız?  1  2 

19. İşinizi veya diğer etkinliklerinizi her zamanki kadar dikkatli yapamadınız mı?  1  2 
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20. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız, aileniz, arkadaş veya 

komşularınızla olan olağan sosyal aktivitelerinizi ne derecede etkiledi?            

      (Seçeneklerden 1’ini işaretleyiniz)                                      Hiç etkilemedi  ..............................1 

                                                 Biraz etkiledi       ..............................2 

                                                 Orta derecede etkiledi   .....................3  

                                                 Oldukça etkiledi   ..............................4 

                                                 Aşırı derecede etkiledi   ....................5 

Ağrı 

  21. Son 4 hafta boyunca ne kadar bedensel      

        ağrınız oldu? (Seçeneklerden 1’ini işaretleyiniz) 

 22.   Son 4 hafta boyunca ağrı, normal işinizi  (hem    

        ev işlerinizi hem evdışı işinizi) ne kadar etkiledi?   

        Hiç  ............................................1 

        Çok hafif    ................................2 

        Hafif   ........................................3 

        Orta         ................................... 4 

        Şiddetli    .................................. 5      

        Çok şiddetli   ............................ 6 

         (Seçeneklerden 1’ini işaretleyiniz) 

         Hiç etkilemedi  .................................1 

          Biraz etkiledi  ..........................2                              

         Orta derecede etkiledi   ......................3         

        Oldukça etkiledi   ...............................4                             

         Aşırı derecede etkiledi   .....................5 

 

23-32. Aşağıdaki sorular sizin son 4 hafta boyunca neler hissettiğinizle ilgilidir. Her soru için sizin duygularınızı en 

iyi karşılayan yanıtı, son 4 haftadaki sıklığını göz önüne alarak seçiniz. (Her satırda 1 seçenek işaretleyiniz.) 

 Her 
zaman 

Çoğu 
zaman Oldukça Bazen Nadiren Hiçbir 

zaman 

23. Kendinizi yaşam/ canlılık dolu hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

24. Çok sinirli bir insan oldunuz mu? 1 2 3 4 5 6 

25. Kendinizi hiçbir şeyin  neşelendiremeyeceği         

   kadar üzgün  hissettiniz mi? 
1 2 3 4 5 6 

26. Kendinizi sakin ve huzurlu  hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

27. Kendinizi enerjik hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

28. Kendinizi kırgın ve hüzünlü  hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

29.Kendinizi yıpranmış,çokyorgun hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

30. Kendinizi mutlu hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

31. Kendinizi yorgun hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 

32. Sabah uyandığınızda kendinizi  dinlenmiş        
      hissettiniz mi?   

1 2 3 4 5 6 
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33. Son 4 hafta boyunca bedensel sağlığınız veya duygusal sorunlarınız sosyal etkinliklerinizi (arkadaş  

veya akrabalarınızı  ziyaret etmek gibi) ne sıklıkta etkiledi? (Sadece 1 seçeneği işaretleyiniz)                              

      

          Her zaman   ........................... 1 

                                       Çoğu zaman .. ..........................2 

                                       Bazen    ...................................3 

                                       Nadiren     ...............................4 

                                       Hiçbir zaman     ......................5 

Genel Sağlık 

34-37. Aşağıdaki her bir ifade sizin için ne kadar DOĞRU veya YANLIŞtır? Her bir ifade için en uygun 

olanını işaretleyiniz. 

 Kesinlikle 
doğru 

Çoğunlukla 
doğru 

Emin 
değilim 

Çoğunlukla 
yanlış 

Kesinlikle 
yanlış 

34. Bana, diğer insanlardan biraz daha kolay 
hastalanıyormuşum gibi geliyor. 

 
 1 

 
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

35. Tanıdığım diğer insanlar kadar sağlıklıyım  1  2 3 4 5 

36. Sağlığımın kötüye gideceğini 

düşünüyorum. 

 

 1 

 

 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
37. Sağlığım mükemmel. 

 
 1 

 
 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

Sağlığa İlişkin Sıkıntılar 

Geçtiğimiz 4 hafta boyunca aşağıdaki sorunlarla hangi sıklıkta karşılaştınız? (Her satırda 1 seçenek 

işaretleyiniz.) 

 
Her 

zaman Çoğu 
zaman Oldukça Bazen Nadiren Hiç bir 

zaman 

38. Sağlık problemleriniz cesaretinizi kırdı mı? 
 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

39. Sağlığınız konusunda hayal kırıklığına 

uğradınız mı? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

40. Sağlığınız hayatınızda endişe kaynağı oldu 

mu? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

41. Sağlık sorunlarınızın bir yük gibi 

omuzlarınıza çöktüğünü hissettiniz mi? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 
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Bilişsel İşlev 

 

Geçtiğimiz 4 hafta boyunca aşağıdaki sorunlarla hangi sıklıkta karşılaştınız? (Her satırda 1 seçenek işaretleyiniz.) 

 

 
Her 

zaman 
Çoğu 

zaman 
Oldukça Bazen Nadiren 

Hiç bir 

zaman 

42. Konsantre olma (yoğunlaşma) 

ve düşünme konusunda güçlük      

çektiniz mi? 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

43. Bir aktiviteye uzun süre 

dikkatinizi verme konusunda 

 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

44. Hafıza ile ilgili sorun 

(unutkanlık) yaşadınız mı? 
 1  2  3  4  5  6 

45. Çevrenizdekiler (aile üyeleri 

veya akrabalar vb),   hafıza  veya 

konsantrasyonla ilgili sorunlarınız 

olduğunu farkettiler mi? 

 

1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 
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Cinsel İşlev 

 

46-50. Aşağıdaki sorular cinsel işlevleriniz ve bundan aldığınız doyum ile ilgilidir. Lütfen soruları, sadece son  

4 haftayı dikkate alarak, mümkün olduğunca doğru yanıtlayınız. 

Aşağıdakilerin her biri son 4 hafta boyunca sizin için ne kadar sorun oldu? (Her satırda 1 seçenek 

işaretleyiniz.) 

 

ERKEK 

Sorun 

olmadı 

Çok az  

sorun oldu 

 

Sorun oldu 

Büyük  

sorun oldu 

46. Cinsel ilgi azlığı 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

47. Ereksiyonun (penisin sertleşmesinin) 

gerçekleşmesinde veya sürdürülmesinde güçlük  
1 2 3 4 

48. Orgazm olmada (boşalmada) güçlük  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

49. Cinsel partneri (eşi) tatmin edebilme becerisi 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

KADIN 

Sorun 

olmadı 

Çok az  

sorun oldu 

 

Sorun oldu 

Büyük  

sorun oldu 

46. Cinsel ilgi azlığı 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

47. Vaginada (döl yolunda) kuruluk   

     (yetersiz ıslanma) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

48. Orgazm olmada güçlük 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

49. Cinsel partneri (eşi)  tatmin edebilme becerisi 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

50. Son 4 hafta boyunca genel olarak cinsel işlevleriniz /  yeterliliğiniz sizi ne kadar tatmin etti? 

      (Sadece 1 seçenek işaretleyiniz.) 

 Çok  tatmin etti ..............................................1 

 Biraz tatmin etti .............................................2 

 Ne etti, ne etmedi...........................................3 

 Pek tatmin etmedi  ........................................4 

 Hiç tatmin etmedi ..........................................5 



 

 
 

51. Son  4 hafta boyunca, barsak veya idrar sorunlarınız aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınızla olan sosyal 

yaşamınızı ne derecede engelledi?                   

                                         Hiç engellemedi    ..........................................1 

                                     Hafif derecede engelledi.................................2 

 Orta derecede engelledi .................................3 

 Oldukça engelledi..........................................4 

 Aşırı derecede engelledi ................................5 

 

52. Son 4 hafta boyunca ağrınız yaşamdan zevk almanızı ne derece engelledi? (Sadece 1 seçenek 

işaretleyiniz.) 

 Hiç engellemedi.............................................1 

 Hafif derecede engelledi................................2 

 Orta derecede engelledi .................................3 

 Oldukça engelledi..........................................4 

 Aşırı derecede engelledi ................................5 

 

53. Genel olarak yaşam kalitenize kaç puan verirsiniz?  (Aşağıdaki şekil üzerinde sadece 1 sayıyı işaretleyiniz) 

 Olabilecek en iyi          Olabilecek en kötü 
  yaşam kalitesi                        yaşam kalitesi 
 
 
54. Yaşamınızı tüm boyutlarıyla bir bütün olarak düşündüğünüzde, duygularınızı en iyi aşağıdakilerden hangisi 

tanımlar?  (Sadece bir seçeneği işaretleyiniz) 

 Berbat  .............................................................................1 

 Mutsuz..............................................................................2 

 Çoğunlukla memnuniyetsiz ..............................................3 

 Değişken- Bazen memnun, bazen memnuniyetsiz...........4 

 Çoğunlukla memnun .......................................................5 

 Bir hayli memnun............................................................6 

 Çok memnun ...................................................................7 
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EK 2.6 

 
Scoring Forms for Multiple Sclerosis  Quality of Life (MSQOL) -54 

 
 

Ölçek puanı / Dönüştürülen puan Madde no 
/Alt grup   1 2 3 4 5 6 

   3    0 50 100    
   4    0 50 100    
   5    0 50 100    
   6    0 50 100    
   7    0 50 100    
   8    0 50 100    
   9    0 50 100    
 10    0 50 100    
 11    0 50 100    
 12    0 50 100    

(a) (Total / 10 ) x  (0.17) 
 13    0 100     
 14    0 100     
 15    0 100     
 16    0 100     

(b) (Total / 4 ) x  (0.12) 
 21    100 80 60 40 20 0 
 22    100 75 50 25 0  
 52    100 75 50 25 0  

(c) (Total / 3 ) x  (0.11) 
 23    100 80 60 40 20 0 
 27    100 80 60 40 20 0 
 29    0 20 40 60 80 100 
 31    0 20 40 60 80 100 
 32    100 80 60 40 20 0 

(d) (Total / 5 ) x  (0.12) 
 20    100 75 50 25 0  
 33    0 25 50 75 100  
 51    100 75 50 25 0  

(e) (Total / 3 ) x  (0.12) 
   1    100 75 50 25 0  
 34    0 25 50 75 100  
 35    100 75 50 25 0  
 36    0 25 50 75 100  
 37    100 75 50 25 0  

(f) (Total / 5 ) x  (0.17) 
 38    0 20 40 60 80 100 
 39    0 20 40 60 80 100 
 40    0 20 40 60 80 100 
 41    0 20 40 60 80 100 

(g) (Total / 4 ) x  (0.11) 
 46    100 66.7 33.3 0   
 47    100 66.7 33.3 0   
 48    100 66.7 33.3 0   
 49    100 66.7 33.3 0   

(h) (Total / 4 ) x  (0.08) 
BFS ( a + b + c + d + e + f + g + h ) 

Ölçek puanı / Dönüştürülen puan Madde no 
/Alt grup 1 2 3 4 5 6 7 

 17   0 100      
 18   0 100      
 19   0 100      

(i) (Total / 3 ) x  (0.24)  
 24   0 20 40 60 80 100  
 25   0 20 40 60 80 100  
 26   100 80 60 40 20 0  
 28   0 20 40 60 80 100  
 30   100 80 60 40 20 0  

(j)              (Total / 5 ) x  (0.29)  
 38   0 20 40 60 80 100  
 39   0 20 40 60 80 100  
 40   0 20 40 60 80 100  
 41   0 20 40 60 80 100  

(k)              (Total / 4 ) x  (0.14)  
 42   0 20 40 60 80 100  
 43   0 20 40 60 80 100  
 44   0 20 40 60 80 100  
 45   0 20 40 60 80 100  

(l)              (Total / 4 ) x  (0.15)  
 53       (0-10)luk skala üzerinden verilen puan x 10 
 54   0 16.7 33.3 50 66.7 83.3 100 

(m)            (Total / 2 ) x  (0.18) 
BMS ( i + j + k + l + m ) 

 
Ölçek puanı/Dönüştürülen puan Madde no  

1 2 3 4 5 
2   Sağlıkta değişiklik   100 75 50 25 0 
50 Cinsel işlevden memn 100 75 50 25 0 

 
 
 

Kodlama 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

BFS 

Fiziksel sağlık          
Fiziksel sorunlara bağlı rol sınırlılığı  
Ağrı 
Enerji /yorgunluk               
Sosyal işlev      
Sağlık algılaması   
Sağlık distresi  
Cinsel işlev      
Bileşik fiziksel sağlık       

 
i) 
j) 
k) 
l) 
m) 

BMS 

 
Emosyonel sorunlara bağlı rol sınırlılıkları       
Emosyonel esenlik   
Sağlık distresi           
Bilişsel  işlev     
Genel yaşam kalitesi    
Bileşik mental sağlık 
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170

EK 2.8 

 

DANIŞMANLAR GRUBU 

 

Ölçeğin Türkçeye çevirisi aşamasında  görüşü alınan uzmanlar şunlardır: 

 

Prof.Dr. Zehra Durna (İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu) 

Prof.Dr. Mefkure Eraksoy (İ.Ü.İTF Nörolojik Bilimler A.D. Multipl Skleroz Birimi) 

Doç.Dr. Sevim Buzlu (İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu) 

Prof.Dr. Öget Öktem Tanör (İ.Ü.İTF Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı) 

Doç.Dr. Hakan Gürvit (İ.Ü.İTF Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı) 

Uzm.Dr. Aslı Kıyat Atamer (İ.Ü.CTF Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı) 

Doç.Dr. Yakup Krespi (Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler A.D.) 

Prof.Dr. Serdar Beji (İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi) 

Doç.Dr. Nezihe Kızılkaya Beji (İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu) 

Yard.Doç.Dr. Şeyda Özcan (İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu) 
 
 
 
 

İstatistik analiz aşamasında  görüşü alınan uzmanlar şunlardır: 

 

Uzm.Dr. Günay Can (İ.Ü.CTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı) 

Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can (İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu) 
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