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Her ne kadar multiple sklerozun (MS) ilk tasviri 14. yüzyıla kadar geriye gidiyor olsa da, MS’in klinik özelliklerini post-
mortem patolojik değişiklikler ile ilk kez ilişkilendiren, nörolojinin babası olarak da adlandırılan Charcot’tur. Neredeyse 6 
asır önce ilk kez farkına vardığımız ve 19. yüzyıldan bu yana bir hastalık olarak adlandırdığımız MS biliminde çok yol katettik. 
Araştırmacıların bu yolda attıkları her adım hastalığa yeni bir bakışı, umutları artıran yeni bir tedaviyi de beraberinde getirdi. 
Ancak şurası bir gerçek ki cevapladıklarımız kadar cevap bekleyen sorular da var. Dünyanın farklı merkezlerinde çok sayıda 
araştırmacı MS gündemindeki sorulara yanıt arıyor ve ortaya konan yanıtlar her yıl çeşitli toplantılarda bu alanda çalışan 
bilim insanlarının tartışmasına açılıyor. Birazdan okuyacağınız Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi Özel Sayısı, geçtiğimiz yıl New 
Frontiers in MS toplantısında tartışılmış olan önemli konulara ilişkin üç derlemeyi içermektedir: Klinik İzole sendrom; Klinik 
Özellikleri, Ayırıcı Tanısı, Tanı ve Tedavisi, Prof. Dr. Hüsnü Efendi; Multiple Sklerozda Kognitif Bozulma – Tarihsel Görünüm, 
Güncel Durum ve Ötesi, Prof. Dr. Serkan Özakbaş; Magnetik Rezonans Görüntüleme Multiple Skleroz Tanı ve Tedavisinde 
Temel Bir Kilometre Taşıdır, Prof. Dr. Rana Karabudak. New Frontiers in MS 2013 toplantısının genel bir özeti olarak dikkate 
alabileceğiniz bu özel sayının MS pratiğinize katkı yapmasını dileriz.

The first description of multiple sclerosis (MS) dates back to the 14th century, but it was Charcot, the father of neurology, 
and the use of the anatomoclinical method that made the first correlations between the clinical features of MS and the 
pathological changes noted post-mortem. We first described this neurological condition almost 6 centuries ago and since 
19th century we have been left behind a long way in MS science. With every step along this long way brought a novel 
approach of our understanding of MS or a new therapy, but new questions also arised. There are many questions about 
MS waiting to be answered. Every new day, many researchers worldwide are looking for answers for these questions, and 
new information are presented to colleagues for discussion in several meetings, as well. This Supplement issue of Archives 
of Neuropsychiatry contains the review articles on three important issues in MS science presented in New Frontiers in MS 
Symposium in 2013: Clinically Isolated Syndromes: Clinical Characteristics, Differential Diagnosis, and Management, by Prof. 
Dr. Hüsnü Efendi; Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis: Historical Aspects, Current Status, and Beyond, by Prof. Dr. 
Serkan Özakbaş; Magnetic Resonance Imaging as a Major Milestone in Multiple Sclerosis Diagnosis and Treatment, by Rana 
Karabudak. We wish that, the reviews published in this supplement issue would contribute your practice in MS.
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