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Introduction: This research was conducted to adapt the Monitoring 
My Multiple Sclerosis (MMMS) scale, which is a scale used for self-
evaluation by multiple sclerosis (MS) patients of their own health 
and quality of life, to Turkish and to determine the psychometric 
properties of the scale.

Methods: The methodological research was conducted in the 
outpatient MS clinic of a university hospital between January and 
September 2013. The sample in this study consisted of 140 patients 
aged above 18 who had a diagnosis of definite MS. Patients who 
experienced attacks in the previous month or had any serious medical 
problems other than MS were not included in the group. The linguistic 
validity of MMMS was tested by a backward–forward translation 
method and an expert panel. Reliability analysis was performed 
using test–retest correlations, item–total correlations, and internal 
consistency analysis. Confirmatory factor analysis and concurrent 
validity were used to determine the construct validity. The Multiple 
Sclerosis Quality of Life-54 instrument was used to determine 
concurrent validity and the Expanded Disability Status Scale, Hospital 

Anxiety and Depression Scale, and Mini Mental State Examination 
were used for further determination of the construct validity. 

Results: We determined that the scale consisted of four factors with 
loadings ranging from 0.49 to 0.79. The correlation coefficients of 
the scale were determined to be between 0.47 and 0.76 for item–
total score and between 0.60 and 0.81 for items and subscale scores. 
Cronbach’s alpha coefficient was determined to be 0.94 for the 
entire scale and between 0.64 and 0.89 for the subscales. Test–retest 
correlations were significant. Correlations between MMMS and other 
scales were also found to be significant.

Conclusion: The Turkish MMMS provides adequate validity and 
reliability for assessing the impact of MS on quality of life and health 
status in patients.

Keywords: Multiple sclerosis, Monitoring My Multiple Sclerosis Scale, 
health assessment, validity, reliability 

ABSTRACT

Amaç: Bu araştırma, multipl sklerozlu hastaların sağlık algılarını ve 
yaşam kalitelerini kendi kendilerine değerlendirmelerinde kullanılan 
“Multipl Skleroz İzlem Ölçeği”ni (Monitoring My Multiple Sclerosis, 
MMMS) Türkçe’ye uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Metodolojik araştırma olarak tasarlanan bu çalışma bir üni-
versite hastanesinin multipl skleroz (MS) polikliniğinde Ocak-Eylül 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklem grubunu 
18 yaş üstü, MS tanısı kesinleşmiş 140 hasta oluşturdu. Son bir ay içinde 
atak geçirmiş olan hastalar ve MS’e ilave olarak önemli bir sağlık sorunu 
olan hastalar gruba dahil edilmedi. MMMS ölçeğinin dil geçerliği geri çe-
viri ve uzman paneli yöntemleri ile yapıldı. Güvenirlik analizi test-tekrar 
test korelasyonu, madde-total puan korelasyonu ve iç tutarlık analizi ile 
yapıldı. Yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi ve eşdeğer ölçek ge-
çerliği yöntemleri kullanıldı. Eşdeğer ölçek geçerliği için Multipl Skleroz 
Yaşam Kalitesi Ölçeği-54, yapı geçerliğini desteklemek için Genişletilmiş 

Engellilik Durumu Değerlendirme Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Dep-
resyon Ölçeği ve Mini Mental Durum Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. 

Bulgular: Ölçeğin, yükleri 0,49 ile 0,79 arasında değişen dört faktörden 
oluştuğu saptandı. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayıları 
0,47 ile 0,76, alt boyut maddeleri ile alt boyut toplam puanlarının ko-
relasyon katsayıları 0,60 ile 0,81 arasında saptandı. Cronbach alfa gü-
venirlik katsayısı tüm ölçek için 0,94, alt boyutlar için 0,64 ile 0,89 ara-
sında bulundu. Test-tekrar test korelasyonları anlamlı bulundu. Ayrıca 
MMMS ve diğer ölçekler arasında da anlamlı korelasyonlar elde edildi.

Sonuç: Türkçe MMMS Formu MS’in hastaların yaşam kalitesi ve sağlık 
durumları üzerine etkilerini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli 
ve güvenilir bir araçtır.

Anahtar kelimeler: Multipl skleroz, Multipl Skleroz İzlem Ölçeği, sağlığı 
değerlendirme, geçerlik, güvenirlik 

ÖZ

GİRİŞ
Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin inflamatuvar ve dejeneratif bir hastalığıdır. MS bireyin fiziksel, emosyonel ve sosyal işlevlerinde 
önemli sınırlılıklara neden olan ve yaşam kalitesini etkileyen kronik ve ilerleyici bir hastalıktır (1,2,3).

Multipl skleroz erişkinlerde travmaya bağlı olmaksızın nörolojik yeti yitimine yol açan hastalıklar arasında ilk sırada yer almaktadır; tüm dünyada 
yaklaşık 2-2.5 milyon, Avrupa’da 400 bin MS hastası bulunmaktadır (4,5). Heydarpour ve ark. (6) yaptıkları bir sistematik gözden geçirme ve 
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metaanaliz çalışmasında Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde (52 ülke) 
MS görülme sıklığının 52/100000 olduğu ve MS görülme sıklığının her ge-
çen yıl arttığı bildirilmektedir. Türkiye’de birkaç bölgesel prevalans çalışması 
dışında MS’e ilişkin ulusal prevalans çalışması yoktur. MS sıklığı İstanbul’da 
(Maltepe) yapılan bir epidemiyolojik çalışmada 101/100000, daha batıda 
fakat aynı enlemde bulunan Edirne’yi kapsayan bir çalışmada 30/100000 
olarak bulunmuştur. Ülkemizin risk açısından orta düzeyde olduğu tahmin 
edilmektedir (6,7).

Multipl sklerozlu hastalarda birçok semptom görülmektedir. Bu semptomla-
rın birikmesi ile yıllar içinde bazı hastalarda yetiyitimi meydana gelmektedir. 
Fiziksel ve emosyonel işlev bozuklukları, rol işlevlerinin bozulması ve hastalık 
seyrinin öngörülemezliği sonucunda hastada psikososyal sorunlar sık görül-
mektedir (8,9,10). Çok sayıda ve kompleks bakım gereksinimleri olan bu has-
talara bakım veren hemşire hastanın esenliğini sürdürmede, semptom yöne-
timinde, atakların tedavi ve bakımında ve hastanın immünmodülatör tedaviye 
uyumunu sağlamada önemli sorumluluklar üstlenmektedir (2,11,12). 

Multipl skleroz yaşamın tüm boyutlarını önemli ölçüde etkileyebilen ilerleyici 
bir hastalık olduğundan sağlık gereksinimlerini saptayabilmek için hastanın 
işlevselliğinin sürekli değerlendirilmesi önemlidir (13). Hastanın subjektif sağ-
lık algısının değerlendirilmesi, sorunlara hastanın perspektifinden bakmaya 
olanak sağlamaktadır. Sağlık algısı ölçümü tedavi ve hastalık sürecinin hastanın 
günlük yaşamı üzerindeki etkilerini araştırmaya ve hastanın sosyal, emosyo-
nel, fiziksel gereksinimlerini belirlemeye yardımcı olur. Böylece hastanın ken-
di kendini takip edebileceği bir değerlendirme aracı olarak kullanılabileceği 
gibi hemşirenin hastanın bireysel gereksinimlerine uygun bir bakım programı 
geliştirmesine de katkıda bulunur (2,3,11,14,15,16,17). 

Multipl skleroz hastalarının sağlık gereksinimlerini değerlendirmek üzere 
geliştirilmiş birçok ölçek vardır. Ancak mevcut değerlendirme ölçekleri 
ya hastada önemli fonksiyonel alanları içermemektedir ya da çok zaman 
aldıklarından kullanımı pratik değildir. Bu nedenle Uluslararası Multipl Skle-
roz Hemşireleri Organizasyonu (IOMSN) hem kullanımı kolay hem de MS 
konusunda sıklıkla ihmal edilen alanları da içeren kendi kendine uygulanan 
geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmeye karar vermiştir. Böylece Gulick ve 
ark. (3) MS hastalarının kendi fiziksel durumlarını izleyebilmeleri ve aldıkları 
bakımın sonuçlarını değerlendirebilmeleri amacıyla kendi kendini değerlen-
dirme ölçeği geliştirmiştir. Bu çalışmada, bu ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması 
ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmanın Tasarımı, Örneklemi ve Yeri
Bu çalışma metodolojik ve tanımlayıcı olarak tasarlandı. Çalışma Ocak-Eylül 
2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin polikliniğinde takip edil-
mekte olan MS’li hastalar üzerinde yürütüldü. Ölçeklerin kültürel adaptasyon 
çalışmalarında, psikometrik analiz yapabilmek için örneklemin ölçek madde 
sayısının en az beş katı olması önerilmektedir (18,19). Bu çalışmada, ölçeğin 
madde sayısı esas alınarak 18 yaş üzerinde, MS tanısı kesinleşmiş, iletişim ku-
rabilen, en az bir aydır atak geçirmemiş olan 140 hasta çalışmaya dahil edildi.

Çalışmanın Etik Yönü
Çalışmanın etik ilkelere uygunlugu araştırmanın yapıldığı kurumun etik ku-
rulu tarafından değerlendirildi ve etik onam alındı (2012/1717-1277). Ça-
lışmada, örnekleme alınan hastalara açıklama yapılarak yazılı onamları alındı.

Verilerin Toplanması
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan hastalara araştırmacı tarafından 
formlar uygulandı. Aynı örneklem grubundaki 30 hasta ile 15 gün ara ile 
test-tekrar test uygulaması için ikinci görüşme yapıldı (19). 

Veri Toplama Araçları
Veri toplamak amacıyla MS İzlem Ölçeği (MMMS) hastalara uygulandı. 
MMMS Gulick ve ark. (3) tarafından MS’li hastaların kendi sağlık durum-
larını izlemelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yirmi altı maddeden 
oluşan bu ölçeğin fiziksel durum (10 madde), ilişkiler (8 madde), enerji (3 
madde) ve bilişsel/mental (5 madde) durumları değerlendiren dört alt bö-
lümü bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 26, maksimum 
puan 104 olup yüksek puan hastaların durumlarından ve fonksiyonlarından 
memnuniyetini göstermektedir. Hastalara kişisel özellikler ve hastalık ile il-
gili bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından literatür doğrultusun-
da geliştirilen hasta bilgi formu uygulandı. Genişletilmiş Özürlülük Durumu 
Ölçeği (Expanded Disability Status Scale-EDSS) (20), Mini Mental Durum 
Değerlendirmesi (Mini Mental State Examination-MMSE) (21) ve Hastane 
Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (Hospital Anxiety and Depression Sca-
le-HADÖ) (22) ölçeklerinin MMMS ile ilişkileri araştırıldı. Ek olarak, çalış-
ma eşdeğer ölçek geçerliği için Vickrey ve ark. (23) tarafından geliştirlen 
ve Türk toplumu için uyarlanmış MSQL-54 (Multiple Sclerosis Quality of 
Life-54) ölçeği kullanıldı (2,24).

Dil Geçerliği
Ölçeğin, dil ve çeviri çalışmaları literatürde belirtildiği şekilde aşağıda belir-
tilen adımlar izlenerek yapıldı: 1) Ölçek, her iki dili de iyi bilen birbirinden 
bağımsız iki kişi tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrildi. 2) İki çeviri, İn-
gilizce’ye hakim iki kişi tarafından üzerinde uzlaşma sağlanarak birleştirildi 
ve tek araç haline getirildi. 3) Birleştirilen çevirinin, her iki dili çok iyi ko-
nuşan ve yazan bir çevirmen tarafından Türkçe’den İngilizce’ye geri çevirisi 
yapıldı (25,26). 4) İngilizce’ye geri çeviri yapılan ölçek ile özgün İngilizce 
ölçek karşılaştırıldı; Türkçe versiyonu üzerinde tartışıldı ve son hali verildi. 
Ardından ölçek MS uzman panelinde incelendi. Ölçeğin kapsam geçerlik 
indeksi (CVI) değeri 0,95 olarak hesaplandı. Uzmanlardan gelen öneriler 
değerlendirilerek ölçek 20 kişilik bir gruba uygulandı. Ön uygulamada her 
bir madde anlaşılır bulunduğu için ölçekte herhangi bir değişikliğe gidilmedi 
(Ek Dosya-1) (19,27).

İstatistiksel Analiz
Çalışmada elde edilen bulguların istatistiksel analizi için IBM SPSS (IBM Sta-
tistical Package for the Social Sciences Statistics; New York, ABD) versi-
yon 21,0 ve LISREL 8,5 programları kullanıldı. Karşılaştırmalarda kullanılan 
testlerin normallik dağılımı Kolmogorov Smirnov Testi ile değerlendirildi. 
Dağılımın normal olduğu belirlendiğinden parametrik testler seçildi. İsta-
tistiksel analiz için tanımlayıcı istatistikler, Cronbach alfa değerleri, Pearson 
korelasyon, doğrulayıcı faktör analizi, uyum iyiliği indisleri ve bağımsız grup-
larda t test kullanıldı. 

BULGULAR
Çalışmaya 140 hasta katıldı. Hastaların yaş ortalaması 35,4±10,5 
(ortalama±standart sapma, Min-Max: 18-62), %72,9 (n=102) kadın ve 
%62,1’i (n=87) lise ve üzeri eğitim durumuna sahiptir. Hastaların yaklaşık 
yarısının ev hanımı ve çoğunun evli olduğu saptandı (Tablo 1).

Multipl sklerozlu hastaların ortalama tanı süresi 7,6±0,4 yıl idi ve çoğu 
(%75,7) relapsing remitting tipindeydi. Hastaların çoğu (%72,9) hastalığı 
modifiye edici ilaç (DMT) kullanmaktaydı. Hastaların fonksiyonel durum-
ları değerlendiğinde çoğunun ambulatuvar olduğu saptandı, dörtte biri 
(%25,7) anksiyeteli ve yaklaşık yarısı (%44,3) depresif bulundu (Tablo 2).

Multipl Skleroz İzlem Ölçeği Türkçe’ye uyarlanması çalışmasında yapı 
geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Uyum 
İyiliği İndisleri (Goodness of Fit Index-GFI), Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekokü (Root-Mean-Square Error of Approximation-RMSEA) ve 
Standardize Edilmiş Hataların Ortalama Karekökü (Standardized Root 

Polat ve ark. Multipl Skleroz İzlem Ölçeği-Türkçe Arch Neuropsychiatry 2017; 54: 131-136

132



Mean Square Residual-S-RMR) içeren uyum iyiliği indisleri incelendi. 
Modelin RMSEA değeri 0,077 olarak bulundu. Kikare değeri istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (χ2=529; n=140, sd=289, χ2/df=1,83, p=0,001). 
χ2/sd=529/289=1,83 değeri <2 olması sebebiyle iyi uyum sınırları arasında 
yer aldığı görüldü. Bu çerçevede, faktör analizi Türkçe ölçeğin yapısını 
doğruladı. Doğrulayıcı faktör analizine göre Türkçe MMMS’nin faktör 
yükleri Tablo 3’te verilmiştir.

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için test-retest korelasyonları ve 
Cronbach alfa değerleri hesaplandı (Tablo 4). Test-Tekrar test analizinde 
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayılarının 0,61 ile 0,84 
arasında olduğu saptandı. Bu durum ölçeğin zamana karşı değişmezlik 
özelliği olduğunu desteklemektedir. İç tutarlılığı değerlendirmek amacıyla 
hesaplanan Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları 0,643 ile 0,891 arasında 
bulundu. Hastaların MMMS puan ortalamasının 70,5±12,6 (Min-Maks: 
30-99) olduğu, en yüksek puanın ilişkiler alt boyutundan elde edildiği 
görüldü. Ölçeğin “madde-alt boyut puan korelasyonu” 0,60-0,81 arasında, 
“madde-toplam puan korelasyonu” incelendiğinde, maddelerin korelasyon 
katsayılarının 0,47-0,75 arasında olduğu, istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptandı (p<0,001). 

Yapı geçerliğini desteklemek amacıyla ölçek puanları sosyodemografik ve 
MS özelliklerine göre değerlendirildi. Sosyodemografik özelliklerle ilişkili 
olarak katılımcıların MMMS altboyut puanları arasında fark yoktu. Cinsiyet 
ve medeni durum ile ilişkili olarak farklılık gösteren enerji alt grubu tek 
istisnaydı. Enerji alt grubunda kadın katılımcıların puanları erkeklere göre 
önemli derecede daha düşüktü (Kadın 2,3±0,6, Erkek 2,6±0,6; t=2,019, 
p=0,045) ve evli katılımcıların puanları yalnız, boşanmış veya dul olanla-
ra göre önemli ölçüde düşüktü (Evli 2,6±0,5, Yalnız, boşanmış veya dul 
2,7±0,5; t=2,235, p=0,027). Lise ve üstü eğitimli grubun puanlarının daha 

alt eğitim düzeyine göre, çalışan grubun puan ortalaması çalışmayan gruba 
göre ölçeğin tüm alt boyutlarında daha yüksek olduğu saptandı. Hastaların 
puan ortalamaları hastalık tipine göre incelendiğinde progresif MS olanların 
relapsing tipe göre tüm alt boyutlarının ve total puanınn daha kötü olduğu 
saptandı (Total puan: Progresif MS 62,1±13,1, Relapsing MS 73,2±11,2; 
t=4,764, p=0,001). DMT kullanımına göre hastaların MMMS puanları ara-
sında fark bulunmadı.

Multipl Skleroz İzlem Ölçeği ölçeğinin fonksiyonel durum ile ilişkisi 
incelendiğinde MMMS ile EDSS, MMSE ve HADÖ arasında istatistiksel 
olarak anlamlı korelasyonlar saptandı. Eş değer geçerlik için kullanılan 
MSQL-54 ve MMMS arasında orta derecede güçlü korelasyonlar 
saptandı (Tablo 5).

TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı MMMS’yi İngilizceden Türkçeye çevirmek ve 
psikometrik özellikleri değerlendirmektir. Multipl Skleroz İzlem Ölçeği 
(International Organization of MS Nurses-IOMSN) adına Gulick ve ark. (3) 
tarafından 2011 yılında MS’li hastaların sağlık durumlarını değerlendirmek 
amacıyla geliştirilmiş bir ölçektir. Çeviri- geri çeviri yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen dil geçerliği sonrası, ölçeğin yapı geçerliğini incelemek, 
maddelerin belirlenen alt boyutlarda yeterince temsil edilip edilmediğini 
sınamak için doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. Maddelerin 0,49-0,79 arasında 
faktör yükü ile dört faktör altında toplandığı ve ölçeğin orijinalinde olduğu 
gibi fiziksel, ilişkiler, enerji ve mental/bilişsel olmak üzere dört faktörlü bir 
yapıda olduğu saptandı. Uyum iyiliği indislerine (ki-kare, RMSEA, SRMR, 
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Tablo 1. Hastaların sosyodemografik özellikleri (n=140)

Özellikler  n %

Yaş (Ort±SS, min-maks) 35,4±10,5 18-62

Cinsiyet

 Erkek 38 27,1

 Kadın  102 72,9

Eğitim 

  İlkokul/ortaokul 53 37,8

 Lise 30 21,4

 Üniversite 57 40,7

Çalışma durumu

 Çalışıyor 48 34,3

 Emekli 9 6,4

 Malulen emekli 3 2,1

 Çalışmıyor  11 7,9

 Ev hanımı 60 42,9

 Öğrenci 9 6,4

Medeni durum

 Bekar  46 32,9

 Evli 90 64,3

 Boşanmış/dul  4 2,8

Ort: ortalama; SS: standart sapma

Tablo 2. Hastaların klinik özellikleri (n=140)

Özellikler  n %

Tanı süresi (ay) (Ort±SS, min-maks) 92±72,5 6-432

MS tipleri

 Relapsing remitting (Yineleyici) 106 75,7

 Sekonder progresif (İkincil ilerleyici) 28 20,0

 Primer progresif (Birincil ilerleyici) 6 4,3

Hastalığı modifiye edici ilaç kullanımı 102 72,9

İlaçları  düzenli kullanma 116 78,4

Takiplere düzenli gelme 128 88,5

Son bir yıl içinde hastaneye yatış  28 20,0

EDSS (Ort±SS, min-max) 2,7±1,8 1-8

 Ambulatuvar (EDSS 0-3,5) 103 73,6

 Yardımla ambulatuvar (EDSS 4-6) 31 22,1

 Bağımlı (EDSS 6,5-10) 6 4,3

HADÖ Anksiyete (Ort±SS, min-maks) 7,4±4,4 0-18

 Anksiyeteli olan   36 25,7

 Anksiyetesi olmayan 104 74,3

HADÖ Depresyon (Ort±SS, min-maks) 6,7±3,9 0-18

 Depresif olan 62 44,3

 Depresif olmayan  78 55,7

MMSE (Ort±SS, min-maks) 28±1,6 44,3

EDSS: Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği; HADÖ: Hastane Anksiyete ve 
Depresyon Ölçeği; MMSE: Mini Mental Durum Değerlendirme; Ort: ortalama; 
SS: standart sapma
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AIC, CAIC, ECVI) göre modelin kabul edilebilir uyum sınırları içinde olduğu 
görüldü. Bu sonuçlar doğrultusunda MMSS Türkçe versiyonu geçerli bir 
ölçek olarak kabul edildi ve güvenirlik analizleri yapıldı.

Ölçeğin güvenirliğini sınamak için madde-alt boyut puan korelasyonu, 
Cronbach alfa, test-tekrar test ve eş değer geçerlik yöntemleri kullanıldı. 
Ölçek maddeleri ve altboyutları arasındaki ilişkiyi incelemek için madde-

altboyut ve madde-total korelasyonları hesaplandı. Madde-toplam puan 
korelasyon katsayısı ile ilgili literatürde tutarlılık olmamasına rağmen, 
genellikle en alt seviye olarak 0,20 kabul edilmektedir. Korelasyon katsayısı 
0,30-0,40 arasında olan maddelerin “iyi”, 0,40 üstünde olan maddelerin “çok 
iyi” olduğu bildirilmektedir (27). Bu çalışmada 26 maddenin “madde-toplam 
puan korelasyonu” incelendiğinde, maddelerin korelasyon katsayılarının 0,47 
ile 0,75 arasında, madde-alt boyut korelasyon katsayılarının 0,60 ile 0,81 
arasında olduğu, istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptandı. 
Ölçeğin her bir maddesinin, ait olduğu alt gruba ve toplam puana katkısı ve 
her bir alt grubun toplam puana katkısı istatistiksel olarak yeterli düzeyde 
bulundu. Likert tipi ölçeklerde güvenirliğin değerlendirilmesinde önerilen 
yöntemlerden bir diğeri de Cronbach Alfa güvenirlik katsayısıdır (19). Gulick 
ve ark. (3) tarafından yapılan çalışmada alt boyutlar için Cronbach alfa katsayısı 
0,67 ile 0,85 arasında olup tüm ölçek için Cronbach alfa katsayısı 0,90’dır. 
Bizim çalışmamızda total Cronbach Alfa katsayısı yüksek (0,94) olup tüm 
alt boyutlarda da yüksek derecede güvenilir sınırlar arasında bulunmuştur 
(0,64-0,89). Çalışmamızda, test-tekrar test değerlendirmesi sonucunda 
Pearson korelasyon katsayıları orjinal çalışmadakinden (0,87-0,96) düşük 
bulunmakla birlikte (0,61-0,84) kabul edilebilir sınırlarda olduğu ve böylece 
tekrarlayan ölçümlerde benzer sonuçları verdiği saptandı. Ölçeğin geçerliğini 
saptamanın yollarından biri de eşdeğer bir ölçek ile değerlendirilen ölçeği 
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Tablo 3. Faktör yükleri: Multipl Skleroz İzlem Ölçeği (n=140)

  Fiziksel  İlişkiler Enerji Bilişsel/ Mental

1 Sağlık durumumun……….. olduğuna inanırım 0,59   

2 Şu anda MS’imin … durumda olduğunu düşünürüm 0,66   

5 Hareket kabiliyetim 0,74   

7 Mesane fonksiyonum       0,62   

8 Barsak fonksiyonum 0,52   

9 Cinsel yaşamım ve  karşı cinsle olan ilişkim 0,66   

10 Kişisel bakımım 0,72   

18 İş  veya yapmam gereken diğer şeyleri yapabilme  yeterliliğim 0,79   

24 Fiziksel aktivite düzeyimden memnuniyetim 0,72   

25 MS olmama rağmen, aklıma koyduğum her şeyi yapabilirim 0,64   

11 Diğer kişiler ile iletişimim  0,73  

13 Yaşadığım yerdeki  yaşam koşulları  0,70  

15 Aile üyeleriyle ilişkilerim  0,65  

16 Eşimle veya benim için özel olan insanla ilişkim  0,53  

17 Arkadaşlarımla şu anki ilişkilerim  0,64  

19 Zevk aldığım şeyleri yapabilme  yeterliliğim  0,65  

20 Şu anki maddi durumum  0,65  

26 Geleceğe ümitle bakıyorum  0,64  

3 Çoğu zaman enerji düzeyim   0,78 

4 Genel olarak, ruh halim ve moralim   0,57 

23 Uykudan kalktığınızda kendinizi ne kadar dinlenmiş hissediyorsunuz?   0,52 

6 Ağrıyla baş etme  yeterliliğim    0,49

12 Beslenmemin yeterliliği    0,63

14 Düşünme ve hafıza (bellek) fonksiyonum    0,54

21 Bir bütün olarak yaşamım    0,77

22 Manevi açıdan kendimi ......................hissederim    0,74

Tablo 4. MMMS Ölçeği Türkçe versiyonu tanımlayıcı istatistikleri, 
Cronbach alfa değerleri ve  test-tekrar test korelasyonları (n=140)

                    Test-Tekrar test

Alt boyut Ort±SS Cronbach Alfa r p

Fiziksel  2,5±0,5 0,891 0,941 <0,001

İlişkiler  2,9±0,5 0,855 0,945 <0,001

Enerji  2,4±0,6 0,643 0,841 <0,001

Bilişsel/ Mental 2,6±0,5 0,761 0,888 <0,001

Total 70,5±12,6 0,940 0,963 <0,001

Ort: ortalama; SS: standart sapma
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karşılaştırmaktır. Bu amaçla MSQL-54 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. MMSS 
total puanı ile MSQL-54 bileşik fiziksel sağlık (r=0,71, p=0,001) ve MSQL-
54 bileşik mental sağlık (r=0,65, p=0.001) arasında da anlamlı ve güçlü bir 
korelasyon bulundu. Sonuç olarak MMMS ölçeğinin örneklemimizdeki yapı 
geçerliği doğrulanmış oldu.

Yapı geçerliğini desteklemek amacıyla ölçek puanları sosyodemografik ve MS 
özelliklerine göre değerlendirildi. Örneklem grubunun MS’in tipik özelliklerini 
yansıttığı görüldü (genç yaş, kadın cinsiyet ağırlıklı, RRMS) (28,29,30). Çalışma 
poliklinikte yapıldığından hastaların çoğunluğu ambulatuvar idi. Kadınlarda 
ve evlilerde enerji alt boyutundan daha düşük puanlar alınmış olması, bu 
grupların sorumluluklarının daha fazla olması nedeniyle beklenen bir sonuç 
olmuştur. Eğitimli ve çalışan kişilerde MMMS tüm boyutlarında daha yüksek 
puanlar alınmış olması da yaşam kalitesi çalışmaları ile uyumlu bir sonuçtur 
(2,31,32). MMMS puanlarının RRMS’e kıyasla SPMS hastalarında daha düşük 
olması da ölçeğin yapı geçerliğini desteklemektedir. Beklendiği üzere RRMS 
hastaları SPMS’e kıyasla daha iyi sağlık durumu bildirmektedir. 

Yapı geçerliğini desteklemek amacıyla MMMS'nin fonksiyonel durum 
değerlendirme skalaları (EDSS, MMSE ve HADÖ) ile arasındaki ilişkiler 
değerlendirildi. EDSS ile MMMS ölçeği arasında negatif yönlü güçlü 
korelasyonlar saptandı, beklendiği üzere en güçlü korelasyon fiziksel 
altboyut ile elde edildi. Ölçeğin orijinal çalışmasında da benzer sonuçlar 
bildirilmiştir (3). Fonksiyonel durum değerlendirme ölçekleri arasında en 
zayıf korelasyonlar MMSE ile elde edilmiştir. MMMS ve MMSE puanları 
arasındaki korelasyonlar anlamlı fakat zayıf bulunmuştur. MMMS ile HADÖ 
anksiyete puanları arasında zayıf ilişki, depresyon puanları ile orta derecede 
güçlü ilişkiler bulundu. Anksiyete ve depresyonun yaşam kalitesi ile yakından 
ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (1,2,31). 

Bu çalışmanın sonuçları değerlendirilirken bazı kısıtlılıkları göz önünde 
bulundurulmalıdır. Çalışmanın en önemli kısıtlılıkları poliklinik ortamında 
yapılmış olması ve hastaların ambulatuvar olmasıdır. Bununla birlikte di-
ğer boyutlar açısından örneklem grubunun MS’in karakteristik özelliklerini 
gösterdiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, MMMS Türkçe Formu’nun MS’in hastanın yaşam kalitesi ve 
sağlık durumu üzerine etkisinin hasta perspektifinden değerlendirilme-
sinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. Ya-
şam kalitesinin tüm önemli boyutlarını pratik bir formatta içeren MMMS 
özellikle zaman kıstlılığı olan ortamlarda yararlı olabilir. Hastanın bu ölçeği 
kullanarak kendi kendini değerlendirmesi hasta ile sağlık profesyoneli ara-
sındaki iş birliğini geliştirebilir. Daha büyük ve farklı MS tiplerinin bulunduğu 
örneklem gruplarında araştırmanın tekrarı önerilebilir.
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EK 1

Multipl Skleroz İzlem Ölçeği (Monitoring My Multiple Sclerosis-MMSS)

Yönerge: 
Aşağıda multipl sklerozun (MS) fiziksel sağlık, enerji, aile, maddi durum, ruh hali ve yaşamla mücadele üzerindeki etkileri hakkında bazı ifadeler ve sorular 
yer almaktadır.

Lütfen son üç aylık deneyiminizi göz önüne alarak, her cümle ya da soruyu dört seçenek arasından en uygun olanını (X) işareti ile işaretleyerek cevaplayınız. 
Her soru için yalnızca bir seçenek işaretleyiniz.

1. Sağlık durumumun ……………………… olduğuna inanırım

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

2. Genel olarak, şu anda MS’ imin ………....…….  durumda olduğunu düşünürüm 

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

3. Çoğu zaman enerji düzeyim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

4. Genel olarak, ruh halim ve moralim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

5. Hareket kabiliyetim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

6. Ağrıyla baş etme  yeterliliğim 

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

7. Mesane (idrar yapma/ tutma) fonksiyonum      

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

8. Barsak (dışkılama) fonksiyonum

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

9. Cinsel yaşamım ve  karşı cinsle olan ilişkim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

10. Kişisel bakımım (giyinme, yıkanma, yemek  yeme)
� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

11. Diğer kişiler ile iletişimim (kendimi ifade etmem)

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

12. Beslenmemin (sebze, meyve, tahıl, et/balık, süt/peynir ve sıvılar) yeterliliği

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

13. Yaşadığım yerdeki yaşam koşulları

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

14. Düşünme ve hafıza (bellek) fonksiyonum

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel
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15. Aile üyeleriyle ilişkilerim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

16. Eşimle veya benim için özel olan insanla ilişkim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

17. Arkadaşlarımla şu anki ilişkilerim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

18. İş veya yapmam gereken diğer şeyleri yapabilme  yeterliliğim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

19. Zevk aldığım şeyleri yapabilme yeterliliğim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

20. Şu anki maddi durumum (ilaçları ve faturaları ödeyebilme  durumum)

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

21. Bir bütün olarak yaşamım

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

22. Manevi açıdan kendimi ............................... hissederim

� Kötü  � Orta  � İyi  � Mükemmel

23. Uykudan kalktığınızda kendinizi ne kadar dinlenmiş hissediyorsunuz?

� Hiç  � Çok az  � Biraz  � Tamamen

24. Fiziksel aktivite düzeyinizden  ne kadar memnunsunuz?

� Hiç  � Biraz  � Çoğunlukla  � Büyük ölçüde

25. MS olmama rağmen, aklıma koyduğum her şeyi yapabilirim

� Hiç  � Biraz  � Çoğunlukla  � Büyük ölçüde

26. Geleceğe ümitle bakıyorum

� Hiç  � Biraz  � Çoğunlukla  � Büyük ölçüde
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