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Amaç: Multipl skleroz (MS) her atakta farklı semptomlara neden olabilen 
ve bireye özgü seyir gösteren bir hastalıktır. MS’te semptomların ayrıntılı 
sorgulanması ve kayıt altına alınması bireye özgü semptom yönetim planı 
geliştirmek açısından önemlidir. Bu araştırma, MS hastalarının yaşadıkları 
semptomları kendi kendilerine izlemeleri için geliştirilmiş olan “Multipl 
Skleroz Semptom Ölçeği (“Multiple Sclerosis-Related Symptom Check-
list”; MS-RS) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek 
amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi MS polikli-
niğinde Ocak-Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Metodolojik 
araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın örneklem grubunu 18 yaş üstü, 
sorunsuz iletişim kurulabilen, MS tanısı kesinleşmiş, MS dışında herhangi 
bir tıbbi sorunu olmayan 148 hasta oluşturdu. Veriler, sosyodemografik 
özellikleri içeren bilgi ve MS-RS formları doldurulularak toplandı. Yirmi 
altı maddeli ve Likert tipindeki ölçek, dil ve kapsam geçerliği ön çalışması 
amacı ile önce 30 kişilik bir gruba uygulandı. Çalışmada yapı geçerliği için 
doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Bunun dışında, ölçeğin Genişletilmiş 
Engellilik Durumu Değerlendirme Ölçeği (EDSS), Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği (HADÖ), Mini Mental Durum Değerlendirme Ölçeği 
(MMSE) ve Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği-54 (MSQL-54) ile kore-
lasyonu değerlendirildi.

Bulgular: Ölçeğin, yükleri 0,39 ile 0,86 arasında değişen beş faktörden 
oluştuğu saptandı. Ölçeğin madde-toplam puan korelasyon katsayılarının 
0,27-0,88 arasında olduğu izlendi. İç tutarlık analizinde Cronbach alfa gü-
venirlik katsayısı tüm ölçek için 0,89; alt boyutlar için ise 0,60-0,85 arasın-
da olduğu bulundu. Ölçek ve alt boyutlarının zamana göre değişmezliğini 
değerlendirmek için test-tekrar test analizinde her iki uygulama arasında 
fark olmadığı görüldü (p>0,05). Bunlar dışında, MS-RS ile EDSS, HADÖ, 
MMSE ve MSQL-54 arasında anlamlı korelasyonların olduğu saptandı.

Sonuç: Multipl Skleroz Semptom Ölçeği Türkçe Formunun Türk toplu-
munda kullanım açısından geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptandı.

Anahtar kelimeler: Multipl skleroz, multipl skleroz semptom ölçeği, 
geçerlik, güvenirlik 

ÖZ

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a disease that causes different 
symptoms in each attack and has an individual-specific course. 
Detailed questioning and recording of MS symptoms is important for 
developing a management plan for individual-specific symptoms. The 
present study was planned to evaluate the validity and reliability of 
the Turkish version of “Multiple Sclerosis-Related Symptom Checklist” 
(MS-RS), which has been developed for patients to personally follow-
up the symptoms they experience.         

Methods: The study was conducted in the outpatient MS clinic of the 
Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine between January and 
October 2013 and included a sample group of 148 patients who were 
aged >18 years, could easily communicate, had a definite diagnosis of 
MS, and had no other medical problems besides MS. The data were 
collected using patient information forms, including sociodemographic 
and MS-RS forms. To assess the linguistic validity, the Likert-type scale 
with 26 items was first applied to a group of 30 patients. Confirmatory 
factor analysis was used to test the construct validity. Furthermore, 
the correlation of the scale with the Expanded Disability Status Scale 

(EDSS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Mini-Mental 
Status Evaluation (MMSE) scale, and Multiple Sclerosis Quality of Life 
Scale-54 (MSQL-54) was evaluated.

Results: The scale comprised five factors with factor loading values 
between 0.39 and 0.86. The item-total correlation coefficients revealed 
values of 0.27–0.88. The Cronbach’s alpha reliability coefficient for the 
whole scale was determined to be 0.89 and for the subscales to be 
0.60–0.85. The test–retest analysis revealed no difference between 
the scale and its subscales in terms of invariance with time (p>0.05). 
Moreover, MS-RS was significantly correlated with EDSS, HADS, 
MMSE, and MSQL-54.

Conclusion: The Turkish version of MS-RS is a valid and reliable scale 
that can be used in the Turkish population.   

Keywords: Multiple sclerosis, multiple sclerosis-related symptom 
checklist, validity, reliability
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GİRİŞ
Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminde (SSS) inflamasyon, demiyeli-
nizasyon, remiyelinizasyon ve aksonal dejenerasyon ile karakterizedir (1). 
Hastalığın özellikle genç erişkin yaşlarda başlaması nedeniyle hastalar, uzun 
yıllar boyunca özürlü kalabilmektedir (2,3,4).

Multipl skleroz lezyonlarının SSS’de korteksten spinal korda kadar herhangi 
bir yerde gelişmesi ve farklı derecelerde hasara yol açması nedeniyle, MS’te 
ortaya çıkan semptomlar oldukça değişkendir (1). Bu semptomlar içinde 
motor, duysal ve görsel kayıp, ataksi, spastisite, ağrı, bilişsel yıkım, nöropsi-
kiyatrik bulgular, kronik yorgunluk, uyku ve sfinkter disfonksiyonu sayılabilir 
(5,6,7,8,9,10). Bu semptomların iyi tanımlanıp uygun şekilde tedavi edil-
mesi hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi açısından çok önemlidir 
(11,12,13). 

Multipl sklerozda izlenen semptomların birbirleri ile de yakın ilişkisinin ol-
duğu bilinmektedir. Örneğin kronik yorgunluk ile ağrı ve depresyon sıklıkla 
birliktelik göstermektedir (9,14). MS’li hastalarda birbirleriyle etkileşim 
içinde olan bu semptomların bütüncül yaklaşımla tedavisi etkili bir hastalık 
yönetim planı geliştirilmesinde önemlidir. Semptomlar arasındaki karmaşık 
ilişkinin belirlenebilmesi sadece ayrıntıcı bir sorgulama metodu ile müm-
kün olabilir. Bunun yanısıra, hastanın kendi semptomlarını izlemesi ve sağlık 
personeli ile bu bilgileri paylaşması, hasta-hekim ve hasta-hemşire işbirli-
ğini de güçlendirir. Böylece hastaya tedavi ve bakım sürecine aktif katılım 
ve özyönetim becerileri kazandırılarak semptomlar hakkında farkındalığın 
artması, hastalık semptomları ile başetme, komorbid durumların kontrol 
altına alınması, hastalığın fizyolojik ve psikolojik etkilerinin sınırlanması, ba-
ğımlılığın önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması sağlanabilir (9,15,16,17).

Multipl sklerozda fonksiyonel durum ve yaşam kalitesine ilişkin önemli sa-
yıda ölçek olmakla birlikte semptomları değerlendiren ölçek sayısı sınırlıdır. 
Bunların önemli bir bölümü de semptomları global olarak değil tek tek 
ele almaktadır. Bu yaklaşım hem tüm semptomları bir arada görmeyi ve 
aralarındaki ilişkileri farketmeyi güçleştirmekte, hem de hasta değerlendir-
me süresinin uzamasına neden olmaktadır. MS’li hastalarda tek bir form-
da tüm semptomları tanımlayabilen, bütüncül yaklaşım sağlayan, kullanımı 
kolay ve hastaların kendi kendini değerlendirebileceği bir değerlendirme 
aracı olan “Multiple Sclerosis-Related Symptom Checklist” (MS-RS) Gulick 
tarafından 1989 yılında geliştirilmiştir (18). Bu çalışmada Multipl Skleroz 
Semptom Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Tasarımı, Örneklemi ve Yeri
Metodolojik ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Ocak-Ekim 2013 tarihleri 
arasında bir üniversite hastanesinin MS polikliniğinde takip edilmekte olan 
MS’li hastalar üzerinde yürütüldü. Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışmaların-
da faktör analizi yapabilmek için örneklemin ölçek madde sayısının en az 
beş katı olmasının gerektiği gerçeğinden yola çıkılarak, örneklem sayısının 
en az 130 (26x5=130) olması kararlaştırıldı (19). Çalışmamıza 18 yaş üze-
rinde, sorunsuz iletişim kurabilen, MS tanısı kesinleşmiş, en az bir aydır atak 
geçirmemiş olan 148 hasta dahil edildi.

Çalışmanın Etik Yönü
Çalışmaya başlamadan önce MS Semptom Ölçeği’nin Türk toplumuna 
uyarlanması ve kullanılabilmesi için Elsie Gulick’ten yazılı izin temin edildi. 
Bunun yanısıra, çalışmanın yapıldığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fa-
kültesi’den etik onam alındı (No:2012/1717-1277). Çalışmaya katılımda 
gönüllülük ilkesine özen gösterilerek örneklem grubunu oluşturan hasta-
lardan yazılı onam istendi. 

Verilerin Toplanması
Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan hastalara araştırmacı tarafından 
yüz yüze görüşme yöntemi ile formlar uygulandı. Görüşmeler poliklinikte 
görüşme için ayarlanmış bir odada gerçekleştirildi. Hastalara kişisel özellik-
ler ve hastalık ile ilgili bilgileri (hastalığın tipi, süresi, ilaçlar, eşlik eden hasta-
lıklar, işlevsel durum vb.) toplamak amacıyla araştırmacı tarafından literatür 
doğrultusunda geliştirilen hasta bilgi formu ve MS-RS uygulandı. Ölçeğin 
zamana göre değişmezliğini sınamak için aynı örneklem grubundaki 35 has-
taya ilk görüşmeden 15 gün sonra aynı formlar tekrar uygulandı (test-tek-
rar test sınaması) (20). 

Yirmi altı maddeden oluşan MS-RS’de motor (7 madde), beyin sapı (4 
madde), duysal (4 madde), nöropsikiyatrik sorunlar (3 madde) ve boşaltım 
sorunlarını (6 madde) değerlendiren beş alt bölüm ve iki bağımsız madde 
(yorgunluk, uyku güçlüğü) bulunmaktadır. Yanıtları 6’lı Likert skalası (Hiç: 0, 
neredeyse hiç: 1, bazen: 2, genellikle: 3, neredeyse her zaman: 4, daima: 5) 
biçimindedir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 0, maksimum puan 130 
olup yüksek puan artmış semptom yükünü göstermektedir. Ölçeğin alt bo-
yutları ile korelasyonunu incelemek üzere MS çalışmalarında sık kullanılan 
Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği (MSQL-54), Genişletilmiş Özürlülük 
Durum Değerlendirme Skalası (EDSS), Mini Mental Durum Değerlendir-
me Skalası (MMSE) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası (HADS) 
(21,22,23,24,25,26) uygulandı. 

Dil ve Kapsam Geçerliği
Dil ve kapsam geçerliği literatürde belirtildiği şekilde yapıldı (27,28). Öl-
çek iki ayrı çevirmen tarafından İngilizce’den Türkçe’ye tercüme edildikten 
sonra uzman panelinin görüşüne sunularak tek bir forma dönüştürüldü. 
Ortaya çıkan bu metin tekrar İngilizce’ye tercüme edilerek ölçeği geliştiren 
Gulick’e gönderildi ve görüşleri alındı. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0,95 
olarak hesaplandı. Otuz kişilik bir örneklemde ölçeğin pilot uygulaması ya-
pıldı ve ölçeğe son şekli verildi (20,29).

İstatistiksel Analiz 
Çalışmada elde edilen bulguların analiz ve değerlendirmesi bilgisayar 
ortamında, Statistical Package for the Social Sciences 21.0 (IBM Corp.; 
Armonk, NY, ABD) ve LISREL 8,5 paket programları ile yapıldı. Verile-
rin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama, 
standart sapma) hesaplandı. Ölçeğin iç tutarlığı Cronbach alfa ve mad-
de-toplam puan korelasyonları ile değerlendirildi. Ölçek verileri normal 
dağılıma uymadığından nonparametrik testler kullanıldı. Spearman ko-
relasyon analizi ile test-tekrar test incelendi. Doğrulayıcı faktör analizi, 
uyum iyiliği istatistikleri ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar 
%95’lik güven aralığında, istatistik anlamlılık ise p<0.05 düzeyinde de-
ğerlendirildi.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 35,1±10,5 (min-max: 18-62), %73,6’sı (n=109) ka-
dın ve %61,5’i (n=91) lise ve üzeri eğitim durumuna sahipti. Hastaların çoğu 
evliydi. MS’li hastaların ortalama tanı süresi 7,5 yıldı (min-max: 0,5-36 yıl) ve 
çoğunluğu relapsing remitting (ataklı yineleyici) MS tanısıyla takip edilmektey-
di. Hastaların %75’i ambulatuvardı. Hastaların %42,6’sı (n=63) depresifti ve 
MMSE puan ortalamaları 28±1,6 (min-max 28-30) idi (Tablo 1).

Multipl Skleroz Semptom Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması çalışmasında 
yapı geçerliğini değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapıldı. 
Faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indisleri (“Goodness of fit 
index”; GFI), yaklaşık hataların ortalama karekokü (Root-mean-square 
error of approximation; RMSEA) ve standardize edilmiş hataların 
ortalama karekökü (“Standardized root mean square residual”; S-RMR) 
incelendi. Modelin RMSEA değerinin 0,053 olduğu bulundu. Ayrıca kikare 
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değerinin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (χ2=339,67; 
n=148, sd=240, χ2/df=1,41, p=0,001). Bu çerçevede, doğrulayıcı faktör 
analizinde uyumun sağlandığı düşünüldü. χ2/sd=339.67/240=1,41 
değerinin <2 olması sebebiyle iyi uyum sınırları içinde yer aldığı görüldü. 
Doğrulayıcı faktör analizine göre MS-RS Ölçeği’nin faktör yükleri Tablo 
2’de verilmiştir.

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için madde-alt boyut puan korelasyon-
ları, test-tekrar-test korelasyonları ve Cronbach alfa değerleri hesaplandı 
(Tablo 3). Ölçekteki 26 maddenin “madde-alt boyut puan korelasyonu-
nun 0,53-0,87 arasında, alt boyut-toplam puan korelasyon katsayılarının 
0,57-0,81 arasında olduğu, aralarındaki ilişkinin pozitif yönde ve istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). Otuzbeş kişilik örneklem gru-
bunda yapılan test-tekar test analizinde Spearman korelasyon katsayılarının 
0,68-0,90 arasında olduğu gözlendi. İç tutarlılığı değerlendirmek amacıyla 
hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayıları 0,60-0,89 arasında oldu-
ğu bulundu. Hastaların MS-RS puan ortalamasının 42,3±18,7 (min-max: 
9-99) olduğu, en yüksek puanın yorgunluk maddesi ile motor ve eliminas-
yon alt boyutlarından elde edildiği (semptom yükünün bu alanlarda fazla 
olduğu) görüldü.

Yapı geçerliğini desteklemek amacıyla ölçek puanları sosyodemografik 
ve MS özelliklerine göre değerlendirildi. MS-RS puan ortalamalarının yaş 
ile ilişkisine bakıldığında, yorgunluk (r=0,183, p=0,026), motor (r=0,25, 
p=0,002) ve MS-RS total puanı (r=0,18, p=0,026) ile yaş arasında an-
lamlı ilişkiler bulundu. Cinsiyete göre semptom puanları incelendiğinde, 
MS-RS yorgunluk (Z=2,023, p=0,043), duysal (Z=-3,29, p=0,001), ve 

Tablo 2. Faktör yükleri: MS ile İlişkili Belirtiler Ölçeği (MS-RS)(n=148)    

  M B S NP E

1. Yorgunluk*     

2. Kolda güçsüzlük 0,57    

3. Bacakta güçsüzlük 0,73    

4. Kasılmalar 0,68    

5. Titremeler 0,50    

6. Dizde kilitlenme veya çözülme 0,66    

7. Denge sorunları 0,72    

8. Düşme 0,65    

9. Çift görme  0,69   

10. Bulanık görme  0,72   

11. Yutma güçlüğü  0,39   

12. Unutkanlık    0,39   

13. Uyuma güçlüğü*     

14. Yalnızlık hissi    0,78 

15. Depresyon    0,86 

16. Kaygı/huzursuzluk    0,64 

17. Ağrı    0,55  

18. Yanma hissi   0,61  

19. Uyuşma   0,63  

20. İğne batma hissi   0,49  

21. Gündüz: sık idrara çıkma     0,48

22. Gece: sık idrara çıkma      0,61

23. Gündüz: tuvalete çıkmada güçlük     0,48

24. Gece: tuvalete çıkmada güçlük     0,52

25. İdrarı başlatmada güçlük     0,41

26. İdrar yolunda enfeksiyon veya  
yanma hissi     0,43

M: motor; B: beyinsapı; S: duysal; NP: nöropsikiyatrik; E: eliminasyon
*Bu maddeler herhangi bir alt gruba girmeyen bağımsız maddeler olduğundan faktör 
yükleri hesaplanamadı.
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Tablo 1. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri (n=148)  

Özellikler n %

Yaş (ort±Ss, min-max)                           35,1±10,5 (18–62)

Cinsiyet 

 Erkek  39 26,4

 Kadın  109 73,6

Eğitim  

 Lise /Üniversite 91 61,5

 İlkokul/ Ortaokul 57 38,5

Çalışma Durumu

 Çalışıyor 50 33,8

 Ev hanımı 65 43,9

 Öğrenci  9 6,1

 Emekli   10 6,8

 Malulen emekli 3 2,0

 İşsiz 11 7,4

Medeni Durum

 Bekar/Boşanmış/Dul 51 34.5

 Evli 97 65.5

Tanı süresi (yıl) (Ort±Ss, min-max)                     7,5±5,9 (0,5–36)

MS tipleri

 Relapsing remitting  114 77,0

 Seconder progresif 28 18,9

 Primer progresif 6 4,1

Hastalık modifiye edici ilaç kullanımı

 Kullanan  108 73,0

 Kullanmayan  40 27,0

Komorbidite 

 Var    35 23,6

 Yok      113 76,4

EDSS  

 Ambulatuvar (EDSS 0-3,5) 111 75,0

 Yardımla ambulatuvar (EDSS 4-6)  31 20,9

 Bağımlı (EDSS 6,5- 10) 6 4,1

HADÖ: Anksiyete (Ort±Ss, min-max)              7,32±4,49 (0–18)

 Anksiyeteli olan   37 25,0

 Anksiyeteli olmayan 111 75,0

HADÖ: Depresyon (Ort±Ss, min-max)             6,61±3,92 (0–18)

 Depresif olan 63 42,6

 Depresif olmayan 85 57,4

MMSE (ort±Ss, min-max)  28±,6 24-30
EDSS: Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği; HADÖ: Hastane Anksiyete 
ve Depresyon Ölçeği; MMSE: Mini Mental Durum Değerlendirme; Ort±Ss: 
ortalama±standart sapma
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eliminasyon (Z=-2,75, p=0,006) alt boyutlarında ve MS-RS total puan-
larında (Z=-2,55, p=0,011) kadınlarda erkeklere göre artmış semptom 
yükünün olduğu saptandı. Lise altı eğitim grubunun daha üst eğitim dü-
zeyine göre, uykusuzluk dışında, tüm semptomlarda daha yüksek puan 
aldığı, diğer bir deyişle semptom yükünün daha fazla olduğu gözlendi. 
Buna karşın, sadece eliminasyon (Z=-2,24, p=0,025) ve total puanlarda 
(Z=-2,29, p=0,022) anlamlılık olduğu izlendi. Çalışmayan grubun çalışan 
gruba göre MS-RS motor puan ortalamasının da daha yüksek olduğu 
saptandı (p=0,022). 

Tanı süresi arttıkça motor (r=0,24, p=0,002), eliminasyon (r=0,027, 
p=0,001) ve total (r=0,21, p=0,011) puanların da arttığı gözlendi. Has-
taların puan ortalamaları hastalık tipine göre irdelendiğinde progresif MS 
olanların relapsing tipe göre tüm alt boyutlardan (uyuma güçlüğü) ve ölçek 
totalinden daha yüksek puan aldığı görüldü (p<0,001). MS ile birlikte bir 
başka hastalığı daha olanların yorgunluk puanı olmayanlara göre yüksek 
bulundu (Z=-2,013, p=0,044). DMT kullanımına göre hastaların MS-RS 
puanları arasında fark bulunmadı (p>0,05).

Multipl Skleroz Semptom Ölçeği’nin işlevsel durum ile ilişkisi incelendiğinde 
MS-RS ile EDSS, MMSE ve HADÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı 
korelasyonların olduğu gözlendi. Ayrıca, MSQL-54 Yaşam Kalitesi Ölçeği 
puanları ile de istatistiksel olarak anlamlı orta derecede güçlü korelasyonlar 
saptandı (Tablo 4).

TARTIŞMA 
Multipl Skleroz Semptom Ölçeği Gulick ve ark. (18) tarafından MS’li 
hastaların deneyimledikleri semptomları izlemek amacıyla geliştirilmiş bir 
ölçektir. Ölçek motor, beyinsapı, duysal, nöropsikiyatrik ve eliminasyon 
olmak üzere 26 madde ve 5 alt bölümden oluşmaktadır (18). Çalışmamızda 
öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizi ile dil ve kapsam geçerliği sağlandıktan 
sonra psikometrik değerlendirmeler yapıldı. Ölçeğin yapı geçerliğini 
incelemek, maddelerin belirlenen alt boyutlarda yeterince temsil edilip 
edilmediğini ve alt yapıların ölçeğin özgün yapısını açıklamakta yeterli 
olup olmadığını sınamak için ayrıca doğrulayıcı faktör analizi uygulandı. 
Maddelerin 0,39-0,86 arasında faktör yükü ile beş faktör altında toplandığı 
ve ölçeğin orijinalinde olduğu gibi motor, beyinsapı, duysal, nöropsikiyatrik 
ve eliminasyon olmak üzere beş faktörlü bir yapıda olduğu saptandı. 
Uyum iyiliği indislerine (ki-kare, RMSEA, SRMR, AIC, CAIC, ECVI) göre 
modelin kabul edilebilir uyum sınırları içinde olduğu görüldü. Bu sonuçlar 
doğrultusunda ölçeğin yapı geçerliği yeterli bulundu.

Ölçeğin güvenirlik analizinde literatürde belirtilen yöntemlerden madde-alt 
boyut puan korelasyonu, Cronbach alfa (iç tutarlılık) ve test-tekrar-test (za-
mana göre değişmezlik) uygulamaları kullanıldı. Madde-alt boyut puan ko-
relasyonları ile ölçeğin her bir maddesinin ait olduğu alt gruba katkısı ve her 
bir alt grubun toplam puana katkısı arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olması beklenmektedir. Bu katsayının alt sınırı ile ilgili lite-
ratürde farklı değerler olmakla birlikte genellikle en alt seviye olarak 0,20 
alınmakta, korelasyon katsayısı 0,30-0,40 arasında olan maddelerin “iyi”, 
0,40 üstünde olan maddelerin “çok iyi” düzeyde ayırt edici ve dolayısıyla 
güvenilir olduğu bildirilmektedir (29). Çalışma bu bulgular doğrultusunda 
incelendiğinde MS-RS Türkçe versiyonunun madde-alt boyut puan kore-
lasyonunun 0,53-0,87 arasında, alt boyut-toplam puan korelasyonunun ise 
0,57-0,81 arasında değiştiği ve ölçekten çıkartılması gereken bir madde 
olmadığı saptandı.

Likert tipi ölçeklerde güvenirliğin değerlendirilmesinde önerilen yöntem-
lerden biri de Cronbach alfa güvenirlik katsayısıdır (20). Gulick tarafından 
yapılan çeşitli çalışmalarda (18,30,31) Cronbach alfa katsayısı alt boyutlar 
için 0,66-0,86, tüm ölçek için 0,87-0,89 arasında olduğu bildirilmektedir. 
Çalışmamız orijinal çalışma sonuçları ile benzerlik göstermekle kalmayıp, 
ölçek toplam Cronbach alfa katsayısının yüksek (0,89) olması ile tüm alt bo-
yutlarda da (0,60- 0,85) yüksek iç tutarlılık olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ölçeklerde güvenirliğin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden 
bir diğeri de ölçeğin zamana karşı değişmezliğini sınamak üzere yapılan 

Tablo 4. MS-RS puanlarının EDSS, MMSE, HADÖ ve MSQL-54 ile korelasyonları (n=148)

Ölçekler            Motor Beyinsapı Duysal Nöropsikiyatrik  Eliminasyon MS-RS Total

MS-RS r p r p r p r p r p r p

EDSS  0,74 0,001 -0,16 0,337 0,00 0,991 0,15 0,371 0,54 0,001 0,56 0,001

MMSE  -0,23 0,167 -0,06 0,722 -0,01 0,925 -0,21 0,214 -0,40 0,017 -0,34 0,043

HADS-A  0,14 0,394 0,31 0,064 0,17 0,314 0,50 0,002 0,23 0,173 0,23 0,173

HADS-D  0,29 0,082 0,29 0,089 0,30 0,080 0,48 0,003 0,43 0,008 0,43 0,008

MSQL54-PHC -0,61 0,001 -0,37 0,001 -0,56 0,001 -0,46 0,001 -0,47 0,001 -0,71 0,001

MSQL54-MHC -0,47 0,001 -0,42 0,001 -0,45 0,001 -0,54 0,001 -0,41 0,001 -0,62 0,001

EDSS: Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği; MMSE: Mini Mental Durum Değerlendirme; HADÖ-A: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Anksiyete; HADÖ-D: Hastane 
Anksiyete ve Depresyon Ölçeği- Depresyon; MSQL-54 PHC: Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği-54 Fiziksel Sağlık Bileşeni; MSQL-54 MHC:  Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi 
Ölçeği-54 Mental Sağlık Bileşeni
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Tablo 3. MS-RS Ölçeği Türkçe Formu tanımlayıcı istatistikleri, Cronbach 
alfa değerleri ve  test-tekrar test korelasyonları (n=148)

                Test-Tekrar test

Alt boyut Ort±Ss Cronbach Alfa r p

Motor 1,8±0,9 0,83 0,90 0,001

Beyinsapı  1,3±0,7 0,60 0,71 0,001

Duysal  1,6±0,9 0,65 0,64 0,001

Nöropsikiyatrik 1,4±0,9 0,85 0,89 0,001

Eliminasyon 1,8±0,8 0,75 0,68 0,001

MS-RS Total 42,3±18,7 0,89 0,85 0,001

Yorgunluk* 3,0±1,0 - 0,71 0,001

Uyuma güçlüğü* 1,5±1,5 - 0,74 0,001

*Bu maddeler herhangi bir alt gruba girmeyen bağımsız maddeler olduğundan Cronbach 
alfa değerleri hesaplanamadı.
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test-tekrar-testtir. Türkçe ölçeğimizin test-tekrar-test uygulamasında kore-
lasyon katsayılarının 0,68-0,90 arasında ve orijinal ölçektekine (18,30) ben-
zer olduğu saptandı. Bu sonuçlar ölçeğin tekrarlayan ölçümlerde benzer 
ölçüm değerlerini sağlama özelliğine sahip ve tutarlı olduğunu göstermek-
tedir. Sonuçlar MS-RS Türkçe formunun MS’li hastalara uygulanabilecek 
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Çalışmamızda ayrıca, MS-RS ölçeğinin yapı geçerliğini desteklemek ama-
cıyla semptom ölçeği sosyodemografik ve klinik özelliklere göre de de-
ğerlendirildi. Çalışmaya katılan MS’li hastaların yaş ortalaması 35,1±10,5 
(min-max: 18-62) olup yaş dağılımı ağırlıklı olarak genç-orta yaş aralığın-
dadır. MS-RS puan ortalamalarının yaş ile ilişkisine bakıldığında, MS-RS 
yorgunluk, motor ve total puanı ile yaş arasında anlamlı olmakla birlikte 
zayıf ilişkiler bulundu. Hastaların %73,6’sı (n=109) kadın, %26.4’ü (n=39) 
erkektir. Literatürde de hastalığın kadınlarda daha sık ortaya çıktığı ve 
kadın/erkek oranının 2-3/1 düzeyinde olduğu belirtilmektedir (32). Cin-
siyete göre semptom puanları incelendiğinde, MS-RS yorgunluk, duysal 
ve eliminasyon alt boyutunda ve total puanlarında kadınlarda erkeklere 
göre artmış semptom yükünün olduğu saptandı. Literatürde kadınlarda 
semptom farkındalığının daha yüksek olduğu, erkeklerin ise biyolojik veya 
kültürel nedenlerle daha az semptom bildirdiği (33,34) belirtilmektedir. 
Bazı çalışmalarda yorgunluğun kadınlarda daha fazla görüldüğü, erkek-
lerde de duysal sorunlardan çok motor ve spinal semptomların izlendiği 
bildirilmektedir (34,35). Belirtilerin izlenmesinde sağlık davranışları açı-
sından önemli bir faktör olduğundan grubun eğitim durumu da ele alındı. 
Çalışmamızda lise altı eğitim grubunun daha üst eğitim düzeyine göre, 
uykusuzluk dışında, tüm semptomlarda daha yüksek puan aldığı, diğer 
bir deyişle semptom yükünün daha fazla olduğu saptandı. Ancak sadece 
eliminasyon ve total puanlarda anlamlılık saptandı. Hasta bildirimine da-
yalı çalışmalarda düşük eğitim düzeyinin olumsuz hasta sonuçlarıyla ilişkili 
olduğu bildirilmektedir (36). Literatür ile uyumlu bulunan bu sonuçlar 
MS-RS ölçeğinin yapı geçerliğini de desteklemektedir.

Örneklem grubunun MS alttipi büyük oranda (%77, n=114) ataklı yine-
leyici (“relapsing remitting”) MS’tir. Çalışmalarda örneklemin özelliklerine 
göre farklı dağılımlar gösterse de literatürde de bu oran benzer düzeydedir 
(37,38). Hastaların puan ortalamaları hastalık tipine göre incelendiğinde, 
beklendiği üzere, progresif MS hastalarının ataklı yineleyici MS hastalarına 
göre tüm alt boyutlardan ve ölçek totalinde daha yüksek puanlar aldığı sap-
tandı (39). Ayrıca, tanı süresi arttıkça MS-RS motor, eliminasyon ve total 
puanların da arttığı saptandı. Buna karşın, aralarındaki korelasyonun zayıf 
olduğu görüldü. Bu durumun hastaların çoğunun MS tipinin ataklı yineliyici 
olmasından kaynaklanmış olduğu düşünüldü.

Çalışma poliklinik koşullarında yapıldığından hastaların çoğunluğunun 
ambulatuvar (EDSS:0-3,5, %75) olduğu gözlendi. HADÖ ile hastaların 
%25’inin anksiyeteli, %42,6’sının depresif olduğu saptandı. Örneklemin 
MMSE puan ortalamasının 28±1,6 (min-max: 24-30) olduğu, zihinsel işlev-
lerin ise iyi düzeyde olduğu bulundu. Ölçeğin yapı geçerliğini desteklemek 
amacıyla MS-RS’nin işlevsel durum değerlendirme ölçekleri (EDSS, MMSE, 
HADÖ) ve yaşam kalitesi (MSQL-54) ile arasındaki ilişkiler değerlendirildi. 
EDSS ile MS-RS motor alt grubu ve MS-RS total puanı arasında anlamlı ve 
güçlü bir korelasyon olduğu gözlendi. Gulick ve ark. (40) çalışmalarında 
da hekim tarafından yapılan EDSS değerlendirme puanları ile hastanın bil-
dirdiği semptomların (MS-RS tüm alt boyutlarının) önemli ölçüde uyumlu 
olduğunu belirtilmektedir. Bunun dışında çalışmamızda MMSE ile MS-RS 
total puanı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulundu. HADÖ 
anksiyete ve depresyon puanları da beklendiği şekilde MS-RS nöropsikiyat-
rik alt grubu ile korele olduğu izlendi. Ancak HADÖ depresyon puanının 
MS-RS total puanı ile korelasyon gösterdiği görülürken, HADÖ anksiyete 
puanı ile korelasyon göstermediği saptandı. Özetle, fonksiyonel durum öl-

çekleri ile MS-RS’de ilgili alt boyut arasında ve ayrıca MS-RS total puanı 
arasında (HADÖ anksiyete hariç) anlamlı ilişkiler olduğu gözlendi.

Çalışmalarda MS’li hastaların semptomlarla sık karşılaştığı ve bu semptom-
ların ciddiyetinin yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkilediği bildirilmektedir 
(41,42). Benzer şekilde çalışmamızda MSRS ve MSQL-54 bileşik fiziksel 
sağlık ve bileşik mental sağlık puanları arasında negatif yönlü orta-iyi düzey-
de anlamlı ilişki olduğu ve semptom yükü artışının yaşam kalitesini azalttığı 
gösterilmiştir.

Sonuç olarak, MS-RS Türkçe Formu’nun MS’in neden olduğu semptomla-
rın değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç oldu-
ğu saptanmıştır. Kronik nörolojik bir hastalık olan MS’te hastalar yaşamları 
boyunca çeşitli semptomlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu semptomların 
hastalar tarafından izlenmesi hastalarda semptom farkındalığının artmasını, 
komorbid durumların azalmasını, semptomlara erken müdahale etme şan-
sını ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. 

Multipl Skleroz Semptom Ölçeği (MS-RS) kullanılarak hastaların deneyim-
ledikleri semptomların pratik bir şekilde değerlendirilmesi klinik uygula-
malarda yararlı olabilir. Gelecekte bu formun, hastaların prospektif olarak 
izlendiği çalışmalarda kullanılması ve hastaların değişen klinik durumlarını 
saptamadaki duyarlılığının test edilmesi önerilebilir. 
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