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Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin süre¤en, ilerleyici
bir hastal›¤›d›r. Hastal›¤›n, öncelikle bafllang›ç y›llar› olmak üzere,
her döneminde dinamik bir süreç söz konusudur. Bu durum, hasta-
l›¤›n nicel de¤erlendirmesinin hem hasta hem de tedavi ekibi aç›-
s›ndan önemini ortaya koyar: 1. Hasta aç›s›ndan önemlidir; çünkü
hastal›¤›n o anki durumu ve -varsa- uygulanmakta olan tedavinin
etkileri bu de¤erlendirmeye göre belirlenir, 2. Gelifltirilmekte olan
yeni ilaçlar ve di¤er tedavi yöntemlerinin etkisini saptamak ancak
nicel de¤erlendirme ile söz konusu olabilir. Tek bir ideal ölçek bu-
lunabilmifl de¤ildir. Bunun nedenini MS’in özelliklerinde aramak
gerekir: 1. MS, klinik ortaya ç›k›fl özellikleri ile heterojen bir hasta-
l›kt›r. Bu özelli¤ini karfl›layacak ölçe¤in, tüm olas› klinik görünümle-
ri ortaya koyacak niteliklere sahip olmas› gerekir, 2. Hastal›¤›n er-
ken dönemlerinde, birçok hastada hastal›k aktivitesi subkliniktir.
Bunu gösterecek ölçeklerin gelifltirilmesi gerekir. 

Multipl Sklerozda De¤erlendirme Ölçekleri

Multipl skleroz de¤erlendirme ölçekleri 3 temel grupta de¤er-
lendirilebilir (1,2):

1. Hasta ve/ya da yak›nlar›ndan al›nan bilgilere dayanarak
hatal›k fliddetini belirlemeye yönelik ölçekler:

a. Yetersizlik Durum Ölçe¤i (Incapacity Status Scale-ISS)
Kurtzke ve Granger taraf›ndan gelifltirilmifltir. Afla¤›daki para-

metreleri üzerine kurulur:
I. Fiziksel durum
II. Üst ekstremite ifllevi
III. Alt ekstremite ifllevi
IV. Duysal ifllevler
V. Salg›sal ifllevler
VI. Destek etkenleri (psikolojik / finansal)
VII. Barthel indeksi
ISS ile 16 temel madde de¤erlendirilir: merdiven t›rmanma, am-

bulasyon, transfer, barsak ifllevi, mesane ifllevi, banyo yapma, gi-
yinme, kiflisel bak›m, beslenme, görme, konuflma ve duyma, t›bbi
sorunlar (MS’le iliflkili ya da de¤il), duygu-durum ve düflünce bo-
zukluklar›, biliflsel durum, yorgunluk, cinsel ifllevler. Her bir para-
metre için 0 (bozukluk yok) - 4 (en kötü ifllevsel durum) aras›nda pu-
anlama yap›l›r. En yüksek puan 64’tür. 
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ÖZET 
Santral sinir sisteminin ilerleyici bir hastal›¤› olarak multipl skleroz (MS) dinamik
bir sürece sahiptir. Hastal›¤›n gidifli boyunca özürlülü¤ün de¤erlendirilmesi kilit
öneme sahiptir ve özellikle tedavi karar›n› belirlemede çok önemlidir. MS’te
özürlülü¤ün de¤erlendirilmesi; hastal›¤›n fiziksel, ruhsal, biliflsel ve toplumsal
yönü düflünüldü¤ünde, oldukça karmafl›kt›r. Bu yaz›da MS’te özürlülü¤ün
de¤erlendirilmesi için çeflitli alanlarda kullan›lan ölçekler ve bu ölçeklere iliflkin
özellikler irdelenmifltir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; Özel Say›: 45: 6-9)
Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, özürlülük, derecelendirme ölçekleri,
expanded disability status scale, multiple sclerosis functional composite

ABSTRACT
Multiple sclerosis (MS) has a dynamic process as a chronic central nervous
system disease. Evaluation of disability has a key role especially for treatment
decision during the disease course. It is highly complex to determine the 
disability due to involvement of many areas in the disease: physical, 
psychological, cognitive and social. Disability scales and related conditions
were considered. (Archives of Neuropsychiatry 2008; 45 Supplement: 6-9)
Key words: multiple sclerosis, disability, rating scales, expanded disability sta-
tus scale, multiple sclerosis functional composite



b. Çevresel Durum Ölçe¤i (Environmental Status Scale-ESS)
Mallerup ve Fog’un önderli¤indeki uluslar aras› bir ekip taraf›n-

da haz›rlanm›flt›r. Her biri 0 (bozukluk yok) - 5 (en kötü ifllevsel du-
rum) aras›nda puanlanan 7 madde içerir: 

I. Çal›flma
II. Finansal/ekonomik durum
III. Kiflisel ikamet
IV. Kiflisel yard›m gereksinimi
V. Transport
VI. Toplumsal görevler
VII. Sosyal etkinlikler
*Yukar›daki iki ölçek Minimal Özürlülük Kayd› (Minimal Record

of Disability)’n›n parças›d›r.
c. Yorgunluk Ölçekleri (3-5)
Multipl sklerozda yorgunluk 1980’lerin bafllar›na kadar tart›fl›l-

m›fl, hatta tan›mlanm›fl de¤ildir. Son y›llarda MS’te yorgunlu¤a olan
ilgi giderek artmaktad›r. Yorgunluk, MS’in klinik gidifli boyunca %
50-80 s›kl›kta görülür ki; bu oran dengesizlik, yürüme bozuklu¤u, tre-
mor ve barsak/mesane ifllev bozuklu¤u gibi tipik MS semptomlar›n-
dan daha yüksektir. De¤erlendirmede en yayg›n olarak kullan›lan
ölçekler:

I. Yorgunluk fiiddet Ölçe¤i (Fatigue Severity Scale)
II. Yorgunluk Etki Ölçe¤i (Fatigue Impact Scale)
dd.. YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  ÖÖllççeekklleerrii
Yaflam kalitesinin kronik, ilerleyici ve MS gibi do¤as› de¤iflken

hastal›klarda öneminin anlafl›ld›¤› son 10-15 y›lda, hastal›¤›n özgül
belirtilerinin hasta taraf›ndan en iyi tan›mlanabilece¤i ölçekler ge-
lifltirilmifltir. Burada MS’e özgü yaflam kalitesi ölçekleri irdelene-
cektir.

11.. MMuullttiippll  SSkklleerroozz  YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  ((MMSSQQOOLL))--5544  
((MMuullttiippllee  SScclleerroossiiss  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  --5544))  ((66))  
Kullan›labilirlili¤i ve geçerlili¤i daha önce birçok kez test edilmifl

olan (SF-36)’ya 18 MS’e özgü madde eklenerek oluflturulmufl bir öl-
çektir. Bu anket 12 bölümden oluflan 54 soru içermektedir. Eklenen
18 soru; genel yaflam kalitesi (2 madde), sa¤l›k stresi (4 madde), cin-
sel ifllevler ve tatmin (5 madde), biliflsel ifllevler (4 madde), enerji 
(1 madde), a¤r› (1 madde), sosyal ifllevler (1 madde)’den oluflur. So-
nuçta, ölçekle hastalar fiziksel ve mental olmak üzere iki ayr› pua-
na sahip olur. Geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar› baflar›yla yap›lm›fl
olup ölçek yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. MSQOL-54’ün Türk toplu-
muna uyarlama ve geçerlik çal›flmas› Dokuz Eylül Üniversitesi T›p
Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal›’nda yap›lm›fl ve Türk MS hastalar›
taraf›ndan anlafl›l›r ve kabul edilebilir bulundu¤u saptanm›flt›r (7).
Ayr›ca; yine Türk toplumunda yap›lan bir çal›flma ile MS’te atak dö-
neminde, Multiple Sclerosis Functional Composite ile belirlenen
özürlülük ile MSQOL ile ortaya konulan yaflam kalitesi ilk kez ba¤›n-
t›l› bulunmufltur (8). Ayn› çal›flma ile; hastalar›n atak dönemleri ile
remisyon dönemleri aras›ndaki MSFC de¤iflimi, MSQOL-54 ile ba-
¤›nt›l› bulunarak, pulse metil prednizolon tedavisinin etkisini göster-
mede MSQOL-54’ün etkin biçimde kullan›labilece¤ini kan›tlam›flt›r.
MSQOL-54 kullan›larak, yine ayn› merkez taraf›ndan yap›lan bir ça-
l›flmada yaflam kalitesi ile EDSS kullan›larak ölçülen özürlülük ara-
s›nda ba¤›nt› oldu¤u gösterilmifltir (9). Yine bu çal›flma ile EDSS ifl-
levsel sistemlerinden piramidal ve serebellar sistemlerle MSQOL-

54’ün fiziksel puanlar› aras›nda ba¤›nt› oldu¤u gösterilmifltir. ‹lginç
bir bulgu olarak, hastalar taraf›ndan çok rahats›zl›k verici olarak gö-
rülen, ne var ki hekimler taraf›ndan her zaman yeterli ilgiyi görme-
yen duysal yak›nmalar (duysal ifllevsel sistem) da fiziksel puanlarla
ba¤›nt›l› görülmüfltür. Bu bulgu, hastal›¤›n hasta ve hekim taraf›n-
dan alg›lan›fl farkl›l›¤›na iflaret etmektedir. Bu ve benzeri çal›flma-
lar; MS’te yaflam kalitesi de¤erlendirmesinin öneminin ça¤dafl yak-
lafl›mlarla daha anlafl›l›r biçimde ortaya konulabilece¤ini göster-
mektedir. Böylece elde edilen veriler uygulamas› kolay, hasta uyu-
munun en üst düzeyde oldu¤u anketlerle hastal›k gidifline iliflkin ip
uçlar› elde edilebilir.

22.. FFuunnccttiioonnaall  AAsssseessssmmeenntt  ooff  MMSS--  MMSS  ‹‹flfllleevvsseell  
DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii  ((FFAAMMSS))  ((1100))
Cella ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen bu ölçekte, MSQOL-

54’ten farkl› olarak temel ölçek olarak Functional Assessment of
Cancer Therapy-General (FACT-G) kullan›lm›flt›r ve 59 maddeden
oluflmaktad›r. Alt› alt ölçekten oluflur ve sorulardan 44’ü puanlama-
ya al›n›r: Mobilite (7 madde), semptomlar (7 madde), duygusal iyilik
(7 madde), genel durum (7 madde), düflünce / yorgunluk (9 madde),
aile/sosyal iyilik (7 madde).

33.. MMuullttiippllee  SScclleerroossiiss  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  IInnvveennttoorryy  --  
MMuullttiippll  SSkklleerroozz  YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  EEnnvvaanntteerrii  ((MMSSQQLLII))
Di¤er iki MS-özgül yaflam kalitesi ölçe¤i gibi genel bir yaflam

kalitesi ölçe¤i temel al›narak oluflturulmufltur. Temel al›nan ölçek
SF-36’d›r. MSQOL-54 ve FAMS’tan farkl› olarak, bu genel yaflam ka-
litesi ölçe¤ine tek tek yeni maddeler yerine, yap›land›r›lm›fl bir dizi
soru eklenmifltir. 

Bu üç MS-özgül yaflam kalitesi ölçe¤i karfl›laflt›r›ld›¤›nda birçok
benzer özelli¤in yan› s›ra kimi temel ayr›mlar oldu¤u görülür 
(Tablo). MSQLI için en önemli fark, bir merkezde, kontrol alt›nda
doldurulmas›d›r; MSQOL-54 ve FAMS ise evde doldurulabilir.
MSQLI, di¤er ikisine göre, MS semptomlar›n›n taranmas› aç›s›ndan
daha kapsay›c›d›r. FAMS, MS’in psikososyal yönünü irdeleme aç›-
s›ndan daha üstün görünmektedir. Bunun sonucu olarak; görsel ifl-
levler, mesane-barsak ifllevleri ve biliflsel ifllevler aç›s›ndan yeter-
sizdir. MSQOL-54 de görsel ifllevler, mesane ve barsak ifllevlerini
de¤erlendirmede yetersiz kalmaktad›r. MSQLI’nin semptom tarama
yönünden ortaya ç›kan bu üstünlü¤ü, uygulama süresinin di¤er
testlerin iki kat› oldu¤u göz önünde bulundurulursa, bir dezavanta-
j›n nedeni olmaktad›r. 

Son y›llarda, di¤er kronik hastal›klarda kullan›lan S‹YK ölçekle-
rinden farkl›, yaln›zca MS’in klinik ve sosyal yönünü kapsayan, iyi
tan›mlanm›fl S‹YK ölçek özelliklerine uygun, MS’e özgü yaflam kali-
tesi ölçekleri gelifltirilmifl olmas›, daha iyi, MS-özgül bir ölçe¤in ge-
lifltirilme çabas›n› s›n›rland›rmam›flt›r. Bu ba¤lamda; tüm MS’e öz-
gü S‹YK ölçeklerinde, geçmiflte di¤er kronik hastal›klar için geliflti-
rilmifl anket sorular›na MS-özgül sorular›n eklenmesi söz konusu
iken, Türkiye’nin de içinde oldu¤u, uluslararas› iflbirli¤i ile tamam›
MS’e özgü 31 soru içeren ‘Multiple Sclerosis International Quality
of Life - Multipl Skleroz Uluslar aras› Yaflam Kalitesi (MUSIQOL) ge-
lifltirilmifl ve uluslararas› geçerlili¤i yap›lm›flt›r (11). Bu ölçe¤in te-
mel özellikleri; hastalar›n kendi bak›fl aç›lar›yla hastalar, nörologlar
ve sa¤l›k ekonomistlerinin yak›n iflbirli¤i ile gelifltirilmifl olmas› ve
tamamen MS’e özgü bir anket olmas›d›r. 31 MS-özgül soru içeren
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MUSIQOL 6 alt gruptan oluflan genifl kapsaml› bir ölçektir ve 1. fi-
ziksel olarak iyi hissetme, 2. semptomlar, 3. psikolojik olarak iyi his-
setme, 4. özgüven, 5. arkadafllarla iliflkiler, 6. aile ve t›bbi ekiple ilifl-
kileri araflt›ran sorular› içerir. Ölçe¤in geçerlik çal›flmas›, aralar›n-
da Türkiye’nin de bulundu¤u 20 ülkede (Türkiye, ‹ngiltere, ‹talya,
Fransa, ‹spanya, Almanya, ‹sveç, Norveç, ABD, Kanada, Arjantin,
‹srail, Rusya, Güney Afrika, Yunanistan, Portekiz, Fas, Tunus, Lüb-
nan, Brezilya), bu ülkelerde konuflulan 14 ayr› dilde, ayn› zamanda
yap›lm›flt›r. Ölçe¤in 74 soru içeren birinci versiyonuyla yap›lan bir
çal›flma, yaflam kalitesinde zaman içinde de¤iflimi araflt›ran az sa-
y›da araflt›rmadan biridir (‹diman ve ark 2004). Burada elde edilen
veriler, özellikle hafif özürlülü¤e sahip hastalar›n yaflam kalitesinin
zaman içindeki de¤iflimine iliflkin güçlü veriler sunmaktad›r.

e. Guy Nörolojik Özürlülük Ölçe¤i 
(Guy’s Neurological Disability Scale)
Sharrack ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilmifl olan bu ölçek 12

farkl› bölümden oluflur: Biliflsel ifllevler, duygudurum, görme, ko-
nuflma, yutma, üst ekstremite ifllevleri, alt ekstremite ifllevleri, me-
sane ifllevleri, barsak ifllevleri, cinsel ifllevler, yorgunluk ve di¤erle-
ri. Her ne kadar zaman zaman hekimin yönlendirmesine gereksinim
duyulsa da hastan›n kendi kendine doldurdu¤u bir form temelinde
uygulan›r. Puanlama 0 (sorun yok) ile 5 (a¤›r sorun) aral›¤›nda yap›-
l›r. Toplam puan 0-60 aras›nda de¤iflir. 

22.. SSttaannddaarrtt  nnöörroolloojjiikk  bbaakk››yyaa  ddaayyaannaann  kklliinniikk  
ddeerreecceelleennddiirrmmee  ööllççeekklleerrii
aa.. GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl  ÖÖzzüürrllüüllüükk  DDuurruummuu  ÖÖllççee¤¤ii  
((EExxppaannddeedd  DDiissaabbiilliittyy  SSttaattuuss  SSccaallee--EEDDSSSS))  ((1122))::
EDSS, MS hastalar›n›n de¤erlendirilmesinde en yayg›n biçimde

kullan›lan ve iyi tan›mlanm›fl bir ölçektir. EDSS puan›, klinisyenin
görüflmesi ve nörolojik bak› temel al›narak elde edilir. 0.5 aral›kl› 20

basamaktan oluflan bu ölçekte, basamaklardan 0, normal nörolojik
bak›y›; 10, MS’e ba¤l› ölümü ifade eder. EDSS’de puanlar, MS’te kö-
tüleflmeye karfl›l›k gelecek biçimde artar. 0’dan sonraki ilk puan
1’dir ve daha sonra 0.5 puan aral›klar› ile klinik kötüleflme ifade edi-
lir. EDSS puan›, 1.0-4.0 aras›nda ‹fllevsel Sistemler (‹S)’e dayan›r:
Piramidal, serebellar, beyin sap›, duysal, görsel, barsak-mesane,
mental ve di¤er ‹S olmak üzere 7 ‹S vard›r. EDSS, 4.0-8.0 puanlar›
aras›nda ambulasyon durumunu gösterir. De¤erlendirme hastan›n
afl›r› çaba göstermeden ortaya koydu¤u en iyi performansa daya-
n›r. 6.0 puandan itibaren hastan›n destek gereksinimi kaydedilmek-
tedir. 6.0, tek tarafl› deste¤e; 6.5 ise iki tarafl› deste¤e gereksinim
duyuldu¤unu ifade etmektedir. 7.0’dan itibaren tekerlekli sandalye
ve giderek yata¤a ba¤›ml›l›k söz konusudur. EDSS kullan›m› ile ilgi-
li baz› sorunlar vard›r: 

1. Düflük EDSS puanlar›n›n hesaplanmas›nda temel al›nan
‹S’lerin de¤erlendirilmesi özneldir, 

2. Orta de¤erdeki puanlarda EDSS bir ambulasyon indeksi gibi-
dir, 

3. Yüksek puanlarda EDSS basamaklar› farklar› belirlemede du-
yars›z olacak biçimde çok genifltir, 

4. Herhangi bir puan düzeyinde MS için çok önemli bir özürlü-
lük nedeni olan biliflsel ifllevlerin de¤erlendirilmesinden uzak bir öl-
çektir,

5. EDSS, 4.0-6.5 aras›nda üst ekstremite ifllevlerinin de¤erlendi-
rilmesine duyars›zd›r. 

bb.. SSccrriippppss  NNeeuurroolloojjiikk  DDeerreecceelleennddiirrmmee  ÖÖllççee¤¤ii  
((SSccrriippppss  NNeeuurroollooggiiccaall RRaattiinngg  SSccaallee))::
Sipe ve ark taraf›ndan gelifltirilmifl bir ölçektir. Standart nörolo-

jik bak›n›n do¤rudan çevirisi fleklindedir: Mental durum ve biliflsel
ifllevler (10 puan), görme ile ilgili kraniyal sinirler (21 puan), alt kra-
niyal sinirler (5 puan), kuvvet (20 puan), derin tendon refleksleri 
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Tablo. MS’te özgül yaflam kalitesi ölçeklerinin karfl›laflt›rmas› 

Özellik MSQLI MSQOL-54 FAMS

Kaynak olan genel ölçek SF-36 SF-36 FACT-G
Yorgunluk Modifiye Yorgunluk SF-36 Canl›l›k Düflünce/yorgunluk 

Etki Ölçe¤i (21 madde) (5 madde) (5 madde)
A¤r› MOS a¤r› etkileri SF-36 Vücut a¤r›s› Fiziksel semptomlar 

(6 madde) (5 madde) (4 madde)
Cinsel ifllevler/tatmin Cinsel tatmin ölçe¤i Cinsel ifllevler Ek sorunlar ölçe¤i 

(4 madde) (4 madde) (1 madde)
Mesane ifllevleri Mesane kontrol ölçe¤i Sosyal ifllevler ölçe¤i Ek sorunlar ölçe¤i 

(4 madde) (1 mesane barsak ifllevi maddesi) (2 madde)
Barsak ifllevleri Barsak kontrol ölçe¤i Sosyal ifllevler ölçe¤i -

(5 madde) (1 mesane barsak ifllevi maddesi)
Görsel ifllevler Görsel tutuluma etki - -

(5 madde)
Biliflsel ifllevler Biliflsel ifllevler Biliflsel ifllevler Düflünce/yorgunluk 

(20 madde) (20 madde) (5 madde)
Duygusal durum Mental sa¤l›k ölçe¤i Sa¤l›k stres ölçe¤i Duygusal iyilik 

(18 madde) (4 madde) (7 madde)
Genel durum
(7 madde)
Ek sorunlar ölçe¤i 
(3 madde)

Sosyal iliflkiler ve destek MOS sosyal destek ölçe¤i SF-36 sosyal ifllevler Aile/toplumsal iyilik
(18 madde) (3 madde) (7 madde)

Toplam 137 madde 54 madde 59 madde
(K›salt›lm›fl ölçekte 80 madde)



(8 puan), Babinski iflareti (4 puan), duysal ifllevler (12 puan), sere-
bellar ifllevler (10 puan), yürüme ve denge (10 puan). En yüksek pu-
an 100’dür ve bozukluklar puan› azalt›r. 

cc.. MMSS  TTuuttuulluumm  ÖÖllççee¤¤ii  ((MMSS  IImmppaaiirrmmeenntt  SSccaallee--MMSSIISS))::
Ravnborg ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen bu ölçek

Scripps ölçe¤ine benzer özelliktedir.
33.. NNöörroolloojjiikk  ‹‹flfllleevvlleerriinn  NNiicceell  ÖÖllççüümmüü

a. Nörolojik ‹fllevlerin Nicel De¤erlendirmesi (Quantitative Eva-
luation of Neurologic Function):

Tourtellotte ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilmifltir. MS-özgül
olmayan bir test bataryas›n› içerir. 

b. Nicel Motor Ölçüm (Quantitative Motor Testing):
Noseworthy taraf›ndan gelifltirilmifl nicel izometrik kas gücü

de¤erlendirme cihaz›d› ile yap›l›r. 
c. 9-Hole Peg Test:
d. Kutu ve Blok Testi (Box and Blocks Test)
e. Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC):
MSFC, 1994 y›l›nda ABD MS Derne¤i’nin önderli¤inde gelifltiri-

len ve 1999’da son flekli verilen nicel bir ölçektir (13-17). Alt ekstre-
mite, üst ekstremite ifllevleri ve biliflsel ifllevler test edilir. Alt ekstre-
mite ifllevleri için Timed 25-Foot Walk (T25W) kullan›l›r. Burada,
hastan›n 25 feet (yaklafl›k 8 metre)’lik bir uzakl›¤› ne kadar sürede
kat etti¤i hesaplan›r. Test iki kez yinelenerek ortalamas› al›n›r. Üst
ekstremite ifllevleri için 9- Hole Peg Test (9-HPT) kullan›l›r: Dokuz
delikli test materyaline, bu deliklere uygun çubuklar›n mümkün ol-
du¤unca h›zl› bir biçimde yerlefltirilmesine dayan›r. Sa¤ ve sol eller
için ikifler kez olmak üzere dört kez yinelenen testte, ortalama al›-
narak sonuç elde edilir. Biliflsel ifllevler için Paced Auditory Serial
Additional Test (PASAT)’in 3 saniyelik versiyonu kullan›l›r (PASAT-3).
Hastadan, üçer saniye aral›klarla bir teypten duydu¤u tek basa-
makl› say›lar› toplamas› istenir (her defas›nda son duydu¤u say›y›
bir önceki duydu¤u say›yla).

MSFC puan› hesaplan›rken her üç testten elde edilen puanlar›n
tek bir puan haline getirilmesi söz konusudur. Bunun için z-puanla-
r› hesaplan›r. Elde edilen z puanlar›, tek bir puan elde edilecek fle-
kilde ortalan›r (18). Bunun için önerilen formül:

MSFC puan› = {(Ortalama (1/9HPT)- Bafllang›ç ortalama
(1/9HPT)/Bafllang›ç standart deviasyon (SD) (1/9HPT)

- (Ortalama (T25WT)- Bafllang›ç ortalama (T25WT) / Bafllang›ç
SD (T25WT)

+ (PASAT3 - Bafllang›ç ortalama PASAT3) / Bafllang›ç 
SD PASAT3/ 3.0 

Her ne kadar, MS’te, EDSS özürlülük de¤erlendirmesinde en
yayg›n kullan›lan ölçekse de yukar›da belirtilen sorunlardan dolay›
yeni ölçeklerin gelifltirilmesi gerekmifltir. Bunlar içinde MSFC yay-
g›n kullan›m alan› bulmufltur. MSFC’nin kimi özellikleri EDSS’nin za-
y›f oldu¤u yönleri gideriyor gibi görünmektedir: MSFC, hastan›n
güncel durumuna iliflkin nicel veriler sa¤lamaktad›r. Bu durum has-
tayla ilgili de¤erlendirmeyi (herhangi bir ilaca karfl› yan›t baflta ol-
mak üzere) nesnel olarak yapmay› olanakl› k›lmaktad›r. Gerek
MSFC’nin uygulamaya sunum çal›flmas›nda, gerekse atak tedavisi-
ne yan›t›n de¤erlendirilmesine iliflkin çal›flmada MSFC’nin EDSS
yerine kullan›labilece¤i gösterilmifltir. Son zamanlarda yap›lan bir
çal›flma ile MSFC’nin EDSS’den daha duyarl› oldu¤u hem atak te-

davisinin izleminde (8) hem de izlem döneminde gösterilmifltir (19).
Ayr›ca immunomodülatör tedavinin izleminde de MSFC, EDSS’den
üstün gibi görünmektedir (19).

Sonuç olarak; MS’te özürlülü¤ü saptama ve izleme yönelik bir
ölçe¤in etkin bir biçimde kullan›m›, ancak MS gibi heterojen bir
hastal›¤›n tüm olas› etkilerine iliflkin bilgi verebilmesi durumunda
mümkündür. Bunun için ideal ölçek; hastan›n fiziksel özürlülü¤ünü
(tüm nörolojik bulgular ve yorgunlu¤u içerecek biçimde) ve biliflsel
etkilenmesini nesnel bir biçimde ortaya koyabilmeli ve bu verileri
hastan›n yaflam kalitesine etkileriyle iliflkilendirebilmelidir. 
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