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Amaç: Yorgunluk subjektif ve nonspesifik bir semptom olduğundan de-
ğerlendirilmesi ve saptanması zordur. Yapılan çalışmalarda MS’li bireylerin 
%75-87’sinin yorgunluktan yakındığı, bunların 2/3’ünün hastalığın en kötü 
üç semptomundan biri olarak yorgunluğu gösterdikleri saptanmıştır. Bu 
çalışmada yorgunluk şikâyeti olan MS hastalarının yaşadıkları yorgunluğun 
şiddetini, sıklığını, niteliğini, özürlülük düzeyi ve depresyonla ilişkisini, yaşam 
kalitesine etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya 84 kadın, 36 erkek olmak üzere toplam 120 MS ol-
gusu alındı. Hastaların sosyodemografik özellikleri ve yorgunluk yaşayıp 
yaşamadıkları sorgulandı. Yorgunluğun varlığı ve ciddiyeti Fatigue Severity 
Scale (FSS) ile değerlendirildi. Şu andaki özürlülük durumu Expanded Di-
sability Status Scale (EDSS) ile belirlendi. Tüm hastaların yaşam kalitesinin 
değerlendirilmesi için Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQoL-54) 
anketi ve depresyon durumunun saptanması için Beck Depression Inven-
tory (BDI) kullanıldı. FSS skoruna göre hastalar yorgun (≥4) ve yorgun 
değil (<4) olarak gruplandırıldı. Her iki grup yaş, cinsiyet, MS klinik tipi, 
MS hastalık süresi, EDSS skoru, BDI skoru ve MSQoL-54 ile karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmanın sonucunda hastaların %70’i yorgun bulundu ve bun-
ların %38’i yorgunluğu en büyük şikâyet olarak belirtti. Yaş, cinsiyet ve has-
talık süresiyle yorgunluk arasında ilişki saptanmadı. Eğitim durumu ile zayıf 
negatif ilişki (p<0,05, r=0,214) ve MS tipleriyle yorgunluk arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı (p<0,01) ancak zayıf bir ilişki (0,228) olduğu görüldü. 
Yorgunluğu olan hastaların EDSS ve BDI skorları daha yüksekti. Ek olarak, 
FSS skorlarıyla EDSS ve BDI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 
pozitif korelasyon saptandı (r=0,404, r=0,476, p<0,01). Yorgunluğu olan 
hastaların yaşam kalitesi değerleri daha düşük bulundu (r=-0,58, p<0,01). 
Benzer olarak MSQoL-54 alt ölçekleriyle yorgunluk arasında da ters ilişki 
saptandı.

Sonuç: Bu çalışma, MS hastalarında yorgunluğun özürlülük ve depresyonla 
pozitif ilişkili olduğunu, yaşam kalitesi üzerine negatif etkili olduğunu gös-
termiştir. 

Anahtar kelimeler: Multipl skleroz, yorgunluk, depresyon, yaşam kalitesi

Introduction: Fatigue is a subjective and non-specific symptom; 
therefore, evaluation of fatigue is quite difficult. Fatigue has been 
reported in 75%–87% of patients with multiple sclerosis (MS) and 
two-thirds of these patients indicated fatigue as one of the worst three 
common symptoms that they experienced. This study was conducted 
to measure the intensity, frequency and the characteristics of fatigue in 
patients with MS. Moreover, the effect of fatigue on the quality of life 
and its association with depression and disability were evaluated.

Methods: One hundred and twenty patients with multiple sclerosis 
(84 women and 36 men) were included in our study. The patients’ 
sociodemographic characteristics and their experiences on symptoms of 
fatigue were questioned. Presence and degree of fatigue were assessed 
using the fatigue severity scale (FSS). Disability status was detected with 
expanded disability status scale (EDSS). The Multiple Sclerosis Quality of 
Life (MSQoL-54) survey was conducted to evaluate the quality of life of 
patients and Beck Depression Inventory (BDI) was used to determine the 
current depression status. Patients were grouped into fatigue and non-
fatigue groups based on FSS. Both groups were compared according to 
their age, sex, MS clinical types, course of the disease and scores of EDSS, 
BDI and MSQoL-54.

Results: Seventy percent of patients reported fatigue and 38% of 
these patients defined fatigue as their most disabling symptom. There 
was no correlation of fatigue with age, sex and disease duration. The 
correlation of fatigue and educational level was negative and weak 
(p<.05, r=−.214) and the correlation between fatigue and MS clinical 
types were significant but weak (p<.01, r=.228). Patients with fatigue 
had higher EDSS and BDI scores. In addition, FSS scores were found to 
be statistically meaningful and positively correlated with both EDSS and 
BDI scores (r=.404, r=.476, p<.01). Furthermore, our findings revealed 
that the quality of life in patients with MS and fatigue was poor (r=−.58 
p<.01). Similarly, a negative connection was found between MSQoL-54 
sub-scales and fatigue.

Conclusion: This study proved that fatigue has a positive correlation with 
depression and disability and a negative significant relation with the quality 
of life of patients with MS.
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GİRİŞ
Multipl skleroz (MS) ile ilişkili yorgunluk, hasta ya da bakıcısı tarafından 
gözlemlenen fiziksel ve zihinsel enerji azlığıdır (1). Yapılan çalışmalarda MS 
hastalarının %75-87’si yorgunluktan yakınmıştır. Bu hastaların 2/3’ü has-
talıklarının en kötü üç semptomundan biri olarak yorgunluğu belirtmiştir 
(2,3,4). MS’deki yorgunluk, sağlıklı yetişkinler ya da diğer hastalıkları olan bi-
reylerde görülen yorgunluğa kıyasla daha sıktır ve günlük yaşam aktivitesini 
daha fazla etkilemektedir. Hastalarda yoğun bir enerji ve motivasyon kaybı 
mevcuttur. Ancak ayrıntılı sorgulandığında, bunun hastanın duygu durumu 
ya da uykusuzluk sorunuyla ilişkili olmadığı görülmektedir (5,6). Bazı araş-
tırmalarda, MS hastalarındaki yorgunluğun bağışıklık bozukluğu, inflamas-
yon, nöronal disfonksiyon ve demyelinizasyon gibi MS’in altında yatan pato-
fizyolojik süreçlerle doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülmüştür (5,7). MS’li ve 
MS’siz kişilerdeki yorgunluğun ortak özellikleri egzersiz, stres, depresyon, 
uzamış fiziksel aktivite ve öğleden sonra artması, buna karşılık; dinlenme, 
uyku, pozitif deneyimlerle azalmasıdır (1). 

Bu çalışmada, hastanemiz nöroloji kliniğinde takip edilen MS hastalarındaki 
yorgunluğun; özürlülük düzeyi, MS klinik tipleri ve depresif durumla ilişkisi-
ni, yaşam kalitesine etkisini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM
Çalışma için nöroloji polikliniğine başvuran dahil edilme ve dışlama kri-
terlerine uyan ardışık olarak 126 MS hastası ile görüşüldü. Tüm hastala-
ra çalışma koşulları anlatıldı ve olurları alındı. Çalışmaya alınma ölçütleri; 
McDonald kriterlerine göre kesin MS tanılı olmak, son bir ay içinde atak 
geçirmemiş ve steroid kullanmamış olmak olarak belirlendi. Dışlama 
kriterleri olarak MS dışında hastalığı olması, huzursuz bacak sendromu, 
uykuda periyodik bacak hareketi ve uyku apne sendromu gibi uyku bo-
zuklukları ve yorgunluğu etkileyebilecek interferon ve glatiramer asetat 
dışında benzodiyazepin, kas gevşetici antihistaminik ve sedatif gibi ilaç 
kullanımı belirlendi. 

Tüm hastaların fizik muayene ve laboratuar testleri yapılarak 2 hastada 
yeni atak, 4 hastada ise enfeksiyon saptanması üzerine çalışmaya alınmadı. 
Çalışmaya dahil edilen 120 MS hastasının cinsiyet, yaş, meslek, öğrenim 
durumu, medeni durum gibi sosyodemografik özellikleri ve hastalık süresi, 
atak sayısı, aldığı ilaçlar hasta kayıt formuna kaydedildi. Hastaların hastaneye 
geliş mesafesi dikkate alınmadı.

Tüm hastaların nörolojik muayeneleri yapılarak şu andaki özürlülük du-
rumu Kurtzke’ün ‘’Genişletilmiş Özürlülük Ölçeği’’ (EDSS) ile puanlandı. 
Hastaların depresyon durumu Beck Depresyon Ölçeği (BDI) ile değerlen-
dirildi. Yorgunluğun varlığı ve ciddiyeti Yorgunluk Değerlendirme Skalası 
(Fatigue Severity Scale-FSS) ile değerlendirildi. 9 sorudan oluşan bu skalada 
hastalar, durumlarına uygunluğuna göre 1 ile 7 arasında puan vererek so-
ruları cevapladı. FSS’nin hesaplanması, toplam değerin ortalaması alınarak 
yapıldı. Patolojik yorgunluk için kesme değeri 4 ve üstü olarak belirlendi. Bu 
hastalar klinik anlamda ‘fatigue’li yani yorgunluğu patolojik düzeyde olarak 
kaydedildi. Toplam skor ne kadar düşükse yorgunluk o kadar azdı. Yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesi için “Multiple Sclerosis Quality of Life-54” 
(MSQoL)-54 anketi kullanıldı (8). MSQoL-54’ün Türk toplumuna uyarla-
ma ve geçerlilik çalışması Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 
Anabilim Dalı’nda, İdiman ve ark. (9) tarafından 183 MS olgusu üzerinden 
yapılmış, Türk MS hastaları tarafından anlaşılır ve kabul edilebilir bulunduğu 
saptanmıştır. Sonuçta, ölçekle hastalar fiziksel ve mental olmak üzere iki 
ayrı puana sahip oldu. 

Tüm hastaların nörolojik muayeneleri ile EDSS puanlaması, FSS, BDI ve 
MSQoL-54 anketi değerlendirme farklılığını ortadan kaldırmak için aynı 
gün içerisinde aynı doktor tarafından yapıldı. 

Yorgunluk Değerlendirme Skalası skoruna göre hastalar FSS skoru 4 ve 
üstü ise ‘’yorgun olan multipl-skleroz hastası’’, FSS skoru 4 ün altı ise ‘’yor-
gun olmayan multipl-skleroz hastası’’ olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup 
yaş, cinsiyet, MS klinik tipi, hastalık süresi, FSS skoru, EDSS skoru, Beck 
depresyon skoru ve MSQoL-54 ile karşılaştırıldı.

İstatistiksel Analiz
Verilerin analizi SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc., Chi-
cago, IL, ABD) 13.0 istatistik programı kullanılarak Kolmogorov-Smirnov 
ve Lilliefors testleri, independent t test (student t testi), Mann-Whitney U 
testi, ki-kare testi, Spearman’s Rank Bağıntı Katsayısı, Pearson’s Rank Bağıntı 
Katsayısı ile yapıldı.

BULGULAR 
Çalışmaya alınan hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de 
gösterildi. 

Yorgunluk Değerlendirme Skalası değerine göre yorgun olan hasta sayısı 
84 (%70), yorgun olmayan hasta sayısı 36 (%30) olarak saptandı. Yorgun-
luğu olan 84 hastanın 32’si (%38,1) en büyük, 22’si (%26,2) ikinci büyük 
şikâyet olarak yorgunluğu belirtti. Seksen (%95,2) hasta 6 haftadan çok, 4 
(%4,8) hasta 6 haftadan az süredir yorgun olduğunu belirtti. Gün içi dağı-
lım sorgulandığında: Hastaların 42’si (%50) yorgunluklarının öğleden sonra, 
14’ü (%16,7) akşamüzeri, 9’u (%10,7) sabah saatinden sonra arttığını be-
lirtirken, 10 (%11,9) hasta günün her vaktinde yorgun olduğunu belirtti. 
Yorgunluğu etkileyen faktörler olarak, hastaların 29’u (%34,5) stres, 22’si 248
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Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri

Toplam hasta sayısı: 120

Cinsiyet

 Kadın  84 (%70)

 Erkek 36 (%30)

Ortalama yaş 34,24±8,042 (17-54)

Eğitim seviyesi  n (%)

 Hiç  3 (2,5)

 İlkokul   59 (49,2) 

 Orta-lise  41 (34,2) 

 Yükseköğrenim 17 (14,2)

Ortalama hastalık süresi (yıl) 8,08±5,64 (1-28)

MS seyir tipine göre  n (%)

 Yineleyici (RR)  101 (84,2) 

 Sekonder progresif (SP)  18 (15)

 Primer progresif (PP) 1 (0,8)

Ortalama atak sayısı 5,53±3,114 (0-15)

Ortalama EDSS değeri 2,867±1,446 (0,5-7)

Ortalama FSS değeri 4,81±1,743 (1-7) 

Ortalama BDI değeri 14,04±8,809 (0-39)

Ortalama MSQOL-54 değeri

 Fiziksel puan 58,42±19,84 (15,11-96,49)

 Mental puan 56,76±22,13 (15,67-98,84)  

MS: multipl skleroz; EDSS: Expanded Disability Status Scale; FSS: Fatigue Severity Scale; 
BDI: Beck Depression Inventory ; MSQOL: Multiple Sclerosis Quality of Life 



(%26,2) hava sıcaklığı, 4’ü (%4,8) fiziksel aktivite ve 17’si (%20,2) hepsini 
belirtti. Hastaların 23’ü hiç bir ilaç almıyordu, 31 hasta interferon beta-1b, 
39 hasta interferon beta-1a ve 27 hasta glatiramer asetat tedavisi alıyordu. 
Ancak hasta sayılarının düşüklüğü nedeniyle yorgunluk ile tedavi arasında 
istatistik uygulanamamıştır. 

Yorgunluk Değerlendirme Skalası skoruyla yaş ve cinsiyet arasında anlamlı 
fark bulunmadı (p>0,05). Eğitim durumuna bakıldığında, yükseköğrenim 
görenlerin FSS skorları, ilkokul ve lise mezunlarından anlamlı derecede dü-
şük bulundu (r=-,214, p=0,019). 

Hastaların MS tiplerine göre FSS ortalamaları alındığında relapsing remitting 
(RR) hasta grubu için 4,60±1,78 ve sekonder progresif-primer progresif 
(SP-PP) hasta grubu için 5,92±1,016 değerleri bulundu. Grupların varyans-
ları eşit olmadığından ortancaları Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaş-
tırıldı. RR ve SP-PP gruplarının FSS değerleri arasında anlamlı ancak zayıf bir 
ilişki saptandı (p<0,01, r=0,228). Hastalık süresi ile FSS değerleri arasındaki 
ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,327, r=0,09). 

Yorgunluğu olan 84 hastanın ortalama EDSS değeri 3,155±1,429, yorgun 
olmayan 36 hastanın ortalama EDSS değeri 2,194±1,267 olarak saptandı. 
FSS ile EDSS değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve orta derecede 
(r=,404) pozitif ilişki saptandı (p<0,01). 

Yorgunluğu olan hastaların 34’ü depresifti ve ortalama BDI değeri 
16,04±8,356 olarak saptandı. Yorgunluğu olmayanların 5’i depresifti ve 
ortalama BDI değeri 9,36±8,132 olarak saptandı. FSS skorları ile BDI pu-
anları arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif ilişki 
görüldü (p<,01, r=,476). 

Yorgunluğu olan ve olmayan hastaların ortalamaları MSQOL-54 fiziksel 
ve mental değerleri Tablo 2’de gösterildi. MSQOL-54 fiziksel ve men-
tal puanları ile FSS skorları arasında, negatif yönde güçlü ilişki saptandı  
(r=-0,58, p<0,01). Yorgunluk ve MSQOL-54 alt ölçekleri ilişkisine bakıl-

dığında bütün ölçeklerde yorgun olmayanların daha yüksek skorlara sahip 
olduğu görüldü (Şekil 1). 

TARTIŞMA
Multipl sklerozlu hastalardaki yorgunluk 1980’lerin başlarına kadar nadir 
bir semptom olarak biliniyordu. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda has-
taların %75’den fazlasının yorgunluk belirttikleri ve bu hastaların da yak-
laşık %28’inden fazlasının yorgunluğu diğer MS semptomlarından önce 
gelen şikayet olarak belirtmişlerdir (2,3). Bizim çalışmamızda da hastaların 
%70’inde yorgunluk saptandı ve bu hastaların %38’i yorgunluğu en büyük 
şikâyet olarak belirtti. 

Birçok faktör ikincil olarak patolojik yorgunluğa yol açabilir. Bunlar arasında 
uyku bozuklukları ve MS’in ve diğer semptomlarının tedavisinde kullanılan 
ilaçlar önemlidir (5,6,7). MS’li hastalarda nokturnal spazmlar ya da spasti-
site gibi motor problemler nedeniyle gece uykusunun süresi ve kalitesinin 
bozulması yaygındır. Ek olarak nokturi ve inkontinans da uykuyu bozarak 
yorgunluk oluşturabilir. MS’li hastalarda obstrüktif uyku apnesi gibi MS ile 
ilişkili olmayan durumlarda kolay karşılaşılan durumdur (7). Bu yüzden yor-
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Şekil 1. Yorgunluk ile MSQOL-54 alt ölçekleri arasındaki ilişki

Tablo 2. Yorgunluk ile MSQOL-54 fiziksel ve mental değerleri 
arasındaki ilişki

Yorgunluk durumu  Ortalama SS

MSQOL fiziksel

Yorgun 52,47932 18,028131

Yorgun olmayan 72,28972 16,871951

MSQOL mental

Yorgun 50,44356 19,870278

Yorgun olmayan 71,35147 20,361845

SS: standart sapma; MSQOL: Multiple Sclerosis Quality of Life 



gunluk şikâyeti olan hastalarda uyku ile ilgili bilginin kendilerinden ya da 
partnerlerinden alınması ve gerektiğinde polisomnografi tetkiki ile uyku 
bozukluğunun saptanması önemlidir. Çalışmamızda bu durum sorgula-
narak dışlandı. MS’in spastisite ve ağrı gibi semptomlarının tedavisinde 
kullanılan ilaçlar yan etki olarak patolojik yorgunluğa yol açabilirler. En 
fazla analjezikler, antispastisite ajanları, sedatif ve antikonvülzanlar, antihis-
taminikler yan etki olarak yorgunluğa yol açarlar (1). Ek olarak İnterferon 
betalar yan etki olarak yorgunluk oluşturabilir. Genellikle enjeksiyon son-
rasında ateş ve üşüme gibi grip benzeri bir reaksiyon zamanla azalır. Çalış-
mamızda hastaların yorgunluğa yol açabilecek ilaç kullanımları sorgulandı 
immunmodülatör dışı tedavi alanlar dışlandı ancak interferon kullanımı 
hasta sayısının azlığı nedeniyle gözardı edildi. 

Literatüre bakıldığında patolojik yorgunluğun özürlülük düzeyi ile iliş-
kisini araştıran çalışmalarda çelişkili sonuçlar vardır. İlişki olmadığını sa-
vunan çalışmalar incelendiğinde bunların bir kısmı küçük olgu grubuyla 
çalışılmış olması (2) ve EDSS’lerin farklı nörologlar tarafından değerlen-
dirilmesi (2,10,11), bir kısmında tedavi altında FSS skorlarının değişmesi 
(2,10,11,12) ve sadece orta derecede EDSS skorlu hastaların çalışmaya 
alınması (11,12) ve bir kısmındaysa EDSS ile yorgunluk değerlendirmenin 
eş zamanlı yapılmaması (10) nedeniyle ilişki saptanmamış olabilir. Bakshi 
ve ark. (13) yaptığı prospektif çalışmada, diğer medikal hastalıklar, psiko-
aktif tedavi alanlar dışlanmış, hastaların özürlülük oranı geniş tutulmuş ve 
EDSS ile yorgunluk aynı gün ve aynı nörolog tarafından değerlendirilmiş-
tir. Sonuçta EDSS ile yorgunluk arasında zayıf bir ilişki saptanıp, yorgun-
luğun fiziksel yetersizlikten bağımsız olduğu ifade edilmiştir. Dijatti ve ark. 
(14) patolojik yorgunluğu objektif olarak ölçmeyi amaçlayarak yaptıkları 
çalışmada, piramidal yolların tutulduğu hastalarda ve bu yollarla ilgili atak 
geçirenlerde patolojik yorgunluk şiddetinin daha fazla olduğu belirtilmiş-
tir. Iriarte ve ark. (15) çalışmalarında, yorgunluğu olan MS hastalarının 
%85’inde piramidal etkilenme olduğunu belirtmiştir. Türkbay ve ark. (16) 
209 MS hastasını modifiye yorgunluk etki ölçeğiyle inceledikleri çalışma-
da, EDSS ile yorgunluk arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Flachenecker 
ve ark. (17) çalışmasında EDSS skorları ve yorgunluk arasında belirgin 
pozitif korelasyon belirtilmiştir. Bizim sonuçlarımızda yorgunluğu olan 
hastaların ortalama EDSS değerleri yorgun olmayan hastaların ortala-
ma EDSS değerlerinden yüksek saptandı ve aralarındaki fark istatistiksel 
olarak anlamlıydı. 

Multipl skleroz hastalarının yarıdan fazlası, hastalık sürecinde depresyon 
tanısı da almaktadır (18). Depresif semptomlar ya doğrudan ya da diğer 
psikolojik sonuçlarıyla yorgunluğu artırır (19,20,21,22). Bakshi ve ark. 
(13) yaptığı prospektif çalışmada, 2 yıllık zaman diliminde 106 hastayla 
görüşülerek 71 hasta çalışmaya alınmış. Yorgunluk FSS, depresyon ise 
önce DSM kriterleriyle değerlendirilmiş, ciddi depresif semptomlar gös-
terenler Hamilton Depresyon Inventory (HDI) ve Beck Depresyon An-
ketiyle değerlendirilmiş. Yorgun olan MS grubunda daha yüksek HDI ve 
BDI skorları saptanmış, HDI ve BDI skorları belirgin olarak FSS skorlarıyla 
pozitif korelasyon göstermiş. Bu araştırmacılar, yorgunluk ve depresyon 
arasındaki ilişkide rol alan yaygın mekanizmaların, psikolojik faktörler ve 
spesifik beyin lezyonları gibi bazı altta yatan ortak mekanizmalar olduğu-
nu belirtmiştir. Yüz elli beş MS hastasıyla yapılan başka bir çalışmada, yor-
gunluğu olan hastalarda anksiyete ve depresyon skorlarının daha yüksek 
olduğu bulunmuştur (15). 

Multipl skleroz ilişkili yorgunluğun depresyon, özürlülük ve hastalık tipiy-
le ilişkisinin araştırıldığı başka bir çalışmada, 207 MS hastası, FSS ve Self 
Rating Depresyon skalası ile değerlendirilmiş. Yorgunluk skorlarının dep-
resyon skorları ve EDSS ile oldukça korele olduğu bulunmuş. Primer ve 
sekonder progresif tipte MS’i olanlarda, yorgunluğun relapsing-remitting 
tipinden daha sık olduğu saptanmış, ancak bu sıklığın MS tipleri arasındaki 

özürlülük düzeyindeki farklılıklara bağlı olabileceği belirtilmiş. Diğer ça-
lışmaların da sonuçlarını bu açıdan gözden geçirmeleri önerilmiştir (23). 
Bizim sonuçlarımızda sekonder progresif MS hastalarında FSS skorları 
yüksek saptandı. Ancak istatistiksel olarak değerlendirildiğinde MS seyir 
tipi ile yorgunluk arasında zayıf bir ilişki saptandı. 

Roelcke ve ark. (24) çalışmalarında, 47 MS hastası ve 60 sağlıklı kontrol 
grubunun PET-FDG ile bölgesel serebral glikoz metabolizması ölçülmüş, 
yorgunluk FSS, depresyon BDI ile değerlendirilmiş, yorgunluk ve dep-
resyon arasında (FSS-BDI) belirgin bir korelasyon olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca yorgunluğu olan MS hastalarında, glikozun serebral metabolizma 
oranında azalma saptanmış, ancak BDI ile global serebral glikoz metabo-
lizması arasında korelasyon saptanmamıştır. MS’li 79 hastanın FSS skoru-
na göre gruplandırılıp karşılaştırıldığı başka bir çalışmada, bizim bulgula-
rımıza benzer şekilde, yorgunluğu olan grubun özürlülük ve depresyon 
şiddeti daha yüksek bulunmuştur (25). Çalışmamızda, yorgunluğu olan 
olguların %40,5, yorgun olmayanların %14’ünde depresyon saptandı. BDI 
değerleri ile FSS değeri arasında pozitif ve önemli bir korelasyon bulundu 
(p<0,01, r=0,476). 

Multipl skleroz hastalarında görülen yorgunluk, özürlülük ve depres-
yonun yaşam kalitesine etkisi üzerine çeşitli çalışmalar vardır. Amato 
ve ark. (26), 103 MS hastasında depresyon ve yorgunluğun yaşam 
kalitesine etkisini araştırmak amacıyla MSQoL-54 anketini kullanmış, 
sonuçta depresyon, özürlülük ve yorgunluğun yaşam kalitesini etkile-
yen bağımsız faktörler olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu çalışma-
da, MSQoL-54 fiziksel alt skoru EDSS ile orta derecede ilişkili, FSS ve 
HDI ile güçlü ilişkili bulunmuştur. Prospektif olarak yapılan başka bir 
çalışmada, 60 hasta 2 yıl boyunca takip edilmiş. MSQoL-54, EDSS ve 
FSS testleri bizim çalışmamızda olduğu gibi aynı gün değerlendirilmiş, 
depresyon değerlendirilmesi bizden farklı olarak 72 saat içinde has-
taları tanımayan bir psikiyatrist tarafından DSM-4 ve HDI ile yapılmış. 
MSQoL-54 ile yaş, cinsiyet ve hastalık süresi arasında ilişki saptanmamış, 
MS tipleriyle değerlendirildiğinde özellikle sekonder progresif MS has-
talarında yaşam kalitesinin daha düşük olduğu belirtilmiştir. Aynı çalış-
mada, EDSS’nin artması MSQoL-54 fiziksel ve mental sağlık skalalarının 
çoğunu önemli ölçüde, kognitif ve seksüel disfonksiyon alt skalalarını ise 
zayıf oranda etkilemiş, yorgunluğu ve depresyonu olan MS hastalarında 
daha düşük MSQoL skalaları saptanmıştır (27). 

Benedict ve ark. (28) 120 MS’li, 44 sağlıklı kontrolle yaptıkları çalışmada, 
olguları MSQoL-54 ile değerlendirmiş, fiziksel alt skalasının yorgunluk, 
depresyon, özürlülükle ilişkili, mental alt skalanın ise sadece depresyon 
ve yorgunlukla ilişkili olabileceği saptamıştır. Ülkemizde yapılan 79 MS 
hastasının değerlendirildiği çalışmada, MSQoL-54’ün mental ve fiziksel 
skorlarının her ikisinin de özürlülük, yorgunluk ve depresyonla negatif 
ilişkili olduğu gösterilmiş, yaşam kalitesine en güçlü etkinin depresyon 
olduğu sonucu çıkmıştır (29). Başka bir çalışmada, 151 MS hastası reha-
bilitasyon öncesi ve sonrası değerlendirilmiş, EDSS ve BDI’nın her ikisinin 
de FSS skorlarıyla belirgin pozitif korelasyon gösterdiği saptanmış, ayrıca 
FSS ile MSQoL-54’ün mental ve fiziksel skorları arasında belirgin negatif 
korelasyon bulunmuştur (30). Çalışmamızda MSQoL-54 fiziksel ve men-
tal puanları ile FSS skorları arasında anlamlı, negatif ve önemli derecede 
bir ilişki saptandı (r=0,58, p<0,01, r=-0,58, p<0,01). Sonuçlar literatürle 
uyumluydu. Yorgunluğu olan ve özürlülüğü daha yüksek hastaların yaşam 
kalitesi değerleri daha düşük bulundu. Benzer olarak MSQoL-54 alt öl-
çekleri ile yorgunluk arasında da ters ilişki saptandı. 

Bu çalışma, yorgunluğun MS hastalarında oldukça sık (%70) ortaya çıktı-
ğını, özürlülük ve depresyonla pozitif ilişkili, yaşam kalitesine negatif etkili 
olduğunu göstermiştir. 250
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