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Amaç: Bu makalede, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi mul-
tipl skleroz (MS) polikliniğine başvuran relapsing remitting ve sekonder 
progresif MS tanılı hastalardan elde ettiğimiz tedaviye uyum ile ilgili bilgileri 
sunuyoruz.

Yöntem: MS polikliniğimize başvuran immunmodulatör tedavi altında-
ki 219 MS hastasına ilişkin demografik bilgiler gözden geçirildi. Tedaviye 
uyum ile ilgili yarı yapılandırılmış bir anket ve dosya bilgileri derlendi. Beck 
depresyon ölçeği (BDÖ) ve kognisyon için Paced Auditory Serial Addition 
Test (PASAT) uygulandı. Tedavi sürecinde intramuskuler interferon için 
ayda 1,  glatiramer asetat için ayda 6, subkutan interferonlar için ise ayda 
4 dozdan fazla enjeksiyon atlamak tedaviye uyumsuzluk olarak tanımlandı. 
İstatistiksel analiz için Medcalc istatistik programı kullanıldı. Normal dağılım 
gösteren parametreler için ise t test kullanılarak sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 219 hastanın [183 relapsing remmiting 
multipl skleroz (RRMS), 36 sekonder progresif multipl skleroz (SPMS)] 
143’ü kadın, 76’sı erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 40,77±10,36 yıl idi. 
Ortalama Genişletilmiş Özürlülük Durum Ölçeği (EDSS) skoru 2,90±1,88,  
ortalama yıllık atak hızı ise 0,65±0,55 idi.  İki yüz on dokuz hastanın %75,1’i  

immunmodulatör tedaviye devam etmekteydi. RRMS grubunda 33 hasta, 
SPMS grubunda ise 23 hasta immunmodulatör tedaviyi bırakmıştı. Tedavi-
ye uyum oranları RRMS ve SPMS gruplarında birbirine oldukça benzerdi. 
Tedavi uyumu, yaş, yıllık atak hızı, PASAT skoru ve hastalık süresi ile kore-
lasyon göstermedi. EDSS skoru ve depresyon skorları ile tedavi uyumu 
arasında belirgin korelasyon izlendi. Ayrıca tedavi uyumunun eğitim düzeyi 
daha yüksek olan grupta daha düşük olduğu gözlendi. Tedaviyi bırakma 
ile yaş, yıllık relaps hızı, Beck depresyon ölçeği skorları ve PASAT skorları 
arasında korelasyon bulunmadı. Hastalık süresi ve EDSS skorları ile tedaviyi 
bırakma arasında çok belirgin pozitif korelasyon vardı. 

Sonuç: Uzun süredir izlem altında olan bu MS hasta grubunda, hastalık 
süresi uzun, dizabilitesi yüksek ve daha eğitimli olan hastalarda immunmo-
dülatör tedaviyi bırakma oranı yüksek ve tedavi uyumu düşük bulundu. 
Hasta bazlı sonuçlar ve iyi dökümante edilmiş tedavi uyum bilgileri, nöro-
logların hastaların uyum eğilimlerini anlamasını ve tedaviyi daha iyi yönet-
mesini sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Multipl skleroz tedavisi, immunmodulatör tedavi, te-
davi uyumu

Introduction: In this article, we report the data regarding treatment 
adherence of a group of patients with multiple sclerosis (MS) and 
relapsing–remitting or secondary progressive disease who were followed 
in the MS outpatient clinic of Bozyaka Education and Research Hospital, 
Izmir. 

Methods: We collected the demographic data of 219 patients with MS 
who were treated with immunomodulatory drugs and the documentary 
data on the disease characteristics from the patient’ files. Each patient 
was provided a detailed questionnaire regarding treatment adherence in 
addition to the Beck depression scale (BDS) and Paced Auditory Serial 
Addition Test (PASAT). Nonadherence was defined as the discontinuation 
of the drug, i.e., more than one dose a month for intramuscular 
interferon, six doses a month for glatiramer acetate, and four doses a 
month for subcutaneous interferons. Statistical analyses were performed 
using Medcalc statistics package. For those parameters with an even 
distribution, the paired samples t-test was used to compare the results.

Results: Of the 219 [183 relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) 
and 36 secondary progressive multiple sclerosis (SPMS)] patients included 
in the study, 143 patients were women and 76 were men. The mean 
age of the patients was 40.77±10.36 years. The mean expanded disability 
status scale (EDSS) score was 2.90±1.88, and mean annualized attack 

rate (ARR) was .65±.55. Of the 219 patients, 75.1% continued the 
immunomodulatory treatment. Thirty-three patients in the RRMS group 
and 23 patients in the SPMS group abandoned the immunomodulatory 
treatment. Treatment adherences were similar between patients with 
RRMS and SPMS (53%). Adherence revealed no correlation with age, 
ARR, PASAT score, and disease duration. However, higher EDSS and 
depression scores had significant positive correlation with adherence. 
Moreover, treatment adherence was noted to be lower in the group with 
higher education levels. Treatment discontinuation did not correlate with 
age, ARR, BDS, or PASAT scores. The disease duration and EDSS scores 
were found to be significantly correlated with treatment discontinuation. 

Conclusion: In this extensively followed up patients’ group with multiple 
sclerosis, the ones with extended disease duration, higher disability, and 
more educated had higher rates of treatment discontinuation and lower 
levels of treatment adherence. The patient-reported outcomes and well-
documented treatment adherence data will contribute to the neurologists’ 
understanding of the patients’ inclinations regarding the injectable 
treatments and help in better management of the immunomodulatory 
treatments.  
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GİRİŞ
Tıbbın her alanında, çeşitli kronik hastalıklarda, uzun süreli tedaviye uyum 
her zaman bir problem teşkil etmiştir. Multipl skleroz (MS) tedavisi de, 
günlük veya haftada birkaç kez parenteral uygulanan, uygulama süresi tam 
olarak belirlenmemiş ancak uzun süre kullanımı önerilen immunmodula-
tör tedaviyi (İMT) gerektirmektedir. Multipl skleroz tedavisinde etkinliği 
kanıtlanmış üç interferon (IFN) bulunmaktadır: IFN beta 1a subkutan 
(SC), IFN beta 1a intramüsküler (IM) ve IFN beta 1b SC. Glatiramer ase-
tat, günlük SC enjeksiyon şeklinde uygulanan, diğer bir immünmodulatör 
ajandır. MS hastalarında, tedaviye uyum oranı yaklaşık %17-46 civarındadır 
(1,2,3,4,5). Hastaların tedaviye uyum aşamasında birçok engel ile karşılaş-
tıkları bilinmektedir. Tedaviyi bırakma nedenleri arasında, ciddi yan etkiler 
(grip benzeri yan etkiler, depresyon, baş ağrısı, laboratuvar anormallikleri, 
enjeksiyon problemleri), beklenen etkinliğin az olması, hastalığın ilerlemesi 
ve kötüye gitmesi sayılabilir. Bu çalışmanın amacı, immünmodulatör tedavi 
altındaki hastalarımızın bu tedaviye uyumlarını gözden geçirmek ve tedavi 
bırakma nedenlerini ortaya koymaktır. 

YÖNTEM
Polikliniğimizde takipli, İMT altındaki (IFN beta ve glatiramer asetat) 219 
hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, hastalık süresi, 
yıllık atak sayısı, EDSS skorları ve ilaç kullanımına ilişkin bilgileri hazırladığımız 
anket formu aracılığıyla kaydedildi. Kognitif bozukluk ve depresyonu araştır-
mak amacıyla PASAT ve Beck depresyon ölçeği uygulandı. Çalışma Helsinki 
Bildirgesine uygun olarak yapıldı ve tüm hastalara çalışma ile ilgili detaylı bilgi 
verilerek onamları alındı. Hastalar, tedaviye uyum sağlama, tedaviyi sürdürme 
ve hastalık seyri açısından gruplanarak kognisyon durumu, dizabilite skorları 
ve depresyon ölçeği skorları açısından kıyaslandı. Ayrıca yaş, cinsiyet, eğitim 
süreleri (8 yıldan az ya da çok), hastalık süreleri, yıllık atak hızı ile tedavi uyu-
mu açısından karşılaştırıldılar. Tedaviye uyum kriteri olarak; subkutan interfe-
ronların ayda 4 kez, glatiramer asetatın ayda 6, intramüsküler interferonların 
ise ayda 1 kez atlanmış olması uyumsuzluk olarak değerlendirildi. 

İstatistiksel Analiz
Çalışmada kullanılan sürekli verilerin gruplar arasındaki karşılaştırmalarında 
bağımsız iki örneklem t testi kullanıldı. Sürekli veriler aritmetik ortalama ve 
standart sapma ile gösterildi. Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki kar-
şılaştırmalarında ki-kare testi kullanıldı. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile 
ifade edildi. Hesaplamalar MedCalc 12.3.0.0 biyoistatistik paket programı ile 
yapıldı. Tüm istatistik işlemlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR
Yüz seksen üç relapsing remitting (RRMS) ve 36 sekonder progresif MS 
(SPMS) tanılı hasta çalışmaya alındı. Hastaların 143’ü kadın, 76’sı erkekti. Or-
talama yaş 40,77±10,36 yıl idi. Ortalama eğitim süresi 9,38±4,08 yıl, ortalama 
yıllık atak sayısı 0,65±0,55, ortalama EDSS skoru 2,90±1,88 olarak belirlendi. 

Hastalarımızın yaklaşık 1/5’i tedavi sürecinde farklı İMT ajanları arasında ge-
çiş yapmıştı, %80’i ise başlangıçtaki İMT ajanı ile tedavi altındaydı. Hastaların 
yaklaşık %30’u İMT ile ilişkili bir yan etki belirtmezken, en sık İMT ilişkili yan 
etkiler arasında grip benzeri yan etkiler (%31), ikinci olarak enjeksiyon yerine 
ait problemler (%17,8) ve takiben azalan sıklık sırasıyla; yorgunluk (%3,3), psi-
kolojik etkiler (%3), kan tetkikleri üzerine olumsuz etkiler (%1,9) kaydedildi. 
Hastaların %77,5’i enjeksiyon uygulamasını kendisi yapmaktaydı. %12,2’si bir 
aile bireyine, %10,32’ü ise bir sağlık personeline enjeksiyon yaptırmaktaydı. 

İki yüz on dokuz hastadan %75,1’i halen İMT’ye devam etmekteydi. İMT 
bırakan hasta oranı %24,9 idi. RRMS grubunda 33, SPMS grubunda 23 
kişi İMT’yi bırakmıştı. RRMS grubunda, en sık tedaviyi bırakma nedeni 
tedavi reddi iken, SPMS grubunda ise hastalık progresyonu idi. İMT bı-
rakma nedenleri arasında yan etkiler üçüncü sırada yer almaktaydı. EDSS 
yüksekliği ve hastalık süresinin uzun olması tedaviyi sürdürme üzerine 
olumsuz etkiliydi (p<0,0001, p=0,03) (Şekil 1,2). Yıllık atak hızı, yaş, eği-
tim süresi, cinsiyet ve depresyon varlığının ise tedaviyi sürdürme üzerine 
anlamlı bir etkisi saptanmadı (Tablo 1). 

Relapsing remitting grubunun %53’ü, SPMS grubunun %52’si ise tedaviye 
uyumlu idi. Tedaviye devam eden tüm hastalarda, cinsiyet, yaş, eğitim sü-
resi, hastalık süresi, yıllık atak hızı gibi parametreler tedaviye uyumu etkile-
mezken, tedaviye uyumsuzluğun yüksek EDSS ve yüksek Beck depresyon 
ölçeği skorları ile ilişkili olduğu izlendi (p<0,0001, p=0,006) (Şekil 3,4). 
PASAT skorları ile tedaviye uyum ve tedaviyi sürdürme arasında anlamlı bir 
etkileşim bulunmadı (p=0,42, p=0,20). Tablo 2’de tedaviye uyum ile ilişkili 
parametreler ayrıntılı olarak verilmiştir.

Hastalar, eğitim durumuna göre sınıflandırıldığında, eğitimli grupta tedaviye 
uyumsuzluk %55 iken, eğitimsiz grupta %36 olarak saptandı, aradaki fark is-
tatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,007) (Şekil 5). Eğitimli hastaların, eğitimsiz 
gruba benzer şekilde tedaviye uyumsuzluk nedenleri arasında en sık tedavi 
reddi (%26), yan etkilerin varlığı (%18) ve unutkanlık (%17) yer alıyor-
du. Tedaviye uyumsuzluk nedenleri bakımından RRMS ve SPMS grupları 
arasında da fark saptanmadı. Her iki grupta tedavi uyumsuzluğu nedenleri 
arasında en sık tedavi reddi (%27), daha sonra yan etkilerin varlığı (%21) 
ve unutkanlık (%18), daha az oranda çeşitli kombinasyonlar yer alıyordu.

TARTIŞMA
Multipl skleroz, daha çok genç erişkin yaş grubunu etkileyen ve özürlülüğe 
neden olan kronik bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Günümüzde halen 1. 
basamak MS tedavisinde, etkinliği kanıtlanmış, uzun süreli tedaviyi gerekti-
ren immünmodulatör ilaçlar (IFN beta ve glatiramer asetat) kullanılmak-
tadır. İMT ajanların parenteral olarak uygulaması, bu ajanlar ile ortaya çıkan 
yan etkiler ve hastalığın progresif seyri, tedavi uyumunu güçleştirmektedir.

Şekil 2. Tedaviyi sürdüren ve bırakan 2 grupta EDSS skorlarının kıyaslanması
EDSS: genişletilmiş özürlülük durum ölçeği 
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Şekil 1. Tedaviyi bırakan ve sürdüren MS hastalarının hastalık süresi gösterilmektedir.
MS: multipl skleroz
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Biz bu çalışmamızda, hasta grubumuzda tedavi uyumu oranını ve uyumu 
etkileyen faktörleri inceledik. Çalışma sırasında hastalarımızın yaklaşık 
%25’inin tedaviyi sonlandırmış olduğu izlendi. Bu oran SPMS grubunda daha 

yüksekti. RRMS grubunda, en sık tedaviyi bırakma nedeni tedavi reddi iken, 
SPMS grubunda hastalık süresi ve progresyon idi. İMT bırakan hastalarla 
devam eden gruptakiler karşılaştırıldığında, ilaçları bırakan grupta EDSS 
skoru ve hastalık süresi istatistiksel olarak yüksek saptandı. Tahmin edildiği 
gibi EDSS skorundaki yükseklik, hastalığın progresyonu, özürlülük oranı ve 
tedaviye yanıtın az olması gibi faktörler ile ilişkilidir. MSBasis çalışma grubu, 
tedaviyi bırakma oranını %40,3 olarak saptamıştır (6). Bu çalışmada tedavi 
sırasında EDSS skorlarındaki değişikliğin tedaviyi bırakma üzerine bağımsız 
bir belirleyici faktör olduğu izlenmiştir. GAP (Global Adherence Project) 
çalışmasında, tedaviye uyumun tedavi süresi ve hastalık süresi ile ilişkili ol-
duğu ve daha kısa hastalık süresine sahip olanların tedaviye daha uyumlu 
oldukları bildirilmiştir (7). Bizim çalışmamızda, bu sonuçlara benzer şekilde 
yüksek EDSS skorlarına sahip hastaların tedaviye daha uyumsuz olduğu ve 
hastalık süreleri uzun olanların daha yüksek oranda tedaviyi sonlandırdığı 
izlendi. Ancak, eğitim süresi, yıllık atak sayısı, yaş, Beck depresyon ölçeği 
skoru ve PASAT skorunun tedaviyi sürdürme üzerine etkisi saptanmadı. 

Tedaviye devam edemeyen hastalar çıkartılıp, tedaviyi sürdüren hastalar 
tedaviye uyumlu ve uyumsuz olarak ayrıldığında, bu iki grup arasında yaş, 
eğitim süresi, hastalık süresi, yıllık atak sayısı ve PASAT skorları açısından 
anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak, tedaviye uyumsuz grupta EDSS skoru 
ve Beck depresyon ölçeği skorları istatistiksel olarak yüksek saptandı. MS 
tedavi uyumunda, depresyonun potansiyel etkisi ve MS ile birlikteliğinin sık 
görülmesi önceki çalışmalarda gösterilmiştir (5,8). Özürlülük, hastalık süre-
si, depresyon ve yaşam kalitesi gibi tedavi ilişkili faktörlerin tedaviye uyumu 
belirgin olarak etkilediği yapılan iki çalışmada gösterilmiştir (2,5). Mohr ve 
ark. (9) yaptığı bir çalışmada, depresyonu olan MS hastalarının daha fazla 

Tablo 1. İmmünmodülatör tedaviye devam eden ve bırakan 2 grup  
arasında çeşitli parametrelerin karşılaştırılması

 İMT devam  İMT bırakan 
 eden grup  grup p

Yıllık atak sayısı 0,68±0,82 0,61±0,46 0,57

BDÖ skoru 12,84±9,55 13,24±9,85 0,88

PASAT skoru 0,62±0,22 0,64±0,27 0,2

EDSS skoru 2,52±1,57 3,98±2,30 <0,0001*

Yaş (yıl)  39,99±10,2 42,90±10,69 0,08

Eğitim süresi (yıl) 9,48±4,05 9,19±4,24 0,65 

Hastalık süresi (yıl) 10,24±6,04 12,40±6,20 0,03*

İMT  devam eden ve bırakan 2 grup arasında kıyaslama, ∗p değeri <0,05 istatistiksel 
olarak anlamlı. İMT: immunmodulatör tedavi; BDÖ: Beck depresyon ölçeği; PASAT: 
Paced Auditory Serial Addition Test; EDSS: genişletilmiş özürlülük durum ölçeği 

Tablo 2. İmmünmodülatör tedaviye devam eden ve bırakan 2 grup  
arasında çeşitli parametrelerin karşılaştırılması

 İMT uyumlu İMT uyumsuz p

Yıllık atak sayısı 0,64±0,82 0,73±0,39 0,47

BDÖ skoru 11,75±9,47 17,91±8,67 0,006*

PASAT skoru 0,63±0,23 0,59±0,22 0,42

EDSS skoru 2,63±1,83 4,01±1,58 <0,0001*

Yaş (yıl) 40,98±10,51 39,26±9,91 0,34

Eğitim süresi (yıl) 9,22±4,12 9,90±3,79 0,33

Hastalık süresi (yıl) 10,52±6,40 11,93±5,13 0,19

İMT  uyumlu ve uyumsuz 2 grup arasında kıyaslama, ∗p değeri <0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı. İMT: immunmodülatör tedavi; BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği; PASAT: Paced 
Auditory Serial Addition Test; EDSS: genişletilmiş özürlülük durum ölçeği 

Şekil 3. Tedaviye uyumlu ve uyumsuz olan 2 grupta EDSS skorları
EDSS: genişletilmiş özürlülük durum ölçeği 
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Şekil 4. Beck depresyon ölçeği skorlarının tedaviye uyumlu ve uyumsuz 2 grup 
arasındaki karşılaştırması
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Şekil 5. Eğitimsiz grup (1) ve eğitimli grup (2) arasında tedaviye uyum açısından 
karşılaştırma
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tedaviye uyumsuzluk gösterdiği saptanmıştır. Komorbid depresyonu olan 
MS hastalarının, 6 aydan uzun süre antidepresan ile tedavi edilmesinin te-
davi uyumu üzerine olumlu etkisi olduğu izlenmiştir (10). Aksine Sidoren-
ko ve ark. (11) yaptığı bir çalışmada, depresyon ile tedavi reddi, hastalık 
süresi ve MS tipi arasında korelasyon izlenmemiştir (11).

Enjeksiyon şeklinde uygulanan İMT ajanlarına uyumsuzluk söz konusu oldu-
ğunda, uygulama güçlüğü nedeni dışında hastanın eğitim düzeyi ve tedaviye 
yanıtsızlık gibi faktörler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır (12). Çalış-
mamızda, eğitimli hasta grubunda eğitimsiz gruba kıyasla daha yüksek oran-
da tedaviye uyumsuzluk izlendi. Bizim sonuçlarımıza benzer şekilde GAP 
çalışmasında, daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanların tedaviye daha 
uyumsuz olduğu izlenmiştir (7). Ayrıca bizim çalışmamızda, cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin tüm hastaların benzer oranda tedaviyi bıraktığı ve tedaviye 
uyumsuzluk gösterdiği izlendi. Kırkdört merkezin yeraldığı ve 2314 hasta 
içeren MSBasis çalışma grubu, kadınların erkek cinsiyete kıyasla tedaviye 
daha uyumsuz olduklarını saptamıştır (6). Aksine, GAP çalışmasında ise ka-
dınların tedaviye daha uyumlu oldukları izlenmiştir (7).

Bizim çalışmamızda tedaviye uyum oranları oldukça düşük olarak izlen-
di: RRMS grubunda %53, SPMS grubunda ise %52 idi. Hastaların tümü 
merkezimizde düzenli takipler ile izleniyor ve İMT tedavisine yönelik bi-
reyselleştirilmiş eğitim ve yardım hizmeti alıyor olmasına rağmen, gözlenen 
tedaviye uyumsuzluk oranındaki yükseklik dikkat çekiciydi. Tedaviye uyum 
ile ilgili literatürde çeşitli ülkelere ait farklı uyumsuzluk yüzdelerini içeren 
çalışmalar bulunmaktadır. British Columbia’daki bir retrospektif çalışmada, 
IFN beta ile tedavi edilen hastaların en sık ilk 6 aylık dönemde tedaviyi 
bıraktığı ve hastaların %39’unun tedaviye uyumsuzluk gösterdiği bildirilmiş 
(1). Bir İtalyan MS çalışmasında, ortalama 4,2 yıllık takip süresinde hastala-
rın %46’sının IFN beta tedavisini bıraktığı izlenmektedir (4). GAP çalışma-
sında, tedaviye uyum oranı %75 olarak belirlenmiştir (7). 

Multipl skleroz tedavisinde tedavi uyumunun, depresyon, kognitif bozuk-
luk, tedavi yan etkileri, hastanın hastalığı ile ilgili iç görüsünün ve tedaviye 
inancının olmaması, tedaviye ulaşım güçlükleri ve klinik izlemin yetersiz 
olması gibi çeşitli nedenlerle ilişkili olduğu belirtilmiştir (13). Lugaresi 
ve ark. (14), interferon beta tedavisinde ilk elektronik otoenjektör olan 
RebiSmartTM kullanımının, hastaların memnuniyet ve tedavi uyumunu 
artırabileceği yönünde gözlemlerini sunmuşlardır. Ancak uzun soluklu 
MS tedavisinde, bu yeni elektronik cihazlar ile ilgili uyumu araştıran uzun 
süreli gözlemsel çalışmalar gerekmektedir. Betaplus çalışmasında, IFN be-
ta-1b’ye uyumun 2 yıllık bir süre sonunda %62 olduğu, tedaviye uyumun 
otoenjektörler ve bir hemşire yardımıyla daha kolay sağlanabileceği so-
nucu elde edilmiştir (15).

Treadaway ve ark. (5) çalışmasında, en sık unutkanlık nedeniyle hastaların 
enjeksiyonlarını atladıkları belirtilmiştir. MS hastalarında kognitif bozukluk 
hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilir ve tüm MS hastalarının yaklaşık 
%45-60’ında bulunduğu bilinmektedir (16). Hastalığın geç dönemlerinde 
ileri evre demans %20-30 oranında görülmektedir (17). Çeşitli çalışmalar-
da, MS’in erken dönemlerinde ve ilk semptom olarak kognitif disfonksiyon 
görülebildiği belirtilmektedir (18). Bizim çalışmamızda unutkanlık, hastalık 
tipi ayırt etmeksizin tedavi uyumsuzluğu nedenleri arasında üçüncü sırada 
yeraldı. Literatürden farklı olarak, hastalarımızda kognitif fonksiyonların te-
daviyi sürdürme veya uyum gösterme üzerine anlamlı bir etkisi saptanmadı. 

Bu çalışma ile multipl skleroz hastalarının tedavi uyumu ile uyumu etkileyen 
faktörleri gözden geçirmek ve uzun soluklu immunmodulatör tedavinin 
etkin kullanımını artırmak hedeflenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, uzun has-
talık sürecinin yanısıra tedavi yanetkileri, bilişsel fonksiyonlar ve duyguduru-
mun büyük ölçüde tedaviye uyumu belirlediği yönündedir.
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