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Introduction: Neuropathic extremity pain is one of the most common 
symptoms of multiple sclerosis (MS). This study was aimed to evaluate 
and compare the frequency and severity of neuropathic extremity pain 
in subtypes of MS.

Methods: Patients with the diagnosis of MS were included in the study, 
consecutively. Patients’ demographic and clinical data were recorded. 
Patients’ pain severity was assessed with visual analog scale (VAS). For 
the evaluation of neuropathic pain Leeds assessment of neuropathic 
symptoms and signs (LANSS) and douleur neuropathique 4 questions 
(DN4) were used. Disability was assessed with the Extended Disability 
Status Scale (EDSS).

Results: One hundred and three patients were included and 82.5% of 

them had relapsing-remitting (RR) MS. According to LANSS and DN4, 
47.6% of patients had neuropathic pain. Female patients had significantly 
higher pain scores. There was no significant difference between the 
subtypes of MS based on having neuropathic pain. Patients with 
seconder progressive (SP) MS had significantly higher EDSS. A significant 
positive correlation was detected between EDSS score and duration of 
disease.

Conclusion: Regardless of the MS subtype patients had neuropathic 
pain. Patients with SP had significantly higher disease duration and EDSS 
which were correlated with each other. All patients with the diagnosis of 
MS should be evaluated for neuropathic pain.
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ABSTRACT

Amaç: Nöropatik ekstremite ağrısı Multiple sklerozda (MS) en sık görülen 
semptomlardan biridir. Bu çalışmada MS alt tiplerinde görülen nöropatik 
ağrının sıklığı ve şiddetini değerlendirip karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: MS tanısı ile başvuran hastalar ardışık olarak çalışmaya 
dâhil edilmiştir. Klinik ve demografik verileri kayıt edilmiştir. Ağrıyı 
değerlendirmek için Vizuel Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Nöropatik 
ağrının değerlendirilmesi için hastalara LANSS ağrı skalası ile 4 soru 
nöropatik ağrı anketi (DN4) uygulanmıştır. Genişletilmiş özürlülük 
durumu ölçeği ile dizabilite değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 103 hasta dahil edilmiş olup bunların %82, 5’inde 
relapsing-remitting (RR) tip MS mevcuttu. LANSS ve DN4’e göre 

hastaların %47,6’sında nöropatik ağrı mevcuttu. Kadın hastaların ağrı 
skorları anlamlı derecede yüksekti. MS alt tipleri arasında nöropatik ağrı 
varlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Sekonder progresif (SP) 
MS alt tipinde hastaların EDSS skroları anlamlı derecede yüksekti. EDSS 
skoru ile hastalık süresi arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu.

Sonuç: MS alt tipi fark etmeksizin MS’de nöropatik ağrı sıklıkla 
görülmektedir. SP MS’li hastaların EDSS skorları ve hastalık süreleri daha 
yüksektir ve bu iki parametre birbiri ile koreledir. MS tanısı alan tüm 
hastalar nöropatik ağrı açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, nöropatik ağrı, dizabilite
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Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin otoimmün inflamatuar 
demiyelinizan bir hastalığı olup, genç erişkinlerde özürlülüğün önemli 
nedenlerinden biridir (1). MS fenotipleri esas olarak relapsing-remitting 
veya progresif seyreden olmak üzere iki gruba ayrılır. MS alt tipleri ayrıca 
klinik olarak izole edilmiş sendrom, ataklarla seyreden relapsing remitting 
(RR), sekonder progresif (SP) ve primer progresif MS olarak 4 gruba 
ayrılır (2). MS belirti ve semptomları yüz veya ekstremitelerde duyusal 
semptomlar, tek taraflı görme kaybı, akut veya subakut motor güçsüzlük, 
diplopi, yürüme bozuklukları, denge problemleri, Lhermitte bulgusu, 
vertigo, mesane problemleri ve ağrıyı içerir (1).

Ağrı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) tarafından gerçek veya 

potansiyel doku hasarı ile ilgili hoş olmayan, duyusal ve duygusal deneyim 

şeklinde tanımlanmıştır. (3). Nosiseptif ve nöropatik olmak üzere iki ana 

ağrı türü vardır. Nosiseptif ağrı, somatik veya viseral doku hasarından 

kaynaklanır. Nöropatik ağrı ise, somatosensoriyel sinir sistemindeki bir 

lezyon veya hastalıktan kaynaklanır (4)

MS’de nöropatik ağrı prevalansı% 31 olup, yaşam boyu nöropatik 

ekstremite ağrısı prevalansı % 12-28 arasında değişmektedir (5).
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Bu çalışmanın amacı MS alt tiplerinin nöropatik ekstremite ağrısının 
sıklığı ve şiddeti açısından değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır.

YÖNTEM
Çalışma Acıbadem Üniversitesi yerel etik komitesi tarafından onaylandı 
(17.05.2018 / ATADEK-2018 7/28). Çalışma, Temmuz 2018 ile Ocak 
2019 arasında üçüncü basamak bir hastanede gerçekleştirildi. Çalışmaya 
McDonald kriterlerine göre MS tanısı alan 18-75 yaş arası hastalar ardışık 
olarak dahil edildi (6). Diğer nörolojik hastalıkları olan hastalar, kafa 
travması, diabetes mellitus ve kraniyal veya spinal cerrahi öyküsü olan 
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

Hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Duyusal ve motor 
muayeneyi içeren detaylı fizik muayene yapıldı. MS’ te engelliliği 
değerlendirmek için Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği (EDSS) 
kullanıldı (7). Hastaların ağrı şiddeti Görsel Analog Ölçeği (VAS) 
ile değerlendirildi. Nöropatik ağrının değerlendirilmesi için, Leeds 
nöropatik semptom ve bulguların değerlendirmesi (LANSS) ve douleur 
neuropathique 4 soru (DN4) ölçeği kullanıldı. LANSS, ağrı anketi ve 
duyusal test olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. LANSS ölçeğinde 
12 ve üzeri puan nöropatik ağrı olarak sınıflandırılmaktadır (8, 9). 
DN4 soruları hastayla hem görüşmeyi hem de hastanın muayenesini 
içeriyordu. Nöropatik ağrı tanısı için kestirim değeri 4/10’dur (10).

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için IBM SPSS Statistics 22 (SPSS IBM, Türkiye) programı 
kullanıldı. Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-
Smirnov testi ile değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistiksel analizlerde 
ortalama, ortanca, standart sapma, minimum, maksimum ve frekans 
değerleri kullanıldı. Normal dağılan verilerin karşılaştırılmasında Student 
t testi ve normal dağılmayan parametrelerin karşılaştırılmasında Mann-
Whitney U testi kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare 

testi uygulandı. Parametreler arasındaki korelasyonun analizi için Pearson 
testi yapıldı. Veriler % 95 güven aralığında ve anlamlılık düzeyi p <0,05 
kabul edilerek değerlendirildi.

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen 103 hastanın 29’u erkek, 74’ü kadındı. Ortalama 
MS süresi 83,66 ± 80,99 aydı. Hastaların% 82,5’inde RR MS varken % 
17,5’inde SP MS mevcuttu. Hastaların% 85’i nöropatik ağrıdan şikayet 
ediyordu ve hastaların% 42’sinde unilateral (unilateral üst ekstremite, 
unilateral alt ekstremite ile unilateral alt ve üst ekstremite) nöropatik ağrı 
vardı. LANSS (≥12) ve DN4’e (> 4) göre hastaların% 47,6’sında nöropatik 
ağrı saptandı (Tablo 1). Nöropatik ağrı varlığı açısından RR MS ve SP 
MS değerlendirildiğinde, RR MS’li hastaların % 44,7’sinde ve SP MS’li 
hastaların % 61,1’inde nöropatik ağrı vardı ve bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (0,205) (Tablo 1). 

Hastaların demografik ve klinik verileri MS alt tipine göre 
karşılaştırıldığında, SP MS’li hastalarda ortalama yaş ve MS tanı süresinin 
RR MS’ye göre daha yüksek olduğu görüldü. Ancak ağrı skorlarında VAS, 
DN4 ve LANSS’a göre istatistiksel anlamlılık yoktu. Yine nöropatik ağrı 
anamnezi açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (Tablo 1). Öte 
yandan, ağrı skorları cinsiyete göre incelendiğinde; kadın hastalar anlamlı 
olarak daha yüksek VAS, LANSS ve DN4 skorlarına sahipti (Tablo 2). 

EDSS skorları değerlendirildiğinde, ortanca RR MS’de 2 ve SP MS’de 
6,5 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. EDSS skorları, LANSS 
ve DN4’e göre nöropatik ağrı varlığıyla karşılaştırıldı ve nöropatik ağrılı 
hastaların EDSS skorları daha yüksekti ancak bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (Tablo 3). Bir alt grup olarak RR ve SP MS için aynı analiz 
yapıldığında, yine önemli bir fark yoktu (Tablo 3). Korelasyon analizi 
LANSS, DN4, hastalık süresi ve EDSS arasında yapıldı ve sadece EDSS 
skoru ile hastalık süresi arasında orta derecede anlamlı korelasyon olduğu 
saptandı (p = 0,0001, r = 0,486) (Tablo 4).

Tablo 1. Hastaların klinik ve demografik verileri

Tüm hastalar 
(n=103)

RR MS 
(n=85)

SP MS 
(n=18) p

Yaş (Ort± SS) (yıl) 37,52 ± 10,80 35,41 ± 10,06 47,50 ± 8,50 0,00011

Cinsiyet, E/K (%)  28,2/71,8 29,4/70,6 22,2/77,8 0,3802

Hastalık süresi Ort± SS 
(min-maks) (ay)

83,66 ± 80,99 (1-360)  65,54 ± 65,58 (16-60) 169,27 ± 93,30 (1-360) 0,00013

VAS Ort± SS (ortanca) 4,31 ± 2,62 (5) 4,16 ±2,56 (4) 5,0±2,86 (5) 0,2423

LANSS  Ort± SS (ortanca) 8,92 ± 6,44 (8) 8,43±6,23 (8) 11,22±7,09 (11.5) 0,1333

DN4  Ort± SS (ortanca) 3,88 ± 2,75 (4) 3,74±2,81 (4) 4,5±2,43 (5) 0,2053

Neuropatik ağrı anamnezde 
(Evet/Hayır) (%) 

85,4 /15,6 83,5 / 16,5 94,4 / 5,6 0,2332

Nöropatik ağrı LANSS ve DN4’e göre  
(Yes/No) (%) 

47,6 /52,4 44,7 /55,3 61,1 /38,9 0,2052

EDSS Ort± SS (ortanca) 2,90 ±1,96 (2,5) 2,30±1,41 (2) 5,72± 1,71 (6,5) 0,00013

Nöropatik ağrı  
lokalizasyonu
(%) (n)

Unilateral üst ekstremite 16,5 (17) 18,8 (16) 5,6 (1) 0,2002

Bilateral üst ekstremiteler 9,7 (10) 10,6 (9) 5,6 (1)

Unilateral alt ekstremite 9,7 (10) 9,4 (8) 11,1 (2)

Bilateral alt ekstremiteler 22,3 (23) 20 (17) 33,3 (6)

Tüm ekstremiteler 12,6 (13) 9,4 (8) 27,8 (5)

Unilateral  üst ve alt 
ekstremite

14,6 (15) 15,3 (13) 11,1 (2)

1Student t test.  
2Ki-kare testi.  
3Mann Whitney U test. 
*İstatistiksel analizler RR MS ve SP MS grupları arasında yapılmıştır
E: Erkek, K: Kadın, DN4: Douleur Neuropathique 4, EDSS:  Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği, LANSS: Leeds nöropatik semptom ve bulguların değerlendirmesi, MS: Multiple 
Skleroz, RR: Relapsing Remitting, SP: Sekonder Progresif, VAS: Görsel Analog Ölçek
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TARTIŞMA
Yüz üç hastanın %82,5’inde RR MS mevcuttu ve tüm hastaların %47,6’sında 
LANSS ve DN4’e göre nöropatik ağrı mevcuttu. MS alt tipine göre 
nöropatik ağrı sıklıkları arasında anlamlı bir fark yoktu. SP MS’li hastalarda 
ortalama yaş, MS tanı süresi, nöropatik ağrı süresi ve EDSS skoru daha 
yüksekti. EDSS skoru ile MS süresi arasında orta derecede anlamlı bir 
korelasyon vardı.

MS’te ağrı, 1) dizestetik ekstremite ağrısı, trigeminal nevralji, Lhermitte 
bulgusunu içeren santral nöropatik ağrı 2) ağrılı tonik spazmlar, 3) 
sırt ağrısı ve 4) baş ağrısı olarak sınıflandırılabilir (11). Daha yeni bir 
sınıflandırmada nöropatik ağrılar, nosiseptif ağrılar, mikst ağrılar ve 
diğer ağrılar olmak üzere 4 grupta incelenmiştir. Nöropatik ağrılar, 
disestetik ekstremite ağrısı, trigeminal nevralji ve Lhermitte fenomenini 
içermektedir. Disestetik ekstremite ağrısı, spino-talamokortikal 
yolaklardaki lezyonlara sekonder deafferentasyon ağrısı olarak 
tanımlanmaktadır (5). Somatosensoriyel beyin bölgelerinin veya 
bunların bağlantı yollarında gelişen bir lezyon, MS’teki nöropatik ağrının 
nedenidir (12). MS’de ağrı prevalansı % 63 civarındadır ve nöropatik 
ekstremite ağrısı dahil çeşitli ağrı sendromlarından oluşur (13). Nöropatik 
ekstremite ağrısı prevalansı % 12 ile 28 arasında değişmektedir ve bu tip 
ağrı, primer progresif veya progresif relaps gösteren MS tiplerinde daha 

yaygındır ve relapsing-remitting tipte en düşüktür. Bu tür ağrıları olan 
hastalarda dizabilite, ağrısız olanlara göre ortalama olarak daha fazla 
olma eğilimindedir (5). Bu çalışmada nöropatik ağrı prevalansı % 47,6 
olup, yukarıda bahsedilen çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur. 
Bununla birlikte, daha yeni bir çalışmada, 426 MS hastasının % 40,3’ünde 
nöropatik ağrı sendromları gösterilmiştir (14). Bu fark, hastalık süresi veya 
tanı için kullanılan kriterlerin farklılığından kaynaklanabilir. Bu çalışmada 
Solaro ve arkadaşları, ağrılı hastaların daha yüksek EDSS skoruna ve daha 
uzun hastalık süresine sahip olduğunu bulmuşlardır (14). Çalışmamızda 
nöropatik ağrısı olan hastaların EDSS skoru daha yüksek olma eğilimi 
olmasına rağmen anlamlı bir korelasyon saptanmadı. Bununla birlikte, 
EDSS ile hastalık süresi arasında orta derecede bir korelasyon tespit 
ettik. MS erken yaşlarda teşhis edildiğinden (20-40 yaş) Conradsson 
ve ark. özürlülükteki değişiklikleri ve bunun hastalık şiddeti ile ilişkisini 
değerlendirmeyi 10 yıllık bir çalışma ile amaçladı. Bu çalışmada ortalama 
EDSS skorları ve hastaların bağımlılığının arttığı görülmüştür. Bu artışın 
orta / şiddetli MS hastalarında daha belirgin olduğunu bulmuşlar (15). 
Çalışmamızda SP MS’li hastalar daha uzun hastalık süresi ve daha yüksek 
EDSS’ye sahipti. SP MS’li hastaların daha yüksek nöropatik ağrı skorlarına 
eğilimi olmasına rağmen, fark anlamlı değildi. Polikliniğimize başvuran 
hastaları ardışık olarak dahil ettiğimiz için, SP MS’li hasta yüzdesi 
düşüktü, daha fazla hasta sayısı ile fark daha belirgin olabilir. Bununla 
birlikte, çalışmamızda RR MS’li hasta yüzdesi (% 82,5) literatürle uyumlu 
bulunmuştur (% 85) (16-18).

MS’te ağrı, ileri yaş, kadın cinsiyeti, hastalık süresi, eşlik eden ruhsal 
bozukluklar ve ilerleyici tip MS ile ilişkilidir (11, 19, 20). Bu verilerle tutarlı 
olarak, kadın hastaların önemli ölçüde daha yüksek VAS, LANSS ve DN4’e 
sahip olduğunu bulduk, ancak hastalık süresi ile ağrı skorları arasında 
bir ilişki tespit edemedik. Çalışmanın limitasyonlarından biri hastaların 
depresyon gibi psikiyatrik durumlarını değerlendirmemiş olmamızdır. 
Kesitsel bir çalışma olarak tasarlanması ve takip verisinin olmaması da bir 
diğer limitasyondur. 

Sonuç olarak, her iki MS tipi de yüksek nöropatik ağrı oranlarına sahipti 
ve kadın hastalarda daha yüksek ağrı skorları mevcuttu. SP MS’li hastalar 
daha uzun hastalık süresine ve daha fazla dizabiliteye sahipti. MS tanısı 
alan tüm hastalar nöropatik ağrı açısından değerlendirilmeli ve muayene 
edilmelidir.
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Tablo 2. Cinsiyete göre ağrı ve dizabilite karşılaştırılması

Kadın (n=74) Erkek (n=29) p
VAS Ort± SS (ortanca) 4,85 ±2,47 (5) 2,93 ± 2,53 (4) 0,001*

LANSS Ort± SS (ortanca) 9,95 ± 6,15(9) 6,27 ± 6,52(5) 0,006*

DN4 Ort± SS (ortanca) 4,21 ± 2,75 (4) 3,03 ± 2,63 (3) 0,048*

EDSS Ort± SS (ortanca) 2,90 ± 2,07 (2.5) 2,89 ± 1,68 (2,5) 0,773*

*Mann Whitney U test
DN4: Douleur Neuropathique 4, EDSS:  Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği, 
LANSS: Leeds nöropatik semptom ve bulguların değerlendirmesi, VAS: Görsel Analog 
Ölçek

Tablo 3. Nöropatik ağrı varlığına göre MS tiplerinin EDSS verileri

Nöropatik ağrı 
var (n=49)

Neuropatik ağrı 
yok (n=54) p

EDSS - RR MS 2,48±1,64 2,15±1,20 0,298*

EDSS - SP MS 6,28±0,90 5,36±2,03 0,459*

EDSS - all MS 3,13±2,10 2,69±1,81 0,216*

*Mann Whitney U
EDSS:  Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği, MS: Multiple Skleroz, RR: Relapsing 
Remitting, SP: Sekonder Progresif

Tablo 4. Ağrı skorları ile hastalık süresi ve dizabilite korelasyonu

Hastalık süresi EDSS

VAS
r 0,143 0,122

p 0,151 0,220

LANSS
r 0,073 0,078

p 0,463 0,431

DN4
r -0,045 0,048

p 0,651 0,632

EDSS
r 0,486 -

p 0,0001 -

*Pearson testi
DN4: Douleur Neuropathique 4, EDSS:  Genişletilmiş Özürlülük Durumu Ölçeği, 
LANSS: Leeds nöropatik semptom ve bulguların değerlendirmesi, VAS: Görsel Analog 
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