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Willis-Ekbom Hastalığı olarak da adlandırılan Huzursuz Bacak Sendromu 
(HBS), genellikle hoş olmayan hislerin eşlik ettiği, bacakları hareket 
ettirmek için karşı konulamaz dürtüyle karakterize, uyku ile ilişkili bir 
hareket bozukluğudur. Semptomlar genellikle akşam veya geceleyin 
dinlenme sırasında ortaya çıkar veya kötüleşir ve hareketle hafifleme 

meyilindedir (1). HBS, genel popülasyonda tahmini prevalansı % 7 ile % 
9 arasında değişen, yaygın bir nörolojik bozukluktur (2). Demir eksikliği, 
böbrek yetmezliği, romatoid artrit, nöropati ve dopamin antagonisti ilaçlar 
HBS ile ilgili en yaygın durumlardır. Ayrıca nörodejeneratif hastalıklar ve 
MS gibi nöroimmünolojik hastalıklar son zamanlarda yapılan çalışmalarda 
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Introduction: The co-existence of Restless Legs Syndrome (RLS) and 
Multiple Sclerosis (MS) is a common condition. For this reason, we 
aimed to evaluate the effects of RLS and its relationship with MS. 

Methods: We evaluated the clinical features of 102 patients diagnosed 
with MS who were in follow-up between 2010 and 2015 in outpatient 
clinic. All the patients were evaluated for RLS according to the revised 
International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) diagnostic 
criteria. The Expanded Disability Status Scale (EDSS), Beck Depression 
Inventory, Beck Anxiety Inventory and Fatigue Severity Scale scores of all 
the patients were recorded. The IRLSSG 2003 severity scale was used to 
determine the degree of RLS. 

Results: RLS was detected in 30.4% (n=31) of the patients (MS/RLS+), 
but not in 69.6% (n=71) (MS/RLS-). The mean EDSS score of the MS/
RLS+ patients were 3.2±2.1 while the MS/RLS-patients were 2.0±1.6. 
The incidences of depression, moderate or severe anxiety, fatigue 
and intestinal and bladder dysfunction in the MS-RLS+ patients were 

significantly higher. Regarding to RLS complaints, 32.2% were mild, 
35.4% were moderate, 19.3% were severe and 12.9% were very severe. 
When the MS subgroups were evaluated the highest RLS severity score 
was found in the secondary progressive MS group. In the patients with 
pyramidal symptoms and intestinal and bladder dysfunction, the mean 
RLS severity was significantly higher. The mean RLS severity score was 
also significantly higher in those with depression and anxiety. The RLS 
severity was significantly correlated with the number of pyramidal 
attacks and the EDSS score. 

Conclusion: Restless legs syndrome is a cause of depression, anxiety 
and fatigue and has negative effects on MS patients. Therefore, after the 
diagnosis of MS, the RLS symptoms and signs should be determined, as 
soon as possible, in addition to the other MS symptoms. The treatment 
of this condition should be started early. 
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ABSTRACT

Amaç: Multipl Skleroz (MS) ile Huzursuz bacaklar sendromu/Willis 
EKbom Hastalığı (HBS) birlikteliği sık görülmektedir, çalışmamızda 
HBS’nin MS hastalarının üzerindeki etkisini ve bu iki durumun birbiri ile 
olan ilişkisini anlamayı amaçladık. 

Yöntem: Bu kesitsel çalışmada 2010–2015 tarihleri arasında kliniğimizde 
kesin MS tanısı ile takip edilen (2010 Mc Donald kriterlerine göre) 102 
hasta dahil edildi. Tüm hastalar HBS tanısı için 2012 revize IRLSSG 
tanı ölçeğine göre değerlendirildi. Tüm hastaların EDSS puanları, Beck 
Depresyon Ölçeği puanları, Beck Anksiyete Ölçek puanları, Yorgunluk 
Şiddet Skalası puanları kayıt edildi. HBS şiddetini belirlemek için IRLSSG 
2003 Şiddet Skalası kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan MS hastalarının %30,4’ünde HBS kriterlerini 
dolduran şikayetler mevcut iken (MS/HBS+), %69,6’unda (n=71) ise HBS 
şikayeti mevcut değildi (MS/HBS-). MS/HBS+ hastaların ortalama EDSS 
skorları 3,2±2,1 iken MS/HBS- olan hastalarda 2,0±1,6 idi. Depresyon 
varlığı, orta veya  ağır derecede anksiyete varlığı, bitkinlik ve barsak-

mesane disfonksiyonu MS/HBS+ hastalarında istatistiksel olarak anlamlı 
oranda daha yüksek saptandı. MS/HBS+ grubunda HBS şikayetlerinin 
%32,2’si çok hafif, %35,4’ü orta, %19,3’u ağır ve %12,9’u çok ağır idi. 
Hastalar MS alt grupları açısından incelendiğinde en yüksek HBS şiddeti 
SP MS alt grubunda saptandı. Ayrıca piramidal semptomların, depresif 
şikayetleri olan veya anksiyete saptanmış olan hastalarda veya barsak-
mesane disfonksiyonu varlığında ortalama HBS şiddeti istatistiksel olarak 
anlamlı derecede artmakta idi. HBS şiddeti piramidal atak sayısı ile ve 
EDSS skoru ile de yakında ilişkili idi. 

Sonuç: HBS, MS hastalarında depresyon, anksiyete, bitkinlik yaratan 
sebeplerden birisidir ve hastaların kliniğinde kötü bir etkiye sahiptir. Bu 
nedenle klinisyenler tarafından fark edilmesi ve erken dönemde tedavi 
edilmesi MS hastaların hayat kalitesi ve tedavi uyumu için önemli olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacaklar sendromu, multipl skleroz, 
bitkinlik, depresyon 
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sıklıkla etiyolojik bir neden olarak bildirilmektedir (3). MS hastalarında 
depresyon, anksiyete ve yorgunluk semptomları hastalığın seyri sırasında 
ortaya çıkabilir, ancak aynı zamanda ilaçlara veya HBS gibi eşlik eden 
durumlara bağlı olabilir (4). Özellikle akşam saatlerinde veya gece boyunca 
artan HBS  semptomları, uykusuzluktan yorgunluğa ve hatta depresyona 
kadar birçok farklı duruma yol açabilir (5). Ayrıca uyku bozukluklarına 
sekonder bilişsel bozukluk ve düşük yaşam kalitesi ortaya çıkabilir (6). 
Literatürde MS hastalarında HBS sıklığına ilişkin farklı sonuçlara ilişkin 
birçok çalışma olmasına rağmen, yaşam etkileri konusunda sınırlı sayıda 
çalışma bildirilmiştir (7). Bu çalışmada HBS’li MS hastalarında yorgunluk, 
depresyon ve anksiyete durumlarını araştırmayı amaçladık. 

YÖNTEMLER
Polikliniğimizde 2010-2015 yılları arasında MS tanısı ile takipte olan 102 
hastanın [18-65 yaş arası, mini mental durum muayenesi (MMT) skoru 
25’in üzerinde] klinik özelliklerini değerlendirdik. Tüm hastalar 2010 
McDonald kriterlerine göre kesin MS tanılarına sahipti. Tüm katılımcıların, 
yaş, cinsiyet, meslek, ikamet yeri, el hakimiyeti, aile öyküsü, sigara ve alkol 
alımı, uyuşturucu kullanımı, altta yatan hastalık, mesane ve bağırsak 
sorunları, MS süresi, MS başlangıç   yaşı, MS tipi açısından ve kullandığı 
ilaçları kayıt edildi. Polinöropati, alt ekstremite venöz yetmezliği, böbrek 
yetmezliği, demir eksikliği anemisi, diyabet, romatizmal hastalık öyküsü, 
gebelik, alkol veya narkotik kullanımı, dopaminerjik-antidopaminerjik 
ilaç kullanımı, psikiyatrik ilaç kullanımı (SSRI ve SNRI) olan hastalar  ile 
yakın zamanda MS tanısı almış (6 ay önce) veya yeni bir MS atağı (3 ay 
önce) geçirmiş olanlar bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Tüm katılımcılar, 
Mayıs-Ağustos 2015 tarihleri arasında, sorumlu araştırmacı tarafından 
2012 revize edilmiş Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma 
Grubu (IRLSSG) tanı kriterleri kullanılarak HBS semptomları açısından 
sorgulandı. HBS derecesini belirlemek için ise 2003 IRLSSG şiddet ölçeği 
kullanıldı. HBS şiddet ölçeğine göre, 31-40 puan çok şiddetli, 21-30 puan 
şiddetli, 11-20 puan orta ve 1-10 puan hafifti. Ayrıca tüm hastalara Beck 
Depresyon İndeksi (BDI), Beck Anksiyete İndeksi (BAİ) ve Yorgunluk 
Şiddeti Ölçeği (Fatige Severity Scale: FSS) uygulandı. BDİ’ye göre, 18›in 
üzerindeki puanlar anlamlı olarak kabul edildi. BAİ skorları için 8-15 
puan hafif, 16-25 puan orta ve 26-63 puan şiddetli idi. FSS skoru ise 45 ve 
üstü ise anlamlı kabul edildi. Her hastanın engellilik düzeyi Genişletilmiş 
Özürlülük Durumu Ölçeğine (EDSS) göre hesaplandı.

İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analiz için Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 15.0 for Windows kullanıldı. İki bağımsız sayısal değişken grubunu 
karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi ve çok sayıda sayısal değişken 
grubunu karşılaştırmak için Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Bağımsız 
gruplardaki oranlar ki-kare analizi ile karşılaştırıldı. Kategorik ikili 
değişkenler için ikili ve sıralı doğrusal regresyon analizini karşılaştırmak 
için doğrusal regresyon analizi kullanıldı. Alfa’nın istatistiksel anlamlılık 
düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 36.0±11.2, ortalama MS başlangıç   yaşı 29.1±9.9 ve 
ortalama MS süresi 6.9±5.8 yıldı. Hastaların % 67,6’sı (n=69) kadın,%32,4’ü 
(n=33) erkekti. MS tipleri incelendiğinde, %72,5’inin (n=74) relapsing-
remitting tip MS (RR), %13,7’sinin (n=14) sekonder progresif tip MS (SP), 
%3,9’unda (n=4) primer progresif tip MS (PP), %2,9’unda (n=3) progresif 
relaps tip MS (PR) ve %6,9’unun (n=7) klinik olarak izole (KİS) olduğu 
saptandı.  Hastaların %30,4’ünde (n=31) HBS  tanısı konurken (MS/HBS+), 
%69,6’sında (n=71) HBS tespit edilmedi (MS/HBS-). HBS, hastalarının çoğu 
RR grubundaydı (17 hasta); ancak HBS sıklığı en yüksek olarak SP MS alt 
grubundaydı (9 hasta). Diğer MS alt gruplarından ise PR MS’de 2, KİS’da 
2 ve  PP MS’de 2  HBS’li hasta vardı (Şekil 1). Hastalara ait demografik ve 
klinik özellikleri Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. MS/HBS+ ve MS/

Şekil 1. Huzursuz Bacaklar sendromunun (HBS), Multiple Skelroz (MS) alt tipleri 
arasındaki dağılımı.
MS/HBS-: HBS saptanmayan MS hastaları, MS/HBS+: HBS saptanan MS hastaları, PP: 
Primer Progresif MS, SP: Sekonder Progresif MS, RR:Relapsing Remitting MS, PR: Progresif 
Relapsing MS

Tablo 1. Demografik ve klinik veriler

MS/HBS- (N=71) MS/HBS+ (N=31) P
Yaş 34,8±10,6 38,7±2,4 0,161
Cinsiyet (K/E) 45/26 24/7 0,163
MS başlangıç yaşı 28,5±9,3 30,5±11,3 0,485
MS süresi 6,2±5,0 8,3±7,1 0,299
MS alt tipleri n (%)
PP 3(4,2) 1(3,2)

0,014
SP 5(7) 9(29)
RR 57(80,3) 17(54,8)
PR 1(1,4) 2(6,5)
KİS 5(7) 2(6,5)
Toplam atak (n) 3,6±3,2 4,5±4,9 0,442
Piramidal atak (n) 1,1±,3 1,6±1,5 0,042
Serebellar atak (n) 0,3±0,6 0,7±1,2 0,148
Duysal atak (n) 1,5±4,9 1,2±2,0 0,837
Beyin sapı atak (n) 0,6±0,7 0,5±0,8 0,447
Görsel atak (n) 0,5±0,8 0,5±0,8 0,608
Mental atak (n) 0,0±0,1 0,0±0,2 0,552
Mesane-barsak disfonksiyonu 0,0±0,1 0,1±0,4 0,164
Vibrasyon duyu süresi/üst 15,1±2,9 13,0±4,5 0,010
Vibrasyon duyu süresi/alt 10,7±,8 8,8±4,6 0,039
EDSS 2,0±1,6 3,2±2,1 0,007

MS/HBS-: HBS saptanmayan MS hastaları, MS/HBS+: HBS saptanan MS hastaları, PP: Primer Progresif MS, SP: Sekonder Progresif MS, RR:Relapsing Remitting MS, PR: Progresif 
Relapsing MS, KİS: Klinik izole sendrom, EDSS: Genişletilmiş özürlülük durum ölçeği.

Gruplar

%

MS/HBS- MS/HBS+
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HBS- grupları arasında yaş, cinsiyet, MS başlangıç   yaşı, MS atakları, MS 
süresi ve MS atak tipi, MS semptomlarının başlangıcı yeri açısından ise 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Diğer yandan MS/HBS+ 
hastalarında daha piramidal atak sayısı sıklığı,  vibrasyon duyusu kaybı 
ve bağırsak-mesane disfonksiyonu varlığı istatistiksel olarak daha fazlaydı.  
Bunlara paralel olarak, MS/HBS+ grubunun ortalama EDSS’si (3,2±2,1), 
MS/HBS- (2,0±1,6) ‘dan anlamlı düzeyde daha yüksekti (p=0,007) (Şekil 
2). HBS hastalarında yapılan diğer testlere baktığımızda ise BDİ skorlarına 
göre hastaların %36,3’ünde depresif yakınmalar saptanmıştır. BAİ’ye göre 
hastalar değerlendirildiğinde ise, %33,3’ünde hafif, %24,5’inde orta ve 
%12,7’sinde şiddetli anksiyete bozukluğu vardı. Depresif yakınmalar ve 
orta derecede anksiyete insidansı MS/HBS+‘da MS/HBS- ‘ye göre anlamlı 
olarak daha yüksekti (p<0,001). HBS varlığı ile  EDSS puanının, BDİ ve BAİ 
skorları üzerindeki etkileri mukayese edildiğinde, HBS’nin (BDİ ve BAİ 
ölçeği için sırasıyla odd: 4,10 p<0,001; odd: sırasıyla 7,8 p<0,001), EDSS 
skorlarından (BDİ ve BAİ ölçeği için sırasıyla, odd: 1,47 p<0,01; odd: 1,14 
p<0,01) daha fazla riskli olduğu gözlenmiştir (Tablo 2a). Ayrıca MS/HBS+ 
hastalarının %38,7’si (n=12) FSS sonuçlarına göre yorgunluk (fatigue) 
kriterlerini karşılamaktaydı ve bu oran MS/HBS- grubuna göre anlamlı 
derecede yüksekti (p=0,001). Ayrıca MS/HBS+ grubunda bağırsak-
mesane disfonksiyonu insidansı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,001) 
(Tablo 2b). HBS şikayetleri %32,2 hafif, %35,4 orta, %19,3 şiddetli ve 
%12,9 çok şiddetli idi. HBS şiddeti ile MS klinik alt tipleri arasında da 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı, SP grubundaki HBS şiddeti, 
RR grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001) (Figür 3). Piramidal 
semptomlu ve bağırsak-mesane disfonksiyonlu hastalarda ortalama HBS 
şiddet skoru, HBS olmayanlara göre istatistiksel olarak daha yüksekti. 
Depresif şikayeti olan hastalarda, depresif şikayeti olmayanlara göre HBS 
şiddet skoru anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Ayrıca anksiyete 
dereceleri ile HBS şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı 

(p<0,001). Ayrıca, orta-şiddetli anksiyetesi olanlarda HBS şiddet skoru, 
hafif anksiyetesi olanlara ve anksiyetesi olmayanlara göre anlamlı olarak 
daha yüksekti (tümü için p<0.001). HBS, piramidal atakların sayısı ve EDSS 
skoru ile pozitif, vibrasyon duyusu kaybı ile negatif korelasyon gösterdi ve  
bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (Tablo 3).

Şekil 2. Huzursuz Bacaklar Sendromu(HBS) varlığına göre EDSS ölçeğindeki değişimler.
MS/HBS-: HBS saptanmayan MS hastaları, MS/HBS+: HBS saptanan MS hastaları, EDSS: 
Genişletilmiş özürlülük durum ölçeği.

Şekil 3. Huzursuz Bacaklar Sendromunun (HBS) şiddeti ile Multiple Skleroz (MS) alt 
tipleri arasındaki ilişki.
PP: Primer Progresif MS, SP: Sekonder Progresif MS, RR:Relapsing Remitting MS, PR: 
Progresif Relapsing MS, KİS: Klinik izole sendrom

Tablo 2a. EDSS ile Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) 
arasındaki ilişki

N

EDSS

PMean SD

BDÖ var 65 1,66 ± 1,84
<0,01

yok 37 2,54 ± 2,06

BAÖ yok 30 2,30 ± 1,93

<0,01
hafif 34 2,57 ± 1,83

orta 25 2,12 ± 1,86

ağır 13 2,69 ± 1,72

BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği, EDSS: Genişletilmiş 
özürlülük durum ölçeği, SD: Standart Deviasyon.

Tablo 2b.Huzursuz Bacaklar Sendromun (HBS), Multiple Skleroz (MS) hastalarının 
hayat kalitesi üzerine olan etkileri

MS/HBS- MS/HBS+

N % N % P

Barsak 
disfonksiyonu

yok 65 91,5 20 64,5
0,001

var 6 8,5 11 35,5

Mesane 
disfonksiyonu

yok 50 70,4 11 35,5
0,001

var 21 29,6 20 64,5

BDÖ
yok 54 76,1 11 35,5

<0,001
var 17 23,9 20 64,5

BAÖ

yok 29 40,8 1 3,2

<0,001
hafif 28 39,4 6 19,4

orta 8 11,3 17 54,8

ağır 6 8,5 7 22,6

Yorgunluk (Fatigue)
yok 64 90,1 19 61,3

0,01
var 7 9,9 12 38,7

MS/HBS-: HBS saptanmayan MS hastaları, MS/HBS+: HBS saptanan MS hastaları, 
BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği.

Tablo 3. Huzursuz Bacaklar Sendromu(HBS) şiddeti ile Multiple Skleroz (MS) 
hastalarının klinik özellikleri arasındaki ilişki

HBS şiddeti

rho P

MS başlangıç yaşı 0,081 0,419

MS süresi 0,161 0,105

Toplam atak (n) 0,128 0,201

Piramidal atak (n) 0,254 0,010

Duysal atak 0,003 0,975

Mesane-barsak disfonksiyonu 0,132 0,187

Vibrasyon duyusu süresi/ Üst -0,304 0,002

Vibrasyon duyusu süresi /Alt -0,207 0,005

EDSS 0,341 <0,001

EDSS: Genişletilmiş özürlülük durum ölçeği.
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TARTIŞMA
Daha önceki çalışmalarda HBS sıklığı, MS hastalarında %13,3 ile %65,1 
arasında değişebilen geniş bir yelpazede bildirilmiştir (7).  MS grubu ile 
kontrol grubunun mukayese edildiği bir çalışmada ise  HBS sıklığı, MS 
grubunda %13,3 ve kontrol grubunda ise %9,3 oranında saptanmıştır (8). 
Manconi ve arkadaşları tarafından yapılan REMS çalışmasında, HBS insidansı 
MS hastalarında kontrol grubuna göre 5,4 kat daha yüksekti. Bu konuda 
en yüksek sıklık ise Shaygannejad ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 
%65,1 (n=126 MS hastası) olarak bildirilmiştir (9). HBS prevalansının bu 
geniş aralığı, MS hastalarında HBS teşhisinin zorluğu ve MS’de görülen 
sensorimotor semptomların HBS’i taklit edebilmesinden kaynaklanıyor 
olabileceği bilinmektedir (10, 11). Çalışmamızda MS hastalarında HBS 
prevalansı literatürle uyumlu olarak %31,3 idi. Ayrıca ileri yaş, uzun MS 
süresi, piramidal atak sayısı ve duyusal kayıp ve PP MS alt tipi artan riskin 
nedenleri olarak bildirilmiştir (1). Çek uyruklu bireylerle yaptıkları çalışmada, 
Vavrova ve ark., HBS’in, SP MS alt tipinde en yaygın olarak görülebildiğini 
bildirmiştir (12). Bizim çalışmamızda ise HBS’nin RR MS’li hastalarda daha 
sık olduğu, ancak SP MS grubundaki sıklığının istatiksel olarak daha anlamlı 
olduğu görüldü. REMS çalışmasının aksine, MS süresi, MS başlangıç   yaşı ve 
MS atağının tipi açısından ise  gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptamadık. Daha önceki bazı çalışmalar, HBS’li hastaların daha yüksek 
EDSS puanlarına sahip olduğunu bildirmiştir. Bu durumun yıllar içinde 
artan özürlülük derecesi ve MS kliniğinin ilerlemesi ile ilişkili olabileceği ileri 
sürülmüştür. Ayrıca, EDSS skorunun yüksek olduğu hastalarda HBS’nin daha 
kolay gelişebileceği ve HBS’ye yol açan patolojik sürecin MS seyri boyunca 
eş zamanlı olarak ilerlediği bildirilmiştir (7). Bizim çalışmamızda da (yaş 
ortalamaları açısından benzer) gruplar arasındaki EDSS skorlarının, HBS 
olan grupta istatistiksel olarak daha yüksek olduğu görüldü. Diğer yandan 
MS’de sıklıkla görülen ve son zamanlarda MS’in en yaygın semptomu olarak 
kabul edilen diğer bir durum olan yorgunluk (fatigue) da MS hastalarına 
sıklıkla eşlik edebilmektedir. Yorgunluk (fatigue) günlük aktiviteleri olumsuz 
etkiler ve özürlülüğün artmasına neden olur. Aydar ve ark. MS hastalarının 
%61,2’sinde yorgunluk (fatigue) rastlanabileceğini bildirmişlerdir (13). Ayrıca 
Moreira ve ark., MS hastalarında yorgunluk (fatigue) ve uyku sorunlarının 
görülebileceğini ve bunun HBS ile ilişkili olabileceğini öne sürmüştür (14). 
MS/HBS+ hastalarında insominiada çok yaygın olarak görülebilmektedir 
(15,16). Çalışmamızda tüm MS hastaları değerlendirildiğine yorgunluk 
(fatigue) %18,6 oranında saptanırken, gruplar arası  fark MS/HBS+   
hastalarında anlamlı olarak daha yüksekti (%38,7, p=0,001). MS’te HBS 
prevalansını açıklayan çok sayıda çalışma vardır, ancak yorgunluk, 
depresyon ve uyku bozuklukları gibi diğer eşlikçi durumları değerlendiren 
sınırlı sayıda çalışma vardır (17). Bu konuda yapılan bir çalışmada Ayder 
ve ark., depresyonun MS hastaları grubunda %49,2’i, kontrol grubunda 
ise %13,2’i oranında görülebileceğini bildirmişlerdir. Ancak bu çalışmada 
MS/HBS+ ve MS/HBS- hasta grupları arasındaki depresyon oranlarındaki 
farklılıkların nedenleri değerlendirilmemiştir (13, 17). Çalışmamızda  MS 
hastalarında BDI, BAİ ve FSS gibi antiteler değerlendirilmiş ve bu  testlerin 
sonuçlarında, BDİ skorlarının göre MS hastalarının %36,3’ünde depresif 
yakınmalar saptanmıştır. Ayrıca MS/HBS+ grubunda, BAİ  skorlarına göre 
%33,3 hafif, %24,5 orta ve %12,7 oranında şiddetli anksiyete bozuklukları 
saptanmıştır. MS/HBS+ hastalarında depresif yakınmalar ile orta-şiddetli 
anksiyete varlığı anlamlı olarak daha yüksek saptanmıştır. Çalışmamızda 
HBS şiddetini belirlemek için daha önce ki çalışmalarda da kullanılmış olan 
IRLSSG ölçeği de kullanılmıştır (1,13,18). IRLSSG ölçeğine göre yapılan bu 
skorlamada, piramidal semptomları veya barsak-mesane disfonksiyonu 
olan hastalarda HBS şiddet belirgin daha yüksek saptanmıştır. Ayrıca HBS 
şiddet skoru, depresyonu veya anksiyetesi olan bireylerde belirgin olarak 
daha yüksek saptanmıştır. Ayrıca HBS şiddeti ile piramidal atak sayısı ve 
EDSS skoru arasında da anlamlı pozitif korelasyon saptanmıştır. Diğer 
yandan BDI ve BAİ sonuçları, HBS ile EDSS’den daha güçlü bir korelasyon 
göstermiştir. 

Sonuç olarak, MS hastalarında piramidal atak sayısı ve yüksek EDSS 
skorları hem HBS  varlığı ve hem de şiddeti ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca 

HBS’nin eşlik ettiği MS hastalarında depresyon, anksiyete, yorgunluk 
ve bağırsak ve mesane disfonksiyonu daha yaygın saptanmış ve bu 
semptomlar HBS şiddeti ile de ilişkili bulunmuştur. Bu nedenlerle MS 
tanısı konulduktan sonra diğer semptomların yanı sıra yaşam kalitesine 
üzerine olumsuz etkileri sahip olan HBS gibi eşlikçi hastalıkların da en kısa 
sürede tespit edilmesi ve tedaviye başlanılması gerekmektedir.
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