
Активност на болеста

Кај МС, имуниот систем ги напаѓа нервните клетки
во мозокот, 'рбетниот мозок и оптичките нерви.2

Токму оваа активност на болеста може да
предизвика појава на симптоми и инвалидитет.

Постојат два основни типа на  активност на болеста:

Видлива
како на пример релапси

Невидлива 
се

 
детектира со MRI скен на мозокот

Физичкиот инвалидитет се влошува (прогредира) кога
активноста на болеста се повеќе и повеќе предизвикува
изумирањe на нервните клетки (невродегенарација).3

Пациентите можат да го доживуваат инвалидитетот на различни начини, во 
зависност од тоа кој дел од мозокот, 'рбетниот мозок или оптичките нерви е 
зафатен.4
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Типови на инвалидитет

Инвалидитетот се мери на различни начини:

Мерење на инвалидитетот

Проширена скала за проценка на
степенот на инвалидитет
(анг. Expanded Disability Status Scale,
EDSS)
Го мери степенот на физички инвалидитет
базирајќи се на невролошко испитување
на 7 фукнционални органски системи како
и способност за одење. EDSS и неговиот
претходник Disability Status Scale се
користеле во скоро сите клинички студии
за МС во последните 40 години.5

Нема докази за прогресија
(анг. No Evidence of Progression, NEP)
Претставува композитна крајна цел со
која се мери процентот на лица без
потврдена прогресија на статусот на
инвалидитет (EDSS), брзина на одење
(T25-FW) и функција на горните
екстремитети (9-HPT) и може да
претставува нов исход за лицата со
примарно прогресивна МС.
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Nine-Hole Peg Test (9-HPT)
Метод за мерење на функцијата на 
раката, дланката и рачниот зглоб 
преку мерење на времето и 
брзината со која пациентот може 
да ги вметне и потоа да ги извади 
штипките од деветте дупки, со 
користење само на една рака.6

Timed 25-Foot Walk (T25-FW)
Мерка за одредување на 
брзината на одење преку 
мерење на времето кое му е 
потребно на лицето со МС да 
изоди 25 чекори.7

25 стапки
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Активноста на болеста и прогресијата на инвалидитетот може
да бидат присутни уште во најрана фаза на болеста.8 Затоа,
една од целите на третманот е да се стави под контрола
активноста на болеста што е можно порано.

Лекови кои ја модифицираат болеста

Прогресија на инвалидитет со третман 
Рано започнување со ефикасен лек кој ја 
модифицира болеста може да ја намали 
активноста на болеста и прогресијата на 
инвалидитетот9

Прогресија на инвалидитетот без 
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Прогресија на
болеста кај мултипла
склероза
Мултипла склероза (МС) претставува
сложена невродегенеративна болест. Иако
секое лице со МС доживува различни
симптоми и тек на болест, сепак основната 
биологија и начините на кои болеста може 
да се мери се исти за секого.

Повеќето лица со мултипла склероза (МС) со тек на времето
доживуваат повисока физичка попреченост.1 Кога тоа ќе се
случи, каков тип на попреченост и колку тоа се менува, е
различно за секого. Долунаведените графици опишуваат како
прогресијата на претходно споменатата попреченост
(инвалидитет) може да варира кај различни индивидуи.

Прогресија на болеста 

Време                                                                        Време                                                                       Време

Влошување на инвалидитетот
поврзано со појава на релапс, со
или без целосно опоравување

Влошување на инвалидитетот
поврзано со појава на релапс
без целосно опоравување,
проследено со прогресија на
инвалидитетот независно од
појавата на релапси

Прогресија на болеста 
независно од појавата 
на релапси
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