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90%
До 90% от хората с МС  
изпитват умора6

50%
В рамките на 15 години от 
началото на заболяването, 
повече от 50% от хората с МС 
изпитват трудности при 
ходене 5,7,820%

Затрудненията със 
зрението са често срещани 
и са първия симптом при  
15-20% от хората с МС9

80%
Най-малко 80% от хората с 
МС имат проблеми с 
пикочния мехур10

2x
Депресията е 
приблизително 2 пъти по-
често срещана при хората 
с МС11

2x
Проблемите със съня са 
два пъти по-вероятни пи 
хората с МС12

Пристъпно-ремитентна МС Първично прогресивна МСВторично прогресивна МС

Хората с МС могат да развият много видове симптоми.5

Симптомите могат да 
засегнат почти всяка част 

от тялото и ума.

Множествената склероза (МС) е заболяване на централната 
нервна система (ЦНС), което засяга мозъка, гръбначния мозък и 
зрителните нерви. Това е едно заболяване, но ходът и 
симптомите му варират при различните хора.

Кой се разболява от МС?
МС е водещата причина за нетравматична инвалидност при 
младите хора.1,2

Приблизително

2.3 милиона или 1 на 30002

души в света имат МС

МС обикновено се 
диагностицира на възраст 

между 20 и 40 
години3

МС е два пъти  
по-вероятно да се развие 
при жените, отколкото 
при мъжете2

МС се категоризира по хода на развитие въз основа на това как 
обикновено протича и дали има активност на заболяването и 
постоянно нарастване на инвалидността с течение на времето.
За обяснение на ходовете на заболяването, моля, посетете сайта на National 
Multiple Sclerosis Society.13

МС има различен ход на 
заболяването

За МС няма лечение, но изследванията за по-доброто разбиране 
и лечение на заболяването продължават.5

Усилията продължават

С какви нови начини 
може да се наблюдава 

активността на 
заболяването?

Как можем да прогнозираме кои 
пациенти ще получат полза от 

определено лечение?

Библиография

1. Murray TJ. (2006). Diagnosis and treatment of multiple sclerosis. BMJ, 322 (7540):525-527.
2. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. Available at:

http://www.msif.org/about-us/advocacy/atlas/.
3. MS International Federation. What is MS? Available at http://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/.
4. Simpson S, et al. (2011)  Latitude is significantly associated with the prevalence of multiple sclerosis: a meta-

analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 82(10):1132-1141.
5. National Institutes of Health-National Institute of Neurological Disorders and Stroke. (2015). Multiple Sclerosis: 

Hope  Through Research. Available at: http://www.ninds.nih.gov/disorders/
multiple_sclerosis/detail_multiple_sclerosis.htm.

6. Hemmett L, et al. (2004) What drives quality of life in multiple sclerosis? QJM, 97(10):671–6.
7. Souza A, et al. (2010) Multiple sclerosis and mobility-related assistive technology: systematic review of the literature. 

J Rehabil Res Dev, 47:213–223.
8. National Multiple Sclerosis Society. (2010). Gait or Walking Problems. Available at:

http://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/
Brochures/Brochure-Gait-or-Walking-Problems.pdf.

9. United States Department of Veterans Affairs. Visual Dysfunction in Multiple Sclerosis. Available at: http://
www.va.gov/MS/Veterans/symptom_management/Visual_Dysfunction_in_Multiple_ Sclerosis.asp.

10. National Multiple Sclerosis Society. Bladder Problems. Available at:
http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Bladder-Dysfunction.

11. Siegert RJ, Abernethy DA. (2005). Depression in multiple sclerosis: a review. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 76:469–
475.

12. Lobentanz IS, et al. (2004). Factors influencing quality of life in multiple sclerosis patients: Disability, depressive 
mood, fatigue and sleep quality. Acta Neurologica Scandinavica, 110:6–13.

13. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. Available at http://www.nationalmssociety.org/What-is-MS/Types-
of-MS.

14. Lublin F.D. et al. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3),278-86.
15. National Multiple Sclerosis Society. Managing Relapses. Available at:

http://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Managing-Relapses.
16. Erbayat A, et al. (2013). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance 

imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3):338-44.

Активността на заболяването 
може да бъде измерена

Приблизително 
1 на 1050 души в  
Австралия имат 
МС2

Приблизително 
1 на 925 души в 
Европа имат МС2

Екватор

Приблизително 1 на 710 души в Северна Америка имат МС2

Разпространението на МС е най-високо в страните, които са най-
отдалечени от екватора4

Независимо от хода на развитие на МС при даден пациент, 
пристъпните или прогресивните форми на МС могат да бъдат 
активни или неактивни в различни периоди.14 Активността на 
заболяването може да се проявява външно с нови или влошаващи 
се симптоми. Може да има и скрита активност на 
заболяването, която се открива със специално оборудване, като 
магнитно-резонансна томография (МРТ).

Пристъп

Лезиите са области на възпаление или увреда на ЦНС, които могат да се 
видят с МРТ. Лезиите могат да се появят или да се увеличат без незабавно 
забележими последици, но могат да бъдат признак за необратими 
увреждания, които да доведат до прогресия на инвалидността.16

МРТ активност

Скоростта на влошаването на инвалидността може да варира, но прогресията 
е устойчиво повишаване на инвалидизацията с времето.

Пристъпът или силното влошаване на МС (известно също като атака или 
обостряне), причинява нови симптоми или влошаване на старите симптоми.15 
Пристъпът трябва да продължи най-малко 24 часа и да бъде отделен от 
предишно влошаване най-малко с един месец. Повечето пристъпи 
продължават от няколко дни до няколко седмици или дори месеци и могат да 
бъдат последвани от непълно или пълно възстановяване.

Прогресия на инвалидността

Нова лезия

Нарастваща лезия

И
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ид
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Време

И
нв
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ид
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ст

Време

Разбиране на множествената склероза

Какво причинява МС?

Как можем по-добре да 
изследваме  новите 
лекарства за МС?
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