
Автоимунно 
заболяване

Имунната система е като собствена войска на организма, която го пази и се бори срещу 
нашественици като бактерии и вируси. При автоимунно заболяване войската на организма по 
погрешка атакува собствените здрави клетки вместо нежеланите гости, споменати по-горе.

Агеузия Ако десертът след вечеря Ви се струва не толкова сладък, колкото обичайно, е възможно да 
имате агеузия, загуба на вкусовите функции на езика. Това означава, че сте загубили способ-
ността си да различавате сладко, кисело, горчиво или солено. Това обаче не Ви лишава от спо-
собността да правите снимки на храната.

Аксон Аксоните са посредници на нервната система, които предават импулси от едни клетки към 
други клетки или мускули. Повечето аксони са покрити с миелин (защитна обвивка на нервите), 
което прибавя аксоните към списъка на структури, които е възможно да бъдат увредени при 
МС - неврологично заболяване, при което имунната система по погрешка атакува тази защитна 
обвивка.

Албумин Албуминът е протеин, образуван в черния дроб, чиято функция е да пренася вещества из 
кръвотока. При МС изследването на нивото на албумина е често срещано. Наличието на ал-
бумин на необичайни места, например в тъкани, е показател за по-голям проблем, например 
неправилно функциониране на кръвно-мозъчната бариера.

Алодиния Повечето хора се дразнят от навлизане в личното им пространство. Но хората, страдащи от 
алодиния, са толкова чувствителни на допир, че дори лекото погалване с пръст може да им 
причини значима болка.

Алопеция И за да бъде МС още по-несправедлива, понякога имунната система  атакува космените Ви 
фоликули. Косопадът, дължащ се на алопеция, не е постоянен, но порастването на нова коса 
може да отнеме месеци. 

Антитяло Антителата Ви пазят. Те пазят организма Ви. Представляват протеини, които имунната система 
използва в отговор на нещо, което се опитва да Ви навреди, например бактерии или вируси.

Атаксия Често причинена от активност на заболяването в мозъка, атаксията причинява липса на 
координация и нестабилност при изправен стоеж, които водят до промяна на фигурата и 
неволеви движения на крайниците.

Биомаркер Биомаркерите са показатели, които медицинските специалисти могат да използват за оценка 
на МС, като ги изследват систематично във времето. Те могат да бъдат съвсем обикновени 
(например пулса Ви) или по-сложни (например кръвни изследвания).

Бяло мозъчно 
вещество

Съществува голяма вероятност да сте чули поне веднъж в живота си някой да използва термина 
„сиво вещество” по отношение на интелекта на човек или липсата му. Ще се почувствате по-
умни, знаейки, че също така съществува „бяло мозъчно вещество”. То представлява по-светлата 
тъкан на главния и гръбначния мозък, изградена предимно от аксони, провеждащи импулси. 
Тези аксони са обвити с мазно вещество със защитна функция, наречено миелин, което придава 
белия/светлия цвят.

Вторично 
прогресираща МС

При вторично прогресиращата МС   симптомите се влошават с времето със или без наличие 
на пристъпи (временен период, през който настъпва обостряне или поява на нови симптоми) 
и ремисии (временен период, през който симптомите утихват или дори изчезват). След като 
са диагностицирани с пристъпно-ремитентна МС, много пациенти преминават към ВПМС с 
времето, която се характеризира предимно с внезапни обостряния на симптомите.

Възпаление Когато тялото (или тъканите) ни са увредени, бели кръвни клетки и антитела пристигат бързо на 
мястото. Тази бърза биологична реакция води до оток и натрупване на течност, което се проявя-
ва на мястото на увреждането като възпаление. 

Гадолиний Чудили ли сте се някога как лекарите разграничават старите от новите лезии? Гадолиний 
е химическо вещество, което се прилага по време на ЯМР и помага на лекарите да открият 
кои области са възпалени.  По този начин се разграничават новите активни лезии от стари  с 
повторно активиране.

Ген за МС (NR1H3) Може би сте роден с него?  Мутация на NR1H3 гена се свързва пряко с прогресираща МС. Това 
е дефект, който изглежда спира образуването на протеин и това задейства верига от събития, 
които са причина за разрушителното действие от страна на имунната система върху централната 
нервна система.

Генетика  Генетиката изучава генетичните характеристики и как те се предават от поколение на поколение. 
Това означава всичко от цвета на косата до предразположеността към заболявания като МС. В 
ново проучване е открита група гени в шеста хромозома, за които се предполага, че играят основна 
роля при възникването на МС. Наличието на този ген не е присъда за МС, но изследователите 
смятат, че при хората, носители на този ген, съществува по-голяма предразположеност.

Главен мозък Той представлява голямата горна част на мозъка, отговаряща за двигателната активност и 
мисленето.

Гръбначен стълб Гръбначният стълб, който представлява пътят, използван от мозъка за връзка с останалите 
органи, се състои от седем шийни прешлена, дванадесет гръдни прешлена, пет поясни прешлена 
и кръстцова кост. Съвместното им действие осигурява 100% функциониране на организма.

Диплопия Двойно виждане е едновременно виждане на две изображения на един обект.
Дегенеративно 
заболяване

Непрекъснат процес, засягащ тъкани или органи, водещ до все по-голямо влошаване. При МС 
това означава, че увреждането на централната нервна система и загубата на нервна тъкан се 
увеличават с течение на времето.

Демиелинизация Нервните влакна притежават защитна обвивка, наречена миелин, която подпомага преноса 
на съобщения от мозъка до останалите части на тялото. Демиелинизацията е дегенеративен 
процес, нарушаващ тази защитна обвивка, което води до забавяне или спиране на нервните 
импулси.

Депресия  Мозъчно разстройство, характеризиращо се с постоянно чувство на отчаяние или загуба на 
интерес към дейности, което води до значимо нарушение на ежедневието. 

Диагноза Диагноза е медицински термин за обозначаване на симптомите, които изпитвате. Това  е първата 
стъпка към борбата с тези симптоми. 

Дизартрия Дизартрията представлява неспособност за контрол на мускулите, участващи при говора. Често 
е свързана с увреждане на нервната система, но не засяга способността Ви да разбирате и 
произнасяте думи. 

Дизестезия За всеки, страдащ от дизестезия, нещото, което би трябвало да носи най-голяма утеха - прегръд-
ката, може да бъде изключително болезнено. Свързана с изкривени или неприятни усещания 
при докосване, дизестезията често се съчетава с нарушения на главния или гръбначния мозък.

Дисметрия Дисметрията е медицински еквивалент на наличието на два леви крака, с тази разлика, че това 
нарушение на координацията обхваща както ръцете, така и краката. Вследствие на лезиите 
в мозъка, причинени от МС, изпитвате затруднения да прецените колко трябва да движите 
крайниците си за извършването на дадена функция.

Дисфагия Дисфагията може да причини аспириране (навлизане на храна или слюнка в грешната тръба) и 
забавено преглъщане, което може да доведе до недостатъчно хранене.

Дисфония Знаете ли, че гласът Ви е мускул? До голяма степен е така, тъй като се образува в координация 
с мускулите на гърлото и устата. Спастичността, слабостта и понижената координация на тези 
мускули водят до проблеми с контрола на височината на гласа, пресипналост и носов говор, 
които се обединяват с термина дисфония.

Дисфункция на 
пикочния мехур

Дисфункцията на пикочния мехур представлява нарушение на връзката между нервите и 
пикочния мехур.

Екзацербация Пристъпът (наричан също екзацербация или обостряне) е нещо, което води до възникване на 
нови симптоми или до повторна поява на стари симптоми. Те са различни при всеки.

Енцефаломиелит Енцефаломиелитът представлява възпаление на главния и гръбначния мозък. Дисеминиран ен-
цефаломиелит е друго наименование на множествената склероза.

Епщайн-Бар вирус Епщайн-Бар вирус (или EBV) e официалното наименование на мононуклеозата. Съществуват 
теории, които предполагат, че EBV вирусът може да причини МС, но понастоящем няма катего-
рични доказателства.

Ерготерапевт Ерготерапевтът е човекът, който ще прегледа дейностите от ежедневието Ви и ще ги пригоди 
така, че да бъдат възможно най-ефективни. Той ще предложи начини, чрез които всичко - от 
седенето до координацията - да стане по-подходящо за Вашия дом и работна среда.

Замъгляване на 
съзнанието

Когнитивните промени могат да започнат почти непосредствено след началото на заболяването. 
Мозъчната мъгла е една от тях - това е термин, който пациентите с МС използват, за да опишат 
забравянето, затруднената концентрация и объркаността, които може да изпитват.

Изолация Никой човек не е напълно изолиран, но МС определено може да Ви накара да са чувствате 
така. Изолацията,  може да бъде самоналожена или наложена от хора, които не разбират 
заболяването. Важно е да запазите социалното общуване по начин, който Ви е приятен, защото 
никой не трябва да преминава през МС сам.

Изтръпване От физическа гледна точка изтръпването е липса на усещане по лицето, тялото, ръцете или 
краката. 

Имуносупресия Имунната Ви система е бойна машина, но МС я подвежда да атакува здравите нервни клетки 
в организма Ви. Имуносупресията е вид лечение, което понижава потребността на имунната 
система да воюва със здравите Ви клетки. 

Инконтиненция Инконтиненцията е когато Вие и Вашето тяло сте на различно мнение кога трябва да отидете 
до тоалетната. МС може да наруши нервните сигнали, които насочват движението на урината, 
водейки до нейното изтичане, когато не сте готови или не сте близо до тоалетна.

Инфузия Като цяло лечението при МС е насочено към подобрение на симптомите, ускоряване на времето 
за възстановяване след пристъпите или забавяне на прогресията на заболяването. Инфузиите 
са метод за въвеждане на лекарства в организма Ви.

Качество на живот 
(Quality of Life, QoL)

Можете ли сам да извършвате основни дейности? Изложен ли сте на риск от допълнителни 
здравословни проблеми? Щастлив ли сте? 
Качеството на живот има различно значение за всеки, но тези въпроси са първите при оценка на 
качеството на живот във връзка с МС.

Клинични проучвания Целта на клиничното проучване е откриване на нови начини за лечение, профилактика и 
диагностика на заболяванията. Участвайки в  клинично проучване имате шанс да сте част от 
най-новите открития в областта на лечението на пациентите.

Клинично изолиран 
синдром

Клинично изолираният синдром прилича на МС по това, че е причинен от увреждане на нервната 
система, но се различава от нея по това, че тази атака настъпва само веднъж. Погледнато в 
перспектива, повечето пациенти с МС са имали два или повече епизода на неврологични 
симптоми, а пациентите с КИС - само един и поради това наименованието съдържа думата 
“изолиран”.

Когнитивно 
увреждане

Леко, но забележимо понижение на функциите, свързани с паметта, научаването, речта, 
мисленето или преценката. 

Компютърна 
томография

КТ е рентгеново изследване, но на цялото Ви тяло. При нея  се получават точни изображения на 
органите Ви в сечение. По отношение на МС КТ не е особено надеждна за диагностициране на 
заболяването. Тя обаче е от полза за изключването на други причини за неврологично увреждане. 

Кръвно-мозъчна 
бариера

Слой ендотелни клетки около кръвоносните съдове в главния  и гръбначния мозък, чиято 
функция е да не допуска вируси и други вредни вещества да излизат от кръвотока. 

Лезии / Плаки Продължавайки с медицинската терминология, лезия звучи просто, но има много значения. 
По принцип лезията представлява увреждане на част от тъкан, причинено от нараняване или 
заболяване. Съществуват различни видове лезии, като те могат да бъдат различни по размер 
и тежест. При МС лезиите засягат главния и (понякога) гръбначния мозък - тези участъци от 
увредена тъкан могат да доведат до неправилно предаване на сигналите от мозъка към 
останалите части от тялото.

Логопед Възможно е  да бъдете насочен към логопед, за да Ви помогне за проблемите, свързани с речта 
и преглъщането.

Лумбална пункция Лумбалната пункция е неособено приятна, но наистина важна процедура за вземане на 
гръбначно-мозъчна течност. За тази цел не много малка игла се въвежда в областта на кръста 
Ви.

Миелин Миелинът е смес от протеини и фосфолипиди, която образува изолираща обвивка около 
нервните влакна. Без нея нервните импулси не могат да достигнат до предназначението си. Това 
прави МС, дегенеративно заболяване, което уврежда миелина.

Миелинова обвивка Нервните влакна имат важни задачи, така че се нуждаят от защита. Тук идва на помощ миелинът 
- това е скафандърът, който защитава нервните Ви влакна и спомага за ускоряването на 
предаването на електрически импулси от мозъка до останалите части от тялото Ви.

Множествена 
склероза

Множествената склероза (МС) е неврологично заболяване, при което имунната система  по 
погрешка атакува организма и по-конкретно защитната обвивка на нервните влакна (миелин). 
При увреждане на миелина мозъкът не може да изпраща сигнали правилно. За съжаление МС 
се влошава с времето и води до увреждания в различна степен.

Модифициращи 
болестта лекарства

Името говори само по себе си. Модифициращите болестта лекарства не само облекчават 
симптомите, а спомагат за забавяне или намаляване на уврежданията, причинени от МС. 

Мозък Мястото, което координира всеки дъх, мисъл и движение. Една от най-големите мистерии в 
цялата вселена.

Мозъчна мъгла Когнитивните промени могат да започнат почти непосредствено след началото на заболяването. 
Мозъчната мъгла е една от тях - това е термин, който пациентите с МС използват, за да опишат 
забравянето, затруднената концентрация и объркаността, които може да изпитват. Нарича се 
също „замъгляване на съзнанието”

Мускулна скованост Понякога при МС мускулите са сковани като дъска. Това затруднява извършването на важни 
действия като танцови движения. Добра идея е включването на упражнения за разтягане в 
ежедневието Ви.

Неврит на 
зрителния нерв

Големият проблем при МС е, че имунната система по погрешка атакува нервите Ви. И зрителният 
нерв,  също може да бъде засегнат. Скоро след увреждането на миелина на зрителния нерв 
възникват нарушено зрение и понякога болка.

Невродегенеративно 
заболяване

Невродегенеративно заболяване е общ термин за заболявания, характеризиращи се с 
прогресираща дисфункция на нервната система. Някои лекари спорят по въпроса дали МС е 
предимно автоимунно заболяване или възпалителен отговор към невродегенеративен процес. 

Неврон Те обработват и предават нервните импулси посредством електрически и химически сигнали.
Нервна система Нервната система координира всички волеви и неволеви движения. 
Ноктурия Ноктурия е налице, когато необходимостта за уриниране е по-голяма от желанието за сън. 

Ставането веднъж през нощта е нормално. Терминът ноктурия се използва, когато нощните 
разходки до тоалетната са по-чести.

Обгрижващо лице  Обгрижващото лице е лице, което предоставя помощ и защита на някого. Обгрижващите лица 
са съпрузи, съпруги, приятели, непознати, майки, бащи и за пациентите с МС те са най-важният 
човек на планетата. Обгрижващите лица се наричат също болногледачи. 

Отключващ фактор Отключващите фактори са различни при всеки, но стресът, тютюнопушенето, умората и 
инфекциите са някои от обичайните заподозрени.

Офталмолог Ако заболяването засегне очите Ви, лекарят, когото ще посетите, се нарича офталмолог. 
Парестезия Благодарение на МС понякога спонтанно възникват усещания, които като цяло се стремите да 

избягвате - парене, мравучкане и изтръпване. Тези усещания се наричат парестезия. 
ПМЛ  Прогресиращата мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) е рядко и обикновено смъртоносно 

вирусно заболяване. Разделянето на термина на части дава ясна представа за заболяването - то 
включва прогресиращо увреждане (патия) или възпаление на бялото вещество (левко) на мозъ-
ка (енцефало) на множество места (мултифокална).

Позив за уриниране Сигнал  от пикочния Ви мехур, който се усеща като леко гъделичкане или натиск.
Походка Това е друг медицински термин, който обозначава начина, по който нормално ходите. Възможно е 

хората, страдащи от МС, да имат проблеми с начина на ходене, дължащи се на редица фактори: 
мускулна слабост, скованост на мускулите или спастичност, проблеми с равновесието, изтръпва-
не и умора. Това може да доведе до падания, но физиотерапията и помощните средства могат 
да осигурят добра защита.

Прегръдката на МС Това е силна опасваща болка около тялото, която може да бъде от тъпа и постоянна до остра 
и пареща. Понякога болката може да затрудни дишането, поради което се нарича „корсетът на 
МС”.

Пристъп/Обостряне Пристъпът (наричан също екзацербация или обостряне) е нещо, което води до възникване на 
нови симптоми или до повторна поява на стари симптоми. Те са различни при всеки.

Пристъпно-
ремитентна МС

Повечето пациенти, диагностицирани с МС, - около 85% от тях - са диагностицирани с пристъпно-
ремитентна МС. Тя протича на приливи и отливи между пристъпите (временен период, през 
който настъпва обостряне или поява на нови симптоми) и ремисиите (временен период, през 
който симптомите утихват или дори изчезват.)

Психолог  Вашият психолог е готов да се съсредоточи върху всичко, засягащо Вашето психическо 
състояние, което е важно при тежката битка с МС.

Първично 
прогресираща МС

Първично прогресиращата МС се характеризира с бавно влошаващи се симптоми от самото 
начало без възникване на пристъпи и ремисии. Симптомите не се влошават изведнъж, но също 
така не изпитвате облекчение на тежестта на симптомите. Тази форма на МС обаче не е често 
срещана, засяга само около 10% от диагностицираните пациенти.

Разширена скáла 
за степента на 
инвалидност (EDSS)

EDSS е начин за обобщение на неврологичния преглед и изразява общата инвалидност, свърза-
на с МС. Скалата е от 0-10, като измерванията са през с половин степен. EDSS се използва във 
връзка с лекарствената терапия, целите на рехабилитацията и клиничните проучвания.

Ремиелинизация Възстановяване на защитната обвивка на нервните влакна.
Ремисия Ремисията е понижение на тежестта на симптомите на МС или дори временното им изчезване.
Рефлекс на Бабински Спомнете си последния път, когато някой е одраскал стъпалото Ви (малко странно, но схващате 

идеята). Накъде се извиха пръстите Ви - нагоре или надолу? Ако отговорът е нагоре, най-
вероятно се е проявил рефлекс на Бабински. Той често се използва като изследване за МС, тъй 
като извиването нагоре най-вероятно е свързано с увреждане на мозъка или на ЦНС.

Световен ден на МС Той е създаден, за да насърчи всички - пациенти и здрави хора, отделни лица и организации - да 
работят заедно, за да повишат осведомеността по отношение на МС и да стимулират световната 
борба за намиране на лечение.

Световъртеж Световъртеж или усещането, че стаята се върти, дори когато стоите неподвижно, е проблем с 
равновесието, често дължащ се на МС и на прекъсването на нервните сигнали.

Сексуална 
дисфункция

Може би това е последното нещо, за което си мислите, когато страдате от МС. Но знаете ли, 
че тя не е просто неприятно чувство? Сексуалната дисфункция е истински, често пренебрегван 
медицински проблем, който възниква вследствие на заболяването Ви. Може да изпитвате 
неудобство да обсъждате с лекаря си неща, свързани със секса, например получаване на 
ерекция, вагинална сухота или загуба на либидо, но тези проблеми са лечими и няма от какво 
да се срамувате.

Сиво вещество В медицината това е по-тъмна тъкан от главния и гръбначния мозък, която се състои предимно 
от телата на нервните клетки и разклоняващи се дендрити.

Социален работник МС засяга не само здравето Ви, тя променя целия живот. Животът с хронично заболяване може 
да доведе до множество други проблеми, включително, но не само финансови проблеми или 
дори семейни проблеми. Социалният работник е човек, на когото можете да разчитате, когато  се 
нуждаете от допълнителна подкрепа.

Спастичност Най-общо казано спастичността е усещане за скованост и различни неволеви мускулни спазми. 
Тя може да е от относително слаба с усещане за скованост на мускулите и ставите до много 
тежка с неконтролируеми спазми главно на краката.

Стрес При справянето с хроничните заболявания психическото състояние е толкова важно колкото и 
физическото, така че изграждането на мрежа от емоционална подкрепа или дори намирането 
на занимание за облекчаване на стреса, например медитация, може да бъде от голяма полза.

Сънна апнея МС нарушава способността на мозъка да казва на организма какво да прави. Вярвате или не, 
мозъкът работи по време на сън и напомня на мускулите да извършват дихателни движения. 
Това нарушаване на общуването между мозъка и дихателните мускули се нарича централна 
сънна апнея, и това е типът сънна апнея, свързан най-често с МС.

Тремор Треморът е неволно поклащане, обикновено на ръцете, което   е често срещано при МС.
Тригеминална 
невралгия

Как да обясним това? Представете си, че сте ударен от мълния в лицето. Добрата новина е, че 
тригеминалната невралгия не се усеща точно по този начин, но не е приятна. Тя се характеризира 
с остра лицева болка, причинена от увреждане на защитната обвивка на нервните влакна на 
мястото, където коренчето на сетивния нерв навлиза в мозъчния ствол.

Увиснали ходила Увиснали ходила има буквално значение. Поради свързаната с МС мускулна слабост на ходи-
лата и глезените предната част на ходилата увисва, поради което свиването им и нормалната 
походка – последователно стъпване на пети и пръсти – са затруднени. 

Умора Умората е само едно от ужасните неща, с които пациентите трябва да се справят - това е чувство 
на изтощение или силна отпадналост. Може да бъде причинена от обясними неща като нежелани 
ефекти от лекарствата или допълнителни усилия при извършването на ежедневни дейности, 
които в миналото не са представлявали трудност. Или може да възникне без видима причина 
след пълноценен сън през нощта.

Феномен на Uhthoff Тялото Ви наистина се обърква вследствие на МС. Един от начините на организма Ви да изрази 
това е феноменът на Uhthoff, представляващ замъглено или понижено зрение вследствие на 
прегряване.

Физиотерапевт Целта на физиотерапевта  е да подобри движенията Ви. Чрез упражнения за разтягане и стоеж 
на тялото те се стремят да подобрят физическото Ви взаимодействие със света - ще получите 
помощ по отношение на подвижността, равновесието, стойката, умората и болката.

Хипогеузия Подобно на  агеусията, хипогеузията е понижение на способността за усещане на сладък, кисел, 
горчив или солен вкус.

Хронично В медицината хронично означава нещо с голяма продължителност. С тази дума обикновено се 
обозначават заболявания, които постепенно се влошават с времето, както МС.

Централна нервна 
система

Централната нервна система се състои от мозък и гръбначен мозък. Тя казва на тялото Ви как 
да се движи и какво да прави.

Ядрено-магнитен 
резонанс (ЯМР; МРТ: 
Магнитно-резонансна 
томография)

Ядрено-магнитният резонанс създава изображения на органите Ви. За разлика от рентгеновото 
изследване, при което се излъчва радиация за създаване на изображение, при ЯМР се използва 
осцилиращо (модерна дума за движещо се около централна точка) магнитно поле. Магнитното 
поле възбужда ядрата на клетките, което води до образуване на радиосигнал, създаващ 
изображение. ЯМР е от съществено значение за изобразяване на лезии (места на увреда) в 
главния и гръбначния мозък при МС.

MSQLI Инструмент съдържащ няколко въпросника, които обхващат всички проблеми - от психическото 
здраве до сексуалната задоволеност. Обикновено се провежда от обучен интервюиращ, така че 
не трябва да се притеснявате от неудобни въпроси.

NEDA 4 NEDA-4 означава „Липсват данни за активност на заболяването въз основа на 4 различни 
критерия: пристъпи, лезии, открити чрез ЯМР, намаляване обема  на мозъка и прогресия на 
инвалидизирането. Това е по-задълбочен метод, чрез който медицинските специалисти могат да 
преценят какво е положението по отношение на здравословното състояние и хода на лечението 
при пациентите, страдащи от ПРМС.

Речник за пациенти с 
множествена склероза
Кратки обяснения на най-често използваните медицински 

термини в областта на МС
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