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Апстракт 
Вовед: Мултиплекс склероза (МС) е автоимуно нарушување кое се карактеризира со инфилтрација на 
имунолошки клетки и воспаление на централниот нервен систем (ЦНС) предизвикувајќи прогресивна 
демиелинизација и невродегенерација. Невропатската болка кај пациентите со мултипна склероза е од централно 
потекло. 
Приказ на случај: 40-годишен маж, пациент од Велес, е дијагностициран со relapsing-remitting форма на 
мултиплекс склероза. Во текот на две години, пациентот бил хоспитализиран повеќе пати на Универзитетската 
клиника за неврологија во Скопје. Од пациентот беше побарано да изврши евалуација на фактот како 
невропатската болка влијае врз неговиот животен стил, секојдневните активности, пешачењето, расположението, 
спиењето, работата и односите со другите.  Кај овој пациент најмногу се јавуваат трпнење на лицето и рацете, 
сензации на ладно, електрични сензации, грчеви. Кај пациентот се третира невропатската болка типична за оваа 
болест со антиконвулзивни лекови (габапентин, 1800 mg/дневно). Болката кај него најчесто се јавува на долните 
екстремитети.   
Резултати: Следниве патолошки наоди беа забележани при лабораториските испитувања: интерферон антитела-
бета (5,018,40 pg/ml), гликоза (8,9 mmol/l), холестерол (5,02 mmol/l) и витамин Д3 (63, 90 ng/ml). 
Заклучок: Со описот на нашиот пациент се надеваме дека успеавме одблиску да ве запознаеме со тоа колку 
невропатската болка ја нарушува удобноста на пациентите со мултипна склероза. 
Клучни зборови: мултиплекс склероза, невропатска болка, евалуација. 

 
 
 

Р12 Neuropathic pain in a patient with relapsing – remitting multiple sclerosis 
 
G. Kalcev1, I. Barbov1, E. Zisovska2  
1University Clinic for Neurology 
Address: Mother Teresa 17, Skopje 1000, Republic of North Macedonia 
e-mail: gocekalcev@yahoo.com  
 
Abstract 
Introduction: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disorder characterized by immune cell infiltration and 
inflammation within the central nervous system (CNS) causing progressive demyelination and neurodegeneration. 
Neuropathic pain in patients with MS is of central origin. 
Case report: A 40-year old male patient from Veles was diagnosed with relapsing-remitting multiple sclerosis. Many 
patients with multiple sclerosis suffer from persistent pain during the disease course. During two years, the patient was 
hospitalized multiple times at the University Clinic for Neurology in Skopje. The patient was asked to evaluate how the 
neuropathic pain influenced the enjoyment of life, daily activity, walking, mood, sleep, work and relations with others. This 
patient suffers most from the tingling, cold sensation, electrical sensation, cramping. The patient treats neuropathic pain, 
which by the way is typical for this disease with anticonvulsant drugs (gabapentin, 1800 mg per day). Neuropathic pain 
mostly interfered with patient enjoyment of life. The most common sites of the pain were lower extremities, followed by 
upper extremities.                                                    
Results: Laboratory showed the following pathological findings: Interferon antibody-beta (5.018.40 pg/ml); Glucose (8.9 
mmol/l); Holesterol (5.02 mmol/l); Vitamin D3 (63, 90 ng/ml). 
Conclusion: With the description of our patient above, we hope that we have captured how much the neuropathic pain 
disturbs the comfort of patients with multiple sclerosis. 
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