
Рационална терапија 
2011, Vol. III, No. 2, стр. 1-6 / UDK 613-056.24:616.832-004.2; 616.832-004.2 

 

 

 
Контакт: проф. др Слободан Јанковић, Катедра за фармакологију и токсикологију 
                   Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Светозара Марковића 69  
                   e-mail: slobodan.jankovic@medf.kg.ac.rs 

Оригинални научни рад/Original article 

 

КВАЛИТЕТ ЖИВОТА КОД ПАЦИЈЕНАТА  

СА МУЛТИПЛОМ СКЛЕРОЗОМ 

 

Дарко Илић, Срђан Стефановић, Слободан Јанковић 
 

Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу 
 

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 

 

Darko Ilić, Srđan Stefanović, Slobodan Janković 
 
Medical Faculty, University of Kragujevac 
 
Примљен/Received: 3.7.2011.                                                                     Прихваћен/Accepted: 17.10.2011. 

 

 

САЖЕТАК  
 

Увод: Мерење квалитета живота оболе-
лих од мултипле склерозе (МС) од непроце-
њивог је значаја за одговарајућу процену сте-
пена тежине обољења, правилан избор тера-
пије и праћење њених ефеката. Циљ овог рада 
био је да се процени квалитет живота оболе-
лих од МС и утврде разлике у испитиваном 
исходу између пацијената различитог пола. 

Пацијенти и методе: Спроведена је де-
скриптивна студија пресека у периоду од ав-
густа 2010. до маја 2011 године. Потребни 
подаци добијени су анонимним анкетирањем 
110 пацијената. За процену квалитета живота 
коришћен је инструмент Светске здравствене 
организације "The World Health Organization 
Quality of Life (WHOQOL) - BREF". Подаци о 
полу и години рођења испитаника, затим о 
врсти МС, броју релапса болести у току по-
следње 2 године, тренутној терапији коју па-
цијенти користе, дозном режиму лекова и 
новчаним средствима која болесници месечно 
издвајају за набавку лекова који се не издају 
на терет фонда здравственог осигурања, до-
бијени су помоћу посебног структурисаног 
упитника. Прикупљени подаци анализирани 
су методама дескриптивне статистике и Сту-
дентовим Т-тестом за независне узорке. 

Резултати: Од укупно 110 анкетираних 
испитаника 70% (n = 77) су чиниле жене, а 
30% (n = 33) мушкарци. Није било стасти-

стички значајне разлике међу испитаницима 
различитог пола о односу на дужину трајања 
болести, број рецидива у последње две године 
и новчана издвајања за лекове који се не изда-
ју на терет фонда здравственог осигурања у 
износу већем од 1000 динара месечно. Мере-
но WHOQOL-BREF профилом, код жена је 
свеукупно регистрован значајно бољи квали-
тет живота у односу на мушкарце (p = 0,031), 
превасходно на рачун разлика у оцени аспе-
ката непосредног животног окружења оболе-
лих (p = 0,025).  

Закључак: У овој студији je показано да 
особе женског пола лакше подносе тегобе 
проузроковане мултиплом склерозом и имају 
бољи квалитет живота него мушкарци са 
истим клиничким обликом болести и иден-
тичним тегобама, лечени истом терапијом. 
 

Кључне речи: мултипла склероза, квали-
тет живота, WHOQOL - BREF 

 

ABSTRACT 
  

Background: Quality of life assessment in 
patients with Multiple sclerosis (MS) is invalua-
ble for a proper evaluation of disease severity, 
appropriate choice of therapy and monitoring of 
its effects. The aim of this study was to assess 
the quality of life of patients with MS and to 
identify gender differences in examined outco-
me. 
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Patients and Methods: A descriptive cross-
sectional study was conducted from August 2010 
to May 2011. The data were obtained by 
anonymous survey of 110 patients. Quality of 
life of the patients was measured by the instru-
ment "The World Health Organization Quality of 
Life (WHOQOL) - BREF". Data on gender and 
age of patients, type of MS, the number of relap-
ses during the last 2 years, current therapy, dose 
regimens of certain drugs, and the amount of 
money the patients spend each month for the 
purchase of drugs that are not issued at the 
expense of health insurance fund, were obtained 
using a distinct structured questionnaire. The 
collected data were analyzed using simple desc-
riptive statistics and Student's t-test for indepen-
dent samples. 

Results: Of the total 110 interviewed pa-
tients, 70% (n =77) were female and 30% (n 
=33) male. There were no significant gender dif-
ferences in the disease duration, number of relap-
ses in the last two years and spending of more 
than 1000 RSD per month for purchase of drugs 
that were not issued at the expense of the health 
insurance fund. Significantly better quality of life 
was recorded in women than men (p = 0.031), 
mainly on account of differences in the asses-
sment of the domain of "Environment" (p = 
0.025), as measured by WHOQOL-BREF scale.  

Conclusion: This study has shown that fe-
males tolerate difficulties caused by multiple 
sclerosis better than men, and also have a better 
quality of life than men with the same clinical 
form of the disease and identical symptoms, trea-
ted with the same therapy.  

Кључне речи: Multiple sclerosis, Quality 
of life, recurrence, WHOQOL – BREF 

 

УВОД 
  

Мултипла склероза (МС) је хронична, 
прогресивна, запаљенска аутоимуна болест 
централног нервног система (ЦНС), варија-
билног и непредвидивог клиничког тока са 
карактеристичном дисеминацијом симптома 
и знакова у времену и простору. Mеђу неуро-
лошким обољењима она представља водећи 
узрок инвалидитета у популацији младих одра--
слих особа и пацијената средњег животног 
доба. Основну пато-анатомску лезију код ове 
болести чине огњишта инфламације и де-
мијелинизације нервног ткива (тзв. "плако-
ви") расута по разним деловима мозга и 
кичмене мождине. 

Скорија истраживања показала су да да-
нас у свету од МС болује око 2.5 милиона 

људи, с тим да се током последњих деценија 
глобално бележи пораст инциденце1,2. Болест 
се око 2 пута чешће јавља код жена него код 
мушкараца, при чему претежно оболевају 
младе жене беле расе старости 20-40 година2. 
Према последњим публикованим подацима за 
нашу земљу, из 2001. године, преваленца МС 
у Србији износила је 41.5 случајева на 100.000 
становника

3, што нас сврстава у регионе са 
високом учесталошћу ове ретке, али потенци-
јално веома тешке болести.  

Мултипла склероза обично почиње изне-
нада, и током времена испољава се обимном 
и разноврсном симптоматологијом са израж-
ним индивидуалним варијацијама у зависно-
сти од степена захваћености појединих дело-
ва ЦНС-а и динамике прогресије. У крајњем 
стадијуму резултира трајном функционалном 
онеспособљеношћу и индиректно доводи до 
смртног исхода. Према клиничком току ра-
зликују се 4 типа МС, од којих је најзаступ-
љенији тзв. релапсно-ремитентни облик боле-
сти (у 80-90% случајева), који се карактерише 
наизменичном појавом и повлачењем симп-
тома; већина нелечених пацијената временом 
развија секундарно прогресивни облик, док су 
примарно прогресивни и бенигни облик знат-
но ређи. Како се ради о неизлечивом обоље-
њу непознатог узрока, основни терапијски 
циљеви усмерени су на ублажавање/откла-
њање симптома, успоравање напредовања бо-
лести и побољшање квалитета живота обо-
лелих. 

Узевши у обзир да су органска оштећења 
у МС непосредно повезана са поремећајима у 
психофизичком функционисању пацијента, 
мерење квалитета живота оболелих, које се 
односи на субјективно опажање физичких, 
социјалних и емоционалних аспеката стања 
болесника, од непроцењивог је значаја за 
одговарајућу процену степена тежине боле-
сти, правилан избор терапије и праћење ње-
них ефеката4-6. Бројна истраживања су пока-
зала да уколико се процена првенствено за-
снива на објективним показатељима актив-
ности болести (физикалном налазу и налазу 
других уобичајених дијагностичких претра-
га), у великој мери се могу превидети и пот-
ценити стварни проблеми и потешкоће који 
ови болесници имају у вршењу уобичајених 
животних активности4,5. 

У вези са претходно наведеним, основни 
циљ овог рада био је да се процени квалитет 
живота оболелих од МС и утврде разлике у 
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испитиваном исходу између пацијената ра-
зличитог пола.  
 

МЕТОДЕ 
 

Спроведена је дескриптивна студија пре-
сека у временском периоду од августа 2010. 
године до маја 2011 године. Потребни подаци 
су добијени анонимним анкетирањем испита-
ника који су чланови Удружења оболелих од 
мултипле склерозе града Београда и Друштва 
мултипле склерозе Србије.  

Анкетирање је спроведено на тзв. "згод-
ном" узорку од укупно 110 испитаника. У 
истраживање су укључени пацијенти старији 
од 18 година, са истим, релапсно-ремитент-
ним типом МС, без значајних психичких и 
когнитивних измена (пацијенти за које је 
процењено да могу дати валидне податке у 
упитнику). Искључујући критеријуми за учеш-
ће у студији били су: узраст до 18 година, 
изражени когнитивни и психички поремећаји, 
други клинички облик МС (примарно прогре-
сивни, секундарно прогресивни или бенигни), 
трудноћа и дојење. Пацијенти мушког и 
женског пола усклађени су према старости, 
дужини трајања болести, броју релапса у по-
следње две године, терапији коју користе и 
количини новчаних средстава које издвајају 
месечно за лекове који се не издају о трошку 
здравственог осигурања. 

Величина узорка одређена је на основу 
следећих параметара: просечне очекиване ра-
злике међу половима у укупном скору квали-
тета живота на скали коришћеног мерног ин-
струмента од око 7 поена (10%), уз стандард-
ну девијацију од ± 12 поена (величина ефекта 
= 0.58), затим нивоа статистичке значајности 
α од 0.05 и снаге студије од 80%, за двосмер-
но статистичко тестирање значајности разли-
ка између 2 независна узорка Студентовим Т-
тестом, при чему је узет однос броја мушка-
раца према женама 1:2, што је у складу са 
стварним разликама у преваленци МС међу 
половима. Прорачун је извршен помоћу по-
себног софтвера G*Power7. 

За процену квалитета живота коришћен је 
инструмент Светске здравствене организације 
"The World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL) - BREF"8, који је заправо гене-
рички профил (скала) сачињен у уобичајеној 
форми упитника, и састоји се од укупно 26 
питања о различитим аспектима квалитета 
живота пацијента у периоду претходне 
четири недеље. Питања су систематизована у 
четири подручја (домена), која се односе на 

физичко здравље, затим психолошке и соци-
јалне аспекте квалитета живота појединца, 
као и чиниоце његовог непосредног животног 
окружења. Такође, постоје и два издвојена 
питања, где се од испитаника захтева да све-
укупно оцени сопствени квалитет живота, 
односно задовољство постојећим здравстве-
ним стањем. На свако питање понуђено је пет 
одговора, од којих пацијент треба да заокру-
жи један, онај за који сматра да најбоље одго-
вара опису његовог стања. Одговори се вред-
нују бројчано, од 1 до 5, с тим да одговор који 
одражава најгори квалитет живота носи 1 бод, 
а најбољи 5 бодова. На крају се на посебан 
начин, помоћу одређених математичких ма-
нипулација, израчунава тзв. уобличени (тран-
сформисани) скор за сваки домен посебно и 
укупни скор за испитаника (на скали 0-100), 
при чему је важно нагласити да што је вред-
ност скора већа, квалитет живота је бољи и 
обрнуто.  

Подаци о полу и години рођења испита-
ника, затим о врсти (клиничком облику) МС, 
броју релапса болести у току последње 2 го-
дине, тренутној терапији коју користе, дозном 
режиму појединих лекова и новчаним сред-
ствима која су им потребна за набавку лекова 
који се не издају на терет фонда здравственог 
осигурања за месец дана, добијени су помоћу 
посебног структурисаног упитника.  

У статитистичкој обради резултата ко-
ришћене су методе дескриптивне статистике, 
попут средње вредности и стандардне варија-
ције за континуалне варијабле, односно про-
центуалне учесталости испитаника са неком 
карактеристиком код описа категоријских ва-
ријабли. Значајност разлика између полова у 
основним карактеристикама, односно у изме-
реном квалитету живота, испитивана је Сту-
дентовим Т-тестом за независне узорке, с об-
зиром да се у оба случаја радило о конти-
нуалним варијаблама. Резултати анализа 
сматрани су значајним за ниво вероватноћа 
нулте хипотезе мањи од 5%. За све прорачуне 
коришћен је статистички програм SPSS (SPSS 
Inc., Chicago, IL), верзија 18.0.  
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Од укупно 110 анкетираних испитаника у 
наведеном временском периоду 70% (n = 77) 
чиниле су жене, а 30% (n = 33) мушкарци. 
Дужину трајања МС краћу од десет година 
навеле су 32 особе или 29,1%, док је 78 испи-
таника или 70,1% навело да им болест траје 
дуже од десет година. Више од једног реци-
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дива болести у последње две године имале су 
43 особе или 39,1% испитаника. Потрошњу 
финансијских средстава за лекове који се не 
издају о трошку фонда здравственог осигу-
рања већу од 1000 динара месечно навело је 

80 анкетираних или 72,8% од укупног броја 
испитаника. У погледу наведених обележја, 
није било статистички значајне разлике међу 
испитаницима различитог пола (Табела 1). 

 

Табела 1. Разлике између мушкараца и жена оболелих од МС у погледу одређених  
                 карактеристика болести и њених последица (укључујући критеријуми) 
 

 
 

Пол испи-
таника 

Број испи-
таника 

Средња вредност 
± 1 стандардна 
девијација 

Студент-ов  
Т-тест 

Статистичка 
значајност 

М 33 14,8 ± 6,4 Дужина трајања 
мултипле 
склерозе Ж 77 15,3 ± 5,5 

-0,474 p = 0,637 

М 33 1,15 ± 1,3 Број рецидива у 
последње две 
године Ж 77 1,42 ± 1,2 

-0,988 p = 0,328 

М 33 2809,4 ± 2171,6 
Новчана 
средства за 
лекове који се не 
издају о трошку 
РЗЗО*-а 

Ж 77 2514,3 ± 2061,7 

0,656 p = 0,515 

 

* РЗЗО – Републички завод за здравствено осигурање 
 

Мерено WHOQOL-BREF профилом, код 
жена је свеукупно регистрован значајно бољи 
квалитет живота у односу на мушкарце (p = 
0,031; Табела 2), превасходно на рачун разли-
ка у оцени аспеката непосредног животног 
окружења оболелих (p = 0,025; Табела 2). У 
оквиру овог домена, код пацијената оба пола, 

добијени су и најмањи просечни скорови (тј. 
најгоре вредности показатеља квалитета жи-
вота) међу свим испитиваним аспектима, док 
је најмањи негативан утицај болести на ква-
литет живота забележен у домену психоло-
шких аспеката (Табела 2). 

 

Табела 2. Упоређење квалитета живота мушкараца и жена оболелих од мултипле склерозе  
                 на скали WHOQOL-BREF 
 

Домени 
WHOQOL-BREF 

Пол испитаника 
Број 

испитаника 

Квалитет 
живота на 

скали 0 - 100 

Студент-ов  
Т-тест 

Статистичка 
значајност 

М 33 48,7±12.1 Физички аспекти 
квалитета живота Ж 77 53,3 ± 12.8 

-1,794 p = 0,078 

М 33 49,8 ± 13.8 Психолошки 
аспекти 
квалитета живота Ж 77 55,6 ± 13.9 

-1,984 p = 0,052 

М 33 54,3 ± 19.0 Друштвени 
аспекти 
квалитета живота Ж 77 59,8 ± 20.0 

-1,383 p = 0,172 

М 33 44,6 ± 10.3 Фактори 
животне средине Ж 77 50,2 ± 14.9 

-2,276 p = 0,025* 

М 33 76,1 ± 11.8 Укупан квалитет 
живота Ж 77 81,7 ± 13.2 

-2,206 p = 0,031* 

 

* Статистички значајна разлика 
 

ДИСКУСИЈА 
  

Одређивање квалитета живота код оболе-
лих од МС подразумева оцену личне, физич-

ке, материјалне и социјалне равнотеже. Сви 
ти параметри код ових болесника изражавају 
психичку стабилност, интелектуалну способ-
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ност, квалитет обављања свакодневних по-
слова, изостанак бола и уклапања у социјалну 
заједницу као и осећај да је особа потребна 
заједници

9. Многа истраживања су потврдила 
да скале које се односе на социјалну (дру-
штвену) функцију, опште и ментално здравље 
и задовољство сексуалном функцијом у нај-
већој мери одређују укупну оцену квалитета 
живота оболелих10. 

Особе оболеле од МС често тврде да 
им ментално здравље и психички проблеми 
више утичу на квалитет живота од физичких 
погоршања и бола. Те констатације се доста 
разликују од схватања и лекара и осталог дела 
здраве популације. Функционални инвалиди-
тет, депресија и умор су главне варијабле које 
се односе на доживљај физичких димензија 
здравља и болести; такође, и анксиозност и 
депресија саме по себи могу имати знатан не-
гативни утицај на болесника са МС

11. Дакле, 
може се претпоставити да лечење од умора, 
анксиозности и депресије повећава квалитет 
живота пацијента12. 

Осећај здравља свакако је најважнији 
фактор у процењивању квалитета живота 
оболелих од МС, али засигурно није и једини, 
што је потврђено у многим истраживањима 
код мушкараца, а посебно код жена13. У про-
цени квалитета живота неопходно је уважити 
и осећај задовољства у животу болесника5; 
неке од значајних разлика између мушкараца 
и жена уочене су у погледу задовољства брач-
ним животом, односно у погледу перцепције 
умора.  

С обзиром да је МС веома непредвидива 
болест, врло је значајно да пацијент сачува 
психичку стабилност и да настави да живи и 
завршава свакодневне обавезе у складу са 
објективним могућностима. Такође је значај-
но да своја осећања дели са породицом, при-
јатељима и својим лекаром, а посебно са 
брачни другом14. Болест сама по себи изазива 
промене у организму које пацијента чине бе-
спомоћним, уплашеним, депресивним и са-
мим тим мења његов живот и улогу у поро-
дици

15. Након утврђивања дијагнозе МС, па-
цијент и његова породица пролазе кроз тежак 
период привикавања на реалност присутне 
болести и њен ток16. Пацијенти у савладавању 
емоционалних проблема помоћ треба да за-
траже и у удружењима оболелих од мултипле 
склерозе која различито функционишу у по-
јединим земљама17.  

У свакој породици, у којој неко од чла-
нова оболи од хроничне болести у почетку 

долази до забринутости, промена у располо-
жењу и нарушавања свакодневне породичне 
хармоније; потребно је доста времена да се 
породица навикне на новонасталу ситуацију и 
врати у нормалне токове18. Наравно, дужина 
трајања новонастале сутуације је индиви-
дуална за сваку породицу и зависи од способ-
ности породице да се прилагоди датим про-
менама. У односу на друге уобичајене боле-
сти, МС је повезана са несразмерно великим 
социо-економским теретом. Породица и при-
јатељи играју виталну а често и тешку улогу у 
пружању подршке пацијентима да живе и 
функционишу код куће19.  

 У овој студији показано је да особе жен-
ског пола лакше подносе тегобе проузрокова-
не мултиплом склерозом и имају бољи квали-
тет живота него мушкарци са истим клинич-
ким обликом болести и идентичним тегобама, 
лечени истом терапијом. Највеће разлике за-
бележене су у погледу перцепције чинилаца 
непосредног окружења оболелих: финансиј-
ских ресурса, слободе, физичке безбедности и 
сигурности, доступности и квалитета здрав-
ствене и социјалне заштите, породичног (кућ-
ног) окружења, могућности за стицање нових 
информација и вештина, могућностима и 
учешћу у рекреацији (активностима у слобо-
дно време), физичке околине (загађење, бука, 
клима и др.), и превоза. 
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