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Abstract 

MS is an inflammatory disease of the central nervous system that mainly affects young adults. 

The prognoses varies, but many patients become severely disabled. The available treatment 

for patients today is not optimal due to the lack of understanding of disease etiology. 

Nowadays we believe that MS is an autoimmune, multifactorial disease with both 

environmental and genetic factors playing a part in disease development. Recent studies have 

been able to map multiple genes associated with the disease. 

 

In this paper I compared genetic information with MRI taken of MS patients. The patients 

were chosen from Oslo MS-register where each patient is assigned a MSGB-score (Multiple 

Sclerosis Genetic Burden). MSGB is an estimate of each patients total genetic susceptibility 

to MS. I compared MRI-findings in a group with high MSGB-scores with a group with low 

MSGB-scores, my hypothesis being that the group with high MSGB will be more prone to a 

higher severity of disease and thus have more pathological findings in MRI. 

 

The results showed that there where taken more MRI’s per patient in the group with low 

MSGB, which might indicate more serious illness here. However, the findings of atrophy in 

MRI where higher in the group with high MSGB, which indicate more severe illness in this 

group. There were no significant differences between the groups in findings of white matter 

lesions, enhanced lesions or in general assessment of progression of the disease. Thus, most 

of my findings indicate no substantial difference between the two groups.  
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Forord 

Jeg er svært fornøyd med å ha valgt å skrive en prosjektoppgave basert på klinisk materiale, 

da jeg nå sitter igjen med et aldri så lite innblikk i hva det innebærer å drive med klinisk 

forskning. Her har det vært mye å lære, alt fra innsamling av data, valg av studiedesign, 

utarbeiding og presentasjon av materiale, og tolkning i henhold til foreliggende litteratur. En 

av erfaringene jeg tar med meg fra denne oppgaven er utfordringene man kan møte på ved 

retrospektive studier. Her er ikke innsamling av data alltid like lett, og optimalisering av 

metode i henhold til tilgjengelige opplysninger er vesentlig. Selve oppgaveskrivingen har vært 

en nyttig erfaring da det har sine paralleller med publisert litteratur. Gjennomlesning og 

bearbeiding av publisert litteratur har også nå blitt en mye enklere oppgave enn det var i 

begynnelsen av dette arbeidet. MS har vært et spennende tema å jobbe med, spesielt fordi det 

berører mange i det norske samfunnet og fordi det enda er mye uavklart grunn ved denne 

sykdommen.  Utfordringene rundt forståelsen av sykdomsetiologien oppfordrer til å tenke 

bredt og presenterer muligheten til å integrere flere forskjellige fagfelt. Det blir spennende å 

følge denne forskningen videre.  

 

Dette oppgaven dedikeres til mine to veiledere, Elisabeth og Gro. En helhjertet takk til dere 

som har stilt opp, ofte på kort varsel, og hjulpet til med stort og smått for å få dette prosjektet i 

mål. Engasjementet deres inspirerer!  
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Innledning/Bakgrunn  
Multippel sklerose (MS) er i dag en sykdom som rammer over 2,1 millioner mennesker på 

verdensbasis (1). Den er høyendemisk i Norge med en prevalens på 7500 og en årlig insidens 

på 300 (2). MS er en demyeliniserende, inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som i 

hovedsak rammer unge voksne. Prognosen er varierende, men hos mange blir alvorlig 

funksjonshemning en realitet. 80-85 % har primært et remitterende forløp (Relapsing-

Remitting, RR), mens 15-20 % har en kronisk progressiv MS (Primary Progressive, PP) (3). 

Det har vært forsket enormt for å bedre kunne kartlegge etiologien til sykdommen. De siste 

tiårene har man hatt fremskritt i behandlingstilbudet for MS-pasienter, men dette er fortsatt 

ikke optimalt grunnet manglende forståelse for sykdomsmekanismen. I dag regnes MS som 

en autoimmun sykdom av multifaktoriell art, der miljø og genetikk antas å spille en rolle. 

Nylig er det blitt identifisert en rekke genregioner som øker risikoen for utviklingen av MS. 

Disse koder hovedsakelig for immunologiske prosesser (4).  

Multifaktoriell etiologi 

 (4) Etiologien til MS er fortsatt ukjent. Genetisk disposisjon og ulike miljøfaktorer antas 

likevel å være av betydning. Rundt 20 % av pasientene rapporterer flere MS-tilfeller i 

familien. Hos søsken er sykdomsrisiko 3-5 %. Det er ca. 30 % konkordans blant eneggede 

tvillinger. Disse tallene tyder på at en genetisk komponent spiller en rolle for 

sykdomsrisikoen, men at denne mest sannsynlig bidrar i moderat grad da familiær 

sykdomsopphopning er relativt lavt.  

Pasientenes fødselssted, hvor de vokser opp, samt alder ved eventuell migrasjon påvirker også 

sykdomsrisikoen. Dette er både et uttrykk for at miljøfaktorer er viktig for utviklingen av MS, 

men også at genetisk disposisjon er ulikt for ulike befolkningsgrupper. Lave D-vitaminnivåer 

har også vist seg å være ugunstig. Dette bygger man på den geografiske variasjonen i 

sykdomsforekomst, men også at unge menn diagnostisert med MS har vist seg å ha lave 

nivåer av vitaminet før diagnosetidspunktet. Røyking og Epstein-Barr-virusinfeksjon i sen 

ungdomsalder er ytterligere to miljøfaktorer som også synes å være medvirkende til 

sykdomsrisiko.  

Forskning gjort på dette feltet tyder dermed på at etiologien til multippel sklerose er 

multifaktoriell. Selv om man fortsatt har en lang vei å gå for å forstå eksakt etiologi, tar man 

nå viktige skritt ved å sette både arv og miljø under mikroskopet. Og jo nærmere man 

kommer avdekkingen av etiologien, dess bedre vil man kunne forstå patogenese og i neste 

omgang bedre behandlingstilbudet. 

Genetikk/MSGB 

 (4) Så tidlig som i 1972 klarte man å påvise en sammenheng mellom MS og HLA-gener, der 

den sterkeste sammenhengen var til HLA-DRB1*1501-allelet og haplotypen HLA-

DRB1*1501-DQB1*0602. Siden den gang har vi hatt store genteknologiske fremskritt, 

dannelse av multippel sklerose-biobanker og økt internasjonalt samarbeid som har gitt 

muligheten til å undersøke store pasient-kontroll-materialer. I 2007 kom dermed det neste 
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gjennombruddet der man klarte å påvise nye genregioner utenfor HLA-komplekset som hadde 

signifikant sammenheng med sykdomsrisiko. Dette ble gjort via en genomvid 

assosiasjonsstudie (genom-wide association study, GWAS) der man analyserer genmarkører 

spredt over hele genomet i en pasient-kontroll-studie. Dette skulle bli den første av en lang 

rekke GWAS-studier som i årene fremover bidro til kartleggingen av 26 multippel sklerose-

assosierte gener.  

Studiene blir derimot regnet for å ha begrenset statistisk styrke da inkluderte prøver var av 

moderat antall. I 2008 fikk man så et samarbeid mellom International MS Genetics 

Consortium (IMSGC), et globalt nettverk av grupper som forsker på MS, og Wellcome Trust 

Case Control Consortium (WTCCC) i Storbritannia. Målet var å gjennomføre den største og 

best mulige GWAS-studien. 9 772 pasienter og 17 376 kontrollpersoner ble genotypet for 441 

547 enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP). Resultatet ble påvisning av 52 risikogener med 

signifikant assosiasjon til sykdommen. 23 av disse var blitt identifisert i tidligere studier, 

mens 29 genområder var nyoppdagede. I tillegg merket man seg 50 andre genområder som er 

av interesse for videre forskning. Av de 52 risikogenene oppdaget i denne studien er 

mesteparten immunrelaterte gener, hvilket underbygger at MS er en immunmediert sykdom.  

Hver av disse genene bidrar moderat til økt sykdomsrisiko, men mest sannsynlig vil disse 

interagere og gi en større kombinert effekt. Men selv med de fremskritt som nå er gjort innen 

avdekking av gener relatert til MS, antas disse genene kun å avklare 20 % av den totale 

genetiske assosiasjonen ved sykdommen.  

MR-funn ved MS 

 (6,7) MR er et viktig verktøy både i diagnostiseringen og i oppfølgingen av MS-pasienter. 

MS-diagnosen krever påvisning av sykdom disseminert i tid og lokalisasjon i 

sentralnervesystemet, med samtidig ekskludering av differensialdiagnoser. Ved siden av 

anamnese og klinisk nevrologisk undersøkelse er MR svært viktig i denne sammenheng.  

Det er konvensjonell MR som vanligvis brukes. På T2-vektede bilder kan man se 

hyperintense (hvite høysignal) lesjoner typisk lokalisert periventrikulært, i corpus callosum 

eller i medulla spinalis. Fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) bedrer kontrasten 

mellom ryggmargsvæsken og hjernevev og kan dermed brukes for å bedre fremstillingen av 

mindre lesjoner. Kontrastoppladende lesjoner på T1-vektede bilder representerer nytilkomne 

og aktive lesjoner. Dette er et uttrykk for økt permeabilitet i blod-hjerne-barrieren og 

korresponderer til områder med pågående inflammasjon. Noen lesjoner kan også ses som 

hypointense/mørke på T1-vektede bilder før kontrast. Dette tolker man som mer omfattende 

vevsskade med både demyelinisering og akontap. 

I oppfølgingen av MS-pasienter er vi dermed interessert i å merke oss antall nye lesjoner som 

uttrykk for sykdomsprogresjon. Dersom lesjonene også lader kontrast vet vi at det dreier seg 

om aktiv sykdom. Økende atrofi er også et tegn på progresjon og ses typisk ved langtkommen 

sykdom. 
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Hypotese 
Da risikogenene for MS antas å både øke risiko for å få sykdommen og å ha betydning for 

sykdomsprogresjonen, så vil dette være noe man forventer at er reflektert på MR-funn. 

Hypotesen jeg vil undersøke er dermed om pasientene med høyest genetisk belastning har 

mest utfall på MR. 
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Materiale og metode 
MS-gruppen ved OUS Ullevål er blant de som har vært med på kartleggingen av de 

nyoppdagede risikogenene. Vi har et MS-register i Oslo som inneholder oversikt over 

pasienter diagnostisert med MS fra 1990 og fremover. I tillegg til personalia, inneholder 

registeret også opplysninger om bl.a. sykdomsdebut, diagnosetidspunkt, type sykdom og 

EDSS-score (Expanded Disability Status Scale, et verktøy som brukes til å estimere 

funksjonshemning til pasientene). Med denne oppgaven er vi ute etter å koble genetisk 

informasjon og kliniske MR-bilder fra et utvalg av pasientene i Oslo MS-register for å se om 

vi finner en sammenheng mellom disse. 

En stor del av pasientene i MS-registeret har avgitt blodprøve til genetiske studier. Basert på 

analyse av gener som disponerer for sykdommen kan det regnes ut en MSGB-score. MSGB 

står for Multiple Sclerosis Genetic Burden og er et estimat for den kumulative genetiske 

disposisjonen for MS til hver enkel pasient. Den er basert på en algoritme som ser på alle 

kjente polymorfismer (single nucleotide polymorphisms, SNP) for de kartlagte genene og 

hvor stor betydning hver av dem antas å ha for sykdomsrisiko (5). 

Det var valgt ut 60 av pasientene med henholdsvis høyest og lavest MSGB-score til  

sammenligning i denne oppgaven. Jeg har gått systematisk gjennom alle MR-beskrivelser 

som ligger inne i pasientenes elektroniske journaler i Doculive. Her har jeg notert meg hvor 

mange MR-bilder de har tatt opp gjennom årene, antall lesjoner som foreligger på T2-bilder, 

kontrastoppladende lesjoner på T1-bilder, hvorvidt det foreligger atrofi og om bildet helhetlig 

tyder på progresjon av sykdommen. Generelt er atrofi og antall lesjoner uttrykk for 

sykdomsutvikling, selv om det kan være diskrepans mellom det man ser på MR og det 

kliniske bildet. Kontrastoppladende lesjoner er et uttrykk for aktiv sykdom. Atrofi er et vanlig 

bilde ved langtkommen sykdom. 

Pasientutvalget var i utgangspunktet 120 pasienter. Etter å ha luket ut pasienter med 

manglende materiale, der MR ikke er tatt, der det ikke foreligger beskrivelse av MR-bildene 

eller der det av en eller annen grunn har vært problemer med tilgang til pasientjournaler, står 

vi igjen med totalt 46 pasienter. 20 pasienter i gruppen med høy MSGB-score og 26 pasienter 

i den med lav MSGB-score. Grunnet tidsknapphet var det ikke rekruttert ytterligere pasienter. 

Man har dermed måttet forholde seg til materialet som forelå. Det er ikke gjort 

styrkeberegninger på dette materialet.   
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Resultater og diskusjon 
 
Tabell 1) Demografi og MR-funn 

 

Antall pasienter 46  

Kjønn 38 K, 8 M 

Alder – gjennomsnitt 53 år 

Debutalder – gjennomsnitt 33 år 

Diagnosealder – gjennomsnitt 38 år 

Type MS 41 RR, 5 PP 

EDSS* – gjennomsnitt 3,6 

Antall MR-bilder – gjennomsnitt  2,9 

Kontrastoppladning 19 

Nye lesjoner 24 

Atrofi 6 

Progresjon 26 
*EDSS står for Expanded Disability Status Scale og er et verktøy som brukes til å monitorere handicap til 

pasientene. 

 

Demografien vår er typisk for multippel sklerose. Vi ser en overvekt av kvinner. 

Gjennomsnittlig debutalder er 33 år. Relapsing-remitting er på langt nær også den hyppigste 

MS-typen, slik den også er for vårt pasientutvalg.  

Her ser vi at det i gjennomsnitt er tatt nesten tre bilder per pasient. Nye lesjoner ses hos ca. 

halvparten av pasientene, og kontrastoppladning litt i underkant av dette. Atrofi ser vi er et 

relativt sjeldent funn i forhold til de andre to. Det er vurdert progresjon i sykdomsbildet hos 

over halvparten av pasientene. 

Tabell 2) Sammenligning av de to gruppene 

 

 Høy MSGB Lav MSGB P-verdi* 

Antall pasienter 20 26  

Kjønn 17 K, 3 M 21 K, 5 M 0,71 

Alder – gjennomsnitt 53 53 0,97 

Debutalder – gjennomsnitt 32 34 0,37 

Diagnosealder – gjennomsnitt 38 39 0,73 

Type MS 19 RR, 1 PP 22 RR, 4 PP 0,69 

EDSS – gjennomsnitt 3,8 3,5 0,66 

Antall MR-bilder per pasient – 

gjennomsnitt 

2,3 3,5 0,04 

Kontrastoppladning 7 12 0,53 

Nye lesjoner 10 14 0,71 

Atrofi 5 1 0,05 

Progresjon 10 16 0,36 
*T-test er brukt ved gjennomsnitt, Kji-kvadrat er brukt ved antall  

I denne tabellen ser vi at det er ingen signifikant forskjell (p-verdi >0,05) mellom gruppene på 
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samtlige av målte parametere som går ut på bakgrunnsinformasjon. Dette forteller oss at vi 

har to sammenlignbare grupper. 

Når det gjelder MR-bildene finner vi signifikant forskjell (P-verdi <0,05) på antallet MR-

bilder tatt per pasient og på funn av atrofi i de to gruppene. Overraskende nok er det tatt flere 

MR-bilder per pasient i gruppen med lav MSGB-score. MR-bilder tas vanligvis ved mistanke 

om sykdomsaktivitet. Dette kan dermed tyde på at det er mer sykdomsaktivitet i denne 

gruppen. Likevel er det ikke nødvendigvis alltid en positiv korrelasjon mellom billedtagning 

og sykdommens alvorlighetsgrad. Mye billedtagning i denne gruppen kan også være uttrykk 

for andre ting. Det kan bl.a. tenkes å skyldes usikkerhet rundt diagnosen. Det kan også hende 

at det finnes andre MR-bilder på pasientene utover de vi finner i vårt journalsystem. 

Funnene vi har undersøkt på MR-bildene taler imot høyere sykdomsaktivitet i gruppen med 

lav MSGB-score. Her finner vi ingen signifikante forskjeller, bortsett fra atrofi, som 

foreligger hyppigere i pasientgruppen med høy MSGB-score. Atrofi tolkes vanligvis som et 

progresjonstegn som man kan finne ved langtkommen sykdom. Dette kan dermed oppfattes 

som høyere sykdomsaktivitet i denne gruppen. Likevel må det påpekes at funn av atrofi er her 

kun gjort hos et mindretall av pasientene. 

I tillegg kan man også argumentere for at de manglene forskjellene på MR-funn utover atrofi 

mellom de to gruppene, skyldes nettopp at det er tatt færre bilder i gruppen med høy MSGB-

score. Kanskje vi her ikke har et balansert sammenligningsgrunnlag. Det er ikke alltid det 

vurderes som nødvendig å ta nye MR-bilder ved enhver klinisk forverring. Har man pasienter 

med hyppige atakker og et jevnt forverrende sykdomsforløp, vil muligens forløpet være mer 

forutsigbart, og mye billedtagning blir kanskje vurdert til å være overflødig og uviktig for 

behandlingsregimet. 

Vi har også en EDSS-score som ikke er signifikant forskjellig mellom de to gruppene. Dette 

kan tale for at det i realiteten ikke er store nok forskjeller i sykdomsaktivitet mellom gruppene 

og at dette da også reflekteres i manglende forskjeller i MR-funn utover atrofi. Likevel vet 

man også at EDSS kun er et grovt mål på handicap. Små forskjeller tidlig i sykdommen vil 

ofte ikke reflekteres som forskjeller i EDSS.   

Hva sier litteraturen?  

Hvor sterk predikator er egentlig MSGB-score for sykdomsutvikling? Hittil er det vist at 

familier med flere MS-tilfeller har en høyere MSGB-score sammenlignet med familier med 

ett tilfelle eller kontroller (8). Det er også vist at den genetiske disposisjonen ved subtypen 

Relapsing-remitting MS ligner den ved Primær progressiv MS (8). Epidemiologiske studier 

har vist at genetiske faktorer har hovedansvaret for den økte frekvensen av sykdom i familier 

med flere MS-tilfeller (9). Upubliserte observasjoner tyder også på at pasienter med et mer 

alvorlig sykdomsforløp har noe høyere MSGB, at pasienter med høy score tenderer til å ha en 

lavere diagnosealder, og at hos de som opplever et førstegangsatakk – clinically isolated 

syndrome (CIS) – utvikler de med høy score raskere kronisk MS (5).   

Det konkluderes likevel i flere studier med at MSGB per dags dato ikke er en sikker indikator 

for sykdomsutvikling (5,8,9). I publisert materiale finner man heller ikke genetisk assosiasjon 
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med klinikk eller alvorlighetsgrad av sykdom, men man gjør funn som tyder på at genetisk 

disposisjon er omvendt korrelert med debutalder (9).  

Ingen av disse studiene har sett på MSGB i forhold til MR, men bl.a. vurdert MSGB opp mot 

andre mål på sykdomsutvikling, uten funn av signifikant sammenheng. I mine resultater ser vi 

at det er tatt flere bilder per pasient i gruppen med lav MSGB, som kan forstås som at 

sykdomsaktiviteten er høyere for denne gruppen, alternativt at det også kan være et uttrykk 

for usikkerhet rundt diagnosen. Atrofi er overrepresentert i gruppen med høy MSGB, noe som 

kan indikere økt sykdomsaktivitet her, men øvrige funn tyder altså på at sykdomsaktiviteten 

ikke er signifikant forskjellig. I tillegg til dette har jeg også en EDSS-score som ikke viser 

signifikant forskjell mellom de to gruppene. Samlet har jeg således flest resultater som peker 

mot at forskjeller i MR-funn ikke er store nok mellom gruppene. Dette samsvarer dermed 

med nevnte studier som heller ikke finner forskjell i alvorlighetsgrad av sykdom i forhold til 

MSGB.  

De til nå kartlagte risikogene for MS utgjør som tidligere nevnt kun 20 % av den genetiske 

assosiasjonen ved sykdommen. MSGB-score er således ennå ikke et godt nok verktøy til 

sikkert å kunne predikere utvikling av sykdommen eller sykdomsforløpet, men trolig vil den 

bli mer sikker etter hvert som flere genregioner identifiseres og flere forhold rundt genetikken 

forstås bedre. Ved siden av kartleggingen av risikogenene vil man også kunne forstå 

genetikken bedre ved å se på hvert enkelt gens betydning for sykdommen, gen-gen-

interaksjon og epigenetikk. Dette, sammen med fremskritt som gjøres innenfor andre felt 

innen MS-forskning, er med på å gradvis bedre forståelsen av sykdommens etiologi. Trolig 

vil vi få flere studier som etter hvert ser på MSGB i forhold til andre kliniske og parakliniske 

parametere. Forskningen som nå gjøres baner den viktige veien for videre kunnskap om 

etiologien til multippel sklerose som fører oss stadig nærmere en bedre behandling for 

pasientene.  
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Begrensninger i metode 

Pasientmaterialet i dette prosjektet var i utgangspunktet på 120 pasienter. Dette ble vurdert til 

å være et fornuftig omfang i et tidsbegrenset prosjekt som dette. Siden ble tallet redusert med 

74 pasienter grunnet manglende informasjon, der mesteparten skyltes manglende MR-bilder. 

Hos noen var teknisk tilgang til pasientjournalene problematisk, hvilket ble løst hos enkelte, 

men ikke alle. Tidsknapphet gjorde at man ikke rekrutterte flere pasienter etter dette. Man 

vurderte også det gjenværende materialet til å være stort nok til å få gjennomført en 

sammenligning mellom de to gruppene man ønsket å se på. Omfanget av tapt pasientmateriale 

er likevel å betraktes som et usikkerhetsmoment.  

Av observerte funn er det også nevnt at antall MR-bilder tatt per pasient ikke entydig kan 

tolkes som økt sykdomsaktivitet, og at forskjellen i billedtagning mellom de to gruppene i seg 

selv kan ha spilt en rolle i det man observerer – eller ikke observerer – av funn. Det er også 

nevnt begrensning i journalsystem i denne sammenheng. Vi har kun tilgang til MR-bilder tatt 

ved Ullevål sykehus, så det kan finnes bilder på pasientene ved andre sykehus eller klinikker. 

I journalsystemet som brukes på Ullevål får man dessuten ikke treff på radiologiske 

opplysninger som er eldre enn 10 år gamle. Informasjon kan dermed ha vært tapt grunnet 

utdatering. 

Funnet som støtter oppgavens hypotese, atrofi, er signifikant høyere i gruppen med høy 

MSGB, men likevel et funn som gjøres hos et mindretall i gruppen. MR-funn som indikator 

på sykdomsutvikling har også sine begrensninger da det ikke alltid samsvarer med det 

kliniske bildet. Funnene i denne oppgaven baserer seg også på radiologenes beskrivelser av 

MR-bilder. Tolkningene her er ikke standardiserte og kan dermed variere.  

Neste skritt? 

Hva kunne man gjort annerledes for å bedre kunne besvare oppgavens hypotese? Her tenker 

jeg man ville kommet langt med å gå løs på begrensningene i metode. For å få en sikrere 

tolkning av MR-funn kunne man i samarbeid med nevroradiologer kommet frem til en 

standardisert måte å tolke MR-bilder på og dermed kunne man tolket bildene på nytt og ikke 

trengt å basere seg på tidligere beskrivelser. En del av pasientene ble nettopp ekskludert fra 

oppgaven grunnet manglende beskrivelse av MR-bilder. På denne måten ville man fått en 

sikrere tolkning samt at færre pasienter ville blitt ekskludert. Hos andre igjen foreligger det 

ikke bilder i det hele tatt, så her kunne man sørget for å ta MR-bilder av alle man ville 

inkludere i studien. Dette ville bedre la seg gjøre i en prospektiv studie. Det hadde også vært 

spennende å inkludere en klinisk variabel ved siden av MR og MSGB. Riktignok har jeg sett 

på EDSS i denne oppgaven, men man kunne funnet andre måter å kartlegge klinikken på og 

se om sykdomsprogresjon her reflekteres i MR-funn. 

 
 



 15 

Litteraturliste 

(1) Jones J.L., Coles A.J. New treatment strategies in multiple sclerosis. Exp Neurol. 

2010;225:34-39. 

(2) Hunskår S. (red.). Allmennmedisin. Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 

(3) Fjeldstad T. (red.). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersjonell. Foreningen for 

utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok 2010 

(4) Harbo H. F. et al. Nytt genkart for multippel sklerose. Tidskrift for den norske 

legeforening nr. 21, 2011; 131:2126-30 

(5) Gourraud P.-A. et al. The genetics of multiple sclerosis: an up-to-date review. 

Immunological reviews 248/2012. John Wiley and sons A/S 2012. 

(6) Gjerstad L., Helseth E., Rootwelt T. (red.). Nevrologi og nevrokirurgi, fra barn til 

voksen. Vett og Viten 2010 

(7) Filippi M. et al. Guidelines from the Italian Neurogical and Neuroradiological 

Societies for the use of magnetic resonance imaging in daily life clinical practice of 

multiple sclerosis patiens. Neurol Sci DOI 10.1007/s10072-013-1485-7 

(8) Isobe N. et al. Genetic burden in multiple sclerosis families. Genes and Immunity 

2013, 1-7. Macmillan Publishers Limited 2013. 

(9) International MS Genetics Consortium, Wellcome Trust Case Control Consortium. 

Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple 

sclerosis. Nature 476, 214-219. 2011. 

 

 

 


