
 
 

    

 

   
Multippel sklerose (MS) hos voksne og eldre kvinner 
 
Multippel sklerose (MS) er en kronisk nevrologisk sykdom som oftest debuterer mellom 20 og 
40 års alder, men både barn og eldre kan rammes. MS-forekomsten er noe økende og dette 
har sammenheng med at levealderen i befolkningen øker, men også spesielt flere eldre 
kvinner diagnostiseres. Hva som er årsaken til denne økningen som spesielt rammer kvinner 
er ukjent, men det spekuleres i om endringer i livsstil over de siste par generasjoner og 
økning i bruk av hormoner kan ha betydning.     
Hos kvinner ser man et fall i atakker (episoder med forverring) under graviditet og en økning 
den første tiden etter fødsel. Dette har vært tolket som bevis for at sykdommen påvirkes av 
kvinnelige kjønnshormoner, men så langt har man ikke klart å finne den eksakte mekanismen 
og kan ikke utnytte dette i behandling. Økende bruk av p-piller siden 1960-tallet har reist 
spørsmål om hormoner kan være en av faktorene som har bidratt til økningen, samtidig har 
man i noen små studier ikke sett noen sikker sammenheng mellom bruk av p-piller og 
sykdomsutvikling.  
Kvinner kommer i menopause i gjennomsnitt ved 51 års alder. Dette er den samme alderen 
hvor sykdommen vanligvis går over i en mer progressiv fase / gradvis utvikling av 
symptomer. Mange av symptomene kvinner opplever i overgangsalder er sammenfallende 
med MS-symptomer slik som fatigue, påvirkning av kognisjon, humør, blodtrykk, søvn etc. Det 
er også rundt 50-55 års alder man antar at betennelsesaktiviteten avtar og hvor dagens 
sykdomsmodifiserende medikamenter sannsynligvis er mindre effektive. I dyrestudier er det 
vist at tap av østrogen medfører reduksjon i evne til reparasjon i sentralnervesystemet og 
økende nevrodegenerasjon (nedbryting av nervevev). En nylig studie viste økende tap av 
hjernevolum målt ved MR parallelt med aldring av eggstokkene. Generelt har voksne kvinner 
og menopause ikke vært gjenstand for forskningsinteresse og det foreligger svært lite studier 
/ kunnskap om denne fasen av sykdommen.  
I en stor pågående studie samler vi inn omfattende opplysninger om alle med MS i de tre 
fylkene Buskerud, Oslo og Telemark (BOT-MS-studien). Dette utgjør ca. 25 % av MS-
pasientene i Norge, og i tillegg til opplysningene vi har i sykehusjournalene svarer pasientene 
på spørreskjemaer og vi gjør koblinger mot ulike registre. Målet med dette prosjektet er å 
kartlegge sykdomsforløpet i en komplett MS-populasjon, se på effekten av ulike 
medikamenter og studere betydningen av sosioøkonomiske faktorer.  
 
Med utgangspunkt i dette store materialet vil vi som et eget delprosjekt se spesielt på 
sykdomsutviklingen hos kvinner i overgangsalderen og koble dette mot data fra 
Reseptregisteret på bruk av hormoner i overgangsalder. Vi kan således studere om det er 
forskjeller i bruk av hormoner i overgangsalder hos kvinner med MS sammenlignet med 
kvinner uten MS. Får kvinner med MS mindre behandling fordi symptomene tolkes som MS-
symptomer? Vi skal også se på om det er forskjell på sykdomsutviklingen hos kvinner med 
hormonbehandling sammenlignet med kvinner uten hormonbehandling. Hvis vi finner at det 
er forskjell mellom gruppene som får/ikke får hormonbehandling i overgangsalderen kan 
dette tyde på at hormonene også i dette stadiet påvirker sykdomsutviklingen. Det vil gi oss 
økt innsikt i hvilke komponenter av hormonene som bidrar til sykdomsutvikling og bidra til 
økt kunnskap om mekanismene for sykdomsutvikling. Videre vil det dersom det er forskjeller, 
ha direkte betydning for hvilke råd man skal gi kvinner med MS om hormonbehandling i 
overgangsalderen.  
Tilsvarende studie er aldri gjennomført. Med den store populasjonen vi samler og den unike 



muligheten til kobling mot reseptregisteret har vi gode muligheter for å gjøre en studie som 
kan få stor praktisk betydning. 
 
Vi er meget takknemlige for den støtten vi har mottatt til dette prosjektet tidligere og meget 
takknemlige for støtten til dette delprosjektet. Midlene vil bli brukt til registerkoblingene og 
til bistand med analyser av dette store materialet. Tusen takk! 


