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Lægmandsrapport 

Vi har i dette projekt undersøgt muligheden for at forudsige prognosen for patienter med multipel sclerose 

(MS) allerede ved det første demyeliniserende symptom. Vi har fokuseret på synsnervebetændelse, der er et 

almindeligt symptom på sclerose, og hvor ca halvdelen af patienterne udvikler MS på langt sigt. Vi har 

undersøgt biologiske stoffer i rygmarvsvæsken som biomarkører for prognosen.  

I et langtidsopfølgningsstudie af 86 patienter fulgt op efter 13.6 (9.6-19,4) år, fandt vi, at biomarkøren 

chitinase 3-like 1 (CHI3L1) kunne forudsige tid til MS. CHI3L1 var den bedste biomarkør for senere MS-

udvikling på tidspunktet for den første demyeliniserende episode sammen med tilstedeværelsen af 

demyeliniserende læsioner på MR-scanning og patientens alder. CHI3L1 havde en positiv prædiktiv værdi på 

86.7% og er således en lovende biomarkør for MS udvikling i klinisk sammenhæng. CHI3L1 forudsagde 

desuden den kognitive funktion på sigt, som er en vigtig årsag til nedsat livskvalitet hos MS patienter. n 

anden biomarkør, neurofilament light chain (NF-L) forudsagde den fysiske funktionsnedsættelse for MS 

patienter. Vi forestillede os derfor at NF-L ville være en brugbar biomarkør for permanent synstab efter 

synsnervebetændelse, da proteinet ser ud til at reflektere fremtidig grad af funktionsnedsættelse. 

 

I et fremadrettet studie af 47 patienter med synsnervebetændelse som første demyeliniserende episode 

fandt vi, at NF-L forudsiger graden af permanent synstab efter synsnervebetændelse samt graden af 

nervefibertab i selve synsnerven. NF-L havde en positiv prædiktiv værdi på 91% for en ufuldstændig 

tilbagevenden af synsfunktionen og er hermed en yderst lovende biomarkør for varigt synstab efter 

synsnervebetændelse. 

 

Vi har således afdækket en betydende rolle for proteinet CHI3L1 i MS udvikling og kognitiv funktion efter 

synsnervebetændelse samt en rolle for NF-L som prognostisk biomarkør for permanent skade på synet efter 

synsnervebetændelse samt for MS-relateret funktionsnedsættelse på sigt. Begge biomarkører havde høje 

positive prædiktive værdier og er lovende kandidater for implementering i klinisk sammenhæng.  

 


