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Røyking er en risikofaktor for MS. Årsaken til den økte risikoen for MS og for MSsykdomsforverring ved røyking er ikke sikker– men det kan mulig forklares ved at
immunsystemet påvirkes i uheldig retning av røyking hos mennesker med en
genetisk disposisjon for MS. Røyking kan også gjøre mennesker mer mottakelige for
virusinfeksjoner, som muligens kan påvirke risiko for MS og den videre
sykdomsutvikling. Røykere har om lag 1.5 ganger så høy sannsynlighet for å få MS
sammenlignet med ikke-røykere [1,2]. Røykere med klinisk isolert syndrom har større
risiko for konversjon til sikker MS, funksjonstap, og kognitiv svikt sammenlignet med
ikke-røykere [3-5]. Røyking er også forbundet med 2.5 ganger økt sannsynlighet for
overgang fra attakkvis MS til progressiv MS, og med økt MS- sykdomsaktivitet ved
MR-undersøkelser [6]. Det er studier som indikerer at røyking forsterker effekten av
to andre risikofaktorer for MS, Epstein-Barr virus (EBV)-infeksjon (kyssesyke) og de
genetiske genkombinasjonene (haplotypene) HLA DR1 og –A2 [7]. Nyere forskning
viser også at depresjon og migrene forekommer oftere hos mennesker med MS som
røyker, enn hos ikke-røykere, og at røyking virker inn på generelle gangfunksjon ved
at en kan få kortere gangdistanse enn ikke-røykere [8,9].

Røyking er en av få modifiserbare risikofaktorer for MS og for et mer alvorlig
sykdomsforløp. Det er derfor god grunn til å oppfordre pasienter med MS og klinisk
isolert syndrom til røykeslutt. Råd og veiledning ved røykeslutt kan en få hos sin
fastlege.
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