
ME/CFS-nyheter, mars 2013: 
Riktlinjerna för diagnostik och behandling vid ME/CFS (IACFS/ME Primer) publicerade av 
Department of Health and Human Services, USA Den internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME har tagit fram riktlinjer för diagnostik och behandling vid ME/CFS. Denna s k “Primer” (riktlinjer/läkarhandbok) har nu publicerats av den amerikanska myndigheten US National Guideline Clearinghouse / Agency for Healthcare Research and Quality, under Department of Health and Human Services. Detta ger en officiell ställning till Primern samt till Kanada-kriterierna som används däri. (Kanada-kriterierna innebär snävare och mer precis diagnostik än t ex CDC Fukuda-kriterierna.) I IACFS/ME Primer klargörs att KBT och gradvis ökad träning (GET) inte är lämpliga behandlingar vid ME/CFS, utan att sjukdomshantering måste utgå från s k pacing, där man skapar en balans mellan vila och aktivitet som stabiliserar tillståndet. I riktlinjerna gås symptomlindrande behandling igenom och olika immunologiska behandlingar diskuteras. Sammanfattning av Primern på USA-myndigheternas webb: http://www.guidelines.gov/content.aspx?id=38316 Primern i sin helhet: www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdf Primern kan beställas kostnadsfritt i tryckt form av läkare/forskare/vårdpersonal från RME som en del av RME:s läkarmaterial. Mejla beställning till info@rme.nu Primern och övrigt läkarmaterial kan också beställas till själkostnadspris från RME:s webshop: http://rme-vast.se/sv/lakarmaterial/26-lakarmaterial.html 
Pågående studie, Centrum för infektionsmedicin/KI samt DS Under vintern 2012-2013 har några forskargrupper vid Karolinska Institutet påbörjat en studie av uppkomstorsaker till ME, i samarbete med ME-mottagningen på Danderyds sjukhus. Målet är att kartlägga om det med dagens tekniker går att identifiera problem med immunförsvaret hos ME-patienter. Särskilt immunförsvaret mot virus kommer att studeras. Forskarna kommer också att undersöka om patienterna har tendens till att producera sedan tidigare okända autoantikroppar. Studien är relativt liten: trettio patienter och trettio kontroller (blodgivare). Arbetet kommer att ta minst ett år. Ansvariga forskare är Peter Bergman, Yenan Bryceson, Laszlo Szekely, Jakob Theorell (Centrum för infektionsmedicin, KI), samt Per Julin och Indre Ljungar (DS). 
Uppdatering ang forskningen vid Haukeland (Rituximab, Enbrel, biomarkörer) I årsrapporten för 2012 från Helse Vest, Norge, finns följande rapport från onkologiforskarna Olav Mella och Øystein Fluge angående projektet ”Patogenese og biomarkører ved kronisk  
utmattelsessyndrom/ME”: http://forskningsprosjekter.ihelse.net/visningprosjektrapport.aspx?reportId=12493 
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RME:s introduktion till ME/CFS uppdaterad Riksföreningen för ME-patienter (RME) tillhandahåller översiktlig information om ME/CFS i form av en PowerPoint-presentation som regelbundet uppdateras. Aktuell version finns på nedanstående länkar. Bland annat ingår en uppdaterad beskrivning av verksamheten vid ME/CFS-senteret på Aker sykehus, Oslo, inklusive deras forskningssatsning. Skärmversion: http://www.rme.nu/powerpoint_skarm.pdf Utskriftsversion: http://www.rme.nu/powerpoint_utskrift.pdf 
Klargörande från Socialstyrelsen angående diagnostik och klassificering RME har varit i kontakt med Socialstyrelsen för att säkerställa att föreningen har rätt information gällande diagnostik och klassificering av ME/CFS. Klargörandet bifogas i en bilaga. ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom av WHO och ska diagnosticeras med koden G93.3. Klassningen G93.3 inkluderar alla tre termer: myalgisk encefalomyelit (ME), kroniskt trötthetssyndrom samt trötthetssyndrom efter virussjukdom. Personer som uppfyller Kanada-kriterierna eller CDC Fukuda 1994-kriterierna ska diagnosticeras med koden G93.3. Detta gäller både då ME/CFS uppstått efter en infektion och då insjuknande skett gradvis. Begreppet ME/CFS härrör från Kanada-rapporten och definieras bäst som den sjukdom som Kanada-kriterierna urskiljer. Man behöver inte ha haft en infektion för att uppfylla Kanada-kriterierna, men ca 75%-85% av dessa snävt definierade patienter har infektionsutlöst ME/CFS. 
PACE-studien – debatten fortsätter Den brittiska PACE-studien fortsätter att skapa animerad debatt. Nyligen diskuterades studien i det brittiska parlamentet. PACE-studien är designad utifrån en psykosocial syn på CFS, där KBT och gradvis ökad träning (GET) ses som potentiellt kurativa behandlingar. PACE har fått mycket kraftig kritik för metodologiska brister och ogrundade slutsatser. Bland annat har det lyfts fram hur författarna initialt definierat en ”frisk” (recovered) person genom ett SF36-värde på minst 85. För att ingå i studien (d v s klassas som sjuk) fick CFS-patienterna ha högst 65. Vid publicering hade definitionen på ”recovery” sänkts till ett SF36-värde på 60 – alltså under den ursprungliga definitionen på sjukdom. Det har också lyfts fram hur inga av de reguljära parametrarna för ”recovery” ingår i PACE, t ex återgång till arbete deltid eller heltid. Det saknas även objektiva mått på ökad aktivitet, t ex mätning via ”actometer”. Actometer ingick i studieupplägget, men författarna har valt att inte redovisa de resultaten. I den här typen av studier har inte den snävaste definitionen av ME/CFS (Kanada-kriterierna) använts och inga svårt sjuka patienter har inkluderats. 
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FDA – Ampligen FDA har processat ansökan om det immunmodulerande medlet Ampligen/Rintatolimod, som givit god effekt hos vissa ME/CFS-patienter. Ampligen har prövats i kliniska studier av erfarna ME/CFS-läkare i USA, bl a Dan Peterson och Lucinda Bateman. Medlet verkar enbart ge effekt hos en subgrupp av ME/CFS-patienter, men kan i dessa fall leda till väsentlig förbättring. Dessvärre ser det ut som att tillverkaren inte tillgodosett FDA:s önskemål på olika punkter. FDA kräver större studier, vilket det småskaliga läkemedelsbolaget bakom Ampligen inte har resurser till. http://www.research1st.com/2013/02/04/fda-ampligen-decision/ 
FDA – Stakeholderdialog Under våren kommer FDA att hålla ett stakeholdermöte om ME/CFS med forskare, läkare och patientföreträdare. FDA är tydliga med att de klassar ME/CFS som en ”serious or life-threatening condition” och att de vill bidra till att denna eftersatta patientgrupp får tillgång till behandling.[/b]
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