ME/CFS-nyheter, augusti 2012:

Positiva tecken från USA:s regering och myndigheter
Inom USA-administrationen finns flera goda tecken för ME/CFS-frågan just nu, även om en lång
väg återstår tills ME/CFS får forskningsmedel på rimlig nivå (exempelvis tilldelas MS ca 30 ggr
mer medel än ME/CFS, trots att ME/CFS troligen är vanligare) och den offentliga informationen
om sjukdomen matchar dagens biomedicinska forskningsläge. Här är tre steg på vägen iallafall:
Obama ber om information och uppföljning av ME/CFS-frågan
President Obama har reagerat på situationen kring ME/CFS och har personligen bett de
amerikanska myndigheterna om information kring ME/CFS-frågan samt kontinuerlig
rapportering framöver. Detta är ett resultat av outtröttligt ME/CFS-lobbyingarbete av Courtney
och Robert Miller i USA (ett bevis på att lobbying ger effekt!)
Obama responds on chronic illness:
http://www.indianagazette.com/b_opinions/article_75b181eb-bd88-5fe4-bc90f7b09f869ffd.html
Phoenix Rising: The “Obama Promise” Fulfilled: Obama Requests NIH Elevate Priority of Chronic
Fatigue Syndrome
http://phoenixrising.me/archives/13145
FDA anordnar stakeholderdialogmöte om ME/CFS
FDA inbjuder ME/CFS-organisationer till ett stakeholderdialogmöte i form av en
telefonkonferens 13/9. Ur inbjudan:
”The purpose of the call is to discuss issues of mutual interest and concern including the lack of
approved treatment options available for ME/CFS and how treatment development might be
facilitated.”
Mer info: http://www.research1st.com/2012/08/17/fda-call/
Stakeholderdialog även från CDC
CDC verkar ha ändrat sitt förhållningssätt till ME/CFS-communityn och inleder nu en direkt
kommunikation med ME/CFS-patientföreträdare på olika plan. Möten har hållits med olika
patientorganisationer. CDC har också börjat anordna kvartalsvisa öppna telefonmöten där
myndigheten rapporterar om sitt arbete med ME/CFS. Det första hölls 9/8, med inlägg av
direktör Elisabeth Unger och gästtalare Leonard Jason. Dessvärre saknas officiell transkription,
men anteckningar från en lyssnare finns här:
https://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=ind1208b&L=co-cure&F=&S=&P=7588

Lettisk studie finner aktiva infektioner + cytokinaktivitet
Researchers in Latvia studied 108 ME/CFS patients (94-Fukuda) and 90 "practically healthy"
persons for evidence of active infection with HHV-6, HHV-7 and parvovirus B19. 65% of the
ME/CFS patients had evidence of one or more active infections with these 3 agents compared to

13% of the "practically healthy" subjects. They conclude, "The association between occurrence of
ME/CFS clinical symptoms, HHV-6, HHV-7 and B19 infection/coinfection reactivation and
increased expression levels of TNF-α and IL-6 allows suggesting that these immunomodulating
pathogens are involved in ME/CFS etiopathogenesis. Their role as trigger factors could not be
excluded."
Full text, Advances in Virology: http://downloads.hindawi.com/journals/av/2012/205085.pdf
Kommentar från Jonas Blomberg: Studien visar på en väg mot virusbaserade biomarkörer
kanske också en orsaksmekanism. Men det behöver studeras mycket mer. De hittade en övervikt
av HHV6B, till skillnad från andra som huvudsakligen hittade HHV6A. Behöver klarläggas.

KI-studie: "Kronisk trötthet hos reumatiker får förklaring"
Studie påvisar flerfaldigt ökade nivåer av cytokiner i ryggmärgsvätskan vid RA jämfört med ickeinflammatoriska kontrollpersoner:
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=146901&l=sv&newsdep=25844

Ny medicinsk tidskrift lanseras: ”Fatigue: Biomedicine, Health and Behavior”
Den internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME (International Association for
CFS/ME) lanserar tillsammans med publicisthuset Routledge/Taylor and Francis en ny
medicinsk tidskrift med fokus på fatigue, däribland ME/CFS-relaterad forskning. Första numret
ska utkomma i januari 2013 och artiklar välkomnas.
Information om tidskriftens inriktning:
http://www.tandf.co.uk/journals/authors/rftg-article-types.pdf
Instruktioner för publicering:
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=rftg20&page=instructions

Referat från London-konferensen (Invest in ME) 2012
– publicerat av internationella läkar- och forskarorganisationen IACFS/ME:
http://www.iacfsme.org/LinkClick.aspx?fileticket=sHATs4R9uOM%3d&tabid=512

