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ME/CFS-forskare och -läkare enas om att använda Kanada-kriterierna
35 ME/CFS-forskare/-läkare har skrivit ett öppet brev till USA:s hälsodepartement där de meddelar att
de enats om att använda Kanada-kriterierna (2003 Canadian Consensus Criteria, CCC, Carruthers).
Därmed finns nu tydlig konsensus bland ledande biomedicinska ME/CFS-experter om att använda
Kanada-kriterierna såväl för klinisk diagnos som för forskning. Kanada-kriterierna är den snävaste
kriterieuppsättningen i bruk och urskiljer en grupp patienter med tydlig ME/CFS som i majoriteten av
fallen har uppstått i samband med en infektion (prevalensen vid användning av Kanada-kriterierna
uppskattas till ca 0,2-0,4% av befolkningen).
Kanada-kriterierna finns här:
Översiktlig kryssversion: http://www.rme.nu/sites/rme.nu/files/kanada-kriterierna_kryssversion.pdf
Sid 12-13 i riktlinjerna för diagnostik och behandling vid ME/CFS, IACFS/ME:s Primer:
http://www.iacfsme.org/portals/0/pdf/primerfinal3.pdf

Rituximab-studie påbörjas i Storbritannien (UCL)
Högprofilerade forskare står beredda att påbörja en Rituximab-studie i Storbritannien. Rådgivare för
projektet är prof Jonathan Edwards, forskaren backom upptäckterna på 90-talet kring B-cellsdysfunktion i autoimmuna sjukdomar och potentialen i behandling med bl a Rituximab.
Jonathan Edwards är starkt engagerad i att en studie kring Rituximab och mekanismerna i ME/CFS
ska startas i Storbritannien. Hans tidigare forskarteam, nu under ledning av dr Geraldine (Jo)
Cambridge på University College London (UCL), kommer att genomföra studien. Även dr Amolak
Bansal, som nyligen publicerade en studie om B-celler i ME/CFS (se nedan) och var en av talarna på
London-konferensen, medverkar.
Teamet planerar samarbete med dr Øystein Fluge och prof Olav Mella vid Haukeland och prof
Edwards genomför denna månad ett besök hos dem i Bergen. Kort därefter kommer en förstudie att
påbörjas, med syfte att konfirmera Amolak Bansals fynd gällande B-celler i en ny kohort av ME/CFSpatienter. Behandlingsstudien följer därpå och kommer att innehålla ca 30 patienter.
Läs mer:
www.ukrituximabtrial.org/
Blogg: Verdensledende team vil forske på ME/CFS og rituximab
http://debortgjemte.com/2013/08/09/verdensledende-team-vil-forske-pa-mecfs-ogrituximab/
Altered functional B cell subset populations in patients with chronic fatigue syndrome compared
to healthy controls
Clin Exp Immunol. 2013 Apr
Bradley AS, Ford B, Bansal AS (Dep of Immunology, St Helier University Hospital NHS Trust, UK)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23480187
Denna studie presenterades vid London-konferensen 31 maj.

Riksdagsseminariet 16 okt
Seminariet om ME/CFS i riksdagen blev välbesökt. Efter presentationerna om sjukdomen hölls en
paneldebatt med politiker från sex partier. Det framkom en blocköverskridande enighet kring behovet
av att förbättra vårdsituationen och forskningsförutsättningarna gällande ME/CFS. Förslag om ett
nationellt centre of excellence togs upp. De medverkande riksdagsledamöterna uttryckte en önskan
om fortsatt dialog med patientföreträdare och medicinska experter i utformandet av åtgärder.

Inslag om ME/CFS i Aktuellt
16 oktober sändes även ett inslag om ME/CFS i Aktuellt, SVT.
40.000 drabbade men få får vård
http://www.svt.se/nyheter/sverige/40-000-drabbade-men-fa-far-vard
Citat ur inslaget från läkaren Olof Zachrisson, Gottfries Clinic:
"Livskvaliteten hos patienter med ME/CFS ligger lägre än allvarlig hjärtsjukdom och flera olika ganska
svåra reumatiska och neurologiska sjukdomar. [ME/CFS-patienter] ligger väldigt lågt på livskvalitet och
funktionsnivå."
Detta har fastslagits av amerikanska myndigheten Centres for Disease Control (CDC):
”CDC studies show that CFS can be as disabling as multiple sclerosis, lupus, rheumatoid arthritis,
heart disease, end-stage renal disease, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and similar
chronic conditions.”
http://www.cdc.gov/cfs/symptoms/

Internationellt forskarmöte i Stockholm
15 oktober hölls rundabordsmötet mellan de amerikanska forskningscentren Simmaron Research
samt Open Medicine Institute (OMI-MERIT) och 13 svenska forskare/läkare. Även här fastslogs
behovet av ett nationellt centre of excellence för biomedicinsk forskning och vård för ME/CFS. Studier
kring immunologi, en eventuell autoimmun komponent och potentiella effekter av immunmodulerande
medel lyftes fram som prioriterade.

FDA:s projekt kring ME/CFS – delrapport
USA:s läkemedelsverk FDA fortsätter sin satsning kring ME/CFS. FDA har i flera uttalanden slagit fast
att man klassar ME/CFS i kategorin ”serious diseases”, vilket möjliggör snabbprocessande av
potentiella läkemedel i USA. I våras hölls en stakeholder-workshop om ME/CFS, vars innehåll nu
sammanfattats i en FDA-rapport:
The Voice of the Patient: Chronic Fatigue Syndrome and Myalgic Encephalomyelitis, FDA
report
http://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/UCM368806.pdf
Huvudslutsatsen är:
“It is clear that ME/CFS is a debilitating disease that can severely affect a patient’s day-to-day
functioning and have a devastating impact on a patient’s life.”
FDA konstaterar att många patienter kan tidsbestämma exakt när de drabbades av ME/CFS och
deras liv totalförändrades (ofta i samband med en infektion). Rapporten konstaterar att många nu har
svårigheter att klara av ens de enklaste vardagsaktiviteter. FDA ägnar ett utförligt stycke åt att
beskriva kardinalsymptomet vid ME/CFS, Post-Exertional Malaise (ansträngningsutlöst försämring),
som av patienterna oftast kallas ”krasch”. Utdrag:
“Post-exertional malaise is a severe exacerbation of cognitive and physical symptoms. A crash can
result from even minimal mental or physical exertion (…) and can last for days, weeks, months, or
even years.”
FDA fortsätter nu sitt arbete kring ME/CFS, med målet att underlätta framtagandet av effektiv
behandling.

