
Kort om ME/CFS

WHO ICD-10 G93.3
ME = Myalgisk Encephalomyelitis
CFS = Chronic Fatigue Syndrome 
også kendt som 
PVFS = Post-viral Fatigue Syndrome

l ME/CFS er en neuro- endokrin- immunsyg-
dom som oftest starter med en virus- eller
bakterieinfektion. Den kan også udløses og
forværres af vaccination, miljøgifte, opera-
tion, ulykke, langvarig fysisk eller psykisk
stress og blodtransfusion.

l Post-exertional maliase (PEM) er en af
kendetegnene ved ME/CFS. PEM betyder
total udmattelse af hele organismen efter
minimal fysisk eller mental anstrengelse og
kan være forsinket med op til flere dage. 

l Andre symptomer er tilbagevendende in-
fluenzalignende symptomer, let feber,
hævede lymfekirtler og muskelsmerter, samt
neurokognitiv dysfunktion, som vanske -
ligheder med hukommelsen og koncentra-
tionen. Søvnforstyrrelse er ikke ualmindelig. 

l Milde immunologiske abnormiteter
(T-celle aktivering, lav Natural Killer cell funk-
tion, dysglobulinemias, og autoantistoffer) er
almindeligt ved ME/CFS.

l Lidelsen er ikke kendt for at være smitsom,
men det anbefales at blod eller udtaget væv
fra patienter ikke anvendes på andre.

Gode råd til patienten

Ugen inden og efter operationen:

l  Drik 1 1/2 – 2 liter rent vand hver dag.

l  Hold dig fra alkohol, især rødvin og cham-
pagne som indeholder meget histamin 

l  Det er bedst at holde dig fra al mad som
indeholder eller frigiver histamin. F.eks. la-
grede og fermenterede madvarer, svinekød,
citrusfrugter, tomater og dåsemad. Kontakt
Foreningen for en komplet liste.

l  Informer oversygeplejersken om dine
madtolerancer for at sikre dig at, du får mad,
du kan tåle. Aftal evt. at du tager mad med
hjemmefra. 

l En operation er et stor belastning for krop -
pen og det er især vigtigt at den ikke stresses
yderligere af mad, du ikke tåler. Regn med at
det tager længere tid at komme dig, end det
gør for raske mennesker. Giv dig god tid og
tag ikke hjem fra hospitalet, før du føler dig
parat til det. 
Smerte stresser kroppen. Sørg for at du er
dækket ind med smertestillende medicin
inden du tager hjem. Mange ME/CFS-patien-
ter tåler en smertestillende medicin, som
hedder Dolol. Start altid med lav dosis. Lad
være med at presse dig selv. Rekonvalescen-
stiden vil være kortere, hvis du fra starten
giver din krop ro. 
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Følgende vejledning er udarbejdet af 
Dr. Charles W. Lapp, MD (2007)

Hunter-Hopkins Center for ME / CFS, Charlotte, NC, USA. 
til anæstesipersonale for at mindske risikoen 
for bivirkninger ved anæstesi og bedøvelse  
af  ME/CFS-patienter i forbindelse med 

kirurgiske indgreb.
Vejledningen er evidensbaseret.
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1.
Magnesium- og Kaliumkoncentrationer skal være
høje indenfor normalniveauet. Lavt intracellulært
magnesium og kalium er blevet rapporteret ved
ME/CFS, og kan medføre hjertearytmi under
anæstesi.

2.
Patienten skal være velhydreret ved opera-
tionsstart, og der skal gives rigeligt med væske
peroperativt. De fleste patienter har tendens til
vasovagal synkope (neuralt medieret hypoten-
sion) på tilt test, lav plasmavolumen, lav RBC
masse, og venøs pooling.

3.
Katekolaminer (adrenalin), sympatomimetika
(isoproterenol), vasodilatorer (nitrogenoxid, ni-
troglycerin, a-blokkere), og hypotensive stoffer
(β-blokkere) bør anvendes med stor forsigtighed.
I almindelighed skal man forsøge at  undgå medi-
cin, der stimulerer neurogen synkope og sænker
blodtrykket.

4. 
Undgå histaminfrigørende anæstesi- og mus-
kelafslappende midler. Allergiske reaktioner ses
hyppigere hos personer med ME/CFS end hos
den almindelige befolkning. Histaminfrigørende
anæstesimidler (f.eks Pentothal) og muskelrelak-
santia (f.eks  Tracrium, og Mivacurium) er bedst at
undgå, hvis muligt. Propofol, og fentanyl er
generelt veltolereret. (Propofol undgåes hvis pa-
tienten har soyaallergi da krydsallergi er set her.)

5.
ME/CFS kan være indikation på at visse organer,
som leveren, allerede kan være overbelastet, og
processer som cellemetabolismen kan være
forstyrret. En narkoseplan må tage hensyn til det.

Dr. Cheney, amerikansk ME/CFS specialist,
fraråder at bruge narkosegasser som
hlotan(Halothane/Fluothane) som kan være
potensielt skadelige for leveren. Patienter med
ME/CFS er kendt for at have reaktiverede vira i
herpesgruppen, der som regel kan fører til sub-
klinisk hepatit.  Levertoksiske anæstesigasser kan
udløse en fuldminant hepatit.

6.
Det anbefales at bruge beroligende medicin
sparsomt, herunder benzodiazepiner, antihista-
miner, og psykofarmaka. Disse anvendes i små
doser, indtil patientens respons kan vurderes.

7.
Overvej kortisoltilskud til patienter ,som er i per-
manent  steroidbehandling, eller som er alvorligt
syge. HPGA (Hypothalamic-Pituitary-Gonadal
Axis) undertrykkelse er næsten altid til stede hos
personer med ME/CFS, men undertrykker
sjældent kortisol produktionen nok til at være
problematisk. Alvorligt syge patienter skal måske
screenes, dog med et 24-timers urin frit cortisol
niveau (spot eller tilfældige prøver er som regel
normale) eller en synacthen test og gives cortisol
tilskud hvis dette er berettiget. De patienter, der
suppleres med kortisol, bør have dosis fordoblet
eller tredoblet før og efter operationen.

8.
Spørg om der tages urter og andre kosttilskud,
og rådgiv patienten til at stoppe sådanne behan-
dlinger mindst en uge før operationen.
Naturmedicin og komplementære/alternative
behandlingsformer er ofte anvendt af personer
med ME/CFS. Patienter bør informere anæste-
silægen om alle sådanne behandlinger. American
Society of Anaesthesiologists anbefaler, at al
naturmedicinbehandling stoppes 2 til 3 uger før
elektiv kirurgi.

Følgende henstillinger anbefaler 
dr Mette Johnsgaard fra

Lillestrøm Helseklinikk, Norge.

l Undgå så vidt muligt IV behandling med 
fructose og sorbitol. Mange patienter har
problemer med fruktoseintolerance.

l Kontrastvæsker, der er jodbaserede - især
ved intravenøs indgift - kan give proble-
mer. Undgå så vidt muligt.

l Sårlukning: Anvend nylon suturer. Nylon 
er en ikke-resorberbar sutur, der ikke 
opløses i kroppen som andre former for
suturtråde. Derfor skal tråden ernes 
traditionelt efter vanlige rekommanda-
tioner. Resorberbare tråde bruges oftere
til sårlukning, og selv om de ikke forårsa-   
ger problemer hos raske mennesker,
reagerer mange ME/CFS patienter dårligt 
på dem, da tråden ikke nedbrydes. Tråd-
ernelse afhænger af, hvor på kroppen 
manbliver opereret og hvilken operation, 
der er blevet lavet. 

TANDLÆGEBEDØVELSE
Som lokalbedøvelse hos tandlægen: 
brug en lokalbedøvelse uden adrenalin 
som mepivacain. Dette kan dog nogle
gange give en mindre dyb bedøvelse.
Brug alternativt midlet Citanesten.
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