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At diagnosticere og håndtere Myalgisk Encephalomyelitis og Kronisk 

Træthedssyndrom 

 

Hej. Jeg er Dr. David Kaufman. Jeg har kontor i Mountain View, Californien. Jeg er speciallæge i 

intern medicin og fokuserer på behandling af patienter med kroniske, komplekse sygdomme, der 

inkluderer ME/CFS.  

 

Hvad er ME? 

Myalgisk Encephalomyelitis eller ME er en kronisk multisystemsygdom, der påvirker omtrent 1,3 

millioner amerikanere. Den bliver ofte kaldt kronisk træthedssyndrom eller ME/CFS. Mange 

patienter foretrækker betegnelsen ME. Den påvirker hjernen, det autonome nervesystem, det 

kardiovaskulære system, det gastrointestinale system og immunsystemet.  

 

Sygdomsdebut og risikofaktorer 

80 % af patienterne rapporterer at have udviklet symptomer på ME efter en akut virus- eller 

bakterieinfektion. Typiske udløsende faktorer inkluderer herpesvira herunder Epstein-Barr virus, 

Cytomegalovirus og HHV-6 såvel som Enterovirus så som Coxsackie B. Bakterieinfektioner er 

også blevet forbundet med ME/CFS-debut. Men infektion er ikke den eneste udløsende faktor. 

Ikke-infektiøse immunbelastninger så som anæstetika, fysiske traumer som operationer, 

hjernerystelser eller biluheld eller endda kemisk eksponering kan også udløse ME. Der kan også 

være genetiske risikofaktorer. At have en nær slægtning med sygdommen mere end fordobler et 

individs risiko for at få sygdommen selv. Mens ME forekommer oftere hos kvinder og voksne, 

findes der dog hundrede tusinder af mænd og børn i USA med ME. 

 

Hvad er symptomerne på ME?   

Ifølge the National Academy of Medicine’s 2015-rapport skal patienterne have følgende symptomer 

for at en klinisk ME-diagnose kan stilles. 

1) En væsentlig nedsat evne til at udføre aktiviteter som før sygdomsdebut, der har varet ved i 6 

måneder eller mere. 

2) Udmattelse som er alvorlig, som ikke er livslang, som ikke er et resultat af en udført aktivitet og 

som ikke lindres af hvile. 

3) Post-Exertional Malaise (PEM) hvor fysiske eller mentale aktiviteter resulterer i øjeblikkelig 

og/eller forsinket forværring af symptomerne og en forlænget nedsættelse af funktionsevnen med 

markant forlængelse af restitutionstid. 

4) Uforfriskende søvn. 

5) Kognitiv dysfunktion og/eller ortostatisk intolerance.  

Disse kerneelementer af sygdommen skal være moderate til svære og være til stede mindst 50 % af 

tiden. 

 

Forståelse af Post-Exertional Malaise 

Post-Exertional Malaise eller PEM er det mest karakteristiske symptom og kan hjælpe med at 

adskille ME fra andre sygdomme. PEM er en forværring af alle symptomer efter vedvarende fysisk 
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eller kognitiv aktivitet og er ofte forsinket 8, 24 eller endda 48 timer efter aktivitet. Patienterne vil 

ofte referere til dette som at ”crashe”. Under et ”crash” kan alle patientens symptomer forværres, og 

symptomer, der normalt er milde eller ikke tilstede, kan optræde. Efter et ”crash” kan det tage dage, 

uger eller endda måneder at vende tilbage til det forudgående funktionsniveau. Et ”crash” kan 

endda forværre patientens tilstand permanent. Vi hørte, at efter Jen gik fra sin neurologs kontor til 

sit hjem, vendte hun aldrig helt tilbage til sit forudgående funktionsniveau. Det er en almindelig 

historie. Ved at anvende kardiopulmonær motionstest eller CPET er det blevet påvist objektivt, at 

PEM hænger sammen med nedsat aerob energimetabolisme, nedsat anaerob tærskel og ortostatisk 

stress. Mængden af fysisk eller kognitiv aktivitet, en patient kan udføre, varierer over tid og fra 

patient til patient. Som du hørte i filmen, er dette en spektrum-sygdom. Nogle patienter ”crasher” 

efter at have gået halvanden kilometer (1,6 km) eller efter en dag på arbejde, mens andre patienter 

kan ”crashe” bare efter at have siddet op i sengen eller efter at have børstet tænder.  

 

Forståelse af kognitiv dysfunktion 

På grund af det, der ofte kaldes hjernetåge, kan nogle patienter pludselig opleve ikke at vide, hvor 

de er eller at fare vild i deres eget nabolag. Andre kan have problemer med at finde ord eller huske, 

hvad de var i gang med at sige. Det kan være hensigtsmæssigt at spørge patienterne, hvordan deres 

aktuelle kognitive evner fungerer i forhold til, hvad de plejede at kunne klare. 

 

Ortostatisk Intolerance  

Ortostatisk intolerance er en manglende evne til at regulere blodtryk og/eller puls i stående stilling. 

De mest almindelige typer af ortostatisk intolerance, man finder hos ME-patienter, er neutralt 

medieret hypotension (NMH) og Postural Ortostatisk Takykardi-Syndrom (POTS). Symptomerne 

kan inkludere svimmelhed, svaghed, hjertebanken og øget hjernetåge stående eller gående. 

Ortostatisk intolerance kan konstateres ved en vippelejetest, men man kan nemt lave en 

”fattigmandstest” eller NASA 10-minutters lænetest i sin egen klinik. Bed patienten om at ligge 

stille i mindst 10 minutter og mål så blodtryk og puls. Få så patienten til at rejse sig op og læne sig 

op ad en væg. Blodtryk, puls og ethvert symptom måles hvert minut. Hvis patientens puls øges med 

over 30 slag pr. minut, når patienten står op, har patienten muligvis POTS. Hvis patientens 

systoliske blodtryk falder med over 25 mm Hg, har patienten muligvis NMH. Oveni bliver mange 

patienter svimle, svage og deres ekstremiteter kan endda blive blå eller marmorerede.  

 

Andre almindelige symptomer 

Der er to øvrige diagnostiske redskaber, de canadiske konsensuskriterier (CCC) og de internationale 

konsensuskriterier (ICC), som ofte anvendes. Disse kriterier inkluderer andre symptomer, som ikke 

nødvendigvis forekommer hos alle patienter, men som også er ret almindelige. Smerter i musklerne 

og/eller leddene. En ny slags hovedpine, i nyt mønster eller sværhedsgrad. Neurologiske og 

kognitive symptomer så som forvirring, svært ved at finde ord, dårlig arbejdshukommelse, rumlig 

ustabilitet og desorientering. Sensitivitet over for lys, lyd eller vibration, smag, lugt eller berøring. 

Muskeludmattelse, svaghed og fascikulationer; dårlig koordination, ataksi. Gastrointestinale 

symptomer så som kvalme eller mavesmerter. Autonome og endokrine symptomer så som dårlig 

temperaturregulering, kulde- og varmeintolerance. Symptomer fra immunsystemet så som ømme 
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lymfeknuder, tilbagevendende ondt i halsen, feber eller influenzalignende symptomer, sensitivitet 

over for fødevarer eller kemikalier. 

 

Komorbiditet   

Nogle af de mest almindelige komorbide tilstande inkluderer Fibromyalgi, primære 

søvnforstyrrelser, Postural Ortostatisk Takykardi-Syndrom (POTS), hypermobilitet, Ehlers-Danlos 

Syndrom, Mast Cell Activation Disorder (MCAD), uønsket overvækst af bakterier i tyndtarmen 

(SIBO), som ofte fejldiagnosticeres som irritabel tyktarm, sekundær depression, cøliaki og allergier. 

Laboratorietests viser ofte abnormale autoantistoffer så som Thyroidperoxidase antistof som ses ved 

Hashimotos Thyreoiditis og antistoffer til alfa-adrenerge, beta-adrenerge og muskarine kolinergiske 

receptorer, som ofte ses hos patienter med dysautonomi. Nogle patienter vil have markører på 

immundefekt så som igG subklassedefekter og B-celle- eller CD19-defekter. Stort set alle patienter 

vil have en lav naturlig NK-cellefunktion. 

 

Spektret 

I gennemsnit har ME/CFS-patienter en lavere livskvalitetsscore og større funktionsnedsættelse end 

patienter med en række andre alvorlige sygdomme inklusiv diabetes, tyktarmskræft, multipel 

sklerose og kronisk nyresvigt. Men patienterne befinder sig på et spektrum. 25 % af patienter med 

ME har så svære symptomer, at de er bundet til hjemmet eller til sengen. Dem som har meget svære 

symptomer kan være ude af stand til at sidde oprejst eller at spise selv. De er ekstremt 

overfølsomme over for støj, lys og berøring og kan have brug for at få sondemad. Du ser muligvis 

aldrig disse patienter i din praksis, fordi de simpelthen er for syge til at søge lægehjælp. I den anden 

ende af spektret er 25 % stadig i stand til at arbejde og fremstår udadtil som normale men har brug 

for omfattende hvile og restitution fra deres daglige aktiviteter. Det er vigtigt at forstå spektret, da 

svært syge patienter kan få det bedre over tid, mens mildt påvirkede patienter til gengæld kan få det 

værre. Derfor er en tidlig diagnose og aktivitetstilpasning så vigtig. Udover variation patienterne 

imellem kan en individuel patients funktionsevne variere fra dag til dag og fra uge til uge. Det 

øjebliksbillede, du ser ved et typisk lægebesøg, kan være meget vildledende. 

 

Prognose og helbredelse 

Selv om helbredelse er mulig, er det vigtigt at undgå at antyde, at helbredelse er et spørgsmål om 

anstrengelse eller positiv holdning. Der er ikke nogen kur for ME, og kun 5 % af voksne med 

sygdommen kommer sig helt. Men patienterne kan få det bedre over tid, og der er meget du kan 

gøre for at hjælpe med at forbedre livskvaliteten. 

 

Hvilke behandlinger og håndteringsteknikker er der for ME? 

Aktivitetstilpasning går ud på at holde aktivitet inden for patientens individuelle sikkerhedszone, 

som patienterne ofte vil referere til som deres energivindue. Aktivitetstilpasning kan hjælpe med at 

forebygge ”crashes”. Der er mange forskellige tilgange til aktivitetstilpasning. At måle skridt og 

monitorere puls kan være meget hjælpsomt. En anden tilgang omfatter at få patienterne til at 

vurdere deres kognitive og fysiske aktiviteter på en almindelig dag og så få dem til at reducere den 

aktivitet med 25 %. Så for eksempel hvis patienten sædvanligvis læser i en time, kan han reducere 
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den tid til 45 minutter. Opdeling af større aktiviteter i mindre dele og planlægning af restituerende 

pauser indimellem kan også være meget virksomt. Fordi PEM typisk er forsinket kan det være 

svært at afgøre hvilken aktivitet, der udløste ”crashet”. Af denne grund finder mange patienter det 

brugbart at føre symptom- og medicindagbog. 

 

Gradueret Træningsterapi 

Det er vigtigt at vide, at tidligere behandlingsanbefalinger for ME har inkluderet gradueret 

træningsterapi. Ny forskning har sammenlignet patienter med ME med en dekonditioneret 

kontrolgruppe og fundet, at hos ME-patienter resulterer aktivitet i et mønster med genekspression, 

inflammation og metabolisk dysfunktion, der ikke kan forklares blot ved dekonditionering. Og 

måske enestående for patienter med ME. National Academy of Medicine fandt evidensen for 

gradueret træning mangelfuld, og gradueret træning er ikke længere anbefalet af the Centers for 

Disease Control. I øvrigt melder mange patienter, om at træning kan forværre deres tilstand.  

 

Smerte og søvn 

For patienter med smerte kan medikamenter så som NSAID inklusiv Celecobix, Lavdosis Naltrexon 

og selv Tramadol være virksomme. De fleste patienter med ME har forstyrret søvn. Gode søvnvaner 

kan hjælpe. Sovemedicin kan også være brugbar. Patienterne oplever ofte, at hvis de er i stand til at 

sove godt, kan andre symptomer forbedres. 

 

Ortostatisk Intolerance 

Patienter med ortostatisk intolerance skal sørge for at deres væskeindtag øges til 2 liter om dagen og 

øge deres elektrolytter. Medikamenter for ortostatisk intolerance som f.eks. betablokkere for POTS, 

hydrokortison og Midodrine eller Pyridostigmine kan også være virksomt. Intravenøst saltvand kan 

også forbedre symptomerne.  

 

Start lavt og gå langsomt frem med al ny medicin. ME-patienter er ofte bemærkelsesværdigt 

sensitive og kan have paradoksale reaktioner på medicin. 

 

Andre måder at støtte patienter 

Læg mærke til de særlige symptomer, dine patienter fortæller om, som påvirker deres livskvalitet. 

Udover hjælp til søvn, smerte eller ortostatisk intolerance kan de have brug for hjælp til fordøjelse, 

lungefunktion eller immunsystemet. Patienter med sensoriske overfølsomheder bliver ofte hjulpet af 

ørepropper og sovemasker eller solbriller. Brug af kørestol og handicapparkeringsklistermærker kan 

hjælpe med at nedsætte reaktioner med PEM. Patienter med ME/CFS kan også have brug for støtte 

til at opnå invaliditetsydelser og indretning i skolen eller på arbejdet. Læger kan hjælpe ved at give 

den nødvendige dokumentation for at opnå denne støtte. 

 

Myalgisk Encephalomyelitis/Kronisk Træthedssyndrom er en kompleks, ofte livslang sygdom. Men 

med omhyggelig diagnosticering og grundig søgen efter kormorbide tilstande kan læger gøre en stor 

forskel i disse patienters liv. 
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https://www.youtube.com/watch?v=RC9TjgE_PlU 


