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Risikogrupper: Corona kan udløse patologisk-kronisk træthedssyndrom 
Cirka 17 millioner mennesker verden over lider af den alvorlige neuroimmunologiske sygdom ME / 
CFS, almindeligt kendt som kronisk træthedssyndrom. Coronapandemien kunne forværre 
situationen. 
 
 
Mange mennesker med ME / CFS bruger måneder og år på at ligge. De mangler endda styrken til at sidde. 
 
Berlin: Mange af dem, der er berørt af denne sygdom, hører til corona-risikogruppen, selvom de ofte kun er 20 eller 
40 år gamle. De fleste af dem kan ikke længere arbejde, kan ikke længere forlade huset eller er sengeliggende. Vi taler 
om mennesker, der lider af ME / CFS, en sygdom, der ofte kaldes kronisk træthedssyndrom. Bag det skjuler der sig en 
af de sidste store, lidt undersøgte sygdomme. I Tyskland alene er der anslået 250.000 mennesker, inklusive 40.000 
børn og unge. Den internationale ME / CFS-dag den 12. maj mindes dem. Fordi der hidtil ikke er nogen godkendt 
medicin, ingen behandlinger, ingen kur til dem. 
 
ME / CFS står for Myalgic Encephalomyelitis (ME) og Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Det er en neuroimmunologisk 
sygdom med flere systemer, der påvirker næsten alle områder: stofskifte, nervesystem og immunsystem, hjerte og 
cirkulation "Unge mennesker bliver syge med fuldt helbred så alvorligt, at over 60 procent permanent er ude af stand 
til at arbejde, og mange bliver plejekrævende," siger det i en erklæring om sygdommen. Læger er normalt forundrede, 
selvom ME / CFS blev anerkendt og klassificeret som en neurologisk sygdom af Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) for 51 år siden. De berørte bliver ofte sendt til psykiatri og bliver fejlbehandlet der. Der er ingen socialhjælp. 
Men for nylig ser det ud til at være en langsom bevægelse i håndteringen af sygdommen. Det længe ignorerede emne 
får i stigende grad politiske fokus. For eksempel fandt den første parlamentariske faglige diskussion om ME / CFS sted i 
Forbundsdagen i marts. Målet er at opnå tilstrækkelig medicinsk og social pleje for de syge og at intensivere 
forskningen. ME / CFS-initiativet  #MillionerMissing Tyskland kritiserede, at det føderale sundhedsministerium havde 
besvaret alle forespørgsler om emnet i årevis. Af denne grund modtager minister Jens Spahn (CDU) postkort den 12. 
maj med kravet: "Vi har presserende brug for din hjælp. Vær venlig at handle!" En glimt af håb: I slutningen af april 
stemte Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender for finansiering af biomedicinsk forskning. 
 
Storskala forskning for endelig at finde årsagerne til denne sygdom er presserende nødvendigt. Fordi den nuværende 
coronapandemi drastisk kunne øge antallet af tilfælde af ME / CFS. "De tidligere SARS- og MERS-epidemier i 2003 og 
2015 leverer bekymrende data, der forbinder virusudbruddene med den øgede forekomst af ME / CFS," skrev 
immunolog og onkolog Carmen Scheibenbogen fra Berlin Charité i et åbent brev den 12. maj. I en undersøgelse af 233 
SARS-overlevende fra Hong Kong-klinikker, der blev undersøgt fire år efter virusudbruddet, rapporterede 40,3 procent 
om kroniske symptomer på træthed, rapporterer Carmen Scheibenbogen. ME / CFS blev diagnosticeret hos 27,1 
procent. Af 229 overlevende fra SARS i Toronto, ville en ud af ti have haft ME / CFS-symptomer tre år efter infektion. 
Forskellige undersøgelser, for det meste støttet af private fonde, begynder langsomt at danne noget som et billede af 
årsagerne til ME / CFS. Udgangspunktet er observation af, at sygdommen begynder hos mange mennesker efter en 
feberinfektion. De syge føler det som om deres energi forlader dem, kroppen imploderer, nogen slukker for lysene. Du 
lider af muskelsvaghed, smerter, hjertebanken. Efter hver belastning forværres deres tilstand, kaldet nedbrud. Dette 
går helt op til plejebehovet. 
 
Noget stjæler energien, ifølge forskerne. Og dette finder sted på celleniveau. Undersøgelser i USA havde allerede vist, 
at det har at gøre med mitokondrierne i kroppens celler - langstrakte strukturer, der fungerer som cellernes 
kraftværker. De omdanner ilt og glukose, der tilfører kroppen energi, som cellen har brug for, for at fungere. 
Energiproduktion fungerer imidlertid ikke længere hos ME / CFS-patienter. Dette forklarer, hvorfor stress pludselig 



kan forværre, og hvorfor flere systemer påvirkes: immunsystemet, det autonome nervesystem og 
energimetabolismen. 
 
  
Ond sygdom 
Cirka 17 millioner mennesker over hele verden er ramt af sygdommen Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue 
Syndrome (ME / CFS), alene i Tyskland 250.000, inklusive 40.000 børn og unge. WHO klassificerede ME / CFS som en 
neurologisk lidelse i 1969. 
 
 
Sygdommen begynder ofte efter en infektion, men gradvis sygdomsstart er også kendt. Ud over en udtalt fysisk 
svaghed lider de syge af en række lidelser, såsom: hjertebanken, svimmelhed, muskelsmerter, ondt i halsen, 
luftvejsinfektioner, søvn- og koncentrationsforstyrrelser, overfølsomhed over for sensoriske stimuli. Symptomerne 
forværres typisk efter kun lille anstrengelse (post-anstrengelsesfølelse PEM). 
 
En fjerdedel af alle patienter kan ikke længere forlade huset, mange er sengeliggende og afhængige af pleje. Det 
anslås, at mere end 60 procent af de berørte ikke er i stand til at arbejde. 
 
Hvordan sker den skæbnesvangre proces med "energilækage"? Bhupesh Prusty, født i Indien i 1976, er en molekylær 
virolog ved universitetet i Würzburg. Hans team tog blandt andet celler fra raske mennesker og tilføjede serum fra ME 
/ CFS-patienter. Fantastiske ting skete. Mitokondrierne, cellernes kraftværker, var fragmenterede, dvs. at de mistede 
deres struktur. Energiproduktionen blev afbrudt. Endnu mere forbløffende var det, at hvis du vasker ME / CFS-
serumet ud af cellekulturerne igen, ville cellerne komme sig igen. Mitokondrierne genvandt deres normale langstrakte 
struktur. 
Den samme fragmentering af cellekraftværkerne blev udløst, da cellerne kom i kontakt med en bestemt virus, den 
humane herpesvirus HHV-6. Mere end 90 procent af mennesker erhverver denne virus i en alder af op til tre år. Det er 
fjernt beslægtet med herpes simplex-virus, som blandt andet forårsager de smertefulde blister i munden. Men HHV-6 
har helt forskellige virkninger. Det forårsager blandt andet den såkaldte tre-dages feber hos små børn og forbliver i 
kroppen for livet. Normalt bemærker du ikke noget som helst. Men det har længe været mistænkt, at HHV-6 kan have 
noget at gøre med udviklingen af autoimmune sygdomme og ME / CFS. 
 
Bhupesh Prustys undersøgelse bekræfter denne antagelse. Og den forklarer den måde, hvorpå dette sker. I henhold til 
deres resultater er en lille yderligere infektion, som mange ME / CFS-patienter før deres sygdom har oplevet mange 
gange, tilstrækkelig til at genaktivere HHV-6-virussen, der hviler i cellerne. For at forårsage skade behøver virussen 
ikke at formere sig og ødelægge cellerne. Nej, produktionen af nogle RNA-molekyler er tilstrækkelig til at udløse 
fragmentering af mitokondrierne. Ved at slukke for kraftværkerne ønsker virussen tilsyneladende at forhindre cellerne 
i at blive aktive mod virussen. Prusty-teamet bekræftede denne effekt af HHV-6 i et eksperiment. 
 
For at forklare, hvordan ME / CFS kan være resultatet af en sådan proces, er der dog behov for mere. Og her sker der 
noget i forskningen, der giver håb for første gang. Fordi undersøgelserne udført i forskellige dele af verdenen 
begynder at komplementere hinanden. Virologen Robert Naviaux fra University of California i San Diego, for 
eksempel, udviklede afhandlingen om "Cell Danger Response", cellfare-reaktionen. Det kobles direkte til Prustys teori. 
Kort sagt, således: Cellerne reagerer på skader på deres kraftværker, mitokondrierne, ved at lukke  deres stofskifte, 
ned, med andre ord falde i en slags dvaletilstand for at afværge virusserne. Hele den resterende energi bruges til dette 
forsvar, så der er næppe noget tilbage til noget andet. Dette forklarer, hvorfor denne sygdom er så kompleks og 
svækkende. 
 
De inficerede celler ser også ud til at udskille faresignaler for at advare andre celler og også sætte dem i en defensiv 
tilstand. Her følger forskerne Prusty og Naviaux op på undersøgelserne af genetikeren Ron Davis fra Stanford 
University med deres nyligt offentliggjorte undersøgelse. Han havde længe mistænkt, at noget i patientens blodserum 
forstyrrede cellernes stofskifte. Med de allerede nævnte Prustys-eksperimenter er det nu blevet bekræftet, at 
blodserumet fra ME / CFS-patienter påvirker energiproduktionen i cellerne. 
I resumé betyder dette, at genaktivering af HHV-6-vira i celler fører til et fald i energiproduktionen, fordi de lammer 
mitokondrierne, og cellerne beskæftiger sig med forsvar. Tilsyneladende sker dette meget i mange mennesker, men 



mest er det midlertidigt, i begyndelsen af infektioner eller forgiftning. Hos mennesker med ME / CFS ser det imidlertid 
ud til, at et bestemt stof i blodet sikrer, at cellerne holdes i forsvarsmodus permanent. 
 
Forskerne vil nu vide, hvad der holder denne proces i gang, og som forårsager den igangværende cellfare-respons. 
"Undersøgelsen siger ikke, at det er HHV-6 i sig selv, der udløser ændringerne, det kan også være en endogen faktor," 
siger immunolog og onkolog Carmen Scheibenbogen. Hun er leder af immundefektklinikken på Charité og er 
medforfatter til den seneste undersøgelse af Prusty og Naviaux. "Hvis du kan finde ud af, hvad disse ændringer 
betyder, kan du være i stand til specifikt at påvirke sådanne faktorer." 
 
Scheibenbogen offentliggjorde også for nylig sin egen undersøgelse, der viser, at blodserummet hos mange ME / CFS-
patienter har et forhøjet niveau af visse autoantistoffer. Dette er blandt andet vigtigt for udviklingen af biomarkører til 
diagnose af ME / CFS. 
Mange spørgsmål er stadig åbne. Og i sidste ende vil processerne være meget mere komplekse, end de ser ud i 
laboratoriet. Men forskning trænger næsten ubønnhørligt ind i processerne i ME / CFS. Det observeres af mange ofte 
meget alvorligt syge mennesker. Deres eneste motto er: udholde og håbe - og undgå at blive inficeret med Corona, 
hvis det er muligt. Også de skal beskyttes som en risikogruppe. 
 


