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Rituximab måtte opgives 
Sidste gang var da de norske læger og ME-forskere 
Øystein Fluge og Olav Mella fra Haugeland Universi-
tetshospital i Bergen ved en tilfældighed opdagede, at 
behandling med Rituximab kunne fjerne ME-sympto-
mer. Fluge og Mella var kræftforskere og vidste godt, 
at Rituximab blev brugt til at dæmpe immunforsvaret 
forud for kemobehandling. Rituximap holder immun-
forsvaret i skak ved at dræbe B-celler. B-celler eller 
B-lymfocytter er de celler i immunforsvaret, som skal 
producere antistoffer for at bekæmpe virus, bakterier 
eller en anden skadevoldere. Derfor vidste lægerne 
godt, at det er risikabelt at bruge Rituximab i den 
almindelige behandling af ME-patienter. Da det kun 
var en mindre del af ME-patienter, der fik det bedre af 
Rituximab i en dobbelt blindtest, kunne forskerne ikke 
gå videre med at fastslå midlet som ME-behandling.

Med Rituximab sat ud af spillet, syntes slaget tabt. 
Alligevel førte opdagelsen af Rituximab-virkningen – 
hvor begrænset, den end var – de norske forskere på 
sporet af en mulig årsag til ME. Alt tydede på, at det 
måtte have noget med immunforsvaret at gøre, måske 
noget med, at antistoffer kom til at skade den enkelte 
ME-patient. De norske læger kunne ikke umiddelbart 
få dette bekræftet. Til gengæld opdagede de sam-

men med en forskerkollega på Haugeland, Karl Johan 
Tronstad, at stoffet PHD (pyruvatdehydrogenase) bliver 
nedreguleret hos ME-patienter. 

ME-celler i dvaletilstand
Det er lidt af den historie, der dukker op i den norske 
ME-blogger Sissel Sundes opslag, december 2020. 
Opslaget, der er gået verden rundt, har på ny har skabt 
optimisme i ME-kredse. I virkeligheden er det skrevet 
af en gæst på Sissels blog ved navn Jørn Tore Haugen. 
Han trækker tråde fra de norske Rituximab-forsøg og 
opdagelsen af PHD-nedreguleringen til opdagelsen 
gennem ME-forskningsstudier af, at der er “noget” hos 
ME-patienter, der får deres celler til at gå i dvaletil-
stand. 

Forskerne når fem til, at dette “noget” findes i blodet, 
nærmere betegnet den del af blodet, der kaldes blod-
plasma. Blodplasma, eller blot plasma er den gullige 
væske, der er tilbage, når blodet er renset for røde og 
hvide blodlegemer samt blodplader. 

Det var det amerikanske forskerhold omkring 
professor Ron Davis fra Stanford universitet i USA og 
forskerholdet omkring Bhupesh Prusty i Tyskland, der 
først opdagede den mærkelige reaktion i ME-celler. 
Siden har forskerholdet med Fluge og Mella fra Norge 

i spidsen kunnet bekræfte denne opdagelse, og nok 
så vigtigt, et hold omkring mitokondrie-forskeren Karl 
Morten fra Universitetet i Oxford i England. 

Og hvad mere er, forskerne har opdaget, at blod 
fra ME-patienter kan fremkalde den samme reaktion 
i celler fra raske personer. Se oversigtstabellen her i 
artiklen.

Dermed er vi tilbage ved de norske forskeres op-
dagelse af det nedregulerede PDH. For det viser sig, 
at flere af de forskerhold, som er blevet opmærksom 
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De kemiske reaktioner i mito-
kondrierne inklusive Krebs’ cyklus. 
Figuren stammer fra en viden-
skabelig artikel af Mella, Fluge 
og Tronstad m.fl. Læs mere om 
PDH-fundet i Nyt fra Forsknings-
fronten i ME Nyt nr. 1 /2017, s. 8. 

på den mærkelige dvaletilstand i ME-celler, også kan 
bekræfte, at netop det stof er nedreguleret.

Mindre energi til cellerne
Energiproduktionen i vores celler foregår i mitokondri-
erne. For de, der husker lidt fra biologitimerne, vil 
man huske, at det handler om Krebs’ cyklus. Dette er 
en helt særegen proces af kemiske reaktioner, som 
forløber i mitokondrierne. Kort sagt omdannes glukose 
(sukkerstof) til ATP, hvor ATP er en form for brændstof, 

Det er ikke første gang, at vi i disse spalter slår en optimistisk tone an og 
skriver, at opklaringen af ME-mysteriet nærmer sig. Vi har gjort det før, fordi 
ME-forskere flere gange har meldt ud med, at de nu er tæt på at forstå, hvad der 
er årsagen til ME, har en biomarkør i ærmet – eller bedre: en behandling inden 
for rækkevidde.
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der kan fragtes rundt i kroppen og forsyne cellerne 
med energi. Krebs’ cyklus går også under betegnelsen 
citronsyre-cyklussen. Se figuren her i artiklen.

I mitokondrierne bliver glukose nedbrudt gennem 
flere trin for til sidst at frigøre ATP-energimolekyler. 
Det omtalte PDH-enzym ledes til lige førend Krebs’ 
cyklus gå i gang. Derfor er det ikke utænkeligt, at det er 
nedlukning af PDH-forsyningen, der giver ME-patienter 
mindre energi. 

ME-celler kan bringes til at fungere igen
Som det måske mest opsigtsvækkende forskningsre-
sultat, peger Jørn Tore Haugen på, at kredsen omkring 
professor Ron Davis har fundet ud af, at celler fra 
ME-patienter kan bringes til at fungere igen, dvs. væk-
kes af deres tornerosesøvn, blot de lægges i plasma fra 
raske personer. Det betyder, at der i princippet er tale 
om en reversibel proces; altså en proces, som kan løbe 
begge veje. 

Og netop dette giver ME-patienter fornyet håb. For 
deri ligger, at ME-patienter i princippet kan vende tilba-
ge til et normalt liv og dermed få energien tilbage. 

Det kræver, at forskerne finder ud af, om det rent 
faktisk er mangel på PDH, der udløser den mærkelige 
dvaletilstand, og om man kan finde “noget” i plasmaet, 
som skruer ned for PDH-tilførslen. Gør man det, hand-
ler det blot om at finde den medicin, der kan uskade-
liggøre dette noget. 

Antistoffer spøger
I et forsøg på at finde dette “noget” i ME-patienters 
serum, har det tyske forskningsmiljø omkring Carmen 
Scheibenbogen på Berlin Universitetshospital og den 
svenske forskerkreds omkring Jonas Bergquist på 
Uppsala Universitetshospital forslået, at man renser 

plasma fra ME-patienter for antistoffer, da de forestil-
ler sig, at det er antistofferne der skaber skaden. Det 
interessante er her, at forskerne rent faktisk er lykke-
des med at rense blodet for vise antistoffer og hermed 
viste, at det også fjerner ME-symptomer. Én teknik til af 
fjerne antistoffer kaldes immun-adsorption, en anden 
plasmaferese.

I en fælles videnskabelig artikel går Prusty og Schei-
benbogen videre og hævder, at det kunne være en re-
aktivering af herpesvirus HHV6, der fører til en antiviral 
aktivitet i blodet, som igen fører til en ekstra produkti-
on af antistoffer. Læs mere i ME Nyt nr. 2 2020, s. 24.

Cirklen er sluttet. I fællesskab og uafhængig af hinan-
den er en række forskere rundt om i verden nået frem 
til, at der findes et stof i blodet hos ME-Patienter, der 
får cellerne til at falde i en dvalelignende søvn. De kan 
imidlertid vækkes igen med serum fra raske personer. 

Alt peger lige nu på, at årsagen skal findes i nogle 
antistoffer. Dette forklarer, hvorfor Scheibenbogens 
forsøg med oprensning af plasma for antistoffer giver 
resultat i tråd med den virkning, som Rituximab giver, 
da det jo slår b-celler ihjel. 

Den rygende pistol mangler endnu
Nu mangler vi bare at se “den rygende pistol”: At det 
rent faktisk er aggressive antistoffer- måske forårsaget 
af reaktiveret Herpes virus – der påvirker immunfor-
svaret og i det skjulte skruer ned for PDH-produktio-
nen og laver ravage i energiproduktionen. 

LÆS MERE 
Læs hele Sissels blogindlægget på norsk ved at søge på: Noe er galt i 
ME-sykes blod (https://bit.ly/2O9g1qe) og på engelsk ved at søge på: 
CFS/ME – A “factor” in plasma? (https://bit.ly/3cFYDUh) 
Begge artikler er spækket med referencer til de videnskabelige artik-
ler, som blogindlægget bygger på. 

Årsagen til lukningen af Stora Sköndal skyldes, at klinik-
ken i lang tid har kørt med underskud pga. coronaen.

Dette får meget alvorlige konsekvenser for patien-
terne i Stockholm-regionen, men også i andre dele 
af landet, fordi klinikken Stora Sköndal sammen med 
ME-centret i Bragée-klinikkerne er de eneste tilgæn-
gelige klinikker, der er specialiserede i ME-patienter i 
Sverige.

Svært syge mennesker risikerer nu at blive henvist til 
praktiserende læge eller smerteklinikker, der mangler 
tilstrækkelig viden om sygdommen. 

Ifølge den svenske ME Forening er lukningen af Stora 
Sköndal en meget kortsigtet beslutning ud fra et sund-
hedsøkonomisk synspunkt. Bragée-klinikken risikerer 
endnu længere ventetider, selvom personalet øges. En 
vigtig årsag til, at begge eksisterende klinikker kører 
med underskud, er, så vidt ME Foreningen i Danmark 
er informeret, at de økonomiske aftaler med Region 
Stockholm ikke er tilpasset pleje af ME-patienter.

Udredning af ME-patienter kræver ressourcer
• ME-patientbesøg kræver længere tid. Da diagnosen 

ikke kan bestemmes ved standard klinisk prøve-
udtagning, skal den være baseret på en detaljeret 
sygehistorie og omhyggelig klinisk undersøgelse.

• Mange patienter har brug for en pause under besø-
get for at kunne deltage.

• Især for patienter, der skal rejse langt for at blive 
undersøgt men også for de mest alvorligt syge, skal 
de fysiske besøg udskiftes med digitale kontakter 
eller telefonopkald. Klinikkerne får ikke dækket 
omkostningerne i forbindelse for dette.

• Sene aflysninger af konsultationer er almindelige, 
da patienternes forhold kan forværres fra den ene 
dag til den anden eller endda fra time til time. Andre 
patienter kan ikke tilkaldes med kort varsel. Dette 
betyder betydelige tab for klinikken.

En lukning af ME-klinikken på Stora Sköndal betyder et 
betydeligt spild af ressourcer og spild af veletablerede 
ME-teams med unikke kompetenceopdelinger. Teamet 
har også været involveret i efteruddannelses-initiativer, 
frem for alt i Region Stockholm, men også i andre dele 
af landet.

International forskning viser, at et betydeligt antal 
mennesker, der bliver langtidssyge af COVID-19, vil 
udvikle ME. Det forhold, at der i denne situation ikke 
længere er et ME-modtagelsescenter, der kan være 
med til at bidrage til, at disse borgere får en tilstrække-
lig udredning og behandling, er meget uheldigt.

Den svenske ME Forening, RME, arbejder fortsat for 
at sikre, at der oprettes specialiserede ME modtage-
centre i alle regioner

Lukning af Stora Sköndal, svensk ME-modtagelsescenter, får store 
konsekvenser for ME-patienter. 

Corona lukker svensk ME-center

Celler fra raske personer bliver “syge” ved at kom-
me i ME-plasma x x x x
Celler fra ME-patienter begynder at fungere i plas-
ma fra raske personer x

Problemer med PDH-reguleringen i mitokondrierne x x x x
Reaktiveret Herpesvirus giver antiviral aktivitet i 
blodet og angriber mitokondrierne x x
Rensning af plasma for antistoffer fjerner ME-symp-
tomer x x
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