
Fysiotest och Uppsala Universitet samarbetar i  forskningsstudie

Studien syftar på att ta reda på orsakerna till kronisk trötthet och vilka
markörer skulle kunna användas vid diagnostisering av ME/CFS.
Studieresultaten publiceras under hösten 2022.

Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är en sjukdom som
karaktäriseras av svår fysisk och mental utmattning, smärta och försämring av
symtom efter ansträngning. Trots att denna sjukdom varit känd sedan åtminstone
50-talet, vet forskarna fortfarande inte helt säkert vad som orsakar sjukdomen
och det saknas biologiska markörer för diagnostisering.

ME/CFS är en neurologisk sjukdom som gör patienten mycket trött och utmattad.
Det går inte att vila bort. Man kan känna sig sjuk och ha värk i kroppen i mer än 24
timmar efter att man har ansträngt sig. Än så länge finns det ingen behandling
som helt tar bort symtomen.
Många som får ME/CFS har fått det efter att först ha haft en eller flera vanliga
virusinfektioner eller bakterieinfektioner. Det kan vara förkylningar, infektioner i
luftvägarna eller influensa. ME står för myalgisk encefalomyelit. Myalgi betyder
muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS
står för chronic fatigue syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom.

Det finns flera hypoteser kring sjukdomsmekanismen, varav en är att cellens
energiproduktion på något sätt är störd. Den studie vi nu utför undersöker denna
potentiella förändring ytterligare, i sökandet efter en eller flera markörer för
ME/CFS.

Att det saknas diagnostiseringsmetod för sjukdomen gör att många patienter
lider av själva sjukdomen men även har svårt att få t ex ekonomisk ersättning vid
sjukfrånvaro på arbetet.

Studiens syfte är att utforska om det finns skillnad i energimetabolismen som
kan förklara delar av de symtom som drabbar ME/CFS patienter. I förlängningen
kan det leda fram till bättre diagnostik och behandling för denna patientgrupp.

Forskningscentrum för ME/CFS, Institutionen för kemi - Biomedicinskt centrum,
Uppsala universitet och Fysiotest genomför studien för att undersöka om man
kan mäta förändringar i laktat (mjölksyra), glukos (blodsocker) och hypoxantin
(markör för syrebrist). Professorn och forskningsledaren Jonas Bergquist på
Uppsala universitet har utformat studien med hjälp av Sami Seppänen, VD på
Fysiotest i Båstad. Testerna kommer följas upp med mer djuplodande analyser av
t ex metaboliter och inflammationsmarkörer.



På Fysiotest i Båstad utfördes en del av studien som bjöd in friska idrottare och
motionärer och tester togs före och efter lättare och hårdare ansträngning. De fick
göra två cykeltester, ett lättare och ett med hård ansträngning för att komma upp
i maxpuls.

Spännande resultat redan
Resultaten visar initialt att ME/CFS patienterna hade markant högre markörnivåer
än övriga grupper, vilket tyder på att t ex onormal laktatökning efter ett
lågintensivt fysiskt test skulle kunna användas som en markör för ME/CFS. Det
behövs dock ytterligare studier för att se om detta fynd är reproducerbart samt
för att utesluta att det inte är en konsekvens av inaktivitet eller sjukdom generellt.




