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Abstrakt 

Bakgrund:  

Myalgic Encephalomyelitis eller Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) omfattar ett spektrum 

av olika symptom som bland annat påverkar de autonoma och neurologiska systemen, kognitiv 

funktion och ger immunologiska störningar med mera. De karakteristiska symptomen är 

oförklarlig kronisk trötthet, ansträngningsutlöst fysisk och mental uttröttbarhet Post Exertional 

Malaise (PEM). Trots forskning inom ett flertal områden är den underliggande molekylära 

orsaken bakom ME/CFS inte fastställd. Flertalet hypoteser om sjukdomsorsaken finns, varav en 

är att ME/CFS är en autoimmun sjukdom.  

Syfte:  

Syftet med litteraturstudien är att undersöka huruvida det finns autoimmuna aspekter i ME/CFS.  

Metod:  

Systematisk litteraturstudie utifrån vetenskapliga artiklar, publicerade 2010—2020 i databasen 

PubMed. 

Resultat:  

Studieresultaten är inte helt entydiga när det kommer till att påvisa autoimmuna aspekter i 

ME/CFS. Antikroppsstudier riktade mot neuronalt protein hos ME/CFS-patienter och 

behandlingar riktade mot antikroppar, immunoadsorption och Rituximab, gav negativa resultat. 

Däremot observeras HSP60 (Heat Shock Protein 60) antikroppar för specifika korsreaktiva 

epitoper i en undergrupp av ME/CFS-patienter, vilket stämmer överens med infektionsutlöst 

autoimmunitet. Även i de två genstudierna, HLA-association (Human Leucocyte Antigen) och 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) genotypning i immungener, observeras karakteristiska 

riskgener för autoimmun sjukdom, tydligast resultat observerades hos de patienter som har en 

infektionsutlöst ME/CFS.  

Slutsats:  

Trots delvis negativa resultat ges visst stöd för hypotesen då dessa indikerar autoimmuna 

aspekter i en undergrupp av infektionsutlöst ME/CFS.    

 

Nyckelord 

Myalgic Encephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome, autoimmunitet, antikroppar, HSP60, 

HLA, SNP. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background:  

Myalgic Encephalomyelitis or Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) is a debilitating disease 

which is characterized by unexplained and persistent post exertional fatigue (PEM) and a 

myriad of symptoms related to neurological disturbance, immunological, cognitive and 

autonomous dysfunction. Despite biomedical research from a disparate field of expertise the 

pathogenesis and etiology of ME/CFS is not well-understood. Several hypotheses regarding the 

pathogenesis have been proposed one of which is that ME/CFS is an autoimmune disease. 

Aim:  

The purpose of the literature study is to investigate whether there are autoimmune aspects in 

ME/CFS. 

Method:  

A systematic literature study based on scientific articles, published 2010-2020 in the PubMed 

database. 

Results:  

The study results are not entirely consistent when it comes to detecting autoimmune aspects in 

ME/CFS. Antibody studies targeting neuronal proteins in ME/CFS-patients and antibody 

treatments, immunoadsorption, and Rituximab yielded negative results. In contrast, HSP60 

(Heat Shock Protein 60) antibodies for specific cross-reactive epitopes are observed in a subset 

of ME/CFS patients, which corresponds to infection-triggered autoimmunity. The two gene 

studies, HLA (Human Leucocyte Antigen) association and genotyping of SNP (Single 

Nucleotide Polymorphism) in immune genes, observed characteristic risk genes for autoimmune 

disease. Significant results were observed in ME/CFS- patients with an infection-triggered 

onset. 

Conclusion:  

Despite partially negative results, some support exists for the hypothesis as results indicate 

autoimmune aspects in ME/CFS with an infection-triggered onset. 

 

Keywords 
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Förkortningar och begreppsförklaringar 

AF: Allelfrekvens.  

Allel: En gen kan ha två eller fler varianter, dessa varianter kallas alleler.   

Antigener: Ämnen som framkallar ett immunsvar, bland annat genom antikroppsbildning. 

Antikroppar: Immunglobuliner, proteiner som produceras av immunförsvaret reagerar med ett 

specifikt antigen, indelat i fem huvudklasser: IgA, IgD, IgE, IgG och IgM.  

APC: Antigenpresenterande celler, celler som presenterar ett antigen för en annan cell. 

Autoantigen: Antigener som riktade mot kroppsegna antigener och involverar humoralt eller 

cellförmedlat immunsvar. Säkerställer självtolerans. 

Autoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener. 

Autoimmun sjukdom: Tillstånd som uppkommer då kroppens immunsystem reagerar mot 

egen vävnad, kännetecknas av antikroppsproduktion som reagerar mot ämnen i den egna 

kroppen. 

BG: Blodgivare. 

CCC: Canadian Consensus Criteria, kanadensiska konsensuskriterierna. 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention, USA:s nationella folkhälsomyndighet.  

CI: Konfidensintervall.  

Cytokiner: Proteiner utan antikroppsfunktion med olika funktioner inom immunsystemet t.ex. 

Epitop: Område på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar. specifik del av ett 

antigen som binder till en antikropp eller till en cells receptor. 

EBV: Epstein-Barrvirusinfektioner Infektion orsakad av humant herpesvirus 4 (HHV-4), som 

kan ligga till grund för utveckling av bland annat körtelfeber.  

FACT-F: Functional Assessment of Cancer Therapy.  

FM: Fibromyalgi.  

Genotyp: Genetiska sammansättningen hos en enskild individ. 

Haplotyper: En individs genbestånd i den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener. 

HLA: Human Leukocyte Antigens, bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, 

kodningsstället för MHC hos människor.  

HSP-60: Heat shock protein,  värmechockproteiner, Chaperonin 60. 

IA: Immunoadsorption.  

IBS: Irritabelt tarmsyndrom, sjukdomstillstånd med kroniskt eller återkommande tarmsymtom 

utan klarlagd orsak. 



 

ICC: International Consensus Criteria, Internationella koncensuskriterierna.  

ICD: International Statistical Classification of Diseases, världshälsoorganisationens (WHO:s) 

klassificeringssystem för olika diagnoser. 

ITO: Infection Triggerd Onset, infektionsutlöst. 

Klonal deletion: Avlägsnande, genom celldöd, av omogna lymfocyter som reagerar med 

antigen under mogningsprocessen.  

Korsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar 

med ett annat, närbesläktat antigen. 

LD = kopplingsojämnvikt: Icke slumpmässig association mellan kopplade gener. Denna 

tendens ses när alleler av två separata, men redan kopplade genplatser, förekommer tillsammans 

oftare än vad som kan förväntas vid slumpmässig fördelning. 

Locus: Den bestämda plats på kromosomen där information om en viss gen är lagrad. 

ME/CFS: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. 

MHC: Histokompatibilitetskomplex, ett område innehållande gener som styr strukturen hos 

immunsvarsassocierade antigener. 

OR: Odds Ratio. 

PEM: Post-Exertional Malaise. 

PENE: Post-Exertional Neuroimmune Exhaustion. 

SBU: Statens beredning förmedicinsk och social utvärdering.  

SF-36: Short Form 36-Item Health Survey patientrapporterad hälsofrågeformulär. 

SF-36PCS: Fysiska komponent summering. 

Självtolerans: Immunförsvarets förmåga att identifiera och tolerera autologa antigener. 

SLE: Systemisk Lupus Erythematosus. 
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1 Inledning 

I maj 2018 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen uppdraget att se över det rådande 

kunskapsläget gällande Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS), 

grundat på bedömningen att kunskapsläget var för lågt inom både sjukvården och 

försäkringsmedicinen. Målsättningen med utredningen var att kunna säkerställa att rätt 

förutsättningar finns inom vården gällande diagnostisering och behandling.(1)  

Myalgic Encephalomyelitis, även benämnd som Chronic Fatigue Syndrome, finns beskrivet i 

medicinsk litteratur sedan 70 år. Diagnostiseringskriterierna för ME/CFS har sedan dess ändrats 

och uppdaterats vid ett flertal tillfällen. (2, 3) 1996 klassificeras ME/CFS enligt WHO som en 

neurologisk sjukdom enligt ICD-10: G93.3, vilket innefattar ME/CFS, kroniskt 

trötthetssyndrom samt trötthetssyndrom efter virusinfektion (4). ME/CFS omfattar ett spektrum 

av olika symptom som påverkar flera system i kroppen. De karakteriserande symptomen är; 

oförklarlig kronisk trötthet i minst sex månader, Post Exertional Malaise (PEM) beskrivet som 

ansträngningsutlöst fysisk och mental uttröttbarhet med en försämring som kvarstår i mer än 24 

timmar efter utmattning. Utöver de två karakteriserande symptomen ingår en kombination av en 

rad andra symtom inom de autonoma och neurologiska systemen som påverkar kognitiv 

funktion samt genererar inflammatoriska och immunologiska störningar med mera. Patienter 

diagnostiserade med ME/CFS är en heterogen grupp och har även i vissa fall en 

komorbitet/samsjuklighet med andra sjukdomar.(5) Trots forskning och studier inom ett flertal 

områden är den underliggande molekylära orsaken bakom ME/CFS inte fastställd och det 

saknas idag universella diagnostiska tester för detta (2, 3, 6, 7). Flertalet teorier och hypoteser 

finns presenterade (5, 7, 8), en av hypoteserna är att ME/CFS har en autoimmun etiologi (9), 

vilket denna litteraturstudie kommer att inrikta sig på. 

2 Bakgrund 

 Diagnostik 2.1
I Socialstyrelsens översiktsrapport från 2018 framkommer det att det förekommer skilda synsätt 

på diagnosen ME/CFS. Det ena är det biomedicinska synsättet som fokuserar på patologiska, 

biokemiska eller fysiologiska fynd och forskningen bedrivs med inriktning på biologiska 

orsaker, biomarkörer för diagnossättning samt läkemedel som kan lindra eller bota. Det andra är 

det biopsykosociala synsättet vilket inkluderar biologiska förklaringar samt psykiska och sociala 

faktorer. De skilda synsätten bidrar ytterligare till att försvåra möjligheterna för konsensus kring 

sjukdomen, bemötandet inom vården och behandling. (2) Eftersom det inte finns en etablerad 

vetenskaplig samsyn om sjukdomsorsaken bakom ME/CFS eller universella biomarkörer sker 

diagnostisering av ME/CFS idag genom exkluderingskriterier för andra diagnoser och via 

symptombaserade koncensuskriterier (se tabell 1). (10) Koncensuskriterierna har gradvis 

uppdaterats över tid och blivit mera stringenta (5, 7). Sammantaget finns det minst 20 olika 

definitioner och diagnostiseringskriterier för ME/CFS (7). Under stycket 2.2 presenteras de tre 

som är mest förekommande inom forskningsområdet.  
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2.1.1 Diagnosens historia 

Myalgic Encephalomyelitis finns beskriven i medicinsk litteratur mellan 1938 och 1993 som en 

distinkt neuromuskulär sjukdom. Chronic Fatigue Syndrom (CFS) 1988 (uppdaterad 1993) 

beskrevs som en likartad diagnos, med oförklarlig trötthet tillsammans med ytterligare fyra av 

åtta symptom, detta resulterade i att diagnoserna slogs ihop till ME/CFS och presenterades 

under denna benämning av CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 1994 även kallad 

Fukudakriterierna. (10, 11) I Fukudakriterierna är inte Post-Exertional Malaise (PEM) ett krav 

utan ingår som ett av de åtta övriga beskrivna symptomen och Fukudakriterierna har därför 

kritiserats för att vara alltför inkluderande (12). År 2003 (uppdaterad 2010) publicerade 

Carruthers et al. De Kanadensiska Konsensuskriterierna (CCC) för ME/CFS. I CCC ingår 

förekomst av fyra kardinala symptom; trötthet, PEM, sömn som inte ger återhämtning och 

smärta. Ytterligare symptom grupperas efter patogena regioner (se tabell 1). Tidsperioden för 

symptomen är 6 månader eller längre. Syftet med CCC var att uppnå en snävare och mer 

homogen grupp av patienter. (13) En ytterligare uppdatering av kriterierna utformades 2011, 

vilket resulterade i de internationella konsensuskriterierna ME-ICC. Kriterierna utformades med 

avsikten att specificera definitionerna och på så sätt avskilja en mera homogen patientgrupp ur 

den heterogena patientgruppen ME/CFS. (14, 15) I klinisk praxis används Kanada-kriterierna 

(CCC) av de flesta ledande läkarna, inom forskning förekommer det studier där urvalsgruppen 

uppfyller en eller flera av de olika kriterierna (16). Sammantaget har användningen av de olika 

diagnostiseringskriterier identifierats som en av orsakerna till att forskning kring ME/CFS har 

varit svår att replikera (12). 

 

Tabell 1. En utförlig sammanställning av diagnostiseringskriterierna CCC och ME-ICC. 

Kanadensiska konsensuskriterierna CCC  

(2, 13) 

ME-ICC 2011 

(14, 15) 

 

Tidsperiod för symptomen 

Symptomen ska ha varat i minst sex månader (Tre 

månader för barn) 

 

 

Tidsperiod för symptomen 

Tiden på sex månader innan en diagnostisering är inte längre ett krav. 

Kriterier som skall uppfyllas: 

 

Utmattning, PEM, sömnstörningar, smärta samt mint två 

symptom listade under A och ett symptom från två av 

kategorierna listade under B (definitionsförklaringar se 

nedan).  

Utmattning; oförklarlig ständigt återkommande eller 

ihållande utmattning både mental och fysisk vilket 

avsevärt påverkar aktivitetsnivån. 

 

PEM Post-Exertional Malaise Ansträngningsutlöst 

försämring; Onormal uttröttbarhet, mental och fysisk 

efter ansträngning, snabb kognitiv och muskulär 

utmattning, utmattning och/eller smärta samt 

sjukdomsmående efter ansträngning vilket har en 

tendens att förvärra patientens symptom, onormal 

återhämtningsperiod, vilket ofta varar mer än 24 timmar. 

 

Sömnstörningar; störningar i antalet sömntimmar, 

sömnmönster samt en sömn vilket inte resulterar i 

känslan av att vara utvilad. Patienter utan 

sömnstörningar kan uppfylla kriterier om utvecklande 

av ME/CFS föregås av en infektion. 

 

Smärta; ofta är utbredd i muskler och/eller leder, 

huvudvärk av nytt mönster eller ny svårighetsgrad. 

Patienter utan sömnstörningar kan uppfylla kriterier om 

utvecklande av ME/CFS föregås av en infektion. 

 

Kriterier som skall uppfyllas 

 

PENE (se nedan) och minst ett symptom från varje symptomkategori listade under A-C.   

 

PENE; Post-Extertional Neuro-immune Exhaustion; en patologisk oförmåga att tillverka 

tillräcklig energi vid aktivitet med framträdande symptom, primärt inom 

neuroimunomodulation vilket karaktäriseras som  

1. Snabb markerad, fysisk och⁄ eller kognitiv trötthet som svar på ansträngning, vilket 

kan vara minimal enkla uppgifter som resulterar i försvagning och orsaka återfall. 

2. Postexterosiellt symptomförvärring: t.ex. akuta influensaliknande symptom, smärta 

och försämring av andra symptom.  

3. Postexertional utmattning vilket kan inträffa omedelbart efter aktivitet eller försenas 

med timmar eller dagar. 

4. Återhämtningsperioden förlängs, 24 timmar eller längre. Återfallsperiod i dagar, 

veckor eller längre. 

5. Låg tröskel för fysisk och mental trötthet som resulterar i en avsevärd minskning av 

aktivitetsnivå jämfört med före sjukdom. 
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Kanadensiska konsensuskriterierna CCC  

(2, 13) 

ME-ICC 2011 

(14, 15) 

 

A. Neurologiska/kognitiva nedsättningar (minst två 

symptom) 

- Förvirring 

- Koncentrationssvårigheter och försämrat korttidsminne 

- Desorientering  

- Svårigheter att processa information, svårigheter att 

hitta ord. 

- Perceptuella och sensoriska störningar (rumslig 

uppfattning, desorientering och oförmåga att fokusera 

synen) 

- Sensorisk överbelastning; överkänslighet mot ljud och 

ljus, emotionell överbelastning, vilket kan leda till 

perioder av försämring och/eller ångest. 

- Ataxi; muskelsvaghet  

 

B. Autonoma, neuroendokrina och immunologiska 

kategorier (minst ett symptom ur två kategorier) 

 

1. Autonomiska manifestationer  

- Ortostatisk Intolerans; NMH, POTS, fördröjt 

lägesrelaterat lågt blodtryck. 

- Svimningskänsla 

- Illamående och IBS 

- Urinträngningar och nervös blåsa 

- Hjärtklappning med eller utan rytmstörning 

- Andnöd efter ansträngning 

 

2. Neuroendokrina manifestationer 

- Förlust av termostatisk stabilitet; subnormal 

kroppstemperatur  

- svettningar och feberkänsla 

- Kalla extremiteter 

- Intolerans mot extrem hetta och kyla 

- Uttalad viktförändring  

- Förvärrade symptom under stress 

 

3.Immunologiska manifestationer 

- Ömma lymfkörtlar 

- Återkommande halsont 

- Återkommande influensaliknande symptom 

- Generell sjukdomskänsla 

- Ny överkänslighet mot mat, medicin och/eller 

kemikalier 

 

Accepterade komorbitets/samsjuklighets diagnoser 

Fibromyalgi, myofasciella smärtsyndrom, 

käkledssjukdommar, IBS, interstitiell cystit, Raynauds 

sjukdom, mitralventil prolaps, migrän, allergier, kemisk 

överkänslighet, Hashimotos sjukdom, Sjögrens 

syndrom, depression. 

 

 

A Neurologiska nedsättningar (minst 1 av 4) 

1. Kognitiva nedsättningar  

- Svårigheter att bearbeta information; bromsad tanke, nedsatt koncentration, förvirring, 

desorientering, kognitiv överbelastning, svårigheter med att fatta beslut, bromsat tal, 

förvärvad eller ansträngningsdyslexi. 

- Kortvarig minnesförlust; svårt att komma ihåg vad man ville säga, vad man sagt, hitta 

ord, återkalla information, dåligt arbetsminne. 

 

2. Smärta 

- Huvudvärk; kronisk, generaliserad huvudvärk vilket ofta involverar värk i ögonen, 

bakom ögonen eller baksidan av huvudet som kan vara associerad med 

livmoderhalsmuskelspänning; migrän; spänningshuvudvärk. 

 

- Betydande smärta kan upplevas i muskler, muskel-sen korsningar, leder, buk eller bröst. 

Den är icke-inflammatorisk och migrerar ofta. t.ex. generaliserad hyperalgesi, utbredd 

smärta (kan uppfylla fibromyalgi-kriterier), myofasciella smärtsyndrom eller utstrålande 

smärta 

 

3. Sömnstörning 

- Störda sömnmönster; sömnlöshet, långvarig sömn inklusive tupplurar, omvänd 

dygnsrytm, störd sömn, vaknar mycket tidigare än innan sjukdomen började, livliga 

drömmar ⁄ mardrömmar. 

- Sömn som inte ger återhämtning; vakna med en utmattad känsla oavsett sömnens 

varaktighet, trötthet under dagen. 

 

4. Neurosensoriska, perceptuella och motoriska störningar 

- Neurosensorisk och perceptuella störningar; oförmåga att fokusera, känslighet för ljus, 

buller, vibrationer, lukt, smak och beröring, försämrad djupseende 

- Motoriska störningar; muskelsvaghet, muskelryckningar, dålig koordination, känsla av 

att vara ostabil och ataxi. 

 

B Immunologiska, gastrointestinala och urogenitala symptom (minst 1 av 4) 

- Influensaliknande symptom som kan vara återkommande eller kroniska vilket utbryter 

eller förvärras vid ansträngning; halsont, bihåleinflammation, förstorad cervix, ömma 

eller förstorade lymfkörtlar. 

-  Återkommande virusinfektioner följd av en längre återhämtningsperiod än normalt. 

-  Mag-och tarmkanal symptom; illamående, buksmärta, uppblåsthet, IBS. 

-  Urogenitala- symptom; brådskande urintömning, överaktiv blåsa, nokturi. 

-  Känslighet för mat, mediciner, lukt eller kemikalier. 

 

Energiproduktion⁄ Transportnedsättningar (minst 1 av 4) 

- Kardiovaskulära symptom; Ortostatisk intolerans, neuralt, medierad hypotoni, POTS, 

hjärtklappning med eller utan oregelbunden hjärtrytm och yrsel. 

- Påverkan på andningsorganen; lufthunger, ansträngd andning, muskeltrötthet i 

bröstkorgen 

- Förlust av termostatisk stabilitet; subnormal kroppstemperatur, svettningar, 

återkommande feberkänsla med eller utan låggradig feber och kalla extremiteter. 

-  Intolerans för extrema temperaturer. 

 

Övrigt 

För diagnostisering av ME måste symptomens svårighetsgrad resultera i en signifikant 

minskning av patientens tidigare aktivitetsnivå. Mild (en ungefärlig 50% minskning av 

aktivitetsnivån från före sjukdom), måttlig (mestadels bunden till hemmet), allvarlig 

(mestadels sängliggande) eller mycket svår (helt sängliggande och behöver hjälp med 

grundläggande funktioner).  

 

Accepterade komorbitets/samsjuklighets diagnoser 

Fibromyalgi, myofasciella smärtsyndrom, käkledssjukdommar, IBS, interstitiell cystit, 

Raynauds sjukdom, mitralklaffprolaps, migrän, allergier, kemisk överkänslighet, 

Hashimotos sjukdom, Sjögrens syndrom och samt depression. 

 

 Prevalens 2.2
Enligt Socialstyrelsens översyn av kunskapsläget för ME/CFS, som publicerades 31 december 

2018, varierar prevalensen av ME/CFS beroende på hur data har insamlats och vilka kriterier 

som har använts. Det finns uppgifter som varierar mellan 0,1 % och 6,4 % av populationen i 

studier som tillämpat Fukudakriteriena (2). Enligt Stockholms läns landsting visar 

internationella studier på en prevalens mellan 0,1–0,6 % beroende på vilka kriterier som 

Fortsättning på tabell 1. 
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används. Personer som drabbas är oftast inom åldersgruppen 20–40 år och främst kvinnor. Den 

totala mängden drabbade i Stockholm motsvarar 4 000 patienter (17). I Eun-Jin Lim et al. 

systematiska review och metaanalys av prevalens, är den uppskattade prevalensen av ME/CFS 

0,89%, baserat på Fukudas diagnostiseringskriterier, antalet kvinnor är mellan 1,5–2 gånger 

högre än antalet män (3).  

 Behandling 2.3
Det finns inte en etablerad vetenskaplig samsyn vare sig om sjukdomsorsaken, diagnostisering 

eller behandling för ME/CFS (3). Det finns endast symptomlindrande behandling mot bland 

annat sömnsvårigheter och smärta. För att minska den besvärande ”hjärndimman” förekommer 

även regelbundna B12-injektioner, ofta i kombination med folsyratabletter som behandling. 

Ortostatisk intolerans och misstänkt låg blodvolym kan behandlas med ökat intag av vätska och 

natrium samt infusioner av saltlösning eller mediciner. Det finns även behandlingar inom 

området immunmodulation, vilket fortfarande befinner sig på forskningsstadiet. (18) 

 Pågående forskning gällande ME/CFS 2.4
Trots utmaningar med bristen på vetenskapligt etablerade biologiska markörer för ME/CFS, 

bedrivs biomedicinsk forskning inom en mängd olika områden. Forskningen innefattar; 

rubbningar inom immunologiska och inflammatoriska funktioner, autonoma och neurologiska 

förändringar, abnormiteter inom muskulära funktioner, förändrad metabolism främst 

mitokondriefunktion, störningar i tarmens mikrobiom samt genetisk predisposition.(5)    

2.4.1 Befintliga hypoteser och teorier gällande etiologi 

Hypoteserna för etiologin bakom ME/CFS inkluderar ett spektrum av multifaktoriella orsaker 

som exempelvis; genetisk predisposition, immunologiska störningar inklusive autoimmunitet 

(6), infektionsutlöst sjukdom, metaboliska störningar, hjärndysfunktion, toxiner, stress, trauma 

samt cirkulationsabnormiteter. Det är troligt att inflammation och immunologisk dysfunktion, 

som till stor del studeras inom ME/CFS, är sammanflätade med rubbad energiförsörjning, 

förändrad tarmhälsa, påverkan på det autonoma nervsystemet eller störningar i binjurarnas 

utsöndring. Forskningsresultat inom förändringar i metabolismen och mitokondrier indikerar 

otillräcklig cellrespiration, påverkad tillförsel av trikarboxylsyra-cykelsubstrat och en metabol 

förskjutning rörande användning av alternativa metaboliter. Immunologisk dysfunktion, kronisk 

inflammation, försämrad cellsignalering och förhöjd oxidativ stress kan påverka kroppens 

energiförsörjning, tarmens mikrobiom och fysiska funktioner. Förändringar i mikrobiomet kan i 

sin tur påverka mitokondriefunktionen och tvärtom, vilket försvårar möjligheter att särskilja 

mellan orsak och verkan. Sammanställt delas påverkade system in i tre områden; det centrala 

nervsystemet med påverkan på neuroner och gliaceller, immunsystemet med påverkade 

lymfocyter, NK-celler samt det endokrina systemet med påverkan på HPA-axeln 

(hypothalamus-hypofys-binjurebarksaxeln). (5, 7, 10) Insjuknandet i ME/CFS verkar i upp till 

50% av fallen föregås av en influensaliknande sjukdom (8) och ett antal rapporter har benämnt 

virusets roll som central hos ME/CFS-patienter (19, 20). Flertalet virus har kopplats ihop med 

sjukdomsutvecklingen av ME/CFS bland annat enterovirus, herpesvirus, retrovirus, parvovirus 

B19 och hepatit C (8, 21, 22). Specifikt Epstein-Barr virus (EBV), human herpesvirus-6 (HHV-

6) och cytomegalovirus (CMV) anses vara en triggande faktor för utveckling av ME/CFS. Trots 

flertalet studier finns inte någon enhetliga data och någon specifik infektionsagent har inte heller 

identifierats (8, 23).    
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 Övriga riskfaktorer 2.5
Utöver den diskrepans som finns för samsyn kring ME/CFS förekommer ofta en utdragen 

process att bli diagnostiserad som resulterar i olikheter när det gäller både bemötande och 

behandling inom vården (2). Sjukskrivning i samband med ME/CFS, beroende på 

symptomgrad, bidrar till försämrad privatekonomi och försämrad livskvalité, vilket kan bidra 

till ökad risk för psykisk ohälsa och depression (3, 7). Den tidigare nämnda koppling till virus i 

samband med utveckling av ME/CFS, att influensaliknande symptom föregår 

sjukdomsutvecklingen i 50% av fallen (8), finns aspekten av Covid 19 som WHO den 11 mars 

deklarerade som en pandemi (25). I dagens medicin skriver Björn Bragée ett debattinlägg som 

publiceras 2020-04-28 (26) där han varnar för risken av ökade fall av ME/CFS. Bland annat 

hänvisar han till en studie som genomförts i Norge efter svininfluensan (H1N1) vilket visade att 

risken att insjukna i ME/CFS dubblerades (27).   

 Immunförsvaret 2.6
Immunförsvaret är kroppens försvar mot patogener, mikroorganismer som virus, bakterier, 

svamp och parasiter. Översiktligt delas immunförsvaret in i en icke specifik (medfödda) och en 

specifik (förvärvad/adaptiv) del. Det icke specifika (medfödda) försvaret reagerar snabbt och 

känner igen allmänna drag/strukturer hos virus och bakterier som PAMP (se 2.6.1). Det 

specifika/adaptiva immunförsvaret skapar ett minne av mikroorganismen och skapar på så sätt 

ett specifikt immunförsvar. Immunförsvarets celler består av vita blodkroppar som utgör 

grunden för olika immunceller så som, granulocyter, makrofager, dendritceller, mastceller t-

celler och b-celler. Immunsystemets celler utsöndrar signaler via proteinbudbärare som styr 

immunsvaret, vilket gemensamt kallas för cytokiner. Däribland interleukiner (IL) 1 och 2 (IL1-

IL-2) samt Tumor Necrosis Factor-alfa (TNF-alfa). (28) 

2.6.1 Medfödda immunförsvaret – det ospecifika 

Vi har olika barriärer som skyddar oss från infektioner, yttre barriärer såsom huden, slemhinnor 

och antimikrobiella peptider i utsöndrande vätskor, så som tårvätska, saliv och magsyra. Vid 

inflammation, som är den lokala reaktionen på en infektion, reagerar fagocyterandeceller med 

att fånga in virus och bakterier samt bryter ner dem. Interferoner är proteiner som bland annat 

förmedlar resistens mot många olika virusarter och förstärker NK-cellers verkan. NK-celler 

frisätter toxin som dödar virusinfekterade celler och tumörceller. Komplementsystemet är 

inaktiva proteiner i plasma som vid aktivering startar reaktioner som leder till lysering av cellen. 

Toll-lika receptorer på fagocyterande celler känner igen vissa vanliga mönster av molekyler från 

stora grupper av sjukdomsframkallande mikroorganismer, så kallade Patogen-Associated 

Molecular Patterns (PAMP). (28) 

2.6.2 Adaptiva immunförsvaret – det specifika  

Lymfocyter medierar det adaptiva immunsvaret och är vita blodkroppar som bildas i kroppens 

lymforgan, vilket delas upp i de primära och sekundära lymfoida organen. De primära lymfoida 

organen, där lymfocyter mognar, utgörs av benmärgen och thymus. De sekundära organen är 

bland annat lymfkörtlarna, tonsiller och mjälten, dit lymfocyterna vandrar. I de sekundära 

organen sker lymfocytcelldelning och det adaptiva immunsvaret. Under lymfocyters 

mognandefas sker omstrukturering av DNA vilket leder till en stor variation i specificitet. Det 

finns tre breda populationer av lymfocyter; B, T och NK-celler. B-cellerna mognar i benmärgen 

och vandrar sedan ut till de sekundära lymfoida organen, där bildas ytterligare B-celler genom 

celldelning. T-cellerna lämnar i förstadiet benmärgen och mognar i thymus samt cirkulerar även 
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i blodet och de sekundära lymfoida organen. Stimulans av bland annat antigener leder till T-

cells expansion via celldelning. NK-cellerna bildas från blodstamceller i benmärgen och är inte 

antigenspecifika och är därför inte en del i det adaptiva immunförsvaret. Det adaptiva 

immunsvaret sker i tre steg. Först påträffar en lymfocyt ett antigen, lymfocyter är programmerad 

till att känna igen ett specifikt antigen, och binder till detta via plasmamembranreceptorer 

specifika för antigenet. Sedan aktiveras lymfocyten och en cykel av celldelning och 

differentiering sker. Aktiverade lymfocyter går till attack i hela kroppen mot det specifika 

antigenet som stimulerade dess produktion. (28) 

2.6.3 B- och T-cellers olika funktioner 

B-celler aktiveras av antigener (de ämnen som framkallar ett immunsvar) och T-cells cytokiner 

(se stycket nedan). Vid aktivering differentierar B-cellen till en plasmacell vars funktion är att 

utsöndra specifika antikroppar. Varje B-cell har på sitt plasmamembran kopior av den specifika 

antikroppen som kan produceras. Ytproteinet agerar som en receptor (antigenbindningsplats) för 

den specifika antigenen. Både B-cells receptorer och plasmacells-antikroppar tillhör familjen 

immunoglobulin (Ig) som delas upp i fem stora grupper; IgA, IgD, IgE, IgG och IgM. De två 

sistnämnda, IgG och IgM, är de vanligaste antikropparna mot bakteriella-och virus-infektioner. 

Immunglobulinerna (Ig) är uppbyggda av fyra sammankopplade polypeptidkedjor, två långa 

identiska ”tunga kedjor” med flera konstanta och en variabel del och två korta identiska ”lätta 

kedjor” med en konstant och en variabel del. Den övre delen av sammansättningen mellan en 

kort ”lätt” kedja och en lång ”tung” kedja bildar en antigenbindningsplats och de variabla 

delarna av både de korta ”lätta” kedjorna och de långa ”tunga” kedjorna möjliggör miljontals 

unika antigenbindningsplatser. Varje B-cell eller dess klon har alltså en unik 

immunoglobulinreceptor och antigenbindningsplats. Kroppen har miljontals kloner av olika B-

celler som en del i sitt försvar att kunna bemöta möjliga antigener eller organismer under en 

livstid. B-cellers receptorer kan binda till antigen oavsett om det finns i den extracellulära 

vätskan eller bundet till ytan av en främmande cell, exempelvis en mikrob. Utsöndrade 

antikroppar förs ut i blodet och vid påträffande av ett antigen kombineras antigen och antikropp 

ihop. Detta komplex med antigen och antikropp ökar det inflammatoriska svaret till största del 

med hjälp av aktivering av komplementsystemet. Antikroppsmedierat immunsvar, vilket också 

kallas för humoral immunitet, är det grundläggande försvaret mot virus, bakterier och gifter i 

den extracellulära vätskan.(28)  

T-cells-svar är cellmedierade, de kräver cellkommunikation via ytproteiner. T-celler delas in i 

minst två funktionsgrupper, den första funktionsgruppen är cytotoxiska T-celler och har CD8 

proteiner i sitt membran, kallas därför även CD8+ celler. Den andra funktionsgruppen är T-

hjälparcell. Även en tredje undergrupp av T-celler har identifierats, regulatoriska T-celler, som 

hindrar funktionen av både B-celler och cytotoxiska T-celler. Både T-hjälparceller och 

regulatoriska T-celler har CD4 proteiner i sitt membran och kallas för CD4+ celler. När 

cytotoxiska T-celler (CD8+) aktiveras förflyttar de sig via blodet och transporteras ut till platsen 

där deras mål finns. Målet är virus- eller patogen-infekterade kroppsegna celler och/eller 

cancerceller. När den cytotoxiska T-cellen bundit sig till målcellen attackerar den ”målcellen” 

genom utsöndring av kemiska substanser. T-hjälparceller bidrar till aktivering och funktionen 

av B-celler, makrofager och cytotoxiska T-celler (via frisättning av cytokiner). Efter att T-

hjälparceller aktiveras via bindning till antigen, förflyttas T-hjälparcellen till platsen där B-celler 

aktiveras och antigenet presenteras. En direkt kommunikation mellan T-hjälparceller och B-

celler sker via yt-receptorer och cytokinutsöndring. Kommunikationen mellan T-hjälparceller 

och den cytotoxiska T-cellen är indirekt och mest trolig via dendritiska-celler.                      
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Vissa av T-hjälparcellens utsöndrade cytokiner är inflammatoriska. Regulatoriska T-celler tros 

hämma funktionen av vissa B-celler och cytotoxiska T-celler att attackera kroppsegna proteiner 

(vilket är fallet i autoimmun sjukdom). Receptorerna på T-cellsytans plasmamembran för 

antigener är inte immunglobuliner (Ig) men har likt Ig specifika antigenbindningsplatser som 

varierar mellan T-cellsklonerna. T-cellsreceptorerna utsöndras inte heller som antikroppar utan 

är fast förankrade i T-cellens membran, receptorerna binder endast till ett antigen och endast när 

det är bundet till ett av kroppens egna proteiner. Ett specifikt proteinkomplex som finns i 

plasmamembranet, kodas av gener i kromosom 6 och kallas kollektivt för MHC (major 

Histocompatibility Complex) protein eller Human Leukocyte Antigen (HLA). Undantaget 

identiska tvillingar, har inte två personer exakt samma uppsättning av MHC-protein i sina 

plasmamembran på sina kroppsegna celler och dessa fungerar som cellulära identitetsmarkörer. 

MHC-protein är begränsande faktorer, när det gäller T-cellers förmåga att känna igen antigener, 

eftersom T-cellen samtidigt måste vara bunden till ett MHC-protein. Dock har varje undergrupp 

av T-celler olika krav på vilken typ av MHC-proteiner den ska vara bunden till beroende på 

vilka proteiner T-cellen har i sitt membran. MHC-proteiner delas upp i två klasser, klass I och 

klass II. Klass I MHC-protein återfinns på cellytan av alla kroppens kärnförande celler. MHC-

klass II finns endast hos antigenpresenterande celler (APC), som makrofager, B-celler och 

dendritiska celler. För aktivering av cytotoxiska T-celler (CD8+) krävs det antigen som är 

bundet till MHC-klass I. För T-hjälparceller (CD4+) krävs antigener bundna till MHC-klass II 

proteiner samt ytterligare en interaktion mellan icke-antigen parning av proteiner på ytan av T-

hjälparcellen och APC. När dessa två är ihopkopplade stimuleras APC till utsöndring av en 

mängd olika cytokiner; T-cells cytokiner, interleukiner 1 och 2 (IL1-IL-2) samt Tumor Necrosis 

Factor-alfa (TNF alfa). (28)  

I ett antikroppsmedierat svar binder den membranspecifika receptorn på en B-cell ett antigen 

och samtidigt binder även en T-hjälparcell ett antigenkomplex med MHC-klass II på en APC. 

Efter ett antal steg leder detta till cytokinutsöndring som stimulerar tillväxt av T-hjälparceller 

och aktiverade B-celler (plasmaceller) som utsöndrar antikroppar. Vissa aktiverade B-celler blir 

minnesceller och en del av den aktiva immuniteten. (28)   

 Autoimmun sjukdom 2.7
Autoimmun sjukdom är en kronisk komplex inflammatorisk sjukdom, vilket kan vara specifikt 

eller systemiskt (ospecifik) och karakteriseras av aktivering av det humorala immunförsvaret 

(B-celler) eller T-cells-svar (24). I vanliga fall har kroppen immunologisk tolerans/självtolerans 

mot kroppsegna celler men vid autoimmunitet reagerar immunsystemet på kroppseget protein, 

vilket då agerar som antigen. Den naturliga immuntoleransen mot kroppsegna celler sker i två 

steg; klonal deletion och klonal inaktivering. Klonal deletion är när T-celler i mognadsstadiet 

utsätts för en bred variation av kroppsegna proteiner i tymus, de T-celler som reagerar och 

binder till kroppsegna proteiner avlägsnas genom celldöd/apoptos. Även B-celler kan utsättas 

för klonal deletion, vilket säkerställer självtolerans. Klonal inaktivering sker ute i periferin och 

gör att potentiellt självreagerande celler blir inaktiverade. I vissa situationer blir det störningar i 

självtoleransutvecklingen och kroppen utsöndrar antikroppar eller mördarcell som attackerar 

kroppsegna celler eller vävnad, vilket kan resultera i funktionsförlust, inflammation eller 

permanenta skador. (28)  

2.7.1 Utveckling av autoimmunitet 

Möjliga bakomliggande anledningar för utvecklande av autoimmunitet är flera exempelvis; 

störningar i den klonala deletionen och/eller klonala inaktiveringen i kroppens perifera delar, 
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förändring av kroppseget protein i närvaro av kemikalier, läkemedel eller droger så att proteinet 

identifieras som främmande av immunsystemet, genetiska faktorer/mutationer som bidrar till 

nya okända proteiner, virusinfekterade celler kan utlösa ett immunförsvar som resulterar i en så 

stor mängd förstörda celler att en autoimmun sjukdom uppstår, proteiner som vanligtvis väldigt 

sällan möter lymfocyter blir exponerade som ett resultat av andra sjukdomar, patogena antigener 

som är nära i strukturen till kroppsegna proteiner kan resultera i att antikroppar eller cytotoxiska 

T-celler producerade mot patogena antigener också attackerar kroppsegna proteiner. (24, 28)  

Trots att etiologin bakom autoimmuna sjukdomar är okänd, är det vedertaget att både 

miljömässiga och genetiska komponenter kan påverkar utvecklingen av kroppens mottaglighet 

eller dess skyddsmekanismer (24). Många autoimmuna sjukdomar förekommer i ökad prevalens 

hos kvinnor jämfört med män. En övergripande uppskattning är att 78% av individer drabbade 

av autoimmunsjukdom är kvinnor. (29) Bland de mest studerade genetiska faktorerna för 

autoimmunitet är gener kopplade till HLA klass I och klass II (24). Ett exempel på likhet i 

struktur mellan patogena antigener och kroppsegna proteiner är Chaperonin Heat Shock Protein 

60 (värmechockproteiner) HSP60, en molekyl som återfinns i mitokondrier och i bakterier och 

är mycket antigenisk. Antikroppar mot mikrobiella HSP60 kan med hög sannolikhet 

korsreagera med mänskligt HSP60. (24, 30-32) Forskning gällande enkelnukleotidpolymorfism 

(Eng. Singel Nucleotide Polymorphism SNP) i varierande gener har kopplats ihop med ökad 

risk att utveckla autoimmuna sjukdomar (33). Behandling av autoimmuna sjukdomar kan riktas 

mot flertalet B-cellmolekyler, där den mest studerade för att uppnå B-cellutarmning vid 

autoimmun sjukdom är CD20-antigen (humant B-cellbegränsat differentieringsantigen) (24). 

3 Uppgift och avgränsningar 

Orsaken till ME/CFS är inte helt klarlagd, det finns ett flertal hypoteser och teorier till hur 

sjukdomen utvecklas, däribland immunologiska störningar inklusive autoimmuna aspekter.  

 Syfte 3.1
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka immunologiska förändringarna i ME/CFS 

vilket indikerar autoimmunitet.  

 Hypotes 3.2
Arbetet utgår ifrån hypotesen att det finns immunologiska indikatorer som påvisar 

autoimmunitet hos ME/CFS-patienter.  

 Frågeställning 3.3
Utifrån denna hypotes ges forskningsfrågan: Finns det autoimmuna aspekter i ME/CFS? 

 Avgränsningar  3.4
Arbetet avser att genomföra en litteraturstudie och granska och sammanfatta utvalda 

vetenskapliga artiklar gällande autoimmuna aspekter i ME/CFS med fokus på 

antikroppar/autoantikroppar och genstudier. Studier kommer väljas med ME/CFS 

diagnostiserad enligt CCC (se tabell 1). 
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4 Metod 

 Studiedesign 4.1
Arbetet har genomförts som en litteraturstudie, grundad på vetenskapliga artiklar. Då 

forskningen tagit fart, framförallt det senaste årtiondet, har fokus legat på artiklar från de senast 

åren. Databasen PubMed, en databas med framförallt medicinrelaterade referenser, har använts i 

sökningen av artiklar.  

 Urvalskriterier  4.2
För att välja ut lämpliga artiklar användes ett antal inkluderande respektive exkluderande 

sökkriterier som filtreringshjälp. Som en grund i samtliga sökningar nyttjades följande kriterier.  

Inkluderande kriterier 

 Publikationsdatum mellan 2010–2020  

 Originalartiklar 

 Engelska publikationer 

 ME/CFS diagnostiserad enlig CCC och/eller ICC  

 Autoimmun koppling   

Exkluderande kriterier 

 Innan 2010, på grund av utvecklingen av pågående forskning 

 Reviewartiklar 

 Fukuda- eller CDC-diagnostiseringskriterier för studie 

 Endast koppling mellan ME/CFS och specifika virus eller vaccinering 

 Ingen specifik autoimmun koppling 

För att få den autoimmuna inriktningen på artikelsökningarna i PubMed användes sökordet 

Myalgic Encephalomyelitis och (AND) och följande två begrepp: Autoimmunity och 

Antibodies. Därefter gjordes även en sökning på förkortningen ME/CFS och antibodies.  

Myalgic Encephalomyelitis (AND) Autoimmunity 

Sökningen gav 55st träffar, samtliga titlar lästes igenom och 34st exkluderades för att de inte 

var ME/CFS-relaterade utan endast autoimmun-relaterade. 6st titlar exkluderades på grund av 

specifik koppling mellan ME/CFS och vaccinering. 8st artiklar valdes bort för att de var 

Reviewartiklar. De återstående 7st abstrakten lästes igenom och 4st valdes bort för att 

diagnostiseringskriterier för ME/CFS inte var CCC-kriterier. Detta resulterade i tre valda studier 

(34-36).  

Myalgic Encephalomyelitis (AND) Antibodies  

Sökningen gav 9st träffar, samtliga titlar lästes igenom och 3st valdes bort för att de inte var 

ME-specifika eller hade en tydlig koppling till autoimmunitet. 6st abstrakt lästes igenom och 2st 

valdes bort för specifik koppling till Epstein-Barrvirus (EBV). 2st valdes bort för att de var 

föregångare till utvald studie. Detta resulterade i två valda studier (37, 38).   

ME/CFS (AND) antibodies 

Sökningen gav 11st träffar, samtliga titlar lästes igenom. 3st valdes bort för att de var Review 

artiklar. 4st valdes bort för inriktningen på specifika virus. De resterande 4st abstrakten lästes 
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igenom och 3st av dessa studier hade ingen autoimmun koppling. Detta resulterade i en 

återstående studie (39).  

Ovan genförda steg rörande bedömning gällande relevans illustreras i flödesschemat nedan (se 

figur 1). 

 

Figur 1. Flödesschema rörande relevansbedömning och urval för valda studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Studieintroduktion  

Nedan följer en kort introducerande text gällande studiernas inriktning följt av en 

sammanställande tabell som kort presenterar; titel, författare, årtal, studiens inriktning och 

urvalsgrupp (se tabell 2).  

De sex valda artiklarna studerar kopplingen mellan ME/CFS och autoimmunitet, dock med 

varierad inriktning. Två av studierna (34, 37) studerar specifika antikroppar hos ME/CFS 

patienter. Studie 1 (34) jämför mängden antikroppar för HSP-60 mellan ME-patienter och frisk 

kontrollgrupp, studie 3 (37) letar efter antikroppar riktade mot neuronalt protein hos ME/CFS-

patienter. Två studier (38, 39) är kliniska försök med behandlingar riktade mot antikroppar. 

Studie 2 är immunoadsorption med aferesteknik/blodkomponenteliminering, vilket avser att 

avlägsna beståndsdelen IgG (39). Studie 4 är utvärdering av behandling för att uppnå B-

cellutarmning via monoklonal anti-CD20 antikropps rituximab (38). Studie 5 och 6 är 

genstudier (35,36). Studie 5 analyserar förekomst av HLA-associationer hos ME/CFS-patienter  

(35), de mest studerade generna när det gäller autoimmunitet. Studie 6 genomför genotypning 

av fem SNP i immungener som tillhör riskvarianter i autoimmunitet (36). 
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Tabell 2. En sammanställande tabell gällande studiernas titlar, författare, årtal samt studiernas inriktning inklusive 

urvalsgrupp. 

Studie Titel, författare och årtal Studieinriktning 
 

1 Epitopes of Microbial and Human Heat Shock 
Protein 60 and Their Recognition in Myalgic 

Encephalomyelitis. Elfatouri et al., 2013 (34) 

 

Studerar antikroppar för HSP-60 hos ME/CFS-patienter. 
Observationsstudie/ tvärsnittsstudie av serumprover (in vitro). Test-

set 145st varav 69st ME/CFS, 76st kontrollgrupp. Utvärderings-set 

460st varav ME/CFS 61st kontrollgrupp 399st. ME/CFS-
diagnostiseringskriterier enligt CCC. 

 

 

2 Immunoadsorption to remove B2 adrenergic 
receptor antibodies in Chronic Fatigue Syndrome 

CFS/ME Scheibenbogen et al., 2018 (39) 

Studerar plasmaferes/immunoadsorbtion som en behandlingsmetod 
mot ME/CFS. Interventionsstudie. Klinisk försöksstudie, pilotstudie 

(In vivo) 

10st patienter med infektionsutlöst ME/CFS samt förhöjda β2 
autoantikroppar. ME/CFS-diagnostiseringskriterier enligt CCC. 

 

 

3 Searching for Serum Antibodies to Neuronal 

Proteins in Patients with Encephalopathy/ Chronic 

Fatigue syndrome. Giannoccaro et al., 2019 (37)  
 

Studien letar efter antikroppar riktade mot neuronalt protein hos 

ME/CFS-patienter. Observationsstudie/tvärsnittsstudie av 

serumprover (in vitro), hjärnvävnad från laboratorieråttor samt 
neuonala odlingskulturer med 50st ME/CFS och 50st kontroller. 

ME/CFS-diagnostiseringskriterier enlig CCC. 

 

 

4 B-Lymphocyte Depletion in Patients With Myalgic 

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. 

Fluge et al., 2019 (38) 

Studien jämför monoklonal anti-CD20 antikroppsbehandling 

rituximab med placebogrupp hos ME/CFS (Fas III). 

Interventionsstudie. Klinisk försöksstudie Fas III (in vivo) 151st ME-
patienter. Testgrupp med rituximab 77st och placebogrupp (n=74). 

ME/CFS-diagnostiseringskriterier enlig CCC. 

 

 

5 Human Leukocyte Antigen alleles associated with 

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 

Syndrome (ME/CFS) Lande et al., 2020 (35) 

Studien letar efter HLA-associationsförekomst hos ME/CFS-patienter 

Observationsstudie/ tvärsnittsstudie av kliniska prover (in vitro). ME-

patienter 426st och kontrollgrupp 4511st. ME/CFS-
diagnostiseringskriterier enligt CCC och ICC. ME/CFS 422st enligt 

CCC och 4st enligt ICC. 

 

 

6 Autoimmunity-Related Risk Variants in PTPN22 

and CTLA4 Are Associated With ME/CFS With 

Infectious Onset. Steiner et al., 2020 (36) 

Studien genomfördes genom genotyping av fem SNP immungener 

som PTPN22, CTLA4, TNF, vilket tillhör riskvarianter i 

autoimmunitet. Observationsstudie/tvärsnittsstudie av blodprover (in 
vitro) 305st ME/CFS-patienter diagnostiserade enligt CCC och 201st 

i kontrollgrupp. 

 

6 Resultat 

Nedan följer en redovisning av de sex valda artiklarna med syfte, studiedesign och urvalsgrupp, 

metod samt resultatdel. 

 Studie 1: Epitopes of Microbial and Human Heat Shock Protein 60 and 6.1

Their Recognition in Myalgic Encephalomyelitis. Elifaitouri el al., 2013 

(34) 

6.1.1 Syfte:  

Studiens syfte är att studera det humorala immunsystemet (HIS) och jämföra förekomst av 

antikroppar mot HSP-60 mellan ME-patienter och en frisk kontrollgrupp.  
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6.1.2 Studiedesign och urvalsgrupp 

Studien är en observationsstudie utformad som en tvärsnittsstudie. Serum från ME-patienter 

jämfördes med en kontrollgrupp av blodgivare (BG). B-cells medierade antikroppar (IgG och 

IgM) mot HSP60 uppmättes. Samtliga ME/CSF- patienter är diagnostiserade enligt CCC (se 

tabell 1). och serumproverna kommer från Gottfridskliniken i Mölndal. Kontrollgruppen är från 

Uppsala akademiska blodbank. I studien förekommer även serum från patienter med multipel 

skleros (MS) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Samtliga ME/CFS-patienter 

diagnostiserades enligt samma kriterier, men det förekommer skillnader inom ME/CFS 

urvalsgruppen. Samsjuklighet med fibromyalgi (FM) och irritabel tarmsyndrom (IBS) 

förekommer i ett mindre antal hos ME/CFS- patienterna.  

Studien är uppdelad i två omgångar med två separata urvalsgrupper fördelade i ett test-set och 

ett utvärderings-set. I test-setet ingår 69st ME/CFS-patienter; 29 ME/CFS, 13st med 

ME/CFS+FM, 15st ME/CFS +IBS, 12st ME/CFS+FM+IBS och en kontrollgrupp med 76st BG.  

I utvärderings-set ingår 61st ME/CFS-patienter varav 5 ME/CFS+ FM och 6ME+ IBS samt en 

kontrollgrupp med 331 BG (inkluderar 20 MS- och 48 SLE patienter). Kontrollgruppen är inte 

matchad i kön och ålder.  

6.1.3 Metod 

Suspension Multiplex Immuno Assay (SMIA) användes för att i serumprover identifiera både 

IgM och IgG antikroppar för HSP60-antigen från människor och från många mikrober. Studien 

är indelad i två delar, ett test-set och ett utvärdering-set, varav flera steg utfördes i båda delarna 

på både ME/CFS och BG serum. Test-setet innehåller rekombinant HSP60 från människor och 

E.coli samt 136st 30-mer överlappande och riktade peptider av mänsklig HSP60, Chlamydia, 

Mycoplasma samt 26st ytterligare mikrober. Utifrån resultat från test-setet togs ett oberoende 

utvärderings-set fram med en HSP60-baserad panel på 25st utvalda antigener.  

6.1.4 Resultat 

I IgG testet med humant rekombinant HSP60 och E.coli observerades en skillnad. IgG 

antikroppar till humant rekombinant HSP60-antigen registrerades hos 7 av 69 ME/CFS- 

patienter jämfört med 1 av 76 av BG-proverna (p-värde i Fishers test på 0,027). IgM 

antikropparna var 22 av 69 (ME/CFS) jämfört med 6 av 76 (BG) (Fishers p-värde 0,0003 och P-

värde med Wilcoxon rank sum test ˂0,005.) Mot rekombinant E. coli GroEl hittades IgG-

antikroppar i 36 av 69 (ME/CFS) och 15 av 76 (BG) (Fishers p-värde 0,0001). IgM-antikroppar 

fanns i 17 av 69 (ME/CFS) och 5 av 76 (BG) (Fishers p-värde 0,0045 och Wilcoxon P-värde 

˂0,005.)  

Även andra HSP60 peptider, primärt peptid G20, visade IgG och IgM bindningar i en större 

utsträckning till ME/CFS gruppen än till kontrollgruppen. IgG-antikroppar mot G20 

registrerades hos 7 av 69 i ME/CFS-guppen och 1 av 76 i BG-gruppen (Fishers p-värde 0,0027 

och Wilcoxon P värde ˂0,01.) IgM antikroppar hos 43 av 69 i ME/CFS gruppen och 8 av 76 i 

BG-guppen (Fishers p-värde 0,0001 och Wilcoxon P värde ˂0,005.) För G20c-peptiden 

(förflyttad tre aminosyror jämfört med G20) registrerades IgG antikroppar hos 19 av 69 i 

ME/CFS- gruppen och 16 av 76 i BG-gruppen (Wilcoxon P-värde ˂0,014.) IgM antikroppar 

fanns hos 39 av 69 i ME/CFS gruppen och 9 av 76 i BG-gruppen (Fishers p värde 0,0001 och 

Wilcoxon P-värde ˂0,005.) Ett antal mikrobiella G20c homologer analyserades och utfallen gav 

underlag för utvärdering-setetet med Chlamydia Pneumoniae.    
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I utvärdering-setet med 61st ME/CFS-patienter och kontrollgrupp av icke ME/CFS på 399 

individer (inkluderar; 331 BG-prover, 20 MS-prover och 48 SLE-prover) och antigen-peptid 

från Chlamydia pneumoniae-HSP60 observerades IgM-antikroppar i 15 av 61 (24%) (ME/CFS) 

jämfört med 1 av 399 i icke ME/CFS (Fishers p värde <0,0001). Jämförelsen mellan grupperna  

registrerar 12 av 61 i ME/CFS-gruppen jämfört med 1 av 331 i BG-gruppen (Fishers p värde 

<0,0001).   

 Studie 2: Immunoadsorption to remove B2 adrenergic receptor antibodies 6.2
in Chronic Fatigue Syndrome CFS/ME. Scheibenbogen et al., 2018 (39) 

6.2.1 Syfte 

Utvärdera effekten av behandling med immunoadsorption (IA) som avser att avlägsna 

autoantikroppar mot β-adrenerga receptorer hos ME/CFS patienter. 

6.2.2 Studiedesign och urvalsgrupp 

Studien är en interventionsstudie, en pilotstudie med 10st ME/CFS deltagare som är 

diagnostiserats enligt CCC (se tabell 1). Exkluderingskriterier är medicinska eller andra 

neurologiska sjukdomar som kan orsaka utmattning. Inkluderandekriterier för deltagarna är 

infektionsutlöst ME/CFS. Bedömningen av sjuklighetsgrad enligt Bell skalan
1
 på ≤ 50 av 100. 

Ytterligare inkluderandekriterier för studiedeltagande är förhöjda antiktoppar mot β-adrenerga 

receptorer. Sex av patienterna uppvisar även autoantikroppar mot muskarin 3 och 4 

acetylkolinreceptorer.  

6.2.3 Metod 

Behandling genomfördes med immunoadsorption (IA) med Globaffin columns, innehållande 

peptider som specifikt binder till IgG. Fem cykler av behandlingen utfördes på dag 1–3, 6–7 

med 2–2,5 gånger total plasmavolym filtrerad. Efter den femte behandlingen mottog alla 

patienter 25g IgG intravenöst. Antikroppar mot β-adrenerga och M3/M4 receptorer analyserades 

enligt ELISA teknologi. Proverna från före och efter behandling analyserades samtidigt för 

jämförelse av mängden antikroppar. B-cells fenotypning analyserades med flödescytometri. För 

symptomgradering innan behandling fyllde patienterna i ett frågeformulär där symptomen 

graderas på en 1–10 gradig skala (1: inga, 5: milda, 10: alvarliga symptom). Vid uppföljande 

kontroller registrerade patienter månadsvisa förändringar i symptom jämfört med baseline på en 

0–6 gradig skala (0: avsevärd försämring, 3: ingen förändring, 6 avsevärd förbättring). 

Symptomen kategoriserades enligt; utmattningskänsla, utmattning efter ansträngning, behovet 

av vila och daglig funktion, kognitiv påverkan (innefattar minnesstörningar, 

koncentrationsförmåga och mental trötthet), immunpåverkan (innefattar smärtgraden i 

lymfkörtlar, halsont och förkylningssymptom). Även FACT-F a 13item frågeformulär fylldes i 

vid baseline och månadsvis för utvärdering av utmattning och kognitiv påverkan (skala 0-52, 

52: ingen utmattning, 0: allvarlig utmattning). Utvärdering av muskelstyrka och 

endotelcellsfunktion genomfördes med ett isometrisk greppstyrketest med Pinch Dynamometer 

och perifer endotelcellsfunktion utvärderades med Pulse Arterial Tonometry (PAT). I statistisk 

analys nyttjades icke-parametriska data.   

                                                      

1 Bellskalan är en självskattningsskala mellan 0 och 100. 0 på Bell skalan är ihållande allvarliga symptom, sängliggande och 

oförmögen att ta hand om sig själv. 100 på Bellskalan är inga symptom vid vila, aktivitet, en normal generell aktivitetsnivå och är 
förmögen att jobba heltid utan svårigheter.  
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6.2.4 Resultat 

IgG-nivåerna för samtliga patienter låg inom nivån (7–16 g/l) innan behandlingen och 

reducerades redan efter första behandlingen. Efter fjärde behandlingen låg medianen på 0,73 g/l 

(mått mellan 0,21–0,74 g/l) medan IgA- och IgM-nivåerna var oförändrade. β1, β2, M3 och M4 

antikropparna sänktes parallellt med den totala IgG-nivån med undantag för en patient. För 

utvärdering av reducerad β2-nivå, analyserades nivåerna i eluatet ifrån första IA. Analysen 

visade på att ß2-nivåer var genomsnittligt tvåfaldigt (från 0,3 till 10 gånger) högre i eluatet än i 

serum dagen före IA hos alla patienter och 1,1 gånger hos patient 3. De förhöjda beta-adrenerga 

antikropparna minskade hos 9 av 10 patienter och efter sex månader kvarstod en lägre nivå av 

förhöjda adrenerga antikroppar jämfört med innan behandling. Andelen minnes B-celler 

minskade och andelen plasmaceller ökade efter fjärde behandlingen. 

För symptomgardering utifrån baseline, (enligt skalan 0–6, 0: försämring, 3 ingen förändring, 6: 

förbättring) registrerades en förbättring hos sju patienter under behandlingen och tre uppvisade 

ihållande förbättringar under 6–12+ månader efter behandling. Två patienter upplevde en 

kortvarig förbättring och två patienters symptom försämrades initialt men följdes av en 

förbättring som varade i flertalet månader efter behandlingen. Symptomgraderingen enligt 

FACT-F (0-52. 52: ingen utmattning, 0: allvarlig utmattning) registrerades medelvärdet 13 vid 

baseline och 17,3 efter 3 månader (p = 0,038). 6 månader efter avslutad behandling registrerades 

ett medelvärde på 20,7 (p = 0,045). Några skillnader i endotelcellsfunktion och 

handmuskelstyrka kunde inte observeras varken vid tre eller sex månader efter avslutad 

behandling. För antalet steg (registrerade med en vivofit-aktivitetsmätare en vecka varje månad) 

registrerade två patienter ett ökat antal steg efter avslutad behandling medan övriga 

registreringar varierade.  

 Studie 3: Searching for Serum Antibodies to Neuronal Proteins in Patients 6.3

with Encephalopathy/ Chronic Fatigue syndrome. Giannoccaro et al., 2019 

(37) 

6.3.1 Syfte 

Studien undersökte förekomst av antikroppar mot neuronala proteiner hos patienter med 

ME/CFS, vilket kan bidra till symptomen. 

6.3.2 Studiedesign och urvalsgrupp 

Observationsstudie/tvärsnittsstudie av serum från patientgrupp och kontrollgrupp, samt på 

preparerad hjärnvävnad och nervcellodling från Sprague Dawley råttor. Urvalsgruppen består av 

100 individer; 50st ME patienter diagnostiserade enligt CCC (uttagna till fas III rituximab 

studien(38)), 50st friska kontroller matchade i kön och ålder. Totalt könsfördelning i 

studiedeltagare är 80 kvinnor och 20 män.        

6.3.3 Metod 

Serumprov från 50st ME/CFS-patienter som togs i samband med rekrytering till rituximab fas 

III studien (38) samt kontrollprover från 50st friska individer, matchade i ålder och kön. 

Immunhistokemi användes på preparerade histologiska-hjärnvävnadsprover i sagitala snitt från 

Sprague Dawley råttor för påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta 

antikroppar. Nervcellodlingar från Sprague Dawley råttor inkuberades också med patientserum. 

Bindningar av patient IgG till neuroner graderades subjektivt på en 0–4 gradig skala (0=ingen 

och 4= mycket stark). Positiva svar upprepades och antikroppsspecificitet analyserades. 
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radioimmunoprecipitation användes för mätning av antikroppar mot AChR 

(acetylkolinreceptorer) och MuSK (Muscle Specific Kinase). Prover som tydligt visade positivt 

utslag på både nervceller och hjärnvävnad från Sprague Dawley råttor screenades för ett antal 

olika receptorer. LRP4 (Leucine-Rich Protein 4) och NMDAR (N-Methyl-D-Aspartate 

Receptor) valdes ut som möjliga antigener för hela cohorten. Proteinerna uttrycktes i mänskliga 

embryonala njurceller 293T-celler efter transfektion av vald plasmid. Levande celler in 

kuberades med patientserum och antikroppsbildning till den uttryckta genen observerades med 

fluorescensmikroskopi. En objektiv visuell bedömning genomfördes för att avgöra intensiteten i 

av antikroppsbindningen på en 0–4 gradig skala (0=ingen 4=stark). Samtliga prover var kodade 

under analyserna och avkodades först efter att alla tester och datainsamling var slutförd. 

6.3.4 Resultat 

Åtta patienter och elva kontroller visade viss serum-immunreaktivitet mot proteiner i 

hjärnvävnad eller nervcellodlingar. Endast en patient och två deltagare uppvisade specifika 

serumantikroppar. För en övergripande resultatsammanställning av studien, se tabell 3. 

 

Tabell 3. En sammanställande tabell över resultaten för studie 3. 

Patienter 

och 

kontroller 

Bindningar till histologiska 

hjärnvävnadsprover  

(n=100) 

Bindningar till levande 
nervcellodlingar 

(n=60) 

Bindningar till 

NMDAR  

(n=100) 

Bindningar 

till LRP4  

(n=100) 

 
 

 

 

ME/CFS 5 3/40 0 1  
 

Friska 6 5/20 1 1  

n= antal i urvalsgruppen; LRP4 = leucine-rich protein 4; NMDAR = N-methyl-d-aspartate receptor 

 

De positiva svaren för immunreaktivitet hos ME/CFS-patienter kunde inte specifikt kopplas till 

symptomgrad av självrapporterad gradering (på en 0-10 gradig skala) av trötthet, smärta, 

kognitiv funktion, sömn och autonoma problem, vilket fyllts i av patienterna i samband med 

seruminsamlingen. Däremot kunde de positiva svaren kopplas ihop med patienter som varit 

diagnostiserade en kortare tidsperiod och med allvarligare symptomgrad.  

 Studie 4- B-Lymphocyte Depletion in Patients With Myalgic 6.4

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Fluge et al., 2019 (38) 

6.4.1 Syfte 

Utvärdera behandlingseffekten av monoklonal anti-CD20 antikropp rituximab, jämfört med 

placebo hos patienter med ME/CFS. 

6.4.2 Studiedesign och urvalsgrupp 

Studien är randomiserad, placebo-kontrollerad och dubbelblindad. Studien genomfördes på fyra 

universitetssjukhus och ett allmän-sjukhus. Urvalsgruppen består av 151 ME/CFS patienter, 

diagnostiserade enligt CCC. Gruppen är indelad i en testgrupp och en placebogrupp. 

Testgruppen med rituximab består av 77 ME/CFS-patienter, placebogruppen av 74 ME/CFS-

patienter. Åldern på deltagarna är mellan 18-65 år som har varit diagnostiserade mellan 2–15 år. 
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6.4.3 Metod 

Vilken typ av behandling som administrerades, rituximab eller placebo, var dold från både 

patient och studiens personal. Första fasen av behandlingen administreras genom två infusioner 

med rituximab eller placebo med två veckors mellanrum. Mängden är 500 mg/m2 av kroppsyta 

(ett maximum på 1000 mg) eller en motsvarande volym av saltlösning med tillsatt albumin 0,4 

mg/mL för att försäkra att ingen synlig skillnad fanns vid administrering. I uppföljningsfasen 

mottog alla patienter fyra underhållsinfusioner med fixerad dos av 500 mg vid 3, 6 .9 och 12 

månader, uppföljningen varade i 24-månader. Placebo eller behandling fördelades enligt ett 1:1 

förhållande. Sex veckor efter den första behandlingen fick patienterna registrera huruvida de 

ansåg att de tillhörde rituximab eller placebogruppen.  

Vid studien start (baseline) självregistrerande samtliga patienter sina symptom med; SF-36, 

version 1.2, hospital Anxiety och depression scale, the fatigue severety scale samt en modifierad 

DePaul symptom frågeformulär. Patienterna fyllde i utgångsläget för ME/CFS symptom på en 

1–10 gradig skala och funktionsskala upp till 100%. Varje patient använde ett rörelsearmband 

hemma under 5–7 dagar för registrering av fysisk aktivitet. Med tremånaders intervaller gjordes 

en klinisk utvärdering och ifyllnad av frågeformulär. Varannan vecka registrerade patienterna 

deras funktions- och symptomnivå och jämfört med första registreringen på en 0–6 gradig 

utmattningsskala
2
, (3: ingen förändring, 4–6 förbättring, 0-2 försämring). Var tredje månad 

fyllde patienterna i ett SF-36 frågeformulär och FSS var sjätte månad. Kompletterande 

registrering för fysisk aktivitet med rörelsearmband gjordes mellan 17 och 21 månader efter 

behandling. 

Studien har två primära utfallsmått, baserade på utmattningsskalan
2
 och ett sekundärt 

utfallsmått. Det första primära utfallsmåttet är skillnaden mellan behandlingsgrupperna vid 

upprepade registreringar i utmattningsskalan
2
 upp till 24 månader. Det andra primära 

utfallsmåttet är andelen som når ett behandlingssvar, som definieras som mins 4,5 poäng på 

utmattningsskalan
2
, under en period på minst åtta veckor. Det sekundära utfallsmåttet är 

gruppskillnader i upprepade resultat av; SF-36 fysiska funktionsskalan (SF-36-PF), SF-36 

fysiska komponent summeringen (SF-36-PCS) och Fatigue Seveiety Scale över en 24 månaders 

period. Skillnad mellan grupperna i förändringsvariabler och medelvärde i skillnad mellan 

registrerade värden från studiens start (basline) till 18 månader.     

6.4.4 Resultat 

Det första primära utfallsmåttet, upprepad registrering på utmattningsskalan (0–6), gav ingen 

signifikant skillnad mellan behandlad grupp och placebogruppen under uppföljningen (P= 0,80). 

Skillnaden i medelvärde, i utmattningsskalan, mellan behandlad grupp och placebogruppen 

under en 24 månaders tidsperiod var 0,02 (95% konfidensintervall CI, -0,27 till 0,31). Totalt 

uppfyllde 46 patienter kriterierna för samlad svarsfrekvens (definieras som 4,5 poäng minst på 

0–6 utmattningsskalan, under en period på minst åtta veckor) 26 i placebogruppen (35,1%) och 

20 i rituximabgruppen (26%). Skillnaden mellan de båda grupperna var 9,2 procentenheter 

(95% CI.5,5 till 23,3). De sekundära jämförande resultaten av SF-36 fysiska funktionsskalan 

(SF-36-PF), SF-36 fysiska komponent summeringen (SF-36-PCS) och Fatigue Severety Scale 

gav inte heller några signifikanta resultat. 20 patienter i rituximab gruppen och 14 i 

                                                      

2 Utmattningsskala: Skillnaderna i symptomnivåerna anpassades ifrån Clinical Global Impression skala, vilket tidigare användes för 

CFS, med en relativ skala mellan 0–6. 3 indikerade ingen förändring och 4–6 liten till stor förbättring och 0-2 liten till stor 

försämring. Utmattningsskalan (0-6) inkluderade fyra utmattningsrelaterade symptom: utmattningskänsla, utmattning efter 
ansträngning, behovet av vila och daglig funktion 



 

17 (27) 

 

placebogruppen rapporterade allvarliga negativa händelser (Adverse Events) under 

behandlingsperioden. Sammanfattningsvis resulterade B-cells utarmning via flertalet infusioner 

av rituximab över en period på 12 månader inte i kliniska förbättringar hos patienter med 

ME/CFS. 

 Studie 5: Human Leukocyte Antigen alleles associated with Myalgic 6.5

Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Lande et al., 2020 

(35) 

6.5.1 Syfte 

Genomföra en undersökning av förekommande HLA-associationer, vilket är karakteriserande 

för autoimmunitet, i en stor urvalsgrupp av ME/CFS-patienter.  

6.5.2 Studiedesign och urvalsgrupp 

426 ME/CFS patienter och 4511 friska kontroller från norska benmärgsdonationsregistret som 

är etniskt matchad med patientgruppen. 422 ME/CFS patienter har diagnostiserats i Norge enligt 

diagnostiseringskriterierna CCC och 4 patienter enligt ICC (se tabell 1). ME/CFS patienterna 

uppgav identifikation av familjemedlemmar upp till bryllingar (3rd degree relatives). Nära 

släktingar uteslöts ur urvalsgruppen för att försäkra sig om att endast en patient per utökad 

familj inkluderades i studien. Medelåldern vid diagnostiseringen av ME/CFS hos patienterna är 

34,7 år. 82% av ME/CFS patienterna är kvinnor och majoriteten patienter har varit 

diagnostiserade med ME/CFS mellan en period av 5–10 år. Symptomgraden hos patienterna 

fördelas på; 12,5 %, allvarliga eller mycket allvarliga (sängliggande), 28,6 % medel till svåra 

symptom (bundna till hemmet). Totalt 41% av ME/CFS patienterna var sängliggande eller 

bundna till hemmet och 86% var oförmögna att jobba hel eller deltid de senaste 6 månaderna. 

6.5.3 Metod 

Kartläggning av förekommande HLA alleler hos ME/CSF patienter genom analys med 

genotypingsteknik, Next-generation sequencing (NGS), en metod som gör det möjligt att 

analysera stora delar av genetiskt material i samma analys. Riktad analys av HLA klass I gener 

HLA-A, -B och C och klass II gener HLA DRB1, -DQB1, -DPB1, -DQA1 i både 

patientgruppen och kontrollgruppen. Genotypingstekniken kunde genomföras till 99% i 

patientgruppen och till 99,9% i kontrollgruppen för alla locus. Global association för varje locus 

beräknades enligt ett sannolikhetsratio-test med ovanlig allelfrekvens, tröskelvärdet var på 0,01. 

Genetisk association utvärderades på allel och haplotypnivå med Odds Ratio (OR) 95% 

konfidensintervall (95% CI). Riskalleler beräknades med logit-baserade uppskattningar. 

Kopplingsojämnvikts (LD) uträkningar utfördes för att undersöka graden av 

oberoendeförhållande mellan associerade alleler och redovisas i D´-värde. Signifikansnivån var 

0,05.   

6.5.4  Resultat 

2nd Field Resolution Genotyping-teknik utfördes i patient och kontrollgrupp på HLA klass I 

generna HLA-A, B, C, och klass II generna HLA- DRB1, -DQB1, -DPB1. Tekniken särskiljer 

HLA alleler som kodar för specifika HLA proteiner. Inga signifikanta avvikelser noterades i 

någon HLA-locus, varken hos patientgruppen eller i kontrollgruppen.  

Det globala associationstestet, genomfördes för varje HLA locus, visade signifikans för: HLA-C 

(p=0,04) och HLA- DQB1 (p=0,04). Vid jämförelse av individuell allelfrekvens (antalet 
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individer med viss genvariant) mellan patient och kontrollgrupp, registrerades fyra HLA risk-

alleler: C*07:04, B*57:01, DQB1*03:03, B*44:02. För att utvärdera beroendeförhållandet av 

HLA- associationerna uppmättes graden av Linkage Disequilibrium (LD)/ kopplingsojämnvikt, 

icke slumpmässig association mellan kopplade gener, mellan de fyra allelerna inom 

patientgruppen. Stark association observerades mellan C*07:04 och B*44:02 (D´=0,90), med 

uppskattad förekomstfrekvens på 3,5% i patientgruppen och 1,7% i kontrollgruppen (OR mellan 

grupperna 2,1; 95% CI 1,4 till 3,1). Stark association observerades även mellan B*57:01 och 

DQB1*03:03 (D´=0,69), med uppskattad förekomstfrekvens på 3,3% i patientgruppen och 2,0% 

i kontrollgruppen. (OR mellan grupperna 1,7; 95% CI 1,1 till 2,5) Den starka associationen 

indikerar att allelerna kan finnas i två distinkta haplotyper. C*07:04 och DQB1*03:03 

markerades som tag alleler för MS/CFS association eftersom det initialt även registrerades på 

det globala associationstestet för HLA locus. Inga könsskillnader mellan HLA associationerna 

observerades i ME/CFS gruppen. Två alleler med negativ association, främst B*08:01(OR 0,7; 

95% CI 1,3 till 2,2) och DPB1*02:01(OR 0,7; 95% CI 0,6 till 0,9) inom ME/CFS gruppen vilket 

indikerar ett potentiellt skydd. De två allelerna hade ingen signifikant LD/ kopplingsojämnvikt 

vilket indikerar oberoende associationer. 

Proportionen av individer som bar på C*07:04 var 7,7 % i patientgruppen och 3,8% i 

kontrollgruppen. Proportionen av individer som bar på DQB1*03:03 var 12,7% i patientgruppen 

och 8,7% i kontrollgruppen. Proportionerna av individer som bar på en eller båda riskallelerna 

var 19,2% i patientgruppen och 12,2% i kontrollgruppen (OR 1,7; 95% CI 1,3 till 2,2). 

Patienterna som bar på en eller båda riskallelerna hade signifikant högre proportion av 

komorbitets/samsjuklighetsdiagnoser som Hashimotos sjukdom, psoriasis reumatoid artrit mfl. 

 Studie 6. Autoimmunity-Related Risk Variants in PTPN22 and CTLA4 Are 6.6

Associated With ME/CFS With Infectious Onset. Steiner et al., 2020 (36)  

6.6.1 Syfte 

Via genotypingsteknik undersöka förekomst av fem Single Nucleotide Polymorphism/ 

enbaspolymorfism (SNP), vilket tillhör riskvarianter för utveckling av autoimmun sjukdom, hos 

ME/CFS-patienter jämfört med en kontrollgrupp.  

6.6.2 Studiedesign och urvalsgrupp 

Studien var en observationsstudie/tvärsnittsstudie av blod från en urvalsgrupp på 506 personer, 

305 ME/CFS-patienter och 201 personer i kontrollgruppen. ME/CFS patienterna var 

diagnostiserade enligt CCC (se tabell 1). Exkluderande kriterier för ME/CFS-gruppen är andra 

medicinska eller neurologiska sjukdomar som kan orsaka utmattning och autoimmuna 

sjukdomar med undantag för Hashimotos sjukdom. 232st av 305 ME/CFS-patienter uppgav ett 

hastigt insjuknandeförlopp som föregicks av sjukdom eller en infektion, Infektion Triggered 

Onset (ITO). Data gällande vilken typ av infektion samlades in retroaktivt och kunde därefter 

klassificeras i grupperna; respiratorisk eller gastrointestinal infektion, primär EVB och viral 

eller bakteriell infektion. En frisk kontrollgrupp på 201 personer rekryterades ifrån personalen. 

Samtliga i patientgruppen och kontrollgruppen var av kaukasiskt ursprung. 

6.6.3 Metod 

Observationsstudie/tvärsnittsstudie från blodprover eller från perifera mononukleära blodceller 

(PBMCs). SNP analyserades i kodade regioner genom Allelic Discrimination (AD) 

polymeraskedjereaktion (PCR). PCR resultaten visualiserades genom uppdelade x- och y-alleler 
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för att särskilja mellan homo- och heterozygoter. Lymfocyters fenotypning inkluderade; T-celler 

CD3+, CD4+ CD8+ och B-cell CD19+. Serumproteiner som analyserades var C reaktivt protein 

(CrP), komplementproteiner C3, C4, lösliga IL-2 receptorer (IL-2R), IgG och TNFα. P-värde på 

0,05 ansågs som signifikant.  

6.6.4 Resultat 

De fem analyserade SNPs i immunegenerna är: Tyrosine Phosphatase Mon-receptor typ 22 

(PTPN22, rs2476601), Cytotoxic T-lymphocyte -associated Protein 4 (CTLA4, re3087243), 

Interferon Regulatory Factor 5 (IRF5, rs3807306), Tumor Necrosis Factor (TNF, rs1799724) 

och Tumor Necrosis Factor (TNF, rs1800629). 

Resultaten visade en signifikant ökad andel av PTPN22 rs2476601 risk-allel A med allel-

frekvens (AF) i ME/CFS gruppen (AF 12%, OR mellan grupperna 1,50; 95% CI 0,97 till 2,31 

och P=0,033) jämfört med friska kontroller (AF 8%). Vid vidare analys framkom en skillnad 

inom ME/CFS-gruppen. Den signifikanta skillnaden kunde endast observeras hos de 232 av 305 

patienter vilka uppgivit ett hastigt insjuknandeförlopp med en infektionsutlöst ME/CFS, 

infektion Triggerd Onset (ITO) (AF 13% OR mellan grupperna 1,63; 95% CI 1,04 till 2,55 

p=0,016) men inte hos de som inte uppgivit någon infektion i samband med insjuknande i 

ME/CFS (AF 9% OR mellan grupperna 1,09; 95% CI 0,56 till 2,14 p=0,398) jämfört med 

kontrollgruppen (AF 8%). 

Resultaten för andel av CTLA4, re3087243 risk-allel G visade signifikant högre förekomst i 

ME/CFS gruppen (AF 63% OR mellan grupperna 1,34; 95% CI 1,04 till 1,73 p=0,012) jämfört 

med kontrollgruppen (AF 56%). Även här kunde en signifikant skillnad endast observeras hos 

patienter vilka uppgivit infektionsutlöst ME/CFS, infektion Triggerd Onset (ITO). (AF 66% OR 

mellan grupperna 1,53; 95% CI 1,17 till 2,03 p=0,001) men inte hos de som inte uppgivit någon 

infektion i samband med insjuknande i ME/CFS (AF 53% OR mellan grupperna 0,89; 95% CI 

0,61 till 1,30 p=0,268) jämfört med kontrollgruppen (AF 56%) 

Resultaten för andelen IRF5, rs3807306 risk-allel T var lägre i ME/CFS gruppen (AF 47%) än i 

kontrollgruppen (AF 51%) och signifikant lägre hos patienter utan infektionsutlöst ME/CFS 

(AF 41% % OR mellan grupperna 0,68; 95% CI 0,46 till 0,99 p=0,023) jämfört med 

kontrollgruppen (AF 51%). 

Ingen skillnad i andel av TNF, rs1800629 mellan patientgrupp och kontrollgrupp observerades. 

Resultaten för TNF, rs1799724 risk-allel T var lägre i ME/CFS gruppen (AF 10%) än i 

kontrollgruppen (AF 13%) och signifikant lägre hos patienter utan infektionsutlöst ME/CFS 

(AF 8% OR mellan grupperna 0,55; 95% CI 0,28 till 1,10 p=0,043) jämfört med 

kontrollgruppen (AF 13%). Ingen association med IRF5 eller TNF observerades hos patienter 

med infektionsutlöst (ITO) ME/CFS. 

En samlad analys av fördelningen av CTLA4, re3087243 och PTPN22 rs2476601 hos patienter 

med infektionsutlöst (ITO) ME/CFS, visade en signifikant skillnad jämfört med friska 

kontroller (CTLA4 rs3087243: p= 0,0061 och PTPN22 rs2476601: p=0,026). Fördelningen hos 

patienter utan infektionsutlöst ME/CFS motsvarade fördelningen i kontrollgruppen.  

I analysen av lymfocyter observerades lägre nivåer av CD19+ B-celler (p=0,05) och en tendens 

mot lägre C3 nivåer hos patienter med infektionsutlöst (ITO) ME/CFS. I analysen av CrP 

koncentrationen observerades högre nivåer hos patienter utan infektionsutlöst ME/CFS. Ingen 
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skillnad i andel; CD3+, CD4+ och CD8+ T-celler, lösliga IL-2 receptorer (IL-2R), IgG 

koncentration eller TNFα observerades mellan undergrupperna av ME/CFS- patienterna.  

6.6.5 Sammanfattande resultat 

Nedan följer en sammanfattande tabell (se tabell 4) gällande studiernas utfall.  

 

Tabell 4. Sammanställning av positiva och/eller negativa fynd. 

Studie Titel, författare och årtal Positiva eller negativa utfall i studien 
 

 

1 Epitopes of Microbial and Human Heat Shock 

Protein 60 and Their Recognition in Myalgic 

Encephalomyelitis. Elfatouri et al., 2013 (34) 
 

IgM till specifika korsreaktiva epitoper av mänsklig och mikrobiell 

HSP60 förekommer i en undergrupp av ME/CFS vilket är 

kompatibelt med infektionsutlöst autoimmunitet. 
 

 

2 Immunoadsorption to remove B2 adrenergic 

receptor antibodies in Chronic Fatigue Syndrome 
CFS/ME Scheibenbogen et al., 2018 (39) 

 

Studien visar effektivt borttagande av IgG och viss förbättring under 

behandlingsperioden, endast ett fåtal rapporterade ihållande 
förbättring. 

 

 

3 Searching for Serum Antibodies to Neuronal 
Proteins in Patients with Encephalopathy/ Chronic 

Fatigue syndrome. Giannoccaro et al., 2019 (37)  
 

Viss antikroppsbindning till neuronala antigen hittades men ingen var 
specifik för ME/CFS. 

 

4 B-Lymphocyte Depletion in Patients With 

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 
Syndrome. Fluge et al., 2019 (38) 

 

B-cells utarmning via flertalet infusioner av rituximab över en period 

på 12 månader resulterade inte i kliniska förbättringar hos patienter 
med ME/CFS. 

 

 

5 Human Leukocyte Antigen alleles associated with 

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue 

Syndrome (ME/CFS) Lande et al., 2020 (35) 

 

Två oberoende HLA locus identifierades och fyra risk-alleler hos 

ME/CFS- patienter.  

 

6 Autoimmunity-Related Risk Variants in PTPN22 

and CTLA4 Are Associated With ME/CFS With 

Infectious Onset. Steiner et al., 2020 (36) 

Analysen visade signifikanta associationer av två riskalleler för 

autoimmun sjukdom hos patienter med infektionsutlöst ME/CFS. 

 

7 Diskussion 

 Studiernas inriktning 7.1
Det förekommer skillnader i både studiedesign och metod för de valda studierna, dock har dessa 

studier en gemensam forskningsansats, att undersöka ME/CFSs etiologi. Forskningen i valda 

artiklar är inriktad mot autoimmuna indikationer såsom autoantikroppar och genetiska faktorer. 

Detta innebär också att respektive studie har olika ansatser och syften, vilket gör det svårt att 

direkt jämföra olika studier med varandra.  

 Relevans- och kvalitetsgranskning av valda studier.  7.2
Som en del av relevansbedömningen är det önskvärt att göra en granskning utifrån SBU:s 

riktlinjer (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) (40). Riktlinjerna behandlar 

fem olika huvudområden med adekvata frågor, vilka är studiepopulation, undersökt 

intervention, jämförelseintervention, effektmått samt studielängd. Ingen av de utvalda studierna 

uppfyller alla av de rekommendationer som SBU anger och framförallt är det 

tillkortakommanden när det kommer till storlek på urvalsgrupperna. Trots detta nyttjas de valda 

artiklarna i studien, då dessa är representativa för var forskningen rörande ME/CFS står idag. 

Även denna litteraturstudie stödjer sig på SBU:s riktlinjer och syftar till att undvika studier med 
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systematiska fel eller bias (40). Utifrån bias-områdena; selektion, behandling, bedömning, 

bortfall, rapportering samt intressekonflikt, har identifierade artiklar behandlads. Utifrån denna 

genomlysning finns det inte någon alarmerande risk inom något bias-område för någon av de 

valda artiklarna. Generellt gällande den statistiska styrkan (Statistical Power) så påverkas den av 

relativt små urvalsgrupper. 

ME/CFS påverkar inte endast olika kroppsfunktioner och organ utan även symptomgraden hos 

individer kan variera över tid. Individuella skillnader i samsjuklighet hos ME/CFS patienter 

förekommer också, vilket ytterligare bidrar till en heterogen patientgrupp. Svårigheter 

förekommer i differentiering av orsakssamband i en heterogen urvalsgrupp som ME/CFS-

patienter tillhör. (5, 7) Trots ansatsen i litteraturstudiens exkluderingskriterier, att endast 

använda artiklar med urvalsgrupper med diagnostiseringskriterierna CCC, så varierar 

redovisningen i studierna av samsjuklighet, ålders -och könsfördelning och huruvida individerna 

i ME/CFS-gruppen deltagit i tidigare studier.   

Valda studier inkluderar en klinisk pilotstudie med endast 10 ME/CFS-patienter i urvalsguppen 

utan kontrollgrupp (39), vilket kan anses som begränsande när det kommer till generella 

antagande. Dock specificeras ytterligare inkluderingskriterier utöver diagnostiseringskriterier, 

för att eftersträva en så homogen urvalsgrupp som möjligt (39). Resterande av de fem valda 

studierna inkluderar kontrollgrupper och urvalsgrupper från 100 upp till 4937. Flertalet av 

studierna använder icke-parametisk data, vilket innebär icke normalfördelad data och generellt 

lägre statistisk styrka (43). 

 Resultat-diskussion 7.3

7.3.1 Negativa utfall i valda studier. 

Tre av studierna resulterade i negativa utfall i styrkande av autoimmuna aspekter i ME/CFS (37-

39). Två av dem är kliniska studier av behandling (38, 39) och en undersöker förekomst av 

antikroppar (37).  

Behandling av autoimmuna sjukdomar kan riktas mot flertalet B-cellmolekyler, där CD20 

antigen är den mest studerade för att uppnå B-cellutarmning (24). Rituximab är en typ av 

protein som kallas för monoklonal antikropp, som binder specifikt till CD20 på ytan av B-

lymfocyter och gör så att cellen dör (41). I fas III studien av Fluge et al., 2019  (38) styrkes inte 

utfallet rollen av rituximab som en verksam behandlingsform av ME/CFS-patienter. Resultatet i 

sig utesluter inte en immunologisk påverkan i ME/CFS. En jämförelse med tidigare utfall i fas I 

och II understryker vikten av en randomiserad placebo-kontrollerad, dubbelblindad studie (43). 

En reflektion angående det negativa resultatet är att plasmaceller, antikroppsproducerande B-

celler, och minnesceller uttrycker CD27 vilket inte finns på andra typer av B-celler. 

Plasmaceller uttrycker inte CD10 CD19 eller CD20 på cellytan, vilket är typiskt för B-celler i 

tidigare stadier av B-cellsutvecklingen. (42)  

I Scheibenbogen et al., 2018 (39) används immunoadsorption/plasmaferes som en 

behandlingsform, som är en behandling av autoimmuna sjukdomar med aferesteknik, ett 

förfaringsätt vilket avser att avlägsna IgG. Studien visar effektivt borttagande av IgG och viss 

förbättring i 7 av 10 deltagare under behandlingsperioden, dock återkom symptomen efter 1–6 

veckor. Endast tre deltagare rapporterade en längre period av förbättrade symptom (mellan 6–12 

månader) (39). Sammanfattat indikerar detta att sänkta nivåer av IgG antikroppar har viss 

påverkan i ME/CFS. I denna studie fanns inte någon placebogrupp och hänsyn bör tas till 
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placeboeffekten, förväntanseffekten av behandlingen (43). Bellskalan användes under 

inkluderande kriterier för studien men fylldes inte i under behandling eller vid uppföljning. 

Symptomen graderades istället efter en 0–6 gradig skala (0: försämring, 3: ingen förändring, 6: 

förbättring) som endast redovisas i svåravlästa diagram i resultatdelen. FACT-F frågeformulär 

registrerades både vid baseline och vid uppföljning och skillnaden redovisas i siffror och p 

värden i resultatdelen. I både Scheibenbogen et al., 2018 (39) och Fluge et al., 2019 (38) är en 

svaghet i studierna självrapportering av symptom, vilket i sin tur ökar risken för minnesfel 

”minnesbias” (38,43).  Användningen av frågeformulären grundas i att det inte i nuläget finns 

specifika mätbara biomarkörer för ME/CFS. 

I Giannoccaro et al., 2019 (37) hittades antikroppar mot nervcell-antigener i ett fåtal prover men 

ingen som var specifik för ME/CFS- patienter. Studien ger ingen klinisk data som förklarar 

symptomen. En tänkbar faktor är att antikropparna kan vara beroende av flertalet faktorer.(37) 

7.3.2 Positiva utfall i valda studier 

Tre av studierna resulterade i positiva utfall i styrkande av autoimmuna aspekter i ME/CFS.(34-

36) Två av dem är genstudier för riskfaktorer i utvecklandet av autoimmunitet (35,36) och en 

söker efter antikroppar(37).  

Elifatouri et al., 2013 (34) gav positiva resultat som visade på en selektivt immunrespons riktat 

mot vissa HSP60 epitoper i en undergrupp av ME/CFS patienter. Detta indikerar att HSP60 

antikroppars korsreaktivitet efter infektion främjar bildandet av autoantikroppar mot mänskligt 

HSP60. Resultaten av de serologiska testerna kan inte avgöra om antikropparna härstammar 

ifrån en eller flera akuta infektioner (34). 

Den största studien som ingår i detta arbete utfördes av Lande et al., 2020 (35) med en 

urvalsgrupp bestående av 426 ME/CFS-patienter och 4511 individer i kontrollgruppen. Tidigare 

HLA-associationsstudier har tidigare genomförts med variationer inom både 

diagnostiseringskriterier och HLA metoder. Vilket har begränsat tidigare studiers möjlighet att 

kartlägga även måttlig till svag association. Av de två observerade oberoende HLA- 

associationerna (HLA-C*07:04 och HLA DQB1*03:03) har inte HLA-C alleler observerats i 

tidigare studier (35). Uppsättningen alleler associerade med autoimmuna sjukdomar kan variera 

mellan populationer och inom samma population kan olika alleler associeras med olika 

autoimmuna sjukdomar (24). Detta är en ytterst intressant aspekt inom den heterogena 

patientgruppen och hur urvalsgruppen selekteras för studier. Olika HLA-alleler kan också bidra 

till i vilken grad förändringar i miljön påverkar utveckling av autoimmunitet (24). Två alleler 

med negativ association observerades också inom ME/CFS gruppen (B*08:01 och 

DPB1*02:01). B*08:01allelen tillhör AH8.1 haplotyp, en riskfaktor för flertalet autoimmuna 

sjukdomar och skyddsfaktor för ledgångsreumatism, observerades i mindre grad hos ME/CFS 

gruppen jämfört med kontrollgruppen (35).  

I studien av Steiner et al., 2020 (36) observerades signifikant ökad andel i två av fem undersökta 

SNP riskvarianter för autoimmun sjukdom hos patienter med infektionsutlöst (ITO) ME/CFS. 

Den första är PTPN22 rs2476601 som reglerar modulering av T och B-cells receptorsignalering. 

PTPN22 rs2476601 kan minska eliminering av autoreaktiva T-celler samt bidra till ökad 

produktion av autoreaktiva B-celler pga av störningar i den klonala deletionen, processen som 

ska säkerställa självtolerans. Den andra är CTLA4 rs3087243 som uttrycks på CD4+ och CD8+ 

T-celler vid aktivering. CTLA4 rs3087243 funktionella effekt är negativ T-cells reglering, att 

kunna avaktivera aktiverade T-celler. Riskallelen G av rs3087243 påverkar även mängden 
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mRNA för lösligt CTLA4 vilket leder till ökad T-cells aktivitet. Både PTPN22 rs2476601 och 

CTLA4 rs3087243 är sammankopplade med sjukdomar som; ledgångsreumatism, systemisk 

lupus erythematosus och diabetes typ 1. (33, 44)  

7.3.3 Reflektioner 

ME/CFS är en komplex och multifaktoriell sjukdom med okänd etologi och symptomen 

påverkar olika system och organ i kroppen. Autoimmunitet i sig är komplext och är ännu inte 

fullständigt kartlagt. Utveckling av autoimmuna sjukdomar består av en variation av patologiska 

processer. Vid autoimmun sjukdom påverkas immunsystemet och vänder sig mot kroppens egna 

vävnader och celler. Några mekanismer som kan utlösa autoimmunitet är; molekylär härmning, 

korsreaktioner, graden av aktiverade B och T-celler, störningar i klonal deletion av autoreaktiva 

T och B-celler, profilen av cytokin som genereras under inflammation och långvariga 

infektioner. (24, 28) Processen påverkas delvis av gener, miljö men även av kön och 

könshormoner. ME/CFS drabbar till större grad kvinnor än män, information gällande den 

exakta könsfördelningen varierar. I lästa artiklar uppges siffror mellan 1,5–2 gånger högre än 

antalet män (3, 10). Fördelningen inom autoimmuna sjukdomar karakteriseras av kvinnlig 

överrepresentation (24) och uppskattningsvis 78% av människor som drabbats av autoimmuna 

sjukdomar är kvinnor (29).  

 Slutsats 7.4
Trots delvis negativa resultat, gällande antikroppsbehandlingar (38, 39) och antikroppsstudie 

mot neuronala antigen (37), så observeras antikroppar för specifika korsreaktiva epitoper i en 

undergrupp av ME/CFS-patienter, detta stämmer överens med infektionsutlöst autoimmunitet 

(34). Ett antal karakteristiska riskgener för autoimmun sjukdom observerades hos individer med 

ME/CFS (35, 36), med signifikanta resultat hos de patienter som har en infektionsutlöst 

ME/CFS (36). Dessa resultat ger visst stöd för litteraturstudiens hypotes och frågeställning då 

dessa indikerar autoimmuna aspekter i en undergrupp av infektionsutlöst ME/CFS.  

Denna undergrupp belyser betydelsen av ytterligare undergrupperingar i denna heterogena 

patientgrupp inför fortsatta studier. Sådana studier skulle kunna inriktas mot autoreaktiva B och 

T-celler, cytokiners och mikrobiomets påverkan på utveckling av självtolerans.  
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