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BAKGRUNN 

Se egen prosjektbeskrivelse  

Kronisk utmattelsessyndrom/ Myalgisk Encephalopati (CFS/ME) karakteriseres av 

patologisk utmattelse og sykdomsfølelse etter anstrengelser, kognitive symptomer 

som konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer, overfølsomhet for en rekke 

sensoriske stimuli, smerter oftest fra muskulatur, ledd og nytilkommen hodepine, 

søvnforstyrrelser og en rekke symptomer fra det autonome nervesystem. CFS/ME 

rammer cirka 0.2%, og må skilles fra mer generelle utmattelsestilstander som kan 

ramme flere prosent av befolkningen. Årsak til CFS/ME er ukjent, og det eksisterer 

ingen standard akseptert behandling.  
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Ved Kreftavdelingen har vi i samarbeid med Nevrologisk avdeling (Haukeland 

Universitetssykehus) gjennomført kliniske studier for å evaluere B-lymfocytt 

deplesjon ved bruk av det monoklonale anti-CD20 antistoffet Rituximab mot 

symptomene ved kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Vi gjennomførte først en 

pilotstudie som en kasuistikkserie med tre pasienter (Fluge and Mella, BMC 

Neurology, 2009), og deretter en dobbelt-blind, placebo-kontrollert og randomisert 

studie med 30 pasienter (Fluge et al., Plos One, 2011). Disse er omtalt i vedlagte 

prosjektbeskrivelse.  

Vår hypotese er at CFS/ME, som ofte forutgås av infeksjoner, kan være en form for 

autoimmun sykdom. Antagelsen er basert på forløp for respons og tilbakefall etter B-

celle deplesjon. Mens B-cellene reduseres til svært lave nivå i perifert blod innen få 

uker, er det ”forsinkelse” fra 2 opptil 7 mnd før start av klinisk respons, noe som kan 

være i samsvar med gradvis eliminasjon av autoantistoffer. Responsrate og 

tidsforløpet for respons og tilbakefall er i samsvar med det som kan sees etter 

Rituximab behandling ved for eksempel rheumatoid artritt. Overvekt av kvinner, en 

påvist genetisk predisposisjon og forekomst av andre autoimmune sykdommer i 

familien er andre forhold som antyder en mulig autoimmun patogenese.  

Vi har imidlertid ikke foreløpig påvist dette, og laboratoriearbeid er pågående for å 

belyse sykdommens etiologi og patogenese. B-celle deplesjon er en fundamental 

inngripen i immunsystemet og flere tolkningsmuligheter for våre 

behandlingsresultater enn fall i autoantistoff titer foreligger, som anført i 

prosjektbeskrivelsen.  

I den randomiserte studien var det 1/3 av de som fikk Rituximab som ikke hadde tegn 

til klinisk respons. Gitt at vår antagelse om at CFS/ME kan være en  form for 

autoimmun sykdom er korrekt, er det flere muligheter for mekanismer for non-

respons. For noen pasienter kan det være svært høye nivå av presumptive 

autoantistoff initialt, slik at pasienten ikke ”rekker” å eliminere disse (halveringstid 3-

5 uker) tross langvarig (12 mnd) B-celle deplesjon. For andre pasienter kan det være 

at presumptive autoantistoff produseres av helt mature plasmaceller som i svært liten 

grad berøres etter anti-CD20 antistoff, mens slik behandling er mer effektiv der 

autoantistoff produseres av mer ”tidlige” plasmablaster. Andre mekanismer for non-

respons kan være at det hos noen pasienter er andre fasetter av en autoimmun prosess 

(annet enn B-celle funksjoner) som er viktigst for symptomvedlikeholdet. Slike 

prosesser kan være T-celle aktivering,  og effekter av abberante cytokiner som Tumor 
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Nekrose Faktor-alpha (TNF-α) som er en viktig proinflammatorisk mediator og som 

har regulatoriske egenskaper i immunsystemet overfor andre celler som f.eks 

regulatoriske T-celler. Endelig kan en del pasienter med CFS/ME diagnose ha andre 

tilstander som ikke er immunmediert, slik som primært psykiske tilstander assosiert 

med fatigue.  

Et alternativ for pasienter med typisk CFS/ME sykdomsbilde etter strenge 

diagnostiske kriterier, men uten respons etter Rituximab, er bruk av en TNF-α 

hemmer som Enbrel. Ved autoimmune sykdommer som leddgikt sees effekter på 

sykdomsbildet ofte etter noen få uker, da denne medieres via eliminasjon av cytokinet 

direkte. Enbrel vil således ikke kunne kurere en autoimmun tilstand, men ofte være 

effektivt som symptombehandling. Enbrel gis som subkutan injeksjon en gang 

ukentlig (se prosjektbeskrivelse). Etanercept virker ved binding til TNF-α, og hemmer 

derved binding av TNF-α til reseptorer på celleoverflaten, med påfølgende hemming 

TNF-α mediert cellulær respons. I tillegg påvirkes en rekke biologiske responser 

knyttet til f.eks cytokiner og adhesjonsmolekyler som er indusert eller regulert av 

TNF-α. Injeksjon av proinflammatoriske cytokiner, som IL-1, IL-6 og TNF-α, direkte 

i hjernen til forsøksdyr, kan gi et sykdomsbilde som minner om CFS/ME, med nedsatt 

motorisk aktivitet, søvnproblemer, endret væske- og fødeinntak og tegn på kognitive 

problemer. Systemisk administrert IL-6 og TNF-α hos mennesker kan gi 

inflammatoriske symptomer, inkludert uttalt fatigue.  

Det er ikke publisert noen vitenskapelig publisert studie som har evaluert bruk av 

Enbrel ved CFS/ME. Det foreligger imidlertid et møtereferat der seks CFS/ME 

pasienter hadde fått behandling med etanercept med god klinisk effekt, men disse 

resultatene er ikke blitt publisert seinere (Lamprecht K. American Association of 

Chronic Fatigue Syndrome, Seattle 2001). I tillegg er enkeltstående upubliserte 

pasienthistorier tilgjengelig. Ved Kreftavdelingen har vi hatt kontakt med en 35 år 

gammel kvinne som har hatt alvorlig CFS/ME med et typisk sykdomsbilde fra 16-års 

alder, og som i mange år var betydelig isolert og invalidisert av tilstanden. Hun fikk 

en moderat rheumatoid artritt som 27-åring, og startet som 31-åring med Enbrel gitt 

subkutant hver uke og har brukt medikamentet siste 5 år. Hun forteller hvordan 

Enbrel iløpet av 2-3 uker gav en betydelig klinisk effekt på alle symptomene knyttet 

til hennes CFS/ME. Hun beskriver tydelig hvordan ME-sykdommen fortsatt er 

tilstede, og at hun må være oppmerksom med tanke på belastningsgrad, men at hun nå 
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likevel har fått en betydelig endring av livskvalitet. En slik beskrivelse er helt i tråd 

med vår tanke om at CFS/ME kan være en form for autoimmun sykdom.  

Enbrel kan ha flere bivirkninger enn Rituximab, og er i noe større grad beheftet med 

risiko for infeksjoner og paradokse forstyrrelser i immunapparatet. Medikamenter er 

likevel i utstrakt bruk som behandling ved rheumatoid artritt med gode resultater og 

akseptabel bivirkningsprofil. Toksisitetsprofil ved bruka av Enbrel ved CFS/ME er 

imidlertid ukjent.  

Vi ønsker å forsøke behandling med Enbrel til inntil 15 pasienter med moderat og 

alvorlig CFS/ME, inklusiv pasienter som ikke har hatt respons etter Rituximab-

behandling med vedlikehold (5 infusjoner og 12 mnd oppfølgning), med ukentlige 

subkutane injeksjoner i opptil ett år.   

 

MÅLSETNING OG ENDEPUNKT 

Primært endepunkt:  

-å undersøke effekt på symptombildet ved kronisk utmattelsessyndrom innen 12 mnd 

etter oppstart av ukentlige subkutane injeksjoner med etanercept (Enbrel®) 50 mg gitt 

i inntil ett år (52 uker).  

Respons for det primære endepunkt er uavhengig av hvilket tidspunkt/ tidsintervall i 

oppfølgningstiden respons inntrer, men responsen skal registreres som moderat eller 

betydelig i henhold til egenrapporteringsskjema (mean fatiguescore ≥ 4,5 i 

responsperioden i minst 6 sammenhengende uker). Enkeltstående responsperioder og 

summen av slike responsperioder blir registrert.  

 

Sekundære endepunkt:  

-å undersøke effekt på symptombildet ved kronisk tretthetssyndrom, ved evaluering 3 

mnd, 6 mnd, 9 mnd, 12 mnd etter start av Etanercept (Enbrel®) 50 mg som ukentlige 

injeksjoner gitt i inntil ett år.  

-å undersøke varighet av maksimal sammenhengende respons (mean fatiguescore ≥ 

4,5).  

Den terapeutiske effekten (ved primære og sekundære endepunkt) registreres ved 

egenrapportering fra pasientene, samt ved vurdering hos lege.  

-å evaluere toksisitet innen 24 mnd etter oppstart av ukentlige subkutane injeksjoner 

med etanercept (Enbrel®) 50 mg gitt i inntil ett år (52 uker).  
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DESIGN 

Åpen fase II studie. Singelsenter.   

 

PASIENTER TIL INKLUSJON 

Inntil 15 evaluerbare pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) med 

moderat og alvorlig sykdomsbilde der symptomene i vesentlig grad har betydning for 

livskvalitet og mulighet til deltakelse i det familiære og sosiale liv.  

Pasienter som har deltatt i enten i KTS-1-2008 eller KTS-2-2010, med et typisk 

CFS/ME symptombilde, men der det ikke har vært tegn til klinisk respons etter 12 

mnd oppfølgning etter start av intervensjon med Rituximab, kan inkluderes (non-

respondere for Rituximab). Tid fra siste Rituximab infusjon til oppstart av etanercept 

som ukentlige subkutane injeksjoner skal være minst 6 mnd, eller til det er tegn til 

stigning av B-celle tall i perifert blod vurdert ved flowcytometri for CD19 positive 

lymfocytter.  

Det vil også være aktuelt å inkludere pasienter som ikke har fått medikamentell 

intervensjon med Rituximab, men som har fått påvist CFS/ME etter utredning og som 

tilfredsstiller inklusjonskriteriene i studien.  

 

INKLUSJONSKRITERIER  

-Pasienter med moderat og alvorlig CFS/ME etter reviderte kriterier fra 1994 

(Fukuda-kriterier).  

-Alder 18-66 år. 

-Undertegnet informert samtykke. 

 

EKSKLUSJONSKRITERIER 

-Pasienter med fatigue, som ikke fyller de diagnostiske kriterier for CFS/ME, med 

varighet < 6 mnd, eller der utredningen avdekker annen patologi som mulig årsak til 

symptomene.  

-Graviditet eller amming. Positiv Gravitest i urin.  

-Tidligere kreftsykdom (unntatt basalcellecarcinom i hud eller dysplasi i cervix uteri).  

-Tidligere langvarig systemisk behandling med immunsuppressive midler (Imurel, 

Sandimmun, Cellcept). Unntatt steroidkurer ved f.eks obstruktiv lungesykdom eller 

ved andre autoimmune sykdommer som for eksempel ulcerøs kolitt.  

-Demyeliniserende sykdom som multippel sklerose.  
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-Pasienter med hjertesvikt.  

-Alvorlig endogen (primær) depresjon.  

-Manglende evne til å gjennomføre studien inklusiv oppfølgning.  

-Kjent alvorlig multi-allergi med klinisk vurdert risiko ved Enbrel injeksjon.  

-Redusert nyrefunksjon av nyrer (kreatinin > 1.5 x normalområdet).  

-Redusert funksjon av lever (bilirubin > 1,5 x normalområdet, eller transaminaser > 

1,5 x normalområdet).  

-Kjent HIV positivitet, eller holdepunkt for annen pågående viral infeksjon. Tidligere 

viral hepatitt med risiko for reaktivering. Latent tuberkulose skal utredes og evt 

behandles for behandlingsstart. Høy risiko for utvikling av opportunistiske 

infeksjoner.  

 

DATAHÅNDTERING OG STATISTISK ANALYSE  

Pasientgruppen bli kartlagt for demografiske og kliniske karakteristika. Det vil bli lagt 

vekt på longitudinelle endringer i helse-relatert livskvalitet. Vi vil registrere 

endringene for den enkelte pasient og for samlet pasientgruppe med vekt på endringer 

over tid. Statistisk og klinisk signifikant bedring vil bli analysert.  

Pasientene vil føre egenrapportering av symptomer hver annen uke hele 

oppfølgningstiden, på eget skjema.  Skjema SF-36 (short form 36) blir også benyttet 

for egenrapportering for pasientene og vil bli utfylt før intervensjon og videre hver 3 

mnd i oppfølgningstiden.  

Registrering av lege, inklusiv toksisitetsvurdering, vil bli foretatt før behandling, og 3, 

6, 9, 12, 15, 20 og 24 mnd etter intervensjon.  

 

Da det ikke foreligger diagnostiske laboratorieprøver eller andre spesifikke tester for 

sykdommen, vil variabler knyttet til pasientens symptomer være avgjørende  for 

adekvat registrering. Effektvariablene vil således være sentert omkring de fire 

hovedkategoriene symptomer ved KTS: Fatigue, Smerter, Kognitiv, og Andre (som 

innbefatter symptomer fra det autonome nervesystem). Pasientene vil i tillegg 

registrere hvordan de opplever sykdommen som helhet, og hvordan de opplever at 

intervensjonen har innvirket på deres livskvalitet (se egenrapporteringsskjema for 

pasientene).  

Pasientene fyller også ut preregistrering (før intervensjon) med gradering av de 

aktuelle symptomene. Kun symptomer som er aktuelle for den enkelte pasient basert 
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på preregistreringsskjema (innen en hovedkategori: Fatigue, Smerter, Kognitive, 

Andre) vil bli analysert ved endepunktene. Endringene i symptomgrad sammenliknet 

med utgangspunktet før behandling (baseline) føres altså av pasientene hver annen 

uke hele oppfølgningstiden. Det etableres en ”score” for hver av de ulike 

hovedkategoriene ved hvert tidspunkt.  

Longitudinelle endringer i definerte symptomer (innen hver  hovedkategori) over tid, 

sammenliknet med utgangspunktet før intervensjon, for hver enkelt pasient og for 

gruppen samlet, vil bli analysert.  

Dataprogrammet SPSS vil bli brukt for statistisk analyse. Dataregistrering fra skjema 

med plotting til dataprogram vil bli foretatt av Øystein Fluge, og monitoreres/ 

kontrolleres for evt feil av Olav Mella.  Monitorering av studien vil bli vurdert 

løpende og bli tilpasset behovet.  

Skjema med originaldata vil bli oppbevart ved Kreftavdelingen i 15 år etter at 

sluttrapport foreligger. Alle datafiler vil også tilsvarende være lagret ved 

Kreftavdelingen. Ved de skisserte kontrollene i oppfølgningen vil vi diktere notater i 

sykehusets elektroniske journalsystem.  

 

 

INFORMASJONSSAMTALE VED KREFTAVDELINGENS POLIKLINIKK, 

Pasientene møte ved Kreftavdelingens poliklinikk for vurdering og informasjon, og 

skriftlig samtykke. 

 

UNDERSØKELSER OG REGISTRERING ETTER INFORMERT 

SAMTYKKE, FØR INKLUSJON OG BEHANDLING 

Klinisk vurdering: Vurdering av CFS/ME symptomatologi og gradering/ registrering 

(skjema). Eksklusjon av andre medisinske årsaker til alvorlig asteni som: 

hypothyreose, binyrebarksvikt, malign sykdom, kroniske infeksjoner, lungesykdom, 

angina pectoris, hjertesvikt, nyresvikt, leversykdom, annen nevrologisk sykdom (som 

multippel sklerose, tumor cerebri, cerebrovaskulær sykdom), endogen depresjon eller 

andre psykiatriske tilstander assosiert med fatigue.  

 

FORHÅNDSREGLER UNDER PÅGÅENDE BEHANDLING 

Pasientens risiko for opportunistiske infeksjoner skal vurderes ved før inklusjon. 

Pasienter som utvikler en ny infeksjon under behandling må overvåkes nøye. Dersom 
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pasienten utvikler en alvorlig infeksjon, vil behandlingen bli vurdert avsluttet. 

Alvorlige infeksjoner, sepsis, tuberkulose og opportunistiske infeksjoner inkl. 

invasive soppinfeksjoner er rapportert ved bruk av etanercept. Før oppstart med 

etanercept skal alle pasienter utredes for både aktiv og latent tuberkulose, med 

quantiferon test, mantoux prøve og rtg. thorax. Dersom aktiv tuberkulose 

diagnostiseres, skal behandlingen med etanercept ikke igangsettes. Dersom latent 

tuberkulose diagnostiseres må behandling for latent tuberkulose startes i samarbeid 

med infeksjonmedisiner/lungemedisiner, før oppstart med etanercept. Pasientene skal 

undersøkes for tidligere virale hepatitt infeksjoner før initiering av etanercept 

behandling. Forsiktighet skal utvises ved behandling av identifiserte hepatitt B 

bærere.  

Pasientene skal informeres grundig om forhåndsregler ved infeksjoner, og skal ikke 

sette injeksjon av Enbrel dersom de kjenner symptomer på infeksjon som feber, sår 

hals, hoste, hyppig vannlating, infiserte sår osv.  

De skal kontakte lege tidlig ved tungusthet for å utelukke interstitiell lungesykdom. 

Enbrel skal ikke settes dersom det tilkommer nye nevrologiske symptomer, og lege 

skal da kontaktes for vurdering.  

 

 

Laboratorieprøver:  

-Hb, SR, LPK med diff, TPK, MCV. 

-ferritin, s-jern, TIBC, kobalamin, folat, Na, K, Ca, Mg, fosfat, glukose. 

-kreatinin, karbamid, urat, triglycerider, total kolesterol, HDL kolesterol. 

-ALAT, ALP, GT, bilirubin. 

-CRP, albumin, total protein, INR. 

-Gravitest (urin) for kvinner i fertil alder. 

Immunologi:  

-serum elektroforese, immunglobulinkvantitering med IgG, IgG subklasser, IgM, IgA 

-immunfenotyping av lymfocytter i perifert blod.  

-antistoff mot transglutaminase (cøliaki), antinukleære antistoff, anti-CCP (cyclic 

citrullinated peptide), thyreoidea-antistoff, antistoff mot binyrer, antistoff mot 

cardiolipin.    

Endokrinologi:  

-fritt T4, TSH, prolaktin, cortisol/ACTH. 
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Mikrobiologi: 

-Serologi for EBV, CMV, HSV, VZV, Enterovirus, Parvovirus B19, adenovirus. 

Borrelia.  

For pasienter som har deltatt i KTS-1-2008 eller KTS-2-2010 og som har gjennomført 

alle prøvene før inklusjon i KTS-1-2008 vil antistoff undersøkelser og endokrine 

prøver ikke bli gjentatt, dersom det ikke er klinisk mistanke om nytilkommet patologi.  

PCR for Epstein-Barr virus (EBV) og cytomegalovirus (CMV) DNA i perifert blod.  

Hepatitt serologi. HIV-test.  

Quantiferon test for tuberkulose. Mantoux test.  

Radiologi: Rtg. Thorax.  

Prøver til biobank (se eget avsnitt).  

 

Aktivitetsmåling:  

Etter eget muntlig smatykke vil det for noen pasienter være aktuelt med objektiv 

registrering av aktivitet ved bruk av Sensewear pro armbånd i 5 dager i en periode (3 

hverdager og 2 dager helg), før inklusjon og så repetert ved eventuell klinisk respons,  

samt etter 12 mnd. Sensewear armbånd har vært benyttet til kvantifisering av fysisk 

aktivitet hos pasienter med rheumatoid artritt, og ble funnet å kunne monitorere 

endring i aktivitet etter intervensjon.  

 

Måling av genuttrykk etter forsiktig belastning: 

Etter eget muntlig samtykke, kan det for enkelte pasienter med CFS/ME med moderat 

alvorlighet, som etter egen og leges vurdering kan belaste til 70% av forventet 

makspuls (220-alder) i 25 minutter, være aktuelt med måling av genuttrykk (mRNA) 

ved kvantitativ RT-PCR (Taqman) fra lymfocytter i perifert blod, for sensoriske 

ionekanaler, adrenerge reseptorer og utvalgte cytokiner, før belastning og etter 30 

min, 8 timer, 24 timer og 48 timer.  

For pasienter som kan gjennomføre dette, tas det sikte på belastningstest med måling 

av genuttrykk før intervensjon, og så ved eventuell klinisk respons, samt etter 12 mnd 

oppfølgning.  

 

OPPSTART ETANERCEPT INJEKSJONER VED KREFTPOLIKLINIKKEN  

Pasientene vil være ferdig utredet, inkludert og alle aktuelle prøver tatt før oppstart av 

behandling. Det skal på forhånd være dokumentert informasjonssamtale med 
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utlevering av skriftlig pasientinformasjon, og pasienten skal gi skriftlig samtykke 

erklæring.  

Første injeksjon med etanercept gis på Kreftpoliklinikken, Haukeland 

Universitetssykehus. Seinere injeksjoner kan gis i hjemmet enten av pasienten selv, 

pårørende (etter opplæring) eller av hjemmesykepleie.  

Dersom pasienten etter 6 mnd behandling ikke har tegn til klinisk respons, kan 

behandlingen avsluttes. Pasientene følges for øvrig opp ved Kreftavdelingens 

poliklinikk i henhold til protokollen med tanke på registrering av evt symptomendring 

og toksisitet.  

Første måned tas ukentlig hematologisk status  (Hb, LPK, Diff, TPK) samt CRP.  

Seinere tas hematologisk status  (Hb, LPK, Diff, TPK) samt CRP med fire ukers 

mellomrom.  

 

UNDERSØKELSER OG REGISTRERING VED 3, 6, 9, 12, 15, 20, og 24 MND 

OPPFØLGNING 

Klinisk vurdering med registrering. Innlevering av egenrapportering.  

Laboratorieprøver:  

-Hb, SR, LPK med diff, TPK, Na, K, Ca, fosfat, glukose, kreatinin, karbamid, urat, 

ALAT, ALP, GT, LD, bilirubin, CRP, albumin, total protein. 

Immunologi:  

-serum immunglobulinkvantitering med IgG, IgM, IgA. 

-immunfenotyping av lymfocytter i perifert blod. 

Prøver til biobank (se eget avsnitt). 

 

Ved kontrollene hos lege blir det utført klinisk vurdering med dokumentasjon i 

elektronisk journal. Det tas kopi av pasientenes egenrapporteringsskjema (eget 

egenrapporteringsskjema som føres hver annen uke), og av SF-36 (føres hver tredje 

mnd) frem til det aktuelle tidspunkt.  

 

EGENRAPPORTERING FRA PASIENTENE 

-Egenrapportering av symptomene ved KTS fylles ut av pasientene på eget skjema,  

før behandling (uke 0), og så hver annen uke første 24 mnd. Skjema medbringes til 

legekontroller etter 0, 3, 6, 9, 12, 15, 20, og 24 mnd.  
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Egenrapporteringsskjema har vært benyttet i studien KTS-1-2008 og KTS-2-2010, og 

både lege og pasientene selv gav uttrykk for at dette i stor grad kunne fange opp 

symptomendringer longitudinelt.  

Livskvalitetsskjemaet SF-36 benyttes for egenregistrering av pasientens symptomer. 

Dette utfylles hver fjerde mnd til 36 mnd etter intervensjonen. SF-36 er et generisk 

(diagnoseuavhengig) skjema som er godt utprøvd siste 15 år. Det foreligger en 

oversatt norsk versjon som er validert. Medikamentforbruk registreres. Eventuelle 

bivirkninger inklusiv forekomst av infeksjoner registreres.  

 

TOKSISITET 

Alvorlige medisinske bivirkninger som er dødelige eller livstruende, og som er 

uventede,  vil bli rapportert til Regional Etisk Komite og til Statens legemiddelverk 

innen 7 dager fra det tidspunkt studieledelsen får kjennskap til hendelsen. Mistenkte 

bivirkninger (serious adverse effects, SAE) som er alvorlige og uventede meldes 

tilsvarende innen 15 dager. Øvrige uønskede medisinske hendelser blir meldt i samlet 

sluttrapport. Det er kun SUSARs som vil bli meldt som enkeltrapport. Ansvaret for 

rapportering til SLV og REK  påhviler studieledelsen ved avd. direktør prof. dr. med. 

Olav Mella og overlege dr.med. Øystein Fluge.  

Sikkerhetsaspekt ved studien vil spesielt ivaretas av prof. Olav Dahl, Kreftavdelingen 

HUS. Han vil ikke delta i den kliniske vurderingen av pasientene.  

Utredningen før inklusjon har bl.a. til hensikt å utelukke pasienter der det er mistanke 

om pågående aktiv viral infeksjon, eller med høy risiko for å utvikle opportunistiske 

infeksjoner. Likevel er årsaksforholdene ved CFS/ME fortsatt ukjent, og en kan ikke 

med sikkerhet utelukke at det hos noen pasienter er en pågående aktiv viral infeksjon 

som ikke er detekterbar med utredningen, og der behandling med etanercept kan 

tenkes å  kunne forverre det kliniske bildet.  

Etter B-celle deplesjon med bruk av Rituximab, pilotserien, eller i  studiene KTS-1-

2008 eller KTS-2-2010 har vi ikke sett vedvarende forverring av CFS/ME 

sykdomsbildet over tid, selv om enkelte pasienter i vedlikeholdsstudien rapporterer 

midlertidig forverring av symptomene de første ukene etter Rituximab-infusjonene. 

Pasientene vil bli informert om usikkerhetsaspekter muntlig og i informasjonsskrivet.  
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FRAFALL AV PASIENTER I STUDIEN 

Pasientene vil bli informert muntlig og skriftlig om at de kan trekke seg fra studien 

når som helst, uten å oppgi begrunnelse for dette. Medisinske kriterier for å trekke en 

pasient fra studien vil være dersom det tilkommer alvorlige reaksjoner i forbindelse 

med infusjon eller kort tid etter infusjon, først og fremst alvorlige allergiske 

reaksjoner. Pasienter som av ulike grunner trekker seg fra studien enten grunnet 

interkurrent eller  annen sykdom, eller av eget ønske, vil bli fulgt opp videre etter 

vanlige retningslinjer for CFS/ME i regi av fastlege. Vil vil tilstrebe oppfølgningsdata 

mht evt toksisitet også fra disse pasientene så langt det er mulig.  

 

BIOLOGISKE SPIN-OFF STUDIER 

Våre studier viser at B-lymfocyttdeplesjon ved behandling med anti-CD20 

monoklonalt antistoff (rituximab) har en terapeutisk gunstig effekt ved CFS/ME. Vi 

vil systematisk bygge ut eksisterende biobank, med biologisk materiale fra pasientene 

før intervensjon og gjennom oppfølgningen (til 24 mnd) etter intervensjon med 

etanercept som skissert i denne protokollen. Biobanken er et utgangspunkt for videre 

forskning om patogenesen ved CFS/ME. Det er behov for kartlegging av 

sykdomsmekanismene, og et stort behov for en spesifikk og sensitiv biomarkør.  

I tillegg til laboratorieprøver som er spesifisert overfor, før behandling og ved 

oppfølgning etter 3, 6, 9, 12, 15, 20, 24 mnd vil vi ta blodprøver til forskning (etter 

informert samtykke). Det tas serum, og fra enkelte tidspunkt plasma og fullblod, samt 

blod på spesialglass for preservering av DNA og RNA samt protein fra 

lymfocyttfraksjoner. Etter eget muntlig samtykke vil det for noen pasienter være 

aktuelt med spinalvæske til nedfrysing før intervensjon, samt evt etter 12 og 24 mnd 

oppfølgning.  

De biologiske spin-off studiene blir utført under ledelse av Olav Mella og Øystein 

Fluge samt prof. Olav Dahl (Kreftavdelingen, HUS, og Institutt for Indremedisin, 

Seksjon for Onkologi, Universitetet i Bergen) i samarbeid med spesialforsker cand. 

scient. Ph.D. Ove Bruland og Ph.D. Dipak Sapkota (Avd. for Medisinsk Genetikk og 

Klinisk Molekylærmedisin, HUS), dessuten cand. scient Kristin Risa og cand.scient 

Sigrid Lunde (Kreftavdelingen). I tillegg vil forskere fra Kreftavdelingen, Avd. for 

Mikrobiologi og Immunologi, og Nevrologisk avd. delta i delprosjekter etter avtale.   
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FINANSIERING 

Studien er forskerinitiert og blir finansiert ved forskningsbudsjetter fra 

Kreftavdelingen, HUS, og det vil søkes om eksterne midler for deldekning av 

medikamentkostnader. Prosjektet har støtte fra Kavli-fondet fra 2011. Forsking 

knyttet til biobanken (”Patogenese og biomarkører ved kronisk tretthetssyndrom) er 

støttet av Helse Vest for perioden 2010-2012. Det er ingen ekstern sponsor for den  

kliniske studien.  

 

PUBLISERING 

Den kliniske studien vil bli publisert i et anerkjent medisinsk tidsskrift, enten det blir 

et positivt eller negativt resultat. Vancouver retningslinjene vil bli lagt til grunn for 

medforfatterskap og forfatter rekkefølge. 

 

SØKNADER OM GODKJENNING 

Det blir sendt søknad om godkjenning av studien til: 

-Regional Etisk Komite.  

-Biobankregisteret, søkes samtidig med REK som utvidelse av eksisterende biobank.  

-EudraCT.  

-Statens legemiddelverk.  

 


