
PROSJEKTBESKRIVELSE

Tittel: En RCT studie av effekten av kort og lang kognitiv atferdsterapi hos pasienter med

CFS/ME-mediert funksjonsnedsettelse etter initial utredning av uspesifiserte

utmattelsessymptomer.

Sammendrag:

Prosjektet vil bestå av 2 deler: (1) Utredning av pasienter med utmattelsessymptomer

henvist fra allmennpraksis til St Olavs Hospital. (2) En konsekutiv, randomisert,

kontrollert behandlingsstudie med kognitiv atferdsterapi for CFS/ME-pasienter.

1) Pasientene vil bli diagnostisert i forhold til CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom/

myalgisk encefalopati) og utredet på utmattelse og funksjonsnedsettelse. De vil få en

tverrfaglig utredning hos lege, psykolog og fysioterapeut, samt relevante blod-, urin- og

spyttprøver samt nevropsykologiske undersøkelser. Et utvalg av pasienter vil etter

loddtrekning få tilbud om qEEG. Pasienter med alvorlig somatisk eller psykiatriske

lidelse vil bli henvist til respektive spesialavdelinger utenom prosjektet. 2) Etter

utredningen vil CFS/ME pasienter med funksjonssvikt >50 % få tilbud om kognitiv

atferdsterapi (CBT) i en konsekutiv, randomisert, kontrollert studie. Dette vil være en

komparativ studie med sammenlikning av to aktive intervensjoner med henholdsvis kort

og lang CBT og en kontrollgruppe. Den korte CBT-intervensjonen er nyutviklet via en

pilot-periode med 8 x 1 times individuelle ukentlige sesjoner, i forhold til en standard

CBT intervensjon på 16 x 1 times ukentlige individuelle sesjoner og en ventelliste

kontroll-gruppe (16 uker fra utredning til start behandling med kort CBT).

Hypotesen vår er at både kort CBT og standard CBT vil gi bedre effekt på utmattelse og

fysisk funksjon enn venteliste-kontrollgruppen. Korttidsintervensjonen vil dermed være

den mest kostnadseffektive behandlingen av CFS/ME.

Bakgrunn:
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Pasienter som er utmattet eller har "Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk

encephalopati" (CFS/ME) er karakterisert ved at de har en vedvarende "medisinsk

uforklarlig, gjennomgripende utmattelse" eller "fatigue" som hovedsymptom.

Utmattelsen skal ikke ha en åpenbar årsaksforklaring . Pasienter som tilfredsstiller et

definert sett av 6 hovedkriterierdiagnosekriterier og 4 av 8 tilleggskriterier kan

diagnostiseres CFS/ME etter Fukuda CDC 1994 kriteriene som er det vanligste, spesielt

innen forskning (ref 4 =4). Vi bruker det mest vanlige begrepet CHS/ME etter anbefaling

fra Nasjonalt Kunnskapssenter (2). Hvis utredning viser at utmattelsen ikke kan forklares

av en åpenbar somatisk eller psykiatrisk lidelse, inkludert spiseforstyrrelser eller

alkohol/stoffmisbruk, så har ikke pasienten CFS/ME. Teorier om CFS/ME (etiologi): I

følge Kunnskapssenterets rapport (2) er CFS/ME-pasienter en heterogen gruppe med

ulike "somatiske" og "psykiske" plager. Det foreligger mye dokumentasjon om både

biologiske, psykologiske og sosiale forstyrrelser hos pasienter med CFS/ME, noe som

taler mot at det finnes en enkelt årsaksfaktor (14). Hos enkelte synes rent biologiske

forhold å dominere, slike som arv og infeksjon, mens hos andre kan psykiske forhold

som traumer eller belastninger over tid spille en større rolle . Det vanligste er likevel at

dette er blandet . Det er også viktig å skille mellom predisponerende, utløsende og

vedlikeholdende faktorer. Utredningsdelen av denne studien skal undersøke hvor

homogen gruppen er, f.eks i forhold til demografiske faktorer, fysisk og mental

funksjon , livskvalitet , utmattelse, smerter og angst /depresjon og danne grunnlaget for

den senere behandlingsstudien. Man kan se på grad av overlapp mellom symptomer,

symptom-clustere og i hvilken grad enkelte faktorer kan predikere funksjonsnedsettelse

eller utmattelse, f.eks alder, utdanning, affekt, forhold i blodprøver, f.eks genetikk,

eller annen utredning.

Diagnostikk: CFS/ME diagnostiseres på grunnlag av flere sett av diagnose-kriterier (2).

De amerikanske Fukuda 1994 CDC-kriteriene brukes mye internasjonalt (4). For å få

diagnosen må pasientene ha uttalt utmattelse og funksjonstap som ikke bedres av hvile,

varighet >6 mnd., skal være nyoppstått og gi symptomer utover pågående anstrengelser

(1). Det skal også være tilstede 4 av 8 tilleggskriterier : Hukommelse/

konsentrasjonsvansker , smerter i flere ledd, muskulatur , nyoppstått hodepine , sår hals,
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ømme lymfeknuter, søvn uten oppkvikkende effekt og symptomer på protrahert

utmattelse >24 timer etter anstrengelser. Denne tilstanden/syndromet har vært beskrevet

med mange navn, blant annet kronisk utmattelsessyndrom, ME eller Postviralt

utmattelsessyndrom. Oxford, Australske og Canadiske kriterier er også i bruk (2), og

noen hevder også at nevrasteni er det samme som CFS/ME (5). Navn/betegnelse: På

grunn av mangel på åpenbar somatisk eller psykiatrisk lidelse for å kunne forklare

tilstanden og derav strid om kausalitet og patogenese, har den hatt mange andre navn,

blant annet: Akureyri-syken, benign myalgisk encefalomyelitt, epidemisk myalgisk

encefalomyelitt, epidemisk neuromyasteni, nevrasteni, Island-syken, raphe nucleus

encefalopati, Royal Free Disease, Tapanui Flu og ME i tillegg til kronisk

utmattelsessyndrom. (CFS ) eller kronisk tretthetssyndrom. I ICD-10 brukes betegnelsen

"post-viral fatigue syndrom" rubrisert som en nevrologisk lidelse (G93.3). Betegnelsen

myalgisk encefalomyelitt/encefalopati eller ME brukes hovedsaklig i Storbritannia,

Australia og Canada samt norske pasientorganisasjoner, mens "chronic fatigue

syndrome" (CFS) er vanligst i USA (1). I Norge er betegnelsen CFS/ME nå vanlig i bruk

(2) og vil bli brukt i dette prosjektet.

Epidemiologi : Epidemiologiske undersøkelser er vanskelig pga bruk av ulike diagnose-

kriterier . Det finnes ingen prevalens-studier for CFS/ME i Norge . Symptomet utmattelse

eller "fatigue " er imidlertid meget vanlig i befolkningen , nærmest å regne som et

normalfenomen (6). I Storbritannia har ca . 30 % rapportert "betydelige utmattelses-

symptomer", og ca . 20 % har rapportert varighet >6 mnd (7 ). For CFS/ME er

prevalensen i Storbritannia beregnet til ca . 1-2 per 100 (8), med variasjon mellom 0,006

- 3 % avhengige av hvile kriterier som er brukt . (9). Ekstrapolert til norske forhold vil

dette tilsi ca. 40000 - 10,0000 . De fleste er mellom 20-40 år , flest kvinner . Omfang av

nedsatt arbeidsevne og sykefravær for MIME pasienter: Statistikk på CFS /ME -mediert

reduksjon i arbeidsevnen og ledsagende helseøkonomiske konsekvenser er usikker pga.

ulik anvendelse av ulike diagnose -kriterier og manglende konsensus om indikasjon for å

sykemelde for dette . Diagnosekoder som benyttes er: ICD - 10: G93 .3 ("postviralt

utmattelsessyndrom" inkludert "benign myalgisk encephalopati ", Z73.0 ("utbrenthet";

"tilstand med vital utmattelse ") og F48 .0 (nevrasteni) samt ICPC diagnose A04
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("slapphet/tretthet/utilpasshet"). Til sammen utgjør dette et kompleks av både

utmattelses-symptomer og CFS/ME. Kunnskapssenterets rapport (2) viser at

trygdeytelser i form av uføretrygd til pasienter med CFS/ME har økt de siste årene til n=

972 i 2005. Anekdotisk synes det totale sykefraværet på grunn av utmattelse å være

økende (personlig meddelelse, Arbeids- og Velferdsdirektoratet 08.08.2008). Teori og

rasjonale for behandling med kognitiv atferdsterapi (CBT): Cochrane rapporten (2008)

om cbt for cfs(me (1), Kunnskapssenterets rapport fra 2006 (2) og NICE-kriteriene (12)

viser at kognitiv atferdsterapi (CBT) og gradert treningsterapi (GET) er de best

dokumenterte behandlingsformene ved kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).

Behandlingsstudiene har som hovedregel inkludert pasienter med et relativt godt

funksjonsnivå, slik at de er i stand til å møte til polikliniske konsultasjoner. Det er

derfor usikkert om resultatene kan overføres til pasienter med mer alvorlig

funkssjonsvikt, og de aller sykeste, sengeliggende pasientene vil ikke bli inkludert i vår

studie, men tas hånd om i forhold til vanlige medisinske prosedyrer.

Formålet med studien:

Vår hensikt med denne studien er å bidra til økt kunnskap om pasienter med

utmattelsessymptomer. Konkret skal dette gjøres ved utredning av utmattelsesmediert

funksjonsnedsettelse, men også ved å teste ut ny behandlingsvariant av CBT (se over).

Mer konkret ønsker vi i denne studien å utrede pasientene i forhold til hvor mange som

oppfyller annerkjente diagnostiske kriteriene for CFS/ME (%) og undersøke på mulige

prediktorer for mental og fysisk funksjonsnedsettelse og grad av funksjonsnedsettelse i

forhold til norm-data ved å bruke SF36.

I tillegg vil pasienter diagnostisert med CFS/ME bli undersøkt på effekten av en kort

behandlingsintervensjon med kognitiv atferdsterapi versus en lengre, standard behandling

på utfallsmålene mental og fysisk funksjon, utmattelse og negativ affekt. Det finnes få

behandlingsstudier av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Dette kan skyldes

prioritering av forskning mot etiologi, sykdomsklassifikasjon og epidemiologi. Vår

hensikt med behandlingsstudien er å utvikle en ny, kortere og dermed en mer effektiv

kognitiv atferdsterapi (CBT) intervensjon for CFS/ME pasienter enn det som brukes nå.
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Korttids CBT er foreløpig ikke dokumentert ved CFS/ME, men det foreligger

anekdotiske kasuistikker av intensive, gruppebaserte kurs med elementer fra CBT,

såkalt " Lightning Process " (11). Vi har derfor gjennomført en pilot-undersøkelse av

kort CBT ledet av professor Tore Stiles som virket effektiv uten at noen negative

forhold kom fram.

Hypoteser:

Hovedhypoteser for utredning:

1) CFS/ME utgjør en liten del av henviste pasienter med utmattelse ut i fra

prevalens-data, data er usikre.

2) Fysisk og mental funksjon målt med SF36 er lavere ved CFS/ME enn i

normalbefolkningen.

3) Demografiske, genetiske, immunologiske, nevrofysiologiske, kognitive og

affektive og medisinske faktorer predikerer grad av utmattelses- og

utdannelsesmediert funksjonssvikt (SF36) både med og uten CFS/ME diagnosen.

Hypoteser for behandling:

1) Korttids CBT er signifikant og effektiv i behandling av CFS/ME- mediert fysisk

funksjonssvikt (SF36), utmattelse og negativ affekt .

2) Effekt av CBT ved CFS/ME (SF36, Chalder Fatigue Scale og negativ affekt)

avhenger av endring av dysfunksjonelle kognisjoner om utmattelse, men er

moderert av genetiske, immunologiske og demografiske parametre

Definerte utfallsmåler og suksess -kriterier:

Hovedutfallsmålet i denne studien vil være mental og fysisk funksjon målt med "SF-36".

Suksess-kriterier vil være >10 poengs bedring av mental og/eller fysisk funksjon i SF36

som analyseres etter en 0-100 skala, hvor 100 er best og 0 er dårligst. Man regner med en

cutoff på 56 for å anta redusert funksjon (15). I tillegg vil vi måle "utmattelse" med en

norsk oversettelse av "Chalder fatigue scale" samt angst og depresjon med HADS (1).
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Suksess-kriterier for behandling vil være: a) Kort CBT er signifikant bedre enn

kontrollgruppen og dermed effektiv b) Påvise signifikante faktorer som predikerer

behandlingseffekt. c) Finne hva som er "substansen" i effektiv behandling ut i fra

behandlingsdelen av studien, f.eks endring av kognisjoner og sykeatferd. (d) Validitet

(eksem). Det vil si at det blir mulig å generalisere eventuelle funn.

Materiale og Metode

Pasientutvalg: Det anslås ut i fra at prevalens-data på en forekomst i befolkning på ca. i

% med CFS/ME (8) og tidligere henvisninger til medisinsk avd. St Olavs Hospital at ca.

250 pasienter med utmattelsessymptomer eller CFS/ME vil kunne bli henvist til

spesialisthelsetjeneste hvert år fra Helse Midt-Norge, altså være "eligble". Siden allerede

over hundre allerede står på venteliste på Avdeling for Smerte- og sammensatte lidelser,

vil det være flere det første året (2009). Noen vil antakelig droppe ut mellom

henvisningstidspunktet og utredningstime, anslagsvis n =30/år. De kan ha blitt bra,

ønsker ikke lengre å delta eller ha blitt avvist på avdelings inntaksmøte pga at de åpenbart

ikke har utmattelse eller uforklart utmattelse (se vedlegg: Flowchart). Disse ca. 220

pasientene vil deretter danne grunnlaget for vår konsekutive utrednings- og

behandlingsstudie: Pasient vil bli utredet og diagnostisert for CFS/ME etter Fukuda

CDC 1994 kriteriene. Utredning vil fordele de resterende henviste pasientene i 3 grupper:

(Grl) CFS/ME med diagnose

(Gr2) Utmattelse og/eller CFS/ME liknende symptomer som ikke tilfredstiller kriteriene

til diagnose fullt ut, eller som har åpenbare somatiske og/eller mentale forklaringer på

utmattelsen. Dette vil være en såkalt "gråsonegruppe" .

(Gr3) Mangelende utmattelse, uaktuell for behandling, kan ha andre tilstander eller

sykdommer som trenger behandling.

På grunn av manglende diagnose, andre eksklusjonskriterier og manglende informert

samtykke kan man også forvente dropouts etter utredningen, anslagsvis n=40. Noen vil

bli videre henvist til somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, mens andre vil kunne
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takke nei til vårt behandlingstilbud eller bli ekskludert fra behandlingsstudien og må

derfor få annen behandling. Vi regner med å bli sittende igjen med ca. 180 pasienter

fordelt på de 3 gruppene. Av disse regner vi med å sitte igjen med ca. en tredel av de

utredete pasientene, altså pasienter med diagnosen CFS/ME i Grl. Dette vil gi oss

omtrent n=60 pasienter som kan inkluderes konsekutivt i vår CFS/ME-behandlingsstudie

per år. Vi regner også med å formidle pasienter med CFS/ME liknende symptomer, altså

pasienter i denne såkalte gråsone-kategorien (Gr2) til behandling hos andre terapeuter,

f.eks psykolog i DPS-er, intertesserte fastleger eller fysioterapeuter i kategori. For

pasienter uten utmattelsessymptomer Gr3, henvises disse tilbake til fastlegen.

Design:

Innledningsvis vil pasientene få en grundig utredning som en tverrsnitts-undersøkelse

eller baseline verdier for behandlingsstudien. Deretter vil behandlingen foregå som en

konsekutiv, randomisert, kontrollert og singel-blind behandlingsstudie (RCT) med 2

aktive intervensjoner og en kontrollgruppe, altså med n =ca. 60 i hver intervensjonsarm.

Effekten av behandlingen vil bli målt med avhengige og uavhengige variabler etter 8

uker, 16 uker, 32 uker, 48 uker og avsluttes etter 60 uker etter multiple repeterte målinger

(GLM Repeated measures") i et pre-post within-groups og between-groups design for de

aktive intervensjonene og kontrollgruppen. Dette betyr at etter 8 uker vil kort CBT være

avsluttet, mens deltakerne likevel måles videre som nevnt over til og med uke 60. Etter

16 uker vil lang CBT være avsluttet, men måles fortsatt videre etter ovennevnte

flowchart. Kontrollgruppen måler også etter 8 og 16 uker selv uten behandling, men

begynner deretter med behandling på samme måte som de andre med henholdsvis kort

eller lang CBT etter randomisering. Data vil senere bli analysert etter "intention to treat"

(ITT) prinsipper. (se Appendix I, Flowchart).

Utredning:

Pasientene vil først få en grundig, tverrfaglig utredning hos lege, fysioterapeut og klinisk

psykoloL etter manualiserte undersøkelser. Hovedutfallsmåler i utredningen vil være :
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(1) Diagnostikk av CFS/ME, dvs. dikotomt: "ja/nei" i følge de internasjonalt annerkjente

Fukuda-kriteriene som innebærer hovedsymptomene "uttalt utmattelse" med en definitiv

debut, varighet >6 mnd, ikke uthvilt etter hvile, er ikke bare relatert til pågående

anstrengelser og ha et funksjonstap >50 %. Tilleggskriterier er 4 av 8 følgende

symptomer: Hukommelse og/eller konsentrasjonsproblemer, smerter i ledd, muskulatur,

hodepine, sår hals, ømme lymfeknuter, forlenget utmattelse etter anstrengelse (>24

timer) og ikke oppkvikket etter søvn.

(2) Utmattelse (Chalders Fatigue Scale)

(3) Mental og Fysisk funksjon fra SF-36 oversatt og validert til norsk.

4) Det skal også måles depresjon og angst i HADS Demografiske mål samt Smerte og

andre somatiske symptomer vil bli målt med valide og anerkjente mål.

Når spørsmålene vedrørende mental helse blir benyttet som en egen skala, omtales de

som Mental Health Inventory 5 (MHI-5). Den norske versjonen av MHI-5 er validert og

hadde gode psykometriske egenskaper. Fysisk funksjon kan vurderes ved hjelp av de ti

spørsmålene som utgjør skalaen fysisk funksjon i SF-36. For mental helse og fysisk

funksjon vil man få en poengverdi varierende mellom 0 - 100. 0 svarer til lav helserelatert

livskvalitet og 100 svarer til en høy helserelatert livskvalitet. En endring på 10 på 0 - 100

skalaen over tid regnes som klinisk signifikant (15). En grenseverdi på 56 på MHI-5

identifiserer mental lidelse med en sensitivitet på omtrent 60 % og en spesifisitet >95 %

(16 ). Inklusjon utredning: Vi tenker oss et bredt inklusjonsgrunnlag hvor henviste

pasienter med subjektive utmattelses-symptomer vil bli inkludert i utrednings-studien.

Eksklusjon: Ikke utmattelse. Alder 18år og >62 år. Alvorlig somatisk eller psykiatrisk

lidelse. Graviditet.

Legeundersøkelsen vil være i form av vanlig anamnese og status presens med blant ant

blodtrykk og puls.

Fysioterapeut vil foreta en klinisk undersøkelse på styrke, kondisjon og balanse samt en

orienterende nevrologisk screening.
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Klinisk psykolog vil først og fremst utelukke alvorlig psykiatrisk lidelse.

Blodprøver:

Det bli tatt blodprøver på klinisk kjemiske undersøkelser, viruserologi, cøliakiscreening

og revmatologisk screening samt genotyping og cytokiner. Det vil også bli samlet

døgnurin for cortisol målinger og spytt for døgnprofil måling av cortisol.

Neurotransmitters and CFS

Earlier studises indicate that alterations in serotonergic system plays a key role in the

pathophysiology of CFS (Yamamoto PMID: 15570154) . Decreased number or affinity of

5HTIA receptor affmity has also been reported recently (Cleare et al PMID: 15691524).

One of the key protein in the serotonergic function is the serotonin transporter, which is

responsible for the regulation of serotonin in the synaptic cleft. The gene coding for this

protein, 5HTT (SLC6A4), carries an insertion/deletion polymorphism in the 5HTT linked

polymorphic region (5HTTLPR), which consists of a 20-23 base pair repeat on the

promoter region of the gene (Lesch, Balling 1994). The most common of the two variants

is "1" (long) allele (16 repeats), which is 44 base pairs longer than the second most

common "s" (short) allele (14 repeats) and is shown to have a higher transcriptional

activity. Recently the short allele has been found to be associated with a higher risk for

developing anxiety [Menza, Palermo, 1999) and depression (Mossner, Henneberg 2001).

The long allelic variant of the seratonin transporter gene promoter polymorphism has

shown to be more frequent in CFS (Narita et al PMID: 14592408). Also animal studies

have suggested that decresed expression of 5HT 1 A receptors may contribute to the

polyriboinosinic:polyribocytidylic acid induced fatigue (Katafuchi PMID: 17192569).

A close interrelationship between two key neurotransmitter systems, namely

dopaminergic and serotonergic systems has been suppoted by data, although the exact

nature of this relationship is not yet clear. It has been demonstrated that activation of the

serotonin 5- HT2A receptor inhibits dopaminergic neuronal activity (Kapur, Remington

1996), whereas 5-HT2A antagonists increase the release of dopamine in striatum (Dewy,
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Smith 1995). The importance of the balance between these two systems has already been

established and formed the basis of modem pharmacological treatment of mental

disorders. Considering the close relationship between CFS and mental state, we beleive

variations in genes coding for these neurotransmitter systems may play an important role

in both diagnosis and treatment of CFS. Therefore we will be including genotyping for

common varitions in the genes coding for the dopamine and serotonin receptors and

transporters.

Genotyping:

Full blood samples will be collected from the subjects and genomic DNA will be

extracted, using standard commercial genomic DNA extraction kits (Qiagen, Germany).

DNA extracted from the provided biological samples will be used for genotyping.

Genotyping assays will be performed using Illumina® high output genotyping system

available at NTNU Microarray Core Facility in Trondheim. This facility offers high

speed genotyping using the latest bead array technology, which represents the state of the

art in genotyping technology currently available. Offered technology is highly reliable

and swift, and the cost of an average genotping experiment is estimated as ca. 1500 NOK

per sample, which is capable of giving up to 500 000 genotypes on an individual sample.

Same facility also offers other technologies which are suitable for smaller number of

genotyping experiments for a somewhat lower price.

Our focus in genotyping will be genes coding for the neurotransmitter receptors in brain,

which are responsible for communication between nerve cells, and genes involved in the

physiology of cytokines. We believe genetic variations in genes coding for these proteins

may modulate individuals' physical and psychological response to stress, and eventually

influence the therapeutic response.

Cytokines

A recent study investigating 11 cytokines in the spinal fluid of CFS patients found lower

levels of granulocyte -macrophage colony-stimulating factor in CFS patients than in

healthy controls; and higher levels of interleukin (IL)-8 were higher in CFS patients who
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experienced sudden, influenza-like onset compared with controls and patients

whoexperience gradual onset (Natelson et.al). In the same study IL-10 levels were higher

in CFS patients with abnormal spinal fluids than in those with normal spinal fluids or

healthy controls.

Again in a poly I:C-induced fatigue rat model, the expression of brain interferon-a (IFN-

a) mRNA was significantly increased in the cortex, cerebellum, medial preoptic area,

lateral hypothalamic area and paraventricular hypothalamic nucleus, but IL-6 and tumour

necrosis factor-a (TNF-a) mRNA expression was not (Narita 2003). Furthermore, in this

model, transforming growth factor-R was increased in the cerebrospinal fluid and this was

associated with fever.

Some cytokines have been implicated in the provocation or exacerbation of mood and

behavioural disorders in CFS, such as depression, anxiety and fatigue. For example,

proinflammatory cytokines such as IL-10, IL-6 and TNF-a can elicit or aggravate fatigue

and symptoms of anxiety and depression, and IL-2 and IFN-a can promote depressive

symptoms that are attenuated by antidepressant treatment (Anisman 2005). The most

common sleep disorder in CFS patients is excessive daytime sleepiness and night-time

insomnia, which can be exacerbated by IL-6 and/or TNF-a (Vgontzas 2002)

Cytokin elevels as an indicator/marker of state of disease in CFS may be an indicator of

therapy response. In order to test this hypothesis measurement of cytokines is planned. To

measure cytokine levels in blood a commercially available ELISA kit from Bender

Medsystems (Wien, Austria) will be used. The cost of analysis is estimated to be 16000

NOK for 96 samples, with measurement for 11 different cytokine measurements each.

Nevropsykologi

Alle pasientene vil få tilbud om nevropsykologisk undersøkelse. Dette vil også være en

screening i forhold til hjerneorganisk patologi. Nevropsykologisk undersøkelse vil

inkludere funksjonstester knyttet til oppmerksomhet/arbeidshukommelse,

innlæring/minne samt genrelle kognitive-og eksekutive funksjoner. Alle tester/pardigmer
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er anerkjente, har gode psykometriske egenskaper og er også anvendt i tidligere forskning

på CFS/ME. Det kan også nevnes at i store trekk samme u.s. program anvendes i et

pågående prosjekt knyttet til kroniske smerte pasienter ved Smerteklinikken, St. Olavs

Hospital. Grunnleggende funksjoner relatert til arbeidshukommelse vil imidlertid utdypes

spesielt i denne studien.

Kvantitativ EEG (qEEG)

I tillegg vil 10 pasienter med CFS/ME og 10 pasienter med utmattelsessymptomer uten

diagnosen CFS/ME etter loddtrekning få tilbud om kvantitativ electroencefalografi

(qEEG) for å belyse eventuelle nevrofysiologiske avvik (se eget vedlagt informert

samtykke). Pasienter med alvorlig somatiske eller psykiatriske lidelser vil som nevnt

henvises videre til respektive spesialavdelinger. Personer under utredning for diagnosen

kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME og en kontrollgruppe vil få

sine hjernebølger målt med kvantitativ elektroencefalografi (qEEG). Studier utført

tidligere viser at det kan komme til syne endringer i hjernebølger hos personer med dette

syndromet i forhold til en kontrollgruppe. Det vil være svært nyttig for forståelsen av

problemet om vi kan registrere objektive fysiologiske mål på CFS/ME med dette

verktøyet.

Kriterier for deltagelse med kvantitativ EEG (qEEG):

Høyrehendt kvinne mellom 30 -40 år. Ikke ha tilleggsdiagnoser/ samsykelighet eller

benytte reseptbelagte legemidler som kan ha implikasjoner for studien, slik som for

eksempel antidepressiver, sovemedisin, smertestillende. Deltaker må ha normalt eller

korrigert (briller/kontaktlinser) syn.

Bakgrunnsinformasjon om studien

Studiet baserer seg på tidligere observasjoner av endret hjerneaktivitet i frontal-temporale

områder målt ved qEEG hos personer med CFS/ME sammenlignet med en

kontrollgruppe . Blant annet ble det i et enegget tvillingstudie hvor den ene tvillingen

hadde diagnosen CFS/ME og den andre ikke, observert forskjell i hjerneaktivitet i form
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av forhøyet theta og delta i frontale områder hos de med CFS/ME sammenlignet med

kontrollgruppen. Studiet viser de samme tendensene som andre qEEG studier.

Det kan også være at qEEG kan gi indikasjoner på undergrupper av CFSIME.

Undersøkelser

Deltaker vil bli bedt om å fylle ut 5 spørreskjema i forbindelse med studiet. Etter dette vil

det bli gjennomført qEEG- opptak hvor deltaker blir bedt om å sitte rolig med øyne åpen i

3 minutter og med øyne igjen i 3 minutter. Deltaker gjennomfører deretter en visuell

oppmerksomhetstest som varer i ca 30 minutter. Til sammen bør deltaker sette av 2 timer

til qEEG- opptaket.

Neurofeedback:

Studiet baserer seg også på teori og empiri omkring NFT som en operant

betingingsprotokoll for selvregulering av hjerneaktiviteten. Hypotesen er at qEEG vil vise

endret hjerneaktivitet hos personer med CFS/ME relativt til en kontrollgruppe, og at ved

å gjennomføre NFT kan denne endringen i hjerneaktivitet justeres, noe som kan innebære

at symptomer forbundet med CFS/ME kan bli redusert. Dette har tidligere vært tilfellet

for personer med diagnosen ADD/ADHD som har gjennomført NFT. NFT innebærer i

tillegg til nevnte qEEG- opptak 15- 20 treninger over en periode, samt post qEEG. Under

NFT benytter deltaker en hette med justerbare elektroder som kan plasseres der det er av

interesse; basert på hjerneaktiviteten til den enkelte relativt til hjerneaktiviteten til

kontrollgruppen . Forsøkspersonen blir bedt om å teste ut ulike mentale strategier for å

kunne kontrollere bevegelsene til et histogram vist på en pc-skjerm slik at det befinner

seg over en terskel determinert av personens qEEG.

Mulige fordeler: Fordeler med å delta i studien er at deltaker kan bidra til å øke

kunnskapen omkring CFS /ME. Det kan være at NFT vil kunne redusere symptomer

forbundet med diagnosen CFS/ME.

Mulige bivirkninger, ubehag og ulemper: Ingen alvorlige bivirkninger eller risiko

rapportert som følge av qEEG opptak eller NFT. Det kan være at qEEG hetten oppleves
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litt ubehagelig for noen. Hetten vil være tilpasset deltakerens hode og skal derfor ikke

medføre ubehag av høy grad. Enkelte har rapportert hodepine som følge av NFT, men

den er ikke vedvarende. På grunn av at det benyttes electro- gel for å oppnå impedans vil

deltaker vil få tilbud om dusj etter opptak.

Oppsumering: Hypoteser for utredning (se over): (1) CFS/ME utgjør en liten del av

henviste pasienter med utmattelse, men prevalens-data er usikre. (2) Fysisk og mental

funksjon målt med SF36 er lavere ved CFS/ME enn normalbefolkningen. (3)

Demografiske, genetiske, immunologiske, nevrofysiologiske (qEEG), kognitive og

affektive og medisinske faktorer predikerer grad av utmattelses- mediert funksjonssvikt

(SF36) både med og uten CFS/ME diagnosen.

Behandling:

Behandling og behandlingsprosedyrer:

Behandlings-prinsippene vil være basert på kognitivt-atferdsterapeutiske (CBT)

prinsipper som så langt har best dokumentert effekt ved CFS/ME (ref 1; 2; 3 i protokoll).

En nydesignet korttidsintervensjon med 8 individuelle timer (se avsnitt I under, designet

av professor Tore Stiles) skal sammenliknes med en lengre 16 ukers standard

intervensjon og en venteliste kontrollgruppe.

Inklusjon: De som tilfredstiller kriteriene for diagnosen CFS/ME etter Fukuda CDC 1994

kriteriene vil få tilbud om å bli inkludert i vår behandlingsstudie som poliklinisk,

individuell behandling. Dette har ikke vært undersøkt vitenskapelig tidligere. Eksklusjon:

Ikke utmattelse. Alder d 8år og >62 år. Alvorlig somatisk eller psykiatrisk lidelse.

Graviditet. Problematisk medikament-forbruk.

Man får dermed 3 behandlingsarmer (se flowchart, Appendix I):

(I) Korttidsintervensjon med 8 ukentlige CBT sesjoner.
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I kortidsintervensjonen vil en innledningsvis legge vekt på å identifisere pasientens

livsmål og ønsker, for deretter å bli enige med pasienten om hvordan en skal gå frem for

å nå disse. En vil identifisere hvilke kognitive og atferdsmessige faktorer som

opprettholder tretthetssyndromet og bryte disse. Aktuelle opprettholdende mekanismer er

kognitiv katastrofetolkning av kroppssymptomer, bekymring og opplevde

prestasjonskrav. Kortidsintervensjonen vil ha som mål å trappe opp til normalt

aktivitetsnivå mye raskere enn ved den tradisjonelle 16 timers versjonen hvor gradvis

aktivitetsøkning er anvendt. Pasienten vil få i hjemmeoppgaver å teste ut ulike typer

kognitive teknikker og utføre ulike aatferdseksperimenter som fra før er velkjente

innenfor kognitiv terapi . I løpet av de siste to behandlingstimene vil en ha fokus på

hvordan en kan videreføre det en har lært i terapien og hvordan man skal forebygge

tilbakefall.

(II) Standardintervensjon ad modum "Chalder/Kings College" med 16 ukentlige sesjoner

(ref 10 i protokoll). Denne intervensjonen inneholder følgende elementer (a) Informasjon

og forklaring av plagene basert på nåværende kunnskap, fysisk og psykisk (b) Avtale

behandlingsmål (c) Selvhjelps-guider, f.eks `Coping with Chronic Fatigue' by Trudie

Chalder (d) Unngåelse av eksessiv hvile eller eksessive trening/aktivitet eller/og

plutselige forandringer i aktivitet (e) Planlegging av regelmessig , forutsigbar,

kontinuerlig aktivitet for å forhindre dekondisjonering (f) Gjennopprette selvtillit og selv-

kontroll, det vil si rådgiving om å ta 2 korte gåturer I 5 minutter morgen og kveld,

deretter gradvis utvikling (g) standard CBT prosedyrer.

(III) Kontrollgruppen får behandling 16 uker etter den primære utredningen og

randomiseringen, og de får da tilbud om kort CBT utenom studien.

Målemetoder i behandlingen:

Behandlingseffekten vil bli målt med hovedutfallsmålet "Fysisk funksjon"

operasjonalisert ved Fysisk funksjon dimensjonen i SF36. Cutoff for nedsatt funsjon =56

(se over), vår cutoff vil være 50 ifølge kravet om 50 % funksjonsnedsettelse ved

CFS/ME. Andre hovedutfallsmål vil være "Utmattelse" Chalders Fatigue Skala (skåring
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0-3 med 11 items, max utmattelse =44), Mental funksjon i SF36 (0-100), livskvalitet i

SF8 (15;16), affektmål med depresjon/angst i HADS. I tillegg vil det gjøres sekundære

analyser for smerte ("Numerisk Rating Skala") og andre helseplager med valide

målemetoder samt kognitive og atferdsspesifikke mål. Vi vil kunne kombinere disse

overnevnte utfallsmålene, f.eks endringer i "Utmattelse" med endringer i spesifikke

kognisjoner og atferdrespons som moderatorer. Disse kognisjonene (tankene) kan

operasjonaliseres i for eksempel "sykdoms identitet", "katastrofetanker", "tanker om å

være ødelagt" "symptom fokusering", og i atferdsparametrene "embarrassment

avoidance","alt eller intet- atferd", "fear avoidance" og unnvikelse med "resting

behaviour" (10). Dett er er valide målemetoder for kognisjoner/atferd og brukes blant

annet i internasjonale multisenterstudier (ref 10 i protokoll). Før hver time skal pasientene

i begge behandlingstimene fylle ut "Chalders Fatigue Scale" skjema, et "grubleskjema"

utviklet av Hoeksma, og et tankeskjema utviklet av Stiles som måler både

katastrofetolkninger og prestasjonskrav. Dette skal også kunne måles etter enkelte timer

for å måle effekt av kognitive "øyeblikkmål". Måletidspunkt for hovedutfallsmålene vil

være ved 8, 16, 32, 48 og 64 uker (se Flowchart). For Gr3 vil målinger avsluttes i uke 16.

Hypoteser for behandling (kfr. over): 1) Korttids CBT er signifikant og effektiv i

behandling av CFS/ME- mediert fysisk funksjonssvikt (SF36), utmattelse og negativ

affekt (2) Effekt av CBT ved CFS/ME (SF36, Chalder Fatigue Scale og negativ affekt)

avhenger av endring av dysfunksjonelle kognisjoner om utmattelse og moderert av

genetiske, imunologiske og demografiske parametre.

Randomisering : Randomiseringvil bli foretatt etter vanlige prosedyrer ved hjelp av et

randomiseringsinstrument på Avd. for anvendt klinisk forskning, NTNU.

Behandlingseffekt : Se suksesskriterier

Utredere og kvalitetssikring av utredning : Det vil bli foretatt grundig opplæring,

supervisjon og veiledning av CBT terapeuter i både kort og standard CBT. Terapeutene

vil krysse fra kort til lang CBT etter 6 -8 behandlinger
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Statistiske metoder

Beregning av utvalgsstørrelse:

Statistical power

Assuming a mean change in SF36 score of 10, 5 and 0 from baseline values, respectively

for the short treatment, long treatment and delayed treatment intervention cohorts, a

within cell SD of 15 and a correlation between baseline and post treatment scores of 0.3

(R squared of 0.1), we will need 40 cases in each treatment group (120 in total) to achieve

a power of 80 % at a significance level of 5 %. The analysis of variance is non-directional

(i.e. two-tailed) which means that an effect in either direction will be interpreted.

Assuming a maximum drop-out of 25 % we would need an additional 18 subjects in each

group. Assuming a mean change in SF36 score of 10, 10 and 0 for the short, long and

delayed treatment arms respectively, would increase the power to 90 %.

Statisistical analyses

Ancova and mixed random effects regression will be used to compare the quality of life

scores across the three intervention cohorts . All analyses will be adjusted for baseline

scores with post treatment scores as the outcome variable . The three intervention cohorts

will be compared at X, Y and at Z months . We will perform separate analyses for each

time point of follow-up (ANCOVA) as well as combined analyses for all time

points (mixed random effects regression ). Results will be presented as least-squares means

with standard errors (SEs). Differences between the treatment cohorts will be reported

with 95% confidence intervals (CIs).

Flowchart:

Pasientene henvises fra allmennlege til Avd. for Smerte- og sammensatte lidelser. Det

foretas initialt en grundig utredning og baseline registrering med CFS/ME diagnostikk før

de blir randomisert til de 3 overnevnte behandlings-armene. Det måles hovedutfallsmål i

uke 8, 16 , 32, 48 og 64, slik at både Grl og Gr2 får postscore målinger og followup,

mens Gr2 får målinger halvveis og Gr 3 får målinger uten behandling (TAU = "treatment

as usual").
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Figur 1: Flytdiagram over studien: Appendix I.

Begrunnelsen for nytteverdien av prosjektet:

Prosjektet antas å bidra til økt kunnskap om behandling av pasienter med CFS/ME. Det

finnes få behandlingsstudier med CBT og/eller gradert aktivitetsøkning for CFS/ME.

Dette kan skyldes tidligere prioritering av forskning på etiologi, sykdomsklassifikasjon

og epidemiologi, Det har nå likevel vært en økning av studier fra år 2000 til 2008 som

viser behandlingseffekt av CBT (l; 2; 12). Behandlingsstudier i forhold til sykefravær og

tilbakeføring til arbeids er sjeldne (1; 14). Vår avdeling ASSL samarbeider med CFS/ME

Seksjonen ved Kings College i London. De har lang erfaring med behandling av disse

pasientene, og er nå med i en stor internasjonal, multisenterstudie. Professor Trudie

Chalder ved Kings College vil være med som rådgiver og i styringsgruppen for

prosjektet. Hun vil også kunne veilede i forbindelse med standardlintervensjonen Gr2

nevnt over.

Cost/benefit : Hvis vår hypotese om at både kort og lang CBT e bedre enn

kontrollgruppen, er det vel verdt å foretrekke den korte behandlingen. Dette vil da være

kosteffektivt.

Tidsplan : Det tas sikte på å starte behandlingsstudien 01.01.09, fire måneder etter at

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser mottar de første CFS/ME-pasientene.

Behandlingsstudien vil vare i 3 år til og med 01.01.2012. Deretter vil data-analyse og

skriving vare fram til 01.07.2012. Det kan bli aktuelt å arrangere en workshop om studien

etter dette.

Organisering
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Appendix I

CFS/ME Logistikk Forskningsprosjekt flowchart

Eligible (n = 250/år = 750 for 3 år) fra allmennlege

Gr3:

Henvises

tilbake til

fastlege

Henvisning fra allmennlege til sykehus

Inntaksmøte:

Brev til pasient med "Informert samtykke 1" for utredning, spørreskjema SF36,

Chalder Fatigue Scale, HADS. Skjema for taking av blod, urin og spyttprøver

:. ................................................................................................

RANDOMISERING av Gri

For Gri: Brev til pasient og fastlege med tilbud om behandling i CBT

forskningsprosjektet + "Informert samtykke 2" og info om intervensjonsarm

( n=60/år = 180 i 3 år)

Kort Kognitiv

Atferdsterapi (CBT)

8 x 1 t sesjoner,

individuelt/ukentlig

(n=60)

Standard Kognitiv

Atferdsterapi (CBT)

16 x 1 t sesjoner,

Individuelt/ukentlig

(n=60)

I -=►

Antatt

Dropouts

n=45

Antatt

Dropouts

n=45

Gr2: Henvises

til andre

terapeuter

Venteliste
Kontrollgruppe

(n=60)

8 uker8 uker
8 uker

16 uker

i
Followup: 32 uker, 48

uker og 64 uker

16 uker

i
Followup: 32 uker, 48

uker og 64 uker
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Tilbud om kort CBT
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Appendix II

Originale, engelske kriterier for diagnosen CFS/ME,

Fukuda CDC 1994

A case of chronic fatigue syndrome is defined by the presence of:

1. Clinically evaluated, unexplained, persistent or relapsing fatigue that is of new or defmite

onset; is not the result of ongoing exertion; is not alleviated by rest; and results in substantial

reduction in previous levels of occupational, educational, social, or personal activities

and

2. Four or more of the following symptoms that persist or recur during six or more consecutive

months of illness and that do not predate the fatigue:

Self-reported impairment in short term memory or concentration

Sore throat

Tender cervical or axillary nodes

Muscle pain

Multijoint pain without redness or swelling

Headaches of a new pattern or severity
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Unrefreshing sleep

Post-exertional malaise lasting >24 hours

Adapted from: Fukuda, K, Straus, SE, Hickie, I, et al, Ann Intern Med 1994; 121:953.
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