
1 
 

Multisenterstudier for terapeutisk utprøving av B-lymfocyttdeplesjon og immunmodulerende 
behandling ved ME/CFS   

1. Hovedmål, delmål og sammendrag 
Hovedmål: Prosjektet har som hovedmål å utvikle medikamentell intervensjon ved ME/CFS, ved å 
videreutvikle strategier for terapeutisk B-celle deplesjon samt immunmodulerende behandling med 
Cyclofosfamid.  
Delmål:  
1. Videreutvikle det terapeutiske prinsippet om B-lymfocyttdeplesjon ved bruk av det monoklonale anti-
CD20 antistoffet  Rituximab ved ME/CFS. 
2. Videreutvikle immunmodulerende behandling med Cyclofosfamid-infusjoner ved ME/CFS.  

  
De kliniske studiene er viktige for å videreutvikle ME/CFS biobank, med formål å kartlegge 
sykdomsmekanismer.  
 
Prosjektsammendrag: ME/CFS etter kanadiske kriterier  rammer cirka 0,2% av befolkningen og er forbundet 
med betydelig redusert livskvalitet. Ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (HUS) så vi at 
pasienter med ME/CFS som fikk lymfekreft ble tydelig bedre av ME/CFS-symptomene etter lymfom-
behandling. Etter dette har vi utført kliniske intervensjonsstudier med hypotesen om at ME/CFS hos noen er 
en immunologisk tilstand der B-lymfocytter står sentralt. Vi har undersøkt virkningen av antistoffet 
Rituximab som fjerner B-lymfocyttene i flere studier. Det gjennomføres nå en nasjonal, randomisert, 
dobbelt-blind og placebo-kontrollert multisenterstudie (RituxME) med Rituximab vedlikeholdsbehandling, 
der koden for intervensjon åpnes i oktober 2017. Parallelt gjennomføres en åpen fase II-studie med 
immunmodulerende behandling med Cyclofosfamid. Basert på biobankprøver fra de kliniske studiene har vi 
nylig funnet tegn på at ME/CFS-pasienter har begrensinger i energiomsetningen, på grunn av hemming av 
enzymet pyruvat dehydrogenase (PDH) (artikkel er akseptert av Journal of Clinical Investigation Insight). 
Disse funnene antyder at symptomene kan skyldes energibegrensninger og melkesyre-opphopning, noe som 
samsvarer med pasientenes kliniske bilde. De mekanistiske studiene er utført i samarbeid med Karl Johan 
Tronstad, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen (UiB). I den videre kliniske utprøvingen ønsker vi å 
legge til rette for ytterligere mekanistiske studier, ved å videreutvikle ME/CFS-biobanken. Dette prosjektet 
utnytter den velfungerende multisenter-infrastrukturen som er etablert, og omfatter tre nye kliniske studier, 
avhengig av resultatet av RituxME studien:  

  
  

 
  

 
 

2. Relevans for utlysningen 
Det eksisterer per i dag ingen godkjent medikamentell behandling av ME/CFS. Vi ønsker her å videreutvikle 
immunmodulerende behandling ved ME/CFS, basert på erfaring fra 3 utførte og 2 pågående kliniske studier 
ved Kreftavdelingen, HUS. For inklusjon i de kliniske studiene benyttes kanadiske kriterier (1). Pasienter 
med primær psykiatrisk sykdom som forklaring for symptombildet ekskluderes. Symptomutvikling og 
livskvalitet hos pasientene registreres subjektivt, og suppleres med objektive målinger med elektronisk 
aktivitetsregistrering. Det samles biobank-prøver fra alle pasientene ved baseline og gjennom oppfølgningen, 
med tanke på laboratorieforsøk med hensikt å belyse sykdomsmekanismer (egen søknad, Tronstad), og for 
utvikling av biomarkør for sykdommen. Vi har en unik mulighet til å knytte våre erfaringer fra behandlings-
studiene opp mot forskning på årsakssammenhenger gjennom vårt samarbeid med Universitetet i Bergen.  

3. Faglig beskrivelse av prosjektet 
Bakgrunn og kunnskapsstatus 
ME/CFS (kronisk utmattelsessyndrom) er en sykdom med ukjent etiologi karakterisert av utmattelse, 
sykdomsfølelse etter anstrengelser, manglende restitusjon ved hvile, samt en lang rekke ledsagersymptomer.  
Ved Kreftavdelingen, HUS, er det gjennomført kliniske studier med medikamentell intervensjon for 
ME/CFS siden 2008. Etter at vi observerte en pasient med langvarig ME/CFS som i 2004 fikk klar bedring 
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av ME-symptomene etter cellegift for lymfekreft, og seinere i 2009 en ME/CFS-pasient som også opplevde 
betydelig bedring etter bruk av Rituximab (et terapeutisk monoklonalt antistoff som gir reversibel B-celle-
deplesjon) mot lymfekreft, har vi gjennomført flere kliniske studier. Vår gruppe regnes internasjonalt som 
den ledende innen medikamentell intervensjon ved ME/CFS. 
Vår hypotese bygger på at ME/CFS hos en subgruppe pasienter er en immunologisk sykdom, kanskje med en 
variant av en autoimmun mekanisme der B-celler og (auto)antistoff står sentralt. Argumenter som antyder en 
slik immunologisk mekanisme: 1) mønstre for respons og tilbakefall etter Rituximab-intervensjon som er i 
tråd med erfaring fra erkjente autoimmune sykdommer; 2) høy forekomst av autoimmune sykdommer i nær 
familie til ME/CFS-pasienter; 3) moderat men høysignifikant øket risiko spesielt for lavgradig marginalsone 
B-celle lymfom (kjent for assosiasjon med autoimmunitet); 4) høy kvinneandel (75-80%); 5) ofte debut etter 
infeksjoner; og 6) forskningsdata fra dels overlappende tilstander (POTS, CRPS) som antyder autoimmune 
sykdomsmekanismer.  
Rituximab-intervensjon 
Først undersøkte vi 3 ME/CFS pasienter som fikk enkeltstående Rituximab-infusjon med klare, men 
forbigående responser (2). Deretter gjennomførte vi en randomisert og placebo-kontrollert studie med 30 
ME/CFS-pasienter der 10/15 i Rituximab-gruppe erfarte klinisk respons, mot 2/15 i placebo-gruppen (3). Vi 
gjorde så en eksplorativ åpen fase II-studie med Rituximab vedlikeholdsbehandling der 18 av 29 inkluderte 
erfarte respons (62%) med forlenget responsvarighet; i gjennomsnitt 97 ukers responsvarighet innen 3 års 
oppfølgingstid, der 11 pasienter var i fortsatt respons ved studiens avslutning, og der 5 pasienter var i fortsatt 
remisjon etter 5 år (4). Toleransen har vært god, men med forbigående symptomforverrelser i etterkant av 
infusjoner hos 28%. De gjennomførte studiene er små, og derfor usikre. Derfor gjennomfører vi nå en 
randomisert, dobbeltblind, og placebokontrollert multisenterstudie i Norge (RituxME) med Rituximab- 
intervensjon som vedlikeholdsbehandling. Det gis her 6 infusjoner over 12 mnd. og med oppfølgning i 24 
mnd, og 151 pasienter er inkludert. Effekten måles ved egenrapportert symptomendring i studieforløpet 
(Fatigue-score), livskvalitetsskjema hver 3. mnd. (SF-36), og objektiv aktivitetsregistrering med armbånd i 7 
døgn ved start og etter 18 mnd. oppfølgning. Koden for hvilken behandling pasientene har fått blir åpnet i 
oktober 2017 . Studien er unik i verden og kan få stor betydning for ME/CFS-behandling internasjonalt.  
Cyclofosfamid-intervensjon 
Først observerte vi at 3 pasienter med langvarig ME/CFS som fikk cyclofosfamid-behandling for brystkreft,  
fikk klinisk respons for sin ME/CFS-sykdom. Vi behandlet så 3 pilotpasienter med ME/CFS med 6 
infusjoner Cyclofosfamid, med 4 ukers mellomrom, der 2 av 3 pasienter erfarte klinisk klar respons på 
ME/CFS symptomene (ikke publiserte data). Det gjennomføres nå en åpen fase II-studie med bruk av 
Cyclofosfamid som i pilotstudien, med 18 mnd. oppfølgning. 40 pasienter er inkludert, og oppfølgning 
avsluttes i juli 2017.  

 
 

 
  

Sykdomsmekanismer  
For rasjonell håndtering av ME/CFS i fremtiden er det viktig å bedre forstå sykdomsmekanismene. Derfor 
arbeider vi parallelt for å forstå disse, med utgangspunkt i biobank-materiale fra pasientene samlet 
systematisk ved baseline (før intervensjon) og gjennom oppfølgningen. Vi har nylig gjennomført en 
omfattende metabolisme-kartlegging i serumprøver fra 200 pasienter inkludert i de kliniske studiene, og 100 
friske kontroller. Funnene fra denne studien tyder på at det er en begrensning i den sentrale energiveien i 
cellene ved at enzymet pyruvat dehydrogenase (PDH) er hemmet, Disse resultatene er nå akseptert for 
publisering i Journal of Clinical Investigation Insight. De kliniske studiene, og biobanken som er etablert 
som følge av dem, gir oss unike muligheter til å studere sykdomsmekanismene ved ME/CFS videre.  
    
Problemstillinger, hypoteser og metodevalg 
Hypotesen er at ME/CFS hos en del pasienter er en immunologisk sykdom der B-celler står sentralt, med 
abnorm immunrespons ofte etter en utløsende hendelse (typisk en infeksjon).  
Med utgangspunkt i resultater fra den pågående RituxME-studien og fra fase II-studien med Cyclofosfamid, 
planlegger vi nå 3 nye kliniske studier for ME/CFS-pasientene, der det her søkes om støtte til å gjennomføre 
disse. Biobank-materiale fra ME/CFS pasientene, med prøver før, under og etter intervensjon, er 
utgangspunkt for videre mekanistiske studier ved Institutt for Biomedisin (UiB) og ved Kreftavdelingen 
(HUS) (egen søknad, Karl Johan Tronstad). Laboratorieresultatene vil tolkes i lys av responsstatus fra 
intervensjon i de kliniske studiene (responder vs non-responder). Biobankmaterialet vil også inngå i 
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pågående internasjonalt samarbeid med Charité hospital i Berlin, University College of London, og 
University of Arizona, samt Oslo Universitetssykehus/UiO. Disse samarbeidene har som formål å belyse 
årsakene til sykdommen og peke ut undergrupper av pasienter som kan forventes å ha effekt av rituximab-
behandling.  
De videre kliniske studiene utgjør et viktig steg i å videreutvikle og dokumentere immunmodulerende 
behandling som terapi for ME/CFS pasienter. I våre tidligere fase II-studier med Rituximab var cirka 40% av 
pasientene non-respondere.  

 
 

 
  

Vi ønsker  å gjennomføre 3 nye intervensjonsstudier med inklusjons- og eksklusjonskriterier i prinsippet som 
i RituxME-studien (Kanadiske kriterier for ME/CFS, alder 18-65 år, sykdomsvarighet 2-15 år). 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 
 

   
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
Dersom RituxME-studien blir negativ 
Hvilken studie pasientene vil bli inkludert i, vil være avhengig av resultat av analyser fra RituxME-studien.  

iser klinisk signifikante responser for ME/CFS
 

  
 
Etikk 
Alle kliniske studier som er utført eller planlegges er/vil være underlagt godkjenning av Regional Etisk 
Komite, med godkjente informasjonsskriv til pasientene der mulige fordeler og ulemper beskrives. ME/CFS 
er en alvorlig sykdom med betydelige plager for pasienten og stor belastning også for pårørende. Det 
eksisterer ingen standardisert, etablert medikamentell behandling. Sykdommen rammer mange unge 
mennesker, med en estimert prevalens på cirka 0,2% av befolkningen, hvilket tilsier minst 10.000 pasienter i 
Norge, og mange millioner pasienter i verden. Flere studier har vist at ME/CFS-pasienter har svært lav 
livskvalitet sammenliknet med andre kroniske sykdommer.  
Intervensjon med B-celledeplesjon ved bruk av Rituximab eller immunmodulerende behandling med 
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Cyclofosfamid, er foreløpig eksperimentell. Risiko ved behandling med Rituximab eller Cyclofosfamid er 
lav, men ikke neglisjerbar, og vurderes som akseptabel tatt i betraktning den mulige helsegevinsten for 
pasientene. Dersom studien bekrefter at B-celledeplesjon med Rituximab, eller bruk av Cyclofosfamid, er 
assosiert med klare responser ved ME/CFS, vil dette kunne ha stor betydning for mange pasienter verden 
over.  

4. Prosjektplan, prosjektledelse, organisering og samarbeid 
Ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, har vi siden 2008 gjennomført en rekke 
intervensjonsstudier ved ME/CFS. I den pågående, delvis NFR-finansierte  RituxME-studien, deltar 5 
studiesentre (Haukeland Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, St. Olav’s Hospital, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge og Telemark sentralsykehus Notodden). Alle helseregioner og et bredt 
spekter av fagfelt (fysikalsk medisin, indremedisin, revmatologi, onkologi, immunologi, kardiologi) er 
representert. Studiene ledes fra Kreftavdelingen, HUS. ”Organisasjonen” som er bygget opp for 
gjennomføring av multisenter-studier ved ME/CFS har allerede vært gjennom nøye opplæring med GCP-
kurs, oppstartsmøter, og halvårlige studiemøter mellom utprøvere, studiekoordinatorer, monitor, biobank-
ansvarlige og studieledelse.  
 
Budsjett 
Det søkes om NOK 10 millioner: det prioriteres en 100 % stipendiatstilling (lege) i 3 år og 100 % 
prosjektkoordinator-stilling i 6 år, ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, samt utgifter til 
elektronisk dataregistrering, klinisk monitorering og driftskostnader Se budsjett i elektronisk søknad.  
 
Brukermedvirkning 
Brukerne er pasienter med ME/CFS som inkluderes i de planlagte intervensjonsstudiene. Brukerne vil 
gjennomgå standardisert utredning etter protokoll, med biobankprøver før intervensjon og gjennom 
oppfølgningen, motta terapeutisk intervensjon og systematisk oppfølgning. Det er betydelig interaksjoner 
mellom brukerne og studiepersonell. Protokollene fra de kliniske studiene og ikke minst hypotesene for 
sykdomsmekanismene er utformet basert på erfaring fra klinisk utprøving og analyser av biobank-materiale, 
men også etter mange samtaler med ME/CFS pasienter om deres sykdom. Studiene har et kvinneperspektiv, 
da ME/CFS er 3-4 ganger hyppigere hos kvinner. 

5. Forventet nytteverdi  
Det eksisterer ingen standardisert eller anerkjent medikamentell behandling av ME/CFS. En viktig årsak er 
manglende kunnskap om sykdomsmekanismene. Det gjennomføres svært få kliniske studier med 
medikamentell intervensjon også internasjonalt. Det er også ofte manglende erkjennelse i samfunnet for 
pasientenes betydelige plager og reduserte livskvalitet. Det er viktig å videreutvikle prinsippene for 
intervensjon, som vi nå har arbeidet med i 8 år. Skulle videre studier bekrefte resultatene, vil 
immunmodulerende behandling kunne bli de første godkjente 
medikamentene for sykdommen. De skisserte studiene vil gi oss mer kunnskap om riktig behandling for 
forskjellige undergrupper av pasienter  

 
En viktig faktor er også videre utbygging av biobank, som er utgangspunktet for forskning om 
sykdomsmekanismene ved ME/CFS.  
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