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Referenser: 
Denna bok använder pubmed utförligt och använder en kondenserad notation som består av: 

 Hyperlänk till PubMed artikel (år) 
 JCFS: tidskrift för kroniskt trötthetssyndrom 

Astrophe En "*" efter år av publicering anger att hela artikeln är tillgänglig för fritt. 
Höga autoimmuna och endokrina störningar, fibromyalgi, 
kroniskt trötthetssyndrom och atopiska sjukdomar bland kvinnor 
med endometrios: en undersökning analys. 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12351553 
En cross-sectional studie utfördes 1998 av endometrios sammanslutning av 3680 USA medlemmar med 
kirurgiskt diagnosen endometrios. Nästan alla respondenterna hade smärta (99 %), och många 
rapporterade infertilitet (41 %). Jämfört med priset i den allmänna USA kvinnliga befolkningen, kvinnor 
med endometrios hade högre Överväg hypotyreos (9,6 jämfört med 1,5 %, P < 0,0001), FIBROMYALGI 
(5,9 jämfört med 3,4 %, P < 0,0001), kroniskt trötthetssyndrom (4,6 jämfört med 0,03 %, P < 0,0001), 
reumatoid artrit (1,8 jämfört med 1,2 %, P = 0,001), systemisk lupus erytematosus (0,8 jämfört med 0,04 
%, P < 0,0001), Sjögrens syndrom (0,6 jämfört med 0,03 %, P < 0,0001) och multipel skleros (0,5 
respektive 0,07 procent, P < 0,0001), men inte hypertyreos eller diabetes. Allergier och astma var 
vanligare bland kvinnor med endometrios ensamma (61 %, P < 0,001 och 12% (P < 0,001) och störst i de 
med fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom (88 %, P < 0,001 och 25% (P < 0,001) än i USA 
kvinnliga befolkning (18 %, P < 0,001 och 5 %, P < 0,001). 

2 Inledning 
2012, mer än en artikel publicerades varje dag på kroniskt trötthetssyndrom1 med över 5700 artiklar 
som förtecknas på National Library of Medicine. Det NLM har över 2400 full text artiklar och 140 online 
böcker citera CFS.  
 

3 De många delmängder av kroniskt trötthetssyndrom 
Många definitioner av kroniskt trötthetssyndrom har skapats i ett försök till forskning denna familj av 
villkor. Historiskt sett har de bygger på insamling av symtom som ses med senare arbete riktat till 

                                                           
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chronic%20Fatigue%20Syndrome  
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symtom och patienter gener är besläktade. Beroende på vilken definition som används, CFS påverkar 
från 0,006 % till 3 % av befolkningen.23 

 "Alla patienter som uppfyllde kriterierna för CFS som beskrivits av Sharpe et al. J R Soc med 
1991; 84: 118-21), endast 18 patienter (20,5 %) uppfyllde kriterierna för CDC."4 

 "Patienter med mig hade signifikant högre poäng på koncentration svårigheter och subjektiv 
erfarenhet av infektion, och högre nivåer av IL-1, TNFα och neopterin än patienter med CFS." 

o "ME/CFS- patienter bör delas in i mig (med Post-Exertional sjukdomskänsla - PEM) 
och CFS (utan PEM)." 5 
 

 I ett prov av CFS-patienter hade vi6 
o ~ 50% möte 1988 och 1994 definitioner. 
o ~ 20% möte 1994 endast definition. 
o ~ 30 % inte uppfyller antingen definition. 

 En nyligen genomförd studie7 fann att över 10 år:  
o ~ 20% hade en annan sjukdom.  
o ~ 4% gick till eftergift 
o ~ 8% gick till reducerat symptom 
o ~ 67% fortfarande hade det. 

 En studie över 25 år:8 
o 20% upprätthålls en CFS diagnos 
o 80 % fortsatte att försämras i funktionalitet och symtom svårighetsgraden 74% 

 
3.1.1 Comorbid villkor: 
En nyligen genomförd studie fann betydande överlappning med fibromyalgi, colon irritabile, migrän, 
sensorisk överkänslighet (dyspné, trafikstockningar, Rinorré).9 
 CFS ensam Med MCS Med FM Med MCS och FM 
Provet befolkningen10 44% 24% 16% 17% 
Depression Mindre   Mer 
                                                           
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19445810 (2008) 
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12562565 (2003) 
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7738491 (1995) 
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521895 (2012) 
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10721210 (1999) 
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21401284 (2011) 
8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753044 (2012) 
9 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20615318 (2010) 
10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1890280/?tool=pmcentrez (2007). 
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Sömn Mindre   Mer 
Trötthet  Mer Mindre  
Smärta Minst  Mer De flesta 
Provpopulation B11 35% 41% 16%  
Andra studier har rapporterat: 

 70 % av FM har CFS12 
o 58 % av de hondjur 
o 80 procent av männen 

 35-70 % av CFS har FM13 
 IBS:14 

o 92 procent av CFS 
o 77 % av FM 
o 64% av Temporomandibulär led disorder (TMD) 

 Temporomandibulär led disorder (TMD) 
o 18%-52%1516 har FM 

 70 %17 av FM har Temporomandibulär led störning 
 41%18 - 67%19 av CFS har MCS 
 Könsfördelning för kronisk Borrelios överensstämmer med FM och CFS20 

o 10-20% av Lyme-sjukdom blivit kronisk borrelios21 
3.1.2 Multiple Chemical Sensitivity 
3.1.3 Postural takykardi syndrom 
Postural takykardi syndrom (krukor) har en betydande överlappning med CFS   22232425 och FM . 2627 Det 
är nära relaterad till ortostatisk intolerans. CFS patienter med krukor har större ortostatisk 
                                                           
11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020095 (2000) 
12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004 *) 
13 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004 *) 
14 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10647761 (2000) 
15 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8923373 (1996) 
16 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17096090 (2007). 
17 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8923373 (1996) 
18 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11020095 (2000) 
19 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9167975 (1997 *) 
20 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19514824 (2009). 
21 http://www.cdc.gov/lyme/postLDS/index.html  
22 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906029 (2012 *) 
23 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18091356 (2008) 
24 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18805903 (2008) 
25 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21919887 (2012) 
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takykardi28 och neurokognitiva nedskrivningar. Krukor kan också ses med traumatisk 
hjärnskada 293031 och elektrisk skada .3233 
1. Temporomandibulär led störning 
 

 Sammanslutningar av polymorfa gener, relaterade till spelarkontot: 8.3.1 Varje insats, SHMT, 
MTHFD och MTR, oxidativ stress GSTM1 och neurotransmission DRD4 med TMD34 

3.2 Relaterade villkor 
3.2.1 Autoimmun sjukdom interstitiell pneumoni 
Detta var första sett med uppkomsten av interstitiell pneumoni sprids i Nagoya, Japan 1995 med 
313 kronisk lunginflammation patienter35 

 Anses vara samma 3637 
 Återkommande aktiv form lunginflammation sågs38 

3.2.2 Fosfat Diabetes 
Detta med liknande symptom, en undersökning visade att 10 procent av CFS patienter hade 
feldiagnosticeras och hade fosfat diabetes.39 
3.2.3 Macrophagic myofasciitis 
Detta rapporterades först 1998 och är associerade med aluminiumhydroxid i olika vacciner. 
Det syndrom som uppfyller både Center for Disease Control och Oxford kriterier för så kallade kroniskt 
trötthetssyndrom i ungefär hälften av patienterna.40 
3.2.4 Gulfkriget sjukdom 
Gulfkriget sjukdom uppvisar liknande egenskaper. Orsaken kan vara en macrophagic myofaciitis gillar 
skick. 

                                                                                                                                                                                           
26 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19007537 (2008) 
27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19890437 (2008) 
28 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906029 (2012 *) 
29 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21919887 (2012 *) 
30 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865679 (2010 *) 
31 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22143364 (2011) 
32 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015131 (2010) 
33 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669092 (2007). 
34 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3129576/?tool=pmcentrez (2011) 
35 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8986468 (1996) 
36 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
37 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15583836 (2005) 
38 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15583836 (2005) 
39 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9683977 (1998) 
40 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660567 (2003) 
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3.2.5 Ciguatera förgiftning 
I vissa fall symtom är träffar för andra villkor, till exempel kronisk ciguatera fiskförgiftning 4142 som 
uppvisar liknande symptom och laboratoriet yttringar. 43 
3.2.6 Traumatisk Hjärnskada 
CFS har beskrivits som sjukdom orsakad hjärnskada. Brain infektion och skada kan leda till 
överproduktion av cytokiner som TNF-alfa 44. TNF-alfa är producerad av glia i hjärnan 4546 och den 
lämpliga nivån krävs för korrekt funktion av hjärnan. 
Trötthet nivå var signifikant korrelerade47 med följande tre faktorer: 

 55 % har dålig sömn 
 36 % har ångeststörningar 
 65 % har vitamin D-brist

                                                           
41 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12784262 (2003) 
42 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18348309 (2008) 
43 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327394 (2001) 
44 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22749718 (2012) 
45 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910117 (2002) 
46 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16547515 (2006) 
47 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22190008 (2011) 
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4 Min historia med CFS 
4.1 1973 - Debuterande utan PEM 
Under 1960-talet deltog jag i high school och valdes för en särskild berikande program kallat Berg 
Science seminarier, jag placerade i de översta tre nationella matematik tävlingar och placeras i 
internationella tävlingar. 
1973 Jag deltog universitetet, jag började göra trippel betyg i matematik, kemi, fysik. Mot slutet av mitt 
tredje år, jag drabbades av en större kognitiv kollaps. 
4.2 1999 - Nyinsjuknade med PEM 
4.3 2012 - Nyinsjuknade med PEM initialt 
 

5 Patogen och CFS 
CFS har ett mönster som liknar Chicken Pox som orsakas av varicella zoster virus(VZV)48 medlem av 
herpes-familjen. Reaktivering av VZV förekommer som herpes zoster49 (dvs. bältros) och postherpetic 
neuralgi. En patogen gör en första akut sjukdom och kan återkomma senare med olika symptom när 
återaktiveras. Varaktighet för reaktivering är mycket längre än de50 akuta perioden och kan bli 
bestående. Till skillnad från Chicken Pox patogener för CFS är både virus och bakterier. Denna typ av 
infektion som kallas en ockult eller asymtomatisk infektion i äldre litteratur. infektion förblir 
latent tills någonting gör att den aktiveras. 
Ofta CFS händer efter en influensaliknande sjukdom (34 %)51 
5.1 Trolig patogener 
Historiskt har det funnits en helig quest för  infektion som orsakar CFS. 1998, David Berg som körde ett 
labb som specialiserar i koagulering tester konstaterat att flera MDs nämns deras patienter behandlas 
för infertilitet med låg dosering heparin - rapporterade att deras CFS symptom försvunnit.  
Berg genomförde vissa studier och fann att en hög procentandel av CFS-patienter var hyper koagulerat 
(tjockt blod) med en hög andel med en koagulering nedsatt. Han föreslog att CFS fanns en 
variation52 av antiphospholipid antikropp syndrom (APS) även känd som Hughes syndrom. Därefter 
söker den patogen, flera studier finna höga förekomsterna av vissa infektioner i CFS, och APS kom 
tillsammans. Patogener som orsakar APS och patogener associerade med CFS faktiskt identiska 
                                                           
48 http://en.wikipedia.org/wiki/Varicella_zoster_virus  
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Herpes_zoster 
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Postherpetic_neuralgia 
51 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1648795 (1991) 
52 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10695770 Full text: http://www.wisconsinhyperbarics.com/research-pdf/ChronicFatigue443.pdf 
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listor som visas i tabellen nedan. För många av de infektioner som anges nedan de kurser som syns i CFS 
patienter varierar mellan 8% och 36%.53 
 
Påverkan på forskning för patogener associerade med CFS är betydande: om du testar för en specifik 
patogen åtta troliga kandidater - du kan hitta i en cfs provet bara 1/8 smitta medan din kontrollgrupper 
kan vara 1/50. En naiv slutsats är att denna patogen kan förknippas med CFS men inte orsaken. Detta fel 
slutsats från fel antagandet att det finns ett patogen ansvarar i stället för en familj av patogen s (både 
viral och bakteriell). forskare har postulerats att eftersom rickettsiesjukdomar mikroorganismer är 
allestädes närvarande i mänskliga populationer de och den mänskliga arten normalt lever i fredlig 
samexistens. I sällsynta fall, av okända skäl, olika sorter av dem kan bli aggressiva och patogena.54 En 
studie fann 31 % av CFS patienter hade två olika infektioner, och 22 procent hade tre olika 
infektioner55 (lämnar bara 47% med en infektion). En annan studie fann bara 17 procent hade flera 
infektioner . I 2010, en uppsats med5657 titeln mikrobiella infektioner i åtta genomiska subtyper av 
kroniskt trötthetssyndrom/myalgic encephalomyelitis, hittade delmängder av specifika gener för CFS 
och tillhörande infektioner5859. Pågående studier av gener som pågår. CFS kan ibland vara sub-klassas på 
en 60persons gener och tillhörande infektion av de gener.  Det finns också utseendet som antigena 
komplex eller immunmodulerande komplex kvarstår i högre nivåer under en längre tid(12+ år) trots att 
ingen smitta föreligger. Infektion DNA fortfarande var detekterbar efter 5 år. Infektion med en reserv i 
benmärgen6162 (65 %63 av patienterna) har varit inblandade.64 

                                                           
53 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7856214 (1994) 
54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19269110 (2009). 
55 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10691196 (1999) 
56 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12423773 (2002) 
57 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004 *) 
58 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554 (2010), text: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921262/?tool=pubmed 
59 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16316396 (2005) 
60 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964398 (2011) 
61 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639288 (2010 *) 
62 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19556396 (2009 *) 
63 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10982079 (2000) 
64 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15625349 (2005) för Coxiella burnetii. Dessutom rapporteras för mykoplasma. 
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Kroniskt trötthetssyndrom tillhörande infektioner APS infektioner65 
EBV (20%66676869707172 -23%73 - 57%)74 Epstein-Bar virus (EBV) 
VZV 7576 Varicella zostervirus  (VZV - chicken pox) 
** Humant immunbristvirus (HIV) 
HHV6  777879 (31%)80 Humant herpesvirus 6 (HHV6) 
CMV  818283 Cytomegalovirus (CMV) (HHV6) 
Coxiella burnetii Enterovirus848586 (13%-27%)87 Coxiella burnetii (Enterovirus) 
Lyme 8889 Lyme-sjukdom (rickettsia) 
 Medelhavet fläckfeber (rickettsia) 
Mykoplasma90 (50%91 - 52%92 - 69% )939495 Mykoplasma 

                                                           
65  "Hughes syndrom Antiphospholipid syndrom" Springer Verlag, 2000 (andra ut 2002), redaktör M.A. Khamashta. 
Kapitel 14, "infektioner och Antiphospholipid syndrom"(av A.E. Gharavi och S.S. Pierangeli), s. 135 
66 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3033337 (1987) 
67 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850540 (1991) 
68 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8730646 (1996) 
69 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21415952 (2010) 
70 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554 (2010) 
71 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850542 (1991) 
72 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554250 (2003) 
73 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1648795 (1991) 
74 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15113035 (2004) 
75 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19520522 (2009). 
76 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15175170 (2004) 
77 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15175170 (2004) 
78 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8993762 (1996) 
79 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850542 (1991) 
80 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12887507 (2003) 
81 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6093268 (1984) 
82 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8234851 (1993) 
83 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182109 (2002) 
84 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16978917 (2006) 
85 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145392 (2002 *) 
86 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17872383 (2008) 
87 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14554250 (2003) 
88 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21383843 (2011) 
89 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9362985 (1997) 
90 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743240 (2004) 
91 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879275 (2003) 
92 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12887507 (2003) 
93 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12423773 (2002) 
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Anekdotiskt96 Spetälska 
** Tuberkulos 
** Syfilis 
Parvovirus B   979899 Parvovirus B 
** Hepatit 
Chlamydia pneumoniae(8%)100101 Chlamydia pneumoniae  102103104 
** indikerar att trötthet är sett och på grund av tidigare akut infektion, trötthet är inte av okänt 
ursprung. 
Tabell 1 APS och CFS infektioner jämfört 
En nyligen genomförd studie även följande gramnegativa infektioner:105 

 Hafnia Alvei - medlem av Enterobacteriaceae106 
 Pseudomonas aeruginosa 107 
 Morganella Morganii108 - medlem av Enterobacteriaceae 
 Pseudomonas putida109 
 Citrobacter Koseri110  - medlem av Enterobacteriaceae 
 Klebsiella pneumoniae111  - medlem av Enterobacteriaceae 

Ross River-virus112 har också varit inblandade. 

                                                                                                                                                                                           
94 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9778455 (1998) 
95 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9879928 (1998) 
96 Jag har träffat och pratat med en person som kom ned med CFS efter behandlas framgångsrikt för spetälska.  
97 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955554 (2010) 
98 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20007355 (2010) 
99 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414405 (2009). 
100 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17561687 (2007). 
101 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12887507 (2003) 
102 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15847779 (2005) 
103 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10737040 (1999) 
104 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18190881 (2008) 
105 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19112401 (2008) 
106 http://de.wikipedia.org/wiki/Hafnia  
107 http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa  
108 http://en.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii  
109 http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_putida  
110 http://en.wikipedia.org/wiki/Citrobacter_koseri  
111 http://en.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae  
112 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964398 (2011) http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_River_Virus  
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Dessa opportunistiska infektioner är kända för att vara resistent mot flera antibiotika (aminoglycosides, 
fluorokinoloner, tetracyklin, chloram-phenicol och Engångsbetalning 3.1 Påfyllning-Trimetoprim). De 
föredrar också låg syrehalt miljöer.113 

                                                           
113 http://www.medscape.com/viewarticle/409761_4  
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5.1.1 CFS patogener som immunsystemet bolltrollare 
I en 2012 New Scientist artikel, två av ovanstående patogener (EVV,CMV) uppvisar förmåga att orsaka T-
cellerna utbildas i att känna igen denna patogen - misslyckas att känna igen en infektion senare. Detta 
kan förklara skillnaden i utseende mellan den ursprungliga akut presentation av en patogen och 
efterföljande ockult presentation med olika synliga symptom (precis som VZV). Detta beteende kan vara 
en egenskap114115 hos alla CFS tillhörande patogener. 
5.1.2 Patogener uthållighet 
Sedan 1944 har det varit känt att antibiotika-tolerant bakterier fanns. Dessa bakterier är inte antibiotika-
resistenta mutanter som 116117 produceras av överanvändning av antibiotika. Det finns en liten bråkdel 
av huvudsakligen invulnerable celler. Bakteriestammar producerar persisters, celler som varken växa 
eller dö i närvaro av bakteriedödande medel, och därmed uppvisar regimer tolerans. I bakterier, 
persisters118 är vilande celler119 som kan aktiveras när förutsättningarna är de rätta. Persister celler 
orsakar kroniska infektioner. Antibiotika stör reproduktionen av aktiva celler; persisters sömnen genom 
antibiotikum attacker.120121 Ytterligare sätt att bakterier tål antibiotika inkluderar mutation, fenotypiska 
skillnader och genom att bilda biofilms.122 Andra studier implicerade flera banor för persister bildning, 
inklusive energiproduktion, stränga svar, globala tillsynsmyndigheter, trans-översättning stig, 
proteasomal nedbrytning av protein, toxin-antitoxin moduler och transportören eller utflöde av 
mekanismer.123 

 Lyme producerar antibiotika-tolerant persisters124 
 Candida producerar antifungal-tolerant persisters125 
 Dessa celler uppstod i befolkningen på cirka 0,05 % densitet under hämmande av 

antimikrobiella substanser126 
Senaste matematisk modellering av detta motstånd hittades: 
"Vi finner att konstant dosering är inte den optimala metoden för desinfektion. Snarare, cykling mellan 
ansökan och tillbakadragande av antibiotikumet ger den snabbaste avlivning av bakterier".127 

                                                           
114 New Scientist, vol 214, nr 2870 23 juni, 2012. S. 6-7 
115  
116 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19179767 (2008 *) 
117 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17215163 (2007). 
118 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15807669 (2005 *) 
119 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16923951 (2006) 
120 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221537 (2012) 
121 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18453274 (2008) 
122 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751538 (2012) 

 123 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22391538 (2012) 
124 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22253822 (2012) 
125 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16923951 (2006) 
126 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730126 (2012) 
127 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751538 (2012) 
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Det har föreslagits att en bakteriell delpopulationer blir "inokulat skall cellkulturerna" mot antibiotika 
genom att aktivera stress reaktioner, vilket leder till  bildning av persister.128 
"bakteriepopulationer producera ett litet antal persister vilande celler som uppvisar regimer tolerans. Allt 
motstånd mekanismer gör i grunden samma sak: att förhindra antibiotikum slår ett mål. Däremot, tolerans 
uppenbarligen fungerar genom att stänga av mål. Baktericida antibiotika dödar bakterier genom att 
förstöra deras mål, snarare än att enbart hämning av dem. Stänga av mål och skyddar från avlivning. 
Antalet persisters i en växande population av bakterier stiger på mitten-logga och når en maximal nivå på 
ca 1 % vid stationärt tillstånd. Likaså, långsamt växande biofilms producerar betydande mängder 
persisters. Möjligheten för en biofilm att begränsa åtkomsten av immunsystemet komponenter, och 
förmågan till persisters att upprätthålla ett antibiotikum attacken kunde sedan redovisa den olydnad av 
sådana infektioner in vivo och för deras återfallsfeber natur". 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18453274 
5.1.3 Biofilms 
Biofilms finns mini-städer av patogener som har skapat stadsmuren för att besegra antibiotika genom 
att hålla dem borta från den inre invånare.  60 % till 85 % av alla mikrobiella infektioner innefattar 
biofilms129 .  De flesta, om inte alla, bakterier (svampar) är kapabelt att bilda biofilms. Mikroorganismer 
växer i en biofilm är mycket motståndskraftig mot antimikrobiella medel genom en eller flera 
mekanismer. De viktigaste egenskaperna är:130131 

 Den ökade resistensen mot antimikrobiella medel. 132 
 Skydd av celler mot värdens försvarsmekanismer133 
 Orsaka kroniska infektioner134 
  Ökad nivå av mutationer135 
 NAC  Har varit effektiv mot dem.136 

Följande mekanismer är sannolikt i samband med kronisk/latent/ockult infektioner:137 
 Om antibiotika tränger in i djupet av en mogen biofilm på grund av biofilm matrix.  
 Ackumulering av höga nivåer av antibiotikaresistens förnedrande enzymer.  
 I djupet av biofilm, celler upplever näringsämne begränsning i långsamt växande eller svultit, 

långsamt växande eller icke-växande celler är inte mycket mottagliga för antimikrobiella medel, 
detta fenomen kunde amplifieras genom närvaron av fenotypiska varianter eller "persisters" 
och  

                                                           
128 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22426114 (2012) 
129 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434589 (2010) 
130 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21485309 (2011) 
131 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11932229 (2002) 
132 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21497662 (2011) 
133 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21497662 (2011) 
134 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149602 (2010) 
135 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20149602 (2010) 
136 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22650647 (2012) 
137 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434589 (2010) 
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 Biofilm är bakterier kan slå på stress-respons gener och övergång till mer tolerant fenotyper vid 
exponering för miljöpåverkningar.  

 Genetiska förändringar, troligen genom olika stressbetingelser, såsom mutationer och 
genöverföring kan inträffa inne biofilm. 

Nyligen identifierade livsmedel som kan påverka biofilms är pepparrot138 och vitlök.139 
5.1.4 Den interna flora dimension 
En gemensam co-Morbida syndrom med CFS är colon irritabile (IBS). Det har nyligen förekommit 
obekräftade rapporter av CFS eftergift inträffar under långtidsbehandling av IBS med rifaximin. Eftersom 
Rifaximin140141 inte kommer in i blodet, men inte förändra interna flora, det antyder att interna flora kan 
spela en betydande roll. Det har förekommit rapporter om CFS eftergift som orsakas av fekal 
transplantat.142 
Detta väcker frågan om CFS antibiotikum protokoll handlingar enbart på infektion, men kan också 
förändra interna flora i ett önskvärt sätt.  De flesta CFS antibiotika medlemmar av tetracyklin familj av 
antibiotika som också är antikoagulantia .143144 
5.2 CFS patogener och Debuterande 
Diagrammet nedan visar den typiska typiska insjuknandet av CFS-patienter. Nyckeln är en händelse som 
påverkar immunsystemet förmåga att hålla latenta infektioner kontrolleras. De två vanligaste triggers 
stress och en influensaliknande sjukdom (vilket faktiskt kan vara influensa!). Stress utlösa  ses också med 
VZV (bältros). EBV nivåer ökar med stress. För vissa av CFS tillhörande infektioner,145 epinefrin 
(adrenalin) ökar tillväxttakten betydligt, 146147 vilket resulterar i ett misslyckande: mer tillväxt av 
bakterier och mindre immunsvar. 
På denna punkt, genetisk eller förvärvad aspekt läggs till mix: en koagulering nedsatt. Infektionen 
utlöser koagulering som normalt tas bort av kroppen. Den kvantitet av koagulering utlöst och den 
mängd som kroppen kan ta bort är ur balans. 
5.3 Infektioner och cytokiner produktion: 

 Klamydia och Mycoplasma pneumoni ökar: IL6, IFN-gamma och TNF-alfa.148 
 Mycoplasma pneumoni ökar: IL6, IL10 och TNF-alpha=149 

                                                           
138 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22286987 (2012) 
139 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15716452 (2005) 
140 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045120 (2012) 
141 http://en.wikipedia.org/wiki/Rifaximin  
142 http://www.the-scientist.com/news/display/57795/#ixzz1MXTBRu9S  
143 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7446537 (1980 
144 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1421670 (1992) 
145 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22229027 (2011) 
146 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11125844 (2000) 
147 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1731173 (1992) 
148 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9730797 (1998) 
149 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22000436 (2011) 
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 Mycoplasma pneumonia gifter ökar: IL4, IL13 (30x), ccl17, CCL22 (70x)150 
 Parvovirus B19 ökar IL-4, IL-6, IL-8, TNF-alfa, IFN-gamma, MCP-1, GM-CSF, TGF-beta 1 och 

endotelin-1 (ET-1).151 
Spekulation: minskningen kan bero på utmattning eller svält av cytokiner producenter. 
Cytokiner hämmare och tug 
En av de viktigaste aspekterna av det som minskade cytokin nivåer är huruvida avlägsnar cytokin eller 
minskar produktionen av cytokin. I fallet med TNF-alfa läser vi 
"TNF-alpha mRNA snabbt svar brain ischemia inom 1 h, når en topp på 6-12 h post ischemia, och klingar 
1-2 dagar senare."152 
Så om vissa läkemedel som minskar produktionen av cytokiner, det kan ingen uppenbar omedelbar 
verkan och effekt inte kan ses förrän 72 timmar senare. Likaså om medicinering rensar i några timmar 
och är avstängd för en dag, det kan ta 3 dagar eller mer innan innan status återgår. 
 
 

                                                           
150 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281984 (2012) 
151 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15258981 (2004) 
152 http://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/7880718/reload=0;jsessionid=XvjgujpquKbq5RBuCDeP.0  
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1700är resultaten i en neuroinflammatory skick som kanske inte har en enkel kausalitet. Till exempel 
hög IL-6-nivåer resulterar i neurologiska störningar153 (hög IL-6-nivåer ses även efter slaganfall). 
Samtidigt koagulering kan resultera i syrebrist (syre svält) vilket kan resultera i stora förändringar i 
beteendet och humörsvängningar. Likaledes154 höga TNF-alfa är associerad med sömnproblem155 samt 
påverkar vakenhet, hypoxi producerar liknande sömnstörningar. 156 

. 
 
 
EBV 
                                                           
153 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345884 (2012) 
154 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22425021 (2012) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19404547 (2009) 
155 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22003330 (2011) 
156 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22706407 (2012) 
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EBV har uppvisar förändringar av cytokiner som liknar den som ses vid CFS, med ökad produktion av 
TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, IL-8 och IL-10157. 

 Orsaker koagulering 158 

6 Behandlingsprotokoll 
Om vi sysslar med en bakteriell patogen, och sedan återvänder den patogen till en latent tillstånd är 
möjlig genom användning av antibiotika. Frågan är: vilken antibiotika, för hur länge osv.  
De mest mogna protokoll är känd genom Cecile Jadin, en kirurg i Sydafrika. Hon inte uppfinna eller 
upptäcka protokoll - bara kommer ihåg det från hennes fader och nobelpristagaren , om tropiska 
sjukdomar. Protokollet förutsätter att det kommer att antibiotikaresistens till ett enda antibiotikum, och 
använder flera roterande antibiotika för att eliminera infektion. 
6.1 Symptom övertrycksventil 
6.1.1 Graderade Rörelseterapi 
Få kan minska trötthet och förbättra fysisk funktion hos vissa patienter. 159 Qikong-veckoslutspaket 
utöva förbättrade symtomen. Övning identifieras genom C. Jadin som en viktig del av hennes 
antibiotikum protokoll. 160 
6.1.2 Cognitive-Behavioral Therapy 
CBT kan påverka cytokiner, t.ex. minska IL1-beta, IL-8161 men inte IL-6, TNF-alfa. CBT kan minska trötthet 
och förbättra fysisk funktion hos vissa patienter162163 kan kasta några av låga grå substans i hjärnan. En 
del ser det som skadligt164165 och nya studier visade ingen eller föga betydande effekt .166167168 
6.2 Eftergift 
6.2.1 Antikoagulerande behandling 
Protokollet169 föreslås av Dave Berg, Hemex Lab 2000, består av anti-patogener och 
antikoagulantia. Berg har sedan pensionerade och Hemex har köpts av ett större företag. 

                                                           
157 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15664781 (2005) 
158 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5125284 (1971) 
159 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed (2008)  
160 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22736201 (2012) 
161 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21654719 (2011) 
162 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18511165 (2008) 
163 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed (2008) 
164 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18587150 (2008) 
165 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350 (2009). 
166 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855351 (2009). 
167 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014748 (2006 *) 
168 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17853290 (2008) 
169 http://gordonresearch.com/articles_fibromyalgia/cfs-fm_treatment_hemex.html (2000) 
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Behandling Starta Slutet 
Heparin (4-5000 enheter BID) Dag 1 Dag 180 
Transfer Factor (3 kapslar/dag) Dag 30 Dag 120 
Bromelain (500 - 1000 mg/dag) Dag 1 Dag 120 
Antibiotika (vänster till MD) Dag 30 Dag 120 
 
 
 
6.2.2 Antibiotikum studier 
Senaste publikationer/konferensen rapporterade en hög (> 50%) eftergift med användning 
av antibiotika. Följande är pub-med artiklarna som behandlar CFS eller kronisk-besläktade 
patogener upplevelser med hjälp av antibiotika , t.ex. "Kronisk borrelios" är ett vagt begrepp som 
har tillämpats på patienter med oförklarad långvarig subjektiva symtom, huruvida det fanns eller finns 
bevis för infektion med B. burgdorferi.170 Ofta CFS ses efter en akut debuterande infektion som 
uppenbarligen behandlas framgångsrikt. En undersökning visade att om akut debuterande 
var accompandied av stress, att förekomsten av att utveckla CFS var mycket högre.  

 Med hypoteser. 2009 Jun;72(6):736-9. Epub 2009 Mar 6. På frågan om infektiös 
orsakerna till multipel skleros, schizofreni och kroniskt trötthetssyndrom och 
deras behandling med antibiotika. Frykholm boet.171 

 Utmärkta resultat som förelegat i minst ett år efter 60 dagar av antibiotika [2 
patienter]   

 Kroniskt trötthetssyndrom efter Q-feber 172 
o Fluorokinoloner och tetracyklin för 3-12 månader [2/3 återvann] 

 Behandling av kroniskt trötthetssyndrom med antibiotika: pilotstudie bedöma 
medverkan av Coxiella burnetii infektion 173 

o Minocycline eller doxycyklin för 3 månader 
 Innan Q-feber CFS (54 patienter) förbättras. 
 Ingen Q-feber CFS (4 patienter) ingen förändring. 

 Förbättring av kroniska ospecifika symptom genom långsiktiga minocycline 
behandling i japanska patienter med Coxiella burnetii infektion anses ha efter Q-
feber trötthetssyndrom .174 

o Minocycline (100 mg/dag) under 3 månader, alla patienter förbättras. 
                                                           
170 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19514824 (2009). 
171  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19269110 (2009). 
172 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599032 (2007). 
173 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16415546 (2005) 
174 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964579 (2004) 
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 Mycoplasma blod infektion i kronisk trötthet och fibromyalgi syndrom175 
o Långsiktiga doxycyklin - de flesta patienter går till eftergift. 

 Förmåner och skadar av doxycyklin behandling för veteraner från Gulfkriget" 
sjukdomar: en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad prövning176. 

o Långtidsbehandling med doxycyklin (200 mg/dag) inte förbättra resultaten av GWVIs på 1 år. 
 Motpol: långsiktiga antibiotikabehandling förbättrar ihållande symptom förknippade 

med Lyme-sjukdom177 
o Förlängd antibiotikabehandling (varaktighet, >4 veckor) kan vara fördelaktig för patienter med ihållande symtom på Lyme-sjukdom 

 Lyme-sjukdom: punkt/kontrapunkt178 
o Den optimala antibiotikum regim för kronisk borrelios återstår att fastställa. 

 Standardiserade in vitro för resistensbestämning av Borrelia burgdorferi mot 
välkända och nyutvecklade antimikrobiella medel - konsekvenser för nya 
behandlingsmetoder till Lyme-sjukdom179 

o Β-laktamer, makrolider, tetracyklin, fluorokinoloner, everninomycins och ketolide familj av antimikrobiella medel visa ökad aktivitet in vitro mot borrelia. 
 Kontrollerade studier av behandling med antibiotika i patienter med post-behandling 

kronisk borrelios180 
o Behandling med ett enda antibiotikum inte varit 

framgångsrika181 (typiskt ceftriaxone, möjligen med en upprepning av antibiotikum används för Lyme ursprungligen) 182 183 184 185 
 Cecile Jadin (Sydafrikanska MD - kirurgen: gerinjadin@icon.co.za ) officiella 

webbplatser: http://cecilejadin.com/ http://chronicfatiguesyndrome.co.za/case-
studies  , http://drcjadin.com/protokoll 

o Vibromycyn 100 eller 200 beroende på vikt och tolerans 
o Riostaine - f(oxytetracyklin) 250 QID, 500 TDS 500 QTD 
o Minomycin 50mg plus 100mg bd 100 bd plus Rulide (Makrolid 150mg.) 
o Tetralisal (lymecycliine) - 300mg bd X 7 dagar plus flagy METRONIDAZOL 

200 mg bd 400 bd 
o Dumoxin 100mg + 50 mg dagligen 100 mg bd plus Quinolene Ciprobay 

=500mp bd eller Maxs wuin BD 
o Dalacin C 150mg eller 2 X 4 7 dagar varje behandling tas med inteflora (inga 

mjölkprodukter)  
 
                                                           
175 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879275 (2003) 
176 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15262663 (2004) 
177 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17578772 (2007( 
178 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15918774 (2005) 
179 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12141737 (2002) 
180 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804167 (2002) 
181 http://www.cdc.gov/lyme/diagnosistreatment/Treatment/prolonged/index.html  
182 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12821734 (2003) 
183 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12821733 (2003) 
184 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11450676 (2001) 
185 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12804167 (2002) 
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6.3 Tarmfloran förändra 
Under de senaste två åren har det skett en våg av intressanta resultat på gut-flora och 
autoimmuna sjukdomar. Colon irritabile är mycket ofta comorbid med kroniskt trötthetssyndrom. 
 
"Som chef för centrum för matsmältningssjukdomar i New South Wales, Borody övervakar fem till 
sex fekal transplantationer i veckan, av vilka de flesta är för patienter med colon irritabile. Men ibland, han 
behandlar patienter som, förutom att tarmen klagomål, också har till synes icke-gut relaterade villkor 
såsom kroniskt trötthetssyndrom, acne och multipel skleros. Och han får några tidiga bevis för att, i 
vissa fall, transplantation kan vända symptom på dessa kompletterande villkor. "  
http://www.the-scientist.com/news/display/57795/#ixzz1MXTBRu9S 
Även http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15220681 
 
Ett alternativ till fekal transplantationer är Rifamycin. 
"Rifaximin är en nonsystemic antibiotikum som har visat effekt vid IBS"  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22251066 Expert Opin Pharmacother. 2012 
Feb;13(3):433-40. Epub 2012 Jan 18. Rifaximin för behandling av colon irritabile. Cremonini F, Lembo A. Källa Harvard Medical School 

" Rifaximin hämmar ett brett spektrum av bakterier i gallan-rika tunntarm  och mottagliga bakterier i 
vattenhaltiga colon och förändrar mikrobiell virulens och epitelcell funktion. De olika 
verkningsmekanismer av rifaximin potentiellt förklarar användningen av läkemedlet i varierande 
sjukdomar och syndrom". 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21226639 Expert Opin Pharmacother. 2011 
Feb;12(2):293-302. Biologiska egenskaper och klinisk användning av rifaximin. 
DuPont HL.  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180705 Världen J Gastroenterol. 2011 Nov 
14;17(42):4643-6. Rifaximin vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom. 
Guslandi M. 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21407187 Am J Gastroenterol. 2011 
Apr;106(4):661-73. Epub 2011 15 Mar. Antibiotikabehandling i inflammatorisk 
tarmsjukdom: en systematisk genomgång och meta-analys. Khan KJ, Ullman TA, 
Ford AC, Abreu MT Abadir, en Marshall JK, Talley från NJ, Moayyedi S. McMaster 
University Medical Center 

"Vi har visat att rifaximin, inte ändrar den övergripande strukturen i den mänskliga tjocktarmsmotilitet 
microbiota, ökad bifidobakterier och lett till variation av metaboliska profiler associerade med potentiella 
gynnsamma effekter på värd". 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20852272 J Antimicrob Chemother. 2010 
Dec;65(12):2556-65. Epub 2010 Sep 18. Rifaximin modulerar microbiota 
tjocktarmsmotilitet hos patienter med Crohns sjukdom: en in vitro metod med hjälp 
av en kontinuerlig kultur tjocktarmsmotilitet modell system. Maccaferri S Vitali B, 
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Klinder en Kolida, S, Ndagijimana M, Laghi L, Calanni F, Brigidi P, Gibson GR, Costabile A. 
 
Effekten av en Nonabsorbed muntliga antibiotikum (Rifaximin) på symptom colon 
irritabile http://www.rima.org/web/medline_pdf/Annals_2006-Colon-irritable.pdf  
 
Gut. 2011 maj;60(5):631-7. Epub 2011 Jan 5. Dysbiosis av fekala microbiota i patienter med Crohns 
sjukdom och deras opåverkade släktingar. Joossens M, Huys G, Cnockaert M, De Preter 
V, Verbeke K, Rutgeerts P, Vandamme P, Vermeire S. Avdelningen för gastroenterologi, 
Universitetssjukhuset Gasthuisberg, Leuven, 
Belgien. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21209126 
 
"opåverkad släktingar till patienter med CD har en annan sammansättning av deras 
microbiota jämfört med friska kontroller. Detta dysbiosis inte präglas av bristande butyrat 
producerar-bakterier som observerats i CD men föreslår en roll för mikroorganismer med 
mucin nedbrytning kapacitet". 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20848492  
 
Mindre sett i crohns 

 Dialister invisus 
 Faecalibacterium prausnitzii (ökar med Rifaximin) 
 Bifidobacterium adolescentis (ökar med Rifaximin) 
 Eubacterium rectale 
 Bacteroides fragilis vulgatus 
 Ruminococcus albus, R. callidus, bromii R. 

Öka 
 Ruminococcus gnavus 
 Enterococcus sp.  
 Clostridium difficile,  
 Escherichia coli,  
 Shigella flexneri,  
 Listeria sp 

 
 
6.3.1 Djur med CFS och deras läkare 
CFS är sett i djur och veterinärer. Båda har framgångsrikt behandlats med arsenik-baserade läkemedel.  
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 Åtta rovfåglar rapport186 
 Katter och hundar 187188 
 Hästar189 
 Veterinär och hustru190 

Jag har inte kunnat hitta någon uppföljande studier på detta synsätt. 
6.3.2 Kemoterapi för CFS 
2011 fick jag ett telefonsamtal från en CFS vän eftersom hennes CFS försvann plötsligt medan genomgår 
kemoterapi och hon ville veta om jag visste något om det. Jag gjorde, jag träffar en annan CFS person i 
Reno, NV, som också gick i remission med kemoterapi i 2003. I behandlingen genom en 2012 
CFS/Konferens rapport, liknande remissioner har rapporterats i Norge.191192 

7 Vardagsrum med CFS 
Immunförsvaret minskar över tid med CFS193 tyder på ökad mottaglighet för patogener - särskilt liknande 
patogener. Ett sätt att visa detta kan immunsystemet avgassystem från aktiv så länge. Nichol forskning 
funnit … 

8 Laboratoriet uttryck 
Förbereda denna bok, jag råkade besöka oss sociala sidan Säkerhet på kroniskt trötthetssyndrom och 
konstaterade att den hade två kliniska aspekter som avspeglar den kunskap i tid: 

 Förekomst av EBV - detta är bara en av minst ett dussin infektioner 
 MRI-scanningarna - stämmer resultaten i efterföljande studier och opålitlig för diagnostiska 

ändamål. 
En viktig faktor att tänka på är att alla skillnader är baserade på den genomsnittliga study group. Ett 
positivt eller negativt resultat på någon åtgärd som kan användas för att antyda CFS eller icke-
CFS. Bättre studier rapporterar statistisk signifikans, vilket innebär att A och B är statistiskt samband. 
Detta betyder inte att en orsakar B eller B orsaker A. Det är sannolikt sant att "Folk som kör sen modell 
VW Passat har en högre medellivslängd än människor som kör äldre pickuper". Skälen kan omfatta 
utbildning och inkomst: 

 En grupp har pengar till att köpa en ny Passat, äta hälsosammare mat, se MDs oftare. 
                                                           
186 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15129582 (2001) 
187 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11440190 (2001) 
188 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12688127 (2003) 
189 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11131041 (2001) 
190 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11561958 (2001) 
191 http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%20IiME%20Vol%206%20Issue%201%20Screen.pdf  
192 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19566965 (2009). 
193 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22571715 (2012 *) 
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 Den andra gruppen har mindre pengar, äta billig hög fett mat, och ofta inte omfattas av 
sjukförsäkring. 

Medicinsk historia är full av fall där det finns ett tryck att minska ett i tron att det kommer att minska B. 
B inte minskas i stället några oväntade faktor C slutligen identifierats som påverkar A och B. 
Det ligger i människans natur att ta itu med det okända för att försöka få kontroll genom att tillåta 
partiell fakta att bli ständiga tro. Några enkla exempel på myten och verkligheten visas nedan. 
CFS patienter Verkligheten 
Har magnesium brist 45%194 - 50%195 av CFS-patienter har låga nivåer 
Låg CoQ 10 45 procent196 av CFS-patienter har låga nivåer 
Ha höga nivåer av cytokiner  40 procent av CFS patienter inte har höga nivåer 

av typiska 9 cytokiner.197 
 "Övergripande, Serummarkörer av inflammation och immunförsvaret är begränsad diagnostiska 

användbarheten i utvärdering av patienter med CSF …"198 
 "var signifikant högre än i friska kontroller (14,5 +/- 1,0 pg/ml, p = 0,02). Det fanns dock ett brett 

spann av värden i CFS grupp".199 
1. Aldosteron 
 Lägre i CFS patienter200 
 Ingen skillnad201 

8.1 Alpha-msh 
Alpha-melanocyte hormon är peptidhormoner som produceras av celler i mellanliggande loben av 
hypofysen. 

 Höga nivåer i 1st 5 år av CFS, avböjer efteråt, bred variation av nivåer.202 
 Låga nivåer sett med sjuka hus syndrom 203204 

                                                           
194 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9513929 (1997) 
195 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10872900 (2000) 
196 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010505 (2009). 
197 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8148443 (1994) 
198 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9034999 (1997) 
199 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731841 (2010) 
200 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17851136 (2007). 
201 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199497 (2010) 
202 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20731841 (2010) 
203 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17010568 (2006) 
204 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15681119 (2005) 
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8.2 Beta-2-mikroglobulin 
Det är högre i genomsnitt i CFS-patienter än kontroller. Beta-2-mikroglobulin är associerad med hög viral 
laster.205206 
8.3 Blod  

 Objektivt uppmätt av abnormiteter blodtryck variabilitet i CFS207 
 Lågare blodtryck i viloläge208 
 Lägre blodtryck 209 
 Mindre och långsammare variationer i blodtrycket  210211 
 Sänk den totala blodvolymen212 (8% - 9%213 - 15%214 mindre), plasma volym (13%)215 och röda 

blodkroppar volym (19%) .216217218 
 35 % lägre topp syrgasförbrukning219 
 En betydande minskning av röda blodkroppar distribution bredd220 
 Högre halter av misshaped röda blodkroppar221 

o Försämrad blodgenomströmningen. 
o Ändrat red cell shape populationer 
o Höga värden för platt blod-celler 

 
8.3.1 Röd blodstatus  
8.4 CD4/CD8 kvot 

 Onormal222 
 Förhöjd förhållandet 223224 

o Sett att öka med EBV last225 
                                                           
205 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9034999 (1997) 
206 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11365017 (1998) 
207 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
208 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059182 (2011) 
209 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297309 (2009). 
210 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
211 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890710 (2011) 
212 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534728 (2009). 
213 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
214 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009). 
215 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009). 
216 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009). 
217 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910366 (2000) 
218 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007). 
219 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
220 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007 *) 
221 http://orthomolecular.org/library/jom/2001/pdf/2001-v16n03-p157.pdf  
222 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327394 (2001) 
223 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1850542 (1991) 
224 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15345193 (2004) 
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 Minskade med HHV6 och HHV7226 
8.5 Kolin 

 Relativt hög i bakhuvudets cortex227 
 Onormalt hög  228229230 
 Förbättrar med viralt spel, vilket resulterar i betydande förbättringar i verbal inlärning, minne 

och visuo-spatiala minnet.231 
 Tumeric (curcumin) normaliserar . 232233 
 Lipoic syra normaliserar.234 

8.6 Citicoline 
Cytidine difosfat-kolin tros bidra med återvinner av neurologiska problem. 

 Inte visat sig vara effektiv i en stor studie 235236 
 Effektiva när de ges inom 24 timmar av trauma237 
 Besitter en betydande neuroregenerative potential238 
 Potential som ett komplement terapi vid behandling av infektionssjukdomar.239 

8.7 Dygnsrytm 
 Inga tecken på störning 240241 

8.8 Koagulering 
 Inga tecken på ökad aktivering av trombocyter.242 
 Ökningar i: Trombocyternas volym243 
 Låg nivå koagulering aktivering244 
 Hittade hypercoagulable staten föreslår att symptom kan bero på dåliga blodflöde245 

                                                                                                                                                                                           
225 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22764883 (2012) 
226 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17276369 (2006) 
227 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12197861 (2002) 
228 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10761837 (2000) 
229 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15253888 (2004) 
230 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12598734 (2003) 
231 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027578 (2012) 
232 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839772 (2011) 
233 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20637830 (2011) 
234 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18655815 (2008) 
235 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22691567 (2012) 
236 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468781 (2002) - original studie 
237 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22732142 (2012) 
238 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22581817 (2012) 
239 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19401146 (2009). 
240 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21532961 (2011) 
241 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11238482 (2001) 
242 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16479189 (2006) 
243 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007 *) 
244 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10695770 (1999) 
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8.9 Kortisol 
 Inga skillnader hittades    246247248249250 
 Låg i 33 procent av CFS patienter251 
 Saliv kortison nedre252 
 Högre i kväll253 och morgon254 
 Förbättring från 5 - 15 mg kortisol.255 
 Ingen skillnad från placebo256 

8.10 Nsaid-komponenten cyklooxygenasenzymet-2  
Nsaid-komponenten cyklooxygenasenzymet-2 (COX-2) 

 Högre i CFS patienter 257258 
 Minskar med druvan Seed Extract 

8.11 Cytokiner 
Olika studier       259260261262263264265266 har funnit något olika resultat för cytokiner i CFS. Tabellen 
nedan Tabell 2 cytokiner förändringar ses i kroniskt trötthetssyndrom Är min summering av dessa 
studier. Faktorer såsom typ av debuterande efter övning och co-morbiditet till relaterade syndrom 
misstänks orsaka vissa variationer. Noggrannheten i tester har förbättrats avsevärt under det senaste 
decenniet, så nyare resultat att föredra framför äldre resultat. 
40 procent av CFS patienter kan ha ingen av dessa - de är inte definitiv, eftersom denna offert innebär: 

                                                                                                                                                                                           
245 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11085289 (2000) 
246 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21532961 (2011 *) 
247 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922454 (2005) 
248 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16868267 (2006) 
249 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199497 (2010) 
250 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15730417 (2005) 
251 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11722149 (2001) 
252 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922454 (2005) 
253 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682138 (2011) 
254 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18378875 (2008 *) 
255 JCFS. Vol 14:3 (2008) diagnostik och behandling av Hypothalamic-Pituitary-Binjure (HPA) axeln dysfunktion hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom (CFS) och fibromyalgi (FM)  
256  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/ (2008) 
257 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19127706 (2009). 
258 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17693978 (2007). 
259 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619669 (2011) 
260 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20230500 (2010) 
261 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19909538 (2009 *) 
262 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647494 (2009). 
263 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21967891 (2012) 
264 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11327394 (2001) 
265 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543146 (2007). 
266 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508404 (2003) 
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"60 % av patienterna hade förhöjda nivåer av ett eller flera av de nio lösliga immun medlare testats". 267 
Nyare forskning tyder på att vad kan det bero på att genetik - 
"ärvda variabilitet i cytokin svar kan påverka sannolikheten för att utveckla symtom …"268 
Tabell 2 cytokiner förändringar ses i kroniskt trötthetssyndrom 
Öka Minska 
IL-6 CD56(starkt) NK-celler  
IL-10 NK och CD8(+) T-celler 
IFN-gamma, NK fenotyper 
BTTNF-alfa CD40L 
CD4(+)CD25(+) T-celler  IL-8,  
 IL-13  
IL-1alfa IL-15. 
IL-1beta  
IL-4  
IL-5  
IL-13  
LT-alfa  
 

                                                           
267 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8148443 (1994) 
268 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14514772 (2003) 
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8.11.1 Cytokiner påverkar 
Cytokines nivåer verkar matcha symtom ses hos patienter, till exempel:269 

 IL-1beta: (låg nivå) smärta, trötthet, depression, ångest 
 IL-10: (låg) trötthet 
 TNF-alfa(hög): sömnproblem, depression 270271 
 IL-1beta, TNF-alfa, IL6  (hög) kognitiva problem,272273 
 IL-10, IL-6,TNF-alfa(högt): ovanlig trötthet, irritabilitet, och känslor av demoralisering uppstod274 
 IL-6 (högt):  neurologiska störningar275 
 IL-6 (högt): effekter sömn, social isolering och fysiska förmåga 
 CD56 NK-cellaktivitet och känslomässiga reaktion276 
 IL-1beta, IL-6, TNF-alfa påverkan vakenhet förordning 277 

CFS har beskrivits som infektionen orsakar hjärnskada. Liknande cytokiner förändringar syns: 
 IL-6 och IL-10 förhöjd efter slag278 
 IL-1, IL-6, TNF-alfa efter slag279 

De nivåer av cytokiner verkar minska över tiden280 resulterar i vissa minskningar av några symtom.  
8.12 C-reaktivt protein 
C-reaktivt protein (CRP) är ett protein som finns i blodet som är höjer i svar till inflammation. Det är 
högre i genomsnitt i CFS-patienter än kontroller . Höga nivåer är förknippade med depression   
 281282283284285286 och sömnstörningar. Förekomsten av dessa symptom tycks vara genetisk.287288 

 Theraphy: Se Boswelia gummi, ingefära 

                                                           
269 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22174319 (2011) 
270 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22003330 (2011) 
271 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22180575 (2012) 
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8.13 Galantamine 
En Alzheimer läkemedel försökt angripa kognitiva problem. 

 Inte effektiv289 
8.14 Glutamine 
En icke-essentiell aminosyra. 

 Markant minskad, liksom ornitin (en annan aminosyra)290 
 Sänkt associerade med magnesium brist291 
 Glutamin, N-acetyl-cystein och zink i kombination förbättrar symtomen 292 

8.15 Hjärta 
 Ökad hjärtfrekvens, högre priser var mer trötta  293294295296297 
 Minskad vänster kammares massa (minskas med 23 %), end-diastolisk volym (30%), slagvolym 

(29%) och cardiac output (25%)298 
 Minskat stroke (volym pumpas)  299300 
 Mindre hjärta301 (61%)302 
 Ekg-mönster303 
 Takykardi304 ses ofta 

o Särskilt med JHR305 
8.16 Inducible NO synthase 
Inducerbart NO-syntas (iNOS) ökar med IL-1beta, IL-6, TNF-alfa och IFN-gamma. 

 Högre i CFS patienter  306307308 
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 Inte olika309 
8.17 Lysozym. 
Det är högre i genomsnitt i CFS-patienter än kontroller. 310 
 
8.17.1 Exavir N 
8.18 N-acetyl-CYSTEIN 

 Glutamin, N-acetyl-cystein och zink i kombination förbättrar symtomen 311 
 
8.19 NFkappabeta 
Här stimuleras av TNF-alfa 

 Högre i CFS-patienter än kontroller.312 
 Högre i mer allvarliga CFS patienter 313314 

8.20 Nikotinamid-adenin-Dinukleotid 
8.21 Neopterin 
Det är högre i genomsnitt i CFS-patienter än kontroller . 315316 
8.22 Naturliga mördarceller (NK) Cell delmängder 
Denna information är mindre tillförlitlig - uppgifter tyder på att skillnaderna i styr från klungan och 
noncluster områden kan vara ansvarig för några av de inkonsekvenser i resultaten från andra studier317 

 Inga andra signifikanta skillnader av NK-cellaktivitet (CD3, CD4 och CD8) . 
 Inga skillnader i antalet leukocyter eller i antalet eller andelen av lymfocyter, d.v.s. CD3, CD4, 

CD8 och CD19, kunde hittas mellan CFS-patienter och kontroller318 
Det finns några rapporterade särskilda fall: 
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 CFS-patienter med aktiv dubbel-infektion (Humant herpesvirus 6 &7 ) präglades av en betydande 
minskning av CD3+ och CD4+ T-celler, betydande ökning av CD95+ celler och minskning av 
CD4+/CD8+-förhållandet.319 

8.23 Noradrenalin 
 Högre noradrenalin nivåer 320321 

8.24 Plasma osmolalitet 
Plasma osmolalitet mäter kroppens elektrolyt-vatten balansen. Det ökar med uttorkning och minskar 
med overhydration.322 

 Ökad 323324 
8.25 Plasma Renin 
Renin plasma innehåller en viktig roll i kroppens reglering av blodtryck, törst och urinproduktion.325 

 Ökad326 
 Natriumklorid (koksalt) förbättrades 50 procent av CFS-patienter.327 

8.26 Rnas-L 
Proteolytisk spjälkning av infödda RNAS L enzym är kännetecknande för dysregulation intracellulära 
immunitet hos personer med ME/CFS, men ursprunget till dysregulation är spekulativt.328 
8.27 Stress 

 Stress + infektion är en stark prediktor för CFS329 
8.28 Transformerande tillväxtfaktor - beta 

 Förhöjd 330 331 332 333 334 335 
 Spärrad av Kuibitang, bojungikki-tang336337 (örter som används i Sydkorea) 
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8.29 Mineraler - metaller 
8.29.1 Aluminium 
 Oxyhydroxide aluminium (alum), en Nanokristallinska legeringar i förening bildar agglomerat, har 
använts i vacciner för dess immunologiska adjuvans effekt sedan 1927. En liten del av vaccinerade 
personer närvarande med fördröjd debut av diffus muskelvärk, kronisk trötthet och kognitiv dysfunktion 
och uppvisar en mycket långsiktig uthållighet i alum-loaded makrofager på platsen för tidigare 
immunisering, bildar en granulomatös lesion kallas macrophagic myofasciitis (MFF). 338 

 Högre med CFS  339340341 
 Al är en potentiell faktor för induktion av inflammation i Crohns sjukdom och dess immun 

aktiviteter delar många egenskaper med den immune patologi av Crohns sjukdom.342 
 Al koncentrationen är associerade med störd koncentrationer av viktiga metaller, ökad oxidativ 

stress och ökad inflammation status343 
 Känd neurotoxisk substans 344 
 Huvudsakliga källor till Al intag från material som kommer i kontakt med livsmedel är 

köksredskap av Al och keramik.345 
o Al koncentrationen ökat upp till 2,6 mg/l efter kokning kranvatten i 15 min i Al istråg346 

 Mjölk:347 
o Al koncentrationen i bulk gård mjölkprover befanns vara försumbar. 
o Marknaden mjölk visade att 65,0 % av de undersökta proverna ovanför preliminära 

godtagbara gränsvärden (PAPL). 
o 20 procent av de undersökta mjölkpulver prover överskrids (PAPL) 
o Smältost inslagna i Al folie var betydligt högre 

8.29.1.1 Toxicitet behandling 
 Utfärdat med deferoxamineen ordination av läkemedel. 

Se http://emedicine.medscape.com/article/165315-treatment  
 Eller med EDTA. 
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8.29.2 Kalcium 
 Nedre med FM348 
 Högre med FM349 
 Högre nivåer av kalciumjoner med FM  350351352 

8.29.3 Koppar 
 Nedre med FM353 
 Ingen skillnad med CFS354 

8.29.4 Järn 
 69 procent av CFS patienter är otillräcklig eller bristfällig.355356 
 Nedre med FM  357358 
 I samband med restless legs syndrom359 

8.29.5 Magnesium 
 Lägre i CFS, tillskott reducerar symptom     360361362363364365 
 Låg på 45366 - 50 procent367 av CFS 
 Nedre med FM368 
 Högre med FM369 

8.29.6 Mangan 
 Nedre med FM370 
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8.29.7 Zink 
 Lägre i CFS patienter 371372 
 I samband med låg omega-3-nivåer 
 Glutamin, N-acetyl-cystein och zink i kombination förbättrar symtomen 373 

 
 
 
Mjölkfetter 
En nyligen New Scientist artikel374 fann att mjölkfett orsakade en bakterier Bilophila wadsworthia, att gå 
från noll till 6 procent av de arter som finns i tarmen. Denna bakterie utlösa inflammation genom att 
irritera tarmen klädsel (göra det mer porösa). 
 
 

9 Brain scan 
Det finns flera sätt att CFS-patienter har haft sin hjärna skannade med modern teknik. De tre 
huvudsakliga metoder:  

 Magnetisk resonanstomografi (MRT) 
 Positronemissionstomografi (PET) 
 Enda photon emission datoriserad tomografi (SPECT) 

SPECT skanningar har varit den mest konsekventa.375 
9.1 Magnetisk resonanstomografi 
Magnetisk resonanstomografi (MRT) studier är hårt och missa för visar avvikelser . 376377378 Cirka 27%379 - 
32%380 visar onormala scan. Studier av Jarisch-Herxheimers reaktioner (JHR) fann att MRI's påverkas av 
denna reaktion; detta innebär eftersom symptomen vaxer och händer - MAGNETRÖNTGEN kan 
förändras. Likaså, om tröttande uppgifter förekommer, MRI resultat kan ändras. 35 % av onormal scan 
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(10 procent av CFS skannade) föreslog andra kända medicinska orsaker. CFS381382383 motiv 
med MRI hjärnaabnormalities rapport är mer fysiskt funktionshindrade än de patienter utan 
hjärnaabnormalities.384  magnetröntgen är användbart för att utesluta andra möjliga orsaker till 
trötthet.  
 MRI-undersökningar som finns i olika frågor (dvs. bristande konsekvens). 

 Minskning av vit substans volym med trötthet385 
 Minskning av grå substans i volym.386 
 Inga onormala mönster i hastighet och omfattning av hjärnans atrofi, kammarvolymen, skador i 

vit substans, cerebralt blodflöde eller aqueductal CSF-flöde.387 
 Herr abnormiteter bestod av foci i T2-ljus signal i periventrikulära och subkortikala vit substans 

och i centrum semiovale.388 
 Ökad aktivering i occipito-hjäss- cortex, posterior cingulate gyrus och parahippocampal gyrus 

och minskad aktivering i dorsolateral och dorsomediala förhöjt prefrontala cortice389 
 Ökad aktivitet i flera kortikala och subkortikala områden under uttröttbarhet kognitiv uppgift.390 
 Betydande skillnader i hjärnaktivering mellan två grupper som krav för uppdraget har ökat.391 
 Utövar ett större ansträngning att bearbeta ljudinformationen.392 
 78 % av EBV-associerade CFS patienter393 

 
9.2 Positronemissionstomografi 
Positronemissionstomografi (PET) 

 50 % visar onormala skanningar394 
 Hypometabolism betydande i rätt mediofrontal cortex och hjärnstammen395 
 Hypometabolism bilateralt i cingulate gyrus och angränsande mesial kortikala områden, 

minskade metabolismen i orbitofrontal cortex .396 
 Minskade med 5-HT1A-receptorn antal affinitet397 
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9.3 Transkraniell Doppler Sonografi 
 Det cerebrala blodflödet är mindre effektiv med krukor398 (långsammare reaktion). 
 Mindre hjärnblodflödet  än kontroller399 
 Kortare tid till ortostatisk symtom.400 

9.4 SPECT 
Enda photon emission datoriserad tomografi (SPECT) scan är det mest tillförlitliga för CFS. 

 80%401 - 81%402 visar onormala skanningar 
 SPECT abnormiteter verkade korrelera med kliniska status403 
 Brister fanns i huvudsak i frontal- och temporallober. Midcerebral upptag index konstaterades 

vara avsevärt lägre404 
 Nedre kortikala/cerebellära rCBF utväxlingsförhållanden405 

o I monozygota tvillingar (en med CFS, en utan CFS), samma mönster sågs406 
 80 % hade lägre global cerebralt blodflöde407 
 Diffusa regionalt cerebralt blodflöde408 
 Onormal cerebral perfusion mönster 409410 
 Minskad absolut kortikala blodflödet i ganska breda områden411 
 Minskad kortikala blodflödet i distribution av både höger och vänster cerebri artärer412 
 Blodflödet i vänster i basala ganglier och thalamus var betydligt högre.413 
 Serum TGF-beta och cerebrala blodflödet abnormiteter accentuerades efter träning414 

10 Symtom 
I tillägg till de vanliga symtom, följande har rapporterats med förekomst i procent 415416 
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 Andfåddhet (32%) 
 Dyspné vid ansträngning (28 %),  
 Hjärtklappning eller takykardi (18 % - 38 %).  
 Bröstsmärta (43 %),  
 Neurally-medierad synkope (21%) 
 Svimning (43 %),  
 Ortostatisk yrsel (40% - 45%)  
 Åtog sigen fötter (42 %), alla var frekventa klagomål.  
 Hypotension (28 %) var ibland noteras.  
 Elektrokardiogram med högerställd (21%) och  
 Allvarliga sinusarytmi (34%) 
 Lilla hjärtat skugga (cardiothoracic förhållandet <eller=42%) patienter (60 %). 
 Låg hjärtfrekvens slagvolym (36%) 

11 Tillägg 
Jag klassificerar kompletterar i 4 grupper: 

 Positiva effekter (ta) 
 Negativa effekter (fattar inte) 
 Ingen information (sannolikt säker) 
 Blandade effekter (Undvik om möjligt - ersätta alternativ) 

Med hjälp av en in vitro-modell för trombolys, Tinospora cordifolia, Rubia cordifolia, Hemidesmus 
indicus, Glycyrrhiza glabra Linn, Fagonia Arabica och Bacopa monnieri Linn visade 19,3 %, 14,5 %, 
20,3 %, 17,8 %, 75,6 % och 41,8 % koagel lys respektive . Bland örterna studerat Fagonia arabica 
uppvisade betydande % av koagel lys (75,6 %) med hänvisning till Streptokinas (86,2 %).417 
11.1.1 Aloe 
Minskar IL-1β och TNF-α418 
11.1.2 Alpha Lipoic syra 

 Sänker CD62P trombocyternas uttryck419 
 Minskar CRP-nivåer med 19 %420 
 Minskar symtomen av neuropati och neurogen underskott.421 
 Minskar fibrinogen, faktor VII och vWF och triglycerider422 
 Minskar tumor necrosis factor-α (TNF-α) och interleukin-6 (IL-6)423 

                                                           
417 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986325 (2007). 
418 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277867 (2011) 
419 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22228743 (2012) 
420 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21908204 (2012) 
421 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519180 (2010) 
422 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
423 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593803 (2011) 



 

44 Tillägg | CFS for NDs, Patients and Evidence based MDs - 2012 
 

 Förbättrar blodflödet och nervskadande.424 
 Minskar plasma nivåer av fria fettsyror (FFAs), triglycerider (TG), total kolesterol (T-Chol), låg 

densitet lipoprotein-kolesterol (LDL-Chol), små täta LDL-Chol (sd-LDL), oxiderat LDL-Chol (ox-
LDL-Chol), med mycket låg densitet lipoprotein-kolesterol (VLDL-Chol)425 

11.1.3 Antidepressiva läkemedel 
 Inte bättre än placebo426 

11.1.4 Beta-Glukan  
 Beta-Glukan 

11.1.5 B-vitaminer 
11.1.5.1 Folat 
11.1.5.2 B12 
Brist ökar TNF-alfa427 
11.1.5.3 B12 + folsyra 

 Minskar TNF-alfa och IL-6428 
 
11.1.6 Boswelia gummi 
 Gummi- harts extrakt av Boswellia serrata har traditionellt använts i folkmedicinen i århundraden för att 
behandla olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. Det har befunnits ha antibakteriell, anti-Artritisk, anti-
edemateous, antioxidant, antiplatelet och antikoagulerande(motsvarar heparin). Positiva effekter av BEs i 
vissa kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom reumatoid artrit, bronkialastma, artros, ulcerös kolit och 
Crohns sjukdom har rapporterats.429430431432433434 

 Spärrade koaguleringsfaktorerna Xa och Xia 
 Spärrade ADP inducerade trombocytaggregering   
 Stor ökning av koagulering tid 
 Stor ökning av protrombintid 
 Stor ökning av aktiverad partiell tromboplastin tid 

                                                           
424 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
425 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21593803 (2011) 
426 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/ (2008) 
427 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11722601 (2001) 
428 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16214333 (2006) 
429 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22457547 (2011) 
430 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422529 (2012) 
431 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479939 (2011) 
432 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21855244 (2011) 
433 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771654 (2011) 
434 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696559 (2010) 
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 Minskning av TNF-alfa, IL-1, IL-2, IL-4, IL-6 och IFN-gamma, 435 
 Minskar HLR-nivåer436 

11.1.7 Bromelain 
Bromelain visat motstridiga effekter på utsläpp av olika cytokiner. Studier visar att det 437ökar438 eller 
minskar faktor-alfa (439TNF-alfa), interleukin-1-beta (IL-1 beta) och interleukin-6 (IL-
6) svampmedel, 440anti-ödem, antiinflammatoriska och koagulation- hämmande effekter441 

 Har anti-ödem, antiinflammatoriska och koagulering-hämmande effekter442 
 Ökar serum fibrinolytic aktivitet minskar fibrinogen syntes och direkt försämrar fibrin och 

fibrinogen.443 
 En ökad penetration av antibiotika    444445446447448 
 Minskar CD14, TNF-alfa, COX-2 
 Försämrar TNF-alfa och IL-1beta molekyler449 
 Effekten platåer på 12-16 timmar 450 
 Tetracyklin  451452453 
 Förbättring av serum fibrinolytic verksamhet, 
 Hämning av fibrinogen 1.56 
 Direkta nedbrytning av fibrin och fibrinogen454 
 Fungerar som fibrinolys enzym aktivator455 

11.1.8 Koenzym Q10  
 ~ 45% av CFS-patienter har låga nivåer456 
 Supplementering hjälpte ~70%, minskad huvudvärk457458 

                                                           
435 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696559 (2010) 
436 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22017619 (2012) 
437 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22517542 (2012) 
438 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7529614 (1994) 
439 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569070 (2008) 
440 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22537505 (2012) 
441 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
442 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
443 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
444 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3467190 (1986) 
445 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/397422 (1978) 
446 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4542541 (1973) 
447 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4623701 (1972) 
448 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5603008 (1967) 
449 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569070 (2008) 
450 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7529614 (1994) 
451 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4623701 (1972) 
452 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/728330 (1978) 
453 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3467190 (1986) 
454 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2203073 (1990) 
455 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7199897 (1981) 
456 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010505 (2009). 
457 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
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 Låga nivåer är associerade med värsta huvudvärk459 
 Minskar blodets koagulering460 
 Förbättrar mitokondriefunktion461 

11.1.8.1 Ubiquinol   
 Ubiquinol  (en version av CoQ10) hade ingen CFS studier462 

11.1.8.2 Ibedenone 
CoQ 10 analoga 

 Förbättrar mitokondriefunktion463 
 Förbättrar neurologisk funktion  464465466 

11.1.9 Gitarrist Ge mig kärlek eller pengar ... Var (DHEA) 
Gitarrist Ge mig kärlek eller pengar ... Var (DHEA) är ett steroidhormon utsöndras främst av binjurarna. 
Det är den vanligast förekommande cirkulerande steroid i människor med en nyckelroll i ett brett utbud 
av fysiologiska reaktioner. Cirkulerande nivåer av DHEA avtar med åldern och en relation har föreslagits 
mellan nedre DHEA nivåer och hjärtsjukdomar, cancer, diabetes, fetma, kroniskt trötthetssyndrom, AIDS 
och Alzheimers sjukdom. 467 

 Supplementering hjälpt 65% 468469 
o Smärta förbättras: 18 % 
o Trötthet minskat: 21 procent.  
o Dagliga livet förbättras: 8.5 
o Hjälplöshet minskat: 11 procent.  
o Ångest minskat: 35 procent.  
o Tänka bättre: 26 %,  
o Minnet förbättras: 17 % 
o  Sexuella problem förbättras: 22 % 

 Ingen effekt men tror att det kan hjälpa är en betydande faktor i comorbid syndrom470 
 Ingen effekt på patienter med binjure insufficiens.471 

                                                                                                                                                                                           
458 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22532869 (2012) 
459 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22532869 (2012) 
460 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20617421 (2010) 
461 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16205466 (2005) 
462 I juli, 4, 2012, PubMed hade inga citations 
463 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22086148 (2012) 
464 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21779958 (2012) 
465 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19430983 (2009). 
466 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7988944 (1994) 
467 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11410076 (2001) 
468 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
469 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19078357 (1999) 
470 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17545193 (2008) 
471 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773400 (2009). 
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 Lägre nivåer i CFS patienter   472473474475 
 Högre nivåer finns i CFS patienter med högre nivå mer trötta476 
 Lägre nivå korrelerar med trötthet i andra sjukdomar.477 
 Ingen signifikant skillnad hittades.478479480 
 CFS patienter svarar olika på DHEA stimulering481 (en slö serum DHEA responskurvan).482 

11.1.10 EDTA 
Etylendiamintetraättiksyra (EDTA) är ett kelateringsmedel för järn, kvicksilver, bly och aluminium. 

 Effektiv för att minska nivåerna med förbättring av symtomen för andra autoimmuna 
sjukdomar.483484 

 Effektiv för att behandla kärlsjukdomar485 
 Med citronsyra kan förbättra effekten486 
 Hämmar biofilm487 488 489 490(en mekanism som används av vissa patogener kvarstå. 

o Biolfilms ses  med Lyme och olika tick borne infektioner491 
 
11.1.11 Evening Primrose Oil 

 Ökar fibrinogen, faktor VII och vWF, triglycerider och kolesterol och en betydande minskning av 
hög densitet lipoprotein.492 

 Förbättrar blodflödet.493 
 Minskade blodplättsräkning.494 
 Effektiv i vissa CFS patienter.495 

                                                           
472 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16264414 (2005) 
473 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11470334 (2001) 
474 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10403156 (1999) 
475 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9852212 (1998) 
476 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15110921 (2004) 
477 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669554 (2008) 
478 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15730417 (2005) 
479 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15058215 (2003) 
480 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12700181 (2003) 
481 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11104854 (2000) 
482 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10077344 (1999) 
483 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22438029 (2012) 
484 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21655943 (2011) 
485 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8820322 (1996) 
486 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12643979 (2003) 
487 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22029913 (2012) 
488 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17909983 (2007). 
489 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18594291 (2008) 
490 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21864314 (2012) 
491 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21694904 (2011) 
492 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
493 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
494 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19783511 (2009). 
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 Ingen signifikant skillnad i en långsiktig studie496 
Ärlig: Undvik att använda Alpha Lipoic syra I stället. 
11.1.12 Galantamine 

 Inte bättre än placebo.497 
11.1.13 Ingefära 

 Minskar HLR-nivåer498 
11.1.14 Ginseng 

 Supplementering hjälpt 56%499 
11.1.15 Ginkgo biloba 

 Minskar IL-6500 
 Öka IL-4501 
 Ingen inverkan på  IL-1β och TNF-α502 
 Minskar den antikoagulerande effekten av warfarin.503 
 Tveksamt om någon inverkan på koagulering504 

11.1.16 Druvan Seed Extract 
Druvan seed extract är rik på proanthocyanidins. Proanthocyanidins är tillgängliga från andra 
kosttillskott (tranbärsjuice, cider). Det finns motstridiga rapporter om det ökar 505506  eller minskar0 
 507508509 IL6, IL8, TNF-alfa. Det kan eller inte kan erbjuda skydd för glutamat-excitotoxicitet (beror på 
druvor som används). 510 

 Minskning av uPA och PAI-1 verksamhet och därmed minskade fibrinolytic aktivitet511 
  Hämmande effekt på trombocyter 512513 
 Med L-arginin minskar trötthet514 

                                                                                                                                                                                           
495 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8616424 (1996) 
496 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed#BMJ_1101_I8 (2008) 
497 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907931/?tool=pubmed (2008) 
498 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22017619 (2012) 
499 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
500 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22553973 (2012) 
501 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20388480 (2010) 
502 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22345884 (2012) 
503 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21802929 (2012) 
504 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15166915 (2004) 
505 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21995732 (2011) 
506 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21484436 (2011) 
507 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21095090 (2011) 
508 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560935 (2009). 
509 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602813 (2009). 
510 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21283677 (2011) 
511 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640694 (2010) 
512 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15567462 (2005) 
513 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16160595 (2005) 
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 Minskar trötthet515 
 Ökar antitrombin aktivitet516 
 Minskar IL-1β, TNF-α, IL-6 och IL-8 517518 
 Ökar TNF-α519 
 Minskar COX2520 
 Minskar IL-17 och IL-6521 
 Fibrinolytic minskade aktiviteten minskade cellyte-plasmin aktivitet. 522 523 
 Minskar tromber, hämmande effekt på trombocyter.524 

11.1.17 Glutamat 
Natriumglutamat (MSG) är ofta tillförs livsmedel i syfte att förbättra förmån. 

 Betydande avkastning av symptom på FM.525 
 Minskad livskvalitet för IBS symtom526 
 Försämringen av fibromyalgi allvarlighetsgrad527 

11.1.18 L-arginin 
 Ökar inte NK-aktivitet i CFS-patienter, inte i reglage528 
 Låga nivåer529 

11.1.19 L-karnitin 
Kallas även acetyl L-karnitin främst utnyttjas för biosyntesen av glutamat.530 

 Nivåer av biosyntesen av signalsubstanser genom acetylcarnitine kan minskas i vissa områden i 
hjärnan av kronisk trötthet patienter531 

 Acety L-karnitin förbättrar mental trötthet och propiony L-karnitin förbättrar allmän trötthet.532 
 Minskar IL-6 men ingen påverkan på TNF-alfa, IL-1beta533 

                                                                                                                                                                                           
514 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20386475 (2010) 
515 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630197 (2004) 
516 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20726345 (2010) 
517 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22563853 (2012) 
518 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21484436 (2011) 
519 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21995732 (2011) 
520 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20143255 (2010) 
521 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21484436 (2011) 
522 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19640694 (2010) 
523 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3161536 (1985) 
524 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15567462 (2005) 
525 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766026 (2012) 
526 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766026 (2012) 
527 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22766026 (2012) 
528 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9824439 (1998) 
529 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8475696 (1993) 
530 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12414265 (2002) 
531 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12414265 (2002) 
532 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15039515 (2004) 
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 Förbättrar smärta nivåer i FM534 (500 mg x 3 ggr/dag) 
 Minskas med azitromycin535 

11.1.20 Lakrits 
Spezzata (ren lakrits - Glycyrrhia). 

 Minskar (TNF-α) och interleukin (IL)-6, och IL-1β536537 och IL-8538 
 Ökar plasma plasmas rekalcifieringstid, trombin och fibrinogen koagulering,539 
 Minskar trombin-inducerad, men inte kollagen-, PAF- eller convulxin-inducerad 

trombocytaggregering.540 
 Förbättrar CFS symptom541 
 Potentierar verkan av hydrokortison.542 
 Förlänga den biologiska halveringstiden av kortisol543 

11.1.21 Lumbrokinease 
 Antitrombotiska544 
 Spjälkat fibrinogen och hämmade trombocytadhesion 545 
 Fibrinogen minskat betydligt. Hämning av inneboende koagulering utbildningsavsnitt och 

aktivering av fibrinolys via en ökning av t-PA-aktivitet546 
 Högsta dosering: 60 mg/dag.547 

11.1.22 Tätningsmassa gummi 
Detta gummi nämndes av forntida grekiska läkare (' historieverk, Dioscorides och galen) och i de flesta 
av de äldre medicinska verk. Det har befunnits ha bakteriedödande, svampdödande, antioxidant, 
lipidsänkande, anti-inflammatorisk, anti-crohn och anticancer verksamhet. I möss, en 100 % hämning av 
inflammation548549 har observerats. 

 Effektiv mot Helicobacter pylori ,550551552 
                                                                                                                                                                                           
533 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20812958 (2010) 
534 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17543140 (2007). 
535 http://www.translational-medicine.com/content/4/1/34/  
536 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422925 (2012) 
537 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21644799 (2011) 
538 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18771378 (2008) 
539 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9196073 (1997) 
540 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9196073 (1997) 
541 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=210216  
542 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1970371 (1990) 
543 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2384181 (1990) 
544 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12483186 (2002) 
545 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1960890 (1991) 
546 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11321442 (2000) 
547547 http://www.researchednutritionals.com/store/item.cfm?code=CBD202  
548 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414406 (2009 *) 
549 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21061835 (2010) 
550 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22414110 (2012) 
551 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22346256 (2012) 
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 Eliminerar TNF-alfa överproduktion 553 
 Minskar produktionen554 

11.1.23 Melatonin 
 Lägre nivåer på natten 555556 
 Ingen skillnad 557558 
 Högre på natten i FM559 
 3mg hjälpt FM  560561562 
 Tvetydiga resultat563 

11.1.24 Mjölk Thistle 
http://www.hcvadvocate.org/news/NewsUpdates_pdf/2.4.3_HCV_Advocate_2001/advocate0111.pdf 
Forskare på Universit y i Pittsburgh har misstänkt att mjölk thistle kan sakta ned eller minska Aktivit et av enzymer i 
levern. Vad har detta att göra med HIV? Du kan be. Tja, enzymer i levern bryter ner många av de ämnen som vi äter 
och dricker, inklusive mediciner. Om Aktivit et av dessa enzymer minskas, då narkotika kvar i blodet längre än de 
annars kunde. Detta kan leda till att högre än förväntade nivåer av läkemedel i kroppen, vilket orsakar biverkningar 
eller förstärka redan befintliga biverkningar. 
Under de senaste experiment med mjölk thistle och mänskliga leverceller, Forskarna fann att relativt små 
koncentrationer av mjölk thistle gjorde betydligt långsammare Aktivit et av levern enzymet CYP3A4 med 50% till 
100%. Många läkemedel fattas av människor med hiv/aids (FAS) - såsom proteashämmare och icke-nukes - 
behandlas av detta lever enzym. 
Om mjölken thistle tas av någon som använder proteashämmare eller icke-nukes, det har potential att höja nivåerna 
av dessa droger, orsakar obehagliga eller ens farliga bieffekter. 
Finnas nedan en kort förteckning av vissa andra läkemedel som bereds genom CYP3A4-enzymet. Nivåerna av dessa 
mediciner kan öka om fattas av människor som också använder mjölk thistle. Denna förteckning är inte 
uttömmande. 
Metadon 
Hjärtat droger - tambocor (flecainide), Rythmol (propafenone) 
Antibiotika - erytromycin, rifampin 
Anti-beslag av narkotika - KARBAMAZEPIN (Tegretol) 
Antidepressiva medel - johannesört, Zyban/Wellbutrin (bupropion), Paxil (paroxetin), TAR (Fluoxetin), Luvox 
(fluvoxetine) Serzone (Nefazodon), Zoloft (sertralin), Effexor (Venlafaxin) 
Antihistaminer - Hismanal (astemizole), Seldane (Terfenadin) 
Antifungala medel - itraconazole (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) 
                                                                                                                                                                                           
552 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879118 (2010) 
553 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21645369 (2011 *) 
554 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19567394 (2009 *) 
555 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682138 (2011) 
556 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9828904 (1998) 
557 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22193230 (2011) 
558 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9517780 (1998) 
559 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10606381 (1999) 
560 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10752492 (2000) 
561 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17894923 (2007). 
562 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21158908 (2011) 
563 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20423309 (2010) 
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Gastrointestinal motilitet agenter - Prepulsid (Cisapride) 
Mjöldrygor droger - Ergonovine Ergomar, ergotamine () 
Anti-psychotics - clozaril (klozapin), Orap (Pimozid) 
Nervlugnande medel/sova piller - ambien (zolpidem), Halcion triazolam (), VERSED (Midazolam) 
Lipidsänkande läkemedel (statiner) - Lescol (fluvastatin), Mevacor (lovastatin) Pravachol (pravastatin) och Zocor 
(simvastatin), Baycol (cerivastatin) 
Transplantation av narkotika - cyklosporin (Neoral Sandimmune), ProGraf (Takrolimus) 
 
Mjölk thistle har också potential till lägre nivåer av följande läkemedel: 
Anti-parasit droger - Mepron (atovaquone) 
Nervlugnande medel/sova piller - Ativan (lorazepam)   
Hormoner - östrogen 
Jag snabbt genomsökte " mjölka thistle förmaningar" och fann även 1 Exempel på höjda leverenzymer. (mayo 
clinic) 
Jag vet att vi har haft CB12 converation innan, men om du lever är missnöjda....... :-) 
Man blev trevligt bemött av hotellägaren 
 
11.1.25 Monolaurin (Glyceryl laurate) 
 
 
 
 
11.1.26 Myrra gummi  
Myrra är en komplex gummi564 med antimikrobiell, antifungal, antiseptisk, anestesi och antitumör 
egenskaper. Den ökade glukostolerans.565566567568 
 Hämmade produktionen av NO, PGE(2) , IL-1β och TNF-α 569 
11.1.27 NAC 
N-Acetyl-Cysteine (NAC) eller acetylcysteine är en aminosyra som tiol reducer spricker EB fas av Cpn och 
stöder levern som glutathion-prekursor.570 Det är även känd som tiamfenikol glycinat acetylcysteinate571 

 Används av [ChPn]572 
 Användare av [ChPH] - Stratton protokoll. 600 mg/dag.573 

                                                           
564 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16170385 (2005), http://mefanet.upol.cz/BP/2005/1/3.pdf 
565 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12685809 (2003) 
566 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22246961 (2012) 
567 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17978635 (2007). 
568 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3618079 (1987) 
569 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21827494 (2011) 
570 http://www.cpnhelp.org/chlamydia_pneumoniae/supp  
571 http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB7900217.htm  
572 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
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 Förbättrar antibiotiska verkan574 
o  Behandling före antibiotikabehandling eliminerar biofilm    575576577578579 

 Ökar 59 procent av CFS patienter efter 10-14 månader580 
11.1.28 NADH 
Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NADH). Detta är prekursor till niacin 

 Supplementering hjälpte  581582583 
 Lägre nivåer i CFS patienter584 
 Effekten kan vara bara 3 månader585 
 Hjälp för 31 procent av CFS patienter586 
 Rapporterade effekter inte bekräftats i senare studier587 

11.1.29 Naltrexone 
Naltrexone är en opioid-receptorantagonist används främst vid hantering av alkohol beroende 
och opioid dependence 

 Naltrexone administration ökade produktion av IL-2, IL-4 och IL-6588 
 Minskar interleukin (IL)-6 och IL-12589 

11.1.30 Nattokinase 
Nattokinase är från jäst-soja desert mat i Japan kallas Natto. 
Blodtryckssänkande590 

 Minskning av röda blodkroppar aggregering  
 Lägre vidhäftnings- blodets viskositet celler591 
 Klyver tvärbunden fibrin592 

                                                                                                                                                                                           
573 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
574 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11304944 (2001) 
575 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22650647 (2012) 
576 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22152626 (2012) 
577 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094553 (2011) 
578 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21519220 (2011) 
579 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20478402 (2010) 
580 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19112401 (2008) 
581 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982120 (2011) 
582 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10071523 (1999) 
583 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15377055 (2004) 
584 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22516851 (2012) 
585 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15377055 (2004) 
586 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10071523 (1999) 
587 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447621 (2010) 
588 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19929573 (2010) 
589 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18569389 (2008) 
590 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18971533 (2008) 
591 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16899918 (2006) 
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 Ökad aktiverad faktor VII nivåer593 
 Inaktiverar området vävnadsplasminogen aktivator inhibitor typ 1 och sedan 

fibrinolytic potentierar aktivitet594 
 Högsta dosering: 4000 Fibrin enheter 595596 

11.1.31 Niacin 
11.1.32 Olive Leaf Extract 
Olive Leaf (Oleuropein) har antioxidant, blodtryckssänkande, antiatherogenic, anti-inflammatorisk, 
hypoglykemisk och hypokolesterolemiska egenskaper597 

 Antivirala aktiviteten   598599600601 
 Ökar IAP1 och IAP2602 
 Handlingar om gp-41 utbildningsavsnitt603 
 Interaktioner med viral kuvert604 

11.1.33 Omega-3 
Omega 3 innehåller Eicosapentaenoic syra 

 Omega-3/Omega-6 ratio lägre i CFS patienter.605 
 Omega-3 hjälpte (single case-rapport)606 
 Minskar TNF-alfa607 men inte CRP608 

11.1.34 Prednison 
Används till måttlig JHR.609 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisone  

                                                                                                                                                                                           
592 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8593442 (1995) 
593 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9491273 (1997) 
594http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850244 (2003)  
595 http://www.pureprescriptions.com/expert_opinion/Nattokinase-Information.asp  
596 http://digitalnaturopath.com/treat/T447441.html  
597 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19906250 (2009). 
598 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17537437 (2007). 
599 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12878215 (2003) 
600 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17275783 (2003) 
601 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869811 (2005) 
602 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12878215 (2003) 
603 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17537437 (2007). 
604 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869811 (2005) 
605 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380690 (2005) 
606 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15117099 (2004) 
607 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22224257 (2011) 
608 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22569435 (2012) 
609 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
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11.1.35 Racetams 
Det verkningssätt piracetam och de flesta av dess derivat förblir en gåta, men verkar ha en effekt på 
glutamat-receptorer. Uppdelad i undergrupper: 

 Piracetam, oxiracetam, aniracetam, pramiracetam och phenylpiracetam 
o Förbättrade kognitiva brister/funktionshinder 
o Neuroprotektiva effekter 
o Sänka depression och ångest 
o Vasodilator 

 Levetiracetam, seletracetam och brivaracetam 
o Antiepileptiska aktivitet 
o Kognitiva effekter osäkra 

Inbegriper Piracetam, Levetiracetam 
 Piracetam korrigerar vegetativt och psychoemotional störningar610 

Det slumpmässiga administration av fyra olika enda orala doser av piracetam Nootropil (CAS 7491-74-
9)--1,6 g, 3,2 g, 4,8 g och 9,6 g--vid fasta intervall av 2 veckor och 5 friska försökspersoner har bekräftat 
explicited och dess trombocyternas anti-aggregant och reologiska egenskaper efter doser på 4,8 g och 
9,6 g. Effekten på trombocytaggregering uppstår genom hämning av tromboxan ickeribosomalt 
peptidsyntetas eller anti-tromboxan A2-aktivitet tillsammans med en minskning av plasma nivå av von 
Willebrand's faktor (F.VIIIR:vW). De reologiska effekt är relaterade till piracetam på cellmembran 
komponenternas formbeständighet (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) och samtidig 
minskning av 30-40% plasmanivåer av fibrinogen och von Willebrand's faktor. Dessutom utövar en direkt 
stimulerande effekt på prostacyclin syntes i friska endotelet. Dessa effekter är störst mellan 1 och 4 
timmar efter dosering och minskar sedan gradvis försvinna mellan 8 och 12 h efter administrering. Detta 
förklarar behovet av att dela upp den totala dygnsdosen till 3 intag vid 8-timmes intervall. Denna studie 
bekräftar närvaron av fyra tomter för piracetam: kärlväggen, blodplättar, plasma och cellmembran (RBC, 
WBC), som utgör grunden för den potentiellt viktiga antitrombotiska aktivitet av piracetam.611 

 Minskar IL1-beta, TNF-alfa, IL-8612613 
För koagulering614, minskar  

 Von Willebrand's faktor 
 Hämning av tromboxan ickeribosomalt peptidsyntetas 
 Hämning av anti-tromboxan A2 
 30-40 % minskning av plasmanivåerna av fibrinogen 
 Minskar cellmembranet komponenternas formbeständighet (röda blodkroppar, vita blodkroppar 

och blodplättar) 
                                                           
610 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11855320  (2002) 
611 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8457235 (1993) 
612 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20080147 (2010) 
613 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17311542 (2007). 
614 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8457235 (1993) 



 

56 Tillägg | CFS for NDs, Patients and Evidence based MDs - 2012 
 

 
11.1.36 R Lipoic syra 
Se Alpha Lipoic syra. 
11.1.37 Serrapeptase 

 Antiinflammatoriska  615616617 
 Förbättrar antibiotikakoncentrationen upp till 850 % 618619 
 Hämmar bildningen av biofilms 620621 
 Effektiv för inflammatoriska venös sjukdom622 
 Högsta dosering: 40.000623 

11.1.38 Solrosolja 
 Ökar fibrinogen, faktor VII och vWF, triglycerider och kolesterol och en betydande minskning av 

hög densitet lipoprotein.624 
11.1.39 Taurin 

 Hämmar s IL-1 och IL-6, 625TNF-alfa626 
 Hämmar produktionen av TGF-beta, en stor fibrogenic cytokin627 

11.1.40 Transfer Factor 
Transfer Factor är  
11.1.41 Gurkmeja 
Den aktiva ingrediensen i detta kök kryddan är curcumin. Gurkmeja förefaller vara mer effektiva än 
curcumin, extraktet. 628 

 Minskar IL6, IL8, TNF-alfa 629630 
  Fibrinolytic ökar aktiviteten 631 
 Minskar höga nivå av fibrinogen632 

                                                           
615 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20582192 ( 2010) 
616 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20390096 (2008) 
617 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043339/?tool=pubmed (2010) 
618 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001087 (1980) 
619 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18479885 (2008) 
620 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21978698 (2011) 
621 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18479885 (2008) 
622622 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9091835 (1996) 
623 http://stevensponauglewordpress.com/?p=1146  
624 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474472 (2001) 
625 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20430256 (2010) 
626 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21637907 (2011) 
627 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20430256 (2010) 
628 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22079310 (2012) 
629 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22183741 (2011) 
630 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22554269 (2012) 
631 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21071923 (2010) 
632 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10802125 (2000) 
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 Hämmar trombocytaggregation, ökar koagulering. tid633 
11.1.42 Ubiquinol 
Se koenzym Q10 
11.1.43 Vitamin-C 

 Används av [ChPn]634 
11.1.44 Vitamin-D 

 22 procent av CFS patienter är bristfälliga (≤20 ng/ml)635 
 61%636 - 70%637 - 80%638 av FM patienter är bristfälliga (≤20 ng/ml) 
 Måttligt allvarligt suboptimala i CFS patienter639 
 I samband med ortostatisk intolerans640 
 I samband med huvudvärk, hypersomnia641 
 Behandling med hög dos vitamin D ledde till klinisk förbättring i samtliga patienter.642 

o Förbättring blev större när deras blod 25(OH) D överskrids 50 ng/ml.643 
 Patienter med 25-OHD ≤20 ng/ml är mer benägna att ha 644 

o Nedsatt kort minne  
o Förvirring  
o Humör störning  
o Sömnstörning  
o Rastlös bensyndrome 
o Hjärtsvikt 

 Nivåer i FM-patienter och icke-FM patienter var inte annorlunda i vissa studier .645646647648 
 Med muskelvärk i statin-behandlade patienter, 92 procent var löst när nivåerna 50 ng/ml649 

Kommentar: en nivå av 50+ ng/ml tycks vara en kritisk gräns för förbättring, detta är den nivå där 
paratyroidhormon stimulering sker. 
                                                           
633 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12575127 (2000) 
634 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
635 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21886073 (2011) 
636 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894355  (2011) 
637 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16850115 (2007). 
638 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21375201 (2010) 
639 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20209476 (2009). 
640 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21886073 (2011) 
641 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21206551 (2010) 
642 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221390 (2012) 
643 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894355 (2011) 
644 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22311432 (2012) 
645 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21384747 (2010) 
646 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19697583 (2009). 
647 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21384747 (2010) 
648 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18431091 (2008) 
649 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19100953 (2009). 
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11.1.45 Wobenzym 
En kombination av Bromelain med andra enzyemes. 

 Ökad TNF-alfa och IL-6650 
 Ökar TNF-alfa, IL-1 beta och IL-6651 
 Används av [ChPn]652 

Ärlig: Använd inte. 
 
 
11.2 Antiviral 
11.2.1 Valacyclovir 
Aktiva mot de flesta arter av herpesvirus familj. 

 Förbättrar EBV infektion med endast 653654 
 Ingen inverkan på EBV+CMV655 
 Inga kända neuroprotektiva effekter. 

11.3 Antibakteriella medel 
Det finns flera olika protokoll som cirkulerar för behandling av CFS och tillhörande villkor. De antibiotika 
som syns i de olika protokollen är kommenterade i detaljerna av varje antibiotikum. De tre mest 
utforskade kroniska infektioner är för: Lyme Chlamydia-Pneumonia och rickettsier. 

 [Jadin] - Dr. C. Jadin: protokoll för Rickettsia liknande infektioner 
 [ChPn] - se http://chlamydia-pneumoniae.org och  
 [ChPH] - se http://www.cpnhelp.org/  
 [Statton] - se http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  

När du söker på antibiotika, jag anser att följande ska vara viktigt för CFS: 
 Förmågan att nå hjärnan 656657 
 Neuroprotektiva egenskaper658 

                                                           
650 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7529614 (1994) 
651 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7694216 (1993) 
652 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
653 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12582420 (2002) 
654 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18019402 (2007). 
655 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12582420 (2002) 
656 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745353 (2012) 
657 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21438200 (2010) 
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 Antikoagulerande egenskaper 
 Anti-inflammatoriska egenskaper 
 Infektioner som är effektiva mot (och hur effektivt) 

Det finns andra faktorer, såsom risk för biverkningar, kostnad, etc. som kan vara faktorer som MDs kan 
behöva ta hänsyn till. 
11.3.1 Aminoglykosid antibiotika 
11.3.1.1 Kanamycin 

 Används med Japan utbrott659 
 Inga kända neuroprotektiva effekter. 

11.3.2 Beta-laktamantibiotika 
 Första valet för hög risk pneumoniae 660 
 Neuroprotektiva effekter    661662663664665 

o Ökar glutamat transportören uttryck av genen aktivering666 
 Familjen av antibiotika som används vid Dr. Jadin 
 Kan inducera vitamin K-brist/ warfarin interaktionerna 667 668 669 670 
 Hämma trombocyternas funktion671 

11.3.2.1 Amoxicillin 
 Första valet för typiska pneumoniae , 87% effektiv672673674 
 Inga kända neuroprotektiva effekter. 
 Effektiv för mycoplasma pneumoniae och chlamydia pneumoniae675 
 Effektiv för Lyme 

o Minskad spirochetal former av ∼85%-90% och runt kroppen former av ∼68%676 
                                                                                                                                                                                           
658 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548404/?tool=pubmed (2005) 
659 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
660 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607488 (2006) 
661 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21933448 (2011) 
662 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21693120 (2011) 
663 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295027 (2011) 
664 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17363173 (2007). 
665 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC548404/?tool=pubmed (2005) 
666 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15635412 (2005) 
667 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856805 (2011) 
668 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17896903 (2007). 
669 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17163280 (2006) 
670 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369967 (2006) 
671 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20663153 (2010) 
672 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17508663 (2007). 
673 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607488 (2006) 
674 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181747 (2005) 
675 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214557 (1998) 
676 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
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o Effektfullt med koncentration av (3.2mg/ml) 677678 
 

11.3.2.2 Cefotaxime 
 In vitro för Lyme krävs koncentration ( > 0,125 mg/l)  679680 

11.3.2.3 Ceftriaxone 
 Biverkningar är kända.681 
 Korsar en inflammerad blod-hjärnbarriären682 
 In vitro för Lyme krävs koncentration ( > 0,03 mg/l)    683684685686 

11.3.2.4 Cefuroxime  
 Effektiv för Lyme687 
 Kan korsa blod-hjärn-barriären 688 
 In vitro för Lyme krävs koncentration ( > 0,25 mg/l)  689690 

11.3.2.5 Cefoperazone 
 Effektiv för Lyme 691692 

11.3.3 Fluoroquinolone 
 Familjen av antibiotika som används vid Dr. Jadin 
 Osäker neuroprotektiv verkningar693 

11.3.3.1 Levofloxacin 
 Effektiv för pneuomoniae694 (500-1000 mg/dag) 
 250-750 mg x 1/dag: [ChPn]695 

                                                           
677 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
678 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
679 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
680 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
681 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21969285 (2011) 
682 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20503158 (2010) 
683 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
684 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
685 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
686 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
687 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
688 http://en.wikipedia.org/wiki/Cefuroxime  
689 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
690 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
691 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9158807 (1995) 
692 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
693 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21387379 (2011) 
694 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
695 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
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11.3.3.2 Moxifloxacin 
 Effektiv för pneuomoniae 696697 (400 mg/dag) 
 Bättre genomslag än gatifloxacin eller levofloxacin698 

11.3.3.3 Ofloxacin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Ofloxacin  

 Effektiv för chaymedia pneuomoniae 699 (400 mg/dag) 
11.3.4 MAacrolide antibiotic 

 Familjen av antibiotika [Jadin], [Statton]700 
 En (rapamycin ) har neuroprotektiv effekt och passerar in i hjärnan.701702703704 
 Första valet för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydia pneumoniae 705 
 Första valet för hög risk pneumoniae 706 

11.3.4.1 Azithromycin 
 250 mg x 1/dag: [ChPn] 707708 
 Effektiv mot pneumonias 94%709 
 Minskar symtomen i CFS710 (60%) 

a. Minskad L-karnitin nivåer 
 Effektiv för mycoplasma pneumoniae och chlamydia pneumoniae711 
 Effektiv för Lyme: 96 %  712713714 
 Effektiv för gonokockinfektioner715 
 500mg 

                                                           
696 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
697 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
698 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22529026 (2012) 
699 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
700 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
701 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772323 (2011) 
702 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20849946 (2011) 
703 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21447003 (2011) 
704 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22264993 (2012) 
705 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17508663 (2007). 
706 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16607488 (2006) 
707 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
708 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
709 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692520 (1998) 
710 http://www.translational-medicine.com/content/4/1/34/  
711 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214557 (1998) 
712 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
713 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2154436 (1990) 
714 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
715 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16669564 (2006) 
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11.3.4.2 Clarithromycin 
 Högre doser är mer effektiv mot mycoplasma pneumoniae716 
 500 mg x 2/dag: [ChPn] 717718 
 Effektiv mot pneumonias 70%719 

11.3.4.3 Erythromycin 
 Används med Japan utbrott720 
 Effektiv för mycoplasma pneumoniae och chlamydia pneumoniae721 
 Effektfullt med koncentration av (0,32 mg/ml)  722723724 
 500 mg QID725 

11.3.4.4 Josamycin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Josamycin  

 1000 mg x 2/dag: [ChPn]726 
 
11.3.4.5 Rapamycin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Sirolimus  

 Neuroprotektiva727 
 Effektiv för crohns728 

11.3.4.6 Roxithromycin 
 300 mg x 1-2/dygn: [ChPn]729 
 Delvis effektiv för Lyme730 

11.3.4.7 Sparfloxacin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Sparfloxacin  

 200 mg x 1/dag: [ChPn]731 
                                                           
716 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21791441 (2011) 
717 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
718 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
719 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9692520 (1998) 
720 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
721 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11214557 (1998) 
722 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
723 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
724 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
725 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16163420 (2005) 
726 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
727 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21772323 (2011) 
728 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719139 (2008) 
729 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
730 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
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11.3.5 Rifamycin 

 Familjen av antibiotika som används av [Statton]732 
11.3.5.1 Rifabutin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Rifabutin  

 Används för Crohns sjukdom , som försökt för IBS733734 
11.3.5.2 Rifampicin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Rifampin  

 Används för Crohns sjukdom.735 
11.3.5.3 Rifaximin 
Se http://en.wikipedia.org/wiki/Rifaximin  

 Används för colon irritabile (IBS)736 
 
11.3.6 Tetracyclines 

 Tetracyklin har anti-inflammatorisk, antihypernociceptive och neuroprotektiva verksamhet 737 
 Syreradikal renhållningsceller och antiinflammatoriska medel.738 
 Minocycline är mest studerade för neuroprotektiva effekter.739 
 Mycket effektiv mot olika patogener inklusive) Rickettsier, grampositiva och gramnegativa 

bakterier.740 
 Familjen av antibiotika som används av [Jadin], [Statton]741 
 Tetracyklin måttliga inflammatoriska reaktioner i olika etiologier742 

11.3.6.1 Doxycycline 
 Antiprotease verksamhet743 
 Effektiv för Lyme: 83 %   744745746747 

                                                                                                                                                                                           
731 http://chlamydia-pneumoniae.org/treatment.html  
732 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
733 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17570206 (2007). 
734 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11930899 (2002) 
735 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8147352 (1994) 
736 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21488771 (2011) 
737 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282331 (2012) 
738 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
739 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985758 (2011) 
740 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
741 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
742 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301981 (2009). 
743 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
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o Minskad spirochetal strukturer ∼90 % men ökade antalet runt kroppen utgör cirka 
dubbelt.748 

o Effektfullt med koncentration av (1.6mg/ml)749 
 100 mg @ 2/dag för 6-12 veckor [ChPn] 
 Effektiv för gonokockinfektioner750 
 In vitro för Lyme krävs koncentration ( > 0,25 mg/l) 751 
 Minskad produktion av tumörnekrosfaktor-alfa, interleukin (IL)-6, och IL-8752 

11.3.6.2 Minocycline 
 Neuroprotektiva753 

o Minskar grå och vit substans skada  754755756 
o Bättre penetration med aspirin757 
o Korsa blod-hjärnbarriären i störst utsträckning av alla tetracyklin758 
o Förbättrar fler frågor än doxycyklin759 

 Minskad produktion av tumörnekrosfaktor-alfa, interleukin (IL)-6, och IL-8760 
 Lätt korsa cellmembran, är känt för att vara ett potent anti-Apoptotiska agent.761 
 Effektiv för Coxiella burnetii 762763 

o 100 mg/dag i 3 månader 
11.3.6.3 Tetracyklin 

 In vitro för Lyme krävs koncentration ( > 0,25 mg/l) 764 
 Effektfullt med koncentration av (3.2mg/ml)  765766767 

                                                                                                                                                                                           
744 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
745 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21969285 (2011) 
746 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21929779 (2011) 
747 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8852472 (1996) 
748 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011 *) 
749 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
750 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16669564 (2006) 
751 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
752 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301981 (2009). 
753 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22414722, för många fler. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neuroprotective%20minocycline   
754 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22763274 (2012) 
755 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21304434 (2011) 
756 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16871064 (2006) 
757 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045867 (2012) 
758 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282331 (2012) 
759 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17719028 (2007). 
760 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19301981 (2009). 
761 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20592239 (2010) 
762 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16415546 (2005) 
763 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964579 (2004) 
764 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
765 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2073103 (1990) 
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11.3.6.4 Tigecycline 
Kallas även glycylcycline. 

 In vitro för Lyme krävs minst koncentration ( < 0,016 mg/l) 768769 
o Minskas både spirochetal och runt kroppen former av ∼80%-90%.770 

 Ineffektivt mot långlivade Lyme771 
 Halveringstiden för 36 timmars772 
 Lyckades undkomma de flesta bakterieresistens mekanismer773 

11.4 Antikoagulantia 
11.4.1 Heparin 
Låg dos heparin terapi minskar trombin generation och lösligt fibrin produktion, förbättrar blodflöde, 
beviljar för fibrinolys till städar fibrindeponering och beviljar en antikoagulant miljö (istället för en 
procoagulant miljö) i kapillärer. 774 
11.5 Anti-Parasitic narkotika 
11.5.1 Tinidazole 

 500mg x 2pd: CPN-S, CPN-W 
 Effektiv för Lyme 

o Minskas både spirochetal och runt kroppen former av ∼80%-90%.775 
o Minskad livskraftiga organismer genom ∼90%776 (andra antibiotika mycket mindre). 

11.5.2 Metronidazole 
 400 mg x 3 pd: CPN-W 
 300-500 mg x 3 pd: CPN-S 
 [Jadin], [Statton]777 
 Effektiv för Lyme 

o Minskning av spirochetal strukturer genom ∼90% och runt kroppen former av ∼80%.778 
 
                                                                                                                                                                                           
766 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
767 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3566246 (1987) 
768 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19843691 (2009). 
769 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21771509 (2010) 
770 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
771 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19995919 (2010) 
772 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14723559 (2004) 
773 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16499287 (2006) 
774  
775 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
776 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
777 http://www.cpnhelp.org/emerging_stratton_protoco  
778 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21753890 (2011) 
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Transfer Factor: 
Somliga sublingual. 
 
11.6 Arsenik baserad 
Dessa har använts i veterinärmedicin för djur med CFS779 och veterinaries. De droger innefattar:780 

 Kalium 2285 isocyanatbensotrifluorider 
 Natrium Thiacetarsamide 

Isonicotinylhydrazine (INH) 
 300 mg QD: CPN-S 

Kanamycin 
 Används med Japan utbrott781 

Rifampin / Rifaximin 
 150 mg BID 
 200 mg x 3 pd 

12 Övning 
"fysisk träning leder till mindre aktivering av blodkoagulering, vilket verkar vara en balanserad av en 
samtidig aktivering av fibrinolytic system." 782immunförsvaret hos kroniskt trötthetssyndrom patienter 
att uttömmande träning är inte signifikant skilda från friska nonphysically aktiva styrningar. 783CFS 
patienter kan utföra hem övningar fem gånger i veckan med en inledande period av 5-15 miin per 
träningssessionen. Övningen varaktighet kan ökas gradvis upp till 30 min. 784 

 CFS patienter ökade intramuskulära acidos och uppvisade betydande förlängning (nästan 4-
faldigt) av tiden för blod pH till återvinner till baslinjen. 785786 

                                                           
779http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15129582 (2001) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11440190 
(2001) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12688127 (2003) 
780 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11561958 (2001) 
781 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16634532 (2006) 
782 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15931620 (2005) 
783 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10226888 (1999) 
784 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22725992 (2012) 
785 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21749371 (2012) 
786 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20433583 (2010) 
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 VO(2max), HR (max) och LT I CFS-patienter skiljer sig inte från friska stillasittande individer i 
samma ålder787. 

 CFS+FM hade lägre systoliskt blodtryck etc. sedan bara CFS patienter788 
 CFS+FM hade mindre kognitiva problem än CFS patienter efter övningen789. 
 Smärttröskel minskade följande övning, medan de ökade i friska försökspersoner 790791. 

 
12.1 Post Exertional sjukdomskänsla 
Detta symptom är inte sett i alla CFS patienter och dess närvaro eller frånvaro har använts till sub-typ 
CFS. Övningen kan allvarligt påverka patienter över 24 timmar. Detta ökar med graden av 
CFS. 792793794 Denna ansträngning är misstänkta för att amplifiera befintlig patofysiologiskt 
abnormaliteter (inflammation, immunsystemet dysfunktion, Oxidativ och nitrosative stress, 
channelopathy, defekt stressreaktion mekanismer och ett hypoactive hypotalamus-hypofys-Binjure-
axeln, ATP underskott).795796 
PEM ses med högre koncentration svårigheter, större subjektiv erfarenhet av infektion, och högre nivåer 
av IL-1, TNFα och neopterin.797 

13 Spekulationerna 
13.1 Xenotropic murint leukemi relaterade virus  
Xenotropic murint leukemi relaterade virus (XMRV) var ett hett ämne för forskning 798799 eftersom det 
fanns i ett stort antal(67% - 87%)800 av CFS-patienter från ett laboratorium. Efterföljande försök 
 801802803 att validera denna felsökning misslyckades och laboratoriet kontaminering bekräftades. 

                                                           
787 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11782647 (2002) 
788 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22157881 (2012) 
789 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16177595 (2005) 
790 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20412374 (2010) 
791 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20878051 (2010 *) 
792 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521895 (2012) 
793 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18441039 (2008) 
794 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513826 (2009). 
795 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19855350 (2009). 
796 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22718491 (2012) 
797 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22521895 (2012) 
798 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20517289 (2010) 
799 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20425007 (2010) 
800 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20798047 (2010) 
801 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22697086 (2012) 
802 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21551158 (2011) 
803 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543496 (2011) 
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13.2 Tidigt liv immun förolämpning 
Utvecklande immunotoxikologi (LA) och en rad liknande spekulationer väcker frågor om den tidiga 
barndomen exponering mot infektioner, läkemedel och kemikalier ger ökad mottaglighet för vissa 
människor för olika sjukdomar, inklusive CFS. Denna spekulation inbegriper childhood trauma som en 
riskfaktor.804805806807808 
 

14 Modeller 
14.1 Hypoxi 
 
14.2 Blod av siffror 
Det finns några intressanta fakta om blod upptäckte för CFS tyder på en mekanisk modell för del av 
processen. Vad vi vet är: 

 Objektivt uppmätt av abnormiteter blodtryck variabilitet i CFS809 
 Lågare blodtryck i viloläge810 
 Lägre blodtryck 811 
 Mindre och långsammare variationer i blodtrycket  812813 
 Sänk den totala blodvolymen814 (8% - 9%815 - 15%816 mindre), plasma volym (13%) och röda 

blodkroppar volym (19%) .817818819820 
 35 % lägre topp syrgasförbrukning821 
 En betydande minskning av röda blodkroppar distribution bredd822 
 Ökad hjärtfrekvens, högre priser var mer trötta  823824825826827 

                                                           
804 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124690 (2009). 
805 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17088506 (2006) 
806 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18336982 (2008) 
807 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17456021 (2007). 
808 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19404874 (2009). 
809 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
810 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059182 (2011) 
811 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19297309 (2009). 
812 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22670061 (2012) 
813 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890710 (2011) 
814 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534728 (2009). 
815 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
816 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009). 
817 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009). 
818 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19469714 (2009). 
819 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10910366 (2000) 
820 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007). 
821 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11748048 (2002 *) 
822 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17720950 (2007 *) 
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 Minskat stroke (volym pumpas) 828 
 Snabbare hjärtslag ses ofta i synnerhet med JHR)829830 
 Högre halter av misshaped röda blodkroppar831 

o Försämrad blodgenomströmningen. 
o Ändrat red cell shape populationer 
o Höga värden för platt blod-celler 

Dessa observationer tyder på en mekanisk modell av någon mekanism som hindrar blodflödet vilket 
resulterar i mindre och möjligen skadade röda blodkroppar. Medan den totala blodvolymen kan vara 
mindre, det verkliga antalet röda blodkroppar kan vara samma (1 cell volym x antal celler = totala 
blodvolym) på grund av den reducerade storleken av varje blodkroppar.  Den hämmande av blodflödet i 
hjärtat att byta till ett mindre slag som inträffar oftare (Slagvolym x hjärtfrekvens = blod flöde). Detta 
kan vara en bil som går uppför: en förare kommer att växla till en lägre växel på grund av motståndet 
från sluttningen. Antalet motorrotationer kommer att gå upp, miles per gallon kommer att gå - liknande 
svar av hjärtat. 
Då uppstår frågan vad som hindrar blodflödet. Simpson832 och O'Neill833 spekulerade i 2001 att det 
orsakades av minskad blod kapillär storlek. Möjliga orsaker till små kapillära storlek är en kombination 
av inflammation av kapillärmatrisen infektion och genetisk predisposition för liten storlek. Samtidigt 
konstaterade Berg hyper-koagulering i en hög procentandel av CFS patienter. Hyper-koagulering eller 
tjockt blod resulterar i en högre viskositet och därmed mer motstånd för blodet att strömma.  
Fibrinogen ozonnedbrytande ämnen minska fibrinogen i blodplasma, minska blodets viskositet och 
därmed öka blodflödet. 834 Hyper-koagulering producerar också fibrin fibrer som kunde fungera som ett 
såll endast tillåter mindre eller deformerade blodkroppar passera. Båda alternativen kan uppstå. 
14.2.1 Upptäcktsfärder 

 Med koagulering och hög viskositet, man kan spekulera att stroke risker skulle vara högre. En 
studie av icke-CFS patienter hittade de inte bidra till stroke risk.835 

 Inte blodets viskositet påverkar dilation i artärerna? En studie fann att det dilation ändras . Som 
skjuvspänning ökar artärer dilate, såsom stress minskar, Artärer kontraheras. 836837838839 

                                                                                                                                                                                           
823 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11528333 (2001) 
824 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059182 (2011) 
825 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357281 (2002) 
826 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17851136 (2007). 
827 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21382927 (2011) 
828 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357281 (2002) 
829 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630594 (2007). 
830 Se Jarisch-Herxheimers reaktion 
831 http://orthomolecular.org/library/jom/2001/pdf/2001-v16n03-p157.pdf  
832 http://cfidsreport.com/Articles/researchers/lessimpson.htm  
833 http://orthomolecular.org/library/jom/2001/pdf/2001-v16n03-p157.pdf  
834 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419274 (2012) 
835 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11916073 (2002) 
836 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2328521 (1990) 
837 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2611812 (1989) 
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 En 5-9 % ökning i hela blodets viskositet, orsakade försämring av erytrocyt komponenternas 
formbeständighet och aggregering med effektiviteten av syre till vävnaderna har minskat med 4-
7%.840 

 Viskositeten hos röda blodkroppar avgör deras livslängd841 
 Viskositeten påverkar andelen deformerade celler842 och kan minska hemoglobin upp till 20 %843 
 Aluminium orsakar betydande minskningar av: sammanhörande partikelstrålningen volym 

(MCV), röda blodkroppar (RBC) komponenternas formbeständighet vid svag skjuvning 
stressnivåer.844 

14.2.2 Prognoser 
Förbättring bör ses med följande typer av agenter 
14.2.2.1 Fibrin uppdelning agenter 

 Ancrod - recept - härrör från snake venom 
 Defibrase - recept - härrör från snake venom 
 Bromelain 
 Lumbrokinease 
 Nattokinase 

14.2.2.2 Nedre blodets viskositet agenter 
 Alpha Lipoic syra Har en positiv effekt. 

14.2.2.3 Vaskulära dilators agenter 
 Niacin 

o NADH 
14.2.3 Framtida studier 

 Inte nivån av aluminium korrelerar med förändringar av blodet egenskaper?  
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
838 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17148940 (2007 *) 
839 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8072845 (1994) 
840 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21894763 (2011) 
841 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7367832 (1980) 
842 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4016189 (1985 *) 
843 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095784 (2004) 
844 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16721596 (2007). 
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15 Behandlingar 
Hittills har ingen farmakologisk agent har beräknats på ett tillförlitligt sätt visat sig vara en effektiv 
behandling för CFS. Strategier är därför i första hand inriktas på lindring av symptom och minimera 
hinder för återhämtning.845 
15.1 Antibiotika 
CFS neuroinflammatory har egenskaper som tyder på att den sjukdomsalstrande organismen kan finnas i 
hjärnan. Ett stort bekymmer är att blod-hjärnbarriären (BBB), nuvarande levnadsregler med vanliga 
antibiotika kan vara bristfälliga. Vissa studier tyder på att de vanligaste antibiotika inte når en 
terapeutisk koncentration område i hjärnan. Antibakteriella medel från samma kemiska grupp har 
väsentligt olika penetration846. Valet av antibiotika är viktig för att eliminera patogena mikroorganismer i 
hjärnan. 

 Profylax behandling med antibiotika för Lyme847 
15.1.1 Doser 
Tabell 3 antibiotika som används för CFS och tillhörande patogener Visas nedan.  
Antibiotikum Dosering 
Amoxicillin 50 mg/kg/dag i 3 intag848 
Doxycyklin 100 mg bid  849850 
Cefuroxim axetil 500 mg två gånger dagligen851 
Azitromycin 500 mg/dag. 852853 
Tabell 3 antibiotika som används för CFS och tillhörande patogener 

                                                           
845 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18537652 (2008) 
846 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22745353 (2012) 
847 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20012878 (2010) 
848 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
849 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
850 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
851 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
852 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
853 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10879639 (2000) 
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15.2 Jarisch-Herxheimers reaktion 
Jarisch-Herxheimer reaktion (J-HF) är en akut insjuknande reaktion som kan försvåra inledandet av en 
effektiv behandling mot infektioner orsakade av intracellulära mikroorganismer.854 Antibiotika ökar 
biotillgängligheten av endotoxiner från gramnegativa bakterier. Ökningen kan vara upp till 20 gånger 
mer.855856 
 Kan innefatta: 

 Inte ovanligt att förväxla läkemedelsallergi med JHR.857 
 Orsakas av utsläpp av endotoxin-liknande material och cytokin höjd .858859860 
 Delusional beteende, feber, stelhet, takykardi och hypoxi, komplexa visuella och hörbara 

hallucinationer861862863864 
 Takykardi, hypotoni och trombocytopeni, Förhöjda serum cardiac troponin865 
 Utvecklade disseminerad intravaskulär koagulering.866 
 Akut temperaturhöjning, takykardi, Takypné, hypoxi, hypotension867 
 Känsla av kyla med försämrade huvudvärk och frossa868 
 Associerade med höga titrar,869 höga koncentrationer av TNF, IL-6 och IL-8 870871 upp till 8 

gångers ökning över pre-antibiotikum nivåer.872 
 Ökning av IgG och IgM med 4x873 
 Ökningen av kroppstemperaturen (1 C)874 
 Potentiellt dödlig875 
 Sett med tetracyklin och penicillin, ciprofloxacin, Engångsbetalning 3.1 Påfyllning-

trimethoprime.876877878 
                                                           
854 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9733392 (1998) 
855 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7619330 (1995) 
856 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1445982 (1992) 
857 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16288069 (2005) 
858 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15896248 (2005) 
859 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9733392 (1998) 
860 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9511083 (1998) 
861 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22707695 (2012) 
862 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20664452 (2010) 
863 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9610974 (1998) 
864 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12604286 (2002) 
865 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22567483 (2011 *) 
866 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182387 (2002) 
867 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040755 (2008 *) 
868 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16288069 (2005) 
869 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20825309 (2010) 
870 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16455348 (2006) 
871 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9093599 (1997 *) 
872 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1569394 (1992) 
873 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8508816 (1993) 
874 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1569394 (1992) 
875 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803390 (2011) 
876 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803390 (2011) 
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 Avgiften mellan  0,8%879 - 1,4%880 - 9% - 15% - 32%881882883 -34%884 - 40%885 - 43% 886887 - 47%888 -
 54%889 

o Förekomsten varierar med antibiotika och dosering.890 
o Ingen standard för att fastställa en JHR. 

 Kan visa sig som värsta magnetröntgen 891892 
 Kan pågå i timmar och åter893 
 I samband med grampositiva, gramnegativa eller svamp organismer894 
 Förbättrar med olanzapin behandling.895 
 Förbättrar med dexametason behandling896 
 Förbättrar med antipyretiska och antiinflammatoriska medel.897 
 Förbättrar med förbehandling med anti-tumörnekrosfaktor-antikroppar.898899900 
 Pentoxifyllin inte har någon effekt.901 

 
 
  

                                                                                                                                                                                           
877 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12182387 (2002) 
878 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11721494 (2001) 
879 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19411042 (2009). 
880 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22607395 (2012) 
881 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21297087 (2010) 
882 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412541 (2007). 
883 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12380884 (2002) 
884 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20825309 (2010) 
885 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9794683 (1998) 
886 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16222003 (2005) 
887 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8511813 (1993) 
888 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7784810 (1995) 
889 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9455520 (1998 *) 
890 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7784810 (1995) 
891 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21042805 (2011) 
892 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18302644 (2008) 
893 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040755 (2008) 
894 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12122518 (2002) 
895 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18635694 (2009). 
896 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18302644 (2008) 
897 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16288069 (2005) 
898 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15896248 (2005) 
899 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9093599 (1997 *) 
900 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8663853 (1998 *) 
901 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8769625 (1996) 
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16 Genetik 
Den genetiska aspekten av CFS blev synlig med Dave Bergs identifiering av ärvda koagulering 
abnormiteter som del av cocktail av händelser som behövs för att skapa CFS. En 2011 studie fann 
familjära kluster.902 
Över 65903 polymorfi                904905906907908909910911912913914915916917918919920 är associerade med CFS med 
maskinen pedagogiska modeller som producerar tillförlitliga prediktorer för CFS. Liknande arbete pågår 
med MCS  921922923924925926927 och FM . Några av dessa polymorfi är anslutna med regleringen av hjärnans 
cytokiner.928929930931932 
16.1 Genexpression 

 Högre i CFS933 
o Grupp A: Ökning av mRNA för sensoriska och adrenerga receptorer och en cytokin 
o Grupp B (Ortostatisk intolerans): Minskar i mRNA för α-2A 
o MRNA ökar i metabolit-detektering av receptorer, onormala ökningar av adrenerga 

receptorer934 
                                                           
902 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619629 (2011) 
903 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21912186 (2011) 
904 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21059181 (2011) 
905 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19822091 (2009). 
906 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074440 (2009). 
907 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20227423 (2010) 
908 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758204 (2009). 
909 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18774769 (2008) 
910 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18079067 (2008) 
911 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17561688 (2007). 
912 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17547679 (2007). 
913 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16762155 (2006) 
914 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16740143 (2007). 
915 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16731592 (2007). 
916 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15554358 (2004) 
917 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14592408 (2003) 
918 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22110941 (2012) 
919 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17885758 (2008) 
920 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21190576 (2010) 
921 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19772600 (2009). 
922 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19102713 (2009). 
923 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18986552 (2008) 
924 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674373 (2011 *) 
925 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21845158 (2011) 
926 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20201826 (2009). 
927 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20067442 (2010) 
928 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21125150 (2010) 
929 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17187510 (2007). 
930 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041150 (2009). 
931 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9076694 (1997) 
932 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21584188 (2011) 
933 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21615807 (2012) 
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o Ökat genuttryck för metaboliten upptäcka receptorer för sympatiska nervsystemet 
receptorer och Immunsystem gener varar från 0,5 till 48 timmar efter träning.935 

16.2 Evolutionärt sett fördelen för CFS gener 
Gen variationer att bli gemensamma innebär att vid någon tidpunkt i historien, det gav flygbolag en 
fördel. För CFS gener tycks vara allmänt aktiveras när det finns ett immunsvar mot en infektion i 
kombination med stress. En uppenbar fördel scenariot är när en dödlig infektion invaderar en 
gemenskap. Afrikanska samhällen' svar till sjukdomsutbrott i området är att gå in i isolering och har 
ingen kontakt med någon annan. Symptomen av CFS människor in i isolation, eliminera upprepade 
exponeringar för infektion och resultera i en relativt större andel av CFS-patienter som överlever. Den 
skenbara uppreglering av immunsystemet ytterligare skulle skydda individer med denna typ av reaktion. 
CFS är i en bemärkelse persisters, de blir relativt vilande så att de överlever när något angrepp.936 

17 Patogen borrar Downs 
17.1 Chlamydia Pneumonia 

 Seropositiva var 45 % sett i reglage937 
 Upptäckt inom aterosklerotiska plack och kan inducera strukturella remodellering av 

kärlväggen.938 
 Inducerar eNOS nedreglering orsakar endoteliala dysfunktion.939 
 Klamydia kan även isoleras från hjärnans vävnader från patienter940 
 Akuta infektioner är återkommande infektioner941 
 Ökad inflammatorisk aktivitet942 
 Aktiverar trombocyter, leder till oxidation av låg-lipoproteiner943 
 Ökat fibrinogen nivåer944 
 Ökade nivåer av cytokiner som IL-6, IL-8, IL-17, IL-23, IL-10, IL-1945946947 
 Ofta hittas hos patienter med astma948 

                                                                                                                                                                                           
934 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22210239 (2012) 
935 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19647494 (2009). 
936 Se Patogener uthållighet Ovan. 
937 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20016424 (2009). 
938 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22214836 (2012) 
939 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443423 (2009). 
940 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19673684 (2009). 
941 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9008746 (1996) 
942 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962698 (2003) 
943 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17459368 (2007). 
944 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9597405 (1998) 
945 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21803599 (2011) 
946 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602070 (2008) 
947 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20393140 (2010) 
948 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21029940 (2010) 
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18 Behandling 101 för CFS patienter 
I ovanstående kapitel en massa tekniska information givits - för mycket information till sammandraget 
vanligen. Detta kapitel konsoliderar till enkla listor vad har visat sig absolut hjälp med minst 40% av 
patienterna i studierna. 
18.1 Från patient till patient 
18.2 JHR hantering 
En av mina symptom för JHR var huvudvärk att jag sällan får någonsin. 
Åtgärda Effektivitet 
Tumeric (600 mg) + Piracetam (600 mg) 5 stjärna 
500 (spolning) niacin 4 stjärna 
45 protokoll av övningen 1 stjärna 
Gör ingenting 0-stjärniga 

18.3 Anti-patogener 
Protokoll: 

 CPN:  Chlamydia Pneumoniae hjälp, http://www.cpnhelp.org/ 
o CPN-S: Stratton protokoll 
o CPN-W: Wheldon protokoll 
o CPN-P: Prowell protokoll 

 CJ: CL Jadin 
18.3.1 Receptfria 
18.3.1.1 Flera 
Artemisinin 

 Potential för behandling av neuroinflammatory sjukdomar. 
 Minskar TNF-α, IL-6, MCP-1 och kväveoxid (NO) 949 
 Minskar IL-1beta950 
 Effektiv mot CMV951952 

                                                           
949 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22514713 (2012) 
950 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165548 (2011) 
951 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904628 (2011) 
952 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21843554 (2011) 
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 Effektiv mot EBV953 
Gurkmeja 

 Effektiv mot EBV 954955 
 Hämmar H. pylori956 

18.3.1.2 Antiviral 
Följande har visat antiviral aktivitet: 
 
18.3.1.3 Antibakteriella medel 
Det har funnits många publicerade uppsatser och konferenspresentationer på användningen av 
antibiotika för CFS. På min förra undersökningen, många rapporterade remissioner, mest rapporterade 
förbättringar och inga rapporterade negativa effekter. 
18.3.2 Ordination 
Flera 
Antiviral 
18.4 Tandkött 
En mycket gammal rättsmedel är Jerusalem Balsam957 som kan spåras till minst 1719, och kan dateras till 
tiden av pharaohsna. Den innehåller tre gummin som delar liknande egenskaper. 
18.5 Anti-biofilm agenter 

 EDTA 
 Serrapeptase 

 
18.6 Fibrinolytic agenter 
En fibrinolytic agent är något som löses upp eller bryter ner fibrin deposition. Fibrin anses vara den 
främsta orsaken till högt blodtryck viskositet. Många av dessa poster också öka penetrationen av anti-
patogener i vävnad.  Om du är på anti-patogener, deras användning kan öka signifikant JHR. Följande är 
receptfria medel: 

 Alpha Lipoic syra 
 Bromelain 

                                                           
953 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18699744 (2008) 
954 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11884218 (2002) 
955 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9457037 (1998) 
956 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19204190 (2009). 
957 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15963667 (2005) 
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 Lumbrokinease 
 Nattokinase 
 Serrapeptase 

18.6.1 Tillägg 
 CoQ 10 958 
 DHEA 959 
 Ginseng 960 

 
 
 

19 Några anekdotiska observationer 
19.1 Muskelvärk 
Det finns två behandlingar till dessa värk som kan användas samtidigt.  

 Magnesium och Äppelsyra. Detta kan ske genom tabletter Magnesium malat eller Magnesium 
citrat med ett glas äppeljuice. Jag tyckte att den961 sistnämnda fungerade bättre för mig. 

19.2 Användning av Anti-biofilm agenter 
 EDTA 
 Serrapeptase 

 
 Fibrinolytic agenter. 

19.3 Halsont 
Den effektivaste behandlingen för att underlätta halsont är Lakrits I form av spezzatina. Låt en i taget till 
löses upp långsamt i munnen. Efter två eller tre, befrielse kan pågå i flera timmar. Anledningen till att 
det kan fungera är att det minskar cytokiner som framkallar det halsont. Kapslar av lakrits extrakt som 
inte har denna effekt. 
19.4 Kontrollera JHR från anti-patogener 
När jag startar ett antibiotikum, jag undviker alla potenators under 72 timmar före start. Jag kommer att 
försöka finna ut halveringstiden av antibiotika och när den högsta koncentrationen efter 
                                                           
958 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
959 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
960 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889950 (2005) 
961 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8587088 (1995) 
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inträffar(TMax). Högsta koncentrationen är vanligen fördröjd om tas med mat från denna information, 
jag försöker schemalägga topp antibiotikakoncentrationen strax efter säng och sova sig igenom de flesta 
av JHR. 
Exempelvis tar 100 mg minocycline två gånger per dag och tar bromelain (vilket ökar penetrationen av 
220%) resultat i följande mönster:962 

 100 mg vid 06.00 
 100 mg vid 21.00 
 Bromelain kl. 14.00 

Göra beräkningar i Excel, Jag slutade med följande koncentration diagram för minocycline under en dag 
(kl. 06.00 till 06.00 nästa dag(30). Resultatet är 

 
Med ett annat antibiotikum med tre gånger om dagen, Jag slutade att beräkna följande 
mönster (förutsatt samma mängd potentation): 

 06.00 - antibiotika 
 2 pm - antibiotika 
 22.00 - antibiotika 
 19.00 - bromelain 

 

                                                           
962 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7001087 (1980) 
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En tumregel är: 

 Ta potenator 4-6 timmar innan läggdags, en gång en dag. 
 Ta antibiotika 1 tim innan läggdags. 
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Ämne Tid till Max koncentration (MaxT) Half-Life 
Minocycline963 2 HF 11-23 tim. 
Doxycyklin964 2.6 hr 16 timmar 
Tigecycline965  37-67 HF 
Amoxicillin966  1 tim. 
Levofloxacin967 1 tim.968 6-8 timmar 
Erytromycin.969  1 tim. 
Clarithromycin970  3 HF 
Azitromycin971  40 HF 
Rifampin972 2 HF 5 HF 
Bromelain973 1 tim. 6-9 timmar 
Nattokinase974  8 timmar 
19.4.1 Kända Potenators 
Följande har visat sig öka vävnad koncentration av olika antibiotika: 

 Bromelain 
 Serrapeptase 
 Nattokinase 
 Lumbrokinease 

Mängden ökar är dosberoende, så att öka graden av penetration du helt enkelt öka doseringen (inom 
säkra gränser). 
Min personliga erfarenhet visar att EDTA JHR ökar. Den troliga mekanismen är att bryta ner biofilms 
skyddande exponera mer av patogenen. 

20 Ordlista 
ALA: Se Alpha Lipoic syra. 
Alpha Lipoic Acid (ALA): 
Anti-virala 
                                                           
963 http://www.drugs.com/pro/minocycline.html 
964 http://www.drugs.com/pro/Doxycycline.html 
965 http://aac.asm.org/content/49/1/220  
966 http://www.emedexpert.com/facts/amoxicillin-facts.shtml 
967 http://www.emedexpert.com/facts/levofloxacin-facts.shtml 
968 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1315976/ (2005) 
969 http://www.emedexpert.com/compare/macrolides.shtml 
970 http://www.emedexpert.com/compare/macrolides.shtml 
971 http://www.emedexpert.com/compare/macrolides.shtml 
972 http://www.drugs.com/pro/xifaxan.html 
973 http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/5694/1/NPR%207(4)%20359-363.pdf 
974 http://www.cnmwellness.com/wp-content/uploads/2008/12/art_nattokinase_2.pdf  
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CCFP: se kronisk Ciguatera Fiskförgiftning 
C-reaktivt protein (CRP):  ett protein som finns i blodet som är höjer i svar till inflammation.  
CF: Se kronisk trötthet 
CFS: Se kroniskt trötthetssyndrom 
Kronisk trötthet (CF): 
Kroniskt trötthetssyndrom (CFS): 
CRP: se C-reaktivt protein. 
Kronisk Ciguatera Fiskförgiftning (CCFP)[W]:  en livsmedelsburna sjukdomar som orsakas av att 
äta vissa korallreef fisk kontaminerad med toxiner som ursprungligen tillverkats av dinoflagellates. 
EPO: Se kvällen Primrose olja 
Kvällen Primrose Oil (EPO): 
IL-6: Se Interleukin-6 
Interleukin-6 (IL-6): 
Mig: Se Myalgic Encephalomyelitis 
Myalgic Encephalomyelitis:  
Naturliga Mördarceller: 
NK: Se naturliga mördarceller 
PEM: se Post-Exertional sjukdomskänsla 
Post-Exertional sjukdomskänsla (PEM): 
TBRF: se Tick-borne återfallsfeber 
Tick-borne återfallsfeber (TBRF): Ofta feltolkas som Lyme.975 
 
TNF-α: se tumor necrosis factor-α 
Tumor necrosis factor-α (TNF-α). 
Anti-bakteriella 
                                                           
975 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9455520 (1998 *) 
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Mycoplasma pneumoniae : neurologisk påverkan976 

21 Ytterligare informationskällor 
Lyndonville nyheter (http://www.davidsbell.com/ ) : Detta upprätthålls genom en MD, David Bell, som 
hade en större CFS utbrott i hans gemenskap. David är en känd CFS forskaren och barnläkare. 
Lyndonville nyheter är en vanlig web-baserat nyhetsbrev. 

22 Kort bibliografi 
Web-dokument: 
 
Låg aktivering av koagulering med Coagulopathies i Etiologin av CFS/FM och kroniska sjukdomar. En 
förklarande modell revideras. DE BERG, LH BERG och hh.HARRISON. 

23 http://www.investinme.org/Documents/Journals/Journal%20of%2
0IiME%20Vol%206%20Issue%201%20Screen.pdf 

 

24 Spekulationerna om bidragande faktorer 
24.1 Metylering frågor 
Hyperhomocysteinaemia kännetecknas av en onormalt stor homocysteine i blood. Elecvated nivåer har 
associerats med olika sjukdomstillstånd. Det är förknippat med brist på B6, B9 och B12. Det är 
förknippat med trombos (blodpropp). 
24.1.1 A1298C 
Göra inverkan på stress977 
Närvaro av MTHFR homozygota A1298C mutationen var signifikant associerade med djup venös 
trombos. [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21080081  2011 ]. Hög sett (men ej statistiskt 
signifikant) för protrombin G20210A (som jag också har). 
På pubmed, 58 citat på "G20210A1298C" 
 

                                                           
976 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11170938 (2001) 
977 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22128864 (2012) 
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25 FM 
25.1 Amitriptylin 
En tricykliska antidepressiva är  en serotonin-noradrenalin serotoninåterupptagshämmaren, med starka 
insatser på serotonintransportören och måttliga effekter på noradrenalin transportören. 
25.2 Duloxetine 
FDA godkänd för behandling av FM. Det är en serotonin-noradrenalin serotoninåterupptagshämmaren 
(SNRI) 
25.3 Pregabalin 
FDA godkänd för behandling av FM. Det är en antikonvulsiva läkemedel används för neuropatisk smärta 
 


