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Våre hypoteser:

• A: CFS/ME er forårsaket av en dysbiose i tarmflora, noe som gir lekkasje av bakterieprodukter, en lavgradig
immunaktivering og forstyrrelser i vertens energimetabolisme. 

• B: Gjenopprettelse av en normal tarmflora, ved fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) bedrer
symptomene og kan til og med indusere remisjon av CFS/ME. 

Bakgrunnen for studien



Mikrobiota: 
○ Forekomsten av prokaryoter (bakterier), 
virus, protozooer og sopp som lever på en 
overflate: spesielt mange av dem i 
tykktarmen; tarmens mikrobiota/gut 
microbiota

○ Mikrobiomet er med på å bryte ned maten 
vi spiser, det inngår som en del av 
immunsystemet og beskytter mot bakterier 
og sopp som kan forårsake skade. 

○ Mikrobiomet produserer kortkjedete 
fettsyrer og vitaminer.

꙳ Noen av 
mikroorganismene i 
mikrobiomet kan være 
sykdomsfremkallende.

꙳ Et menneske består av 
flere bakterieceller enn 
kroppsceller.

Mikrobiota

Mikrobiomet blir 
også omtalt som et 

eget organ



FMT ved irritabel tarm syndrom (IBS)

83 deltakere
65% i donorFMT gruppen opplevde 
effekt, mot 43% i placeboFMT
gruppen
(Effektmål: symptombedring av 
mageplager, 3 mnd etter 
intervensjon).

Fatigue vanlig symptom ved IBS og 
det ble registrert bedring av fatigue
etter behandling med FMT.



Tarmflora ved CFS/ME 

Funn:

[49 pasienter og 39 friske kontroller]

-Redusert mangfold av tarmbakterier hos CFS/ME 
populasjonen

-Redusert forekomst av bakteriearter som ofte 
betegnes som anti-inflammatoriske

-Økt forekomst av bakteriearter som ofte 
betegnes som pro-inflammatoriske



• Virus-indusert inflammasjon →øket 
permeabilitet i epitelet i tarmsystemet

• →translokasjon av bakteriofager
• →øket systemisk eksposisjon for mikrobielle 

epitoper

• Virom er samlingen av alle typer virus
• Antigen er molekyler som har den 

egenskapen at de kan fremkalle en 
immunrespons

Rollen til tarmens mikrobiota og viromet



• 35 pasienter (kvinner), 25 
kontroller

Metabolitter og energimetabolisme



Lidelser som knyttes til 
tarmflora 

• CFS/ME
• Irritabel tarm
• Fibromyalgi
• Depresjon
• Ulcerøs kolitt
• Fedme
• Schizofreni
• Parkinsons
• Bipolar lidelse
• Allergier
• Antibiotikaresistens

Etablert behandlingsmetode ved residiverende 
Clostridioides difficile infeksjon.



• Totalt 80 deltakere

STUDIEOPPSETT

Placebo Placebo

Donor A Donor B

Randomisering

40 friske kontroller



Randomisering og studiepopulasjon
→ Randomisering gjøres for å forsøke å oppnå en tilfeldig fordeling av pasienter til 
behandlingsgruppene, slik at de ulike faktorene som kan tenkes å påvirke forløpet blir tilfeldig fordelt i 
gruppene.

→ Man har i utgangspunktet ønsket å inkludere en så heterogen gruppe som mulig, slik at det i større
grad kan være mulig å generalisere resultatet til å gjelde også for fremtidige pasienter.

→ Det er valgt en blokkstørrelse på 4, hvorav to får placebo, en får transplantat fra donor A og en fra
donor B.



• Facebook-side: The Comeback Study
• Allmennlegemøte i Harstad
• Plakater på legekontorene i Harstad
• Media (Harstad Tidende, TV2 

Helsekontrollen)
• Antall som er registrert med interesse for 

deltakelse per nå: 528 stk.

Rekruttering av deltakere til studien



Datainnhenting

Vi samler inn blod, urin, og 
avføringsprøver før behandling 
og 3 og 12 mndr etter

The Repeatable Battery for the Assessment of
Neuropsychological Status (RBANS) 
gjennomføres ved inklusjon og ved 3 mndr
kontroll

Fatigue Severity Scale
score ved baseline, 
samt 1, 3, 6, 9 and 12 
mndr etter behandling



• Fatigue severity scale (FSS)
• Hospital Anxiety Depression Scale

(HADS)
• Din helse og trivsel (SF-36)
• Modified DePaul Questionnaire
• Patient reported adverse event

(AE)
• Inntak av antibiotika, andre 

medikamenter og kosttilskudd
• ME-tilstand

Spørreskjema fylles ut 2 ganger 
før behandling og ved kontroll 
1, 3, 6, 9 og 12 mnd etter 
behandlingen

REDCap: Elektroniske spørreskjema



• SKALA FOR GRADERING AV DET Å VÆRE SLITEN, UOPPLAGT OG HA MANGEL PÅ
OVERSKUDD. 

• (Fa@gue Severity Scale, Krupp et al. 1989, @l norsk ved Lerdal, 2005) 

• Velg et tall fra 1 @l 7 som angir i hvor stor grad du er enig med hvert enkelt utsagn, der 1 angir 
at du er helt uenig og 7 at du er helt enig. (seN ring rundt eN tall for hvert utsagn) 

• ★ Min mo@vasjon er lavere når jeg er sliten og uopplagt. 
• ★ Fysisk ak@vitet gjør meg sliten og uopplagt. 
• ★ Jeg blir fort sliten og uopplagt. 
• ★ Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på hvordan jeg fungerer fysisk. 
• ★ Det at jeg er sliten og uopplagt, skaper oTe vanskeligheter for meg. 
• ★ Det at jeg er sliten og uopplagt, hindrer meg i å oppreNholde min fysiske 

funksjonsdyk@ghet over @d. 
• ★ Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på evnen @l å uUøre visse oppgaver og plikter. 
• ★ Det at jeg er sliten og uopplagt, er eN av de tre symptomene som hemmer meg mest. 
• ★ Det at jeg er sliten og uopplagt, virker inn på miN arbeid, miN familieliv eller min omgang 

med venner og kjente. 

Fatigue Severity Scale (FSS)



• Gjøres ved inklusjon og 3 mnd kontroll

Tester funksjoner som:

-oppmerksomhet
-verbale ferdigheter
-umiddelbar og utsatt hukommelse
-konsentrasjon
-visuospatiale ferdigheter

Nevropsykologisk test: RBANS



Primært: 
‣ Reduksjon i individuell Fatigue Severity Scale score på mer enn 1.2 ved 3 mnd kontroll, 
sammenlignet med baseline score. 

Endepunkter

Sekundære:
‣ Forbedring i total Fatigue Severity Scale score ved ethvert av sjekkpunktene ved 1, 3, 6, 9, 12 mnd.
‣ Forbedring i livskvalitet målt ved SF-36 score eller subscales ved 3 og 12 mnd.
‣ Forbedring i RBANS score ved 3 mnd.
‣ Forbedring i HADS score eller subscale score ved 3 og 12 mnd.
‣ Antall deltakere med bivirkninger som et mål på sikkerhet og toleranse. 



Telefonscreening
(Info om studien, inklusjons – og 

eksklusjonskriterier)

Inklusjon
(REDCap, lab.prøver, kostskjema, 

samtale, klinisk undersøkelse, 
RBANS)

Intervensjon
(Tarmtømming vha Picoprep, 

klystèrbehandling)

3 mnd kontroll
(REDCap, lab.prøver, samtale, 

klinisk undersøkelse, kostskjema, 
RBANS)

12 mnd kontroll
(REDCap, lab.prøver, kostskjema, 

samtale, klinisk undersøkelse)

→ Dersom fullført studien og 
fått placebo, tilbud om aktiv 
behandling i etterkant av 
studiens slutt.



• Unge, friske mennesker mellom 16-30 år, 
rekruttert lokalt.

• I henhold til europeiske 
konsensuskriterier for FMT donor.

• Testet før donering og etter innsamling er 
avsluttet, forøvrig hver 4.uke.

• Prøvetaking; blodprøver, avføringsprøver, 
og urinprøver. Det gjøres også dysbiose
test, samt screening for MRSA og test for 
Covid-19.

• Til nå: Screenet 78 stk, 5 aktuelle.

Donorseleksjon



Produksjon av transplantat

Utstyr som trengs for fremsSlling av eT transplantat
Ett ferdig transplantat



• Opprettet egen fæceslab tilknyttet medisinsk 
avdeling (gastrolab) i Harstad.

• Her tas fæcesprøver og behandling blandes 
(avføring + NaCl + Glycerol).

• Forskningsbiobank er opprettet i tilknytning til 
prosjektet, her lagres biologisk materiale 
innsamlet i studien (ultrafryseskap på minus 
80 grader).

• Innsamling av blod-, urin- og fæcesprøver før 
og etter behandling kan åpne muligheten for 
å karakterisere immunrespons, samt utføre 
metabolom-og mikrobiomundersøkelser.

• Ønsker å studere sammensetning av 
tarmbakterier før og etter behandling, mer 
donorlik etter behandling?

Fæceslab og forskningsbiobank



• Tarmtømming vha
Picoprep

• Faste i 24 t, bare drikke 
klare væsker 

• Kan spise og drikke fritt 
umiddelbart etter FMT

• Dagen før behandling:

Forberedelser til behandling (FMT)



• Klystérbehandling gis én 
gang ila studien

• Selve prosedyren: Ca 10 
min

• Total tid: 30-45 min, 
inkludert samtale og noe 
ventetid

FMT



Gjennomføring FMT



Vanlige bivirkninger ved FMT

• Kvalme
• Forstoppelse
• Oppblåsthet/luftplager
• Milde magesmerter

Disse bivirkningene er selvbegrensende og forbigående.



• 52 inkluderte, ytterligere 11 satt opp til inklusjon

Status nå

- Oppstart mai 2019
- Økte ressurser fra januar/februar 2020
- Coronapandemi (pause mars-september 

2020)

Mål for fremdrift:
-avhengig av ressurser i prosjektet
-avhengig av situasjon vedrørende 
Coronapandemi
-overordnet mål om fullført klinisk 
del innen utgangen av 2022



• Krevende, men gjennomførbart

Erfaringer sålangt

- Ingen rapporter om alvorlige bivirkninger eller alvorlig sykdomsforverring direkte relatert til 
behandling

- For tidlig å si noe om resultater, men enighet i studiegruppen om å kontinuere studien
- Prosedyren er gjennomførbar og tolereres godt
- Inkludert betyr ikke nødvendigvis klar for behandling





• Invest in ME Research
• International ME Colloquiums and 

Conferences 2018 og 2019
• ME konferansen Stryn 2019
• LMF årsmøte 2019
• LMS kurs IBD 2019
• Harstad Tidende 2018

Forskningsformidling

TV2 
Helsekontrollen 
feb. 2019
Episode 1, 
sesong 6



Helse Nords Forskningspris 2019



FremTden



Takk for oppmerksomheten! J


