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Kroppens cytokiner er med til at styre vores immun-
forsvar, at sørge for den rigtige reaktion, når vi 

f.eks. bliver angrebet af en virus. Cytokinerne udsender 
alarm, sørger for kommunikationen og skruer op og ned 
for vores forsvarsmekanismer. Arbejdsopgaverne er for-
delt på mere end 30 forskellige cytokiner, der hver især 
kan have forskellige funktioner efter hvilke celler, de bin-
der sig til, og som de derved sender signaler til. Både 
cytokinerne selv og andre celler kan producere flere cy-
tokiner, når der er brug for det.

Signalstoffet cytokiner

I 2012 offentliggjorde en gruppe amerikanske forskere 
studiet „Unique immunologic patterns in fibromyalgia“, 
på dansk: „Særlige immunologiske mønstre ved fibro-
myalgi“. I studiet havde de taget blodprøver fra 110 pa-
tienter med fibromyalgi og 91 raske donorer. I forskelli-
ge forsøg tilsatte de forskellige stoffer, der skulle aktive-
re produktionen af cytokinerne hen over natten.

Immunforsvaret, i form af cytokinerne, blev provoke-
ret til at sætte gang i forsvaret og stige kraftigt i antal. I 
blodprøverne fra de raske patienter gik det som forven-
tet, antallet af cytokiner steg kraftigt. Hos patienterne 
med fibromyalgi, var der kun kommet lidt flere cytoki-
ner. Hvor mange flere svingede lidt – og der var forskel-
le i forhold til hvilke af de 8 forskellige cytokiner, der 
blev målt på (IFN-γ, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, MIP-1β, MCP-1 
og MIP-α). 

Forskerne mener, at det viser, at den del af immun-
forsvaret, der opstår i cellerne, bliver påvirket, når man 
har fibromyalgi. Forskerne mener derfor, at man på den 

måde, på trods af de svingende blodprøvetal, kan måle 
fibromyalgi i en blodprøve, alene ud fra immunforsvarets 
sløve reaktion og langsomme produktion af cytokiner. 

Helt tilbage fra 1988 har der været fokus på cytokiner 
i forbindelse med fibromyalgi. Allerede dengang var der 
overvejelser fremme om, at forskellen i bl.a. cytokine-
niveauet hos patienter med fibromyalgi, kunne have en 
betydning i forhold til fibromyalgien. Men der har igen-
nem alle årene været modstridende resultater. 

Det har vist sig umuligt at gentage et forskningsfor-
søg foretaget af en anden gruppe forskere et andet sted 
i verden med en anden gruppe patienter. Når et forsk-
ningsresultat ikke kan gentages, regnes det ikke for be-
vist. Derfor regnes fibromyalgi ikke som en autoimmun 
sygdom (hvor immunforsvaret angriber sig selv), men i 
stedet som en sygdom, hvor problemet ligger i central-
nervesystemet. 

Neuroimmunologi

Der er dog ingen tvivl om, at mange med fibromyalgi 
har et nedsat immunforsvar. Derfor mener bl.a. nogle 
amerikanske læger, at svarene skal findes i den relativt 
nye lægevidenskab neuroimmunologi. 
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Ny viden om virusinfektioner

I dag ved man, at mavesår skyldes bakterien Heli-
cobacter pylori og ikke stress (men mavesåret kan 
forværres af stress), og at 99 % af al livmoderhalskræft 
skyldes human papilloma-virus (HPV). For nylig kom 
det i forbindelse med diskusprolapsoperationer frem, at 
der i 45 % af tilfældene af almindelige diskusprolaps, 
kan findes Propionibacterium acnes inde i bruskskiven 
(bakterie, der også kan give bumser og tandbylder). 
Forskerne mener derfor, at ca. 20 % af de ca. 100.000 
danskere, der har kroniske smerter pga. af en diskus-
prolaps, sandsynligvis kan kureres ved hjælp af en in-
tensiv penicillinkur, der dræber bakterien. Der forskes 
også i om type-1 diabetes kan skyldes den såkaldte 
Coxsackie B4-virus, om parasitten Toxoplasma gondii, 
der findes i kattes afføring, kan medføre skizofreni, og 
om fedme kan skyldes virussen adenovirus-36. Ny 
viden som denne ændrer hele tiden på, hvordan vi ser 
på forskellige sygdomme, deres årsag og virkning.

Fokus på hjernens 
signalstoffer: 
I mmunforsvaret
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Neuroimmunologi ser på den tovejs kommunikation, 
der finder sted mellem centralnervesystemet og immun-
forsvaret, en kommunikation, der påvirker helbredet. 

Et af fokusområderne inden for neuroimmunologien er 
at forstå sammenhængen mellem centralnervesystemet 
og immunforsvaret. Blandt andet i forbindelse med ska-
der, som dem der for nogen udløser fibromyalgi. Man 
ved, at cytokiner påvirker hjernens nervebaner og der-
med kan ændre hjernefunktionerne – og at disse æn-
dringer vil være forskellige, afhængigt af, om man er 
mand eller kvinde.

Når stress aktiverer cytokinerne, bliver forskellige af 
centralnervesystemets mekanismer også påvirket, uan-
set om stressen skyldes fysiske eller psykiske årsager, 
eller om de er forårsaget af sygdom. 

Den amerikanske forsker Linda Watkins fra Boulder, 
Colorado, arbejder med dette. Hun ser på sammenhæn-
gen mellem en sygdomsreaktion og patologiske smerter, 
dvs. smerter, som skyldes, at der på et tidspunkt har 
været en betændelsestilstand, der efterfølgende har ført 
til central sensitivering (smerteoverfølsomhed). Hendes 
teori er, at det opstår, når immunforsvaret påvirker cen-

tralnervesystemet. Som eksempel bruger hun nogle 
særlige forhold, der adskiller fibromyalgi fra andre for-
mer for kronisk smertetilstande. Hvis man f.eks. „bare“ 
har ondt, er det en ting, men de fleste med fibromyalgi 
har mange flere symptomer end bare smerterne.

Fremtiden

Hvis forskningsresultatet fra det amerikanske forsk-
ningsprojekt kan gentages andre steder og på en større 
forsøgsgruppe, kan det blive til en ny måde at diagnosti-
cere og behandle fibromyalgi. 

Holder resultaterne, og forskes der videre inden for 
området, kan man forestille sig at neuroimmunologerne 
kan udvikle ny medicin, der kan styrke fibromyalgiram-
tes immunforsvar og gøre dem mere resistente over for 
forskellige infektioner. Endnu længere ude i fremtiden 
kan man måske også forestille sig medicin, der kan af-
hjælpe andre symptomer hos nogle fibromyalgiramte 
eller måske endda kan „nulstille“ systemet, så man bli-
ver kureret. Det er dog tvivlsomt, da mange med fibro-

myalgi ikke er specielt påvirket i forhold til deres im-
munforsvar, og den øvrige nye forskning for det meste 
peger i andre retninger.

Et mere sandsynligt udkomme, hvis resultatet kan 
gentages andre steder, vil være, at der åbnes op for en 
ny diagnosemetode for fibromyalgien. Amerikanerne kan 
faktisk allerede nu for små 5.000 kr. betale for at få 
taget blodprøven FM/a© test, der også er døbt „The 
Fibromyalgia Test“. Men selv om den tilhørende hjem-
meside er fuld af lovord er der lang vej igen. Blandt de 
mange forbehold er, at den gruppe forsøgspersoner, de 
amerikanske forskere undersøgte, næsten alle havde 
kaukasisk (vest-europæisk) baggrund. De måtte heller 
ikke indtage nogen former for medicin, der kunne spille 
ind eller have andre sygdomme end fibromyalgien. På 
trods af alle disse forbehold var der alligevel flere for-
søgspersoner, som skilte sig ud med meget lave eller 
meget høje værdier i forhold til gennemsnittet. Så tes-
ten kan ikke give et særligt sikkert resultat.

Dertil kommer at det nok vil vare lang tid, før det 
danske sundhedsvæsen vil anerkende resultatet af tes-
ten, for slet ikke at tale om at betale testen. Kort sagt, 
der er lang vej igen, før forskningsprojektets metode 
eventuelt kan erstatte den nuværende diagnosemetode.

Cytokiner og andre diagnoser

Der er lavet tilsvarende forsøg med aktivering af cyto-
kiner ved andre diagnoser. For patienter med muskel-
smerter i forbindelse med Sjögrens Syndrom er der 
tegn på nedsat funktion i forhold til cytokinerne IFN-γ, 
IL-6 og IL-10. 

Mennesker med kronisk depression har tendens til 
flere inflammatoriske cytokiner og færre anti-inflam-
matoriske cytokiner (IFN-γ, IL-10 og IL-1α). 

Ved leddegigt har cytokinerne TNF, IL-1, IL-6, IL-9 og 
IL-15 en betydning, og svenske forskere har offentlig-
gjort, at der er øget aktivitet i cytokinerne op til et 
angreb.

Hvad betyder Cytokin?
Ordet „cytokin“ er latin og er sammensat af det græ-
ske „kytos“, der betyder celle og „kinesis“, der betyder 
bevægelse – altså celler i bevægelse

Hvad er neuroimmunologi?
Neuroimmunologi er en ny lægevidenskab, der kombi-
nerer neurologi (læren om nervesystemet) og immu-
nologi (læren om immunforsvaret). Neuroimmunologer 
arbejder med, hvordan disse to meget komplekse sy-
stemer påvirker hinanden.

Hvad er centralnervesystemet?
Centralnervesystemet er den del af vores nervesystem, 
der omfatter hjernen og rygmarven. Resten af nerverne 
i kroppen hører under det perifere nervesystem.

Forsker Linda Watkins fra Boulder, Colorado.




