De woelige geschiedenis
rond XMRV/MLV en ME/CVS:
een jaar in vogelvlucht
klik hier voor het bijbehorende document

8 oktober 2009:
Mikovits en kollega’s vinden
XMRV DNA in witte bloedcellen
van 67% van 101 ME/CVSpatiënten (vs. 4% in de controles).

oktober 2009
Drie onderzoeksteams
– twee uit het Verenigd Koninkrijk

Science 326, 585–589, 2009

PLoS One 5, e8519, 2010
Retrovirology 7, 10, 2010
januari-februari 2010

en één uit Nederland –
BMJ 340, c1018, 2010
slagen er niet in om significant
verhoogde concentraties genetisch
materiaal van XMRV in ME/CVSpatiënten (totaal 338 mensen) en
gezonde proefpersonen vast te stellen

6 april 2010:
Canada is het eerste land waar
(ex)ME/CVS-patiënten als
bloeddonor uitgesloten worden,
omdat de angst bestaat dat het
virus mogelijk via bloedtransfusie
overgedragen wordt.

april 2010

14 mei 2010:
Het Nederlandse onderzoeksteam
(van van Kuppeveld et al.)
Science 328, 825-c, 2010
en twee andere onderzoekgroepen

© F.N.M. Twisk, 2010
26 mei 2010/22 juni 2010:
Volgens een persbericht van Ortho
persbericht Ortho
verklaart Harvey Alter (NIH)
op 26 mei 2010 in Zagreb
tijdens een besloten workshop
over bloedtransfusies dat
wetenschappers van de NIH en de FDA
de link tussen XMRV-infecties
en ME/CVS bevestigd hebben.
In zijn Powerpoint-presentatie
presentatie Alter Zagreb
schrijft Alter dat dat de bevindingen
in de Lombardi-Mikovits-studie
“extreem sterk zijn en waarschijnlijk
juist, ondanks de controverse”.

1 juli 2010:
Een team van CDC-onderzoekers
meldt geen XMRV aangetroffen te
hebben in monsters van 51
"CVS”-patiënten (Reeves-kriteria)
en 56 gezonde proefpersonen.
Retrovirology 7, 57, 2010

Alter, Lo en FDA-/NIH-collega's
melden dat zij bij 86,5% van de ME/
CVS-patiënten MLV-achtig genetisch
materiaal (gag) gevonden hebben.

Science 328, 825-a, 2010

mei 2010

Science 328, 825-b, 2010
betwisten de methodieken gebruikt
door Lombardi, Mikovits et al.
Mikovits en Ruscetti
dienen de critici van repliek.
Science 328, 825-d, 2010

juni 2010

juli 2010

18 juni 2010:
De Amerikaanse Associatie
van Bloedbanken (AABB)
volgt het beleid in Canada,
Australië en Nieuw-Zeeland
met de aanbeveling dat
mensen met ME/CVS
als bloeddonor uitgesloten
zouden moeten worden.
persbericht AABB

Ondertussen wordt
de publicatie van de FDA-NIH-studie
die reeds geaccepteerd is door de
Proceedings of the National
Academy of Sciences USA uitgesteld
(volgens de woordvoerder voor het
uitvoeren van extra experimenten).

augustus 2010

(PNAS, 2010. doi:10.1073/
pnas.1006901107).

september 2010

Vormgeving geïnspireerd op “Chronic
controversy continues over mysterious XMRV
virus”. Nature Medicine 16, 832 (2010).
doi:10.1038/nm0810-832a. Elie Dolgin

De NIH is op 7 en 8 september in
Bethesda gastheer van de eerste
internationale XMRV-konferentie
die veel wetenschappelijke strijd en
weinig concrete resultaten oplevert.
Prof. de Meirleir geeft in een
posterpresentatie aan XMRV/MLV
ook in Europa gevonden te hebben.
presentatie de Meirleir

