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G‹R‹fi
“Ben CFIDS ve fibromyalji sendromunu da di¤er
santral enformasyon ifllenmesi bozukluklar› gi-
bi “nörosomatik” olarak isimlendiriyorum. Nö-
rosomatik bozukluklar esasen nörolojik hasta-
l›klard›r ve semptom üretim mekanizmalar› nö-
ral a¤ içinde duyusal enformasyonun ifllenme-
si bozuklu¤u kavram›na dayan›r.” 
Dr. Jay A Goldstein

Bitkinlik (fatigue) genel popülas-
yonda s›k rastlanan bir semp-
tomdur, tipik olarak geçici ve du-

ruma ba¤l› niteliktedir. Fakat bu nitelik-
te de¤ilse ve baflka bir t›bbi veya psiki-
yatrik bozukluk ile aç›klanam›yorsa kro-
nik yorgunluk immün disfonksiyon sen-
dromunu (Chronic Fatigue Immune
Dysfunction Syndrome-CFIDS) düflündür-
melidir. CFIDS a¤›r, multisistemik, sakat-
lay›c› ve do¤umsal olmayan kompleks
bir durumdur. CFIDS 6 aydan daha uzun
süreli bitkinlik yan›nda bafll›ca santral
sinir sistemi (SSS) disfonksiyonunu gös-
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ÖZET:
Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir? 

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu (CFIDS) nöropsikiyat-
rik, nöroendokrinolojik, immünolojik semptomlarla kendini gösteren
multisistemik tutulumlu, 6 aydan fazla süreli sakatlay›c› ve a¤›r bitkin-
lik ile karakterize bir santral sinir sistemi ifllev bozuklu¤udur. Bu göz-
den geçirme yaz›s› Türkçe t›bbi literatürde pek az yer alan CFIDS hak-
k›ndaki güncel bilgileri özetlemektedir. 
CFIDS’in klinik tan›mlamas›, de¤erlendirmesi, tedavisi ve patogenetik
teorileri ilgili literatürün ›fl›¤›nda tart›fl›lacakt›r. 
CFIDS klinik kriterlere dayal› olarak teflhis edilir. CFIDS hastalar› hayat
kalitelerinde önemli bir azalma ile sonuçlanan a¤›r bir ifllevsel bozul-
ma yaflarlar. Birçok çal›flman›n bulgular›na dayan›larak, CFIDS’in stre-
sin arac›l›k etti¤i bozukluklar s›n›f›na dahil bir sendrom oldu¤u ve psi-
kiyatrik bozukluklardan ay›r›lmas› gerekti¤i ileri sürülmektedir. Mevcut
patofizyolojik anormallikler CFIDS’in kompleks ve multifaktoriyel etyo-
lojili heterojen bir durum oldu¤unu düflündürmektedir. Biriken deliller
de santral sinir sisteminde HPA eksenin ve serotonin yolaklar›n›n ifllev
bozuklu¤unun CFIDS patogenezinde önemli rol oynayabilece¤ini akla
getirmektedir. CFIDS tedavisi özgün olmay›p semptomlara ve stres
düzeyini düflürmeye yöneliktir. Tedricen art›r›lan egzersizin fiziksel
kondisyonu iyilefltirmede, biliflsel davran›flç› tedavinin ise bu sakatla-
y›c› katastrofik sendromla bafla ç›kmay› ö¤renmede etkili olabilece¤i
düflünülmektedir. Deneysel tedavilerin baz› CFIDS hastalar› için fayda-
l› olabilece¤i de bildirilmektedir.
CFIDS tek bir sebebe ba¤l› gibi görünmemektedir. Veriler genetik ba-
k›mdan yatk›nl›¤› olan flah›slarda birçok çevresel ve psikolojik faktörün
sendromu bafllatabilece¤ini veya fliddetlendirebilece¤ini göstermek-
tedir. CFIDS hastas›n›n de¤erlendirilmesi yan›nda tedavisi de çok bo-
yutlu olarak yap›lmal›d›r ve psikiyatrist CFIDS multidisipliner ekibinin
daimi bir üyesi olmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu,
kronik yorgunluk sendromu, miyaljik ansefalomiyelit, kronik nöroen-
dokrin immün disfonksiyon sendromu, kronik mononukleozis
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ABSTRACT:
What is chronic fatigue immune dysfunction syndrome? 

Chronic fatigue immune dysfunction syndrome (CFIDS) is a central
nervous system dysfunction characterized by profound disabling
fatigue of at least 6 months and accompanied by multisystemic
involvement manifesting itself with neuropsychiatric,
neuroendocrinologic and immunologic symptoms. This review
summarizes the current knowledge about CFIDS, which is little known
in Turkish medical literature.
Case definition, clinical presentation, evaluation, treatment and
pathogenetic theories of CFIDS will be discussed in the light of the
relevant literature.
CFIDS is diagnosed on the basis of the clinically defined criteria. Patients
with CFIDS experience profound functional impairment resulting in a
significant decrease in their quality of life. Several research findings
suggest that CFIDS is one of the stress-mediated disorders and should
be distinct from psychiatric disorders. Existing pathophysiological
abnormalities suggest that CFIDS is a heterogeneous condition of
complex multifactorial etiology. Accumulating evidence also considers
that dysfunction of HPA axis and serotonergic pathways in central
nervous system may play an important role in the pathogenesis of
CFIDS. Treatment for CFIDS is not specific but symptom-based and
aimed at decreasing the level of stress. Graded exercise and cognitive
behavioral therapy may be effective in increasing fitness and learning to
cope with this disabling catastrophic syndrome, respectively. It has been
reported that some experimental agents may be beneficial for
treatment of some CFIDS patients.
CFIDS is unlikely to be caused by a single agent. The data indicate that
many environmental or psychological factors may precipitate or
perpetuate the illness in genetically vulnerable subjects. The
assessment and management of CFIDS patient should be
multidimensional and psychiatrist should be a pervasive member of
the multidisciplinary team for CFIDS. 

Key words: Chronic fatigue immune dysfunction syndrome, chronic
fatigue syndrome, myalgic encephalomyelitis, chronic neuroendocrine
immune dysfunction syndrome, chronic mononucleosis
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teren birçok nöropsikiyatrik, immünolojik ve romatolo-
jik semptomlarla karakterizedir (1). Önemli oranda sa-
katlay›c›, ekonomik kay›pla birlikte olan ve henüz öz-
gün bir tan› testi bulunmayan CFIDS, semptoma dayal›
veya klinik temele dayal› olarak teflhis edilen muhte-
melen heterojen bir sendromdur (2).

Son 10 y›ld›r gittikçe artan düzgün metodolojili ça-
l›flmalar sebebiyle Dünya’da genifl ilgi gören bu send-
rom ne yaz›k ki Türkçe literatürde pek az yer almakta-
d›r (3-5). Biz bu derleme yaz›s›nda mevcut literatürü
psikiyatristler için önemli bulunan noktalar› da vurgu-
layarak gözden geçirece¤iz. 

TANIMLAMA

Sürekli bitkinlik, a¤r›lar, uyku bozukluklar›, nörolojik
bozukluklar ve biliflsel bozukluklarla karakterize olan bu
ilginç sendrom muhtemelen yüzy›llard›r klinik uygula-
mada mevcut olmakla beraber, 1980’lerde epidemilerle
tan›nmaya bafllam›flt›r (6). Daha sonra ABD’de CDC (Cen-
ters for Disease Control and Prevention) hastal›¤› “Chro-
nic Fatigue Syndrome” olarak isimlendirmifl ve bu hasta
popülasyonununda standardize araflt›rmalar yap›labil-
mesi için spesifik teflhis kriterleri gelifltirmifltir (1). Bu kri-
terler uluslararas› alanda en fazla kullan›lanlard›r (Tablo
1). Tan› konulabilmesi için nonpsikotik psikiyatrik hasta-
l›klar›n bu sendromdan ay›r›lmas›na ihtiyaç vard›r ve
teflhis semptomatoloji temeline dayand›r›l›r (7). 

CFIDS semptomlar›n› yaflayan hasta premorbid ak-
tivite seviyesinin %50’sinden fazlas›n› kaybeder. Ayr›ca
zihinsel bitkinlik de mevcuttur. Tepkisel bitkinlik ise fi-
ziksel aktivite sonras› bitkinlik veya dayan›kl›l›¤›n kay-
b› anlam›na gelir (8). CFIDS’de hastalar›n bitkinlik sevi-
yeleri yüksek, somatik semptomlar› ve fonksiyonel ka-
y›plar› fazla, fakat psikolojik morbiditeleri düflük olarak
bulunmufl; hastalar›n yar›s›n›n özgün kriterleri tam ola-
rak karfl›lamad›¤› tespit edilmifltir (9). 

TAR‹HÇE

CFIDS yeni bir hastal›k gibi görünmemektedir. Hipok-
rat zaman›nda (MÖ.300) tan›mlanm›fl vakalar oldu¤u gibi,
Charles Darwin ve Florance Nightingale’in bu hastal›¤a
musab olduklar› da söylenmektedir. Literatürde 1930’lar-
da benzer hastal›klar›n küçük epidemileri tan›mlanm›flt›r
(‹ngiltere’de Royal Free epidemisi). Ayr›ca birçok ülkeden
brusellozis, sar› humma, influenza, EBV enfeksiyonu ve
malarya gibi bakteriyel, viral veya protozoal enfeksiyon-
larla ba¤lant›l› olarak benzer vaka bildirileri bulunmakta-
d›r. “Akut dissemine ensefalomyelit, epidemik miyaljik
ensefalomyelit (ME), epidemik nöromiyasteni, postviral
bitkinlik sendromu, kronik mononükleozis” CFIDS ile ay-
n› patogenezi paylaflan sendromlard›r. CFIDS hastalar›
semptomatolojileri ve HPA eksen de¤ifliklikleri aç›s›ndan
birincil fibromiyalji (10) ve savafl sonras› sendromu (11)
olan hastalarla benzerlik göstermektedirler.

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir? 

Major kriterler (Hastada 2’si de bulunmal›d›r) 
1. En az 6 ayd›r (Çocuklar için süre 3 ayd›r) devam eden yatak istirahat› ile düzelmeyen sürekli veya tekrarlayan bitkinlik veya çabuk yorulma 
2. Ortalama günlük aktiviteyi en az›ndan %50 azaltacak derecede bitkinlik
Minor kriterler (Hastada en az 6’s› bulunmal›d›r)

- Hafif atefl veya üflüme 
- Bo¤az a¤r›s›  
- Ön veya arka servikal veya aksiller zincirlerde a¤r›l› lenf nodülleri
- Aç›klanamayan genelleflmifl kas zay›fl›¤›  
- Miyaljiler  
- Evvelce tolere edilebilen egzersizden sonra uzun süreli (>24 saat) bitkinlik
- Gezici nitelikte nonenflamatuvar artralji   
- Nöropsikolojik semptomlar

Fotofobi 
Geçici vizüel skotomlar 
Unutkanl›k  
Afl›r› irritabilite  
Konfüzyon 
Düflünmede zorluk  
Depresyon  
Yeni tipte bafla¤r›lar›  
Uyku bozukluklar› (hipersomni, insomni)

- Akut veya subakut bafllang›ç  
Fiziksel kriterler  
1. Düflük derecede atefl 
2. Noneksüdatif farenjit  
3. Anterior veya posterior servikal, aksiller palpabl veya yumuflak lenf nodülleri (< 2cm)

Tablo 1: CDC’nin teflhis kriterleri (1)
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‹mmünolojik disfonksiyon bulgular›na dayanarak bu
sendroma “Chronic Fatigue Immune Dysfunction
Syndrome” (CFIDS) ve daha yeni olarak patogenezi ta-
n›mlayan “Chronic Neuroendocrine Immune Dysfuncti-
on Syndrome” isimleri de verilmifltir (12). Bu sendrom ‹n-
giltere’de ve Kanada’da ME, ABD’de ise CFIDS isimleri ile
an›lmaktad›r (13). 2003 y›l›nda ise “US Goverment de-
partment of Health and Human Services” “Chronic Ne-
uroendocrineimmune Dysfunction Syndrome-CNDS” is-
mini teklif etmifltir (12). Birçok bildiri CFIDS’in oldu¤undan
daha az teflhis edildi¤ini ve bu hastalar›n yanl›fl olarak
çeflitli psikiyatrik tan›lar ald›klar›n› iflaret etmektedir (14).
Myastenia gravisli hastalar da önceleri psikiyatristler ta-
raf›ndan “somatizer” olarak isimlendirilmifllerdir, sonra-
dan hastal›¤›n fiziksel tabiat› keflfedilmifltir. Yine multipl
skleroz, romatoid artrit, polio, AIDS, mide-duodenum ül-
serleri ve diyabet de psikolojik orijinli hastal›klar olarak
düflünülmüfl, daha sonra biyolojik temelleri ortaya kon-
mufltur. fiüpheli durumlar› “somatizasyon” olarak isim-
lendirmek çok tehlikelidir. Bu nedenle psikiyatrik hasta-
l›k damgas› psikiyatrik hastal›klar›n tipik özeliklerini ta-
fl›yan vakalara s›n›rl› olarak kullan›lmal›d›r (15).

EP‹DEM‹YOLOJ‹

Vakalar›n ço¤u sporadiktir, CFIDS’in bulafl›c› (yak›n ve
cinsel temas veya kan transfüzyonu ile) oldu¤una ve
CFIDS’li hastan›n izole edilmesi gerekti¤ine dair bulgu
yoktur. Bu sendrom her iki cinsiyetten, her sosyo-ekono-
mik s›n›ftan ve her ›rktan insanlar› tutabilmektedir (14). 

CFIDS prevalans› eriflkin popülasyonda %0.007-%2.8
aras›nda bildirilmektedir (16,17). CFIDS çocuk ve adole-
sanlarda görülebilmektedir, fakat prevalans› daha dü-
flüktür (18). Beyaz ›rka mensup insanlar›n Latinlere (19),
Afro-Amerikal›lara (16) ve Amerikan yerlilerine (20) gö-
re daha az CFIDS riski tafl›d›klar› bildirilmektedir. Cinsi-
yet dikkate al›nd›¤›nda ise kad›nlar için CFIDS riski da-
ha yüksektir (20). Befl yafltan itibaren teflhis edilen va-
kalar bulunmakla beraber, CFIDS 12 yafl›n alt›nda daha
az görülmektedir (21).  

KL‹N‹K TABLO

CFIDS’de semptomlar rastgele bir araya gelmifl ol-
may›p özgün bir pattern arzederler (1,13). ‹sminden de
anlafl›laca¤› gibi bitkinlik bu sendromun en belirleyici

semptomudur. Bu hastalar premorbid olarak mükem-
mel fiziksel kapasite ve enerjiye sahip tam aktif hayat
stilleri olan insanlard›r, ço¤unlukla bitkinlikleri akut fle-
kilde bafllam›flt›r (22). Enfeksiyonlar veya di¤er prodro-
mal olaylar nöroimmünoendokrin ayarlay›c› sistemleri
zorlayarak sendromu tetikleyebilir. Bu prodromal olay-
lar enfeksiyonlardan baflka, yaflanm›fl yüksek düzeyde
stres veya uzun süreli psikolojik zorlanma, afl›lanma,
anestetikler, çevresel toksinler, kimyasallar, a¤›r metal-
ler, fiziksel travmalar ya da cerrahi müdahaleler olabilir. 

Bafllat›c› olaydan sonra hastalar sa¤l›klar›nda prog-
ressif bir bozulma yaflarlarken özgün semptom kümesi
gelifltirirler. Hastal›k bafllad›ktan sonra ise fiziksel aktivi-
te bitkinli¤i art›r›r ve ifltahs›zl›k, bulant›, sersemlik hissi
(dizziness), kimyasallara karfl› SSS entolerans› gibi di¤er
semptomlar› da fliddetlendirir (23). Afl›r› duyusal yük-
lenme (sensory overloading) hastay› bitkinlefltirebilir ve
hatta panik atak içine sokabilir. Kokulara, dokunmaya,
s›cakl›¤a karfl› afl›r› hassasiyet, fotofobi, hiperakuzi ve
ço¤ul kimyasal duyarl›k (multichemical sensitivity -
MCS) geliflmesi bu mekanizma ile iliflkilidir (24,25).

Sonuçta CFIDS önemli bir fonksiyonel sakatl›¤a yol
açar ve hayat kalitesini düflürür. Hastalar›n 1/3’ü çal›fl-
maya devam edemez, di¤er 1/3’ü ise sadece yar›m
gün çal›flabilir (26).

Klinik A¤›rl›¤a Göre S›n›fland›rma (27)
1. Hafif derece CFIDS: Mobildir, kendine bakabilir. ‹flini

ve ev ifllerini afl›r› zorlukla yürütebilir. Ço¤unlu¤u iflini
sürdürebilir durumdad›r. Bununla beraber performan-
s› düflmüfltür, sosyal aktivitelere kat›lamaz, istirahat
sürelerini art›r›r. Hafta sonlar›n› gelecek hafta ile bafla
ç›kabilmek için sadece istirahat ile geçirir. 

2. Orta derece CFIDS: Mobilitesi azalm›flt›r. Günlük ak-
tivite afl›r› derecede k›s›tlanm›flt›r. Semptomlar›n o
günkü derecesine ba¤l› olarak aktivite düzeyinde
dalgalanmalar olabilir. Birçok günlük aktivitesi için
yard›ma ihtiyaç duyar. Bu gibi hastalar genellikle
uzun istirahat periyodlar›na ihtiyaç duyduklar› için
ifllerini b›rak›rlar. Ö¤leden sonralar› en az birkaç sa-
at uyumak zorundad›rlar. Gece uyku kalitesi ço-
¤unlukla kötüdür. Bu grup CFIDS çal›flmalar›nda en
fazla yer alan gruptur.  

3. A¤›r derece CFIDS: Tamamiyle sakat, çal›flamaz ve
bütün aktiviteleri için yard›ma ihtiyaç duyar. Sadece
yüz y›kama, difl f›rçalama gibi küçük aktiviteleri bafla-
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rabilir. Mobilize olmas› için tekerlekli sandalyeye ihti-
yac› vard›r. Genellikle evden ayr›lamaz. 

4. Çok a¤›r derece CFIDS: Herhangi bir kiflisel günlük
iflini yapabilmesi veya mobilize olmas› mümkün
de¤ildir. Genellikle yatalakt›r veya vaktinin önemli
bir k›sm›n› yatarak geçirir. Böyle hastalar ›fl›¤a ve
sese afl›r› derecede duyarl›d›r. 

Hayat Kalitesi
• CFIDS hastan›n hayat kalitesi üzerinde dramatik etki-

lere sahiptir. CFIDS’li hastalar›n hayat kalitesi fiziksel

semptomlar›n›n a¤›rl›¤› ile korelasyon gösterir (28,8).
• Hastal›¤›n kronik ve tedavi edilemez oluflu, iyi anla-

fl›lamayan tabiat› t›bbi ve sosyal deste¤i de azalt›r
ve intihar riskini art›r›r (8).

Çal›flmalar CFIDS hastalar›nda WHOQOL-100 (World
Health Organization Quality of Life instrument) kullan›la-
rak de¤erlendirilen hayat kalitesinin, hayat›n hemen he-
men bütün alanlar›nda bozuldu¤unu ortaya koymufltur.
Bunlar fizikî sa¤l›k, hayatiyet, evde ve iflte günlük rutini
sürdürme, mobilite, ifl ve gelir, sosyal iliflkiler, seks, spor

ve e¤lence aktiviteleri, kendine yetme, ba¤›ms›zl›k hissi,
kendine güven ve güvenlik hissi, pozitif düflünce, yeni
bilgi ve beceriler edinme, hayattan tatmin olmad›r. Fa-
kat dinî inanç sistemi ve benlik alg›s›n›n sa¤lam kalabi-
lece¤i gösterilmifltir (8,28). Semptomlar sosyal izolasyo-
na yol açar. (8,28). CFIDS hastalar›n›n hayat kalitesindeki
bozulma di¤er birçok kronik hastal›kta (depresyon, mul-
tipl skleroz, sarkoidoz, lupus eritematozus, psoriyazis,
tip II diyabet, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezli¤i,
geçirilmifl akut myokard enfarktüsü gibi) oldu¤undan
daha a¤›r olarak bulunmufltur (23) (fiekil 1).

SEY‹R VE PROGNOZ

Klinik seyir hastadan hastaya de¤ifliklik gösterir.
Hastalar›n bir k›sm›nda, hastal›k öncesi son bir y›l için-
de minor semptomlarla seyreden bir “prodromal faz”
oldu¤u kabul edilmektedir. CFIDS genellikle iyilik (re-
misyon) ve kötülük (relaps) dönemleri ile siklik seyre-
der. Fonksiyonel durum ve iyilik hissi aç›s›ndan karfl›-
laflt›r›ld›klar›nda, bu hastalar›n genel popülasyon ve di-
¤er hastal›k gruplar›na göre daha bozuk olduklar› gös-
terilmifltir (23). fiu faktörler günler ve aylar sürebilen

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir? 

fiekil 1: Araflt›r›lan gruplarda Short Form-36 ile ölçülen fonksiyonel kapasite (CFIDS hasta grubunda kontrol gruplar›na nazaran mental sa¤l›k
alg›lamas› haricinde istatistiksel olarak önemli flekilde bozuk fonksiyonel kapasite) (64)

PF: physical functioning (fiziksel fonksiyonlar) BP: bodily pain (vücutta a¤r›)
VT: vitality (energy/fatigue) (hayatiyet) RE: role-emotional (emosyonel rol)
RP: role-physical (fiziksel rol) GH: general health perception (genel sa¤l›k alg›lamas›)
SF: social functioning (sosyal fonksiyonlar) MH: mental health perception (ruhsal  sa¤l›k alg›lamas›)
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relapsa neden olur:
1. Afl›r› aktivite: 8-10 dakikal›k maksimal egzersizin re-

laps oluflturabildi¤i bildirilmifltir.  
2. Stres (fiziksel, mental veya emosyonel)
3. Yetersiz istirahat  
4. Enfeksiyon (ve her çeflit immün uyar›)  

Longitudinal çal›flmalar›n sonuçlar› iyileflme oran›n›
%17-64 olarak gösteriyorsa da tam iyileflme %10’dan
azd›r ve hastalar›n %10-20’si progressif olarak kötülefl-
mektedir (29, 30). Bununla beraber bu sonuçlar t›bbi
araflt›rmalara kat›lan genellikle hafif-orta kategoride
yer alan hastalara iliflkindir, daha hafif ve daha a¤›r va-
kalar klinik çal›flmalara pek ifltirak edememektedirler.
Yafll› olma, hastal›k süresinin uzamas›, bitkinli¤in flid-
detinin fazla olmas›, psikiyatrik komorbidite daha kötü
prognoz için risk faktörleridir (31). Çocuk ve adolesan-
larda ise prognoz daha iyidir (32).
• Stres cevap sistemini uyaran bir olay› müteak›ben

ortaya ç›kan semptomlarda fliddetlenme mutad d›-
fl› flekilde bitkinleflmeden, tamamen yatalak olma-
ya kadar bir spektrum içinde gerçekleflir. Semptom-
lar› yavafl geliflenlerin hastal›klar› y›llarca, genellikle
ömür boyu sürmektedir (13).

• Ölümle sonuçlanmasa da, CFIDS yüksek düzeyde fi-
ziksel ve psikososyal rahats›zl›k oluflturucu, “önemli
oranda hayat de¤iflikli¤ine” sebep olucu ayn› za-
manda sakatlay›c› nitelikte bir bozukluktur (13, 33).  

• Genel olarak, uzayan süre içinde bir kere bozulma
(deterioration) bafllad› m›, bunun devam edece¤i
tahmin edilebilir. Tersine, bir kere düzelme görüldü
mü bunun devam edece¤i beklenebilir (34).

Mortalite oran›
CFIDS mortalite oranlar›n› yükseltmez gibi görünse de

nadiren bu hastalarda mevcut ortostatik kardiyak dü-
zensizlik ve hiperkoagulabilite ölüm  riskini art›rabilir (8).

TANI 
[Teflhis protokolu için bak›n›z ek 1(35)]

CFIDS tan›s›nda kullan›labilecek spesifik bir test
yoktur. “Aç›klanamayan kronik bitkinlik” CDC taraf›n-
dan haz›rlanan teflhis kriterlerine dayanarak 2 katego-
ride toplan›r. CFIDS teflhisi için en az 2 major+6 minor+2
fizik kriterin karfl›lanmas› gereklidir (1) (Tablo 1) :

a. Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu
(Chronic fatigue immune dysfunction syndrome):
Kriterleri tam olarak karfl›lar.  

b. ‹dyopatik kronik yorgunluk (Idiopathic chronic
fatigue): Kriterleri tam olarak karfl›lamaz.

Ay›r›c› tan›
Ay›r›c› tan› nörolojik (multipl skleroz gibi), enfeksi-

yöz (enfeksiyoz mononükleoz, CMV, toksoplazmozis,
Lyme hastal›¤›, AIDS, tropikal ve parazitik enfeksiyon-
lar gibi), metabolik-endokrin, konnektif doku hastal›k-
lar›, lenfoma, di¤er karsinomalar ve major depresyonu
içine al›r (8).

Komorbid durumlar
Birincil fibromyalji sendromu (FMS), myofasiyal a¤r›

sendromu (MPS), temporomandibuler eklem sendro-
mu (TMJS), irritabl barsak sendromu (IBS), interstisiyel
sistit, irritabl mesane, mitral valv prolapsusu, Reynaud
fenomeni, depresyon, migren, allerjiler, multipl kimya-
sal sensitivite (MCS), Hashimoto tiroiditi v.b. (8).

PATOF‹ZYOLOJ‹

“Stres hayat›n tuzu biberidir fakat afl›r› stres insan
sa¤l›¤›n› ciddi flekilde bozabilir.”   Prof. Hans Selye

1. CFIDS Bir Stres Ayarlama Bozuklu¤u mudur?  
Stres cevap sistemini uyaran 2 ayr› kalitede “biyo-

lojik acil durum reaksiyonu” vard›r (Selye’nin adaptas-
yon teorisi) (36):
• Savaflma veya kaçma (fight or flight)
• Durma veya çekilme veya donma (conservation or

withdrawal or freeze)
Birincisi sa¤l›kl› organizman›n cevab›d›r. Stres siste-

mi bu cevab› veremeyen organizma ise ikincisini gös-
terir ki bu homeostatik olmayan ve organizmay› tehli-
keye maruz b›rakan bir cevapt›r. CFIDS hastas›n›n stres
cevap sistemi ancak bu ikinci s›n›f cevab› oluflturabil-
mektedir (37). Gittikçe artan deliller CFIDS’in  strese du-
yarl› bir sendrom oldu¤unu ve tek bir nöroendokrino-
lojik patterne sahip oldu¤unu iflaret etmektedir. 

Amigdala
Amigdala beyinde korku regülasyon merkezidir ve

bir stresör ile uyar›ld›¤›nda “savaflma veya kaçma ve-
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ya donma” cevab›na arac›l›k eder. CFIDS’in nörofizyolo-
jik patogenez hipotezi amigdala’da odaklan›r. Kronik
veya uzam›fl stres CFIDS için son ortak yoldur. Amigda-
la medial prefrontal korteksden projeksiyonlar al›r ve
projeksiyonlar› hipotalamusa, limbik yap›lara uzan›r.
Bunlar arac›l›¤› ile hastan›n semptomlar›ndan kaynak-
lanan negatif emosyonel sinyaller amigdalay› uyarmak
suretiyle immün sisteme ve sempatik sisteme ulafl›r,
onlar›n ifllev bozukluklar›n› fliddetlendirir. Böylece
semptomlar daha kötüleflece¤i için hastan›n rahats›zl›-
¤› artar. ‹flte bu fasit daire ancak hastan›n biraz iyilefl-
meye bafllamas› ile k›r›labilir (38).

Stres reaksiyon sürecini oluflturacak olan hipotala-
mik-pitüiter-adrenal eksen ile otonomik sinir sisteminin
sempatik komponentinin ifllev bozuklu¤u semptomato-
lojiyi aç›klamada anahtar noktalard›r (24).

2. Etyoloji
Son 10 y›ld›r fliddetle sürdürülen çal›flmalara ra¤-

men CFIDS etyolojisi hala karanl›kt›r. ‹lk etyopatogenez
teorileri akut viral hastal›klar ve psikiyatrik bozukluk-
lar üzerinde durmufltur. Fakat sonraki çal›flmalar be-
yinde yap›sal ve fonksiyonel de¤ifliklikler ile nöroen-
dokrin cevaplar, uyku yap›s›, immün fonksiyonlar ya-
n›nda egzersiz kapasitesindeki bozukluklar›n önemini
göstermifltir (39). Daha yeni çal›flmalar ise genetik te-
mele dayal›d›r. Fakat CFIDS’in bir spektrum olmas› ya
da heterojen sendromlar› içine al›yor olmas› muhte-
meldir. Birçok yazar CFIDS’de kompleks ve multifakto-
riyel etyolojiye inanmaktad›r (7).

3. Etyopatogenetik araflt›rmalar
3.1. Genetik çal›flmalar
CFIDS hastalar›n›n akrabalar›nda CFIDS s›kl›¤›n›n di¤er

hastalar›nkinden yüksek oldu¤u gösterilmifltir (40).
Avustralya’da 50 yafl üzerinde yap›lan 2 ikiz çal›flmas›n-
da yaklafl›k 1 ay süreli bitkinli¤in herediter oldu¤u bildi-
rilmifltir (41,42). Kendi içlerinde uyumluluk oranlar› mo-
nozigotik ikizler için 0.75, dizigotik ikizler için 0.47’dir.
‹kizlere iliflkin ve paylafl›lmayan çevresel etkenleri içine
alan genetik çal›flmalar daha de¤erli olacakt›r. Fakat ge-
netik, familyal ve çevresel etkenleri belirlemek üzere
yap›lan genetik çal›flmalar aras›nda flu ana kadar evlat-
l›k çal›flmalar› bulunmamaktad›r. Biyometrik genetik
modelleme CFIDS-benzeri hastal›klarda ilave genetik ve
çevresel faktörlerin %40’dan fazla varyans oluflturabile-

ce¤ini düflündürmektedir (7). Sonuç olarak, CFIDS pato-
genezinde genetik faktörler kadar çevresel faktörler de
önemlidir, ama bunu teyid etmek için daha genifl popü-
lasyonda yap›lacak çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

3.2. Santral sinir sistemi anormallikleri
CFIDS hastalar› taraf›ndan bildirilen birçok semptom

(bitkinlik, sersemlik hissi, biliflsel bozukluklar, bafla¤r›-
lar›) patogenezde SSS’nin ifle kar›flt›¤›n› düflündürdü¤ü
için yap›sal ve fonksiyonel birçok SSS araflt›rmas› yap›l-
maktad›r: Beyin görüntüleme, biliflsel testler, nöropep-
tid ölçümleri ve otonomik sistem de¤erlendirmesi gibi.  

a. Beyin görüntüleme çal›flmalar›
MRI çal›flmalar›n›n baz›lar› CFIDS hastalar›nda nor-

mallerden fark bulmazken  (43), baz›lar› subkortikal be-
yaz madde anormalliklerinin sa¤l›kl› veya travmal› fla-
h›slara göre fazla oldu¤unu göstermifltir (44). MRI anor-
mallikleri nörobiliflsel performans ile iliflkili bulunma-
m›flt›r (45). SPECT görüntüleme çal›flmalar› CFIDS hasta-
lar›nda sa¤l›kl› flah›slara göre bütün beyinde bölgesel
kan ak›m›n›n düflük oldu¤unu göstermifltir (43). Beyin-
de hipoperfüzyon bulmayanlar da vard›r (46). Yeni ya-
p›lan h›zl› olaya-iliflkin fMRI çal›flmalar›ndan birinde mo-
tor ve görsel ödevlerdeki performans incelenmifl, ödev-
lerde yanl›fl yap›ld›¤›nda sa¤l›kl› kontrollerdekinden
farkl› olarak CFIDS’li hastalarda ventral anterior singulat
korteksin aktive olmad›¤› tesbit edilmifltir (47). Bu bul-
gu CFIDS’li hastalarda motor planlama bozuklu¤u oldu-
¤u fleklinde yorumlanm›flt›r. Yine çok yeni bir fMRI ça-
l›flmas› CFIDS’li hastalarda frontal ve parietal korteskler-
de kompleks iflitsel bilginin ifllenmesinin, sa¤l›kl› insan-
lara nazaran zorluk arzetti¤ini ortaya koymufltur. Bu
bulgu CFIDS hastalar›n›n subjektif biliflsel zorluklar›n›n
objektif delili olarak yorumlanm›flt›r (48). Bütün bu so-
nuçlar›n klinik geçerlili¤i ayd›nlat›lmay› beklemektedir.

b. Nöropsikolojik çal›flmalar
Biliflsel problemler CFIDS’de en fazla sakatlay›c› olan

semptomlardand›r. Hastalar›n %85’i dikkat, konsant-
rasyon, haf›za ve problem çözme bozukluklar›ndan fli-
kayet eder (49). Son çal›flmalardan elde edilen deliller
de orta derecede fakat önemli oranda bilgi iflleme bo-
zuklu¤u oldu¤unu ortaya koymufltur (50). Fakat birlik-
te görülen fiziksel ve psikolojik rahats›zl›¤›n bu defisite
katk› sa¤lamas› da muhtemeldir. Bununla beraber
CFIDS hastalar› genellikle normal biliflsel ve entellektü-
el yetiye sahip görünürler (51).

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir? 



Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Cilt: 16, Say›: 1, 2006 / Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 16, N.: 1, 2006 - www.psikofarmakoloji.org 69

c.  Nöroendokrin çal›flmalar
Yeni kapsaml› bir gözden geçirme yaz›s›, CFIDS has-

talar›nda strese cevab›n de¤iflmifl oldu¤unu düflündü-
recek flekilde HPA eksen ve serotonin yolaklar›nda
anormalliklerin oldu¤unu ileri sürmektedir (52). Hasta-
lar›n 1/3’ü adrenal bezden ziyade SSS’inden kaynakla-
nan hipokortizolizm gösterirler (53,54). Yeni bir çal›fl-
mada CFIDS hastalar›nda kortizolün kanda transportu
için gerekli olan globulinin üretimini kontrol eden gen-
de bir mutasyonunun idantifiye edildi¤i bildirilmifltir
(55). Nöroendokrin çal›flmalar bu hastalarda ayr›ca SSS
serotonin fizyolojisi anormalliklerini de göstermifltir
(52). Hiperkortizolizmle birlikte serotonerjik defisitin
gözlendi¤i major depresyondakinin z›dd›na, CFIDS has-
talar›nda SSS’inde serotonerjik reseptör duyarl›l›¤›n›n
artmas› sözkonusudur (53,56).

d.  Otonomik sistem çal›flmalar›
Otonomik disfonksiyon “tilt-table” test ile gösterilir.

Bu testle gösterilen bradikardi ile birlikte hipotansiyon
(vazovagal reaksiyon) veya taflikardi ile birlikte hipo-
tansiyon (vazodepresör reaksiyon) CFIDS hastalar›ndaki
patofizyolojinin bir k›sm›n› aç›klar. CFIDS hastalar›n›n
bir k›sm›nda mevcut nörojenik hipotansiyonun s›v›, tuz
ve fludrokortizon tedavisi ile düzeldi¤ine dair veriler
mevcuttur (57). Bütün otonomik sistem fonksiyon bo-
zukluklar› hipotalamus kaynakl›d›r. Çünkü hipotalamus
otonomik sinir sisteminden ve nöroimmünoendokrin
a¤dan gelen sinyalleri modüle ederek a¤r›, ifltah, duy-
gudurum, uyku, libido gibi birçok fonksiyonu kontrol
eden beyin bölgesidir (24).

3.3. ‹mmün sistem çal›flmalar›
CFIDS hastalar›nda birçok immün sistem çal›flmas›

yap›lm›fl olmas›na ra¤men üzerinde fikir birli¤i oluflan
pek az anormallik vard›r:
1. T hücrelerinde yüzey antijeni iflaretleyicilerinin artm›fl

aktivasyonu (58) (Özellikle antijenik iflaretleyicileri ta-
fl›yan CD8+ sitotoksik T hücrelerinin artmas›) (59)

2. Natural killer hücre fonksiyonunda defisit (60)
3. Birçok otoantikor art›fl› (61)

Bu hastalarda altta viral veya toksik bir sebebin
yatt›¤›n› düflündürür flekilde nötrofil apoptozisinin art-
t›¤› da ileri sürülmüfltür (62). Hastalar›n en az›ndan ya-
r›s›nda tetikleyici bir enfeksiyon hikayesi vard›r. Yeni
çal›flmalarla antiviral defans yolunun monositlerdeki

komponenti olan 2-5A sentetaz/ribonükleaz L (RNase
L)’in biyokimyasal ayars›zl›¤› gösterilmifltir (63,64).

3.4. Enfeksiyöz ajanlar
Ebstein-Barr virus, human herpes virus 6, B grubu

Coxackie virus, human T-hücre limfotrofik virus II, he-
patitis C, enterovirusler, retrovirusler CFIDS’de etyolojik
ajan olarak düflünülmüfllerdir (65). Fakat bugüne kadar
CFIDS’den sorumlu bir virus izole edilmemifltir. Asiklo-
vir veya interferon gibi antiviral ilaçlar CFIDS tedavisin-
de faydal› de¤ildir (66). Tek bir virusun hastal›¤a sebep
olmas›ndan ziyade CFIDS’i birçok enfeksiyonun tetikle-
yebilece¤i veya semptomlar›n alevlenmesine sebep
olabilece¤i ileri sürülmektedir (7).

3.5. Uyku çal›flmalar›
CFIDS hastalar› hem sa¤l›kl› kontrollere hem de di¤er

kronik hastalara göre daha fazla uykuya dalma zorlu¤u,
bölünmüfl uyku ve gündüz uyuklama tarif ederler (67).
Polisomnografik çal›flmalar çeliflkili sonuçlar vermifltir
ama karakteristik olan non-REM uykusu esnas›nda “al-
fa dalgas› kar›flmas›” ve “delta dalgas›” (evre 4) uykusu-
nun azalmas›d›r (67,68). Uyku bozukluklar› klinik tablo-
nun a¤›rl›¤› ile korelasyon göstermemektedir (67). Baz›
hastalarda da uyku apnesi tesbit edilmifltir (69).

3.6. Egzersiz çal›flmalar›
CFIDS hastalar› egzersiz entolerans›ndan flikayet eder-

ler, hatta minimal eforun semptomlar›n› a¤›rlaflt›rd›¤›n›
söylerler ve bu sebeple hastal›kla bafla ç›kabilmek için is-
tirahat saatlerini art›r›r, fiziksel aktiviteden kaç›n›rlar (70).
Bir çal›flma objektif “hareketi kaydetme” (actigraphic mo-
nitoring) yöntemini kullanarak CFIDS hastalar›n›n kontrol-
lerden önemli oranda daha az aktiviteye sahip olduklar›-
n› ve 1/4’ünün de tamamen inaktif oldu¤unu ortaya koy-
mufltur (71). Bu sonuçlar objektif  olarak CFIDS hastalar›-
n›n semptomlar›n fliddetlenmesini önlemek üzere fiziksel
aktivitelerini azaltt›klar›n› göstermektedir. CFIDS hastala-
r›nda egzersize laktik asit cevaplar›n›n artm›fl oldu¤u (72),
oksijen transport kapasitelerinin azalm›fl oldu¤u (73), kas
hücrelerinde mitokondri say›s›n›n azalm›fl oldu¤u (74) ve
egzersiz kapasitesinin  azalm›fl oldu¤u  (75) gösterilmifltir.
Aerobik kapasiteyi ise normal (76) veya azalm›fl (77) ola-
rak bulanlar vard›r. Sonuç olarak CFIDS hastalar› yafla uy-
gun maksimal kalp h›z› gösterememektedirler (78) ve öl-
çülebilir efor kapasiteleri sedanter yaflayan kiflilerinkin-
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den daha düflüktür (79). Bütün bu sonuçlar fiziksel hare-
ketsizlikten ziyade egzersiz kapasitesinin maksimumun
alt›nda kalmas› ile aç›klanmaktad›r.

3.7. Psikiyatrik bozukluklar
Üzerinde fikir birli¤i oluflmufl bir kimyasal iflaretle-

yici bulunmad›¤› için CFIDS hastalar› baz› araflt›rmac›lar
taraf›ndan “psikiyatrik bozuklu¤u olanlar” olarak s›n›f-
land›r›lm›fllard›r. Bunlar›n bir k›sm› da CFIDS’i somati-
zasyon bozuklu¤u, hipokondriyazis, genelleflmifl anksi-
yete bozuklu¤u, major depresyon veya atipik depres-
yon olarak teflhis etmifllerdir ya da hastalar›n temaruz
yapt›klar›n› düflünmüfllerdir (7). CFIDS hastalar›nda dep-
resyon oran› %25-76 aras›nda bildirilmifltir fakat psiki-
yatrik komorbiditesi olmayan “saf” CFIDS vakalar› da
vard›r (7). Aç›klanamayan semptomlar›n psikiyatrik bo-
zuklu¤a atfedilmifl olmas› ihtimali, bu hastalarda psiki-
yatrik bozukluk tan›s›n›n fazlaca konulmufl oluflunu
aç›klayabilir (7). Yap›land›r›lm›fl görüflme teknikleri kul-
lanan di¤er çal›flmalar CFIDS hastalar›n›n psikiyatrik
morbiditesini düflük bulmufllard›r (15,80,81). 

a. Somatizasyon bozuklu¤u
CFIDS’de somatizasyon bozuklu¤u s›kl›¤›n› yüksek

bulanlar (82,83) iyi anlafl›lamayan multisistem tutulu-
munu somatizasyon olarak görenlerdir (7). Hakikaten
bir CFIDS hastas›n›n flikayetleri psikiyatrik de¤il de fizik-
sel sebebe ba¤l› olarak de¤erlendirildi¤inde somatizas-
yon oran› dramatik flekilde düflmektedir (84).

b. Anksiyete bozukluklar› 
Panik bozukluk ve genelleflmifl anksiyete bozuklu¤u

komorbid durum olarak CFIDS’de s›k görülmektedir (15).
Bu beraberlik gerçekte CFIDS ile anksiyete bozuklukla-
r›n›n nörobiyolojik benzerliklerinden (beyin kan ak›m›
azalmas›, otonomik afl›r› aktivite ve uyku bozukluklar›
gibi) kaynaklan›yor olabilir (85).

c. Major depresyon
CFIDS’de hayat boyu major depresyon s›kl›¤›n›n

yüksek oranda olmas› CFIDS’in major depresyonun ati-
pik manifestasyonu olabilece¤ini düflündürmüfltür. Di-
¤er taraftan bu sonuç üst üste gelen semptomlar, sa-
katlay›c› bir hastal›¤a karfl› emosyonel cevap (sickness
response behavior), viral ve immün de¤ifliklikler veya
beyin fizyolojisindeki de¤ifliklikler ile aç›klanabilir
(86,87). Gerçekte, yap›lm›fl olan bir çok çal›flma CFIDS ile
major depresyonun ayr› antiteler oldu¤unu göster-
mektedir: Bu hususda sunulan deliller flunlard›r:

1. CFIDS’in bo¤az a¤r›s›, lenfadenopati, artralji, egzersiz
sonras› bitkinlik, fiziksel aktivite ile semptomlar›n
kötüleflmesi gibi özellikleri psikiyatrik bozukluklar
için tipik de¤ildir (88).

2. Klasik depressif semptomlar olan anhedoni, suçlu-
luk ve motivasyon eksikli¤i CFIDS’de görülmez. Bu
aç›dan CFIDS’li hastalar daha ziyade MS’li hastalara
benzerler (84).

3. CFIDS hastalar›n›n bir k›sm› hayatlar› boyunca ma-
jor depresyon gelifltirmezler (53,54).

4. A¤›r major depresyon HPA eksende santral yukar›-
ayarlamaya ba¤l› hafif hiperkortizolizm ile birlikte
oldu¤u halde, bunun tam z›dd›na CFIDS santral afla-
¤›-ayarlama ile birliktedir (56).

5. Major depresyonun tipik uyku bulgusu REM latan-
s›n›n k›salmas› ve REM yo¤unlu¤unun artmas›d›r
(89). Halbuki CFIDS’de bu görülmez ve onun yerine
non-REM uykusuna alfa dalgas› kar›flmas› ve delta
dalgas› azalmas› görülür  (68).

6. Antidepresanlar›n terapötik dozlar› CFIDS’de faydal›
de¤ildir, hatta entolerans gözlenir (30).

7. ME/CFIDS hastalar› yüksek düzeyde aktive edilmifl T
lenfosit seviyesi, dolafl›mda yüksek sitokin seviyesi ile
düflük natural killer sitotoksisitesi ve antiviral defans
yolunda 2-5A sentetaz/RNase L ayars›zl›¤› gösterirler.
CFIDS’in depresyondan ay›r›m›nda “RNase L pathway”
ayars›zl›¤› yeni bir biyolojik marker gibi görünmekte-
dir. CFIDS hastalar›nda 37/80 kDa RNase L oran› hem
sa¤l›kl› kontrollere hem depresyon hastalar›na naza-
ran önemli flekilde yüksek bulunmufltur (64) (fiekil 2).

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir? 

fiekil 2: Araflt›r›lan gruplarda 37/80 kDa RNase L oran› (CFIDS hasta
grubunda kontrol gruplar›na nazaran istatistiksel olarak önemli
flekilde artm›fl 37/80 kDa RNase L oran›) (64)
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8. Temel kiflilik testleri ME/CFIDS hastalar›nda a¤r› duyar-
l›l›¤›n›n artmas› d›fl›nda normal e¤ilimleri gösterir (64). 

• CFIDS’in psikiyatrik sendromlardan ay›r›m› asl›nda
“psikiyatrik-t›bbi” ay›r›m›n›n çözülmesiyle mümkün
olabilecektir ki bir devaml›l›¤› temsil eden bu iki kav-
ram›n ay›r›m›n do¤rulu¤u da bugün için flüphelidir
(7,87).

Sonuç olarak, CFIDS ile major depresyon komorbidite-
si aralar›nda bir patogenetik iliflkiyi göstermez; Depressif
semptomlar hastal›¤a cevap olarak geliflmifl olabilirler.
Çünkü t›bbi hastal›¤a karfl› en fazla görülen emosyonel
cevaplar anksiyete ve depresyondur (90).

TEDAV‹ VE HASTANIN YÖNET‹M‹ 
[Tedavi ve yönetim protokolu için bak›n›z ek-2]

Tedavi gelecekte patofizyoloji tam olarak bilindi¤in-
de do¤rudan sebebe yönelik olacakt›r, fakat flimdilik
sadece semptomatiktir (8). Hekimin yapaca¤› ilk önem-
li ifl hastan›n korku ve flaflk›nl›¤›n› gidermek, onu has-
tal›k hakk›nda bilgilendirmektir. ‹kinci önemli husus
flimdilik kesin bir tedavinin olmad›¤›n› ve tedricen dü-
zelme ihtimalinin bulundu¤unu söylemektir (91). 

CFIDS ile yaflamak sadece zay›f düflürücü semptom-
lardan dolay› de¤il, ayn› zamanda hastal›¤›n sebepleri-
nin iyi bilinmemesi, t›bbî deste¤in olmamas› (doktorla-
r›n bilgisizli¤i de dahil!) yüzünden çok zordur (13). Hem
aile fertlerinde, hem toplumda, hem de doktorlarda
mevcut olan “hastal›¤a karfl› flüpheci tutum” hastay›
hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›r ve onu bir yandan semptomla-
r› ile bafla ç›kmaya çal›fl›rken, bir yandan da kendini sa-
vunmak mecburiyetinde b›rak›r (8). 

Hastal›¤›n erken dönemlerinde ve relapslarda ola-
bildi¤i kadar fazla istirahat önerilmelidir. Afl›r› fizik akti-
vite hem relapsa sebep olacak, hem de hastal›¤› lü-
zumsuz flekilde uzatacakt›r (92).

A. Tedavide genel prensipler 
Bugün için özgün bir tedavisi bulunmayan CFIDS’de

hastan›n yönetimi ve sakatl›k de¤erlendirmesi psiki-
yatristleri de içine alan multidisipliner bir ekip taraf›n-
dan yap›l›r.

CFIDS’li hastalar›n hayat›n› yavafllatmas›, esnek

planlar yapmas›, fiziksel veya psikolojik olarak kuvvet-
li stres cevab› oluflturabilen durumlardan kaç›nmas›
önemlidir. Bununla beraber, CFIDS’in birçok çeflit trav-
ma ile birlikte oldu¤u gözden kaç›r›lmamal›d›r. Bunlar
flu bafll›klar alt›nda toplanabilir (33):
a. Sendromun kendisinin sakatlay›c› ve kronik tabiat›
b. Sendrom hakk›ndaki sosyokültürel ön yarg›lar
c. Sendrom nedeniyle flahs›n üretkenli¤ini, sosyabilite-

sini, sayg›nl›¤›n› ve sosyo-ekonomik  güvencelerini
kaybetmesinden kaynaklanan toplumdan d›fllanma

d. Negatif kontrtransferans problemlerini de içine alan
iyatrojenik travmalar
Hastan›n tedavisinin yönetimi sürecinde bütün

bunlar›n göz önüne al›nmas› gereklidir (93). ABD’deki
“evsiz” insanlar›n birço¤unun CFIDS hastas› oldu¤una
inan›lmaktad›r (13).

B. Tedavi özel kurallar
1. Hastan›n e¤itimi 
a. Hastan›n bilgilendirilmesi ve bilgi alabilece¤i

kaynaklara yönlendirilmesi
b. Hastan›n y›k›lma (crash) dönemlerini önlemek

için erken uyar› iflaretleri konusunda bilgilendi-
rilmesi

2. Hayat stili de¤ifliklikleri   
Hastal›¤›n a¤›rl›¤› oran›nda CFIDS’li hasta hayat tar-

z›nda dramatik de¤ifliklikler yapmaya zorlan›r (ifl stilinin
de¤iflmesi ve baz› rutin ifllerden vazgeçilmesi gibi). Baz›
hastalar daha evvel hiç yapmad›klar› “k›s›tlama” konu-
sunda zorluk çekerler. CFIDS siklik bir hastal›kt›r ve
önemli hususlardan biri hayat stili de¤iflikli¤inin siklus-
lara nas›l uydurulaca¤›d›r, yani “iyi günlere-kötü günle-
re”. ‹yileflme için “%50’lik çözüm” önerilmektedir. Bunun
anlam› nispeten iyi günlerde hastan›n yapabilece¤ini
düflündü¤ü ifllerin ancak yar›s›n› yapmas› ve sonra dur-
mas›d›r. Bu bir enerji koruma tekni¤idir (94). ‹stirahat ve
aktivite aras›ndaki denge de¤iflik zamanlarda farkl›d›r.
‹stirahat periyodlar› relaps› önlemek için çok faydal›d›r. 

3. Uygun vücut hareketleri, gevfleme ve stres
azaltma teknikleri  
Egzersiz iki ucu keskin bir k›l›çt›r. Uygun egzersiz

faydal›d›r, a¤›r egzersiz ise relapsa yol açt›¤› için zarar-
l›d›r. Bazen odan›n bir taraf›ndan di¤er taraf›na gitmek
egzersiz iken, bazen yürüme, bisiklete binme ve yüz-
me sporlar› yap›labilir. Aerobik egzersiz genellikle tole-
re edilemez. Basit nonaerobik program (germe, kasma
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gibi) ise genellikle tolere edilir. Aktivite seviyesi vücut-
tan gelen sinyallere göre ayarlanmal›d›r. CFIDS’li hasta-
lar strese çok hassast›rlar. CFIDS zaten “strese duyarl›”
bir sendromdur (24). 

4. Ergonomik de¤ifliklikler
‹fl yerinde art›k hastal›k öncesindeki kadar perfor-

mans gösteremeyen hastaya esnek bir çal›flma progra-
m› yap›lmal›d›r. ‹flyeri ergonomik olarak de¤ifltirilmeli-
dir (merdivenler, ayd›nlatma, istirahat köflesi gibi). Ev
flartlar› da buna uydurulmal›d›r.

5. Dengeli beslenme 
6. Uykunun maksimize edilmesi
7. Hastan›n yeni kimli¤ini gelifltirmesi ve
cesaretlendirilmesi
8. Çevresel zorlay›c›lardan kaç›nma

• Stresten kaç›nma önemli midir?  
Hastal›¤›n ilerlemesi ile stres aras›ndaki korelasyon

kuvvetlidir. CFIDS’in bafllang›c› son 5 y›ll›k periyod için-
deki yüksek düzeyde stres cevab› oluflturan hayat
olaylar› ile beraberlik gösterir (%95) (8). Bu hastalarda
fonksiyonda azalma yan›nda de¤iflmez bir flekilde iyi-
lik hissinde weelbeing azalma mevcuttur (95). 

C. Farmakolojik tedaviler
Plasebo kontrollü olarak yap›lan immünoglobulin G

(IgG) (80) ve ribonükleik asit (96) çal›flmalar› d›fl›nda an-
tiviral plasebo kontrollü ilaç çal›flmas› mevcut olmay›p,
yap›lanlar da CFIDS’de antiviral ajanlar›n etkili olmad›k-
lar›n› ortaya koymufltur. Hormonlar, nikotinamid adenin
dinukleotid ve antidepresanlar ile yap›lan çal›flmalar po-
zitif sonuç vermemifltir. Serotonerjik ilaç uygulamalar›
da CFIDS hastalar›ndaki serotonerjik afl›r› duyarl›k sebe-
biyle  baflar›l› olmam›flt›r (7). ‹zole vakalarda 10-30
mg/gün nortriptilin’in uyku bozuklu¤u ve a¤r› gibi
semptomlarda yararl› olabilece¤i bildirilmektedir (66). 

Cleare ve arkadafllar› (97) düflük doz hidrokortizon’u
(5-10mg) 28 gün süre ile uygulam›fl ve hastalar›n
%28’inin bitkinlik skorlar›nda klinik olarak önemli bir
düflüfl (%34) gözlemlemifllerdir ve bu uygulama ile ad-
renal supresyon ortaya ç›kmam›flt›r. Bu çal›flman›n bul-
gular› daha sonra teyid edilmifltir (97,98). Klini¤imizde
komorbid psikiyatrik hastal›¤› olmayan ve tedavi al-
mam›fl 23 CFIDS’li hastada plasebo kontrolü olmaks›z›n
gerçeklefltirdi¤imiz yeni bir çal›flmam›zda, kolinerjik bir
ilaç olan galantamin hidrobromid (8mg/gün) ile yap›lan

4 haftal›k tedavi sonras›nda, hastalar›n %43’ünde bit-
kinlik skorlar›n›n grup ortalamas›n›n alt›na düfltü¤ünü
gözlemledik. Bu sonuç CFIDS patogenezinde kolinerjik
hipotezi destekler nitelikte idi (99).

D. Nonfarmakolojik ve davran›flsal tedaviler
Özellikle tedricen art›r›lan egzersiz programlar›n›n

CFIDS hastalar›n›n fiziksel aktivite seviyesini düzeltme-
de faydal› oldu¤una inan›lmaktad›r (100,101). Biliflsel
davran›flç› tedavilerin (CBT) hastal›kla bafla ç›kma stra-
tejilerini ö¤renmede yararl› olduklar› kabul edilmekte-
dir. Hastalar›n %70’inde 13-16 seans biliflsel davran›flç›
terapinin yeterli oldu¤u ileri sürülmektedir (102,103).
Ancak bunu faydas›z bulanlar da vard›r (104).

E. Alternatif tedaviler ve suplement tedavileri
Di¤er birçok kronik hastal›kta oldu¤u gibi semp-

tomlar›ndan tam olarak kurtulmalar› mümkün olma-
yan CFIDS hastalar› konvansiyonel t›p d›fl›ndaki yön-
temlere yönelirler, ancak bunlar›n sonuçlar› belli de¤il-
dir (105). Bu tedaviler megavitamin uygulamalar›, ener-
ji ile iyilefltirme (energy healing) tedavileri, bitkisel ilaç
uygulamalar› ve özel diyetleri içine al›r. Bu tedavi yön-
temlerinin etkinli¤i gösterilmemifltir, fakat içlerinde sa-
dece randomize, çift-kör, plasebo kontrollü bir çal›flma
ile magnezyum sülfat›n etkinli¤i gösterilmifltir (106).
Bununla beraber aç›k çal›flmalar CFIDS hastalar›nda
magnezyum eksikli¤i oldu¤unu teyid etmemifltir (107).

F. Hiperbarik oksijen tedavisi
‹mmün sistemin, yara iyileflmesinin ve vasküler to-

nusun oksijenden etkilendi¤i bilindi¤i için oksijen CFIDS
hastalar›nda da denenmifltir ve bas›nc› normal atmos-
ferik oksijen bas›nc›ndan fazla olan hiperbarik oksijen
odas›na al›nan CFIDS hastalar›n›n genel fonksiyonel du-
rumlar›nda düzelme gözlenmifltir. Ancak solunum sis-
temi problemleri ve klastrofobisi olan hastalara bu te-
davi uygulanamaz (108).

G. Hastan›n savunulmas› ve kendine yard›m
çal›flmalar›
Dünya’da CFIDS hasta popülasyonu oldukça iyi bil-

gilendirilmifl ve güçlü bir toplumsal destek a¤›na sahip
bir gruptur. ‹nternette “CFIDS, CFS, ME, self-help” anah-
tar kelimeleri ile 5000’den fazla siteye girilebilir. Ancak
kendine yard›m sitelerinde tavsiye edilen tedavilerin

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir? 
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ço¤u bilimsel temele dayal› de¤ildir (109). Ülkemizde
ise bu konuda hastalar› bilgilendirecek kaynaklar çok
k›s›tl›d›r.

SONUÇ 

• CFIDS’in bugünkü araflt›rmalara dayanarak “allosta-
tik yük indeksi” (allostatic load index) yüksek bir bi-
yolojik sendrom oldu¤u ortaya konmufltur. Geçmifl-
te flimdiki araflt›rma tekniklerinin kullan›lamamas›
hastal›k hakk›nda bu sendromun “gerçek bir patolo-
jik durum olmad›¤›na” kadar varan birçok yanl›fl
inanca yol açm›flt›r. Halen birçok doktor bundan ha-
berdar olmasa da, geçen 10 y›ldan beri bu alanda
art›k “kör adam›n fili tarif etti¤i safha” geçilmifltir!

• Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu bir
hastal›k de¤ildir, multipl etyolojili muhtemelen alttip-
leri olan bir sendromdur. Geçen yüzy›l›n “nevrasteni”
ve “epidemik myastenik ansefalomyelit” kavramlar›-
n› içine alan “kronik yorgunluk immün disfonksiyon
sendromu” terimi bugün Dünya’da “stresin arac›l›k
etti¤i, sakatlay›c› ve iyi anlafl›lmayan bir multisistem
hastal›¤›n›” tan›mlamak için kullan›lmaktad›r.

• Bugüne kadar elde edilen veriler göz önüne al›nd›-
¤›nda, CFIDS genetik, fizyolojik, psikososyal faktörle-
rin bir arada iflledi¤i ve yatk›nl›¤› olan flah›slarda ge-
liflen bir sendromdur. SSS ve nöroendokrin sistem
de¤ifliklikleri yan›nda immün sistemin kronik sap-
m›fl aktivasyonuna dair gittikçe artan deliller mev-
cut olmakla beraber, bu sendromun etyolojisi ve
patofizyolojisi hala karanl›kt›r. Gelecekteki CFIDS ça-
l›flmalar› genetik faktörler ile çevresel faktörlerin ro-
lünü belirlemeye yönelik olacakt›r.

• CFIDS’in heterojenitesi dikkate al›nd›¤›nda tedavi için
tek ve sa¤lam bir yöntemin bulunmas› ihtimal d›fl›
gibi görünmektedir. Bugün için tedavi semptom te-
meline dayal›d›r ve bu yap›l›rken hastan›n “katast-
rofik düflünceden uzaklaflt›r›lmas›” yan›nda sosyal
haklar›n›n korunmas› önemlidir.

• Art›k hekimler sadece bu hastal›¤› ö¤renmeye mec-
bur olmay›p, hastal›k hakk›ndaki yanl›fl inançlar› y›k-
maya da mecburdurlar. Buna iliflkin olarak, psikiyat-
ristlerin genellikle CFIDS’li hastalar›n gönderildi¤i son
istasyon olmalar›, onlara o zamana kadar yap›lm›fl
yanl›fl teflhis ve tedavi uygulamalar›n› sonland›rma
flans›, ayn› zamanda da sorumlulu¤u vermektedir…
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EK  1

CFIDS TEfiH‹S PROTOKOLU

“Kronik yorgunluk immün disfonksiyon hastas›nda ay›r›c› teflhisin en önemli k›sm› hastan›n semptomlar›n› aç›klayabilecek di¤er tefl-
his ihtimallerini uzaklaflt›rma olsa da, bunu yaparken ME/CFIDS’in karakteristik özelliklerini tan›mak da büyük önem tafl›maktad›r”

Kaynak:
Carruthers BM, et al: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical working case definition, diagnostic and treatment
protocols (a consensus document): Journal of Chronic Fatigue Syndrome: Multidiciplinary Innovations in Research, Theory & Clinical
Practice 11: 7-115, 2003

Özet çeviri:
Prof. Dr. Seher Sofuo¤lu, Dr. Hasan Basri ‹zgi
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›

TEfiH‹S ALGOR‹TM‹  

I. Uzun süreli kronik yorgunlu¤u olan hastay› afla¤›daki flekilde de¤erlendirin:
A. Hikaye ve fizik muayene
B. Mental durum muayenesi (e¤er bozukluk varsa uygun psikiyatrik, psikolojik ve nörolojik muayene

araçlar›n› kullan›n)
C. Testler (anormal sonuçlar uzaklaflt›r›lmas› gereken teflhis ihtimallerini kuvvetle düflündürür)

1. Laboratuvar tarama testleri: CBC, ESR, ALT, total protein elektroforez, alkalen fosfataz, Ca, PO4, glukoz, ferritin, BUN,
elektrolitler, kreatinin, TSH, antinükleer antikorlar, romatoid faktör, CPK, karaci¤er fonksiyon testleri, idrar analizi, akci¤er
radyografisi

2. Statik testler: Tilt table test
3. Di¤er teflhisleri uzaklaflt›rmak için e¤er gerekiyorsa ilave testler (maliyet/kazanç oran›na dikkat edin!): 

a. Beyin incelemesi (MRI, qEEG, SPECT, PET)
b. Uyku laboratuvar›
c. Endokrinoloji: Diurnal kortizol seviyeleri, DHEA, di¤er hormonlar, serotonerjik iflaretleyiciler
d. ‹mmünoloji: Virus iflaretleyicileri, 37/80 kDa RNase L oran›, natural killer hücre sitotoksisitesi
e. Kardiyoloji: 24-saat Holter kayd›
f. Nöropsikoloji: Biliflsel fonksiyon testleri

ALT : Alanin aminotransferaz PO4 : Fosfor 4 oksit
BUN : Azotemi TSH : Troid stimüle edici hormon
CBC : Tam kan say›m› CPK : Kreatin fosfokinaz
ESR : Eritrosit sedimantasyon oran› QEEG : Kantitatif EEG
DHEA : Dehidroepiandrosteron RNase : Ribonükleaz

E¤er bir baflka sebep bulunursa kronik yorgunluk ihtimalinden uzaklafl›n!

II. E¤er 6 aydan uzun süreli kronik yorgunluk var ise A ve B’ye dayanarak “‹dyopatik kronik yorgunluk” veya “Kronik yorgunluk
immün disfonksiyon sendromu” (CFIDS) teflhislerini koyun.
A. E¤er afla¤›daki kriterler (a ve b) karfl›lan›yor ise “CFIDS” teflhisi koyun:

a. Kronik yorgunlu¤un klinik a¤›rl›k kriteri karfl›lan›yor ise
b. Afla¤›daki semptomlardan en az 6’s› karfl›lan›yor ise

1. Haf›za ve konsantrasyon bozuklu¤u
2. Bo¤az a¤r›s›
3. Yumuflak servikal veya aksiller lenf nodlar›
4. Adale a¤r›lar›
5. Birçok eklemde a¤r›
6. Yeni tipte bafla¤r›lar›
7. Dinlendirici olmayan uyku
8. Hareket sonras› bitkinlik

B. E¤er klinik yorgunlu¤un a¤›rl›k kriteri veya semptom kriterleri karfl›lanm›yorsa hastay› “CFIDS” de¤il “‹dyopatik kronik
yorgunluk” olarak teflhis edin.

III. Afla¤›daki esas parametreleri - varl›¤›n› veya yoklu¤unu - göz önüne alarak altgrup araflt›rmas› yap›n:
A. Komorbid durumlar (psikiyatrik durumlar uygun araçlar kullan›larak dökümante edilmelidir)
B. Kronik yorgunlu¤un seviyesini belirleyin (fatigue ölçekleri ile)
C. Kronik yorgunlu¤un süresini belirleyin
D. Fiziksel fonksiyonlar›n flimdiki düzeyini belirleyin (uygun ölçekler ile)
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EK 2

CFIDS KL‹N‹K YÖNET‹M PROTOKOLU

Kaynak:
Carruthers BM, et al: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical working case definition, diagnostic and treatment
protocols (a consensus document): Journal of Chronic Fatigue Syndrome: Multidiciplinary Innovations in Research, Theory & Clinical
Practice 11: 7-115, 2003

Özet çeviri:
Prof. Dr.Seher Sofuo¤lu, Dr.Hasan Basri ‹zgi
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›

TEDAV‹ ALGOR‹TM‹

Prensip
Tolere edilebilecek bir günü kötüye kullanmay›n! (R Olin, Karolinska Institute, Sweeden)

A. Genel
1. Hastan›n desteklenmesi (t›bbi, sosyal)
2. Hastan›n ve ailesinin e¤itilmesi
3. Tedavi programlar›n›n bireysellefltirilmesi
4. Hastan›n bu programa  kat›l›m› için cesaretlendirilmesi
5. Tedavi seviyesi: ME/CFIDS tedavi araflt›rmalar› için yap›lm›fl olan klinik çal›flmalar kesin bir flekilde teyid edilmemifltir.

B. Tedavi ve yönetim program› için amaç ve rehber
- Amaç
Hastan›n semptomlar›n› alevlendirmeden ve onlara uygun flekilde davranabilece¤i aktivite düzeyinin ve  çevresel flartlar›n fark›na
varmas› konusunda uyar›lmas› 
- Rehber
(Bireysellefltirilmifl yönetim program›)
1. Hayat tarz› de¤iflikli¤i ve kendine-yard›m tedavileri

a. ME/CFIDS hakk›nda bilgilendirme
b. Relaps (crash-y›k›lma) dönemlerini önlemek için hastay› erken uyar› iflaretleri konusunda e¤itme
c. Gevfleme ve stres düzeyini azaltma teknikleri
d. Hastan›n enerjisini korumas› ve enerji biriktirmesi 
e. Çevresel flartlar›n de¤ifltirilmesi
f. Semptomlar› a¤›rlaflt›rd›¤› bilinen spesifik çevresel faktörlerden kaç›n›lmas› 

• Viral enfeksiyonlar, uyku ritminde de¤ifliklik
• S›cak ve so¤u¤a maruz kalma
• Afl›r› hareket (tolere edilebilecek s›n›rlar›n ötesinde)
• Uzun süreli aktivite (fiziksel veya zihinsel)
• Duyusal afl›r› yüklenme (sensory overload) (›fl›k, ses, koku, dokunma, s›cakl›k, nem v.s ile)
• Afl›r› bilgi yüklenmesi (telefonla veya yüzyüze yap›lan uzun süreli görüflmeler, uzun süreli okuma veya dinleme,

problem çözmeye çal›flma)
• Afl›r› stres oluflturacak durumlar 
• Uzun süreli araba kullanma
• Hava yolu seyahati (jet-lag, kapal› sistem içinde  dolaflan hava yüzünden viruslere maruz kalma, vestibüler sinir

uyar›s›, afl›r› vibrasyon hissi, sabit olmayan oksijen bas›nc› sebebiyle)
• Baz› kimyasallar (g›dalardaki glutamat, aspartam, alkol, kafein)
• Kan verme

2. Kendini gelifltirme
a. Kendi vücudundan gelen hislerine, alg›lar›na ve tecrübelerine güvenmeyi ö¤renme
b. Kiflisel s›n›rlar›n› belirleme ve “HAYIR” diyebilmeyi ö¤renme
c. Uykuyu en üst düzeye getirme
d. Dengeli beslenme ve baz› suplementler (Natürel veya herbal ilaçlar?) 
e. Vücudun tolere edebilece¤i kadar hareket

3. ‹laçlar
a. Semptomatik

1. Uyku
2. A¤r›
3. Bitkinlik
4. Biliflsel bozukluk
5. Ortostatik entolerans
6. Anksiyete
7. Depresyon

b. Patogenetik mekanizmalara yönelik
1. ‹mmün disfonksiyon (immün modülatörler)
2. Merkezi sinir sistemi/otonomik disfonksiyon

i. Nöroendokrin modülatörler-HPA eksen  (Kortisol, DHEA) 
ii. Dolafl›msal -Hiperbarik oksijen tedavisi


