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ÖZET:

ABSTRACT:

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu (CFIDS) nöropsikiyatrik, nöroendokrinolojik, immünolojik semptomlarla kendini gösteren
multisistemik tutulumlu, 6 aydan fazla süreli sakatlay›c› ve a¤›r bitkinlik ile karakterize bir santral sinir sistemi iﬂlev bozuklu¤udur. Bu gözden geçirme yaz›s› Türkçe t›bbi literatürde pek az yer alan CFIDS hakk›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 bozulma yaﬂarlar. Birçok çal›ﬂman›n bulgular›na dayan›larak, CFIDS’in stresin arac›l›k etti¤i bozukluklar s›n›f›na dahil bir sendrom oldu¤u ve psikiyatrik bozukluklardan ay›r›lmas› gerekti¤i ileri sürülmektedir. Mevcut
patofizyolojik anormallikler CFIDS’in kompleks ve multifaktoriyel etyolojili 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 sakatlay›c› katastrofik sendromla baﬂa ç›kmay› ö¤renmede etkili olabilece¤i
düﬂünülmektedir. Deneysel tedavilerin baz› CFIDS hastalar› için faydal› olabilece¤i de bildirilmektedir.
CFIDS tek bir sebebe ba¤l› gibi görünmemektedir. Veriler genetik bak›mdan yatk›nl›¤› olan ﬂah›slarda birçok çevresel ve psikolojik faktörün
sendromu baﬂlatabilece¤ini veya ﬂiddetlendirebilece¤ini göstermektedir. CFIDS hastas›n›n de¤erlendirilmesi yan›nda tedavisi de çok boyutlu olarak yap›lmal›d›r ve psikiyatrist CFIDS multidisipliner ekibinin
daimi bir üyesi olmal›d›r.

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.
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“Ben CFIDS ve fibromyalji sendromunu da di¤er
santral enformasyon iﬂlenmesi bozukluklar› gibi “nörosomatik” olarak isimlendiriyorum. Nörosomatik bozukluklar esasen nörolojik hastal›klard›r ve semptom üretim mekanizmalar› nöral a¤ içinde duyusal enformasyonun iﬂlenmesi bozuklu¤u kavram›na dayan›r.”
Dr. Jay A Goldstein

B

itkinlik (fatigue) genel popülasyonda s›k rastlanan bir semptomdur, tipik olarak geçici ve du-

ruma ba¤l› niteliktedir. Fakat bu nitelikte de¤ilse ve baﬂka bir t›bbi veya psikiyatrik bozukluk ile aç›klanam›yorsa kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromunu (Chronic Fatigue Immune
Dysfunction Syndrome-CFIDS) düﬂündürmelidir. CFIDS a¤›r, multisistemik, sakatlay›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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teren birçok nöropsikiyatrik, immünolojik ve romatolojik semptomlarla karakterizedir (1). Önemli oranda sakatlay›c›, ekonomik kay›pla birlikte olan ve henüz özgün bir tan› testi bulunmayan CFIDS, semptoma dayal›
veya klinik temele dayal› olarak teﬂhis edilen muhtemelen heterojen bir sendromdur (2).
Son 10 y›ld›r gittikçe artan düzgün metodolojili çal›ﬂmalar sebebiyle Dünya’da geniﬂ ilgi gören bu sendrom ne yaz›k ki Türkçe literatürde pek az yer almaktad›r (3-5). Biz bu derleme yaz›s›nda mevcut literatürü
psikiyatristler için önemli bulunan noktalar› da vurgulayarak 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 uygulamada mevcut olmakla beraber, 1980’lerde epidemilerle
tan›nmaya baﬂlam›ﬂt›r (6). Daha sonra ABD’de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hastal›¤› “Chronic Fatigue Syndrome” olarak isimlendirmiﬂ ve bu hasta
popülasyonununda standardize araﬂt›rmalar yap›labilmesi için spesifik teﬂhis kriterleri geliﬂtirmiﬂtir (1). Bu kriterler uluslararas› alanda en fazla kullan›lanlard›r (Tablo
1). Tan› konulabilmesi için nonpsikotik psikiyatrik hastal›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 aktivite seviyesinin %50’sinden fazlas›n› kaybeder. Ayr›ca
zihinsel bitkinlik de mevcuttur. Tepkisel bitkinlik ise fiziksel aktivite sonras› bitkinlik veya dayan›kl›l›¤›n kayb› anlam›na gelir (8). CFIDS’de hastalar›n bitkinlik seviyeleri yüksek, somatik semptomlar› ve fonksiyonel kay›plar› fazla, fakat psikolojik morbiditeleri düﬂük olarak
bulunmuﬂ; hastalar›n yar›s›n›n özgün kriterleri tam olarak karﬂ›lamad›¤› tespit edilmiﬂtir (9).

TAR‹HÇE
CFIDS yeni bir hastal›k gibi görünmemektedir. Hipokrat 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’larda 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 enfeksiyonlarla ba¤lant›l› olarak benzer vaka bildirileri bulunmaktad›r. “Akut dissemine ensefalomyelit, epidemik miyaljik
ensefalomyelit (ME), epidemik nöromiyasteni, postviral
bitkinlik sendromu, kronik mononükleozis” CFIDS ile ayn› 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.

Tablo 1: CDC’nin teﬂhis kriterleri (1)
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)
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‹mmünolojik disfonksiyon bulgular›na dayanarak bu
sendroma “Chronic Fatigue Immune Dysfunction
Syndrome” (CFIDS) ve daha yeni olarak patogenezi tan›mlayan “Chronic Neuroendocrine Immune Dysfunction Syndrome” isimleri de verilmiﬂtir (12). Bu sendrom ‹ngiltere’de ve Kanada’da ME, ABD’de ise CFIDS isimleri ile
an›lmaktad›r (13). 2003 y›l›nda ise “US Goverment department of Health and Human Services” “Chronic Neuroendocrineimmune Dysfunction Syndrome-CNDS” ismini 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 taraf›ndan “somatizer” olarak isimlendirilmiﬂlerdir, sonradan hastal›¤›n fiziksel tabiat› keﬂfedilmiﬂtir. Yine multipl
skleroz, romatoid artrit, polio, AIDS, mide-duodenum ülserleri ve diyabet de psikolojik orijinli hastal›klar olarak
düﬂünülmüﬂ, daha sonra biyolojik temelleri ortaya konmuﬂtur. ﬁüpheli durumlar› “somatizasyon” olarak isimlendirmek çok tehlikelidir. Bu nedenle psikiyatrik hastal›k damgas› psikiyatrik hastal›klar›n tipik özeliklerini taﬂ›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-ekonomik 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 adolesanlarda görülebilmektedir, fakat prevalans› daha düﬂüktür (18). Beyaz ›rka mensup insanlar›n Latinlere (19),
Afro-Amerikal›lara (16) ve Amerikan yerlilerine (20) göre daha az CFIDS riski taﬂ›d›klar› bildirilmektedir. Cinsiyet dikkate al›nd›¤›nda ise kad›nlar için CFIDS riski daha yüksektir (20). Beﬂ yaﬂtan itibaren teﬂhis edilen vakalar bulunmakla beraber, CFIDS 12 yaﬂ›n alt›nda daha
az görülmektedir (21).

KL‹N‹K TABLO
CFIDS’de semptomlar rastgele bir araya gelmiﬂ olmay›p özgün bir pattern arzederler (1,13). ‹sminden de
anlaﬂ›laca¤› gibi bitkinlik bu sendromun en belirleyici

semptomudur. Bu hastalar premorbid olarak mükemmel fiziksel kapasite ve enerjiye sahip tam aktif hayat
stilleri olan insanlard›r, ço¤unlukla bitkinlikleri akut ﬂekilde baﬂlam›ﬂt›r (22). Enfeksiyonlar veya di¤er prodromal olaylar nöroimmünoendokrin ayarlay›c› sistemleri
zorlayarak sendromu tetikleyebilir. Bu prodromal olaylar enfeksiyonlardan baﬂka, yaﬂanm›ﬂ yüksek düzeyde
stres veya uzun süreli psikolojik zorlanma, aﬂ›lanma,
anestetikler, çevresel toksinler, kimyasallar, a¤›r metaller, fiziksel travmalar ya da cerrahi müdahaleler olabilir.
Baﬂlat›c› olaydan sonra hastalar sa¤l›klar›nda progressif bir bozulma yaﬂarlarken özgün semptom kümesi
geliﬂtirirler. Hastal›k baﬂlad›ktan sonra ise fiziksel aktivite 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 yüklenme (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›ﬂmaya 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 performans› 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 aktivite 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 saat 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 ihtiyac› 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 etkilere sahiptir. CFIDS’li hastalar›n hayat kalitesi fiziksel

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. Fakat dinî inanç sistemi ve benlik alg›s›n›n sa¤lam kalabilece¤i gösterilmiﬂtir (8,28). Semptomlar sosyal izolasyona yol açar. (8,28). CFIDS hastalar›n›n hayat kalitesindeki
bozulma di¤er birçok kronik hastal›kta (depresyon, multipl 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).

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)
VT: vitality (energy/fatigue) (hayatiyet)
RP: role-physical (fiziksel rol)
SF: social functioning (sosyal fonksiyonlar)

BP: bodily pain (vücutta a¤r›)
RE: role-emotional (emosyonel rol)
GH: general health perception (genel sa¤l›k alg›lamas›)
MH: mental health perception (ruhsal sa¤l›k alg›lamas›)

semptomlar›n›n a¤›rl›¤› ile korelasyon gösterir (28,8).
• Hastal›¤›n kronik ve tedavi edilemez oluﬂu, iyi anlaﬂ›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›larak de¤erlendirilen hayat kalitesinin, hayat›n hemen hemen 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
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SEY‹R VE PROGNOZ
Klinik seyir hastadan hastaya de¤iﬂiklik gösterir.
Hastalar›n bir k›sm›nda, hastal›k öncesi son bir y›l içinde minor semptomlarla seyreden bir “prodromal faz”
oldu¤u kabul edilmektedir. CFIDS genellikle iyilik (remisyon) ve kötülük (relaps) dönemleri ile siklik seyreder. 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› gösterilmiﬂtir (23). ﬁu faktörler günler ve aylar sürebilen
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relapsa neden olur:
1. Aﬂ›r› aktivite: 8-10 dakikal›k maksimal egzersizin relaps 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 kötüleﬂmektedir (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 vakalar klinik çal›ﬂmalara pek iﬂtirak edememektedirler.
Yaﬂl› olma, hastal›k süresinin uzamas›, bitkinli¤in ﬂiddetinin fazla olmas›, psikiyatrik komorbidite daha kötü
prognoz için risk faktörleridir (31). Çocuk ve adolesanlarda 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 olmaya kadar bir spektrum içinde gerçekleﬂir. Semptomlar› yavaﬂ geliﬂenlerin hastal›klar› y›llarca, genellikle
ömür boyu sürmektedir (13).
• Ölümle sonuçlanmasa da, CFIDS yüksek düzeyde fiziksel ve psikososyal rahats›zl›k oluﬂturucu, “önemli
oranda hayat de¤iﬂikli¤ine” sebep olucu ayn› zamanda 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 düzensizlik 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›ndan haz›rlanan teﬂhis kriterlerine dayanarak 2 kategoride 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), enfeksiyöz (enfeksiyoz mononükleoz, CMV, toksoplazmozis,
Lyme hastal›¤›, AIDS, tropikal ve parazitik enfeksiyonlar gibi), metabolik-endokrin, konnektif doku hastal›klar›, lenfoma, di¤er karsinomalar ve major depresyonu
içine al›r (8).
Komorbid durumlar
Birincil fibromyalji sendromu (FMS), myofasiyal a¤r›
sendromu (MPS), temporomandibuler eklem sendromu (TMJS), irritabl barsak sendromu (IBS), interstisiyel
sistit, irritabl mesane, mitral valv prolapsusu, Reynaud
fenomeni, depresyon, migren, allerjiler, multipl kimyasal 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 “biyolojik acil durum reaksiyonu” vard›r (Selye’nin adaptasyon 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 sistemi bu cevab› veremeyen organizma ise ikincisini gösterir ki bu homeostatik olmayan ve organizmay› tehlikeye maruz b›rakan bir cevapt›r. CFIDS hastas›n›n stres
cevap sistemi ancak bu ikinci s›n›f cevab› oluﬂturabilmektedir (37). Gittikçe artan deliller CFIDS’in strese duyarl› bir sendrom oldu¤unu ve tek bir nöroendokrinolojik patterne sahip oldu¤unu iﬂaret etmektedir.
Amigdala
Amigdala beyinde korku regülasyon merkezidir ve
bir stresör ile uyar›ld›¤›nda “savaﬂma veya kaçma ve-

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

67

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir?

ya donma” cevab›na arac›l›k eder. CFIDS’in nörofizyolojik patogenez hipotezi amigdala’da odaklan›r. Kronik
veya uzam›ﬂ stres CFIDS için son ortak yoldur. Amigdala medial prefrontal korteksden projeksiyonlar al›r ve
projeksiyonlar› hipotalamusa, limbik yap›lara uzan›r.
Bunlar arac›l›¤› ile hastan›n semptomlar›ndan kaynaklanan 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 iyileﬂmeye baﬂlamas› ile k›r›labilir (38).
Stres reaksiyon sürecini oluﬂturacak olan hipotalamik-pitüiter-adrenal eksen ile otonomik sinir sisteminin
sempatik komponentinin iﬂlev bozuklu¤u semptomatolojiyi 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 bozukluklar üzerinde durmuﬂtur. Fakat sonraki çal›ﬂmalar beyinde yap›sal ve fonksiyonel de¤iﬂiklikler ile nöroendokrin cevaplar, uyku yap›s›, immün fonksiyonlar yan›nda egzersiz kapasitesindeki bozukluklar›n önemini
göstermiﬂtir (39). Daha yeni çal›ﬂmalar ise genetik temele dayal›d›r. Fakat CFIDS’in bir spektrum olmas› ya
da heterojen sendromlar› içine al›yor olmas› muhtemeldir. Birçok yazar CFIDS’de kompleks ve multifaktoriyel 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›nda yaklaﬂ›k 1 ay süreli bitkinli¤in herediter oldu¤u bildirilmiﬂtir (41,42). Kendi içlerinde uyumluluk oranlar› monozigotik 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 genetik, familyal ve çevresel etkenleri belirlemek üzere
yap›lan genetik çal›ﬂmalar aras›nda ﬂu ana kadar evlatl›k çal›ﬂmalar› bulunmamaktad›r. Biyometrik genetik
modelleme CFIDS-benzeri hastal›klarda ilave genetik ve
çevresel faktörlerin %40’dan fazla varyans oluﬂturabile-
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ce¤ini düﬂündürmektedir (7). Sonuç olarak, CFIDS patogenezinde genetik faktörler kadar çevresel faktörler de
önemlidir, ama bunu teyid etmek için daha geniﬂ popülasyonda 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›lmaktad›r: Beyin görüntüleme, biliﬂsel testler, nöropeptid ölçümleri ve otonomik sistem de¤erlendirmesi gibi.
a. Beyin görüntüleme çal›ﬂmalar›
MRI çal›ﬂmalar›n›n baz›lar› CFIDS hastalar›nda normallerden fark bulmazken (43), baz›lar› subkortikal beyaz madde anormalliklerinin sa¤l›kl› veya travmal› ﬂah›slara göre fazla oldu¤unu göstermiﬂtir (44). MRI anormallikleri nörobiliﬂsel performans ile iliﬂkili bulunmam›ﬂt›r (45). SPECT görüntüleme çal›ﬂmalar› CFIDS hastalar›nda sa¤l›kl› ﬂah›slara göre bütün beyinde bölgesel
kan ak›m›n›n düﬂük oldu¤unu göstermiﬂtir (43). Beyinde hipoperfüzyon bulmayanlar da vard›r (46). Yeni yap›lan h›zl› olaya-iliﬂkin fMRI çal›ﬂmalar›ndan birinde motor ve görsel ödevlerdeki performans incelenmiﬂ, ödevlerde yanl›ﬂ yap›ld›¤›nda sa¤l›kl› kontrollerdekinden
farkl› olarak CFIDS’li hastalarda ventral anterior singulat
korteksin aktive olmad›¤› tesbit edilmiﬂtir (47). Bu bulgu CFIDS’li hastalarda motor planlama bozuklu¤u oldu¤u ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Yine çok yeni bir fMRI çal›ﬂmas› CFIDS’li hastalarda frontal ve parietal kortesklerde kompleks iﬂitsel bilginin iﬂlenmesinin, sa¤l›kl› insanlara 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 sonuçlar›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, konsantrasyon, haf›za ve problem çözme bozukluklar›ndan ﬂikayet eder (49). Son çal›ﬂmalardan elde edilen deliller
de orta derecede fakat önemli oranda bilgi iﬂleme bozuklu¤u oldu¤unu ortaya koymuﬂtur (50). Fakat birlikte görülen fiziksel ve psikolojik rahats›zl›¤›n bu defisite
katk› sa¤lamas› da muhtemeldir. Bununla beraber
CFIDS hastalar› genellikle normal biliﬂsel ve entellektüel yetiye sahip görünürler (51).
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c. Nöroendokrin çal›ﬂmalar
Yeni kapsaml› bir gözden geçirme yaz›s›, CFIDS hastalar›nda strese cevab›n de¤iﬂmiﬂ oldu¤unu düﬂündürecek ﬂekilde HPA eksen ve serotonin yolaklar›nda
anormalliklerin oldu¤unu ileri sürmektedir (52). Hastalar›n 1/3’ü adrenal bezden ziyade SSS’inden kaynaklanan hipokortizolizm gösterirler (53,54). Yeni bir çal›ﬂmada CFIDS hastalar›nda kortizolün kanda transportu
için gerekli olan globulinin üretimini kontrol eden gende 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 hastalar›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 hipotansiyon (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 bozukluklar› hipotalamus kaynakl›d›r. Çünkü hipotalamus
otonomik sinir sisteminden ve nöroimmünoendokrin
a¤dan gelen sinyalleri modüle ederek a¤r›, iﬂtah, duygudurum, 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 taﬂ›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 artt›¤› da ileri sürülmüﬂtür (62). Hastalar›n en az›ndan yar›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, hepatitis C, enterovirusler, retrovirusler CFIDS’de etyolojik
ajan olarak düﬂünülmüﬂlerdir (65). Fakat bugüne kadar
CFIDS’den sorumlu bir virus izole edilmemiﬂtir. Asiklovir veya interferon gibi antiviral ilaçlar CFIDS tedavisinde faydal› de¤ildir (66). Tek bir virusun hastal›¤a sebep
olmas›ndan ziyade CFIDS’i birçok enfeksiyonun tetikleyebilece¤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 “alfa dalgas› kar›ﬂmas›” ve “delta dalgas›” (evre 4) uykusunun azalmas›d›r (67,68). Uyku bozukluklar› klinik tablonun 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 ederler, hatta minimal eforun semptomlar›n› a¤›rlaﬂt›rd›¤›n›
söylerler ve bu sebeple hastal›kla baﬂa ç›kabilmek için istirahat saatlerini art›r›r, fiziksel aktiviteden kaç›n›rlar (70).
Bir çal›ﬂma objektif “hareketi kaydetme” (actigraphic monitoring) yöntemini kullanarak CFIDS hastalar›n›n kontrollerden önemli oranda daha az aktiviteye sahip olduklar›n› ve 1/4’ünün de tamamen inaktif oldu¤unu ortaya koymuﬂtur (71). Bu sonuçlar objektif olarak CFIDS hastalar›n›n semptomlar›n ﬂiddetlenmesini önlemek üzere fiziksel
aktivitelerini azaltt›klar›n› göstermektedir. CFIDS hastalar›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) olarak bulanlar vard›r. Sonuç olarak CFIDS hastalar› yaﬂa uygun maksimal kalp h›z› gösterememektedirler (78) ve ölçülebilir efor kapasiteleri sedanter yaﬂayan kiﬂilerinkin-
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den daha düﬂüktür (79). Bütün bu sonuçlar fiziksel hareketsizlikten ziyade egzersiz kapasitesinin maksimumun
alt›nda kalmas› ile aç›klanmaktad›r.
3.7. Psikiyatrik bozukluklar
Üzerinde fikir birli¤i oluﬂmuﬂ bir kimyasal iﬂaretleyici bulunmad›¤› için CFIDS hastalar› baz› araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan “psikiyatrik bozuklu¤u olanlar” olarak s›n›fland›r›lm›ﬂlard›r. Bunlar›n bir k›sm› da CFIDS’i somatizasyon bozuklu¤u, hipokondriyazis, genelleﬂmiﬂ anksiyete bozuklu¤u, major depresyon veya atipik depresyon olarak teﬂhis etmiﬂlerdir ya da hastalar›n temaruz
yapt›klar›n› düﬂünmüﬂlerdir (7). CFIDS hastalar›nda depresyon oran› %25-76 aras›nda bildirilmiﬂtir fakat psikiyatrik komorbiditesi olmayan “saf” CFIDS vakalar› da
vard›r (7). Aç›klanamayan semptomlar›n psikiyatrik bozuklu¤a atfedilmiﬂ olmas› ihtimali, bu hastalarda psikiyatrik bozukluk tan›s›n›n fazlaca konulmuﬂ oluﬂunu
aç›klayabilir (7). Yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme teknikleri kullanan 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 tutulumunu somatizasyon olarak görenlerdir (7). Hakikaten
bir CFIDS hastas›n›n ﬂikayetleri psikiyatrik de¤il de fiziksel sebebe ba¤l› olarak de¤erlendirildi¤inde somatizasyon 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 bozukluklar›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 atipik manifestasyonu olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür. Di¤er taraftan bu sonuç üst üste gelen semptomlar, sakatlay›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 göstermektedir: Bu hususda sunulan deliller ﬂunlard›r:
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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, suçluluk 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 major 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 latans›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 görünmektedir. CFIDS hastalar›nda 37/80 kDa RNase L oran› hem
sa¤l›kl› kontrollere hem depresyon hastalar›na nazaran önemli ﬂekilde yüksek bulunmuﬂtur (64) (ﬁekil 2).

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› duyarl›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 kavram›n ay›r›m›n do¤rulu¤u da bugün için ﬂüphelidir
(7,87).
Sonuç olarak, CFIDS ile major depresyon komorbiditesi 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).

planlar yapmas›, fiziksel veya psikolojik olarak kuvvetli stres cevab› oluﬂturabilen durumlardan kaç›nmas›
önemlidir. Bununla beraber, CFIDS’in birçok çeﬂit travma 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, sosyabilitesini, 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).

TEDAV‹ VE HASTANIN YÖNET‹M‹
[Tedavi ve yönetim protokolu için bak›n›z ek-2]
Tedavi gelecekte patofizyoloji tam olarak bilindi¤inde do¤rudan sebebe yönelik olacakt›r, fakat ﬂimdilik
sadece semptomatiktir (8). Hekimin yapaca¤› ilk önemli iﬂ hastan›n korku ve ﬂaﬂk›nl›¤›n› gidermek, onu hastal›k hakk›nda bilgilendirmektir. ‹kinci önemli husus
ﬂimdilik kesin bir tedavinin olmad›¤›n› ve tedricen düzelme ihtimalinin bulundu¤unu söylemektir (91).
CFIDS ile yaﬂamak sadece zay›f düﬂürücü semptomlardan dolay› de¤il, ayn› zamanda hastal›¤›n sebeplerinin iyi bilinmemesi, t›bbî deste¤in olmamas› (doktorlar›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 semptomlar› ile baﬂa ç›kmaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da kendini savunmak mecburiyetinde b›rak›r (8).
Hastal›¤›n erken dönemlerinde ve relapslarda olabildi¤i kadar fazla istirahat önerilmelidir. Aﬂ›r› fizik aktivite hem relapsa sebep olacak, hem de hastal›¤› lüzumsuz ﬂekilde uzatacakt›r (92).
A. Tedavide genel prensipler
Bugün için özgün bir tedavisi bulunmayan CFIDS’de
hastan›n yönetimi ve sakatl›k de¤erlendirmesi psikiyatristleri de içine alan multidisipliner bir ekip taraf›ndan yap›l›r.
CFIDS’li hastalar›n hayat›n› yavaﬂlatmas›, esnek

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 bilgilendirilmesi
2. Hayat stili de¤iﬂiklikleri
Hastal›¤›n a¤›rl›¤› oran›nda CFIDS’li hasta hayat tarz›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” konusunda zorluk çekerler. CFIDS siklik bir hastal›kt›r ve
önemli hususlardan biri hayat stili de¤iﬂikli¤inin sikluslara nas›l uydurulaca¤›d›r, yani “iyi günlere-kötü günlere”. ‹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 durmas›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 zararl›d›r. Bazen odan›n bir taraf›ndan di¤er taraf›na gitmek
egzersiz iken, bazen yürüme, bisiklete binme ve yüzme sporlar› yap›labilir. Aerobik egzersiz genellikle tolere edilemez. Basit nonaerobik program (germe, kasma
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gibi) ise genellikle tolere edilir. Aktivite seviyesi vücuttan gelen sinyallere göre ayarlanmal›d›r. CFIDS’li hastalar strese çok hassast›rlar. CFIDS zaten “strese duyarl›”
bir sendromdur (24).
4. Ergonomik de¤iﬂiklikler
‹ﬂ yerinde art›k hastal›k öncesindeki kadar performans gösteremeyen hastaya esnek bir çal›ﬂma program› yap›lmal›d›r. ‹ﬂyeri ergonomik olarak de¤iﬂtirilmelidir (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 içindeki yüksek düzeyde stres cevab› oluﬂturan hayat
olaylar› ile beraberlik gösterir (%95) (8). Bu hastalarda
fonksiyonda azalma yan›nda de¤iﬂmez bir ﬂekilde iyilik 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 antiviral plasebo kontrollü ilaç çal›ﬂmas› mevcut olmay›p,
yap›lanlar da CFIDS’de antiviral ajanlar›n etkili olmad›klar›n› ortaya koymuﬂtur. Hormonlar, nikotinamid adenin
dinukleotid ve antidepresanlar ile yap›lan çal›ﬂmalar pozitif sonuç vermemiﬂtir. Serotonerjik ilaç uygulamalar›
da CFIDS hastalar›ndaki serotonerjik aﬂ›r› duyarl›k sebebiyle 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 adrenal supresyon ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n bulgular› daha sonra teyid edilmiﬂtir (97,98). Klini¤imizde
komorbid psikiyatrik hastal›¤› olmayan ve tedavi almam›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
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4 haftal›k tedavi sonras›nda, hastalar›n %43’ünde bitkinlik 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 düzeltmede faydal› oldu¤una inan›lmaktad›r (100,101). Biliﬂsel
davran›ﬂç› tedavilerin (CBT) hastal›kla baﬂa ç›kma stratejilerini ö¤renmede yararl› olduklar› kabul edilmektedir. 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 semptomlar›ndan tam olarak kurtulmalar› mümkün olmayan CFIDS hastalar› konvansiyonel t›p d›ﬂ›ndaki yöntemlere yönelirler, ancak bunlar›n sonuçlar› belli de¤ildir (105). Bu tedaviler megavitamin uygulamalar›, enerji ile iyileﬂtirme (energy healing) tedavileri, bitkisel ilaç
uygulamalar› ve özel diyetleri içine al›r. Bu tedavi yöntemlerinin etkinli¤i gösterilmemiﬂtir, fakat içlerinde sadece 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 tonusun oksijenden etkilendi¤i bilindi¤i için oksijen CFIDS
hastalar›nda da denenmiﬂtir ve bas›nc› normal atmosferik oksijen bas›nc›ndan fazla olan hiperbarik oksijen
odas›na al›nan CFIDS hastalar›n›n genel fonksiyonel durumlar›nda düzelme gözlenmiﬂtir. Ancak solunum sistemi problemleri ve klastrofobisi olan hastalara bu tedavi uygulanamaz (108).
G. Hastan›n savunulmas› ve kendine yard›m
çal›ﬂmalar›
Dünya’da CFIDS hasta popülasyonu oldukça iyi bilgilendirilmiﬂ ve güçlü bir toplumsal destek a¤›na sahip
bir gruptur. ‹nternette “CFIDS, CFS, ME, self-help” anahtar kelimeleri ile 5000’den fazla siteye girilebilir. Ancak
kendine yard›m sitelerinde tavsiye edilen tedavilerin
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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 “allostatik yük indeksi” (allostatic load index) yüksek bir biyolojik sendrom oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Geçmiﬂte ﬂimdiki araﬂt›rma tekniklerinin kullan›lamamas›
hastal›k hakk›nda bu sendromun “gerçek bir patolojik durum olmad›¤›na” kadar varan birçok yanl›ﬂ
inanca yol açm›ﬂt›r. Halen birçok doktor bundan haberdar 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 alttipleri 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 faktörlerin bir arada iﬂledi¤i ve yatk›nl›¤› olan ﬂah›slarda geliﬂen bir sendromdur. SSS ve nöroendokrin sistem
de¤iﬂiklikleri yan›nda immün sistemin kronik sapm›ﬂ aktivasyonuna dair gittikçe artan deliller mevcut olmakla beraber, bu sendromun etyolojisi ve
patofizyolojisi hala karanl›kt›r. Gelecekteki CFIDS çal›ﬂmalar› genetik faktörler ile çevresel faktörlerin rolünü 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 temeline dayal›d›r ve bu yap›l›rken hastan›n “katastrofik düﬂünceden uzaklaﬂt›r›lmas›” yan›nda sosyal
haklar›n›n korunmas› önemlidir.
• Art›k hekimler sadece bu hastal›¤› ö¤renmeye mecbur olmay›p, hastal›k hakk›ndaki yanl›ﬂ inançlar› y›kmaya da mecburdurlar. Buna iliﬂkin olarak, psikiyatristlerin 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…

Kaynaklar:
1.

Fukuda K, Straus SE, Hickie I, Sharpe MC, Dobbins JG, Komaroff A,
and the International Study Group. The chronic fatigue syndrome:
a comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern
Med 1994;121:953-959

2. Buchwald D, Ashley RL, Pearlman T, Kith P, Komaroff AL. Viral
serologies in patients with chronic fatigue and chronic fatigue
syndrome. J Med Virol 1996;50:25-30
3. Fidaner H. Kronik yorgunluk sendromu. Klinik Psikiyatri Dergisi
1999;2:261-265
4. Sofuo¤lu S, Gönül AS. Kronik Yorgunluk Sendromu veya Canl›
Cenaze Sendromu. Servier ‹laç Araﬂt›rma A.ﬁ. ‹stanbul: 5G
Matbaac›l›k, 2001
5. Bozdemir N, Sofuo¤lu S. Kronik yorgunluk sendromu: Derleme.
Klinik Psikiyatri 2001; 2: 51-59
6. Briggs NC, Levine PH. A comparative review of systemic and
neurological symptomatology in 12 outbreaks collectively
described as chronic fatigue syndrome, epidemic
neuromyasthenia and myalgic encephalomyelitis. Clin Infect Dis
1994;18 (Suppl.1):32-42
7.

Afari N, Buchwald D. Chronic fatigue syndrome: a review. Am J
Psychiatry 2003;160:221-236

8. Carruthers BM, Jain AK, De Meirleir KL, Peterson DL, Klimas NG,
Lerner AM, Bested AC, Henry PF, Joshi P, Powles ACP, Sherkey JA,
van de Sande MI. 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 2003;11:7-115
9. Euba R, Chalder T, Deale A, Wessely S. A comparison of the
characteristics of chronic fatigue syndrome in primary and tertiary
care. Br J Psychiatry 1996;168:121-126
10. Gur A, Cevik R, Nas K, Colpan L, Sarac S. Cortisol and
hypothalamic-pituitary-gonadal axis hormones in follicular-phase
women with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome and
effect of depressive symptoms on these hormones. Arthritis Res
Ther 2004;6:232-238
11. Nicolson GL, Nasrallah MY, Nicolson NL. High prevalence of
mycoplasma infections in symptomatic (chronic fatigue syndrome)
family members of mycoplasma-positive Gulf War illness patients.
Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2003;11:21-36
12. Cleare AJ. The HPA axis and the genesis of chronic fatigue
syndrome. Trends Endocrinol Metab 2004;15:55-59
13. Bell DS. The Doctor’s Guide to Chronic Fatigue Syndrome:
Understanding, Treating and Living with CFIDS. Da Capo Press (a
member of the Perseus Books Group) US 1995 pp:7-18, 25-42

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

73

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir?

14. Taylor RR, Jason LA, Richman JA, Torres-Harding SR, King C, Song
S. Epidemiology. In Handbook of Chronic Fatigue Syndrome, Jason
LA, Fennell PA, Taylor RR (editors). New Jersey: John Wiley &Sons,
2003:3-25

30. Vercoulen JHMM, Swanink CMA, Fennis JFM, Galama JM, van der
Meer JW, Bleijenberg G. Prognosis in chronic fatigue syndrome: a
prospective study of the natural course. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1996;60:489-494

15. Hickie I, Lloyd A, Wakefield D, Parker G. The psychiatric status of
patients with chronic fatigue syndrome. Br J Psychiatry
1990;536:534-540

31. Joyce J, Hotopf M, Wessely S. The prognosis of chronic fatigue and
chronic fatigue syndromes: a systematic review. QJ Med
1997;90:223-233

16. Buchwald D, Umali P, Umali J, Kith P, Pearlman T, Komaroff AL.
Chronic fatigue and the chronic fatigue syndrome in a Pacific
Northwest health care system. Ann Intern Med 1995;123:81-88

32. Krilov LR, Fisher M, Friedman SB, Reitman D, Mandel FS. Course
and outcome of chronic fatigue in children and adolescents.
Pediatrics 1998;102:360-366

17. Wessely S, Chalder T, Hirsch S, Wallace P, Wright D. Prevalence
and morbidity of chronic fatigue syndrome: a prospective primary
care study. Am J Public Health 1997;87:1449-1455

33. Fennell PA. Sociocultural context and trauma. In Handbook of
Chronic Fatigue Syndrome. Jason A, Fennell PA, Taylor RR (eds).
John Wiley& sons Inc. New Jersey 2003 pp:73-88

18. Jordan KM, Landis DA, Downey MC, Osterman SL, Thurm AE,
Jason LA. Chronic fatigue syndrome in children and adolescents:
a review. J Adolesc Health 1998;22:4-18

34. Pheley AM, Melby D, Schenck C, Mandel J, Peterson PK. Can we
predict recovery in chronic fatigue syndrome? Minn Med
1999;82:52-56

19. Jason LA, Richman JA, Rademaker AW, Jordan KM, Plioplys AV,
Taylor RR, McCready W, Huang CF, Plioplys S. A community based
study of chronic fatigue syndrome. Arch Intern Med 1999;159:
2129-2137

35. Sofuo¤lu S, ‹zgi HB. Kronik Yorgunluk Sendromu veya daha yeni
ismiyle Kronik Nöroendokrin ‹mmün Disfonksiyon Sendromu
(Chronic Fatigue Syndrome or with a recent name Chronic
Neuroendocrine Immune Dysfunction Syndrome). Erciyes
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› Ders Notu.
Kayseri, 2005 (Format available at http://www.erciyes.edu.tr)

20. Steele L, Dobbins JG, Fukuda K, Reyes M, Randall B, Koppelman
M, Reeves WC. The epidemiology of chronic fatigue syndrome in
San Franscisco. Am J Med 1998;105:83-90
21. Dobbins JG, Randall B, Reyes M, Steele L, Livens EA. The
prevalence of chronic fatiguing illnesses among adolescents in
the United States. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 1997;3:1527
22. MacDonald KL, Osterholm MT, LeDell KH, White KE, Schenck CH,
Chao CC, Persing DH, Johnson RC, Barker JM, Peterson PK. A
case-control study to assess possible triggers and cofactors in
chronic fatigue syndrome. Am J Med 1996;100:548-554
23. Komaroff AL, Fagioli LR, Geiger AM, Doolittle TH, Lee J, Kornish RJ,
Gleit MA, Guerriero RT. An examination of the working case
definition of chronic fatigue syndrome. AM J Med 1996;100:56-64
24. Goldstein JA. Betrayal by the Brain: The Neurologic Basis of
Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgy Syndrome and Related
Neural Network Disorders. Newyork-London: The Haword Medical
Press, 1996:14, 21, 100-103
25. Courmel K. A Companion Volume to Dr. Jay A. Goldsteins’s
Betrayal by the Brain: a guide for patients and their physicians.
Newyork-London: The Haword Medical Press, 1996

36. Selye H. The general adaptation syndrome and the diseases of
adaptation. Practitioner 1949;163:393-405
37. Adler RH. Chronic fatigue syndrome (CFIDS). Swiss Med Wkly
2004;134:268-276
38. Cantab AG. Unconscious amygdalar fear conditioning in subset of
chronic fatigue syndrome patients. Med Hypotheses 2002;59:727-735
39. Komaroff AL, Buchwald DS. Chronic fatigue syndrome: an update.
Annu Rev Med 1998;49:1-13
40. Walsh CM, Zainal NZ, Middleton SJ, Paykel ES. A family history study
of chronic fatigue syndrome. Psychiatr Genet 2001;11:123-128
41. Hickie I, Kirk K, Martin N. Unique genetic and environmental
determinants of prolonged fatigue: a twin study. Psychol Med
1999a;29:259-268
42. Hickie I, Bennett B, Lloyd A, Heath A, Martin N. Complex genetic
and environmental relationships between psychological distress,
fatigue and immune functioning: a twin study. Psychol Med
1999b;29:269-277

26. Sharpe MC, Archard LC, Banatvala JE, Borysiewicz LK, Clare AW,
David A, Edwards RH, Hawton KE, Lambert HP, Lane RJ. A reportchronic fatigue syndrome: guidelines for research. J R Soc Med
1991;84:118-121

43. Schwartz RB, Komaroff AL, Garada BM, Gleit M, Doolittle TH, Bates
DW, Vasile RG, Holman BL. SPECT imaging of the brain:
comparison of findings in patients with chronic fatigue syndrome,
AIDS dementia complex and major unipolar depression. AJR Am J
Roentgenol 1994;162:943-951

27. Cox DL, Findley Lj. The management of chronic fatigue syndrome
in an inpatient setting: presentation of an approach and perceived
outcome. Br J Occup Ther 1998;61:405-414

44. Lange G, DeLuca J, Maldijan JA, Lee HJ, Tiersky LA, Natelson BH.
Brain MRI abnormalities exist in a subset of patients with chronic
fatigue syndrome. J Neurol Sci 1999;171:3-7

28. Van Heck GL, De Vries J. Quality of life of patients with chronic
fatigue syndrome. Journal of Chronic Fatigue Syndrome
2002;10:17-35

45. Cope H, Pernet A, Kendall B. Cognitive functioning and magnetic
resonance imaging in chronic fatigue. Br J Psychiatry 1995;176:86-94

29. Ray C, Jeffries S, Weir WR. Coping and other predictors of outcome
in chronic fatigue syndrome: a 1-year follow-up. J Psychosom Res
1997;43:405-415

74

46. Lewis D, Mayberg H, Fischer M, Goldberg J, Ashton S, Graham
MM, Buchwald D. Monozygotic twins discordant for chronic
fatigue syndrome: regional cerebral blood flow SPECT. Radiology
2001;219:766-773

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

S. Sofuo¤lu, H. B. ‹zgi, A. Asdemir

47. De Lange FP, Kalkman JS, Bleijenberg G, Hagoort P, van der Werf
SP, van der Meer JW, Toni I. Neural correlates of chronic fatigue
syndrome: an fMRI study. Brain 2004;127:1948-1957
48. Lange G, Steffener J, Cook DB, Bly BM, Cristodoulou C, Liu WC,
Deluca J, Natelson BH. Objective evidence of cognitive complaints
in chronic fatigue syndrome: a BOLD fMRI study of verbal working
memory. Neuroimage 2005;26:513-524
49. DeLuca J, Johnson SK, Beldowicz D, Natelson BH.
Neuropsychological impairments in chronic fatigue syndrome,
multipl sclerosis and depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry
1995;58:38-43
50. Michiels V, Cluydts R. Neuropsychological functioning in chronic
fatigue syndrome: a review. Acta Psychiatr Scand 2001;103:84-93
51. Tiersky LA, Johnson SK, Lange G, Natelson BH, DeLuca J.
Neuropsychology of chronic fatigue syndrome: a critical review. J
Clin Exp Neuropsychol 1997;19:560-586
52. Parker AJR, Wessely S, Cleare AJ. The neuroendocrinology of
chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. Psychol Med 2001;
31:1331-1345
53. Demitrack MA, Dale JK, Straus SE, Laue L, Listwak SJ, Kruesi MJ.
Evidence for impaired activation of the hypothalamic-pituitaryadrenal axis in patients with chronic fatigue syndrome. J Clin
Endocrinol Metab 1991;73:1224-1234
54. Demitrack MA. Neuroendocrine correlates of chronic fatigue
syndrome: a brief review. J Psychiat Res 1997;31:69-82
55. Torpy DJ, Bachmann AW, Grice JE, Fitzgerald SP, Phillips PJ,
Whitworth JA. Familial corticosteroid-binding globulin deficiency
due to a novel null mutation: association with fatigue and relative
hypotension. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:3692-3700
56. Cleare AJ, Bearn J, Allain T, McGregor A, Wessely S, Murray RM.
Contrasting neuroendocrine responses in depression and chronic
fatigue syndrome. J Affect Disord 1995;35:239-283
57. Wilke Ws, Fouad-Tarazi FM, Cash JM, Calabrese Lh. The
connection between chronic fatigue syndrome and neurally
mediated hypotension. Cleve Clin J Med 1998;65:261-266
58. Straus SE, Fritz S, Dale JK, Gould B, Strober W. Lymphocyte
phenotype and function in the chronic fatigue syndrome. J Clin
Immunol 1993;13:30-40
59. Landay AL, Jessop C, Lennette ET, Levy JA. Chronic fatigue
syndrome: clinical condition associated with immune activation.
Lancet 1991;338:707-712
60. Barker E, Fujimura SF, Fadem MB, Landay AL, Levy JA.
Immunologic abnormalities associated with chronic fatigue
syndrome. Clin Infect Dis 1994;18 (Suppl.1):136-141
61. von Mikecz A, Konstantinov K, Buchwald DS, Gerace L, Tan EM.
High frequency of autoantibodies to insoluble cellular antigens in
chronic fatigue syndrome. Arthritis Rheum 1997;40:295-305

64. Suhadolnik RJ, Peterson DL, Reichenbach HL, et al. Clinical and
biochemical characteristics differentiating chronic fatigue
syndrome from major depression and healthy control
populations: relation to dysfunction in the RNase L pathway.
Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2004;12:5-35
65. Ablashi DV. Viral studies of CFIDS. Clin Infect Dis 1994;18
(Suppl.1):130-132
66. Wilson A, Hickie I, Lloyd A, Wakefield D. The treatment of chronic
fatigue syndrome: science and speculation. Am J Med
1994;96:544-550
67. Krupp Lb, Jandorf L, Coyle PK, Mendelson WB. Sleep disturbance
in chronic fatigue syndrome. J Psychosom Res 1993;37:325-331
68. Manu P, Lane TJ, Matthews DA, Castriotta RJ, Watson RK, Abeles
M. Alpha-delta sleep patterns in patients with chief complaint of
chronic fatigue. South Med J 1994;87:1289-1290
69. Buchwald D, Pascually R, Bombardier C, Kith P. Sleep disorders in
patients with chronic fatigue syndrome. Clin Infect Dis 1994;18
(Suppl.1):68-72
70. Vercoulen JH, Swanink CM, Galama JM, Fennis JF, Jongen PJ,
Hommes OR, van der Meer JW, Bleijenberg G. J Psychosom Res
1998;45:507-517
71. Van der Werf S, Prins JB, Vercoulen JHMM, van der Meer JWM,
Bleijenberg G. Identifying physical activity patterns in chronic
fatigue syndrome using actigraphic assessment. J Psychosom Res
2000;49:373-379
72. Lane RJ, Barret CB, Woodrow D, Moss J, Fletcher R, Archard LC. Muscle
fiber characteristics and lactate respnses to exercise in chronic fatigue
syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:362-367
73. McCully KK, Natelson BH. Impaired oxygen delivery to muscle in
chronic fatigue syndrome. Clin Sci 1999;97:603-608
74. Wagenmakers AJM, Coakley JH, Edwards RHT. The metabolic
consequences of reduced habitual activities in patients with
muscle pain and disease. Ergonomics 1988;31:1519-1527
75. Fulcher KY, White PD. Strength and physiological response to
execise in patients with chronic fatigue syndrome. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 2000;69:302-307
76. Sisto SA, LaManca J, Cordero DL, Bergen MT, Ellis SP, Drastal S,
Boda WL, Tapp WN, Natelson BH. Metabolic and cardiovascular
effects of a progressive exercise test in patients with chronic
fatigue syndrome. Am J Med 1996;100:634-640
77. Riley MS, O’Brien CJ, McCluskey DR, Ball NP, Nicholls DP. Aerobic
work capacity in patients with chronic fatigue syndrome. Br Med J
1990;301:953-956
78. Montague TR, Marrie TJ, Klassen GA, Bewick DJ, Horacek BM.
Cardiac function at rest and with exercise in the chronic fatigue
syndrome. Chest 1989;95:779-784

62. Kennedy G, Spence V, Underwood C, et al. Increased neutrophil
apoptosis in chronic fatigue syndrome. J Clin Pathol 2004;57:891-893

79. Gibson H, Carroll N, Clague JE, Edwards RHT. Exercise
performance and fatigability in patients with chronic fatigue
syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993;56:993-998

63. De Meirlier K, Bisbal C, Campine I, De Becker P, Salehzada T,
Demettre E, Lebleu BA. 37 kDa 25A binding protein as a potential
biochemical marker for chronic fatigue syndrome. Am J Med
2000;108:99-105

80. Lloyd A, Hickie I, Wakefield D, Boughton C, Dwyer J.A double-blind
placebo-controlled trial of intravenous immunoglobulin therapy in
patients with chronic fatigue syndrome. Am J Med 1990;89:561568

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

75

Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu nedir?

81. Taylor R, Jason LA. The effects of psychiatric instrumentation and
scoring on psychiatric diagnoses for individuals with CFIDS.
Psychol Health 1998;13:1087-1104
82. Manu P, Lane TJ, Matthews DA. Chronic fatigue and chronic
fatigue syndrome: clinical epidemiology and aetiological
classification. In Chronic Fatigue Syndrome. Bock GR, Whelan J
(editors). Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1993, 23-42
83. Lane TJ, Manu P, Matthews DA. Depression and somatization in
the chronic fatigue syndrome. Am J Med 1991;91:335-344
84. Johnson SK, DeLuca J, Natelson BH. Depression in fatiguing
illness: comparing patients with chronic fatigue syndrome,
multiple sclerosis and depression. J Affect Disord 1996;39:21-30
85. Nutt DJ. Neurobiological mechanisms in generalized anxiety
disorder: discussion. J Clin Psychiatry 2001;62:22-27
86. Johnson SK, DeLuca J, Natelson BH. Chronic fatigue syndrome:
reviewing the research findings. Ann Behav Med 1999;21:258-271
87. Iversen A, Wessely S. Chronic fatigue and depression. Curr Opin
Psychiatry 2003;16:17-21
88. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders fourth edition, text revision [DSM–IVTR]. Washington DC; 2000
89. Gillin JC, Sitaram N, Wehr T. Sleep and affective illness. In
Neurobiology of Mood Disorder. Post RM, Ballenger JC (editors).
Baltimore: Williams & Wilkins, 1984:157-189
90. Cassem EH. Depression and anxiety secondary to medical illness.
Psychiatr Clin North Am 1990;13:597-612
91. Bell DS. The disease of thousand names. Lyondonville, NY: Pollard
Publ.,1991
92. Fukuda K, Gantz NM. Management strategies for chronic fatigue
syndrome. Federal Practitioner 1995;12:12-17
93. Levin P, Schwartz S, Furst G. Medical intervantion and
management. In Handbook of Chronic Fatigue Syndrome. Jason
A, Fennell PA, Taylor RR (editors). John Wiley& Sons Inc. New Jersey
2003 pp: 441-454
94. Collinge W. Author of recovering from chronic fatigue syndrome: a
guide to self-employment. Putnam/Perigee, 1993
95. Dobbins JG, Natelson BH, Brassloff I, Drastal S, Sisto SA. Physical,
behavioral and psychological risk factors for chronic fatigue
syndrome: a central role for stress? Journal of Chronic Fatigue
Syndrome 1995;1:43-58

96. Strayer DR, Carter Wa, Brodsky I, Cheney P, Peterson D, Salvato P,
Thompson C, Loveless M, Shapiro DE, Elsasser W, Gillespie DH. A
controlled clinical trial with a specifically configured RNA drug,
poly(I):poly(C12U), in chronic fatigue syndrome . Clin Infect Dis
1994;18 (Suppl.1):88-95
97. Cleare AJ, Heap E, Malhi GS, Wessely S, O’Keane V, Miell J. Low
dose hydrocortisone in chronic fatigue syndrome: a randomised
crossover trial. Lancet 1999;353:455-458
98. Cleare AJ, Miell J, Heap E, Sookdeo S, Young L, Malhi GS, O'Keane
V. Hypothalamo-pituitary-adrenal axis dysfunction in chronic
fatigue syndrome, and the effects of low-dose hydrocortisone
therapy. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:3545-3554
99. ‹zgi HB. Kronik Yorgunluk Sendromunda Galantamin Tedavisinin
Kortizol ve DHEAS Düzeyleri Üzerine Etkileri. Yay›nlanmam›ﬂ
Uzmanl›k Tezi, Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Psikiyatri AD,
Kayseri: 2005
100. Fulcher KY, White PD. Randomised controlled trial of graded
exercise in patients with the chronic fatigue syndrome. Br Med J
1997;314:1647-1652
101. Wearden A, Morriss R, Mullis R. A double-blind placebo-controlled
trial of fluoxetine and graded exercise for chronic fatigue
syndrome. Eur Psychiatry 1996;11 (Suppl.4):273
102. Chrisholm D, Godfrey E, Ridsdale L, Chalder T, King M, Seed P,
Wallace P, Wessely S (Fatigue Trialists’ Group). Chronic fatigue in
general practice: economic evaluation of counselling versus
cognitive behavioral therapy. Br J Gen Pract 2001;51:15-18
103. Ridsdale L, Godfrey E, Chalder T, Seed P, King M, Wallace P,
Wessely S. Chronic fatigue in general practice: is counselling as
good as cognitive behavioral therapy? Br J Gen Pract 2001;51:1924
104. Friedberg F, Krupp LB. A comparison of cognitive behavioral
treatment for chronic fatigue syndrome and primary depression.
Clin Infect Dis 1994;18 (Suppl.11):105-110
105. Afari N, Eisenberg D, Herrell R, Goldberg J, Kleyman E, Ashton S,
Buchwald DS. Use of alternative treatments by chronic fatigue
syndrome discordant twins. Integr Med 2000;2:97-103
106. Cox IM, Campbell MJ, Dowson D. Red blood cell magnesium and
chronic fatigue syndrome. Lancet 1991;337:757-760
107. Reid S, Chalder T, Cleare A, Hotopf M, Wessely S. Chronic fatigue
syndrome . Br Med J 2000;320:292-296
108. Van Hoof E, Coomans D, De Becker P, Meeusen R, Cluydts R, De
Meirleir K. Hyperbaric oxygen therapy in chronic fatigue
syndrome. Journal of Chronic Fatigue Syndrome 2003;11:37-49
109. Kisely SR. Treatments for chronic fatigue syndrome and the
internet: a systematic survey of what your patients are reading.
Australian NZJ Psychiatry 2002;36:240-245

76

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

S. Sofuo¤lu, H. B. ‹zgi, A. Asdemir

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 teﬂhis 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
BUN
CBC
ESR
DHEA

:
:
:
:
:

Alanin aminotransferaz
Azotemi
Tam kan say›m›
Eritrosit sedimantasyon oran›
Dehidroepiandrosteron

PO4
TSH
CPK
QEEG
RNase

:
:
:
:
:

Fosfor 4 oksit
Troid stimüle edici hormon
Kreatin fosfokinaz
Kantitatif EEG
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
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