Chronický únavový syndróm

Chronický únavový syndróm (medzinárodná skratka CFS – chronic fatigue syndrome) je
ochorenie, ktorému sa venuje veľká pozornosť posledných 20 rokov. Ide o komplikovanú poruchu
charakterizovanú extrémnou únavou, ktorá sa nezlepšuje odpočinkom a môže zhoršiť fyzické alebo
duševné aktivity. Táto choroba je závažným diagnostickým, terapeutickým, sociálne –
ekonomickým a posudkovým problémom.
Informácie o výskyte chronického únavového syndrómu nie sú jednoznačne k dispozícii,
z doterajších epidemiologických štúdií sa prevalencia ochorenia udáva v Európe asi 30 50/100 000
obyvateľov. Ochorenie postihuje ľudí všetkých etnických, socioekonomických a vekových skupín.
Prevažujú jedinci s veľkým zmyslom pre povinnosť a zodpovednosť, ktorí sú zvyknutí podávať
maximálny výkon, nevedia odpočívať, prepínajú svoje sily. Ide teda o veľmi pracovitých
a ambicióznych ľudí, ktorých predstavy neboli z najrôznejších dôvodov naplnené. U žien je
diagnostikovaný chronický únavový syndróm dva až štyrikrát častejšie ako u mužov. Ochorenie sa
najčastejšie vyskytuje vo veku od 20 do 50 rokov.
Vzhľadom na rozmanitosť klinického obrazu sa ochorením zaoberajú odborníci z mnohých
medicínskych odborov, najmä internisti, neurológovia, klinický imunológovia, reumatológovia,
endokrinológovia, psychiatri, psychológovia. V diagnostike je nutné rozlíšiť bežnú únavu, ako
symptom mnohých ochorení.
Jedinci s chronickým únavovým syndrómom majú príznaky podobné najbežnejším vírusovým
ochoreniam. Príznaky infekcie ale obvykle ustupujú za niekoľko dní alebo týždňov, ale príznaky
chronického únavového syndrómu trvajú omnoho dlhšie. Môžu prísť bez akéhokoľvek varovného
signálu. Nie je zriedkavosťou, že sa títo ľudia považujú za simulantov, hypochondrov alebo
neurastenikov.
V priebehu rokov bolo predložených niekoľko diagnostických návodov, ktoré boli postupne
revidované. Dnes sa celosvetovo za základ pri diagnostike ochorenia považujú nasledovné kritériá
z roku 1994 podľa Fukudu a spol.: únava trvajúca dlhšie ako 6 mesiacov, zhoršenie pamäti alebo
koncentrácie, bolesti v krku, bolestivé lymfatické uzliny, bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti hlavy,
poruchy spánku, zhoršenie únavy po námahe, neurologické a psychické ťažkosti. Podľa týchto kritérií
teda nevysvetliteľná alebo stále sa vracajúca únava trvajúca 6 mesiacov, alebo viac mesiacov po sebe
nasledujúcich, súčasne s najmenej štyrmi a viac subjektívnymi príznakmi svedčí pre chronický
únavový syndróm.

Iný prístup, bližší európskemu medicínskemu uvažovaniu, ponúkajú britské (oxfordské)
odporúčania. Vychádzajú z dvoch základných podmienok, a to, že únava je základnou podmienkou
ochorenia a že niektoré stavy a choroby musia byť vylúčené. Teda únava je hlavý príznak. Chronický
únavový syndróm má zrejmý začiatok a netrvá po celý život. Únava je ťažká, zneschopňujúca
a postihujúca fyzické a duševné funkcie. Únava je prítomná minimálne 6 mesiacov, v priebehu
ktorých je prítomná minimálne 50% času. Ostatné príznaky môžu byť prítomné, a to predovšetkým

bolesti svalov, poruchy spánku a nálady. Touto definíciou by mali byť vylúčení predovšetkým chorí so
zdravotnými poruchami spôsobujúcimi únavu (napríklad ťažká chudokrvnosť, stavy spojené
s infekčnou mononukleózou, lymskou boreliózou, tuberkulózou, prípadne ďalšími akútnymi
a chronickými infekciami, ďalej s rozstrúsenou mozgomiechovou sklerózou, autoimunitným zápalom
štítnej žľazy, chorí s diagnostikovanou schizofréniou, mániodepresívnou poruchou, toxikomániou,
poruchami príjmu potravy a dokázaným organickým poškodením mozgu). Ak sú všetky obvyklé
príčiny únavy vylúčené, pozornosť sa upriami na možný chronický únavový syndróm.
Charakteristický klinický obraz chorého s uvažovanou diagnózou chronického únavového syndrómu
je asi takýto:
- väčšinou doteraz zdravý jedinec, prevažne ženy, vek 20 – 50 rokov, na začiatku prekonané
horúčnaté ochorenie (v ¼ a ½ prípadov), v mladšom veku často s obrazom infekčnej
mononukleózy, neskôr záhadne pretrvávajúca viróza, následne sa objaví únava doteraz
nezvyklého trvania a intenzity, často s novo sa objavujúcimi zvýšenými teplotami, bolesťami
svalov, bolesťami rôznych kĺbov, bolesťami krčných lymfatických uzlín, poruchou spánku,
pamäti a koncentrácie.
Zo všetkých chronických ochorení je chronický únavový syndróm najzáhadnejší. Príčina ochorenia
nie je známa, uvažuje sa o komplexnej poruche imunitného systému, s účasťou zatiaľ neznámej
infekcie, s druhotným dopadom na centrálnu nervovú sústavu a endokrinný systém. Súčasný výskum
odhalil významnú spoluúčasť poruchy imunity na rozvoji ochorenia. Presná povaha tejto komplexnej
a nešpecifickej poruchy nie je však doteraz plne objasnená. Komplexný obraz ochorenia oprávňuje
k úvahám o porušenej regulácii troch základných pilierov – nervového systému, endokrinného
systému a imunitného systému. Preto ani neprekvapuje pestrosť klinického obrazu chronického
únavového syndrómu. Významnú úlohu pri vzniku ochorenia má stres, lebo oslabuje imunitný systém
a tým zasahuje do niekoľkých úrovní vzniku tejto choroby. Na vzniku ochorenia sa možno podieľa aj
mnoho ďalších rôznych faktorov súčasne. Chronický únavový syndróm vzniká obvykle u jedincov
s vrodenou vnímavosťou, niekedy po prekonaní infekcie a za spolupôsobenia akútneho alebo dlhšiu
dobu pôsobiaceho stresu. Postupne sa rozvíja bludný kruh vzájomne sa ovplyvňujúcich nepriaznivých
faktorov vonkajšieho prostredia, opakovaných infekcií s nedostatočnou imunitnou odpoveďou
a opakovanou psychickou záťažou.
Doteraz nie je známa plne účinná liečba, ktorá by priniesla efekt u každého chorého. Súvisí to,
pochopiteľne, so zatiaľ neznámou príčinou ochorenia. V prvom rade je snaha ovplyvniť prítomnú
infekciu a imunitnú poruchu, navrátiť psychickú rovnováhu, odstraňovať únavu, liečiť poruchu
spánku, tlmiť bolesti a zažívacie ťažkosti. Nevyhnutný je korektný prístup k chorému, to znamená
vidieť ho ako celok a ako celkovú poruchu aj liečiť. Liečebný postup nemôže byť u všetkých rovnaký,
ale je nevyhnutné pristupovať individuálne. Pri tejto chorobe nie je možné navrhnúť jednotnú
liečebnú schému. Chorým veľmi pomáha vedomie, že nie sú vo svojom probléme osamotení, že majú
pri sebe ľudí, ktorí chápu ich situáciu a sú pripravení kedykoľvek pomôcť. Chorým má byť poskytnutá
rada odborníkov ako redukovať stres, ako udržiavať primeranú dennú aktivitu, ako do svojho
denného programu zaradiť cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta.
Tak ako je pri tomto ochorení problém diagnostický a liečebný, tak je aj problém posudkový.
Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne sa stretávajú pri kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu
u ošetrujúcich lekárov s pacientmi, ktorých trápi nadmerná únava, preto sa podrobujú množstvu

rôznych vyšetrení, s cieľom zistiť príčinu stavu. Vo veľkej väčšine prípadov sa zistí orgánové alebo
systémové ochorenie, ktoré je jednoznačne príčinou ťažkostí postihnutého, vrátane nadmernej
únavy. V týchto prípadoch sa lieči základné ochorenie a podľa klinického priebehu postihnutý môže
byť rôzne dlhú dobu dočasne práceneschopný, alebo pri závažnejšom funkčnom postihnutí toho
ktorého orgánu aj uznaný invalidným. Len v malom počte prípadov sa určí diagnóza chronického
únavového syndrómu. Prevažne sú títo postihnutí rôzne dlhú dobu dočasne práceneschopní a pri
dodržiavaní odporúčanej liečby a dodržiavaní správnej životosprávy sa opätovne zaradia do
pracovného procesu. Len v ojedinelých prípadoch je nutné vzhľadom na priebeh ochorenia uznať
invaliditu, s rôznou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
V prílohe č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je
chronický únavový syndróm zaradený v Kapitole III – Poruchy imunity, Oddiel C – Chronický únavový
syndróm, Položka 1 – Chronický únavový syndróm, písmeno:
a) stredná forma so závažným poklesom celkovej výkonnosti organizmu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30% – 40%
b) ťažká forma so stratou zárobkovej schopnosti z hľadiska duševných
a telesných schopností - s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť 70 % – 80%.
Z uvedeného je zrejmé, že stredná forma chronického únavového syndrómu nepodmieňuje
uznanie invalidity, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je viac ako 40%.
V nasledujúcom grafe je uvedený počet uznaných invalidít v Slovenskej republike pre
chronický únavový syndróm, ako samostatnú klinickú jednotku v rokoch 2010, 2011 a 2012. Celkový
počet 5 uznaných invalidít za 3 roky svedčí o tom, že toto ochorenie je v ťažkej forme
diagnostikované zriedka.

Chronický únavový syndróm nie je výnimočným ochorením, keď počet pacientov v Európe sa
odhaduje na dva milióny. Toto číslo ale nezodpovedá skutočnosti, lebo určite existuje veľa prípadov,
kedy je choroba nerozpoznaná a teda aj nediagnostikovaná. Zvládnutie chronického únavového
syndrómu je tak zložité ako samotná choroba. Neexistuje zatiaľ žiadna liečba vyslovene pre tento
syndróm a príznaky ochorenia sa rýchlo menia. Tieto faktory komplikujú tak diagnostiku ako aj liečbu.
Základom je komplexný, trpezlivý a empatický prístup k takto postihnutým jedincom.
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