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Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (ΣΧΚ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (ΣΧΚ) αποτελεί μια διαταραχή με 
κυριότερο σύμπτωμα το επίμονο αίσθημα κόπωσης και μια σειρά 
συμπτωμάτων τα οποία παρατηρούνται σε μεγάλο βαθμό κυρίως 
στις καταθλιπτικές διαταραχές. Πολλές φορές οι δύο καταστάσεις 
συνυπάρχουν. Το ΣΧΚ παρουσιάζεται κυρίως στις γυναίκες και 
σχετίζεται με ιογενείς λοιμώξεις, γενετικούς παράγοντες, ορμονική 
και εγκεφαλική δυσλειτουργία, ανοσολογικούς μηχανισμούς. Η 
αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΧΚ είναι ιδιαίτερα σύνθετη και 
δύσκολη κυρίως λόγω του περιορισμού της λειτουργικής τους 
ικανότητας και της συμμετοχής συμπτωματολογίας από τη ψυ-
χική σφαίρα. Οι χρησιμοποιούμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις 
περιλαμβάνουν την φαρμακευτική αγωγή, κατάλληλο πρόγραμμα 
αποκατάστασης και ψυχοθεραπεία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (ΣΧΚ) αποτελεί μια πολύπλοκη 
και αμφιλεγόμενη διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από 
έντονο αίσθημα κόπωσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός. Το 
αίσθημα αυτό συνοδεύεται συνήθως από σειρά άλλων κλινικών 
εκδηλώσεων όπως πυρετό, μη εξιδρωματική φαρυγγίτιδα, μυϊκή 
αδυναμία, μυοσκελετικό πόνο, διαταραχές του ύπνου, κ.ά. Η 
εκδήλωση των παραπάνω συμπτωμάτων έχει ως αποτέλεσμα 
την προσβολή της λειτουργικής ικανότητας και τον περιορισμό 
του ρόλου των ασθενών στην οικογένεια, το χώρο εργασίας, τις 
κοινωνικές ή αθλητικές/ψυχαγωγικές δραστηριότητες1-8. Άλλες ο-
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νομασίες για το ΣΧΚ σε διάφορες εθνικές ομάδες 
είναι: νευρασθένεια, επιδημική νευρομυασθένεια, 
μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα9,10, κ.ά. 

Για τη διάγνωση του συνδρόμου απαιτούνται 
τα παρακάτω κριτήρια των Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)-20063:
1)  Επιμένουσα κόπωση,η οποία δεν μπορεί να 

αποδοθεί σε κάποια συγκεκριμένη αιτία, δεν 
υποχωρεί σημαντικά με την ανάπαυση, έχει 
συγκεκριμένη πρόσφατη έναρξη και προκαλεί 
σημαντική ελάττωση των δραστηριοτήτων 
του ατόμου.

2)  Τουλάχιστον 4 από τα παρακάτω, διαρκείας 
≥6 μηνών: 
• Προσβολή της μνήμης ή της ικανότητας
•  Υπερβολική και παρατεταμένη εξάντληση 

μετά από φυσική προσπάθεια καθώς και 
έξαρση των υπόλοιπων συμπτωμάτων με τη 
φυσική ή διανοητική προσπάθεια 

• Ύπνος που δεν αναζωογονεί
• Μυϊκός πόνος
•  Πολυαρθραλγίες, χωρίς οίδημα ή ερυθρότητα 

των επώδυνων αρθρώσεων 
•  Επεισόδια κεφαλαλγίας, νέου τύπου ή σο-

βαρότητας 
• Συχνή ή υποτροπιάζουσα φαρυγγαλγία
•  Ευαισθησία στους τραχηλικούς ή μασχαλι-

αίους λεμφαδένες

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Προσβάλλει και τα δύο φύλα, με προτίμηση 
στις γυναίκες (γυναίκες/άνδρες: 2-4/1), κυρίως της 
ηλικιακής ομάδας των 40-60 ετών2,11. Σύμφωνα με 
έρευνες που έχουν γίνει στις Η.Π.Α., στην Αγγλία 
και στην Ινδία την τελευτία 20ετία αίσθημα χρόνιας 
κόπωσης αναφέρει το 11-24% των μελετηθέντων 
ομάδων του πληθυσμού. Όμως, ΣΧΚ αναπτύσσε-
ται τελικά σε ποσοστό χαμηλότερο του 10% των 
ατόμων αυτών12-17. Στις ΗΠΑ, μια μελέτη βρήκε τον 
επιπολασμό του ΣΧΚ 235/100.000 άτομα και την 
επίπτωση 180/100.000/έτος14. Σε μια άλλη μελέτη, ο 
επιπολασμός του ΣΧΚ εκτιμήθηκε σε 75-267/100.000 
άτομα, ενώ του αισθήματος χρόνιας κόπωσης σε 
1175-6321/100.000 ατόμα17.

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας το ποσο-
στό των ασθενών με ΣΧΚ εκτιμάται στο 3-20% των 
προσερχομένων ασθενών11,17. Γενικά, στο γενικό 
πληθυσμό η επίπτωση του ΣΧΚ εκτιμάται στο 0.2-
2,54%, ανάλογα με τη σύσταση των πληθυσμιακών 
ομάδων και τη μεθοδολογία της έρευνας18-21.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σχέση με ψυχιατρικές εκδηλώσεις

Σε σημαντικό ποσοστό ασθενών, που σε ορι-
σμένες μελέτες προσεγγίζει τα 2/3 των ασθενών 
με ΣΧΚ, παρατηρείται η παρουσία ψυχιατρικών 
εκδηλώσεων όπως άγχος, δυσθυμία ή κατάθλι-
ψη22-24. Δεν έχει όμως διευκρινιστεί αν οι κατα-
στάσεις αυτές οδηγούν στην ανάπτυξη ΣΧΚ ή 
οι ίδιες οι εκδηλώσεις του ΣΧΚ και η μείωση της 
λειτουργικής ικανότητας των ασθενών εξ’ αιτίας 
του συνδρόμου οδηγούν στην ανάπτυξη αυτών 
των καταστάσεων1. 

Οι Fuller-Thomson & Nimigan σε έρευνά τους 
σε 1045 άτομα με ΣΧΚ στον Καναδά, διαπίστωσαν 
την παρουσία κατάθλιψης σε ποσοστό 36% (22% 
από αυτούς με αυτοκτονικό ιδεασμό). Η κατάθλι-
ψη στα άτομα αυτά σχετίστηκε με το θήλυ φύλο, 
τη μικρότερη ηλικία έναρξης του συνδρόμου, το 
χαμηλότερο εισόδημα και τον εντονότερο περι-
ορισμό της καθημερινής δραστηριότητας λόγω 
του πόνου που προκαλεί το σύνδρομο25. Εχει 
βρεθεί σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έντασης 
της κόπωσης και του φόβου του ασθενούς ότι το 
ΣΧΚ θα έχει καταστροφικές συνέπειες στον τρόπο 
και την πορεία της ζωής του26,27. 

Η ανάπτυξη ΣΧΚ έχει συσχετιστεί με ιστορικό 
κακοποίησης στην παιδική ηλικία28.

Σχέση με το σύνδρομο ινομυαλγίας

Παρά την ομοιότητα της κλινικής εικόνας του 
ΣΧΚ με την ινομυαλγία (κατάσταση με διάχυτο 
μυοσκελετικό πόνο και έντονο αίσθημα κόπωσης 
που δεν αντιστοιχεί στη φυσική προσπάθεια 
που προηγήθηκε), πρέπει να επισημανθούν οι 
παρακάτω διαφορές:
α.  Στους ασθενείς με ΣΧΚ παρατηρείται έναρξη της 

συμπτωματολογίας μετά από ιογενή λοίμωξη 
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σε ποσοστά σημαντικά υψηλότερα συγκριτικά 
με τους ασθενείς με ινομυαλγία29.

β.  Στους ασθενείς με ΣΧΚ δεν παρατηρείται δι-
άχυτος μυοσκελετικός πόνος ή πόνος κατά 
την πίεση των χαρακτηριστικών σημείων της 
ινομυαλγίας στο μυοσκελετικό σύστημα.

γ.  Στους ασθενείς με ΣΧΚ παρατηρείται συχνό-
τερα μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας της 
προσλαμβανόμενης πληροφορίας, ενώ στους 
ασθενείς με ινομυαλγία παρατηρείται συχνό-
τερα επηρεασμός της προσοχής30.

Σχέση με το σύνδρομο υπερελαστικότητας

Αναφέρθηκε συσχέτιση του ΣΧΚ με το σύνδρο-
μο καλοήθους υπερελαστικότητας (ΣΚΥ). Οι Nijs 
και συν. αναφέρουν σε έρευνά τους σε ομάδα 
69 ασθενών με ΣΧΚ την εμφάνιση γενικευμένης 
υπερελαστικότητας των αρθρώσεων σε ποσοστό 
20,6% (58,8% από αυτούς πληρούσαν τα δια-
γνωστικά κριτήρια του ΣΚΥ) έναντι του 4,3% της 
ομάδας των μαρτύρων, χωρίς όμως να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ του βαθμού υπερελαστικότητας 
και του πόνου31. 

Σχέση με σεξουαλική δυσλειτουργία

Σχετικά με την επίπτωση του ΣΧΚ στη σεξου-
αλική ζωή, δεν υπάρχει προς το παρόν επαρκής 
βιβλιογραφία για την εξαγωγή ασφαλούς συμπε-
ράσματος. Ο Vermeulen και συν. δε διαπίστωσαν 
υψηλότερο ποσοστό σεξουαλικής δυσλειτουργίας 
στις γυναίκες, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσο-
στό των μαρτύρων32, ενώ ο Brazquez και συν. 
αναφέρουν συσχέτιση μεταξύ της κόπωσης που 
προκαλεί το σύνδρομο και της τάσης των γυναι-
κών να θεωρούν τη σεξουαλική επαφή αρνητική 
εμπειρία33.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιγραμματικά, αναφέρονται οι υποδείξεις για 
εργαστηριακό έλεγχο από δύο ειδικά κέντρα:

Το Κέντρο Πρόληψης νόσων των ΗΠΑ (Center 
of Disease Control, CDC)3 και η διεθνής Ομάδα 
μελέτης του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης 
(International Chronic Fatigue Syndrome Study 

Group)34 συνιστούν σε όλους τους ασθενείς με τις 
εκδηλώσεις του ΣΧΚ τον παρακάτω αιματολογικό 
εργαστηριακό έλεγχο: 
α) μέτρηση της ΤΚΕ, 
β)  βιοχημικό έλεγχο εκτίμησης της νεφρικής και 

ηπατικής λειτουργίας και 
γ)  μέτρηση των επιπέδων TSH (Thyroid Stimulating 

Hormone).
Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (National 

Institute of Health)-1991, επιπλέον των ανωτέρω 
εργαστηριακών εξετάσεων, συνιστά: ασβέστιο 
πλάσματος, γενική ούρων, τίτλο αντιπυρηνικών 
αντισωμάτων, δερμοαντίδραση Mantoux, καθώς 
και αποκλεισμό ψυχιατρικών νοσημάτων με τα 
κατάλληλα για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγια. 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Στην αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου έχουν 
αναφερθεί διάφοροι παράγοντες και διαδικασίες 
όπως:

Λοιμώξεις 

Έχει βρεθεί αύξηση της συχνότητας αντισω-
μάτων, έναντι του καψιδίου του ιού Epstein-Barr 
(EBV) σε σημαντικό ποσοστό των ασθενών, που 
συνηγορεί υπέρ πρόσφατης ή ενεργού λοίμωξης, 
αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις μελέτες35,36. 
Επίσης έχει αναφερθεί αύξηση της συχνότητας 
των αντισωμάτων έναντι ρετροϊών, εντεροϊών, του 
ερπητοϊού 6 του ανθρώπου, του ιού Coxsackie B, 
κ.ά. στο περιφερικό αίμα ή τους μύες των ασθενών, 
όχι όμως από το σύνολο των μελετών36-41. 

Κληρονομικότητα

Φαίνεται ότι το ΣΧΚ παρατηρείται συχνότερα 
σε μέλη οικογενειών πασχόντων42,43. Σε ανάλυση 
20.000 γονιδίων ασθενών με ΣΧΚ διαπιστώθηκε 
διαφορετικό επίπεδο έκφρασης γονιδίων που 
παίζουν ρόλο στη λειτουργία του συμπαθητικού 
συστήματος και του εγκεφάλου, στη συναισθη-
ματική απάντηση, στο stress και στον άξονα 
υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων44,45. Ο Saiki 
και συν. με τεχνική μικροσυστοιχίας (microarray) 
και Real-Time PCR σε αίμα ασθενών με ΣΧΚ δι-
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απίστωσαν συχνότερη έκφραση 9 γονιδίων, τα 
οποία σχετίζονται με την ενεργοποίηση των Τ-
λεμφοκυττάρων, την οξειδωτική φωσφορυλίωση 
στα μιτοχόνδρια, καθώς και με τη διαδικασία 
παραγωγής ενέργειας από τα κύτταρα. Τα γονίδια 
αυτά μπορούσαν να ταξινομήσουν το 79% (με 
microarray) και το 94% (με real-time PCR) των 
ασθενών καθώς και το 85% και 92%, αντίστοιχα 
των ατόμων χωρίς ΣΧΚ46. 

Ορμονική δυσλειτουργία

Σε σειρά μελετών αναφέρθηκαν:
α)  Χαμηλά επίπεδα κορτιζόλης ορού και μειωμένη 

έκκριση κορτικοτρόπου ορμόνης47

β)  Υπολειτουργία του υποθαλαμο-υποφυσιο-
επινεφριδικού άξονα48,49. Ο Roberts και συν. 
μετά την εφαρμογή προγράμματος γνωσια-
κής-συμπεριφορικής θεραπείας σε ασθενείς 
με ΣΧΚ, βρήκαν αύξηση των επιπέδων της 
κορτιζόλης του σιέλου50. Ο Papadopoulos και 
συν. μετά από έγχυση 0,5mg δεξαμεθαζό-
νης, παρατήρησαν ελάττωση των επιπέδων 
κορτιζόλης του σιέλου μόνο στους ασθενείς 
στους οποίους συνυπήρχε κατάθλιψη, εύρημα 
συμβατό με την υπόθεση ότι υπάρχει ένας μη-
χανισμός αρνητικής διαντίδρασης που οδηγεί 
στον υποκορτιζολισμό51.

γ)  Έλλειμμα στη σεροτονινεργική δραστηριότητα 
στο ΚΝΣ52. Ως γνωστόν, η σεροτονίνη διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στην ικανοποιητική 
λειτουργία του ιπποκάμπου του εγκεφάλου 
και του υποθαλαμο-υποφυσιο-επινεφριδικού 
άξονα53. Η χορήγηση φλουβοξαμίνης, η οποία 
είναι αναστολέας της επαναπρόσληψης της 
σεροτονίνης, οδήγησε σε βελτίωση των συ-
μπτωμάτων του 1/3 των ασθενών με ΣΧΚ54.

Οξειδωτικό stress 

Aναφέρθηκε αύξηση των επιπέδων των δεικτών 
οξειδωτικού stress55.

Διαταραχή του ύπνου

Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανθρώπων με ΣΧΚ 
αναφέρει δυσκολία στην επέλευση του ύπνου 

όπως και μη ικανοποιητικής ποιότητας ύπνο, που 
χαρακτηρίζεται από συχνές διακοπές και τινάγ-
ματα των ποδιών. Ο ύπνος αυτός δεν ξεκουράζει 
τον ασθενή με αποτέλεσμα να εμφανίζει χρόνια 
αϋπνία σε συνδυασμό με έντονη υπνηλία κατά 
τη διάρκεια της ημέρας56-59. Φαίνεται ότι η διατα-
ραχή συνολικά του ύπνου στους ασθενείς με ΣΧΚ 
πρέπει να ορισθεί ως χρόνια αϋπνία, σύμφωνα με 
τη δήλωση ομοφωνίας του Εθνικού Ινστιτούτου 
Υγείας των ΗΠΑ (National Institute of Health 
Consensus Science Statement)60.

Σε μια μελέτη με πολυϋπνογραφία ασθενών με 
ΧΣΚ διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό αϋπνίας τύ-
που επελεύσεως, ύπνος κακής ποιότητας, χαμηλό 
εκατοστιαίο ποσοστό φάσεων ύπνου βραδέων 
κυμάτων καθώς και συσχέτιση των περιόδων 
εισχώρησης α-δ κυμάτων ύπνου με το άγχος61. 
Σε άλλη μελέτη διαπιστώθηκαν προβλήματα ύ-
πνου και ύπνος που δεν ξεκουράζει καθώς και 
αντίληψη του ύπνου ως ύπνο κακής ποιότητας 
στους ασθενείς με ΣΧΚ. Δεν παρατηρήθηκε όμως 
διαφορά σε ο,τι αφορούσε την καθυστέρηση 
στην επέλευση του ύπνου όπως εκτιμήθηκε με 
πολυϋπνογραφία56.

Διαταραχή εγκεφαλικών λειτουργιών

Φαίνεται ότι οι ασθενείς με ΣΧΚ εμφανίζουν 
διαταραχές της μνημονικής λειτουργίας, καθώς 
και διαταραχή της ταχύτητας εκτέλεσης κινητικών 
αντιδράσεων62. Μελέτες με ΜRI εγκεφάλου έδειξαν 
μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας στην προ-
μετωπιαία περιοχή του εγκεφαλικού φλοιού, που 
σχετίστηκε με τη μείωση της φυσικής ικανότητας 
και την κόπωση των ασθενών με ΣΧΚ63-65. 

Μελέτες με Single Photon Emission CT (SPECT) 
και με Xenon-υπολογιστική τομογραφία εγκεφά-
λου, έδειξαν ελαττωμένη αιμάτωση εγκεφαλικών 
περιοχών. Η ελάττωση της αιματικής παροχής στις 
περιοχές που αρδεύονται από τη μέση εγκεφαλι-
κή αρτηρία αφορούσε αμφότερα τα εγκεφαλικά 
ημισφαίρια στους ασθενείς με ΣΧΚ, ενώ μόνο 
το αριστερό στους ασθενείς με ΣΧΚ και συνυ-
πάρχουσα ψυχιατρική νόσο66,67. Επίσης, μελέτη 
με 18F Fluozinedeoglucose Photon Emission 
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Tomography (PET) έδειξε σημαντική μείωση του 
μεταβολισμού εγκεφαλικών περιοχών, ιδιαίτερα 
του στελέχους68. 

Με λειτουργικό (Functional) MRI (f-MRI) ε-
γκεφάλου, παρατηρήθηκε αύξηση της περιοχής 
απάντησης στα οπτικά ερεθίσματα69 και επέκταση 
των εγκεφαλικών περιοχών, που ενεργοποιούνται 
κατά τη λειτουργία της μνήμης εργασίας και του 
προφορικού λόγου70. Τα παραπάνω, παραπέ-
μπουν μάλλον σε έντονη διανοητική προσπάθεια 
των ασθενών με ΣΧΚ, στην επεξεργασία των κα-
θημερινών ερεθισμάτων και πληροφοριών70-72. 

Ανοσολογικοί μηχανισμοί

Αναφέρθηκε χαμηλότερος αριθμός φυσικών 
κυτταροκτόνων (Natural Killers: ΝΚ) κυττάρων 
που παράλληλα εμφανίζουν μειωμένη λειτουργική 
ικανότητα, αυξημένη έκφραση προσκολλητικών 
μορίων επιφανείας, χαμηλός αριθμός κατασταλτι-
κών CD8+ λεμφοκυττάρων, και αυξημένα επίπεδα 
κυτταροκινών74,75. Πρέπει να αναφερθεί ότι μια 
σειρά φλεγμονογόνων κυτταροκινών (IL-1β, IL-2, 
IL-6 και TNF) έχουν συσχετιστεί με κατάθλιψη, 
άγχος και κόπωση63,75. Ο Mihaylova και συν. 
διαπίστωσαν σε ασθενείς με ΣΧΚ ελαττωμένη 
έκφραση του CD69, μορίου της πρώιμης φάσης 
ενεργοποίησης των Τ και ΝΚ κυττάρων76. Ο Nijs 
και συν. διαπίστωσαν ανοσολογική δυσλειτουρ-
γία, που συσχετίζονταν με ελαττωμένη ικανότητα 
άσκησης των ασθενών77. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΧΚ είναι ιδι-
αίτερα σύνθετη και δύσκολη. Απαιτεί συνεργασία 
του θεράποντα γιατρού με άλλους επαγγελματίες 
υγείας (γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγο, 
φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, 
διαιτολόγο κ.ά.), καθώς και με σημαντικά για τον 
ασθενή πρόσωπα, όπως την οικογένειά του, φίλους, 
συγγενείς, πρόσωπα που τον φροντίζουν, πρόσω-
πα του χώρου εργασίας ή ψυχαγωγίας, κ.ά. Είναι 
πρωταρχικής σημασίας, να αναλυθεί στον ασθενή 
η φύση του ΣΧΚ, η κλινική του έκφραση και πορεία, 
καθώς και το ότι η νοσολογική αυτή οντότητα, παρά 

το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται από χαρακτηριστικά 
εργαστηριακά ευρήματα, είναι υπεύθυνη για τα συ-
μπτώματά του όπως πόνο, κόπωση κ.ά., οδηγώντας 
σε περιορισμό της λειτουργικής του ικανότητας και 
διαταραχή της ψυχολογικής του κατάστασης. Είναι 
επίσης αναγκαίο, να τονιστεί στους πάσχοντες η 
ευνοϊκή επίδραση της άσκησης78-80. Για την αντι-
μετώπιση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της 
λειτουργικής κατάστασης των ασθενών συστήνονται 
μια σειρά από θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως 
φάρμακα, κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης 
και ψυχοθεραπεία. 

Φαρμακευτική αγωγή

•  Αντικαταθλιπτικά: Η χορήγηση τους ενδείκνυται 
για τους ασθενείς με ΣΧΚ και κατάθλιψη81. Η 
επίδρασή τους όμως στο ΣΧΚ δεν είναι αποσαφι-
νισμένη. Σε μελέτη 96 ασθενών με ΣΧΚ (45 από 
αυτούς εμφάνιζαν κατάθλιψη) με φλουοξετίνη 
για 8 εβδομάδες, δεν αναφέρθηκε ευνοϊκή επί-
δραση82. Η χορήγηση φενελζίνης (αναστολέα της 
μονοαμινοοξειδάσης-ΜΑΟ) σε ασθενείς με ΣΧΚ 
συνοδεύτηκε από βελτίωση των συμπτωμάτων, 
συγκριτικά με τη χορήγηση placebo83. Η χορήγηση 
φλουβοξαμίνης (αναστολέα της επαναπρόσληψης 
της σεροτονίνης) βελτίωσε τα συμπτώματα του 
1/3 των ασθενών με ΣΧΚ που χορηγήθηκε54, ενώ 
η χορήγηση βουπροπριόνης επέδρασε ευνοϊκά 
στην κόπωση και τα καταθλιπτικά συμπτώματα84. 
H χορήγηση βενλαφαξίνης σε 2 περιπτώσεις 
είχε ευνοϊκή επίδραση στα συμπτώματα του 
ΣΧΚ85, ενώ η μοκλοβεμίδη είχε ήπια επίδραση 
στην κόπωση, την κατάθλιψη, το άγχος και το 
αίσθημα ευεξίας86.

•  Κορτικοστεροειδή: Η θέση των κορτικοστεροειδών 
στο ΧΣΚ δεν είναι αποσαφινισμένη. Ο McKenzie 
και συν. αναφέρουν ήπια ευνοϊκή επίδραση σε 
70 ασθενείς με ΣΧΚ μετά από χορήγηση κορτι-
ζόνης (25-35 mg /ημέρα από του στόματος) για 
12 εβδομάδες87, με παράλληλη όμως καταστολή 
της επινεφριδικής λειτουργίας σε 12 από αυτούς. 
Επίσης, ο Cleare και συν. αναφέρουν ήπια επίδρα-
ση μετά χορήγηση 5-10mg/ημέρα υδροκορτιζό-
νης από του στόματος σε 32 ασθενείς, που δεν 
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παρουσίαζαν συνοδές ψυχιατρικές παθήσεις88. 
Η χορήγηση φλουοροκορτιζόνης (0,1-0,2mg) 
συνοδεύτηκε από παρόμοια αποτελέσματα89. 
Άλλα φάρμακα που δοκιμάσθηκαν:
α)  Galantamine: η χορήγηση της, για 16 εβδο-

μάδες, σε ασθενείς με ΣΧΚ δεν οδήγησε σε 
βελτίωση των συμπτωμάτων τους90.

β)  Meτhylphenidate: η χορήγηση της σε δο-
σολογία 10mg, 2 φορές την ημέρα, οδή-
γησε σε βελτίωση της συγκέντρωσης και 
της κόπωσης σε ποσοστό 22% και 17%, 
αντί στοιχα, στους ασθενείς με ΣΧΚ στους 
οποίους χορηγήθηκε91. 

γ)  Αcyclovir: η χορήγησή του ενδοφλεβίως ή p.o. 
(λόγω της συσχέτισης του ΣΧΚ με λοίμωξη 
από τον ιό του έρπητα), δεν συνοδεύτηκε 
από ευνοϊκή επίδραση92. 

δ)  Υπεράνοση γ-σφαιρίνη: η i.v. χορήγησή της δε 
συνοδεύτηκε από ευνοϊκή ανταπόκριση93.

Πρόγραμμα αποκατάστασης

Για να έχει ευνοϊκή επίδραση το πρόγραμμα 
αυτό απαιτείται:
•  Να εκτιμάται η κατάσταση του ασθενούς από την 

άποψη της έντασης των συμπτωμάτων και της 
επιβάρυνσης της ψυχολογικής του κατάστασης

•  Να προσαρμόζεται διαρκώς στην εξέλιξη των 
συμπτωμάτων και της ψυχολογικής κατάστασης 
του ασθενούς

•  Να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι καθημερινές 
δραστηριότητες, οι ανάγκες και οι προτιμήσεις 
του ασθενούς

•  Να χρησιμοποιούνται όλα τα φυσικά μέσα που 
ενδείκνυνται όπως θερμά ή ψυχρά επιθέματα, 
διαθερμίες, υδροθεραπεία, υδροκινησιοθερα-
πεία, κατάλληλο πρόγραμμα ασκήσεων, κ.ά. σε 
περιπτώσεις που συνυπάρχει περιοχικός πόνος 
του μυοσκελετικού 

•  Να συνδυάζεται η εφαρμογή του προγράμματος 
αυτού με την εφαρμογή ψυχοθεραπείας
Όπως φάνηκε από σημαντικό αριθμό αναφορών, 

η άσκηση έχει καθοριστικής σημασίας ρόλο στην 
αντιμετώπιση των ασθενών με ΣΧΚ77,78,94,95, αρκεί 
να μην παραβλέπεται ότι: 

α)  Οι ασθενείς με ΣΧΚ δεν ανταποκρίνονται ε-
παρκώς στην άσκηση, όπως παρατηρείται σε 
ασθενείς που πάσχουν από άλλα νοσήματα ή 
σε υγιή άτομα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
η άσκηση προκαλεί αύξηση της έκκρισης των 
ενδογενών οπιούχων και ενεργοποιεί ανασταλ-
τικούς μηχανισμούς του πόνου. Λόγω όμως 
της διαταραχής του εγκεφαλικού μηχανισμού 
επεξεργασίας του άλγους και της παρατηρού-
μενης μείωσης του όγκου της φαιάς ουσίας 
στους ασθενείς με ΣΧΚ, οι παραπάνω μηχα-
νισμοί δεν ενεργοποιούνται ικανοποιητικά, 
ώστε να παρατηρηθεί η επιθυμητή ύφεση 
του πόνου64,94,95.

β)  Η εφαρμογή άσκησης ιδιαίτερα υψηλής έντα-
σης ή φυσικής δραστηριότητας έστω και κατά 
30% εντονότερης της συνήθους, μπορεί να 
συνοδευτεί από έξαρση των συμπτωμάτων. 
Η άσκηση ή η φυσική δραστηριότητα ήπιου 
όμως ή μέτριου βαθμού μπορεί να οδηγήσει 
σε βελτίωση94,95.
Στην καθημερινή κλινική πράξη, συνιστάται η 

προοδευτική εφαρμογή των ασκήσεων:
Στην αρχή ο στόχος επικεντρώνεται στη βελτί-

ωση της ικανότητας των ασθενών να εκτελούν τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες. Στη συνέχεια, 
εφαρμόζονται προοδευτικά αυξανόμενης έντασης 
ασκήσεις, αποτρέποντας όμως την έξαρση των 
συμπτωμάτων της νόσου με την παρεμβολή δια-
στημάτων χαλάρωσης. Κάθε φορά που ο ασθενής 
τα καταφέρνει, αυξάνεται προοδευτικά η ένταση 
και η διάρκεια των ασκήσεων. Είναι σημαντικό να 
αποφευχθούν πρακτικές που θα οδηγήσουν σε 
μεγάλου βαθμού ένταση/διάρκεια άσκησης και 
έξαρση των συμπτωμάτων95. Μπορεί να συνδυ-
αστούν ασκήσεις αερόβιες, αύξησης του εύρους 
κίνησης και ενδυνάμωσης. Ο Fulker και συν.78 
αναφέρουν βελτίωση έως 70% των συμπτωμάτων 
σε 66 ασθενείς με ΣΧΚ μετά από την εφαρμογή 
προοδευτικά αυξανόμενης έντασης και διάρκειας 
ασκήσεων για 12 εβδομάδες. Η βελτίωση αυτή 
διατηρήθηκε 3 και 12 μήνες αργότερα. Ο Nijs και 
συν. συνιστούν τον περιορισμό της διάρκειας και 
της έντασης της βάδισης95. 
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Ψυχοθεραπεία

Σε μια σειρά μελετών εφαρμογής προγράμματος 
γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας (ΓΣΘ), οι 
οποίες συγκεντρώνονται στην ανασκόπηση των 
Gluckman et al94, αναφέρθηκαν ευνοϊκά αποτελέ-
σματα στη βελτίωση των συμπτωμάτων του ΣΧΚ. 
Σε μελέτη 60 ατόμων με ΣΧΚ, το 73% των ασθενών 
που υποβλήθηκε σε ΓΣΘ αναφερε βελτίωση των 
συμπτωμάτων της διαταραχής2. Η ΓΣΘ σε σχέση 
με πρόγραμμα χαλάρωσης επέφερε ευνοϊκότερα 
αποτελέσματα, τα οποία διατηρήθηκαν και μέχρι 
την μετά 6 μήνες επαναξιολόγηση. Σε μελέτη 278 
ασθενών με ΣΧΚ που τυχαιοποιημένα υποβλήθη-
καν σε ΓΣΘ, ή συμμετείχαν σε ομάδα υποστήρι-
ξης-εκπαίδευσης ή δεν υποβλήθηκαν σε καμία 
ενεργητική παρέμβαση, αναφέρεται βελτίωση του 
αισθήματος κόπωσης, της μυϊκής ισχύος και γενι-
κότερα της ευεξίας στην ομάδα που ακολούθησε 
τη ΓΣΘ, συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες. 

Σε ασθενείς με ΣΧΚ που υποβλήθηκαν τυχαι-
οποιημένα σε 
α) ΓΣΘ, 
β)  συμμετοχή σε ομάδα υποστήριξης-εκπαί-

δευσης 
γ)  συνήθη ιατρική φροντίδα διαπιστώθηκε, αξι-

ολογώντας την επίδραση της θεραπείας 6 και 
12 μήνες αργότερα, σημαντική διαφορά προς 
όφελος των ασθενών με ΓΣΘ όσον αφορά 
στη βελτίωση των διανοητικών λειτουργιών, 
την ευεξία, την ικανότητα βάδισης και του 
αισθήματος κόπωσης. 
Τα παραπάνω αξιολογήθηκαν με το ερωτημα-

τολόγιο SF-3694.
Σε μετα-ανάλυση του Price96 και συν. αναφέρ-

θηκε ότι η εφαρμογή ΓΣΘ υπερείχε σημαντικά της 
συνήθως εφαρμοζόμενης θεραπείας σε ασθενείς με 
ΣΧΚ, καθώς και άλλων ψυχολογικών παρεμβάσεων 
όπως συμβουλευτικής παρέμβασης ή εκπαίδευσης/
υποστήριξης τουλάχιστον όσον αφορά στα βρα-
χυπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μελέτη του de Lange 
και συν. σε ασθενείς με ΣΧΚ, στους οποίους με 
ΜRI εγκεφάλου διαπιστώθηκε ελάττωση του όγκου 
της φαιάς ουσίας στην προμετωπιαία περιοχή του 

φλοιού. Η εφαρμογή ΓΣΘ σε αυτούς τους ασθενείς 
οδήγησε σε βελτίωση της ταχύτητας εκτέλεσης των 
διανοητικών λειτουργιών, της φυσικής δραστηρι-
ότητας και της ευεξίας σε συνδυασμό με αύξηση 
του όγκου της φαιάς ουσίας97. 

Πρόγνωση

Σε γενικές γραμμές η πρόγνωση δεν είναι ευνο-
ϊκή94. Όμως, σύμφωνα με τη μελέτη του Sharpe 
και συν. σε 144 ασθενείς με ΣΧΚ διαπιστώθη-
κε προσβολή της λειτουργικής ικανότητας των 
ασθενών σε ποσοστό 73% στις 6 εβδομάδες, 
αλλά μόνο 33% στα 4 έτη παρακολούθησης98. 
Επιπρόσθετα, σε μελέτη του Clark και συν. πα-
ρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της επιμονής 
των συμπτωμάτων των ασθενών με ΣΧΚ και των 
παρακάτω παραγόντων99: 
α)  Της παρουσίας 8 μη ερμηνεύσιμων φυσικών 

συμπτωμάτων, διαφορετικών από αυτά που 
απαιτούνται από τα κριτήρια διάγνωσης του 
ΣΧΚ

β)  Της ηλικίας 38 ετών, κατά την έναρξη των 
συμπτωμάτων 

γ) Του ιστορικού δυσθυμικής διαταραχής 
δ) Της ύπαρξης πόνου διάρκειας ≥1,5 έτους
ε)  Του χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

(συνολικά έτη εκπαίδευσης<16) 
Δυσμενής προγνωστικός παράγοντας είναι 

επίσης το να πιστεύει ο ασθενής ότι η νόσος του 
οφείλεται σε κάποια άγνωστη σωματική νόσο, η 
οποία δεν αποκαλύπτεται με τον εργαστηριακό 
έλεγχο, δημιουργώντας του ως εκ τούτου έντονο 
φόβο και άγχος100. 

ABSTRACT

Chronic Fatigue Syndrome (CFS)
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Chronic Fatigue Syndrome (CFS) is a disorder 
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whose main symptom is persistent fatigue. In 
addition to that, patients appear having a wide 
variety of symptoms that are found mainly in de-
pressive disorders: CFS and depression co-exist in 
many of them. CFS is more frequently diagnosed 
in women and has been associated with viral 
infections, genetic factors, hormonal and cerebral 
dysfunction, immunologic mechanisms. Treating 
patients suffering from CFS is complex and chal-
lenging mainly because of patients’ functional 
deterioration and depressive like symptomatology. 
Treatment procedures include medication, graded 
exercise programs and psychotherapy. 

Ηellenic Rheumatology 2010, 21(3):178-188

Key words: fatigue, depression, graded exercise.
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