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СИНДРОМ НА ХРОНИЧНАТА УМОРА. 

ПОЛСКА ИДЕЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА БОЛНИЯ 
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Polski-pomysl-na-poprawe-jakosci-zycia-chorych,240679,14.html 

 

 

В броя от вчера, 26.12.2022 г., послкото електронно медицинско списание 

„Пазар на здравето“ (Rynek zdrowia) публикува интересен материал, 

посветен на Синдрома на хроничната умора. И тъй като темата ми се 

струва много важна, независимо какво е отношението на лекарите и 

обществото като цяло към този проблем (ако въобще го познават), реших 

да не правя никакви интерпретации, а просто да преведа материала.  

Преводът е направен по: PG/PAP/RZ (2022) Zespół przewlekłego zmęczenia. 

Polski pomysł na poprawę jakości życia chorych. W: Rynek zdrowia z 26 

grudnia. https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Zespol-

przewleklego-zmeczenia-Polski-pomysl-na-poprawe-jakosci-zycia-

chorych,240679,14.html 
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Комбинацията от системна криостимулация със статични 

упражнения за разтягане намалява чувството на умора, 

подобрява функцията на автономната нервна система и 

значително подобрява качеството на живот на пациентите със 

синдром на хроничната умора. 

 

Синдром на хроничната умора. Как можем да 

помогнем на болните? 

Синдромът на хроничната умора) (СХУ – на англ. chronic fatigue 

syndrome, CFS) е рядко и много сериозно заболяване, което силно 

ограничава възможностите за извършване на ежедневни дейности, а в 

по-тежките си форми води до неработоспособност и инвалидност. 

Разпространението му в световен мащаб варира приблизително от 0,3 до 

0,6 %. Пандемията COVID-19 има забележим принос за увеличаването на 

честотата на синдрома на хроничната умора. 

Основният симптом на синдрома е крайно, почти инвалидизиращо 

чувство на изтощение. Болните спят лошо, чувстват се изтощени 24 часа в 

денонощието, страдат от главоболие, болки в мускулите и ставите, имат 

проблеми с паметта и концентрацията. Те не са в състояние да извършват 

физически натоварвания, а често дори да стават от леглото. 

До момента не са разработени специфични диагностични маркери за 

CFS, нито пък има единни критерии за диагностицирането му. Няма и 

специфично лечение на заболяването. 

„Преди десет години бях на стаж в Нюкасъл и там за пръв път се сблъсках 

с хора, боледуващи от CFS. При тях видях много характерни симптоми на 

дисавтономия или нарушения на автономната нервна система. Това ме 

заинтересува и след завръщането ми аз и екипът ми започнахме първи в 

страната да търсим такива пациенти и да провеждаме първите проекти с 

тях. Доколкото ми е известно, това все още не е популярна тема в Полша", 

казва професор Павел Залевски от Collegium Medicum към университета 

„Николай Коперник“ в Торун. 

Резултатите от своите изследвания, проведени заедно с други служители 

на Катедрата по физиология на физическите упражнения и 

функционална анатомия, професорът е публикувал в списанието Journal 

of Translational Medicine" (https://doi.org/10.1186/s12967-022-03460-1). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_mOfhuZr8AhU7Q_EDHShBDUEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fdiseases-conditions%2Fchronic-fatigue-syndrome%2Fsymptoms-causes%2Fsyc-20360490&usg=AOvVaw270i5Ovql1RzLAfvfQIelm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_mOfhuZr8AhU7Q_EDHShBDUEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mayoclinic.org%2Fdiseases-conditions%2Fchronic-fatigue-syndrome%2Fsymptoms-causes%2Fsyc-20360490&usg=AOvVaw270i5Ovql1RzLAfvfQIelm
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Учените установили, че системната криотерапия, особено в комбинация 

със статични упражнения за разтягане, е много обещаващ подход за 

лечение на CFS. Авторите подчертават, че това е важна терапевтична 

индикация, като се има предвид липсата на други ефективни 

възможности за лечение на тези пациенти и липсата на начини за 

премахване на симптомите, които често водят до инвалидност. 

„Захванахме се с тази тема, защото бяхме водени от желанието да 

помогнем на пациентите, чието положение е наистина трудно – казва 

проф. Залевски. – Самото диагностициране на заболяването е сложно, 

нямаме специфични биомаркери за него. Не можем да им предложим и 

специфично фармакологично лечение. Има някои опити, лекарите се 

опитват да се намесят, но няма целенасочено, специфично лечение на 

това разстройство, което да подобри функционирането на пациентите“. 

Професорът обяснява, че симптомите на CFS са много неспецифични. Те 

представляват мозайка от различни заболявания, най-вероятно с вирусна 

етиология. Такъв е случаят и с COVID-19. 

„По ирония на съдбата пандемията COVID дойде на помощ на пациентите 

със CFS – казва водещият автор на статията. – Всъщност симптомите на 

постковидната болест са много сходни с тези на синдрома на хроничната 

умора. През последните месеци в научната литература се появиха доста 

статии за връзките между CFS и постковидния синдром. Тоест колкото 

повече идеи се появяват за това как да се облекчат страдащите от така 

наречения хроничен COVID-19, толкова повече шансове има да се намери 

решение и на проблема на пациентите с CFS“. 

Сред симптомите, които са характерни за двете състояния, професорът 

изброява: когнитивни нарушения, влошаване на краткосрочната памет, 

нарушени функции на вниманието и обработката на данни, проблеми със 

съня, хронично чувство на умора и дори нарушения на езиковата 

компетентност и симптоми на дисавтономия. С други думи: това, което 

ние в COVID наричаме „мозъчна мъгла“, е ежедневна реалност за всички 

пациенти със CFS. 

Както разказва професор Залевски, системната криотерапия активира 

физиологични механизми, насочени към поддържане на постоянна 

телесна температура. Доказана е и противовъзпалителната му 

ефикасност. Предишни проучвания на екипа от Университета в Краков 
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също показват силно стимулиращо и регулиращо действие на ниските 

температури върху автономната нервна система (АНС), особено върху 

нейната парасимпатикова част. В първия момент студът силно активира 

симпатиковата нервна система, докато в дългосрочен план има 

тонизиращ ефект и нормализира симпатиковия и парасимпатиковия 

баланс. 

Тъй като дисфункцията на AUN се наблюдава в хода на синдрома на 

хроничната умора, учените решават да комбинират тези факти. 

„Обикновено в методиката на криотерапията се използват упражнения, 

които засилват ефекта ѝ – казва проф. Залевски. – Най-често това са 

аеробни упражнения, например кардио. В този случай обаче не можехме 

да ги приложим, тъй като един от най-важните клинични симптоми на 

CFS е патологичната непоносимост към физически упражнения. Затова 

започнахме да търсим други форми на работа с тялото“. 

Освен това научните данни сочат, че статичното разтягане може да 

засили активирането на митохондриите, които са важен компонент на 

мускулните клетки и им осигуряват необходимата енергия за работа 

(свиване). 

Учените вече знаеха, че митохондриалната функция е намалена при 

хората със CFS по неизвестни причини. Следователно лекото разтягане 

първо ще позволи на тялото да се тонизира и успокои след такъв силен 

стимул като криостимулацията, и второ, ще подобри митохондриалната 

функция. 

В проучването са участвали 32 пациенти със синдром на хроничната 

умора и 18 здрави лица, влизащи в контролната група. В продължение на 

2 седмици всички те участвали в програма, която включвала общо 10 

сесии с упражнения за разтягане и последваща криотерапия (от няколко 

десетки секунди в началото до 3 минути по време на последните сесии). 

Оказало се, че в групата с CFS е намаляло значително усещането за умора 

и сънливост. Подобрили се и някои аспекти на когнитивното 

функциониране (напр. скоростта на обработка на визуална информация). 

„Нашите пациенти имаха субективно усещане за по-големи енергийни 

резерви. Те съобщаваха за подобрено функциониране. От друга страна, от 

физиологична гледна точка забелязахме значително подобрение на 

сърдечната функция, регулиране на кръвното налягане и подобряване на 
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автономната система, т.е. облекчаване на симптомите на гореспоменатата 

дизавтономия“ – посочва авторът на изследването. 

Положителният ефект от приложените процедури се задържал при 

пациентите в продължение на няколко седмици. След изтичането на този 

период процедурите би трябвало да се повторят. Според професор 

Залевски от научна гледна точка този метод е много рентабилен. 

Професорът добавя, че много пациенти с CFS се борят с омаловажаването 

на симптомите им и с тяхното неразбиране. „Чуват, че в днешно време 

всички са уморени. В същото време това не е типична физиологична или 

поведенческа умора. Това е патологична умора, която не се възстановява 

чрез нормалния процес на възстановяване“ – подчертава той. 

При някои хора синдромът на хроничната умора води до пълна кахексия 

и смърт, включително при деца. При голяма група пациенти 

заболяването протича с редуващи се периоди на ремисия и 

функционален упадък. Много малък процент от пациентите се излекуват 

напълно. 

Що се отнася до генезиса на CFS, при някои хора е възможно да се 

определи точният момент на вирусната инфекция, която е предизвикала 

първите симптоми. Има обаче и такива, при които е невъзможно да се 

определи такава точка, тъй като много инфекции имат субклинично 

протичане; те са безсимптомни или слабо симптоматични. 

 

*** 

В края на статията е посочен един от най-тежките дефекти, който се 

проявява при много съвременни медици – неглижирането на симптоми, 

които не се вписват във вече рутинно изградени и твърде регидни 

мисловни схеми в главите на лекуващите лекари. Подобно неглижиране 

или дори осмиване, може да доведе до непредумишлено убийство на 

пациента, т.е. до тежка форма на ятрогенни увреждания, за които пише 

още Айвън Илич в своята „Медицинска Немезида“.  

Добре е, когато лекарите не разбират или не знаят нещо винаги да си 

припомнят мисълта на Лудвиг Флек: „На теория е невъзможно, но на 

практика се случва“. Не може личното Его на лекаря да е по-голямо от 

живота на пациента. Ако е, то тогава обикновено пациентът облича 

„дървен костюм“ и то по вина на „дизайнера“ (познайте кой е той). 
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Добре е, също така, лекарят да слуша повече пациента, защото колкото и 

години да е учил, каквито и колкото дипломи да има, той не живее с 

болестта, усещанията и преживяванията на пациента си. Последният е 

този, който страда, страхува се, изпитва болка и е заплашен живота му, 

както от болестта, така и от потенциалната некомпетентност на лекаря. 

Мисля си, че синдромът на хроничната умора може да бъде добър пример 

в тази посока. Този синдром се наблюдава често при хора с ревматоидни 

заболявания. Повечето от хората, които познавам и които по някакъв 

начин успяваме на овладяваме „изблиците“ на този синдром (или поне 

така аз си мисля) отдавна сме спрели да се оплакваме, защото никой не 

ничува. Как да обясня на лекар, че съм спал спокойно цяла нощ, 

хроничната болка вероятно е била на купон и не ми е досаждала и 

въпреки това се събуждам уморен, сякаш съм „преорал Витоша“? 

И въпреки всичко да се надяваме, че изследователите ще открият 

ефективно лечение, водещо до излекуване от това изключително 

досадно, но и много опасно, както се оказва, страдание. 

 

 

 

превод от полски език и бележки:  

проф. дсн Божидар Ивков 


