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(Chronic Fatigue Syndrome)
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nio branduolinio rezonanso tyrima, verEia galvoti apie organinius pakenkimus galvos smegenyse. Patologiniai imunologiniq
tyrimq duomenys aigkiai byloja
apie nenormalia ligonio imunine
sistemq, kuri gali.btiti nusilpusi
arba per daug aktyvi. Tdomius
duomenis paskelbe Skotijos
mokslininkai. Jie nustate, kad
75% visq LNS ligoniq turi
pakitusias mitochondrijas, t.y.
lqsteliq daleles, kuriose vyksta
biochemine energijos gamyba.
Kita grupe mokslininkq atrado,
kad yra sutrikimai neurohormonines sistemos veikloje.
Didele problemq kelia tai, kad,
neiinant ligos mechanizmo ir
sukelejo, kol kai nera ir specifinio
gydymo. Todel giuo metu LNS terapijoje yra dvi pagrindines kryptys. Viena kryptis, stengiantis palengvinti ligonio simptomus.
Tam tikslui naudojami gerai
iinomi vaistai. Yra plaEiai
taikomi ivairiis antidepresantai,
prieguidegiminiai, priegalerginiai, nuskausminantys ir kiti
vaistai. Tokiu atveju gydymas
labai priklauso nuo gydytojo
igmones ir jo klinikinio patyrimo.
Kita kryptis - eksperimentinis
gydymas. Yra kuriami nauji
vaistai arba naudojami netiketi
medikamentai bei jq kombinacijos.
LNS centras, isikiires Mercy ligonineje, Cikagoje, naudoja tiek
plaEiai pripaiintus vaistus, tiek
naujus medikamentus. Yra sudaryta moksline tyrimo programa,
kurios metu yra igbandomas 2
vaistq, Amantadine ir Carnitine,
efektyvumas LNS atveju. Svarbiausia, kad biitq pasiektas geras
gydymo efektas, neuitenka tik
vaistq. Todel Biame centre ligoniai gali pasikonsultuoti su patyrusiu psichologu ir socialiniu darbuotoju. De1 informacijos praSome kreiptis telefonais: (312)
567-2600 arba (312) 445-0123.
Galvojant
apie
Letinio
nuovargio sindromq, gydytojams
ir pacientams kyla daugiau
klausimq, negu atsakyrnq. FLeilkia tiketi, kad netolimoje ateityje mokslininkai atsakys juos. Ir
paslaptis, gaubianti 5iq ligq, tuomet liks tik kaip istorine pasaka.
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Pastaraji degimtmeti Amerikos
ir kitq Saliq spaudoje eme rodytis
straipsniai apie paslaptinga liga,
kuri pakerta jaunus, energingus
ir sveikus imones, daugiausia
20-40 metq amiiaus baltosios rases moteris.
Liga dainiausiai prasideda
iimai, ,,nekaltu9' pergalimu:
pakilusia kiino temperatiira,
sloga, kosuliu, raumenq, gerkles
ir galvos skausmais, padidejusiais limfmazgiais, kartais pykinimu ir ypaE stipriu nuovargio
jausmu. Praejus iimiarn periodui,
bendra ligonio savijauta pagereja, taEiau didiioji dalis simptom q lieka. Greta nuolatinio, sekinanEio pavargimo jausmo, at-.
siranda didelis bendras silpnumas, miego, atminties, koncentracijos sutrikimai. Labai dainai
ligoniai pradeda jausti depresijq,
nerima, baime. 0 tai veda prie
profesines ir socialines izoliacijos,
vienatves, beviltigkumo ir kitq
svarbiq psichologiniq asmens
problemq. Susidaro uiburtas ratas, kai liga sukelia psichologines
problemas, kurios, savo ruoitu,
g r 3 a atgal ir iggaukia naujus
ligos simptomus. Mano manymu,
tai labai rygkus pavyzdys, koks
yra galingas ryBys tarp imogaus
fiziologijos (kiino) ir psichologijos (jausmq).
$is susirgimas gali trukti
daugeli metq, dainai igydamas
..banguojanEiq eigq: paiimejimai
keitiiasi su geros savijautos ,
p9odais. Pastekta, kad nuo gios
ligos nera mirgtama, taEiau ligoniq gyvenimas igyja labai tragiSk4 eig4.
Panasios ligos yra iinomos
seniai. Medicinos patriarchas
Hipokratas pripaiino raumenq
silpnumq (nuovargi), kuris atsiranda ilgai jq nenaudojant.
1869 m. dr. G. Beard paskelbe,
kad n e w sistemos energija gali
biiti ignaudota, ir Sia biikle

pavadino ,,neurastenia9'.20e amiiuje atsirado kiti pavadinimai:
epideminis mialginis encefalomielitas, letinis mononukleozes
sindromas, post-virusinis nuovargio sindromas, letinis EpsteinBarr sindromas ir t.t.
1988 m. grupe Amerikos mokslininkq, vadovaujamq dr.
Holmes, pavadino Si4 ligq ,,Letinio nuovargio sindromu" (LNS),
pagal biidingiausiq jos simptomq.
Tuo pat metu buvo sukurti
diagnostikos kriterijai ir
rekomendacijos, kuriomis remiantis, gydytojai gali diagnozuoti LNS.
Nepaisant to, medicinos darbuotojai Siq ligq vertina labai
priegtaringai. Vieni mano, kad
LNS sukelia Epstein-Barr virusas, nes ligoniq kraujuje randami
pakile a n t i k h i q titrai pries S.1
virusq. Taip pat, yra randami
pakile antikiiniq titrai ir prieg
kitus virusus: HHV6, CMV ir t.t.
TaEiau iki Biol dar nera pavyke
atrasti aigkq Sios ligos sukelejq
(virusq, bakterijq a r kit? mikroorganizama).
~ i t mokslininkai
i
teigia, kad
LNS nera atskira liga, o tik viena
iB psichiatriniq ligq, dainiausiai
depresija. Paskutiniai tyrinejimai rodo, kad net 45% LNS pacientq turi depresijq, kuri didiiajai daugumai ligoniq atsirado,
praejus 1 ar 2 menesiams nuo
LNS pradiios. Be to, LNS atveju
antidepresantai neturi tokio
stipraus gydomojo poveikio, koki
jie turi pirmines depresijos atveju. Taip pat irodyta, kad depresija LNS atveju atsiranda skirtingu neurofiziologiniu mechanizmu, negu pirmine depresija.
TaEiau aukktesnes nervines
veiklos funkcijq sutrikimai, pvz.
atminties, koncentracijos, mqstymo, miego ir patologiniai duomenys, rasti atliekant magneti-

