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Je ME/CFS psychosomatické onemocnění? 

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá:  

 

ME/CFS není psychosomatická nemoc 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme-li zjistit, odkud se vzaly pochybnosti o podstatě ME/CFS, musíme trochu nahlédnout 

do historie, protože některé její pozůstatky negativně ovlivňují péči o miliony lidí s ME/CFS 

dodnes. 

Myalgická encefalomyelitida (ME), později označovaná jako chronický únavový syndrom 

(CFS) byla od začátku chápána, díky své podobnosti s poliomyelitidou, jako fyzické či 

biologické onemocnění. Až v roce 1970 navrhli dva psychiatři z Velké Británie (McEvedy a 

Beard) psychosociální etiologii po svém přezkoumání dokumentace k 15 ohniskům výskytu 

této choroby, aniž by však přitom viděli jediného pacienta. Svoji teorii epidemické hysterie 

opírali o vyšší míru výskytu nemoci u žen a o nedostatek důkazů o organickém poškození 

centrálního nervového systému. Na tomto základě doporučili, aby se onemocnění 

přejmenovalo na "myalgii nervosa". (3) Přestože byla tato teorie obratem vyvrácená, dodnes je 

psychosociální model udržovaný v „kurzu“ skupinou vlivných britských lékařů.  

Jasnou odpověď na naši úvodní otázku nám poskytne také prof. MUDr. W. Ian Lipkin, ve 

svém stanovisku publikovaném na oficiálních webových stránkách Columbia University: 

„Naše výzkumy vzorků krve, mozkomíšního moku, slin a stolice za použití nejmodernějších 

metod, které zahrnují sekvenování mikrobiálních genů, metabolomiku, proteomiku a 

imunologické profilování potvrzují, že pacienti s ME/CFS mají biologické odchylky, které 

nelze charakterizovat jako psychosomatické. 

Výbory svolané Národní akademií věd, Národním ústavem zdraví, Centrem pro 

kontrolu a prevenci nemocí rovněž dospěly k závěru, že ME/CFS není psychosomatická 

nemoc.“ (10)  

 

 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace  

(ICD-10 a nové ICD-11) se jedná o neurologickou chorobu. (1)  

 

Podle zprávy amerického Institutu medicíny (nyní Národní akademie medicíny) 

z roku 2015 se jedná o vážné, chronické, multisystémové onemocnění, které 

postihuje zejm. nervový, imunitní a endokrinní systém. (2) 

http://me-cfs.eu/chronicky-unavovy-syndrom-a-fibromyalgie-v-klasifikaci-svetove-zdravotnicke-organizace-who/
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MUDr. W. Ian Lipkin je profesorem neurologie a ředitelem Centra pro infekce a imunitu na 

Columbia University v New Yorku. Je nositelem prestižních vědeckých ocenění. V roce 2014 

obdržel Mendelovu medaili, jejíž někteří nositelé se později stali také laureáty Nobelovy ceny. 

Prof. Lipkin se specializuje na infekční nemoci. Se svým týmem objevil rekordní počet nových 

virů, a to především pomocí metod molekulární biologie. Známá je zejména jeho práce na 

viru SARS a západonilském viru, který způsobuje západonilskou horečku. Jako objevitel cca 

500 infekčních činitelů si získal přezdívku "lovec virů."  
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