
درمانگاه 19شماره پانصد وپنجاه ودو  شنبه بیست وهشت آذر نودوچهار

بین 3 تا 5 درصد از مردم در جوامع مختلف 
به فیبرومیالژیا مبتال هستند و این در حالی 
است که بسیاری از آنها از نوع بیماری خود 
به کلی بی خبرند. آنها معموال به همین دلیل 
دنبال آزمایش ها و عکسبرداری های متعدد 
نتیجه ای  اغلب  حال  عین  در  و  می روند 
نمی گیرند و درمان مناسبی پیدا نمی کنند.  
این  می توان  چگونه  »پس  بپرسید:  شاید 
آن  درمان  به  و  داد  تشخیص  را  بیماری 
هفته  این  »درمانگاه«  در  آنچه  پرداخت؟« 
اصول  بر  است  مروری  خواند،   خواهید 

تشخیص و درمان همین بیماری.

باعث  فیبرومیالژیا نشانگان مزمنی است که 
ایجاد درد وسیع و گسترده عضالنی-اسکلتی 
در تمام قسمت های بدن می شود. به عبارتی، 
این درد باید هم در سمت راست و چپ و هم 
در نیم تنه باال و پایین بدن وجود داشته باشد. 
بنابراین اگر فردی فقط در دست ها یا سمت 
راست بدن یا پایین تنه و... درد داشته باشد، 
مبتال به فیبرومیالژیا شناخته نمی شود. عالوه 
بر اینها، درد در فیبرومیالژیا باید بیشتر از 3 
ماه طول کشیده و در بررسی ها، آزمایش های 

روماتولوژی و... علت دیگری برای آن پیدا 
نشده باشد. کنار این خصوصیات، 18 منطقه 
خاص در بدن وجود دارد که در فیبرومیالژیا 

حداقل 11 مورد از آنها دردناک می شوند. 
درد  نشانگان  از  باید  را  فیبرومیالژیا 
میوفاسیال نیز افتراق داد. نقاط دردناک 
فیبرومیالژیا خیلی وقت ها با نقاط درد 
نشانگان  هستند.  مشترک  میوفاسیال 
درد میوفاسیال باعث ایجاد درد مزمن 
ماهیچه ای در ارتباط با نقاط ماشه ای 
نواحی  ماشه ای  نقاط  می شود. 
حساسی هستند که در اثر آسیب های 

از  بیش  فعالیت های  ماهیچه ای، 
یا  پیوسته  انقباض های  و  حد 
می شوند.  ایجاد  طوالنی مدت 
گره های  واقع  در  نقاط  این 

قابل لمسی هستند که  عضالنی 
با فشار روی آنها درد در یک مسیر 

خاص انتشار پیدا می کند اما نقاط درگیر در 
را  این خصوصیات  الزاما  نباید  فیبرومیالژیا 
داشته باشند و فقط کافی است دردناک باشند. 
البته خیلی اوقات هم ممکن است فرد کنار 
فیبرومیالژیا، درد میوفاسیال هم داشته باشد.

افراد مبتال به فیبرومیالژیا معموال از خستگی 
دارند؛  اختالل خواب هم شکایت  مزمن و 
از صبح و در طول روز خسته،  که  طوری 
بی انرژی و خواب آلوده هستند و شب ها خواب 

کافی و عمیق ندارند. خشکی صبحگاهی نیز 
در این بیماران شایع است. به عبارتی، وقتی 
می کنند  احساس  می شوند  بیدار  خواب  از 
مفاصلشان خشک تر و دردشان بیشتر است. 
خیلی از این بیماران دچار نشانگان روده 
تکرر  اسهال،  شکم درد،  تحریک  پذیر، 
ادرار، اضطراب و افسردگی نیز هستند 
و در اندام هایشان احساس تورم می کنند 
درحالی که در معاینه هیچ شواهدی دال 
بر ادم و تورم اندام ها پیدا نمی شود. 
و  گزگز  احساس  از  آنها  از  بعضی 
و  سردرد  اندام ها،  خواب رفتگی 
سرگیجه هم شکایت دارند. وجود 
گسترده  درد  کنار  عالئم  این 
نشان دهنده  عضالنی-اسکلتی 
در  اختالل  و  فیبرومیالژیا 
مرکزی  اعصاب  کنترل  سیستم 
است. الزم به ذکر است این بیماری 
هیچ وقت به صورت حاد دیده نمی شود و شیوع 
که  افرادی  و  میانسال  افراد  خانم ها،  در   آن 
تحت فشارهای عصبی و کاری هستند، بیشتر 
است. عامل ایجادکننده فیبرومیالژیا هنوز در 
دست بررسی است اما اخیرا محققان به این 
نتیجه رسیده اند که منشاء این دردها از خود 
عضله نیست، بلکه علت آن تغییراتی است 
که در سطح سیستم کنترل اعصاب مرکزی 
آستانه  ساده تر،  عبارت  به  می شود.  ایجاد 

درد در سیستم اعصاب مرکزی این بیماران 
پایین می آید زیرا سطح بعضی از واسطه های 
شیمیایی انتقال دهنده حس درد محیطی به مغز 
)مثل سروتونین( تغییر پیدا می کند. علت این 
تغییرات هنوز مشخص نشده اما به نظر می رسد 
استرس های زیاد، خستگی های طوالنی مدت و 

اختالل خواب در آن دخیل باشند.

... و اما درمان
دردهای فیبرومیالژیا و درمان آنها بیشتر به امور 
روان شناسی و روان پزشکی مربوط می شود. 
خیلی اوقات پذیرش این مساله برای بیماران 
مشکل است. در واقع، وقتی چنین دردی با 
این شدت عوارض ناتوان کننده و طول کشنده 
سراغ بیمار می آید او به راحتی باور نمی کند 
اندام های بدنش سالم هستند و دنبال دالیل 
بیماری های  و  بدخیمی ها  جمله  از  دیگری 
روماتیسمی می رود. بنابراین اولین قدم برای 
بیمار و  پذیرش پزشک،  فیبرومیالژیا  درمان 
خانواده او نسبت به وجود این بیماری است. تنها 
درمان دارویی مناسب در این زمینه نیز برخی 
داروهای اعصاب و روان از جمله داروهای 
ضدافسردگی و ضداضطراب است. برنامه های 
توانبخشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، ماساژ و 
گرمای موضعی هم می توانند به کاهش درد، 
گرفتگی و خستگی عضالت کمک کنند اما 

بیماری را از بین نمی برند.

فیبرومیالژیا از تشخیص تا درمان

تمام بدنم درد می کند، دکتر!

18 منطقه خاص در 
بدن وجود دارد که در 

فیبرومیالژیا حداقل 11 
مورد از آنها دردناک 

می شوند و در صورتی که 
این درد بیشتر از 3ماه 
طول بکشد، تشخیص 

فیبرومیالژیا برای بیمار 
مطرح می شود

 دکتر فتانه اکبری
متخصص طب فیزیکی و 

توانبخشی و عضو انجمن طب 
فیزیکی و توانبخشی ایران

5 عامل موثر در کاهش دردهای ناشی از 
فیبرومیالژیا

1( طب سوزنی: طب سوزنی آثار مثبتی در کنترل دردهای محیطی 
دارد. بنابراین می توان با کمک آن دردهایی را که عامل غیرقابل کنترل یا 
ناشناخته دارند، کاهش داد. در هر صورت هنوز مطالعه تاییدشده ای در 
این زمینه وجود ندارد و این روش نوعی درمان مکمل محسوب می شود.

2( رژیم غذایی: در مورد رابطه مواد غذایی با فیبرومیالژیا چند نظریه 
وجود دارد که یکی از آنها کمبود ریزمغذی ها، ویتامین ها و مواد معدنی 

است. در واقع، دیده شده فیبرومیالژیا در افرادی که دارای رژیم های 
غذایی غیرمنطقی و کنار آن استرس های محیطی و خستگی هستند، 
بیشتر بروز پیدا می کند. بنابراین پیروی از یک رژیم غذایی متعادل حاوی 
تمام گروه های غذایی به خصوص ویتامین ها و مواد معدنی می تواند به 
پیشگیری از این بیماری کمک کند و در درمان موثر باشد. در بعضی 
موارد تجویز مکمل های ویتامین و مواد معدنی نیز برای کمک به درمان 
پیشنهاد می شود اما به هر حال تاثیر تغذیه بر فیبرومیالژیا هنوز به طور 

کامل ثابت نشده است.
3( ورزش: ورزش هایی که آرامبخش باشند و عضالت را شل کنند؛ 

مثل ورزش های کششی، یوگا، شنا و تا حدودی پیالتس، اگر با رعایت 
اصول انجام شوند، به کاهش دردهای فیبرومیالژیا کمک می کنند. در این 
رابطه، پزشک و تیم توانبخشی نیز می توانند ورزش های مناسب را به طور 

دقیق برای بیمار تشریح و تجویز کنند. 
4( پمادهای موضعی: این موضوع ثابت شده که مسکن ها در درمان 
فیبرومیالژیا موثر نیستند اما هر عاملی که بتواند عضالت را شل کند و 
گرفتگی ها و خستگی های آن را کاهش دهد تا حدودی به تسکین دردهای 
فیبرومیالژیا کمک می کند؛ گرچه بیماری اصلی را درمان نخواهد کرد. 
 پمادهای موضعی و تسکین دهنده نیز یکی از این موارد هستند که به 

شل شدن عضالت و کاهش دردهای عضالنی حین ماساژ کمک می کنند.  
5( کمپرس گرم: گرمای موضعی به افزایش گردش خون کمک می کند 
و از این طریق دردهای عضالنی را کاهش می دهد. این گرما باید حدود 
41 تا 42 درجه سانتی گراد باشد، یعنی آنقدر گرم باشد که فرد آن را 
احساس کند اما سوزاننده و آسیب زننده نباشد. مدت زمان الزم برای 
گرمای موضعی حداقل بین 15 تا 30 دقیقه و به طور متوسط 20 دقیقه 
است. برای گرم کردن عضالت می توان از هر وسیله گرمایشی مثل 
 کیسه آب گرم، کیسه گرمایشی حاوی گندم یا نمک، تشک برقی، تشت 

آب گرم، وان، جکوزی و... استفاده کرد.


