Fibromyalji
Heryerim A ırıyor
Fibromyalji sendromu

Neden
Neden bu kadar çok a rı

.

Fibromyalji kelimesinin anlattı ı gibi a rıların
eklem
bölgelerinde,
eklemi
kayna ı
çevreleyen ba lar kiri ler ve adelelerdedir.

Eklemlerde bir i kinlik olmaksızın büyük ve
küçük eklem bölgelerinde ortayan çıkan
a rılar Fibromyalji sendromunun göstergesidir. Fibromyalji kelimesi yunanca
fibros "lif", myos "adele" ve algie "a rı"
kelimelerinden olu maktadır.

Bu yapılar a rıyı sinir sistemine verirler.
A rıların neden olu tu u ve bunun
sonucunda eklemlerde de i iklikler ortaya
çıkmaması bu gün halen tıbben tam olarak
bilinmemektedir.

Fibromyalji
sendromu
Yumu akdoku
romatizması olarak da tanımlanmaktadır.

Fibromzaljının Çokyönlülü ü.

Romatizma
Romatizmam mı var?

Fibromyalji Sendromu deyimi ile Yumu akdoku romatizmasının özel bir ekli tarif
edilm itir.
Söylendi i gibi, a rılar eklemlerde bir
i kinlik olmaksızın büyük ve küçük eklem
bölgelerinde ortayan çıkar.
Alman dilinde romatizma deyimi altında
yakla ık 500 kadar hastalık tarif edilmektedir
ve Fibromyalji Sendromu da bunlardan
biridir. Biz hastalar için pratik olarak
Fibromyalji sendromu en sık rastlanan
iltihabi olmayan bir Romatizmal hastalık
tablosudur.

Çokyönlü

Fibromyaljide sadece eklem a rıları ortaya
çıkmaz, buna pek çok eklem dı ı ikayetler
de e lik eder. Bunlar ba a rısı, kulak
çınlaması, sa ırlık hissi, ellerde uyu ukluk,
günboyu ortaya çıkan ödemler, yorgunluk,
konsantras-yon bozuklu u ve de belirgin
uyku bo-zuklu udur. De i imli olarak ishal
ve kabız gibi sindirim sistemi ikayetleri ile
kalp teklemesi hisi uzandıran ikayetlere
sıklıkla rastlanmaktadır. Tüm bu semptomlar
sıkı bir muayeneyi gerektirse de sonunda
tıbbı deyimi ile “patolojik bir bulguya
rastlanmamı ” olması yani belirtilere uyan
organlara
ait
bir
hastalık
tesbit
edilememesini yadırgamamalı-sınız. Bu en
azından temelde kötü huylu bir hastalı ın
olamdı ını gösterdi i için sizin yararınızadır.
Bu vücudunuzu daha iyi tanımanız için bir
temel olmalıdır. Bu çok yönlü organ
muayenelerinin
yanısıra,
laboratuar
tetkiklerinin de, belki de tamamen, normal
çıkması sizde bir kızgınlık olu -turmamalı.

Bu bro ür size Normal Tıbbi bulgular ile
kendi bedensel durumunuz arsındaki
kopuklu a bir köprü olu turmaya yardımcı
olacaktır.

Nadir

Fibromyaji sendromu nadir görülen
bir hastalık tablosu mudur?
Bu soruya açıkça hayır cevabı verilebilir.
Fibromyalji %5-10 görülme sıklı ı ile en sık
görülen
hastalıklar
gurbuna
dahildir.
ilsiniz
ve bu
Görüyorsunuz, yalnız de
yüzden bir Fibromyaji-Kendine Yardım
Gurubuna katılmak ikayetlerinizle yalnız
kalmamak için en akılcı seçenektir.

nsan Fibromyaji sendromuna nasıl
yakalanır.

Sebep

Fibromyaji sendromunun nedeni belli
de ildir. Tıbbi açıdan bugün de i ik görü ler
tartı ılmaktadır. Öyle görünüyorki uykunun
nonREM denilen özel, derin safhası
bozulmaya u ramaktadır. Uykuda gerçek
anlamda dinlenme bu safhada olur.
Fibromyaji sendromunda bu tam olarak
gerçekle miyor gibi görülmektedir. Bu,
antidepresan denilen ve uykunun bu
safhasını iyile tiren, ilaçlarla tedavi için bir
sebepler
Virus
dayanaktır.
Di er
enfeksiyonları ve de hormon bozuklukları
çerçevesinde ele alınabilir. Bu adı geçen son

ikisi
de i ik
bilimsel
ara tırmalarin
konusudur. Bu
bizim çalı malarımızın
bilimsel çalı ma-lara da ı ık tuttu unun bir
göstergesi olması bakımından önemlidir.

Fibromyalji nereye varır.

Seyri

Sürekli a rılar ve çok yönlü bedensel
olarak
hastalı a
belirtiler
do al
yakalananların verimlili ini dü ürür. Bu
de i ik ara tırmalarla gösterilmi tir. Tüm
bunlar tedavi olmamızı gerekli kılmaktadır.

Tedavi

Nasıl tedavi olaca ız.

Bir kere bizim için açık olması gereken udur
ki, belirtilerin çok yönlü olması hastalık
tablosunu fibromiyaljiye do ru götürecektir.
Hastalık nedenlerinin bilinmesi konusunda
ansız olsak da tüm bunların bir adının
oldu unu bilmek bizi teselli etmelidir.
Deneyimlerin aktarılması ve hastalık tablosu
konusunda aydınlanmak bizim için faydalı
olacaktır. Bu olana ı en iyi “Kendine yardım
guruplarında” bulabiliriz. Di er taraftan
antidepresifler (ba ımlılık yapmaz) gibi
ilaçlar uyku bozuku undan kurtulmak için
önemlidir. Di er ilaçlar vitaminler, eser
elementler ve dengeli beslenme de yardımcı
olacaktır.
Beden e itmi programları, bize uyarlanmı
fizik tedavi yöntemleri de rahatlama

getirmeleri bakımından gereklidir. Sert
masajdan kaçınmalıdır. Hafif sakinle tirici
uygulamalar
ve
karbonatlı
banyolar
önerilmektedir.
bu bro ür fibromiyalji
Do al olarak
tablosuna sadece bir giri tir; tüm sorularınıza
bir kerede cevap veremez ama yalnız
olmadı ınızı belirterek yardımcı olmalıdır. Bir
Kendine
Yardım
Gurubuna
katılarak
deneyimlerinizi aktarmak ve bir u ra ıya
ba lamak konusunda kuvvet vermelidir.
Kendine Yardım gurupları daha fazla bilgi ile
size yardımcı olacaktır.
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