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Santrauka
Fibromialgija – tai liga, pasižyminti visame kūne išpli-
tusiu lėtiniu raumenų ir sąnarių skausmu, dažnai  lydimu 
nuovargio, miego, nuotaikos bei emocijų sutrikimo. Fizi-
nio tyrimo metu stebimas padidėjęs viso kūno raumenų 
jautrumas prisilietimui, o laboratoriniuose tyrimuose ne-
randama jokių patologinių pokyčių. Fibromialgiją įtarti 
padeda Amerikos reumatologų koledžo (ACR) sukurti 
diagnostiniai kriterijai. Gydymas pradedamas nemedika-
mentinėmis priemonėmis ir mažomis amitriptilino do-
zėmis prieš miegą. Nesant efektyvaus atsako, skiriamas 
kombinuotas gydymas vaistais: tricikliais antidepresan-
tais, seratonino-norepinefrino reabsorbcijos inhibitoriais, 
antiepilepsiniais vaistais. 

Įvadas 
Fibromialgija yra viena iš pagrindinių lėtinio genera-

lizuoto muskuloskeletinio skausmo priežasčių. Paplitimas 
siekia 5 proc., būdingesnė moterims ir su amžiumi vis didėja 
[1]. Ligos etiologija ir patogenezė nėra visiškai aiški – pa-
togenezė siejama su nenormaliu centrinės kilmės skausmo 
suvokimu ir apdorojimu [1,2]. Skausmo paveiktuose sąna-
riuose, raiščiuose ir raumenyse nestebima uždegiminio ar 
autoimuninio proceso, todėl literatūroje fibromialgija kartais 
traktuojama ir kaip psichosomatinė liga [1]. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir aptarti įrodymais pa-
grįstą informaciją apie fibromialgijos kliniką, diagnostiką 
ir gydymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed duomenų bazėje. 
Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka 
ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas yra tinkamas šiai 
apžvalgai. Paieškoje naudoti raktažodžiai: fibromialgija, 
klinika, simptomai, diagnostika, gydymas (angl. fibromyal-
gia, clinical manifestation, symptoms, diagnosis, treatment). 

Analizei atrinkti 7 viso teksto straipsniai, atitikę atrankos 
kriterijus.

Tyrimo rezultatai
Klinika. Pagrindinis simptomas, kuriuo skundžiasi fibro-

mialgija sergantys pacientai, yra generalizuotas lėtinis viso 
kūno raumenų skausmas [1]. Įprastai skausmas jaučiamas 
≥4 skirtingose kūno vietose, nurodant galvą, rankas, pilvą, 
kojas, stuburą, viršutinę ir apatinę nugaros dalį [3]. Greta 
raumenų skausmo, pacientai dar gali sakyti, jog jaučia są-
narių skausmą ir patinimą, nors kliniškai ir sonoskopiškai 
sinovito nestebima  [1,3]. Neurologiniai simptomai, tokie 
kaip galvos skausmas, parestezijos, dažnai vargina paci-
entus ir prisideda prie nuolatinio nuovargio bei sutrikusios 
miego kokybės [3]. Pacientams, sergantiems fibromialgija, 
pasireiškia ir kognityviniai sutrikimai: dažnai jie savo sa-
vijautą apibūdiną kaip „matymą pro miglą“, kai sulėtėja 
reakcija, sunku išlaikyti dėmesį, greitai priimti sprendimus 
[3]. Fibromialgija neatsiejama ir nuo psichikos ligų. Vienoje 
sisteminėje apžvalgoje nustatyta, jog 50 proc. fibromialgija 
sergančių pacientų ligos istorijoje buvo depresijos, trečda-
liui – dvipolio sutrikimo, panikos sutrikimo ar potrauminio 
streso sindromo diagnozė [4]. 

Diagnostika. Fizinio tyrimo metu dažniausiai pastebimas 
padidėjęs jautrumas prisilietimui, jaučiamas net ir nestipriai 
palpuojant odą, išryškėjantis sausgyslių prisijungimo vietose 
[1,3]. Laboratoriniuose tyrimuose nerandama jokių specifinių 
patologinių pokyčių: uždegiminiai rodikliai ENG, CRB lieka 
nesureagavę, todėl tyrimai atliekami  tik ekskliuduoti kitas 
reumatines ligas [1,3]. Fibromialgijos diagnostiką palengvina 
įvairūs diagnostiniai kriterijai.  Plačiausiai naudojami  2010 
metais Amerikos reumatologijos koledžo (ACR) pristatyti 
diagnostiniai kriterijai, kuriais remiantis fibromialgija dia-
gnozuojama, jei patenkinami visi 3 kriterijai: 1) išplitusio 
skausmo indeksas (WPI) ≥7 ir simptomų sunkumo indeksas 
(SSS) ≥5 (arba WPI 3-6 ir SSS >9); 2) simptomai trunka 
ilgiau nei 3 mėn.; 3) nėra kito skausmą keliančio susirgimo 
[1,3,5].  Diagnostinių kriterijų taikymas, ypač efektyvus 
epidemiologinėse studijose ir klinikiniuose bandymuose, 
ne visada tinkamas klinikinėje praktikoje, nes kriterijuose 
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pateikiami simptomai dažnai dubliuojasi kitų ligų diagnos-
tikoje, todėl, įtarus fibromialgiją, kiekvieno paciento būklė 
turi būti įvertinama individualiai. 

Gydymas. Fibromialgijos gydymas susideda iš nemedi-
kamentinio ir medikamentinio gydymo taktikos. Pirmajame 
etape rekomenduojama nemedikamentinė strategija, kurią 
sudaro paciento mankštinimasis, kognityvinė elgesio terapija, 
paciento mokymas [3,5]. 2017 metais atlikta sisteminė ana-
lizė pateikė išvadas, jog sergančiųjų fibromialgija aerobinio 
aktyvumo didinimas mažina raumenų skausmą, gerina fizinę 
savijautą ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę [6]. Ko-
gnityvinė elgesio terapija ir paciento mokymas yra svarbus, 
padedantis suprasti savo ligą ir sušvelninti tokius simptomus 
kaip nuovargis, miego, nuotaikos ir emociniai sutrikimai 
[3].  Nors konkretus patofiziologinis terapeutinis taikinys 
nėra nustatytas, literatūroje nurodoma, jog ligos pradžioje 
rekomenduojama medikamentinį gydymą pradėti mažomis 
triciklių antidepresantų dozėmis (5-10 mg amitriptilino prieš 
miegą) [2,3,5]. Tyrimai su  amitriptilinu gydant pacientus 
nuo fibromialgijos parodė, jog per 6-8 savaites sumažėjo 
skausmas ir nuovargis, pagerėjo miego kokybė [2]. Paci-
entams, kuriems 1-3 mėnesius vartojant amitriptiliną nėra 
jokio teigiamo klinikinio atsako, ar jie netoleruoja šio vaisto, 
gydymas keičiamas serotonino-norepinefrino reabsorbcijos 
inhibitoriais, antiepilepsiniais vaistais [2,3,5]. Antiepilespi-
niai vaistai, tokie kaip gabapentinas ir pregabalinas, jau kurį 
laiką vartojami gydant lėtinį skausmą. Atliekant klinikinius 
tyrimus su placebo kontrole, nustatyta, jog gabapentinas ir 
pregabalinas efektyviai mažina skausmą, gerina miego ir 
bendrą gyvenimo kokybę [7]. Nesant teigiamo atsako taikant 
monoterapiją, galima pradėti kombinuotą gydymą vaistais 
[3]. Nepaisant sąlyginai plataus gydymo pasirinkimo, ilga-
laikio gydymo efektyvumas dažnai lieka menkas ir paci-
entai toliau kenčia nuo fibromialgijos  simptomų, šalutinio 
vaistų poveikio, kuris smarkiai mažina kasdienio gyvenimo 
kokybę [3].

Išvados
1. Pagrindinis fibromialgijos klinikinis požymis – lėtinis 

generalizuotas išplitęs viso kūno raumenų, sąnarių skausmas, 
lydimas nuovargio, miego ir emocinių sutrikimų.

2. Įtarti ir diagnozuoti fibromialgiją padeda Amerikos 
reumatologų koledžo (ACR) sukurti diagnostiniai kriterijai.

3. Pradinis fibromialgijos gydymas susideda iš fizinio 
aktyvumo didinimo, kognityvinės elgesio terapijos taikymo, 
paciento mokymo ir mažų dozių triciklių antidepresantų. 
Minėtoms priemonėms neturint poveikio, gali būti skiriamas 
kombinuotas medikamentinis gydymas tricikliais antidepre-
santais, seratonino-norepinefrino reabsorbcijos inhibitoriais, 
antiepilepsiniais vaistais.
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Fibromyalgia is a disease that manifests as chronic wides-

pread musculoskeletal paint, often together with a fatigue, sleep, 
mood and emotional disorders. Physical examination shows mus-
cle tenderness on modest palpation, while laboratory findings do 
not present any kind of pathological changes. Diagnostic criteria 
developed by The American College of Rheumatology is broadly 
used to suspect and diagnose fibromyalgia. Treatment for this dis-
ease is initiated by increasing exercise activity, educating patient, 
applying cognitive behavioral therapy and prescribing low doses 
of amitriptyline. If no effect is observed, a combination therapy of 
tricyclic antidepressants, serotonin-norepinephrine reuptake inhi-
bitors and anticonvulsants should be applied. 
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