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Multifaktorial, 

Spesifik bir organ hastalığının 
olmadığı ağrı durumu, 

lineer yoldan açıklanmaz     
Graham W Bull Rheum 1953 ,

HASTALIK MI RAHATSIZLIK MI?

Giorgi V et al Clin Exp Rheum 2022



• Prevalans %2-5, tanı : >2 yıl, 3.7 adet farklı Dr a gider 

• 1/3 Kronik bel/boyun ağrısı FM e evrilir. (Habib G, Isr Med Assoc J 2021) 

• K>E: 8-10:1, anksiyete ve depresyon daha yüksek , ağrıya yanıt farklı  

Siracusa R Int. J. Mol. Sci. 2021
Hernandez GA Clin Exp Rheum 2022 

Ann Rheum Dis 2017



Di Carlo M  et al Clin Exp Rheum 2022

Revize FIQ: Yüksekse kötü
FAS 2019 mod yorgunluk ve uyku (NRS 11 ile) ve 
19 beden bölgesi  t: 0-39 arası 
N: 2889 : 
18-40: 403
41-50:  756 
51-60: 1035
61-70: 528
> 71:  167

HER YAŞIN ARKADAŞI



JUVENİL FM 

• Prevalans %1.2-6.2

• K>E

• Başlangıç: 11.4-13.7 y (5-18 y)

• Tanı yaşı: 14.5-15.5 y

• %79 ebeveynde kronik ağrı bildirilmiş

• Kalıtım %50

Coles ML et al Pediatr Rheumatol Online J 2021

Yunus&Masi kriterleri Arthritis Rheum. 1985;



Beyinde ağrı üreten bir sorun mu var? 

• SANTRAL PATOFİZYOLOJİ: Monoaminerjik nörotransmitterlerdeki
disfonksiyon eksitatuar nörotransmiterlerin artmasına neden olur. 
Glutamat, P maddesi artarken, inen yolakda serotonin ve 
norepinefrin azalır. 

• Dopamin ve endojen serebral opioidlerde aktivite değişir. 

• PERİFERİK AĞRI : mesane bağırsak sorunları, mood boz., kognisyon , 
yorgunluk-------MS’de -nosiseptif yük artar----SANTRAL 
SENSİTİZASYON



19. yy ‘da Nörasteni , (William Osler)

1930’da psikolojenik romatizma, 

1951 lokalize /yaygın fibrozit, 

1975 nonrestoratif uyku, 

1981 Yunus hassas noktalar, 

1990 ve 2010 ACR yaygın ağrı,

somatik & sosyal hastalık 

2007: pregabalin FDA onayı aldı, farma, 
doktorlara finansal destek verdi 

Wolf F et al Nat Rev Rheum 2013
Bidari A el al 2022 Clin Rheum

110 yılda Lokalize ağrıdan yaygın ve polisemptomatik değişikliklere



NOSİPLASTİK YAKLAŞIM: ağrı inhibisyonun azalması ve ağrı 
sinyalinin artması 
• 2016’da  the Uluslararası Ağrı Çalışma Birliği (IASP) tarafından

önerildi

• ICD 11 : gerçek bir doku veya somatoduysal hasarın olmadığı ,3 
aydan fazla süren,  nosisepsiyon değişimine bağlı, artmış duyarlılıkla
ilgili ağrılı durum 

Kosek E at al Pain 2016;

ÇOK DEĞİŞTİM, HİÇBİRŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL 



DİLEMA

Siracusa R Int. J. Mol. Sci. 2021 

Periferik ağrı üretimi 
durursa FM kaybolur mu? 

SENSİTİZASYON: 
Santral
Periferal
Psikososyal

KOGNİTİF-EMOSYONEL 
SENSİTİZASYON : 
bedendeki veya çevredeki bir 
olayın ağrıyla ilişkisine dikkat 
kesilmek 
ŞAHISLAR ARASI BESLEME:  
ağrı deneyiminin paylaşılması 



FİBROFOG - SİSLİ BEYİN



SANTRAL ENDOTİP: strese karşı maladaptif
başetme veya psikososyal komponent, uyku boz., 
yorgunluk 



SANTRAL ENDOTİP 

• Ağrı eşiği daha düşük….hiperaljezi /allodini

• Ağrı amplifiye olur ve MSS ‘de işlenmesinde sorun 

• SOAEİ iyi gelmezken antidepresan, opioid, glutamat reseptör antagonisti ve Na
kanal blokeri iyi gelir

• Ayni şiddetteki basınç fMRG ile,  FM’lide ağrı üreten beyin alanlarında daha 
fazla nöron aktivitesine neden olur. 

• Öz. Posterior insula ve sekonder somatoduysal kortekste artar. 

• fMRG, farklı beyin bölgeleri arasındaki bağlantılar da gösterilebilir. 

• İstirahatte, devam eden spontan kronik ağrıya bağlı değişimleri gösterir. 

• Ağrılı bir uyarıdan sonra beyin sapındaki antinosiseptif alanlardaki bağlantıda 
azalma görülür, glutamat seviyesi de ağrı oluşturan insulada artar

• cAMP bloke edilirse (T tipi Ca kanallarının blokajı ile) hiperaljezi azalır. 

Siracusa R Int. J. Mol. Sci. 2021, 



PERİFERDE NELER OLUYOR? Küçük lif 
nöropatisi (%49), enflamasyon, otoimmünite

• Cilt biopsilerinde epidermal sinir lifleri azalmış 
Oaklander AL Pain 2013

• Sıcak soğuk ağrı eşikleri daha değişik , nöropati
ölçeklerinde puan daha yüksek 

• MİKRONÖROGRAFİ: mekanik olarak duyarsız C 
liflerinde mekanik uyarıya karşı artmış spontan
aktivite 

• Duysal küçük liflerde nörojenik enflamasyon Leinders M 
et al Pain 2016

• Lidokain enj u ile ağrının azalması , çevredeki ağrının 
%37 azalması Staud R Eur J Pain 2014

Grayston R et al Semin Arthritis Rheum 2019



PERİFERAL SENSİTİZASYON

• C lifleri ile taşınan, iyi lokalize edilemeyen geniş 
yayılımlı ağrı proenflamatuar sitokin salınımı yapar. 
Buna A lifleri yanıt verir. Nöronun ikinci uyarıya daha 
fazla yanıt vermesine Per. Sens denir. Sorkin LS Semin 
Immunopathol 2018

• Otonomik sinir sisteminde degradasyon: Çevreye 
uyum sağlayamama.  Fraktal kalp hızı ölçülmüş ; 
FM’de alfa-1 fraktal bölüm bozulmuş----- adaptif sinir 
sistemi bozuk Lerma C et al Scand J Rheumatol 2016



BİLDİRİLEN YORGUNLUK: Kognitif ve fiziksel 
OMERACT: %94 temel bir öge
• Tip l lifinin boyutuna ve Hb oksijenasyonuna bağlı

• Tip l yüzdesi fazla olan FM , kuvvetini daha iyi geri kazanıyor

• Tib. Ant ‘ a yapılan asit çözelti enj. u hem enj yerinde hem de ayak 
bileğinde ağrı yapar . pH da azalma acid-sensing ion channel (ASIC)ı 
aktive eder ve nosiseptörü depoliarize ederek ağrıya duyarlı yapar. 
Kasta, cilttekinden daha çok. ASIC’i bloke edilen farelerde hiperaljezi
yok Gregory NS et al Mol Neurobiol 2016

• Sensitizasyonda rol alan sinir hücresinin  büyüme ve hayatta 
kalmasından sorumlu NGF seviyelerinde FM ile kontrol arasında fark 
yok 

Dailet DL et al  Arthritis Care Res 2015
(Vincent A Arth Res Ther 2014



NÖROENFLAMASYON VE 
BAĞIŞIKLIK 

• Nörojenik enflamasyon: Kemokin ve sitokin
salınımı ellerde şişme , uyuşma ve aynı zamanda 
santral semp.  (bilişsel değiş. ve yorgunluk)    
Littlejohn G et al Semin. Immunopathol 2018

• BOS’da sempatik aktivasyon ürünü  IL-8 artmış, 
glial h de aktivasyon---santral sensitizasyon : stres 
ve FM ilişkisini açıklayabilir 

• IL-1β, IL-6 and tumor necrosis factor (TNFα), 
nosiseptörleri duyarlılaştırır, ağrı yapar, FM de 
artmış 

Frontiers Neuraxial Cytokines in Pain States
Kosek E at al J Neuroimmunol 2015



NÖROENFLAMASYON VE BAĞIŞIKLIK 

• Adipoz doku da bu sitokinlerin kaynağı: obeslerde ağrı fazla        
Cicuttini FM.  Med J Aus 2016

• ANA+ FM 

• PET’de diensefalon ve korteksde düşük şiddette  santral 
enflamasyon



GENETİK BAKIŞ 

• Kronik ağrı ile genetik ilişkisi % 50. Mogil JS Trends Genet 2012

• Ağrıyı kontrol eden yakl. 100 gen var.

• Serotonin transporter gen (SLC64A4) , serotonin geni (5-HTT) daha fazla 
ama depresyon veya anksiyetesi olduğundan mı?

• transient receptor 2 potential vanillic channel gene (TRPV2) : dorsal 
kökteki mekono ve termo duyarlı nöronlarda bulunur, ağrı eşiğini düşürür

• catechol-O-methyltransferase (COMT)  fazla: pozitif tavrı azaltır, 
yorgunluk, ağrı ve uyku boz. daha fazla 

• TAAR1 geni: Dopamin temini ile ilgilidir, azalırsa FM e duyarlılık artar.



EPİGENETİK MODİFİKASYONLAR

• DNA dizilimi değişmese de periferik enflamasyon
ve sinir hasarında  metilasyon, histon, miRNA
miktarı değişir . Bu da DNA onarımı, immun yanıt 
ve membran transportunu etkiler.

• MikroRNA: insan genlerinin >%30’unu düzenler.

• periferik nosiseptif nöronlar ve MSS’de
hipereksitabilite sağlar. 

• 5 miRNAs—miR-451a, miR-338- 3p, miR-143-3p, 
miR-145-5p ve miR-223-3p: inhibe olur

• miR-145-5p: ağrı ve yorgunlukla ilişkili Masotti A et al 
Mol Neurobiol 2017



ENDOKRİN FAKTÖRLER 
• Kortizol seviyesi: hem sabaha göre gün içinde 

daha düşük olması hem de sekresyonunun az 
olması 

• Tükrükteki kortizol seviyesi ile ağrının, uyandıktan 
sonraki ilk saatte ilişkili olduğu, yorgunluk         
veya stres ile bu ilişkinin olmadığı gözlenmiş. 
McLean SA et al Neuropsychopharmacology 2006

• GH daha çok uykunun 3. fazında                        
salgılanır ve hastaların %80’inde uyku boz var

• Hastaların 1/3 ünde IGF-1 seviyesi kontrollerden 
düşük ,  öz . geceleri       Bennett RM J Rheumatol 1997.         



PSİKİATRİK FAKTÖRLER VE UYKU BOZUKLUĞU: 
Başedememe, acı çekme  

• Anksiyete ve depresyon %60.   Epstein SA et al Psychosomatics 1999

• Boyun-Bel ağrısı ve başağrısı için prediktif değeri de var

• Depresyon, ağrı ile ilgili somatoduysal kortekste fMRG da bir aktivasyon yapmasa da 
amigdala ve kontrlateral ön insulada ağrının işlendiği alanlardaki aktivite artışı ile ilişkili 
bulunmuş. Giesecke T et al Arthritis Rheum. 2005

• Stres, kolesterolün sirkadien ritmini değiştirerek proenflamatuar sitokin salınımını 
arttırır, hiperaljezi ve ağrı yapar. 

• Streste hayvanlarda c-fos (uyanıkken artan protein) artarken inhibitör nörotransmiter GABA 
üretimi azalır. 

• Uyku eksikliğinden çok uykunun bölünmesi psikiyatrik semptom yaratır.                                      
Smith MT et al Sleep 2007

• IL 6 sekresyonu (demansda artar) da artar, kognitif ampfilikasyon artar. Tiede W et al Pain 2020



Uykunun mimarisi bozulur.
Uyku iğciği (sleep spindle) frekansı ve amplitüdü azalır. Talamokortikal
devrelerde bir disfonksiyona işaret eder.  Landis CA et al Sleep 2004

Gecede 4-5 REM ve non REM 
siklüsü var, 
Her siklüs 1.5-2 saat sürer
A. REM uykusu
B. Non-REM uykusu :

Evre 1. Uyanıktan uykuya 
geçiş

Evre 2. En uzun periyod
Evre 3-4: Restoratif uyku 



FM’li KADINDA DUYGU YÖNETİMİ : Davranış ve 
beyin görüntülemesi açısından 
• n: 33 FM, 33 Kontrol. İzle, arttır, azalt, baskıla durumları istenmiş. 4 

resim ve 3 durum  sorgulaması yapılmış (Şimdi ne hissediyorsun, şu 
an ne kadar uyanıksın, ağrın şu an ne kadar yoğun?

Balducci T et al Scientific data 2022



Emosyonel motor sistem: korku/tehdit gibi 
psikolojik faktörlere bağlanan ağrı, üriner veya 
kolorektal disfonksiyon

• FM olgularında (n: 41) vejetatif sistemle (otonomik
semptom profili ile bakılan postural ortostatik taşikardi, 
soğuk , duysal yanıt, mental stres)  psikolojik faktörler 
arasında ilişki var , günlük  fiziksel aktivite ile yok  

Navarro-ledesma S et  al Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 



Beyin-bağırsak aksı: FM’de mikrobiomun
rolü var mı?

Vazquez Chinea LJ et al Microbiome, Immunity, Digestive Health and Nutrition. 2022

• FM de kognitif ve nörolojik defisitlerde
Bifidobacterium azalmış ve Enterococcus spp. 
artmış bulunmuş

• 8 hafta Ergyphilus Plus ( L. casei, L. Rhamnosus
GG, L. acidophilus, Bifidobacteria bifidus içerir) 
içen FM lilerde kognisyon düzelmiş ama başka
yarar yok. 

• Fekal mikrobiomun içeriği ile QST* ile bakılan FM 
özellikleri arasında ilişki yok Weber T et al . PLoS ONE2022

FM 

KONTROL

*QST: quantitative systems toxicology



FM’DE Antioksidanlar ve Diyet 

• Zararlı serbest radikal üretimi daha fazla , oksidatif strese karşı 
antioksidan daha az

• Beynin lipid muhtevası daha fazla olduğundan serbets radikallere 
daha duyarlı

• Analjezik ve antioksidanlar:  esansiyel yağlar , ekstreler, fistein  
monoterpenler , seskiterpenler ve alkaloidler 
Oliverira MG et al . Chem. Biol. Interact. 2016

Siracusa R et al Int J Mol Sci 2021 



Siracusa R et al Int J Mol Sci 2021 

Amitriptilinle ve 
fluoksetinle  
kombinasyonu daha iyi

Palmitoiletanolamid



BİLİŞSEL YÖN 
• Sosyal ağrı: destek ve kabul görmeme, reddedilme, 

kaybolma, ilişkiden kopma Willams ACC Pain 2016



• FM ve RA’de YK  ve depresyon u karşılaştıran bir çalışmada yaş , ağrı 
ve fiziksel fonksiyonun kötüleşmesiyle ilişkili bulunmuş. 

TANDER B, CENGIZ K, ALAYLI G, ILHANLI I, CANBAZ S, CANTURK F: A 
comparative evaluation of health-related quality of life and depression in 
patients with fibromyalgia syndrome and rheumatoid arthritis. Rheumatol
Int 2008; 28: 859-65. 



EiK H Physiotherapy Theory and Practice 2020

Doktorlar beni duymuyor, anlamıyor 
Benim yeterince çabalamadığımı 
düşünüyorlar
İstekler ve gerçekler arasında gel git, 
olanaklarımız ve kısıtlılıklarımız tamamen 
kişiseldir, iyileşmemiz de öyle  
Tanı konmasından memnunlar, 
semptomların tıbbi bir açıklaması var, 
dönüşe geçmek için  önemli bir sinyal 
gelebilir. 



TEŞHİSE YARDIMCI BİOKİMYASAL BELİRTEÇ VAR 
MI? Hastalık Ölçülebilir mi? 

Revize kriterler Wolfe F et al Semin. Arthritis Rheum. 2016,

B lenfositlerde Mu opioid reseptör : endojen opioid sistem immun
sisteme benzer çünkü lenfositlerde de opioid reseptörler var. FM’de 
bu reseptörler daha az. Raffaeli W et al  Int. J. Mol. Sci. 2020

Nöropeptidler: P maddesi: farede uyku bozukluğu yapar. 

BDNF : Brain-Derived Neurotrophic Factor. Glutamatın etkinliğini 
arttırır, GABA sinapsları azatır

Glutamat: FM de sağ amigdalada, ağrıda sol talamusta artar Valdes M  Et al 
Arthritis Rheum. 2010

FM riski olanlarda tükrükteki kortizol seviyesi yüksek Begüm N Eur J Pain 2022



Hastalık Ölçülebilir mi?

• FIQ : 0–23 = remisyon, 24–40 = hafif, 41–63 = orta, 64–82 = ciddi, and 
>83 = çok ciddi hastalık

• FAS 2019 (fibromyalgia assessment status) : 0–12 = remisyon, 13–20 = 
hafif, 21–28 = orta, 29–33 = ciddi , and >33 = çok ciddi hastalık,

• Polisemptomatik Distres Ölçeği. PDS: 0–5 = remisyon, 6–15 = hafif, 16–
20 = orta, 21–25 = ciddi ve >25 = ve çok ciddi hastalık

• Nosiplastik FM Özellikleri Ölçeği (ACR 2011 ve 2016 ile korelasyon iyi)

Giorgi V Clin Exp Rheum 2022
Ghavidel-Parsa B ACR Open Rheum 2022 



TÜM VÜCUTTA AĞRI

LOKALİZE AĞRI?

GEZİCİ TİPTE AĞRI

AKSİYAL AĞRI

BAŞAĞRISI

AĞRIYI ARTTIRANLAR?

ANALJEZİKLERE OLAN YANIT?

HOŞ OLMAYAN AĞRI HİSSİ?

BAŞKALARI TARAFINDAN YANLIŞ ANLAŞILMA

2 ALAN: TRAPEZ, SUPRASPİNATUS

Nosiplastik- TEMELLİ  FM  ÖZELLİKLERİ



TEŞHİSE YARDIMCI BİOKİMYASAL BELİRTEÇ VAR 
MI? 
• METABOLOMİK YAKLAŞIM: bağırsak mikrobiyotasında hippurik, 2-

hidroksiisobutirik ve laktik asid) gibi bozukluk belirteci olması, 

• taurine, kreatine ve suksinik asid: FM i ayırdeder Malatji BG et al. BMC Neurol. 
2017,

• PROTEOMİK YAKLAŞIM: Biyolojik davranışlar genomunun yanısıra
proteinlerin davranışına da bağlı fosforilasyon , glilokizasyon ve 
metilasyon . FM’ de bazıları artar: siklofilin A, calgranulinler Han CL Sci. 
Rep. 2020,



OBJEKTİF TEŞHİS İÇİN GÖZ: OPTİK KOHERANS 
TOMOGRAFİ

International Journal of Clinical and Health Psychology. 2022

retinal nerve fiber layer (RNFL)] ın ALT İÇ TABAKASINDA KALINLIK FARKI 
BULUNMUŞ  



TANI: 
ya aşırı
ya yetersiz

Türk AÇ, Ankara Med J 2019 



FMS 2016 revize tanı kriterleri

• Yaygın ağrı indeksi (YAİ) ≥7 ve semptom şiddet ölçeği (SŞÖ)  ≥5

• ya da  

• YAİ = 4-6 ve SŞÖ ≥ 9 YAİ: 3 

• Jeneralize ağrı: Belirlenen 5 bölgenin en az 4’ünde ağrı, (çene, göğüs 
ve abdomen dahil değil)

• Semptomlar en az 3 aydır olmalı

• Diğer bir klinik tanının varlığı FMS tanısını dışlamaz



2016 Fibromiyalji Tanı Kriterleri 
• Yaygın ağrı skalası (YAS)  ≥ 7 ve semptom şiddet skalası (SŞS) ≥ 5 –

• ya da YAS= 4-6 ve SŞS ≥ 9 –

• Jeneralize ağrı: Belirlenen 5 bölgenin en az 4’ ünde ağrı (vücut sol üst bölge,sağ üst bölge, 
aksiyal bölge, sol alt bölge, sağ alt bölge olarak 5 bölgeye ayrılır) (çene, göğüs ve abdomen 
jeneralize ağrı tanımına dahil değil),

• - Semptomlar en az 3 aydır olmalı 

• - Diğer bir klinik tanının varlığı FMS tanısını dışlamaz 

• 2010’da doktor, 2011’de hasta yakınması yerine başağrısı, alt batında kramp ve depresyon gibi 
somatik semptomlar eklendi. 

• - YAS için geçen hafta boyunca hastaların ağrılı olan bölgeleri kaydedilir; kaç bölgede ağrı olduğu 
sorulur (0-19) 

• - SŞS; A ve B olmak üzere iki grupta değerlendirilerek bu maddelerden alınan toplam skor 
hesaplanır. A grubunda son 1 haftada yorgunluk, dinlenmeden uyanma, bilişsel bulgular ve 
kognitif semptomlar 0-3 arasında puanlandırılır. B grubunda ise son 6 ay içindeki baş ağrısı, 
karında kramplar ve depresyon varlığı puanlandırılır. Sonuç olarak maksimum skor 12 olur . 

• - Fibromiyalji Şiddet Skalası YAS ve SŞS puanlarının toplanması ile ortaya çıkar. Maksimum 
19+12=31’ dir. Toplam puan 12 altında ise fibromiyalji düşünülmez. 



Yaygın Ağrı İndeksi
(Widespread Pain Index)

YAİ;  Geçen hafta boyunca hastaların ağrılı olan bölgeleri kaydedilir.  
Kaç bölgede ağrı olduğu sorulur (0-19)

Sarıhan K   2020



Son 7 gün içinde aşağıdaki semptomları yaşadınız mı?

Yok      Hafif   Orta   Şiddetli  

Puan                                        0          1          2           3

Yorgunluk

Dinlenmeden uyanma

Bilişsel semptomlar

Son 6 ay içinde aşağıdaki semptomları yaşadınız mı?

Evet                   Hayır
Puan                                                    1                        0
Baş ağrısı
Karında ağrı veya kramplar
Depresyon

Semptom Şiddet Skalası (0-12)

FS Skala = YAİ + SŞÖ



FAS: Yorgunluk ve uykuya odaklandığı için yetersiz 

Kang JH J Rheum Dis 2022 



Seminars in Arthritis and Rheumatism  2022

NON FARMAKOLOJİK 
TEDAVİLER



Seminars in Arthritis and Rheumatism  2022

17 uzman 
görüşü alınmış 



TEDAVİ

Woodbury A et al Neurobiol of Pain 2022

İnsula
boyutu 
arttıkça 
ağrı skoru 
azalır 

Posterior
singulat
korteks 
boyutu 
azaldıkça ağrı  
da azalır 



TEDAVİ : Manuel  terapi & TDA (olgu)  

• 10 dak ara ile 3 kez  20 dak 2mA TDA ve sonra MT

• Haftada 2  kez, 8 hft

Danazumi MS et al  Adv Integrative Med 2021



TDA ve naltrexon (opioid antagonisti ama makrofajda bulunan 
proenflamatuar sitokin salınımı yapan Toll like reseptör 4’ ü de bloke eder)

• Çift kör RKÇ , n: 86 kadın 26 gün 4.5 mg naltrexon verilmiş

• Son beş gün her 2 gruba da non-dominant korteksin primer motor 
korteksine anod elektrod , kontrlateral supraorbital alana katod
yerleştirilmiş 2mA , 20 dak uygulanmış. 
Sham TDA: 30 san 

• SONUÇ: Ağrı sıklığı ve frekansı azalmış. Depresif semptomlar her 2 
grupta da azalmış.

Paula TM et al Braziliıan J Anesth 2000



Ann Rheum Dis 2017

Amitriptilin: 15 mg uyku, ağrı , 
yorgunluğu 6-8 hafta düzeltir, 50 
mg: etkin değil 
Pregab: ağrı, yorgunluk ve uykuda 
iyi, disabilitede değil
BH: önerilmez
Dulx: Ağrıda iyi
60 ile 120 arasında fark yok 
SSRİ: Ağrıda ve uykuda  orta etkili, 
yorg. Yok 
Milna.(SNRİ): Ağrı, yorgunluk, 
disabilitede iyi, uykuya etkisiz  



FM’de ilaç dışı tedaviler 

Cochrane de 47 farklı egz.incelenmiş. 
Aerobik egzersiz sonrası ağrı ve fiziksel fonksiyonda iyileşme . 
Dirençli egzersizlerin kontrol grubuna kıyasla Ağrı ve fonksiyonda belirgin bir iyileşme 
Kara ve su egzersizleri eşit derecede etkili
%100 öneriliyor   

AĞRIDA %30 azalma ,zayıf öneri 

Önerilmiyor  

Zayıf Öneri



Honda Y et al
Pain Res Manage 2018

11 çalışma
low-level laser therapy (LLLT), 
Termal tedavi,
Elektromanyetik alan tedavisi
TENS
Hassas nokta, FIQ, VAS puanlarını anlamlı azaltır. 

Frontiers in Physiology 2022



ÇOK BİLEŞENLİ TED.       Zayıf öneri 
S - Adenozil Metiyonin

yönlendirilmiş imaj





Sarıhan K   2020



Almanlar, Kanadalılar ne diyor?

Kia S et al Biomedicines 2017

NMDA antagonisti



Kontraendikasyonlar



Mısır ne diyor?

El Miedany et al. Egyptian Rheumatology and Rehabilitation (2022) 



İlaç ve ilaç dışı önerilerin karşılaştırılması

Kang JH J Rheum Dis 2022 

Aerobik
Dirençli
Kuvvetlendirme : 
Uyku, yorgunluk,ağrı,  
depresyon ve FIQ de 
etkili

İnternet tabanlı CBT



Kinezyobant, hiperbarik oksijen soluma,optik sinir stimulasyonu, bioaktif
diyet? Yetersiz kanıt
Fibro Kankalığı (Fibro Amigos): eğitim programı
Bilgi ve iletişim için teknoloji: SMS mesajları ile destek
Sanal gerçeklik: ProFibro aplikasyonu ile uyku , egzersiz animasyonları
Egz . sırasında ağrının artması gibi ağrı deneyimlerinin değiştirilmeğe
çalışılması

Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural 
Therapy  Volume 11, Number 1 : 2017



Öldürmez, süründürür
Siz onu yenemezseniz o sizi yener



Teşekkür ederim.


