Iνομυαλγία. Ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας βελτιώνει εντυπωσιακά τα
θεραπευτικά αποτελέσματα.
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H ινομυαλγία είναι μια σύγχρονη νόσος που εκδηλώνεται με πόνο και τοπική ευαισθησία σε διάφορα
σημεία του σώματος διάρκειας πέραν των 3 μηνών. Οι πόνοι αυτοί συνοδεύονται πολλές φορές από
πρωινή μυϊκή δυσκαμψία, διαταραχές του ύπνου, καταβολή και αίσθημα κόπωσης και επιτείνονται μετά
από σωματική ή ψυχική κόπωση, σε ψυχρό περιβάλλον και σε μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Η
πάθηση είναι αρκετά συχνή (2%-4% του πληθυσμού) και προσβάλλει κύρια γυναίκες 35-45 ετών. Η
αιτιολογία της είναι άγνωστη.
Η διάγνωσή της είναι εξαιρετικά δύσκολη και τίθεται «εξ αποκλεισμού» άλλων σοβαρών παθήσεων του
μυοσκελετικού συστήματος. Αλλά ακόμη πιο δύσκολη είναι η θεραπεία της. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν
ότι μόνο το ¼ των ασθενών βελτιώνεται σημαντικά, ενώ το ίδιο ποσοστό σταματά την φαρμακευτική
θεραπεία λόγω παρενεργειών(1).
Σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της οποιασδήποτε θεραπείας, από 12
μήνου, σε κάθε ινομυαλγικό ασθενή χορηγούσαμε, για ένα τρίμηνο, την κλασική φαρμακευτική θεραπεία,
δηλαδή Πρεγκαμπαλίνη (75 – 150 mg/ημέρα) ή Ντουλοξετίνη (60 mg/ημέρα) και εάν δεν παρουσιάζε
σημαντική βελτίωση συνιστούσαμε την παρακολούθησή του από ειδικό ψυχολόγο. Οι συνεδρίες
πραγματοποιήθηκαν σε εβδομαδιαία βάση (4 συνεδρίες ανά μήνα, διάρκειας 50' έκαστη) για
τουλάχιστον 9μήνες (σύνολο 40 συνεδριών, για κάθε ασθενή).
Το πρόγραμμα αυτό ακολούθησαν 18 ασθενείς (ποσοστό 32% του συνόλου) και η επαναξιολόγησή τους
έγινε στο τέλος του 12μήνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν: 1) Σταδιακή μείωση των δόσεων των φαρμάκων
στο 65% των ασθενών. 2) Διακοπή των φαρμάκων στο 25% των ασθενών. 3) Καμμία μεταβολή στο 10%
των ασθενών.
Ακόμα, η πλειοψηφία των ασθενών δήλωσε μείωση του άγχους και της ευερεθιστότητας (ποσοστό 80%),
βελτίωση της διάθεσης και της ποιότητας ζωής (ποσοστό, 60%) .
Συμπερασματικά τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με την βιβλιογραφία (2) και δείχνουν ότι η
ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη για την θεραπευτική αντιμετώπιση του μεγαλύτερου ποσοστού των
ινομυαλγικών ασθενών. Η αντιμετώπιση του ατόμου ως όλον (σώμα και ψυχή) μπορεί να συστήσει μια
ολοκληρωμένη θεραπεία για τους ασθενείς με χρόνιο πόνο.
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