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1. Abstract 

 

DOELSTELLING: Fibromyalgie is een aandoening met een prevalentie geschat rond 5% en is gekenmerkt 

door chronische wijdverspreide pijn en talrijke somatische symptomen. Fibromyalgie patiënten ondervinden 

een vermindering van hun levenskwaliteit door hun symptomen, comorbiditeiten, problemen bij de diagnose 

en behandeling ervan en door de confrontatie met scepticisme. Deze fenomenen zullen persisteren zolang 

de pathogenese van fibromyalgie niet gekend is. In deze studie wordt geprobeerd een overzicht te brengen 

in wat reeds gekend is over de genetische achtergrond van fibromyalgie en de toepassing ervan op 

diagnosestelling en therapie.  

 

METHODOLOGIE: Bij het zoeken naar geschikte artikelen voor deze literatuurstudie werd beroep gedaan 

op de elektronische databases ‘PubMed’ en ‘Web of Science’.  

 

RESULTATEN: De meeste studies zochten naar de genetische achtergrond van fibromyalgie via de 

kandidaat-gen methode. De meerderheid richtte zich hierbij op de serotonerge en dopaminerge pathways. 

Duidelijke associaties werden aangetoond met het COMT gen en het SLC6A4 gen. Een minder eenduidig 

antwoord zag men bij de andere besproken genen (DAT1, MAOA, DRD4, HTR2A, ...). Ook een genoom-

wijde associatie studie werd besproken, hierbij zag men associaties met SLC6A4 en TRP2V. Via RNA 

expressie analyses zag men een verband met HSP90AA1 en CENPK. 

 

CONCLUSIE: Veel van de besproken studies zijn als inleidend te beschouwen door hun beperkte sample 

grootte, het gebrek aan standaardisatie en weinig significante resultaten. In de toekomst is het belangrijk dat 

men bij het uitvoeren van dergelijke onderzoeken dezelfde onderzoekcriteria, diagnosecriteria en definities 

gebruikt. Verschillende resultaten lijken echter zeer interessant in de context van fibromyalgie. Het lijkt 

daarom aangeraden deze resultaten te repliceren in grotere onderzoeksgroepen. Verder lijkt een genoom-

wijde associatie studie een meer vruchtbare methode dan de huidige hypothese gedreven aanpak om verder 

onderzoek te voeren naar de genetische basis van fibromyalgie. Over het algemeen lijkt het COMT gen de 

meeste resultaten te boeken, echter komt men tot de conclusie dat fibromyalgie een complexe 

polygenetische aandoening is en geen duidelijk oorzakelijk gen heeft. Het indelen van de patiënten in 

subgroepen lijkt interessant naar de toekomst toe wat de diagnose en behandeling betreft. 
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2. Inleiding 

2.1. Fibromyalgie 

Fibromyalgie is een aandoening die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van chronische wijdverspreide 

pijn in combinatie met een algemene overgevoeligheid en verschillende somatische symptomen (1). De 

patiënten ervaren deze chronische wijdverspreide pijn als het hoofdsymptoom maar hebben vaak ook 

geassocieerde symptomen van vermoeidheid, een niet verkwikkende slaap, cognitieve dysfunctie, 

humeurstoornissen, gewrichtsstijfheid e.a. (2, 3). Fibromyalgie kan zich ontwikkelen op elke leeftijd en dus 

ook in de kindertijd. Eenmaal de ziekte zich heeft ontwikkeld, ziet men dat de patiënten algemeen een 

levenslange geschiedenis hebben van chronische pijn (4). De graad van pijn kan echter binnen eenzelfde 

patiënt fluctueren doorheen de tijd (3).  

 

Tabel 1 Overzicht belangrijkste kenmerken fibromyalgie 

 

De vermoeidheid, die sterk verbonden is met de mogelijk aanwezige slaapstoornissen, is karakteristiek 

aanwezig in meer dan 90% van de patiënten met fibromyalgie, terwijl abnormale slaap met een langdurige 

slaaplatentie, slaapverstoring en gefragmenteerde slaap bij tot 75% van de patiënten optreedt (2). Zo 

vermelden patiënten met fibromyalgie vaak dat hun slaap frequent verstoord wordt en bijgevolg niet 

verkwikkend en niet herstellend is (1). 

De cognitieve dysfunctie is geassocieerd met de aanwezigheid van pijn en omvat een slecht werkgeheugen, 

slechte verbale vlotheid en wijzigingen in het ruimtelijk vermogen. Humeurstoornissen omvatten depressie, 

angst of allebei en zijn aanwezig in tot 75% van de fibromyalgie patiënten (2). 

Fibromyalgie wordt vaak beschouwd als een beeld van symptomen gekarakteriseerd door een door het 

centrale zenuwstelsel geamplificeerde pijn. Aangezien pijnwegen doorheen het volledige lichaam 

geamplificeerd zijn, kan de pijn overal optreden. Bijgevolg zien we frequent chronische hoofdpijnen, 

keelpijnen, viscerale pijn en sensorische hypergevoeligheid bij individuen met fibromyalgie (4). 

 

Fibromyalgie patiënten ondervinden een vermindering van de levenskwaliteit door de combinatie van cluster 

symptomen, comorbiditeiten, problemen bij diagnose en behandeling en bovendien het ervaren van 

invalidatie (5). Voorts wordt aangenomen dat de aandoening een significante economische druk op het 

medische zorgsysteem plaatst. Ondanks veel discussie omtrent de classificatie en het concept van 

fibromyalgie in het verleden, wordt fibromyalgie nu meer en meer erkend als een aandoening (3). 

 

Kenmerken Fibromyalgie 

- Chronische wijdverspreide pijn 

- Algemene overgevoeligheid 

- Vermoeidheid 

- Slaapstoornissen 

- Somatische symptomen: 

o Hoofdpijn  

o Prikkelbare darm 

o Gewrichtsstijfheid 
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2.2. Prevalentie 

Fibromyalgie is een veelvuldig voorkomende aandoening met prevalentie ratio’s gaande van 2-3% (6) tot 

soms zelfs 9% (7). De prevalentie werd geschat in talrijke onderzoeken in verschillende settings, streken, 

landen en op vier continenten: Afrika, Amerika, Azië en Europa. Zo zien we een prevalentie gaande van 

0,4% in Griekenland (8) tot 9,3% in Tunesië (7). In Amerika is er een gemiddelde van 3,1%, in Europa 2,5% 

en in Azië 1,7%. Door het samenvoegen van prevalentiecijfers over de hele wereld kwamen Queiroz et al. 

tot een globale prevalentie van 2,7% (9). Gebruikmakend van de 1990 American College of Rheumatology 

(ACR) criteria, zag men een prevalentie van 2% in de algemene populatie van de Verenigde Staten (3,4% 

bij vrouwen versus 0,5% bij mannen) (10) en Branco et al. (11) rapporteerden een prevalentie van 

fibromyalgie van 4,7% in vijf Europese landen. Verschillen in schattingen kunnen de verschillen in studie-

populaties, -design en -metingen weerspiegelen en tonen de hindernissen om tot een eenduidig globaal 

prevalentiecijfer te komen (10). 

 

Populatie-enquêtes tonen duidelijk dat de prevalentie gestaag stijgt met de leeftijd, met een maximum 

prevalentie boven de 60 jaar. Het is echter mogelijk dat oudere mensen met een chronische wijdverspreide 

pijn eerder gediagnosticeerd zullen worden met osteoartrose dan met fibromyalgie, met bijgevolg een 

onderschatting van de prevalentie in deze leeftijdsgroep (12). Verder ziet men dat vrouwelijke patiënten ten 

minste zes keer meer worden getroffen door fibromyalgie dan mannen (2). Tot 85% van de patiënten zijn 

vrouwen, typisch van kinderbarende leeftijd of hoger (5). 

Fibromyalgie is één van de meest voorkomende aandoeningen die gezien wordt in de algemene populatie 

en de poliklinische reumatologische praktijk (1, 5). In primaire reumatologische klinieken is fibromyalgie de 

tweede tot derde meest voorkomende reden voor een afspraak (5). Door Park et al. werd fibromyalgie als de 

tweede meest voorkomende reumatische aandoening vernoemd (4). 

 

Een hogere prevalentie werd gezien bij laaggeschoolde patiënten. Een gelijkaardig patroon werd gezien wat 

de socio-economische stand betreft: hoe lager het huishoudinkomen, hoe hoger de fibromyalgie prevalentie. 

Verder komt fibromyalgie meer voor bij personen die leven in rurale gebieden en mogelijk ook meer bij obese 

vrouwen (9). 

 

2.3. Diagnose 

Het klinisch onderzoek bij een fibromyalgie patiënt is gewoonlijk weinig opmerkelijk aangezien er geen 

uiterlijk zichtbare afwijkingen zijn (4). Hierdoor is de diagnose van fibromyalgie lang controversieel geweest, 

waarbij sommige experten het bestaan van de aandoening als aparte entiteit in vraag stelden (12).  

 

De diagnostische criteria werden oorspronkelijk gepubliceerd in 1990 en legden de nadruk op wijdverspreide 

pijn met een bepaald aantal drukpunten (4). De “1990 American College of Rheumatology criteria” werden 

gecreëerd met als bedoeling een aantal bestaande en vrij gelijkaardige criteria reeksen te standaardiseren 

(1) in het kader van wetenschappelijk onderzoek en waren initieel niet bedoeld als strikte diagnostische 
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criteria voor gebruik in de klinische praktijk (4). De criteria vereisen dat individuen wijdverspreide pijn hebben 

(pijn in het axiaal skelet, boven en beneden de middel, en aan beide kanten van het lichaam) evenals 

gevoeligheid in 11 of meer van de 18 mogelijke drukpunten. De aanwezigheid van een tweede klinische 

aandoening sluit de diagnose van fibromyalgie niet uit (4). In het verleden stonden drukpunten gelijk aan 

fibromyalgie, met de drukpunten telling ingebed in de diagnose. De waarde van deze subjectieve fysieke 

bevindingen is bediscussieerd omwille van de variabele betrouwbaarheid en de mogelijkheid om de pijn te 

vervalsen voor oneerlijke redenen. De waarde gegeven aan deze drukpuntentelling werd aangepast in de 

nieuwe criteria (2).  

 

Tabel 2 American College of Rheumatology (ACR) 1990 criteria voor fibromyalgie (4) 

Gevoeligheid bij druk op drukpunten in minstens 11 van de 18 gespecifieerde plaatsen. 

Wijdverspreide pijn (axiale pijn, linker- en rechterzijde pijn en bovenste en onderste segmentale pijn) 

gedurende drie of meer maanden. 

 

De drukpuntentelling werd zelden uitgevoerd in de eerstelijns 

gezondheidszorg waar echter juist de meeste fibromyalgie 

diagnoses plaatsvonden. Vaak werd de test bovendien incorrect 

uitgevoerd. Bijgevolg was de diagnose van fibromyalgie vaak een 

op symptoom gebaseerde diagnose (13). Verder is de 

drukpuntentelling ook moeilijk te standaardiseren; sommige 

gezonde personen hebben immers ook gevoelige drukpunten en 

deze criteria houden ook geen rekening met de andere symptomen 

die vaak gezien worden in fibromyalgie, zoals slaapstoornissen en 

vermoeidheid (12).  

Nieuwe criteria werden ontwikkeld omdat men bewust was van de 

nood aan diagnostische criteria die simpel en gemakkelijk genoeg 

waren, zodat ze daadwerkelijk gebruikt zouden worden in de 

klinische praktijk.  Deze criteria maken geen gebruik van palpatie van 

de drukpunten en twee variabelen werden geïdentificeerd die het beste fibromyalgie en zijn symptomen 

beschreven: de widespread pain index (WPI) en de samengestelde symptom severity (SS) schaal (13). 

 
Tabel 3 American College of Rheumatology (ACR) 2010 criteria voor fibromyalgia (1)  

 

Criteria 

Een patiënt voldoet aan de diagnostische criteria voor fibromyalgie als aan de volgende drie voorwaarden 

is voldaan: 

1. WPI ≥ 7 en een SS schaal score ≥ 5 OF een WPI 3-6 en een SS schaal score ≥ 9. 

2. De symptomen zijn aanwezig op een gelijkaardig niveau voor ten minste drie maanden. 

3. De patiënt heeft geen andere aandoening die de pijn anders kan verklaren. 

Figuur 1  Illustratie van de 18 
onderzochte drukpunten bij de ACR 
1990 criteria (14) 
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Vaststellingen 

WPI (widespread pain index): 

Noteer het aantal gebieden waarin de patiënt gedurende de voorbije week pijn of gevoeligheid heeft gehad 

(de score zal tussen 0 en 19 liggen): linker schoudergordel, rechter schoudergordel, linker heup (billen, 

trochanter), rechter heup (billen, trochanter), linker kaak, rechter kaak, bovenrug, onderrug, linker 

bovenarm, rechter bovenarm, linker onderarm, rechter onderarm, linker bovenbeen, rechter bovenbeen, 

linker onderbeen, rechter onderbeen, nek, borst, abdomen. 

SS (symptom severity) schaal score: 

A. Vermoeidheid, niet verkwikkend ontwaken, cognitieve symptomen. 

Voor elk van deze drie symptomen moet de ernst geïndiceerd worden gedurende de voorbije week 

aan de hand van de volgende schaal: 

0 = geen probleem 

1 = lichte of milde problemen, gewoonlijk mild of intermittent 

2 = matige, belangrijke problemen, vaak aanwezig ofwel op een matig niveau ofwel tegelijk 

3 = ernstig, doordringend, continu, levensverstorende problemen. 

B. Overweeg het aantal somatische symptomen in het algemeen, indiceer of de patiënt 0 (geen 

symptomen), 1 (weinige symptomen), 2 (matig aantal symptomen) of 3 (vele symptomen) heeft. 

 De SS schaal score is de som van de ernst van de drie symptomen (vermoeidheid, de niet 

verkwikkende slaap en cognitieve symptomen) plus de omvang van de algemene somatische 

symptomen. De finale SS score ligt tussen de 0 en de 12. 

 

De WPI correleert sterk met het drukpuntenonderzoek. De SS schaal wordt gebruikt om de ernst van de 

fibromyalgie symptomen te meten. Het is een samengestelde variabele bestaande uit (door een arts 

beoordeelde) cognitieve problemen, niet verkwikkende slaap, vermoeidheid, en het aantal somatische 

symptomen. Humeur werd niet geïncludeerd omdat dit moeilijk te beoordelen is en bovendien omdat het 

mogelijk een kenmerk is dat resulteert uit de ziekte, eerder dan een primair kenmerk van de ziekte.  

Door middel van de diagnostische criteria en de SS schaal wordt een grotere betekenis gegeven aan 

symptomen bij fibromyalgie: eerst en vooral kunnen de criteria vervuld worden bij een hoog niveau van 

symptomen als de WPI score niet hoog genoeg is, ten tweede wordt de symptomen een passende betekenis 

toegekend door de voorziening van de SS schaal (13).  

 

De nieuwe ACR 2010 diagnostische criteria beschouwen dus de chronische wijdverspreide pijn, 

vermoeidheid, niet verkwikkende slaap, cognitie en somatische symptomen als de belangrijkste criteria voor 

fibromyalgie. Eén van de verschillen met de oude criteria uit 1990 bestaat o.a. uit het vragen aan patiënten 

om zowel pijn als gevoeligheid te rapporteren voor de wijdverspreide pijn index (WPI) (10). Bovendien zijn 

ze door de introductie van de SS schaal ook bruikbaar in de longitudinale evaluatie van patiënten met 

opvallende symptoom variabiliteit (13). De WPI en de SS score zijn gecombineerd in één enkele vragenlijst 

met een maximum score van 31, welke vervolledigd kan worden door zelfrapportage (12). 
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Deze criteria gebruiken geen drukpuntentelling en kunnen hierdoor soms de voorkeur genieten van 

beoefenaars (4). Echter is het belangrijk dat alle patiënten die gediagnosticeerd worden, ondanks het feit dat 

dit voor de nieuwe diagnostische criteria niet nodig is, toch een fysiek onderzoek ondergaan, waarbij o.a. de 

drukpuntenzones onderzocht worden (13). Rahman et al. vormden de conclusie dat patiënten met 

fibromyalgie geen aparte discrete entiteit vormen maar integendeel deel uitmaken van het hogere eind van 

een continu spectrum van polysymptomatic distress1 binnen de populatie (12). Hierbij wordt dus betwist of 

fibromyalgie een afgelijnde klinische entiteit is of juist een deel van het spectrum van chronisch 

wijdverspreide pijn (CWP) (9). 

Er wordt gezegd dat het SS gedeelte ambiguïteit introduceert in de klinische diagnose. Er is bijvoorbeeld een 

duidelijke subjectieve aard bij het tellen van het aantal somatische symptomen. Wat is ‘een beetje’ en wat is 

‘heel veel’ (16). Om deze reden werd een gemodificeerde versie van de 2010 ACR criteria ontwikkeld, waarbij 

het gedeelte van de somatische symptomen werd weggelaten en men een onderdeel toevoegde met 

aandacht voor buikpijn, depressie en hoofdpijn (4). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De polysymptomatic distress scale is een schaal gebaseerd op de WPI en de SS schaal score. Hiermee werd getracht een 
algemene beoordelingsmethode te ontwikkelen voor de ernst van de chronische pijn die gevonden wordt in talrijke 
reumatologische aandoeningen (15). 

Figuur 2 Een voorbeeld van de zelfgerapporteerde vragenlijst gebaseerd op de gemodificeerde 2010 
(2011) ACR criteria. Hierbij werden de somatische symptomen weggelaten en werden buikpijn, 
depressie en hoofdpijn toegevoegd (4). 
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Bij gebruik van de oude criteria was de overgrote meerderheid van de patiënten vrouwelijk omdat vrouwen 

veel meer drukpunten hebben dan mannen. De 2010 diagnosecriteria zijn volledig symptoom gebaseerd en 

hebben geen nood aan het tellen van het aantal drukpunten. Met deze nieuwe diagnosecriteria is de 

vrouw:man ratio 2:1 en dus vergelijkbaar met andere chronische pijnaandoeningen (4). Omdat de 

symptomen bij een patiënt variëren in ernst over tijd zouden strikte cut-off waarden om aan criteria te voldoen 

niet mogen toegepast worden. Daarom zou de arts, bij het maken van een diagnose van fibromyalgie, een 

uitgebreide klinische evaluatie moeten doen, met aandacht voor alle componenten van de kernsymptomen, 

comorbiditeiten en het huidige gebruik van medicatie (2). 

Kortom zorgen de nieuwe 2010 ACR criteria ervoor dat onderzoek van drukpunten niet meer nodig is, minder 

uitgebreide pijn toegelaten wordt en dat meer vertrouwen wordt gegeven aan patiënt-gerapporteerde 

somatische symptomen en cognitieve moeilijkheden die eerder geen aandacht kregen (5). 

 

In 2016 beoordeelden Wolfe et al. verschillende onderzoeken gepubliceerd tussen 2010 en 2016 met als 

doel een nieuwe versie van de criteria te maken. Uit dit onderzoek concludeerden zij dat de bestaande 

fibromyalgie criteria een goede sensitiviteit en specificiteit hebben. De nieuwe ACR 2016 criteria combineren 

arts en vragenlijst criteria, minimaliseren misclassificatie van regionale pijnaandoeningen en elimineren de 

vroeger verwarrende aanbeveling wat de diagnostische exclusies betrof. De arts-gebaseerde criteria zijn 

geldig voor individuele patiënt diagnoses, maar de zelf-gerapporteerde versie van de criteria is hiervoor 

echter onvoldoende. Wel is deze geschikt voor onderzoekstudies. De veranderingen laten toe dat de criteria 

gebruikt kunnen worden als diagnostische criteria, maar anderzijds ook bruikbaar zijn voor classificatie (17).  

 

In de klinische praktijk dient men dus aan fibromyalgie te denken wanneer patiënten zich aanbieden met een 

multifocale pijn die niet volledig verklaard kan worden door schade of inflammatie (4). De arts moet de 

kenmerken van de pijn onderzoeken: het is typisch diffuus, multifocaal, diep, knagend of brandend. Het gaat 

vaak op en af en is frequent migrerend (16). In de meeste gevallen is musculoskeletale pijn het meest 

prominente kenmerk (4). De diagnose is moeilijk en vaak gemist door de vage en gegeneraliseerde 

symptomen. Desondanks worden er drie hoofdsymptomen door bijna elke patiënt gemeld: pijn, vermoeidheid 

en slaapstoornissen. Het is ook belangrijk deze additionele symptomen te evalueren (16). 

 

Labotesten moeten gelimiteerd worden tot een volledig bloedonderzoek, routine serumchemie, TSH en de 

erythrocyten sedimentatie ratio en/of CRP. Gewoonlijk zijn er geen labo afwijkingen specifiek geassocieerd 

aan deze aandoening (16). Serologische testen voor het vinden van auto-antilichamen worden enkel gedaan 

als er suggestieve symptomen zijn voor een auto-immuunziekte (4). Er is geen nood voor extensieve labo- 

en radiografische onderzoeken. Onderzoeken moeten worden beperkt tot simpele bloedtesten als een 

alternatieve diagnose wordt overwogen. Fitzcharles et al. concludeerden dat fibromyalgie geen 

uitsluitingsdiagnose is en dat overdreven testen moet gelimiteerd worden (2). Momenteel is er dus geen 

specifieke diagnostische labo test of biomarker beschikbaar voor de diagnose en de diagnose wordt dus 

voornamelijk gemaakt op basis van klinische beoordelingen. 
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Een vroege diagnose en interventie kan de ernst en duur van symptomen verminderen (2). Aangezien veel 

symptomen overlappen met andere ziektebeelden en syndromen is het herkennen van fibromyalgie 

bijzonder complex (10). Een differentiaal diagnose dient plaats te vinden met o.a. lupus erythematose, 

rheumatoide artritis, somatisatie en simulatie (5). Andere frequente differentiaal diagnoses om te overwegen 

zijn psychische problemen, hypothyroïdie, adrenale dysfunctie en multiple myeloom (16). Fibromyalgie treedt 

vaak op bij patiënten met een bestaande aandoening zoals inflammatoire artritis of osteo-artrose. Bij 

dergelijke patiënten, wanneer de graad van pijn niet verklaard wordt door een gekende diagnose, moet men 

de aanwezigheid van een element van fibromyalgie overwegen (12). Aangezien fibromyalgie een 

veelvoorkomende aandoening is met verschillende klinische presentaties, zien we een onderdiagnosticering 

die leidt tot het excessieve testen en een ongeschikte behandeling. Patiënten met fibromyalgie worden vaak 

verwezen naar verschillende specialisten en ondergaan verscheidene onderzoeken vooraleer een diagnose 

wordt gesteld. De late diagnose leidt tot een economische druk op het gezondheidszorgsysteem en leidt tot 

frustratie bij patiënten en hun familie (5). 

 

Er is geen duidelijke afspraak tussen experten wat de diagnose en/of screening betreft. Dit kan verklaard 

worden door de ambigue pathofysiologie van fibromyalgie, ondanks recent onderzoek. De uitdaging in 

verband met de diagnose zal aanhouden in de toekomst tot er een betere kennis is over de neurobiologische 

mechanismen. Naast de moeilijke diagnose, wordt gezien dat het bewust zijn van de arts voor fibromyalgie 

relatief laag is ondanks de prevalentie van het syndroom (5). 

 

Sommigen geloven dat het label van fibromyalgiepatiënt de patiënt mogelijk schaadt (4) en dat de diagnose 

van fibromyalgie onbehulpzaam is omdat het dit complex van medisch onverklaarbare symptomen 

overmedicaliseert (12). Verschillende onderzoeken bewijzen echter dat het omgekeerde waar is: het geven 

van de diagnose kan een substantiële opluchting geven aan patiënten, er kan een verminderd gebruik van 

gezondheidszorg zijn en een gedaald aantal diagnostische testen op zoek naar oorzaken van de pijn (4). 

Veel specialisten hebben bovendien de mening dat de diagnose juist wel behulpzaam is, zeker wanneer het 

gecombineerd wordt met een logische uitleg van de link met slechte slaap, vermoeidheid en pijn. Een 

dergelijke diagnose kan de patiënten geruststellen dat ze geen andere, meer ernstige, ziekte hebben en 

zetten zo de cyclus van herhaalde onderzoeken in de zoektocht naar de diagnose stop (12).  
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Tabel 4 Flowchart diagnose fibromyalgie (12) 

 

 

• Opmerkingen: 

• Zelfs als de testen een andere diagnose tonen kan de patiënt een additionele diagnose van 

fibromyalgie hebben. 

• Palpatie van drukpunten is optioneel, maar kan helpen in het valideren van de diagnose voor 

de patiënt (12). 

  

Fibromyalgie?

Hoe lang is 
de pijn reeds 
aanwezig?

Minder dan 3 
maanden

Geen 
fibromyalgie

Meer dan 3 
maanden

Is de pijn 
wijdverspreid?

Neen

Geen 
fibromyalgie

Ja

Zijn er klinische kenmerken 
van specifieke auto-immuun 

aandoeningen, zoals 
geïnflammeerde gewrichten, 

fotosensitieve rash of 
Raynauds syndroom?

Neen: Enkel simpele 
bloedonderzoeken doen (ureum, 
elektrolyten, lever functie testen, 

calcium, fosfaat, C-reactief proteïne, 
en erythrocyten sedimentatie ratio) 
(allemaal normaal bij fibromyalgie)

Ja: Ureum en elektrolyten, lever 
functie testen, calcium, fosfaat, C 

reactief proteïne, erythrocyten 
sedimentatie ratio, en auto-immuun 
testen (zoals ANA, RhF) (allemaal 

normaal bij fibromyalgie)

Zijn er symptomen van 
onverkwikkende slaap, 

vermoeidheid of 
moeilijkheden om te 

concentreren?

Fibromyalgie
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2.4. Voorspellende factoren 

Er zijn grote aanwijzingen naar een mogelijke genetische achtergrond voor het ontstaan van fibromyalgie. 

Dit impliceert dat het in de toekomst misschien mogelijk zal zijn om voorspellende factoren te identificeren 

voor de ontwikkeling van de aandoening (6). Via tweelingonderzoek suggereerden Kato et al. dat ongeveer 

50% van het risico op de ontwikkeling van fibromyalgie en de gerelateerde condities zoals prikkelbare darm 

syndroom en hoofdpijn genetisch is (18). Het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen van een ziekte 

heeft duidelijke praktische voordelen, zowel op individueel als gemeenschappelijk niveau. Correct 

anticiperen welke (en hoeveel) mensen fibromyalgie zullen ontwikkelen, zou een kritische stap zijn in het 

uitwerken van effectieve preventieve strategieën (6). 

 

Fibromyalgie is een complexe aandoening en hoewel de pathofysiologie onzeker blijft, is het risico op het 

ontwikkelen van symptomen duidelijk beïnvloed door verschillende factoren. Deze factoren omvatten 

psychische problemen, sociale factoren zoals socio-economische stand, slaapstoornissen, fysiek trauma, 

levensstijlfactoren (o.a. weinig beweging, overgewicht en roken), genetische gevoeligheid en aberrante 

pijnverwerkingsmechanismen (1). De beste voorspellers voor de ontwikkeling van fibromyalgie zijn op het 

moment klinische kenmerken zoals hypermobiliteit, obesitas, dysautonomie en voorgaande functionele 

somatische symptomen (6). Een aantal mogelijk wijzigbare risicofactoren zijn o.a. slechte slaap, obesitas, 

fysieke inactiviteit en een slechte werk-of levensvoldoening (4). 

 

Stress, in het algemeen en in het bijzonder leed in het verleden, wordt wereldwijd beschouwd als een 

mogelijke uitlokker voor de ontwikkeling van fibromyalgie, maar de werkelijke causale relatie is complex (6). 

Schmidt-Wilcke et al. stelden dat personen met hoge stressniveaus, zonder pijn, twee keer meer kans 

hebben op het ontwikkelen van fibromyalgie in het daaropvolgende jaar. Hierdoor is het relatieve risico dus 

hoog, maar het absolute risico blijft laag (19). 

Specifieke slaapstoornissen zoals α-golf intrusie (hierbij verschijnen α-golven bij niet-REM slaap wanneer δ-

activiteit wordt verwacht) blijken typisch te zijn voor fibromyalgie. Het frequent wakker worden, de niet-

verkwikkende slaap en de chronische vermoeidheid worden beschouwd als integrale componenten van het 

syndroom. Er werd een dosisafhankelijke associatie gevonden tussen slaapproblemen en het risico op 

fibromyalgie, met een gecorrigeerde risico ratio van 3,43 (6). 

Mogelijk is er een relatie tussen de body mass index (BMI) en het ontwikkelen van fibromyalgie. Hierbij 

zouden verschillende mechanismen een rol spelen zoals een verminderde fysieke activiteit (welke een 

onafhankelijke risicofactor is voor fibromyalgie), hormonale invloeden zoals hypothyroïdie en menopauze, 

slaapgebrek enz. Het is moeilijk om de causaliteit te bepalen maar men moet alert blijven voor het mogelijk 

ontwikkelen van fibromyalgie bij obese individuen (6). 

Een grote associatie wordt gezien tussen gewrichtshypermobiliteit en fibromyalgie bij kinderen. Dit wil zeggen 

dat deze genetische risicofactor voor fibromyalgie een uitgesproken en herkenbaar fenotypische expressie 

met zich meedraagt dat aandacht kan geven aan een mogelijk risico op de aandoening (6). 

Patiënten met fibromyalgie hebben een hogere kans op het hebben van een geschiedenis van hoofdpijn, 

dysmenorroe, temporo-mandibulair gewrichtsstoornis, chronische vermoeidheid, prikkelbare darm syndroom 
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en andere functionele gastro-intestinale stoornissen, interstitiële cystitis/pijnlijke blaas syndroom, 

endometriose en andere regionale pijnsyndromen (voornamelijk rug en nekpijn) (4). Het aantal reeds 

bestaande functionele somatische syndromen is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van een 

nieuwe functionele stoornis. Belangrijk is dat de clinicus dit in het achterhoofd houdt en alert is voor de zeer 

reële mogelijkheid op het ontwikkelen van nieuwe symptomen en syndromen binnen dezelfde patiënt (6). 

Een minder gunstige uitkomst is geassocieerd met persoonlijkheidskenmerken zoals neuroticisme (neiging 

tot emotionele instabiliteit) en het catastroferen (een wijze van denken over pijn op een manier waarop het 

zeer negatieve gevolgen zal hebben) (2). Het catastroferen of het vrezen dat beweging de pijn zal verergeren, 

zijn dus slechte prognostische factoren voor fibromyalgie. De psychologische componenten van fibromyalgie 

zijn behandelbaar met cognitieve gedragstherapie maar deze worden echter zelden gebruikt in de klinische 

praktijk (4). 

De relatie van fibromyalgie met fysiek traumatische gebeurtenissen blijft omstreden. Patiënten vermelden 

vaak de gebeurtenis van dergelijke voorvallen voor het begin van de symptomen. Bepaalde data suggereren 

echter dat enige relatie tussen de twee verklaard kan worden door de psychologische toestand vóór de 

traumatische gebeurtenis en niet door de gebeurtenis zelf (1). 

 

Hoewel de kennis van de genetica nog onvoldoende is voor de precieze voorspelling van de ontwikkeling 

van fibromyalgie, is er veel vooruitgang geboekt in dit gebied. Het vooruitzicht van toekomstige voorspelling 

van fibromyalgie op basis van een genetische diagnose lijkt een plausibel en veelbelovend pad (6). 

 

2.5. Impact 

De directe en indirecte economische kosten van fibromyalgie zijn enorm (6). Zo zijn de medische kosten 

gerelateerd aan het gebruik van de gezondheidszorg en pijn gerelateerde medicatie significant hoger bij 

mensen met fibromyalgie (10). Zeer belangrijk hierbij is de chronische aard van de aandoening (5). De kosten 

voor gezondheidszorg in de provincie van Quebec werden geschat op meer dan 4000 dollar per jaar voor 

patiënten met fibromyalgie; dat is 47% hoger dan bij mensen zonder fibromyalgie (2). 

De klinische en economische kosten zijn vergelijkbaar met andere veelvoorkomende aandoeningen zoals 

diabetes, hypertensie en osteoartritis. Echter krijgen deze laatsten veel meer aandacht van zowel 

gezondheidszorg- als niet gezondheidszorg bronnen (5). 

 

Alarmerende data tonen aan dat er een ijsbergfenomeen gaande is bij fibromyalgie. Er is een sterke nood 

aan een groter besef van de ziekte bij medische diensten en gemeenschappen en dit ondanks de 

goedaardige schijn van de aandoening. Ook is er nood aan meer onderzoek gefocust op gemakkelijk 

bruikbare diagnostische methodes en doelgerichte behandelingen. 

Door de subjectieve aard van de symptomen en het tekort aan fysische of biochemische kenmerken kunnen 

patiënten geconfronteerd worden met een ongeloof en scepticisme in de echtheid van hun aandoening bij 

interacties met familie en sociale contacten. Dit fenomeen werd benoemd als ‘invalidatie’. Het blijkt een hoge 

impact te hebben op patiënten en gemeenschappen, maar onderzoek ernaar is schaars. In veel gevallen is 

te zien dat zowel invalidatie als de vele comorbiditeiten in belangrijke mate de kwaliteit van het leven 
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belemmeren, tenslotte culminerend naar een verlies van werk en/of terugtrekking van het sociale leven. De 

meerderheid van fibromyalgie gerelateerde kosten zijn toe te schrijven aan verlies van productiviteit 

(absenteïsme, presenteïsme, werkloosheid) en onvermogen, hierbij ging het om 75 tot 88% van de totale 

kosten. 

De data benadrukt de dringende nood tot een betere erkenning van de aandoening bij medische diensten en 

gemeenschappen. Een verbeterde ziektevoorlichting bij familie en gemeenschappen zou kunnen leiden tot 

een beter begrip van de patiënten en bijgevolg een kostenvermindering (5). 

 

2.6. Controverse 

Patiënten met fibromyalgie vermelden een aanzienlijke functiebeperking, welke teruggebracht kan worden 

naar het omstreden onderwerp van arbeidsongeschiktheid. Deze werkonbekwaamheid is moeilijk te 

verenigen met het beeld van een voornamelijk gezond-uitziend individu. Aangezien de symptomen van 

fibromyalgie volledig subjectief zijn, kunnen ze vervalst worden voor oneerlijke redenen. Artsen moeten dus 

empathisch blijven, maar ook alert (2). 

 

2.7. Etiologie 

Fibromyalgie is een aandoening die wellicht zijn oorzaak vindt in een veranderd functioneren van het centraal 

zenuwstelsel (6). De best verklarende en door velen aanvaarde theorie is die van de ‘centrale sensitisatie’. 

‘Gecentraliseerd’ refereert naar een oorsprong of amplificatie van pijn in het centrale zenuwstelsel. Hierbij 

voelen de patiënten meer pijn dan normaal verwacht zou worden (4). Psychologische en sociale factoren 

kunnen bijdragen aan deze centrale amplificatie mechanismen (12). Ze kunnen echter ook bestaan zonder 

de identificeerbare psychologische factoren (19). De term ‘centralisatie’ impliceert dat een perifere 

nociceptieve input mogelijk verantwoordelijk is voor een deel van de pijn die de patiënt ervaart, maar dat 

centraal zenuwstelsel factoren waarschijnlijk de pijn amplificeren (4).  

 

De exacte oorzaak van fibromyalgie is evenwel niet gekend; zo hebben patiënten geen consistente 

structurele of functionele abnormaliteiten in het spierweefsel. De pijnverwerkende mechanismen in het 

centraal zenuwstelsel zijn echter dysfunctioneel (12). Ook vasculaire ontregeling in spieren, een inadequate 

respons op oxidatieve stress, toegenomen IL-1 in cutane weefsels en toegenomen substantie P in spieren 

worden er allen van verdacht een rol te spelen in deze aandoening (16). Bovendien is er evidentie voor een 

genetische voorbeschiktheid, abnormaliteiten in de hypothalame-hypofysaire-as en mogelijke uitlokkende 

gebeurtenissen (2). 

 

2.7.1. Centraal en perifeer zenuwstelsel 

Bij gezonde individuen wordt een sterke pijnprikkel gevolgd door een verhoging van de pijndrempel in de 

gebieden ver van het gebied van stimulatie. Dit fenomeen wordt ‘Diffuse Noxious Inihibitory Control’ 

genoemd. Dit analgetische effect is verzwakt bij fibromyalgie patiënten (19). Hierbij gaan de dalende 

antinociceptieve systemen (zoals de opioïde en noradrenerge-serotonerge systemen) vanuit de hersenstam 
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projecteren naar het ruggenmerg en tenslotte de perifere nociceptieve stimuli ter hoogte van de dorsale 

hoorn reguleren. Deze systemen staan op hun beurt onder controle van verschillende structuren uit de 

voorhersenen zoals de cortex cingularis anterior, de amygdala en de frontopolaire cortex (19). 

Neurofysiologische onderzoeken hebben afwijkingen in de pijnverwerking op verschillende niveaus van het 

zenuwstelsel geïdentificeerd bij patiënten met fibromyalgie hoewel er tot op de dag van vandaag nog geen 

enkele verandering uniek is aan fibromyalgie. Veranderingen omvatten perifere sensitisatie van de primaire 

somatosensorische neuronen, centrale sensitisatie op het niveau van de dorsale hoorn, veranderingen op 

het niveau van de thalamus en de grijze breinmassa (2) en een vermindering van de natuurlijke pijn inhibitie 

gemedieerd via de dalende wegen van de hersenstam tot de dorsale hoorn van de ruggengraat (2, 12). Deze 

defectieve inhibitiemechanismen hebben mogelijk als origine een veranderde balans tussen de excitatoire 

(zoals glutamaat, aspartaat, substantie P) en inhiberende (serotonine, noradrenaline, norepinepgrone, γ-

amino-boterzuur (GABA)) neurotransmitters in het ruggenmerg (12). De niveaus van neurotransmitters die 

pijntransmissie verhogen, zoals substantie P, glutamaat en zenuw groeifactor (Nerve Growth Factor) zijn 

verhoogd bij fibromyalgie (19). Cerebrospinaal vochtstalen bij patiënten met fibromyalgie vertoonden een 

hogere concentratie van substantie P maar lagere niveaus van serotonine, noradrenaline en dopamine 

metabolieten. Deze veranderingen in cerebrospinaal vocht en cerebrale signalisering zijn geassocieerd met 

fibromyalgie, maar het is onduidelijk of deze associatie causaal is (12).  

Via fMRI werd aangetoond dat er een verhoogde neuronale activatie is in pijnverwerkende regio’s van de 

hersenen volgend na een applicatie van anders onschadelijke stimuli. De verhoogde pijnverwerking in de 

sensorisch verwerkende regio’s van de hersenen is grotendeels onafhankelijk van psychische factoren zoals 

depressie. Bovendien hebben beeldvormende onderzoeken een hypoperfusie aangetoond in het striatum en 

de thalamus in rust en een verminderde dopaminebinding in het striatum als respons op experimentele pijn. 

Deze bevindingen suggereren dat functionele en morfologische veranderingen optreden in de voorhersenen 

en meer bepaald in de structuren betrokken bij de pijnsystemen. Of deze veranderingen daadwerkelijk een 

toegenomen nociceptieve input volgen of deze eigenlijk de primaire pathofysiologie vormen, moet nog 

bepaald worden (19). 

 

2.7.2. Genetische aanleg 

De manier waarop pijn verwerkt en doorgegeven wordt doorheen het zenuwstelsel is vastgelegd door een 

verscheidenheid van genetische factoren (6). Een verschillende pijngevoeligheid tussen individuen kan het 

resultaat zijn van een verstoorde balans of een veranderde activiteit van verscheidene neurotransmitters, 

wat mogelijk een verklaring is voor het wisselend effect van centraal werkende analgetica en het al dan niet 

optreden van gelijktijdige symptomen (zoals pijn, slaap, humeur, vermoeidheid) bij een bepaald individu (4).  

Er wordt verondersteld dat bij de etiologie van fibromyalgie een combinatie van genetische gevoeligheid en 

blootstelling aan omgevingsfactoren die verdere veranderingen in genen expressie veroorzaken, betrokken 

zijn. Hierbij wordt gedacht aan een interactie van verschillende factoren, waaronder psychologische, 

genetische, neurobiologische en omgevingsfactoren.  

Meerdere studies hebben een sterke familiale aggregatie aangetoond bij fibromyalgie patiënten. Er was een 

hogere prevalentie van fibromyalgie bij de verwanten en zij hadden bovendien meer kans op het hebben van 
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een hogere pijngevoeligheid dan de algemene bevolking (3). Zo is het risico op de ontwikkeling van 

fibromyalgie acht keer hoger bij eerstegraadsverwanten van patiënten met fibromyalgie (19). 

De nakomelingen met of zonder fibromyalgie van met fibromyalgie-gediagnosticeerde moeders verschilden 

echter niet significant wat betreft de blootstelling aan omgevingsfactoren of andere psychologische of 

familiale factoren, zoals angst, depressie, algemeen welzijn, kwaliteit van leven of fysisch functioneren (3).  

Zoals gesuggereerd door verschillende familiestudies is genetische predispositie waarschijnlijk een 

belangrijke factor wat de etiologie betreft en van de transmissie wordt gedacht dat deze polygenisch is. 

Neurotransmitters, proteïnen die deelnemen in pijnmodulatie (in het bijzonder serotonine (5-HT) en 

norepinephrine), werden reeds geruime tijd geleden aangebracht als kandidaten in de zoektocht naar 

genetische associaties in fibromyalgie (6). Genen waarvan men vermoed dat ze betrokken zijn, zijn o.a. het 

catechol-O-methyltransferase gen, het serotonine transporter gen en het dopamine D4 receptor gen2 (16). 

Bepaalde genetische polymorfismen beïnvloeden echter niet enkel de ontwikkeling van fibromyalgie maar 

ook de ernst van de symptomen (3). De huidige evidentie wijst op een impact van 50% door genetische 

factoren van de algemene gevoeligheid voor experimentele pijn (18). 

 

2.7.3. Stressresponssysteem / HPA-as 

Bepaalde studies toonden veranderingen aan in de hypothalame-hypofysaire-adrenale (HPA) as en het 

sympathisch zenuwstelsel bij fibromyalgie patiënten (19). Aangezien fibromyalgie beschouwd wordt als een 

stress-gerelateerde aandoening is het gemakkelijk aan te nemen dat de hypothalame-hypofysaire-adrenale 

as betrokken is. Verschillende onderzoeken vonden gestegen cortisol niveaus, voornamelijk in de avond, 

geassocieerd met een verstoord circadiaans ritme. Bovendien hadden deze patiënten ook verhoogde 

waarden van het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) zowel basaal als in reactie op stress. Dit is meest 

waarschijnlijk een gevolg van de chronische hypersecretie van het corticotropine releasing hormoon en deze 

veranderingen zijn vermoedelijk gerelateerd aan de lage niveaus van 5-HT die geobserveerd worden bij 

patiënten met fibromyalgie, omdat de serotonerge vezels de hypothalame-hypofysaire-adrenerge as 

reguleren. 

Het groeihormoon is niet afwijkend gedurende de dag, echter gedurende de slaap is het gereduceerd. De 

verklaring is tweevoudig. Het groeihormoon wordt vooral gesecreteerd in de vierde fase van slaap en deze 

fase is verstoord bij patiënten met fibromyalgie, zoals gezien op electro-encefalografische onderzoeken. 

Bovendien hebben de patiënten een hoog niveau van somatostatine, de groeihormoon inhibitor, die 

geïnduceerd wordt door ACTH van wie, zoals eerder vernoemd, de niveaus te hoog zijn. Een ander direct 

gevolg van de verstoorde vierde fase van slaap is een tekort aan insuline-like growth factor (IGF-1). 

Aangezien deze hormonen betrokken zijn bij de spiergenezing van microtrauma, kan mogelijk het herstel 

van deze weefsels beïnvloed worden door slaapstoornissen.  

Verschillende onderzoeken bevestigen dat in fibromyalgie het sympathisch zenuwstelsel continu hyperactief 

is, maar hyporeactief bij stress. Dit zou verschillende klinische symptomen kunnen verklaren zoals 

vermoeidheid, ochtendstijfheid, slaapstoornissen, angst, pseudo-Raynaud fenomeen, droge ogen en het 

                                                           
2 Deze genen zullen verderop in het resultaten gedeelte besproken worden. 
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prikkelbare darm syndroom. Hoge serumniveaus van neuropeptide Y, welke normaal samen met 

norepinephrine wordt vrijgesteld, worden verondersteld een teken van deze dysautonome toestand te zijn 

(16). 

 

2.7.4. Uitlokkende gebeurtenissen 

Bij gezonde en asymptomatische patiënten met een normaal bewegingspatroon ontstonden symptomen 

gelijkaardig aan fibromyalgie (o.a. pijn, vermoeidheid en humeurproblemen) bij het stoppen met bewegen. 

Zij die deze symptomen kregen verschilden van zij die asymptomatisch bleven in de basislijn metingen van 

hun hypothalame-hypofysaire-adrenale as en hun immuun- en auto-immuun functie. Een subgroep van de 

gezonde individuen die een hypo-actieve functie van het biologische stressresponssysteem vertonen, lopen 

dus mogelijk het risico op het ontwikkelen van fibromyalgie, vooral bij een vorm van trauma die interfereert 

met hun dagelijkse routine van fysieke activiteit (6). 

Er wordt ook voorgesteld dat fibromyalgie kan uitgelokt worden door bepaalde infecties (EBV, Lyme, Q 

koorts, virale hepatitis, …), trauma, psychologische stress of uitzending naar de oorlog (4). Fibromyalgie 

wordt bovendien frequent gezien bij patiënten getroffen door een auto-immuun aandoening (16). 

Psychiatrische problemen lijken aanzienlijk bij te dragen tot de ontwikkeling van fibromyalgie. De meest 

frequente aandoeningen geassocieerd zijn angst, somatisatie, dysthymie, paniekstoornissen, 

posttraumatische stress en depressie. Depressie is meer geassocieerd met fibromyalgie dan met andere 

musculoskeletale aandoeningen en de dysfunctie van het 5-HT systeem kan hierbij een rol spelen. 

Antidepressiva zijn een hoeksteen van de fibromyalgie behandeling (16). 

 

2.8. Behandeling 

Voor fibromyalgie is er geen curatieve behandeling beschikbaar; bijgevolg is het doel van de behandeling 

het verminderen van de symptomen en het optimaliseren van de functionaliteit van de patiënt. De 

symptomatische behandeling zal rekening houden met de heterogene aard van fibromyalgie met aandacht 

voor alle componenten van het lijden (2). Hierbij heeft men als doel het verminderen van de pijn, het verhogen 

van de herstellende slaap en het verbeteren van de fysieke functie door een reductie in de geassocieerde 

symptomen (16).  

 

Een zeer belangrijke component in de behandeling is de patiënteneducatie. Hierbij legt men de basis van de 

aandoening uit en de onderliggende theorie van de pijnmechanismen betrokken bij fibromyalgie. Het is 

belangrijk dat uitgelegd wordt dat het doel van de behandeling niet het genezen van fibromyalgie is, maar 

wel het reduceren van symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Ondanks de behandeling zal 

de patiënt waarschijnlijk wel nog klachten hebben (12). Aangezien fibromyalgie persisteert over de jaren 

heen, met fluctuerende symptomen, moeten patiënten bovendien aangemoedigd worden bepaalde 

strategieën te herkennen die symptomen kunnen moduleren tijdens een uitbarsting van de ziekte (2). 

Individuele geneesmiddelen zijn bij fibromyalgie patiënten meestal niet effectief of veroorzaken bijwerkingen, 

daarom is het belangrijk dat dan een verandering in geneesmiddel of een verschuiving naar niet-



16 
 

medicamenteuze aanpakken overwogen wordt, zoals cognitieve gedragstherapie of beweging (4). Een 

multidisciplinaire aanpak is optimaal en de arts moet zowel een farmacologische (antidepressiva en 

neuromodulerende anti-epileptica) als een niet-farmacologische behandeling overwegen (zoals aërobische 

oefeningen en krachttraining) (16). De behandeling kan zeer uiteenlopend zijn en bestaat o.a. uit het gebruik 

van pijnverminderende behandelingen zoals anti-inflammatoire middelen, opioïden, massages en de 

toepassing van warmte of koude. Ook worden anticonvulsiva, antidepressiva, cannabinoïden, transcutane 

elektrische zenuwstimulatie en acupunctuur gebruikt als mogelijke behandelingsstrategiën. Mogelijk fysieke 

behandelingen omvatten actieve (beweging) en passieve aanpakken (gewrichtsmanipulatie en massage) 

(2). 

 

De ideale strategie is dus het combineren van farmacologische en niet-farmacologische behandelingen in 

een multimodale aanpak op maat gemaakt voor de patiënt (2). Ook belangrijk is dat men de patiënt betrekt 

als een actieve deelnemer in het proces (4). Echter indiceert de huidige evidentie dat er geen enkele ideale 

behandeling bestaat en dat men op zijn best een gemiddelde respons kan verwachten (2). 

 

2.8.1. Farmacologisch 

Tijdens het behandelen van polygenische chronische aandoeningen is het vaak noodzakelijk combinaties 

van verschillende geneesmiddelen te gebruiken met verschillende werkingsmechanismes. Alle orale 

analgetica (NSAIDS en opioïden) zijn enkel matig effectief voor het behandelen van chronische pijn (i.e. 

werken goed in slechts één derde van de patiënten) (4). 

 

Tabel 5 Overzicht van gebruikte geneesmiddelen in de farmacologische behandeling van fibromyalgie (4) 

Naam product Werking 

Tricyclische 

antidepressiva 

- Amitriptyline 

- Cyclobenzaprine 

(biologisch 

verwant aan TCA) 

Door het inhiberen van de heropname van zowel serotonine als 

norepinephrine, verbeteren ze de norepinephrine en serotonine 

neurotransmissie in de dalende inhiberende pijnwegen, resulterend in een 

daling van de pijn (16). 

Serotonine 

norepinephrine  

re-uptake inhibitoren 

- Duloxetine 

- Milnacipran 

Door het inhiberen van de heropname van zowel serotonine als 

norepinephrine, verbeteren ze de norepinephrine en serotonine 

neurotransmissie in de dalende inhiberende pijnwegen, resulterend in een 

daling van de pijn (16). 

Gabapentinoïden 

- Gabapentine 

- Pregabaline 

Deze werken door het reduceren van de activiteit van faciliterende 

neurotransmitters (4). De potente binding van pregabaline vermindert de 

calcium invloei in zenuwuiteinden met een reductie van de vrijstelling van een 



17 
 

aantal neurotransmitters tot gevolg; o.a. glutamaat, noradrenaline en 

substantie P (16). 

γ-hydroxybutyraat 

(GHB) 

GHB handelt als een centraal zenuwstelsel depressivum, maar heeft ook 

sedatieve en anesthetische eigenschappen. Het lijkt erop dat het dopamine 

niveaus in de hersenen beïnvloedt (20). 

Laag-gedoseerde 

naltrexone 

Het blokkeren van opioïde receptoren en de opioïde activiteit is het 

basismechanisme (21).  

Cannabinoïden 

- Nabilone 

Door het handelen op vele niveaus in het zenuwstelsel kunnen zowel de 

sensorische als emotionele componenten van pijn beïnvloed worden (2). 

Selective Serotonine 

Re-uptake Inhibitors 

(SSRIs) 

- Fluoxetine 

- Sertraline 

- Paroxetine 

Door het inhiberen van de heropname van serotonine in het presynaptisch 

neuron, beïnvloeden ze de duur en de intensiteit van de serotonine 

communicatie (22) . 

NSAIDs 

- Ibuprofen 

- Naproxen 

Ibuprofen en naproxen zijn niet beter dan placebo. Er is wel enige evidentie dat 

NSAIDs een synergistisch effect hebben wanneer gecombineerd met centraal 

actieve agentia zoals tricyclische antidepressiva en anticonvulsiva (vb 

gabapentinoïden) (16). 

Opioïden 

- Tramadol 

Door het handelen op vele niveaus in de het zenuwstelsel kunnen zowel de 

sensorische als emotionele componenten van pijn beïnvloed worden (2). Het 

hyperactieve endogene opioïde systeem in fibromyalgie kan echter verklaren 

waarom opioïden ineffectief lijken (4). 

 

Er is evidentie dat opioïden mogelijk fibromyalgie-gerelateerde hyperalgesie en andere gecentraliseerde 

pijntoestanden verergeren, resulterend in een opioïde-geïnduceerde hyperalgesie (4). Opioïden worden 

bijgevolg niet aangeraden door de huidige richtlijnen voor de behandeling van fibromyalgie (16) en moeten, 

net als de NSAIDS, met extreme voorzichtigheid gebruikt worden (2). Het is echter aangetoond dat tramadol, 

nochtans ook behorend tot de opioïden, gunstig is bij fibromyalgie patiënten. Het is een atypische pijnstiller 

die een verschillende werking heeft op het centraal zenuwstelsel dan deze van andere narcotica; het 

verhindert de heropname van serotonine en norepinephrine (16). 

De opgesomde geneesmiddelen hebben verschillende werkingsmechanismen, maar interfereren vooral met 

neurotransmitter loslating en heropname. Aangezien patiënten geregeld aanzienlijke gevoeligheid 

rapporteren voor farmacologische behandeling, wordt aangeraden dat medicaties in een lage dosis worden 

gestart met een graduele opwaartse titratie en met overweging van een combinatie met geneesmiddelen met 

andere actiemechanismen. Traditionele pijn verlichtende medicatie werden slechts beperkt onderzocht in het 

kader van fibromyalgie (2). 
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De medicatiebehandeling kan aangepast worden naargelang de toe- en afname van symptomen, met 

uitzondering van antidepressiva die een meer graduele vermindering nodig hebben. Voorzichtigheid is 

geboden voor de opvolging van continue doeltreffendheid van de farmacologische behandelingen, met 

aandacht voor eventuele nadelige effecten (2). De keuze van het geneesmiddel moet zeker besproken 

worden met de patiënt en zou zich moeten richten op de meest vervelende symptomen, gelijktijdig rekening 

houdend met enige mogelijke nadelige effecten (12). 

Typisch zijn de onderzoeksgroepen van publicaties die onderzoek doen naar medicatiebehandelingen en het 

effect op pijn en levenskwaliteit bij mensen met fibromyalgie, klein tot gemiddeld. De voordelen van de 

medicamenteuze therapie zijn bijgevolg van twijfelachtige klinische waarde (12). 

 

2.8.2. Niet-farmacologisch 

Veel patiënten die fibromyalgie hebben, reageren goed op eenvoudige interventies zoals stress 

vermindering, verbeterde slaappatronen en een toegenomen activiteit en beweging. Patiënten moeten 

voorlichting krijgen over de aard van hun aandoening, evenals weten hoe belangrijk het is een actieve rol te 

spelen in hun eigen zorg. Zelden gaan patiënten immers veelbetekenende verbeteringen bereiken zonder 

het toepassen van deze zelfsturingsstrategieën (4).  

 

Er is een groeiende populariteit voor complementaire behandelingen, vooral bij personen met fibromyalgie 

waarbij de traditionele geneesmiddelen ineffectief zijn gebleken voor symptoomverlichting. Veel patiënten 

grijpen naar een vorm van complementaire, niet-farmacologische, behandelingen omdat deze doorgaans 

een tijdelijke verlichting van de symptomen geven (23). De omvang van de respons voor deze niet-

farmacologische behandelingen overstijgt bovendien vaak die van de farmacologische. Zo geven deze 

behandelingen de patiënten o.a. een groter gevoel van controle over hun ziekte (4). Ook de symptomen 

naast pijn kunnen mogelijk verbeteren en er is dus het potentieel om de kwaliteit van het leven en het 

algemene welbevinden te verhogen (23). 

Zowel cognitieve gedragstherapie, beweging als educatie hebben een sterke evidentie voor werkzaamheid. 

Het grootste voordeel is geobserveerd in de verbetering van het functioneren van de patiënt. Deze 

behandelingen kunnen resulteren in volhardende verbeteringen. Toegankelijkheid, aanhankelijkheid en 

compliantie tot de behandeling zijn echter de meest belangrijke beperkingen wanneer men deze wil 

implementeren in de klinische praktijk (4).  

De therapietrouw verbetert als de patiënt betrokken wordt. Een frequenter falen van de behandeling is 

geassocieerd met passiviteit, ongecontroleerde humeurstoornissen, catastroferen en ziektewinst (2). 

 

Voor de meeste complementaire therapieën is de evidentie van een gunstige impact helaas slecht. Dit bij 

studies die beperkt zijn in aantal en waarvan de meeste bovendien een twijfelachtige methodologie hebben. 

Vele aspecten moeten bijgevolg overwogen worden vooraleer men complementaire therapieën mag 

voorschrijven, verbannen of tolereren: de effectiviteit, de doeltreffendheid, de efficiëntie, de veiligheid, de 

risk-benefit ratio, de wetgeving, de gezondheidszorgbetrokkenheid, het doel en de potentiële combinatie met 

conventionele behandelingen. Het hoofdprincipe blijft ‘primum non nocere’. Complementaire therapie zou 
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geen alternatief moeten zijn, wel een toevoegsel, gebruikt met medeweten en akkoord van de arts en onder 

zijn supervisie (23).  

 

Tabel 6 Overzicht van complementaire therapieën in de niet-farmacologische behandeling van fibromyalgie 

Educatie Benadrukken dat 

- De symptomen niet het gevolg zijn van schade of inflammatie van weefsels 

- De farmacologische therapieën een beperkte efficaciteit hebben 

- Het belangrijk is om zelfmanagement behandelingen te gebruiken (4) 

Psychologische 

interventies 

- Cognitieve gedragstherapie (2, 4) 

- Relaxatie (2) 

- Distractie (2) 

- Coping vaardigheden (2) 

Beweging - Aërobics (2, 4) 

- Krachttraining (2, 4) 

- Zwemmen (2) 

- Multicomponente beweging (2) 

- Tai Chi (2, 4) 

- Yoga (2, 4) 

Overige - Acupunctuur (2, 4, 23) 

- Balneotherapie (23) 

- Kruidengeneeskunde (4) 

- Biofeedback (23) 

- Homeopathie (23) 

- Reiki (23) 

- Meditatie (23) 

- Hypnose (23) 

 

2.9. Fibromyalgie nu 

Fibromyalgie toont een familiale aggregatie en bijgevolg zijn vele onderzoeken gericht op genetische 

voorbeschiktheid voor fibromyalgie. Er zijn reeds verschillende associaties aangetoond tussen genetische 

factoren en de ontwikkeling van fibromyalgie, waaronder specifieke genpolymorfismen betrokken bij de 

serotonerge, dopaminerge en catecholaminerge route (3). De huidige genetische kennis is echter te gering 

om accuraat een klinische voorspelling te doen (6). Aangezien er nog geen volledige genezing van 

fibromyalgie bestaat, is bovendien onderzoek voor een meer doeltreffende behandeling nodig (2). 

 

Deze literatuurstudie heeft als doel het bekijken van de recent geboekte vooruitgang wat de genetische 

achtergrond van fibromyalgie betreft en wilt een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de recente 

resultaten. Een systematische review van de reeds bekomen resultaten zal gedaan worden om een idee te 

krijgen van de meest veelbelovende onderzoekpistes. Hierbij zal er ook gekeken worden naar de klinische 

toepasbaarheid van de recente ontwikkelingen in het identificeren en karakteriseren van bevindingen met 

impact op diagnosestelling en behandeling. 
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3. Methodologie 

Drie artikelen werden bij de start van de masterproef meegegeven ter kennismaking met het thema. Deze 

werden gebruikt voor de inleiding. Bij het zoeken naar verdere geschikte artikelen werd beroep gedaan op 

de elektronische databases ‘PubMed’ en ‘Web Of Science’.  

 

De Majr term “Fibromyalgia/diagnosis” werd gebruikt als zoekterm op ‘PubMed’ ter selectie van artikelen voor 

de inleiding (eind oktober, begin november in 2016). Dit leverde 1131 zoekresultaten op. De gevonden 

resultaten werden gelimiteerd met de volgende filters: maximum vijf jaar oud, full text beschikbaar en enkel 

clinical trials en reviews. Dit verminderde het totale aantal artikelen naar 53. Na selectie op basis van de titel 

en abstract bleven 27 artikelen over. Verschillende van deze artikelen werden gevonden via de 

sneeuwbalmethode op PubMed.  

Hierna werd de zoekstrategie “ACR 2010 classification criteria” en “fibromyalgia” gebruikt zonder het gebruik 

van MeSH-termen. Dit leverde zes resultaten op, waarvan er twee werden weerhouden. Het nieuwe totaal 

van 29 artikelen werd gereduceerd naar 17 artikelen op basis van de impact factor, inhoud en relevantie. 

Specifiek voor het onderdeel ‘prevalentie’ werd gezocht met de Majr term “Fibromyalgia/epidemiology”. Dit 

leverde 495 artikelen op. Na het limiteren van deze resultaten tot de laatste vijf jaar en het uitsluitend toelaten 

van reviews en clinical trials, bleven nog 21 artikelen over. Hieruit werden op basis van titel en abstract, vijf 

artikelen geselecteerd. In combinatie met de reeds geselecteerde artikelen, werden in totaal 22 artikelen 

weerhouden. Deze werden allemaal volledig doorgelezen en op basis van de inhoud werd gekeken welke 

artikelen ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden in de inleiding. Twee artikelen werden geschikter 

bevonden voor het onderdeel ‘resultaten’. Van de overige 20 artikelen werden uiteindelijk 10 gebruikt.  

Een extra artikel voor de diagnostische criteria werd gevonden via de zoekterm “acr fibromyalgia criteria 

2016” zonder gebruik van MeSH-termen. Dit gaf 35 resultaten waarvan één geselecteerd werd op basis van 

titel en relevantie. Gecombineerd met de eerder meegegeven en geselecteerde artikelen leverde dit een 

totaal van 14 artikelen. 

 

Midden april in 2017 werden artikelen geselecteerd voor het resultaten gedeelte. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van zowel PubMed als Web Of Science. Op PubMed werd gezocht met de volgende MeSH term: 

"Fibromyalgia/genetics". Dit leverde in totaal 164 resultaten op. Na uitsluiting van alle artikelen ouder dan 10 

jaar, bleven nog 99 zoekresultaten over. Op basis van titel en moment van publicatie werden uit deze lijst 42 

artikelen geselecteerd. Van deze artikelen werden uiteindelijk 13 gebruikt voor het resultaten gedeelte. De 

meta-analyses werden weggelaten (n= 4), van verschillende kon geen full text gevonden worden (n= 4) en 

een groot aantal (n= 21) werd geschrapt door gebrek aan relevantie. Twee artikelen werden bijkomend 

gevonden op PubMed via de sneeuwbalmethode. 

Op Web of Science werd meer specifiek gezocht naar bepaalde pathways. Via de zoekterm “Fibromyalgia 

Genetics Serotonin” werden negen artikelen gevonden. Hieruit werd één artikel geselecteerd. De overigen 

waren ofwel te algemeen ofwel niet als full text beschikbaar. Op dezelfde manier werd gezocht naar 

dopamine-gerelateerde artikelen, namelijk met de zoekterm “Fibromyalgia Genetics Dopamine”. Dit leverde 

drie zoekresultaten op en deze werden alle drie geselecteerd. 
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In totaal werden voor het resultaten gedeelte 21 artikelen gebruikt. Uit deze artikelen werden via referenties 

61 artikelen bijkomend gevonden en gerefereerd. 

 

Voor het abstract en de discussie werd gebruik gemaakt van de reeds geselecteerde artikelen van de 

inleiding en de resultaten. Verschillende afbeeldingen werden gevonden via de online zoekmachine ‘Google’. 

Ook bij de verduidelijking van bepaalde begrippen werd beroep gedaan op deze zoekmachine. Hierbij gaat 

het om 13 bronnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultaten 

4.1. Genetisch 

Familiale aggregatie van fibromyalgie heeft geleid tot de notie dat genetische factoren een rol spelen in deze 

aandoening (24). Kato et al. voerden een tweelingstudie uit en vonden dat de algemeen geschatte erfelijkheid 

voor chronische wijdverspreide pijn rond de 48 à 54 procent ligt zonder verschil in type of grootte van 

genetische bijdrage tussen man of vrouw (18). Ook Buskila et al. toonden dat er bij verwanten van 

fibromyalgie patiënten een hogere prevalentie van fibromyalgie is en dat zij kwetsbaarder zijn dan de 

algemene populatie (25). 

 

Pijn is een complex fenomeen onderverdeeld in sensorische, affectieve en cognitieve componenten. De 

affectieve component van pijn wordt gemedieerd in de hersenen door de insula en de anterieure cingulate 

cortex (ACC) en de cognitieve component is afhankelijk van de dorsolaterale prefrontale cortex. Cognitieve 

(verwachtingen, afleiding, hypnose, etc.) en emotionele (angst, depressie, etc.) factoren kunnen 

Citaties gevonden in PubMed 
en Web of Science (n= 188) 

Exclusie op basis van titel en abstract  
(n= 144) 

Artikelen voor gedetailleerde  
evaluatie (n= 44) 

Exclusie op basis van het beoordelen van 
het volledige artikel (n=10) 

Artikelen gevonden via 
de referentie lijsten van 
de reeds gelezen 
artikelen (n= 61) 

Aantal bronnen geïncludeerd in de  
masterproef  (n= 108) 

Tabel 7 Flow-chart literatuur selectie 

Bronnen gevonden via 
Google (n= 13) 
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pijnperceptie moduleren door het beïnvloeden van de dalende nociceptieve wegen (26). Studies 

ondersteunen de rol van substantie P, endogene opioïden, glutamaat, serotonine en norepinephrine in 

pijnperceptie (27).  

 

De genoomwijde associatie studie (GWAS) is een onderzoekstechniek gebruikt om vele vaak voorkomende 

genetische varianten bij verschillende individuen te evalueren om te onderzoeken of een specifieke variant 

geassocieerd is met een bepaalde eigenschap. Deze studies worden typisch gebruikt om de erfelijkheid van 

ziektes te onderzoeken (3). Een genetische ‘linkage study’ heeft een gelijkaardig doel en is een familie 

gebaseerde methode om een bepaald kenmerk te linken aan een genoom locatie, dit door de co-segregatie 

van de aandoening aan te tonen met genetische markers van een gekende chromosomale locatie; gevonden 

locaties bevatten met hogere waarschijnlijkheid de causale genetische variant. Deze techniek is vooral 

bruikbaar voor de identificatie van genen die overgeërfd worden in Mendeliaanse stijl (28).  

 

Hierna wordt in meer detail ingegaan op bevindingen die een genetische factor aanduiden in het ontstaans- 

of onderhoudsmechanisme van fibromyalgie. 

 
 

4.1.1. 5-HT metabolisme 

Wat Waarom 

Genen betrokken bij de werking van serotonine 

(5-HT), een neurotransmitter die te maken heeft 

met de regeling van vele lichaamsfuncties (29).  

Er is aanzienlijk bewijs dat monoaminen, meer bepaald 

serotonine (5-HT) en noradrenaline bijdragen tot het pijn 

mechanisme (30). 

 

Serotonine (5-HT) is een neurotransmitter betrokken in de modulatie van pijn, slaap, depressie en de 

vrijstelling van het hypothalame hormoon (31). Hierdoor werden genetische varianten in het serotonine 

systeem beschouwd als mogelijk interessante genen wat de etiologie van fibromyalgie betreft (3). 

 
Wolfe et al. stelden vast dat de serumniveaus van 5-HT bij fibromyalgie patiënten significant lager waren dan 

bij de controles (32). Deze bevinding werd herhaald door Russell et al.; zij vonden lagere serum- en 

cerebrospinaal vocht concentraties van 5-HT bij fibromyalgie patiënten (33).  

Arnold et al. onderzochten leden van 116 families en vonden via een GWAS acht genloci die significant 

(p<0,01) geassocieerd waren met het optreden van fibromyalgie. Vijf van deze loci waren gelokaliseerd op 

de volgende chromosomen: 4q21.21-21.23, 8p21.2, 8q11.23, 9p24.3-24.1 en 17p11.2-q11.2. De meest 

significante markers hierbij waren D4S2361, D8S1048, D8S1110, D9S1779 en D17S2196. Op 

chromosoom 17p11.2-q11.2 vond men een suggestieve link met fibromyalgie in een 10-cM regio gaande 

van marker D17S2196 tot marker D17S1294 (p=0,00048). Het beste signaal op dit chromosoom was ter 

hoogte van marker D17S2196. De regio van dit chromosoom valt samen met de map coördinaten van twee 

potentiële kandidaatgenen voor fibromyalgie: het serotonine transporter gen (SLC6A4) en de transiënte 

receptor potential (TRP) vanilloid (TRPV2) genen (34).  
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De serotonine transporter (5-HTT) is verantwoordelijk voor het transport van 5-HT vanuit de synaptische 

holtes naar de presynaptische neuronen en speelt dus een sleutelrol in de serotonine neurotransmissie (3). 

Dit serotonine transporter eiwit wordt gecodeerd door één enkel gen (SLC6A4) op chromosoom 17p11.1-

q12.12. Een functioneel polymorfisme (5-HTTLPR) in de ‘5 regulatoire regio van het SLC6A4 gen geeft 

aanleiding tot twee majeure allelen (kort (‘S’) en lang (‘L’) allel genoemd) die corresponderen met de 

aanwezigheid van respectievelijk 14 of 16 repeat eenheden van een 20-23 baseparen (bp) onvolledige repeat 

(34). Twee case-control onderzoeken van fibromyalgie vonden dat het S/S genotype van de promotor regio 

44bp  insertie/deletie (in/del) (5-HTTPLR) in SLC6A4 in een significant hogere mate werd gezien bij 

fibromyalgie patiënten (35, 36). De fibromyalgie patiënten met dit S/S genotype vertoonden bovendien 

ernstigere symptomen van depressie en psychologische stress in vergelijking met de patiënten in de L/L en 

L/S groep (35). Deze resultaten ondersteunen de notie dat een veranderd serotonine metabolisme kan 

gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van de fibromyalgie en zijn symptomen (3, 35). Gürsoy et al. vonden 

echter geen verband tussen fibromyalgie en het in/del of variable number tandem repeat (VNTR) 

polymorfisme in het serotonine transporter gen SLC6A4 (37). Associatie studies tussen dit functioneel 

polymorfisme en fibromyalgie hebben dus tegenstrijdige resultaten geleverd en bijgevolg is verder onderzoek 

nodig (34). 

De 17p11.2-q12.2 chromosoom regio overlapt ook met map coördinaten voor het TRPV2 gen. Andere leden 

van de TRP vanniloid subfamilie werden reeds gelinkt aan pijn (meer specifiek pathologische pijn 

geassocieerd met inflammatoire en neuropathische toestanden). TRPV2 lijkt dus een rol te spelen in de 

beïnvloeding van pijn, maar meer onderzoek is nodig om de exacte rol van TRPV2 beter te begrijpen wat 

pijnbiologie en chronische pijnaandoeningen zoals fibromyalgie betreft (34).  

 

Bondy et al. onderzochten een stil polymorfisme (T102C) in het 5-HTR2A receptor gen en vonden significante 

verschillen in de genotype distributie bij fibromyalgie patiënten in vergelijking met controles. Fibromyalgie 

patiënten toonden specifiek een daling in het T/T genotype en een toename in zowel het T/C als C/C 

genotypes. De ernst van de pijn was significant hoger bij patiënten met het T/T genotype. Dit suggereert dat 

het T102-allel mogelijk betrokken is in de complexe pijncircuits. Echter is het polymorfisme niet direct 

betrokken in de etiologie van fibromyalgie maar staat het mogelijk in een linkage disequilibrium met de ware 

functionele variant, die nog moet geïdentificeerd worden (38). Gürsoy et al. vonden voor dit polymorfisme 

geen associatie met fibromyalgie maar wel een lagere pijn drempel bij T/T homozygoten (39). Holliday et al. 

vonden ook een genetische associatie tussen het serotonine receptor 2A receptor gen (HTR2A) en CWP en 

de mate van pijn (40). De HTR3A en HTR3B genen werden meer uitgebreid bestudeerd dan HTR2A maar 

er werd geen verband met fibromyalgie gezien (35, 36). 

 
Holliday et al. toonden een genetische associatie aan tussen het serotonine biosynthese gen (TPH2) (40) en 

het corticosteroïd bindend globuline gen (SERPINA6) (41) en CWP en de mate van pijn. Zij voerden hierna 

een populatie gebaseerde cohorte studie uit bij 967 Engelse vrijwilligers. Daarbij werden Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs) uitgekozen voor genen van het serotonine systeem (TPH2, SLC6A4 en HTR2A) en 

genen betrokken bij de HPA-as (CRH, CRHR1, CRHBP, MC2R, POMC, NR3C1 en SERPINA6). Een 
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verband werd gevonden tussen SNPs in HTR2A, SERPINA6 en TPH2 en het aantal somatische symptomen. 

De associaties gevonden tussen SNPs in HTR2A en TPH2 en het aantal gerapporteerde somatische 

symptomen waren onafhankelijk van comorbide angst, depressie en pijn. Het SERPINA6 gen werd ook 

geassocieerd aan het aantal somatische symptomen, maar de significantie verdween na correctie voor pijn. 

Er werden geen associaties gezien tussen SNPs in CRH, CRHBP, CRHR1, POMC, NR3C1 en SLC6A4 en 

de somatische symptoomscore. In twee neuro-endocriene systemen werden dus associaties gevonden 

tussen de genetische varianten en somatische symptomen; het serotonine systeem en de HPA-as. Deze 

bevindingen lijken niet verklaard te worden door comorbide symptomen van depressie of angst, van welke 

geweten is dat zij correleren met een hoog aantal lichamelijke symptomen (41). 

 

4.1.2. Catechol-O-methyl transferase (COMT) 

Wat Waarom 

Het COMT enzym is betrokken bij de 

metabolische degradatie van dopamine, 

norepinephrine en epinephrine (42). 

Het COMT enzym beïnvloedt drie belangrijke neurotransmitters 

die een mogelijk verband hebben met CWP, namelijk dopamine, 

norepinephrine en epinephrine. Een dysfunctie van de 

hypothalame-hypofysaire-as werd gesuggereerd bij individuen 

met CWP en fibromyalgie (42). 

 

Het Catechol-O-Methyltransferase (COMT) enzym is 

betrokken in de metabolische degradatie van 

dopamine, norepinephrine en epinephrine. Het is 

gekend dat de activiteit van COMT beïnvloed wordt 

door een polymorfisme (rs4680), nl. een substitutie 

van Valine (Val) met Methionine (Met) aan codon 158. 

Hierdoor kan men het COMT genotype verdelen in 

Val/Val, Val/Met of Met/Met genotypes (42). De 

substitutie van Valine naar Methionine gaat gepaard 

met een verschil in thermostabiliteit leidend tot een 

drie- à viervoudige reductie in activiteit van het COMT            

enzym. De allelen zijn codominant en komen dus 

beiden tot expressie; bijgevolg hebben individuen met het Val/Val genotype de hoogste activiteit van COMT, 

zij met het Met/Met genotype de laagste activiteit en de heterozygote individuen een gemiddelde activiteit 

(24). Hierdoor hebben Val allel dragers grotere afbraak van dopamine en minder beschikbaarheid van de 

neurotransmitter ter hoogte van synaptische receptoren (42).  

Gürsoy et al. (44) onderzochten de drie genotypes van het COMT gen en vonden in een Turkse populatie 

dat de combinatie van de Val/Met en Met/Met genotypes sterker aanwezig waren bij fibromyalgie patiënten 

dan bij gezonde personen. Het Val/Val genotype was anderzijds dus minder frequent aanwezig (45). Barbosa 

et al. (46) en Matsuda et al. (47) vonden dat het Met/Met genotype meer frequent was bij fibromyalgie 

Figuur 3 Overzicht werking COMT enzym (43) 
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patiënten in een Braziliaanse populatie. Dit werd bevestigd door Cohen et al. (24), die rapporteerden dat de 

niet-aangetaste familieleden van fibromyalgie patiënten een lager percentage hadden van het COMT Met 

allel. Ook Martínez-Jauand et al. vonden dat Met homozygoten meer frequent waren bij fibromyalgie 

patiënten (23,9%) dan bij gezonde vrijwilligers (7,7%) (48). Tander et al. echter vonden geen verschil in 

frequenties van allelen en genotypes van het COMT gen tussen fibromyalgie patiënten en controles (49). 

 

Zubieta et al. (50) demonstreerden dat individuen met het Val/Val genotype verminderde pijngevoeligheid 

vertoonden in vergelijking met het Met/Met genotype, wat suggereert dat de aanwezigheid van het Met/Met 

genotype mogelijk voorbeschikt voor chronische pijn (30). Het toegenomen antwoord dat Met/Met 

homozygoten vertoonden op experimenteel geïnduceerde ischemische pijn werd via PET-meting 

geassocieerd aan een afgenomen opioïde activiteit en bijgevolg veronderstelden zij dat verschillende 

niveaus van COMT activiteit verleend door Val158Met genotypes mogelijk een belangrijke invloed hebben 

op van neurotransmitter afhankelijke functies, waaronder de reacties van het µ-opioïde systeem.3 (50). Dit 

resultaat is in lijn met de hypothese dat catecholamines, voornamelijk dopamine, analgetische effecten 

produceren via interacties met endogene opioïden en hieruit kan men mogelijk afleiden dat COMT betrokken 

is bij endogene pijnmodulatie systemen (26). 

 

César Fernández-de-las-Peñas et al. onderzochten de relatie tussen het Val158Met polymorfisme en pijn, 

angst, depressie, functioneel vermogen en druk pijngevoeligheid bij vrouwen met fibromyalgie. Zij toonden 

aan dat vrouwen met het Met/Met genotype meer onvermogen (p<0,001), angst (p<0,001) en depressie 

(p=0,002) vertoonden ten opzichte van zij met de Val/Val en Val/Met genotypes. Er werd geen verschil 

gevonden voor de intensiteit van de wijdverspreide pijn (p=0,857) en druk pijndrempel niveaus over de C5-

C6 gewrichten (p=0,336), tweede metacarpaal (p=0,806) en m. tibialis anterior (p=0,311). Er werd ook geen 

verschil gevonden in functioneel vermogen tussen zij met het Val/Val of Val/Met genotype (42). Martinez-

Jauand et al. vonden dat Met homozygoten een hogere koude pijngevoeligheid hadden dan Val dragers, 

maar dit werd niet-significant na controle voor angst, depressie, leeftijd en medicatie. Anderzijds werd 

gevonden dat Met/Met fibromyalgie patiënten  een significant lagere druk pijndrempel vertoonden dan de Val 

dragers. Dit effect bleef deze keer wel significant na correctie voor angst, depressie, leeftijd en medicatie 

(48). Cohen et al. (24) onderzochten 209 vrouwelijke fibromyalgie patiënten en rapporteerden dat vrouwen 

met fibromyalgie en het Met/Met genotype een groter aantal gevoelige punten vertoonden dan zij met het 

Val/Val genotype. Ze vonden dus ook een associatie tussen het COMT Val158Met polymorfisme en 

fibromyalgie (24). Garcia-Fructuoso et al. vonden dat fibromyalgie patiënten met het Met/Met genotype een 

zwaardere vorm hadden van de ziekte (52). 

Diatchenko et al. toonden via temporele summatie4 aan dat het COMT Val158Met polymorfisme gelinkt is 

aan toegenomen centrale sensitisatie. Zo vertoonden de patiënten met het Met/Met genotype een meer 

uitgesproken temporele summatie (53). Val/Val dragers vertoonden een hogere activatie van de 

dorsolaterale prefrontale cortex en cingulate cortex dan Met/Met dragers. Daarom werd gesuggereerd dat 

                                                           
3 Het opioïde systeem beïnvloedt o.a. pijn, beloning en verslavingsgedrag (51).  
4 Temporele summatie betekent dat een serie kort op elkaar volgende prikkels vanuit dezelfde zenuwcel elkaar versterkt (53). 
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vrouwen met fibromyalgie en dragers van het Met/Met genotype een verschillend corticaal activatie patroon 

vertonen dan de vrouwen met fibromyalgie en het Val/Val genotype (42). Finan et al. suggereerden dat 

varianten in het Val158Met polymorfisme mogelijk de aandoening beïnvloeden via wegen van 

pijngerelateerde cognitie, meer bepaald pijn-catastrofering en pijn-aandacht (54). 

 

Fibromyalgie patiënten met het Met/Met genotype vertoonden meer angst kenmerken en affectieve nood dan 

dragers van het Val allel (48). Verschillende andere studies vertoonden een gelijkaardig verband (55-57).  

Gürsoy et al. vonden via gebruik van verschillende psychiatrische onderzoeken echter geen significant 

verschil tussen het COMT polymorfisme en de psychiatrische toestand van fibromyalgie patiënten (p>0.05) 

(45). 

Diatchenko et al. (58) definieerden drie 

genetische varianten (haplotypes) van het 

COMT gen en benoemden deze haplotypes 

als lage pijngevoeligheid (LPS), gemiddelde 

pijngevoeligheid (APS) en hoge 

pijngevoeligheid (HPS). Vier SNPs werden 

bestudeerd, meer bepaald rs6269, rs4633, 

rs4818 en rs4680. Het meest frequente 

haplotype (48,7%), gebruik makend van deze 

SNPs bestond uit de meest frequente allelen 

van elk van de vier markers (A_T_C_A) (APS). De tweede grootste (36,5%) bestond uit de minst frequente 

allelen voor de markers (G_C_G_G) (LPS). Het derde haplotype tenslotte (10,5%) werd opgebouwd uit de 

twee meest frequente en de twee minst frequente allelen respectievelijk (A_C_C_G) (HPS). Deze drie 

haplotypes stonden in voor 95,9% van alle gedetecteerde haplotypes. Vijf combinaties hiervan vertoonden 

een sterke associatie (p=0,0004) met variatie in gevoeligheid voor experimentele pijn. Multivariate analyse 

toonden aan dat alle mogelijke combinaties van de vier SNPs in de coderende regio instonden voor 10,6% 

van de variatie in pijngevoeligheid. Het LPS haplotype vertoonde een veel hogere COMT enzymwerking ten 

opzichte van de andere twee haplotypes. Als conclusie werd gesteld dat COMT activiteit sterk de 

pijngevoeligheid beïnvloedt en dat deze omgekeerd gecorreleerd is met pijngevoeligheid (58).  

De haplotype frequentie (HPS-APS vs. LPS) was verschillend tussen fibromyalgie patiënten en gezonde 

controles (p=0,029). Patiënten hadden een hogere frequentie van APS en HPS haplotypes dan de gezonde 

controles (37,8% vs 21,9%). Martinez-Jauand et al. bevestigden het onderzoek van Diatchenko et al.: ook 

zij vonden een hogere pijngevoeligheid bij dragers van het APS-HPS haplotype (48). Vargas-Alarcón et al. 

rapporteerden echter discrepanties tussen landen: zo vertoonden Spaanse vrouwen met fibromyalgie een 

significante associatie met het HPS haplotype, waar bij Mexicaanse vrouwen met fibromyalgie deze 

associatie niet aanwezig was (42).  

 
César Fernández-de-las-Peñas et al. onderzochten de invloed van het Val158Met polymorfisme genotype 

op speeksel markers van de HPA as (cortisol), het sympathisch zenuwstelsel (alfa-amylase) en de humorale 

Figuur 4 Overzichtsbeeld van het COMT gen, de SNP  
posities en de percentage distributie. De COMT gen locus 
(chromosoom 22, band q11.21) omvat 27221 bases (35). 
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immuun (IgA) systemen. Een significant effect van het Val158Met polymorfisme genotype werd gevonden 

voor speekseldebiet, α-amylase activiteit en IgA concentratie (p<0,05) maar niet voor cortisol concentraties 

(p>0,05). De post hoc analyse toonde aan dat vrouwen met fibromyalgie die dragers waren van het Met/Met 

genotype, significant hogere α-amylase activiteit vertoonden dan zij die dragers waren van het Val/Met en 

Val/Val genotypes (p<0,05) (59).  

Men heeft twee mechanismen gesuggereerd waarmee de COMT allel varianten de hypothalame-

hypofysaire-adrenale as zouden kunnen beïnvloeden. Eerst en vooral lijkt een grotere vrijstelling van het 

corticotropine-release hormoon (CRH) door de hypothalamus evident door de hogere catecholaminerge 

activiteit die gelinkt is aan de lage-activiteit COMT variant (Met variant). Anderzijds werd een sterkere μ-

opioïde receptor bindingspotentiaal gezien bij Met homozygoten als antwoord op stress (50), wat mogelijk 

erop wijst dat de lage activiteit vorm van COMT mogelijk de HPA activiteit indirect verandert door 

beïnvloeding van de dopamine-gemedieerde regulatie van opioïde neurotransmissie (60). 

 

De hogere α-amylase activiteit en het lagere speekseldebiet wijzen op een toegenomen sympathische 

activiteit. Dit ondersteunt de hypothese van een verstoorde activiteit van het sympathisch zenuwstelsel bij 

vrouwen met fibromyalgie met het Met/Met genotype en suggereert dus een potentiële genetische invloed 

op de stress respons van het sympathisch zenuwstelsel in deze populatie (42).  

Er werden verschillende hypotheses voorgesteld die het potentieel verband tussen het Val158Met genotype 

en de dysfunctie van het sympathisch zenuwstelsel zouden kunnen verklaren. Eerst en vooral is het mogelijk 

dat de verminderde COMT gen activiteit resulteert in verhoogde niveaus van catecholamines, bijvoorbeeld 

epinephrine of norepinephrine, en bijgevolg verhoogde pijnproductie door stimulatie van β2-adrenerge 

receptoren in het perifeer en centraal zenuwstelsel. Tegenstrijdige resultaten zijn echter gevonden wat de 

catecholamine niveaus betreft. Zo rapporteerden sommige onderzoeken een toegenomen niveau van 

catecholamines en anderen een verminderd niveau. Desondanks moet toegegeven worden dat interacties 

van het sympathisch zenuwstelsel zeer complex zijn met controle en regulatie door verschillende enzymen 

(59).  Een tweede mogelijke verklaring is de suggestie dat de vermindering in COMT activiteit geassocieerd 

met het Met allel leidt tot een hogere pijn door een vermindering van enkefaline in het centraal zenuwstelsel 

en bijgevolg dus leidt tot een verstoring van het sympathisch zenuwstelsel (24, 42). Zubieta et al. vonden 

(zoals eerder vermeld) via beeldvorming dat Met homozygoten verminderde regionale µ-opioïde systeem 

antwoorden vertoonden bij pijn in vergelijking met heterozygoten. Tegenovergestelde effecten werden gezien 

bij Val homozygoten (50). Rakvag et al. (61) vonden dat kanker patiënten met het Met/Met genotype lagere 

dosissen morfine nodig hadden om hun pijn te verlichten in vergelijking met patiënten met het Val/Val 

genotype. Dit was intrigerend aangezien verscheidene onderzoeken vonden dat individuen met het Met/Met 

genotype een lagere pijntolerantie hadden. Een mogelijke verklaring is dat een toename van µ-opioïde 

receptor densiteit leidt tot een betere werking van morfine bij individuen met het Met/Met genotype. Zubieta 

et al. (50) vonden inderdaad een toegenomen µ-opioïde binding bij Met/Met homozygoten (24).  

Het Val158Met polymorfisme van COMT lijkt dus pijngevoeligheid te beïnvloeden door middel van centrale 

mechanismen zoals verminderde antwoorden in µ-opioïde endogene systemen op aanhoudende pijn, hogere 
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receptorbinding en toegenomen breinverwerking van sensorische en affectieve pijn componenten bij Met 

dragers (48, 50, 62). 

Tenslotte werd ook gerapporteerd dat patiënten met het Met/Met genotype een sterkere pijn-gerelateerde 

hersenrespons uitlokten in het periaquaductaal grijze stof, de linguale gyrus, het cerebellum, de 

hippocampale formatie en de precuneus wat de rol van Val158Met polymorfisme ondersteunt in centrale 

pijnverwerking. De bevinding van lagere IgA concentraties bij patiënten met het Met/Met genotype 

ondersteunt de aanwezigheid van grotere defecten in het humoraal immuunsysteem bij vrouwen met 

fibromyalgie met het Met/Met genotype (42). 

 

Cohen et al. stelden voor dat de lagere frequentie van het Met allel in de gezonde controlegroep werkt als 

een ‘protectief’ allel en de ontwikkeling van klinische fibromyalgie voorkomt. Het is een redelijke notie dat de 

eerstegraadsverwanten van fibromyalgie patiënten een groot aantal van de risicogenen delen met hun 

aangetaste verwanten en dit leidt tot de vraag waarom zij geen geheel ontwikkeld syndroom voortbrengen. 

Als mogelijke verklaring schreven de auteurs dat aangezien zij lagere frequenties hebben van het Met allel, 

zij minder gevoelig zijn voor pijn en daardoor geen rheumatologische kliniek vertonen (24). Diatchenko et al. 

(58) vonden dat het Val158Met polymorfisme alleen niet volledig verantwoordelijk kan zijn voor de grote 

variatie in pijnperceptie. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat meerdere polymorfismen mogelijk interageren 

en zo een impact hebben op de nociceptieve pijnmechanismen en druk overgevoeligheid bij fibromyalgie 

(42). Andere SNPs (zoals rs6269, rs4633 en rs4818) ter hoogte van de COMT locus kunnen dus mogelijk 

interageren met het Val158Met SNP om de enzymactiviteit te bepalen en om de pijngevoeligheid te 

moduleren bij individuen (48). 

 

Uit de resultaten kan men besluiten dat genetische polymorfismen die de COMT expressie verminderen, bij 

voorkeur mechanische en koude pijngevoeligheid bij fibromyalgie beïnvloeden (48). Finan et al. toonden 

duidelijk dat COMT varianten niet alleen pijn moduleren maar ook maladaptieve coping processen bij 

fibromyalgie patiënten (54, 63). Een groot aantal studies toonden bovendien aan dat fibromyalgie patiënten 

met het Met/Met genotype meer ernstige pijnsymptomen en een hoger aantal drukpijnlijke punten vertoonden 

dan fibromyalgie patiënten met Val allelen (24, 46, 48, 50, 54, 64). Echter is de rol van dit polymorfisme nog 

steeds controversieel. Zo vonden o.a. Hagen et al. en Hocking et al. een tekort aan associatie tussen het 

functioneel Val158Met polymorfisme en andere chronische pijnsyndromen (65, 66) en Kim et al. vonden 

geen associatie tussen het COMT Val158Met polymorfisme en experimentele pijn (67). 

 

4.1.3. Dopamine 

Wat Waarom 

Dopamine is een belangrijke neurotransmitter 

met talrijke functies in het centrale zenuwstelsel 

(26). 

Recent onderzoek toont een rol voor dopamine in 

pijnperceptie, maar de precieze functies in 

nociceptieve processen zijn enkel deels begrepen (26). 
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Het is algemeen geweten dat een identieke pijnstimulus bij verschillende personen een sterk verschillend en 

uniek antwoord op pijn kan veroorzaken. Daarom wordt gesuggereerd dat host-genetische factoren kunnen 

bijdragen tot de pijnperceptie. Recent onderzoek toont een rol voor dopamine in pijnperceptie, maar zijn 

precieze functies in nociceptieve processen zijn enkel deels begrepen. De relatie tussen dopamine en pijn 

wordt ondersteund o.a. door het feit dat verschillende geneesmiddelen met dopaminerge eigenschappen 

ook analgetische activiteit vertonen (30).  

 

Het hersenen beloningssysteem is het neurale netwerk dat betrokken is in het voelen van genot. Het 

is bovendien ook sterk betrokken in het leerproces en motivatie. De primaire neurotransmitter in het 

beloningssysteem is dopamine (69).  

 

Dopamine in het hersenen beloningssysteem zorgt mogelijk voor zijn antihyperalgetische effecten via 

interacties met opioïden, serotonine en norepinephrine in dalende pijnwegen in de hersenstam, welke kritisch 

betrokken zijn bij het ‘pijn verhindert pijn’ fenomeen. Anderzijds beïnvloedt dopamine mogelijk pijn door het 

faciliteren van de vrijstelling van serotonine en norepinephrine in de dalende inhiberende wegen, aangezien 

in knaagdieren werd aangetoond dat dopamine agonisten de pijn-verminderende effecten op tonische pijn 

van serotonine en norepinephrine heropname inhibitie versterkt (26, 70). 

PET beeldvorming bevestigde de betrokkenheid van dopamine in pijnverwerking via onderzoeken met 

gebruik van experimenteel geïnduceerde pijn. De resultaten van PET beeldvorming bij pijnpatiënten 

bevestigden ook deze associatie (26). Wood et al. toonden bovendien aan dat de presynaptische dopamine 

activiteit verminderd is bij fibromyalgie patiënten ten opzichte van gezonde controles in hersenregio’s zoals 

de thalamus, de hippocampus en de ACC (71). In een ander onderzoek vonden Wood et al. dat bij 

Figuur 5 Illustratie van dopamine metabolisme en rol MAO-A en MAO-B (68).  
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fibromyalgie patiënten de striatale dopamine vrijstelling niet in verband stond met subjectieve pijn, terwijl er 

wel een verband werd gevonden bij de gezonde controlegroep (72). 

 

Holman en Myers vonden via een farmacologische dubbel blinde, placebo gecontroleerde studie dat 

pramipexol, een D2/D3 receptor agonist, doeltreffend was voor de behandeling van klinische pijn in 

fibromyalgie (73). Wood et al. toonden aan dat ketamine de centrale sensitisatie in fibromyalgie inhibeert en 

dat dit farmacologisch effect mogelijk wordt verklaard via de werkzaamheid van ketamine op D2 receptoren 

(72). Klinische resultaten tonen dus analgetische effecten van dopaminerge drugs en dit suggereert een rol 

voor dopamine in pijnverwerking. Echter is er evidentie dat antipsychotica, die nochtans handelen als 

dopamine antagonisten, ook analgetische effecten hebben. Bovendien werden pro-algetische effecten van 

dopamine agonisten gerapporteerd bij patiënten leidend aan Parkinson. Deze paradoxale bevindingen 

kunnen suggereren dat het verband tussen dopamine en pijn niet eenlijnig is en waarschijnlijk beter 

beschreven wordt als een U-omgekeerde curve. Een andere waarschijnlijke mogelijkheid is dat dopamine 

verschillende effecten produceert op pijn afhankelijk van het betrokken systeem (mesocorticaal, 

mesolimbisch, nigrostriataal of trigeminovasculair) (26). 

Dopamine wordt gemetaboliseerd door verschillende enzymen, zoals monoamine oxidase-A (MAO-A), 

monoamine oxidase-B (MAO-B) en catechol-O-methyltransferase (COMT) (26). Het moet echter benadrukt 

worden dat zowel COMT als MAO-A ook andere neurotransmitters dan dopamine afbreken. Hierdoor kunnen 

de MAO-A en COMT-gerelateerde bevindingen dus geen ondubbelzinnige evidentie geven voor een relatie 

tussen dopamine activiteit en pijnperceptie (30).  

 

4.1.3.1. DAT1 (SLC6A3) 

Wat Waarom 

Het dopamine transporter gen (DAT) codeert de 

natrium-afhankelijke dopamine transporter, die 

de heropname van de neurotransmitter uit de 

synaps naar de presynaptische neuron medieert 

(30). 

DAT1 werd een plausibele kandidaat in de zoektocht 

naar genetische markers voor fibromyalgie bevonden 

door zijn centrale rol in de regulatie van dopamine 

heropname. Bovendien werd dit gen geassocieerd met 

het posttraumatisch stress-syndroom (PTSD), een 

aandoening die overlap kent met fibromyalgie (74). 

 

Het dopamine transporter gen (DAT1) staat in voor de natrium-afhankelijke dopamine transporter die de 

heropname van de neurotransmitter uit de synaps naar de presynaptische neuron medieert (30). Het DAT1 

eiwit wordt gecodeerd door de SLC6A3 locus (5p15.3). DAT1 is het primaire mechanisme voor dopamine 

heropname uit de synaps in mesencefale dopaminerge neuronen en het doelwit van psychostimulerende 

drugs zoals cocaïne, amfetamines en methylfenidaat (30). DAT1 komt tot expressie in verscheidene 

subcorticale gebieden van het centraal zenuwstelsel, waaronder het ventrale mesencefalon, de mediale 

voorhersenbundel, het dorsale en ventrale striatum en valt samen met verscheidene gebieden van 
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gevestigde dopaminerge bezenuwing. DAT1 werd een plausibele kandidaat bevonden in de zoektocht naar 

genetische markers voor fibromyalgie door zijn centrale rol in de regulatie van dopamine heropname (74). 

 

De meest bestudeerde genetische marker in het DAT1 gen is het DAT SLC6A3 3’ VNTR polymorfisme van 

40 nucleotiden (74). Dit polymorfisme is geassocieerd met het posttraumatisch stresssyndroom (PSTD), een 

aandoening die een klinische en epidemiologische overlapping vertoont met het fibromyalgie syndroom (74). 

Hoewel het niet betrokken is bij de aminozuurcodering, is de 3’ onvertaalde regio van het mRNA beschreven 

als een moleculaire ‘hotspot’ voor pathologie door zijn regulerende effecten op nucleaire export, 

polyadenylatie, subcellulaire targeting en de translatie en degradatie van het mRNA. Een wereldwijd 

onderzoek toonde aan dat het 10-repeat allel het vaakst wordt waargenomen, behalve in de populatie 

afkomstig uit het Midden-Oosten waar de 9-repeat allel het meest frequent was (74). In vitro expressie studies 

toonden aan dat het 10-repeat allel van het DAT-1 VNTR een significant hoger niveau van dopamine 

transporter produceerde dan het 9-repeat allel (30). Het lijkt dus dat het 10-repeat allel van het DAT-1 VNTR 

vermoedelijk leidt tot een relatieve vermindering van extra-synaptische dopamine niveaus. Echter toonden 

Van Dyck et al. (75) aan dat er een verhoogde dopamine transporter beschikbaarheid geassocieerd is met 

het 9-repeat allel van de DAT-1 VNTR. Deze tegenstrijdigheden in de literatuur stellen de functionaliteit van 

DAT-1 in vraag en bijgevolg zijn bijkomende studies nodig om deze zaak verder te onderzoeken (30).  

 

Ablin et al. onderzochten de frequentie van het DAT SLC6A3 3’ VNTR polymorfisme bij Joodse fibromyalgie 

patiënten. De frequentie van het 10/10 genotype was lager bij de patiënten in vergelijking met de controles, 

maar echter niet significant (p=0,21). Er werd geen associatie gevonden tussen de DAT1 40bp VNTR repeat 

genotypes of allelen met fibromyalgie (74).  

Roi Treister et al. onderzochten de relatie tussen functionele polymorfismen in dopaminerge kandidaatgenen 

en de gevoeligheid voor pijn in gezonde patiënten (30). Ze vonden een significante associatie tussen de 

kwantitatieve meting van koude tolerantie en het DAT-1 VNTR polymorfisme (p=0,0078). De aangepaste p-

waarde, na een permutatie test bleef significant (p=0,038). Er werd gevonden dat dragers van allel 10 of 11, 

relatief ten opzichte van allel 9, bijkomend een lagere koude tolerantie hebben. De andere pijnmetingen 

(koude drempel, koude pijnintensiteit, warmte pijnintensiteit) toonden geen significante associatie met DAT1 

(30). 

 

4.1.3.2. MAO-A 

Wat Waarom 

Het monoamine oxidase A-gen (MAO-A), 

gelokaliseerd op het X chromosoom, codeert een 

enzym dat dopamine afbreekt aan de 

presynaptische axon (30). 

Door zijn belangrijke rol in de dopamine regulatie, werd 

dit gen beschouwd als een mogelijk kandidaatgen voor 

het onderzoek naar fibromyalgie. 
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Het monoamine oxidase A-gen (MAO-A), gelokaliseerd op het X chromosoom, codeert een enzym dat 

dopamine afbreekt aan de presynaptische axon. Een promotor VNTR polymorfisme van dit gen werd 

beschreven. Dit polymorfisme bestaat uit een 30-bp herhaalde sequentie aanwezig in 2, 3, 3.5, 4, of 5 

kopieën. Er is aangetoond dat de transcriptionele activiteit van het MAO-A gen bepaald wordt door het aantal 

tandem repeats: allelen met vier kopieën van de repeat sequentie werden 2 à 10 keer efficiënter 

overgeschreven dan zij met drie of vijf kopieën van de repeat. Dit wil zeggen dat allelen met vier kopieën 

waarschijnlijk tot relatief lagere dopamine niveaus leiden (30). 

Roi Treister et al. vonden een significante associatie tussen de kwantitatieve metingen van koude tolerantie 

en het MAO-A VNTR polymorfisme (p=0,024). Deze associatie bleef significant na de permutatie test met 

een gecorrigeerde p-waarde van 0,032. Relatief tot allel 3, vertoonden de dragers van allel 4 een bijkomende 

lagere koude tolerantie. De andere pijnmetingen (koude drempel, koude pijnintensiteit, warmte pijnintensiteit) 

vertoonden geen significante associatie met MAO-A. Door de ligging van dit gen op chromosoom X, werd 

een verdere analyse uitgevoerd op de vrouwen alleen. De associatie bleef hierbij significant (30). Su et al. 

vonden echter geen verband tussen het MAO-A SNP en fibromyalgie (76). Ook Gürsoy et al. onderzochten 

dit polymorfisme en zagen dat er een trend was naar significantie voor een associatie tussen fibromyalgie 

en MAO-A genotypes, meer bepaald de homozygoten voor allelen met een hogere activiteit van MAO-A. Zij 

vonden echter geen associatie met MAO-B genotypes (77). 

 

4.1.3.3. Dopamine receptor D4 gen (DRD4) 

Wat Waarom 

Het DRD4 gen staat in voor de G proteïne-

gekoppelde dopamine receptor D4 (30). 

Cevoli et al. toonden een associatie aan tussen een 

polymorfisme in dit gen en klinische pijn bij migraine 

patiënten (78). 

 

Het gen dat de G proteïne-gekoppelde dopamine receptor D4 (DRD4) codeert, bevat een 48-bp VNTR 

polymorfisme in exon 3 dat bestaat uit 2 tot 11 kopieën (30). Cevoli et al. toonden een associatie van dit 

polymorfisme met klinische pijn bij migraine patiënten (78). De twee meest voorkomende genotypes zijn de 

4/4 repeat, gevolgd door de 4/7 repeat zoals werd gezien in de meeste Kaukasische bevolkingen (79). 

Buskila et al. toonden een significante vermindering in de frequentie van het 7-repeat allel van het DRD4 gen 

bij vrouwelijke patiënten met fibromyalgie, in vergelijking met de controlegroep (30, 79). Echter vonden Roi 

Treister et al. dat geen enkele van de pijnmetingen (koudetolerantie, koudedrempel, koude pijnintensiteit, 

warmte pijnintensiteit) een significante associatie met het DRD4 polymorfisme vertoonden bij gezonde 

individuen, wijzend op afwezigheid van een verband tussen DRD4 en pijnperceptie. Echter zijn dergelijke 

discrepanties niet ongewoon in genetisch associatie onderzoek, zeker wanneer het gaat om verschillende 

onderzoekspopulaties (i.e. gezonde individuen versus patiënten) (30). 
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4.1.3.4. Conclusie 

De resultaten van de verschillende studies over het COMT gen wijzen op een betrokkenheid van dopamine 

in pijnperceptie (26). Een lage dopaminerge activiteit werd geassocieerd met hoge pijngevoeligheid en vice 

versa. Het feit dat koude tolerantie een associatie vertoonde met polymorfismen in zowel DAT-1 als MAO-A, 

suggereert dat dopaminerge activiteit van de ventrale tegmentale gebied neuronen cruciaal is voor 

pijnmodulatie. De mesolimbische en mesocorticale pathways hebben mogelijk een invloed op de affectieve 

en motivationele componenten van pijn (30). 

Verschillende onderzoeken werden uitgevoerd die een verband zochten tussen dopamine-gerelateerde 

genen en het fibromyalgie syndroom. Het verband tussen dopamine en pijn lijkt stilaan bewezen te zijn. 

Echter zijn de resultaten wat betreft de associatie met fibromyalgie niet eensgezind en de algemene 

conclusie is dat bijkomend onderzoek moet uitgevoerd worden. 

 

4.1.4. Andere 

4.1.4.1 Substantie P receptor 

Wat Waarom 

De substantie P receptor moduleert stress, depressie, 

angst en pijn (74). Ter hoogte van het spinaal kanaal 

(dorsale hoorn), medieert substantie P de nociceptieve 

input van perifere afferente vezels naar de hersenen (26). 

Verschillende onderzoeken vonden een 

verhoogde hoeveelheid van de 

neurotransmitter substantie P in het 

hersenvocht bij fibromyalgie patiënten (80-82). 

 

De tachykinine NK1 receptor (TACR1; substantie P 

receptor) komt wijd verspreid tot expressie in 

verschillende gebieden in het centrale en perifere 

zenuwsysteem, maar ook in het gastro-intestinale, 

genito-urinaire, cardiovasculaire en respiratoire 

systeem. De substantie P receptor moduleert stress, 

depressie, angst en pijn (74). Ter hoogte van het 

spinaal kanaal (dorsale hoorn), medieert substantie P 

de nociceptieve input van perifere afferente vezels 

naar de hersenen (26). Het windup effect, waarbij 

herhaalde stimulatie van ongemyeliniseerde C-vezels 

leidt tot een verhoogd antwoord aan daaropvolgende 

C-vezel input, is gebleken volledig te ontbreken bij 

NK1 knockout muizen. De mogelijkheid dat 

veranderingen in TACR1 mogelijk relevant zijn voor 

de veralgemeende respons op pijn, lijkt zeer 

interessant (74, 83). Jasmin et al. toonden aan dat de 

NK1 receptor zowel hyperalgesie als morfine 

Figuur 6  Illustratie van de rol van substantie P in 

nociceptieve pathways ter hoogte van de dorsale 

hoorn in het ruggenmerg. Ziconotide, Mibefradil, 

Diltiazem en Verapamil moduleren deze pathways  

via voltage-gereguleerde calciumkanalen en  

attenueren de excitatie (85). 
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resistentie medieert. Afwezigheid van noradrenaline in het centrale zenuwstelsel leidt tot een substantie P-

gemedieerde chronische hyperalgesie (met een verlaagde nociceptieve drempel) bij thermale, maar niet 

mechanische, stimuli en vermindert de doeltreffendheid van morfine. Zelfs een milde stimulus is voldoende 

om een substantie P-afhankelijke hyperalgesie uit te lokken bij de noradrenaline-deficiënte muis. Bij herstel 

van centrale noradrenaline niveaus normaliseerde zowel de nociceptieve drempel als de morfine 

doeltreffendheid, wat consistent is met de tonische inhibitorische effecten van noradrenaline op nociceptieve 

transmissie. Een gelijkaardig effect werd gevonden bij substantie P receptor (NK1 receptor) antagonisten en 

hieruit concludeerden Jasmin et al. dat, wanneer substantie P geen tegenstand krijgt van noradrenaline, de 

binding ervan op de receptor chronische thermische hyperalgesie veroorzaakt en dat de verminderde opioïde 

doeltreffendheid geassocieerd met een tekort aan noradrenaline, het gevolg is van een toegenomen NK1-

receptor stimulatie. Dit inzicht is enerzijds interessant in de context van fibromyalgie, een aandoening sterk 

gekarakteriseerd door hyperalgesie, en anderzijds in de rol toegekend aan noradrenaline re-uptake 

inhibitoren in de fibromyalgie behandeling (74, 84). Verschillende onderzoeken vonden een verhoogde 

hoeveelheid van de neurotransmitter substantie P in het hersenvocht bij fibromyalgie patiënten (80-82). 

Mogelijk is deze verhoging echter een epifenomeen. Substantie P lijkt dus een interessante kandidaat voor 

genonderzoek in de context van fibromyalgie (74).  

 

Ablin et al. vonden bij Joodse fibromyalgie patiënten, gebruik makend van een DHPLC5 screening, een 

nieuwe 1354 G>C variatie gedetecteerd in de 3’ UTR van het TACR1 gen. 33,3% van de 87 fibromyalgie 

patiënten vertoonden de mutatie ten opzichte van 27,5% van de 200 controle patiënten. De genotype 

distributies en allel frequenties van deze variatie verschilden niet significant wanneer deze werden 

vergeleken tussen alle fibromyalgie patiënten ten opzichte van de controles (respectievelijk p=0,57 en 

p=0,39). Er werd dus geen significant resultaat gevonden. Aangezien het 1354G>C polymorfisme in het ‘3 

UTR gebied ligt, een niet-coderende regio van het gen, is het niet eenvoudig te bepalen wat voor effect het 

polymorfisme in deze locatie mogelijk heeft op de expressie en/of functie van de NK1 receptor. Het is echter 

wel reeds bewezen dat de 5 en 3’ onvertaalde regio’s sequentie motieven heeft cruciaal voor vele aspecten 

van genregulatie en expressie. Verder onderzoek is nodig. 

Het gebruik van NK1 receptor antagonisten wordt aanzien als een beloftevolle behandeling van verschillende 

klinische aandoeningen zoals depressie, angst, prikkelbaar darm syndroom en cystitis. Helaas werd het 

gebruik van substantie P antagonisten niet doeltreffend gevonden in fibromyalgie, hoewel het nog steeds in 

overweging wordt gehouden voor deze indicatie (74).  

 

 

 

 

                                                           
5 “Denaturing high performance liquid chromatography” is een chromatografische mutatie analyse techniek ter detectie van 
puntmutaties, kleine deleties of inserties van DNA (86).  
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4.1.4.2 Alfa-1-antitrypsine deficiëntie 

Wat Waarom 
Alfa-1-antitrypsine (AAT) deficiëntie 

is een autosomaal recessieve 

metabole ziekte en is geassocieerd 

met emfyseem en leverziekte (74).  

Een case report beschreef een sterke verbetering van fibromyalgie 

symptomen onder de vervanging therapie van AAT deficiëntie. De 

hypothese is dat AAT deficiëntie mogelijk verantwoordelijk is voor 

fibromyalgie in een subgroep van de patiënten (74, 87). 

 

Alfa-1-antitrypsine (AAT) deficiëntie is een autosomaal recessieve metabole ziekte. Het fenotype Pi ZZ, 

gecodeerd door de E342K mutatie, is geassocieerd met chronisch ernstig pulmonaal emfyseem en 

leverfibrose en werd gelinkt aan fibromyalgie. AAT is een 52kD glycoproteïne serine proteïnase inhibitor en 

is een inflammatoir serum eiwit en acute fase eiwit. Dit wil zeggen dat het niveau stijgt samen met CRP 

niveaus.  De Z variant van AAT (E342K) is bij homozygoten gekarakteriseerd door plasma AAT niveaus van 

10% van het M allel (74). Polymorfismen in de serine protease inhibitor alfa-1 antitrypsine (SERPINA1, AAT) 

zijn frequent in alle bevolkingen. AAT is een acute fase eiwit gemaakt en vrijgesteld door hepatocyten, 

pulmonale epitheliale cellen en macrofagen met verhoogde niveaus bij inflammatie, trauma en 

zwangerschap. AAT is verschillend van andere genetische markers door het feit dat het mogelijk is 

serumniveaus te meten als maat voor vrijstelling in de lever. Bij het bestuderen van de rol van AAT in 

gezondheid en ziekte moet er dus gedacht worden aan lokale weefseleffecten, specifieke polymorfismen (en 

hun eigenschappen) en het echte expressieniveau (88). 

In Europese bevolkingen is de allel prevalentie hoog voor de vaak voorkomende S en Z mutaties 

(respectievelijk ongeveer 8% en 4%). Met inbegrip van de zeldzamere homozygoten (SS en ZZ) en 

heterzoygoten (SZ), dragen gewoonlijk 13% van de personen van Europese origine één of meer gemuteerde 

AAT genen. Personen met een enkele kopie van vaak voorkomende AAT polymorfismen, zoals S en Z, 

worden vaak aanzien als ‘stille dragers’. Echter is er evidentie dat er een complex gedragsfenotype of 

kenmerk in verband staat met deze polymorfismen, meer bepaald het ICE-fenotype (intense creative energy) 

(88).  

Een AAT deficiëntie werd geacht te resulteren in een onevenwicht tussen weefsel inflammatoire mediatoren 

en anti-inflammatoire agenten, leidend tot pijnvergroting. Deze hypothese verschilt van de meer in het 

algemeen gehouden overtuigingen omtrent de centrale, niet-inflammatoire aard van de fibromyalgie 

pathogenese. Ongeacht hiervan werd de frequentie van de AAT E342K mutatie bij fibromyalgie patiënten 

onderzocht. Ablin et al. onderzochten de frequentie van de E342K mutatie bij Joodse fibromyalgie patiënten. 

Geen enkele fibromyalgie patiënt had de A1AT E342K mutatie en er werd dus geen significant verband 

gevonden (74). Blanco et al. vonden een toegenomen frequentie van het SERPINA1 PI*Z allel in fibromyalgie 

in een Spaanse case-control studie (89). Een case report beschreef een sterke verbetering van de 

fibromyalgie symptomen onder de vervangingstherapie voor AAT deficiëntie. Hierbij kwam men tot de 

hypothese dat AAT deficiëntie mogelijk verantwoordelijk is voor een deel van de fibromyalgie patiënten (74, 

87). 

Schmechel et al. onderzochten het verband tussen polymorfismen in SERPINA1 en fibromyalgie via een 

retrospectieve case control studie bij neurologische patiënten. Er werd een sterke associatie gevonden 
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tussen AAT polymorfismen met juveniele reumatoïde of idiopathische artritis en fibromyalgie syndroom en 

CWP. Er moet benadrukt worden dat deze studie uitgevoerd werd bij patiënten met neurologische problemen 

wat betreft geheugen, cognitie of gedrag. Belangrijk is dat de voorgestelde rol van AAT niet causaal is maar 

eerder bijdragend. Zo kunnen omgevingsfactoren of vele soorten toxische blootstellingen en fysiologische of 

psychologische stress de klinische presentatie beïnvloeden. De AAT polymorfismen zijn dus niet altijd stil, 

maar juist soms stil (88). 

 

4.1.4.3 Inflammatoire parameters 

Wat Waarom 

Parameters die de mate van 

inflammatie in het lichaam 

representeren; o.a. CRP, AAT, IL-4, 

NOS3. 

Er is een mogelijkheid dat de geobserveerde CWP veroorzaakt 

wordt door onderliggende factoren zoals bijvoorbeeld chronische 

inflammatie en dat defecten in pijn gerelateerde genen niet alleen de 

oorzaak zijn van het syndroom (90). 

 

Algemeen wordt aangenomen dat fibromyalgie geen inflammatoire aandoening is aangezien deze patiënten 

geen evidentie tonen voor inflammatoire schade aan gewrichten, spieren of andere weefsels. Dit maakt het 

moeilijk om de langdurende ochtendstijfheid en musculoskeletale pijn te verklaren, symptomen die sterk 

aansluiten bij reumatologische aandoeningen zoals reumatoïde artritis (RA), systemische lupus en 

polymyalgia reumatica (91). Men neemt dus aan dat het fibromyalgie syndroom een pijnaandoening is. 

Echter is er ook een mogelijkheid dat de CWP veroorzaakt wordt door onderliggende factoren zoals 

bijvoorbeeld chronische inflammatie en dat defecten in pijngerelateerde genen niet alleen de oorzaak zijn 

van het syndroom (90). Verschillende studies zijn verschenen waarbij men een verband tracht te leggen 

tussen inflammatoire parameters en hun genen en fibromyalgie. Zo vonden Lund Haheim et al. een hoger 

niveau van hs-CRP bij individuen met fibromyalgie (92).  

 

Tabel 8 Definitie van pijndrempel en pijntolerantie (93) 

 

Afari et al. onderzochten het verband tussen systemische inflammatie (gemeten via CRP) en pijngevoeligheid 

voor koude bij 198 vrouwelijke tweelingen. Pijngevoeligheid wordt gewoonlijk geconceptualiseerd in termen 

van pijndrempel, pijntolerantie en scores van pijnlijkheid bij de drempel en tolerantie. Zij vonden dat hogere 

high sensitivity-CRP (hs-CRP) niveaus geassocieerd waren aan hogere pijngevoeligheid scores van de 

pijndrempel (p=0,02) en pijntolerantie (p=0,03) na correctie voor leeftijd, BMI, tijd tot het bereiken van de 

pijndrempel of pijntolerantie en de klinische pijntoestand. Zo scoorden tweelingen met hs-CRP waarden van 

>3,0 mg/L hun pijn ter hoogte van de drempel gemiddeld 11,3 punten hoger dan tweelingen met hs-CRP 

waarden van minder dan 3,0 mg/L (p=0,02). Pijntolerantiescores waren gemiddeld 9,7 punten hoger bij 

Pijndrempel De kleinste stimulusintensiteit waarbij pijn gedetecteerd wordt door een 

individu. 

Pijntolerantie De maximum pijnintensiteit dat een individu bereid is te weerstaan. 
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tweelingen met een CRP-waarde van >3,0mg/L, echter was dit verschil niet statistisch significant. Verder 

toonden zij aan dat subklinische niveaus van hs-CRP van 3-10 mg/L suggestief zijn voor een verhoogd risico 

op de ontwikkeling van ziektes. Zo werden kleine toenames in hs-CRP niveaus  gelinkt aan de ontwikkeling 

van een aantal pijnaandoeningen, waaronder RA en fibromyalgie. Deze bevindingen suggereren dus dat 

subklinische niveaus van hs-CRP mogelijk relevant zijn voor de ervaring van pijn, zelfs in relatief gezonde 

individuen (93). Ze vonden ook dat hoewel de significantie niveaus voor de associaties licht gedaald waren, 

dat de sterkte van de relatie tussen hs-CRP en koude pijngevoeligheidscores, relatief robuust bleven na 

controle voor gedeelde familiale factoren. Deze bevindingen suggereren dat familiale factoren geen 

significante rol spelen in het verband tussen hs-CRP en koude pijngevoeligheid en wijzen naar een potentiële 

rol voor niet-gedeelde omgevingsfactoren. Het is dus mogelijk dat het gevonden verband tussen CRP en 

pijngevoeligheid het gevolg is van niet-gedeelde omgevingsfactoren. Dit neemt niet weg dat CRP en 

pijngevoeligheid onderzocht kunnen worden als potentiële biomarkers voor chronische pijn en andere 

inflammatoire aandoeningen. Een ander belangrijk punt om te vermelden is dat het hs-CRP niveau niet 

significant geassocieerd was aan de klinische pijntoestand. Het kan echter niet uitgesloten worden dat, door 

het klein aantal tweelingen met gelokaliseerde, regionale of wijdverspreide pijn, er bijgevolg te weinig power 

was om een relatie te kunnen detecteren (93). 

Een hogere BMI kan positief gecorreleerd zijn met serum hs-CRP niveaus (93). Op die manier kan obesitas 

gekarakteriseerd worden als een laaggradige chronische inflammatoire toestand, zoals gereflecteerd in de 

verhoogde niveaus van de inflammatoire indicator hs-CRP. Patiënten met fibromyalgie vertonen meestal 

minder ernstige fibromyalgie symptomen na het verliezen van 50 kilo (91).  

 

Verschillende studies veronderstelden dat cytokines mogelijk een rol spelen in de pathofysiologie van 

fibromyalgie. Cytokines zijn immunomodulerende eiwitten en hebben meerdere functies. Er bestaan zowel 

pro- als anti-inflammatoire cytokines. Interleukine-4 (IL-4) is een pleiotroop anti-inflammatoir cytokine dat 

invloed heeft op T- en B-lymfocyten, NK cellen, mastcellen, synoviocyten en endotheelcellen. Het induceert 

en stimuleert de overschrijving van µ- en δ- opioïde receptoren en bovendien induceert het mogelijk 

hypoalgesie via het endogene opioïde systeem (94).  

Yigit et al. onderzochten IL-4 70 bp VNTR variaties bij 300 Turkse patiënten met fibromyalgie. Ze vonden 

een significant verschil tussen de groepen wat de IL-4 genotype distributie en allel frequenties betreft. Het 

homozygote P1P1 genotype en P1 allel waren immers significant frequenter bij fibromyalgie patiënten dan 

in de gezonde controlegroep. Deze bevindingen suggereren dat er een verband is tussen het IL-4 gen 70 bp 

VNTR polymorfisme en gevoeligheid voor de ontwikkeling van fibromyalgie (94). Su et al. vonden in een 

Taiwanese bevolking echter geen associatie tussen het IL-4 VNTR polymorfisme en het risico op fibromyalgie 

(76). Su et al. en Alasehirli et al. vonden anderzijds geen associatie tussen andere SNPs in IL4 en NOS3 en 

het fibromyalgie syndroom (76, 95). 

 

MEFV genmutaties zijn verantwoordelijk voor familiale mediterrane koorts (FMF), een aandoening 

gekenmerkt door klinische kenmerken die een sterke overlap vertonen met fibromyalgie, zoals chronische 
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onderlichaamspijn, gevoeligheidspunten en wijdverspreide pijn. Het MEFV gen codeert het proteïne pyrine. 

Dit proteïne komt enkel tot uiting in neutrofielen en monocyten; celtypes betrokken bij het innate 

immuunsysteem. Pyrine heeft een sleutelrol in de regeling van de inflammasoom activiteit en de pro-IL-β 

verwerking. Er werden talrijke polymorfismen gevonden, waarvan vijf (M694V, M680I, V726A, E148Q en 

P369S) instaan voor meer dan 70% van de FMF gevallen (96).  

 

Feng et al. vonden in een Amerikaanse bevolking dat zeldzame missense varianten van het MEFV gen 

(L110P, E148Q, R202Q, A289V, R329H, P369S, R408Q, A457V, I591T, K695R, A744S) collectief 

geassocieerd waren aan fibromyalgie en aanwezig waren in een subgroep van 15% van de fibromyalgie 

patiënten. Zij vonden bovendien dat deze patiënten verhoogde plasmaniveaus van IL-1β vertoonden (97). 

Karakus et al. onderzochten de frequentie en klinische significantie van deze missense mutaties bij 187 

Turkse fibromyalgie patiënten. 11,6% van de gezonde controles droegen een gemuteerd MEFV allel, terwijl 

in de patiëntengroep dit aantal lag op 23,5%. Er waren dus significante verschillen tussen fibromyalgie 

patiënten en gezonde controles wat de MEFV genmutatie dragerschapsratio’s betrof en allel frequenties. 

Hieruit kan men besluiten dat MEFV genmutaties positief geassocieerd zijn met voorbeschikking tot de 

ontwikkeling van fibromyalgie. Enkel ochtendvermoeidheid werd als klinisch kenmerk statistisch verschillend 

gevonden tussen dragers en niet-dragers van MEFV mutaties (p=0,045)  (96).  

Zij bestudeerden ook het R202Q polymorfisme van het MEFV gen en vonden dat deze statistisch significant 

geassocieerd was aan ochtendvermoeidheid en het prikkelbare darm syndroom (p=0,031 en p=0,022, 

respectievelijk). Ook hier vond men een significant verschil in prevalentie tussen de patiëntengroep en de 

controlegroep, zowel wat genotype als allel frequenties betreft. Homozygoten van R202Q waren aanwezig 

bij 20 fibromyalgie patiënten (10,7%) ten opzichte van drie bij gezonde individuen (1,6%). De allel frequentie 

van het R202Q polymorfisme was 34% bij fibromyalgie patiënten ten opzichte van 14,2% bij de gezonde 

controles. Van de 44 fibromyalgie patiënten met MEFV genmutaties, droegen 13 ook het R202Q 

polymorfisme, terwijl geen van de 22 controles met MEFV genmutaties dit extra polymorfisme hadden. Dit 

betekent mogelijk dat het R202Q polymorfisme fibromyalgie veroorzaakt, voornamelijk in zijn homozygote 

vorm (96). Booth et al. stelden voor dat bij individuen met de MEFV genmutaties, de opregulatie van de 

inflammatoire respons meest waarschijnlijk de inflammatie in het algemeen begunstigt en zo MEFV mutatie 

dragers voorbeschikt tot inflammatoire aandoeningen (98). 

 

Feng et al. vonden in een andere studie dat twee nonsense mutaties, meer bepaald W32X in het C11orf40 

gen en Q100X in het ZNF77 gen, een significant verhoogde transmissie vertoonden bij fibromyalgie trio’s 

(fibromyalgie patiënt en ouders). Deze mutaties waren aanwezig bij respectievelijk 13% en 11% van de 

fibromyalgie patiënten (90). Het ZNF77 gen wordt overal tot expressie gebracht en hoewel zinc vinger 

proteïnes vaak betrokken zijn in transcriptieregeling, zijn de functies van de meeste ZNF genen, waaronder 

ZNF77, onbekend. De patiënten met de ZNF77 mutatie hadden verhoogde niveaus van het inflammatoire 

cytokine IL-12 ten opzichte van controles of fibromyalgie patiënten zonder de mutatie (90). Het C11orf40 gen 

wordt tot expressie gebracht in weefsels ter hoogte van de hersenen, het hart, de longen, de eierstokken 
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enz., met een zeer hoog expressieniveau in monocyten. Ook hier is de functie van het gen onbekend. De 

groep met de W32X mutatie hadden verhoogde plasmaniveaus van de inflammatoire cytokines MCP-1 en 

IP-10 ten opzichte van controles of fibromyalgie patiënten zonder de mutatie. Feng et al. hebben na deze 

bevindingen monocyten getransfecteerd met het mutant gen (C11orf40) en vonden een tweevoudige 

toename in MCP-1 productie ten opzichte van de controle vector. De getransfecteerde vectoren met het wild 

type gen vertoonden een onderdrukking van de MCP-1 productie tot achtergrondniveaus en dit suggereert 

dus dat het wild type gen de secretie onderdrukt. Dit was gelijkaardig bij IL-10. De gevonden resultaten 

impliceren sterk dat er een mogelijke inflammatoire basis is voor het fibromyalgie syndroom en ook een 

specifieke cytokine ontregeling, dit bij ten minste 35% van de bestudeerde fibromyalgie cohorte. Feng et al. 

identificeerden dus drie genen die mogelijk een verband hebben met het risico op fibromyalgie, die 

geassocieerd zijn met verhoogde niveaus van inflammatoire cytokines en die instaan voor 35% van hun 

fibromyalgie cohorte (90).  

 

4.1.4.4 Opioïde receptoren 

Wat Waarom 

De opioïde receptor is een G-proteïne gekoppelde 

receptor die een binding aangaat met opioïde 

peptiden of opiaten. Opioïde receptoren spelen een 

belangrijke rol in de perceptie van pijn (99). 

Opioïde medicatie spelen een belangrijke rol in de 

klinische aanpak van pijn. De µ-opioïde receptor is de 

primaire site voor de werking van de meest gebruikte 

opioïden (100). 

 

De genetische varianten in twee opioïde receptor genen werden getipt als het hebben van een cruciale rol in 

pijnmodulatie. Hierbij gaat het om enerzijds het opioïde receptor δ1 gen (OPRD1) en anderzijds het opioïde 

receptor µ1 gen (OPRM1)  (29). In OPRD1 werd een SNP gevonden dat een determinant was voor hitte 

pijngevoeligheid (67). In OPRM1 centreerde onderzoek zich rond het A118G polymorfisme aangezien het 

variant allel het bindingsvermogen van het eiwit aan de ligand β-endorfine verhoogt (100). Het A118G 

rs1799971 polymorfisme leidt dus tot een zeven à tienvoudige vermindering in µ-opioïde receptor proteïne 

niveaus (51).  

OPRM1 is verder betrokken bij de modulatie van de HPA-as en het innate stressresponssysteem. Zo werd 

het A118G allel geassocieerd aan een toegenomen cortisol respons bij een opioïde receptor blokkage (101). 

 

Solak et al. onderzochten het A118G rs1799971 polymorfisme in OPRM1 bij 108 fibromyalgie patiënten. De 

A118G allel frequentie was 16,3% en was significant lager bij fibromyalgie patiënten dan in de controle groep 

(13,9% versus 19%). Er werd geen verschil gevonden tussen fibromyalgie patiënten met en zonder het 

A118G allel wat de Beck Depression Inventory, WPI, symptoom ernst en Fibromyalgia Impact Questionnaire 

betrof. Aangezien het A118G polymorfisme minder frequent voorkwam bij fibromyalgie patiënten, kan het 

zijn dat dit polymorfisme beschermt tegen fibromyalgie bij Turkse vrouwen. Het OPRM1 polymorfisme heeft 

echter geen significant effect op drukpijn en symptoom ernst. Er werd een significant verschil gevonden 

tussen fibromyalgie patiënten en controles wat de A118G genotype frequenties betrof (p=<0,05). Dit was niet 
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het geval voor de A118G allel frequenties. Verdere onderzoeken met een grotere onderzoekgroep zijn nodig 

om deze resultaten te bevestigen (51). Een meta-analyse bestudeerde dit polymorfisme en vond dat het 

slechts een geringe klinische relevantie had (102).  

 

4.1.4.5 Cannabinoïde receptor, ionenkanalen en andere 

Kim et al. onderzochten de volgende genen: het ‘fatty acid amide hydrolyase’ gen (FAAH; breekt een 

cannabinoide receptor af waarvan geloofd wordt dat die een rol speelt in pijnperceptie), het ‘transient receptor 

potential’ (TRP) subfamilie A lid 1 gen (TRPA1), het TRP subfamilie M lid 8 gen (TRPM8) en het TRP 

subfamilie V lid 1 gen (TRPV1) (dit zijn ionenkanalen betrokken in pijntransmissie). SNPs en/of haplotypes 

in FAAH, TRPA1 en TRPV1 toonden een verband met pijngevoeligheid in een gezonde US Kaukasische 

populatie (67, 105). 

Smith et al. vonden in een zeer grote kandidaatgen associatie studie van fibromyalgie significante verschillen 

in allel frequenties tussen cases en controles voor verschillende nieuwe genen: de promotor regio van het 

GABA-A β receptor gen (GABRB3), het trace amine-geassocieerd receptor 1 gen (TAAR1), het guanylaat 

bindend proteïne 1 gen (GBP1), de regulator van G-proteïne signalisering (RGS4) (4), de CB-1 cannabinoid 

receptor genen (CNR1) en de AMPA ionotroop glutamaat receptor 4 sub eenheid (GRIA4). Drie van deze 

genen, TAAR1, RGS4 en CNRI spelen een rol in de modulatie van analgetische wegen (106). 

Onderzoek naar een verband tussen SNPs ter hoogte van het GTP cyclohydrolase gen (GCH1) en 

postoperatieve pijn identificeerden verschillende SNPs en een haplotype geassocieerd met lagere 

pijnscores. Dit gen codeert een enzym betrokken in de productie van neurotransmitters waaronder NO. 

Gezonde individuen met dit pijn-beschermende haplotype vertoonden gedaalde pijn antwoorden op een 

mechanische stimulus. Dit suggereerde dat bepaalde GCH1 haplotypes een protectieve rol hebben tegen 

fibromyalgie gevoeligheid en pijngevoeligheid, wat suggereert dat NO mogelijk betrokken is in de 

pathogenese van fibromyalgie (103). Kim et al. vonden echter geen verband tussen haplotypes in GCH1 met 

koude of hitte pijngevoeligheid bij gezonde individuen (104). 

 

4.1.5. Expressie-analyses 

4.1.5.1 CENPK & HSP90AA1 

Wat Waarom 

CENPK is één van de CENP-H1- complex proteïne sub eenheden, die 

helpen met kinetochoor vorming, effectieve centromeer proteïne-A 

(CENPA) synthese, en chromosoom segregatie. HSP90AA1 handelt 

als een moleculaire chaperone en komt tot expressie in virtueel alle 

cellen (107). 

Via expressie-analyses kan men 

genen aantonen die upgereguleerd 

zijn bij fibromyalgie patiënten (107).  

 

Lukkahatai et al. voerden een full genome microarray genexpressie analyse uit op perifere bloedstalen van 

29 vrouwen met fibromyalgie en 20 controles. Er werden twaalf genen geïdentificeerd die verschillend tot 
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expressie kwamen tussen de vrouwen met fibromyalgie en de gezonde controles in het microarray 

experiment, waarbij alle twaalf genen sterker tot expressie kwamen in de fibromyalgie groep. Elf genen waren 

betrokken bij cellulaire groei en proliferatie, meer bepaald cel signalisatie en moleculair transport. De 

‘ingenuity pathway analysis’ (IPA) toonde drie functionele netwerken waarin deze genen actief waren, 

waaronder de glucocorticoïd receptor signalering, B-cel receptor signalering en eiwit ubiquinatie wegen. 

Deze resultaten toonden dat de meeste genen die opgereguleerd waren bij vrouwen met fibromyalgie 

geassocieerd waren met immuunsysteemregulatie. Hoewel fibromyalgie beschouwd wordt als een niet-auto-

immuunziekte, ervaren fibromyalgie patiënten auto-immuun gerelateerde symptomen zoals pijn, 

fotosensitiviteit en Raynaud fenomeen. De verhoogde genexpressie van zowel ‘centromeer proteïne K’ 

(CENPK; het sterkste differentiële gen) als ‘heat shock proteïne 90-alpha familie klasse A lid 1’ (HSP90AA1) 

werden bevestigd via qPCR en verhogingen van de eiwit concentraties werden gedocumenteerd via ELISA, 

aantonend dat deze bevindingen robuust zijn (107).  

CENPK is één van de CENP-H1- complex proteïne subeenheden, die helpen met kinetochoor vorming, 

effectieve centromeer proteïne-A (CENPA) synthese en chromosoom segregatie. Abnormale chromosoom 

segregatie kan leiden tot genomische instabiliteit waarvan onderzoekers gevonden hebben dat deze 

geassocieerd is met infertiliteit, psychische stoornis, veroudering, degeneratieve ziekte, kanker en auto-

immuunziekte bij mensen. Evidentie van een directe link tussen CENPK en immuunfunctie is schaars. 

Sommige onderzoeken hebben gerapporteerd dat anticentromeer eiwitten dienst kunnen doen als biomarker 

voor auto-immuunziekte. Deze resultaten suggereren dat B-cel ontwikkeling en primaire immunodeficiëntie 

signalering de twee hoofdwegen zijn die geassocieerd zijn met de verschillend uitgedrukte genen gezien in 

de onderzochte groep van fibromyalgie patiënten. Bewijs van B-cel betrokkenheid met fibromyalgie werd 

eerder in geen enkele andere studie gerapporteerd. Verder onderzoek is nodig om de rol van B cellen te 

bepalen in de polysymptomatische ervaring van fibromyalgie. 

HSP90AA1 handelt als een moleculaire chaperone en komt tot expressie in virtueel alle cellen. Toegenomen 

niveaus van HSP90AA1 zijn niet uniek aan fibromyalgie, maar werden gerapporteerd in chronische 

obstructieve pulmonaire aandoening, kanker en SLE en andere auto-immuunziektes. Het blijft onduidelijk 

wat deze geobserveerde veranderingen juist betekenen.  

Deze studie bestudeerde louter Kaukasische vrouwen met fibromyalgie, daarom moet men voorzichtig zijn 

bij de interpretatie van de bevindingen. Verder onderzoek bij mannen is aangewezen. De primaire kracht van 

deze studie is de full-genome aanpak waarbij de potentiële bias vermeden wordt die hoort bij preselectie van 

genen of pathways en biedt dus een meer compleet beeld van het pathofysiologisch mechanisme van 

fibromyalgie.  

Algemeen kunnen we dus stellen dat Lukkahatai et al. aantoonden dat drie met elkaar verbonden wegen 

betrokken bij cellulaire groei en proliferatie meer actief lijken te zijn bij fibromyalgie patiënten in vergelijking 

met de gezonde controles. Deze wegen zijn geassocieerd met andere klinische populaties met gelijkaardige 

polysymptomatische aandoeningen (bvb. artritis en SLE). Uitrafeling van het verband tussen genexpressie 

patronen en symptoom ernst zullen helpen de klinische relevantie van deze bevindingen te bepalen (107).  
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4.2. Epigenetica 

De laatste jaren duiken steeds meer studies op die de epigenetische achtergrond van CWP/fibromyalgie 

onderzoeken. De resultaten hiervan sporen aan tot verder onderzoek van DNA methylatie en andere 

epigenetische veranderingen als mogelijke mechanismen in CWP in grote en onafhankelijke populatie-

gebaseerde cohortes. Interessant hierbij is de mogelijke impact op diagnosestelling en behandeling (108).  

 

5. Discussie 

Fibromyalgie is een vaak voorkomende aandoening gekenmerkt door de aanwezigheid van CWP in 

combinatie met een algemene overgevoeligheid en verschillende somatische symptomen zoals o.a. 

hoofdpijn en een prikkelbare darm (1). Fibromyalgie patiënten ondervinden een vermindering van de 

levenskwaliteit door de combinatie van cluster symptomen, comorbiditeiten, problemen bij diagnose en 

behandeling en bovendien het ervaren van invalidatie. Bovendien plaatst de aandoening een significante 

economische druk op het medische zorgsysteem (5). Totdat de pathogenese van fibromyalgie duidelijker is 

gevestigd, zal scepticisme over de ziekte blijven bestaan. Aangezien er nog geen volledige genezing van 

fibromyalgie bestaat, is daarenboven onderzoek voor een meer doeltreffende behandeling nodig (2). Omwille 

van deze redenen is het onderzoek naar de achtergrond van fibromyalgie in opmars. In deze literatuurstudie 

werd getracht een overzicht te brengen in wat reeds is geweten en waar er verder onderzoek moet gedaan 

Figuur 7  Illustratie van de functionele netwerken van de verschillend geëxprimeerde probe sets. Deze figuur toont  
de netwerken van verschillend geëxprimeerde genen alsook de canonicale pathways geassocieerd met deze genen, 
waaronder glucocorticoïd receptor signalering, proteïne ubiquitinatie en B-cel receptor signalering pathways (107). 
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worden. Hierbij werd stilgestaan bij de mogelijke toepassing van deze bevindingen op diagnosestelling en 

behandeling. 

Talrijke moleculaire studies werden uitgevoerd ter identificatie van afwijkingen in het DNA en RNA bij 

fibromyalgie patiënten en hun rol in pijnverwerking. Moleculaire markers werden geïdentificeerd die toelaten 

het fibromyalgie syndroom in subgroepen te verdelen op basis van klinische en moleculaire parameters, het 

risico te bepalen op de ontwikkeling ervan en het zoeken naar therapeutische aanknopingspunten.  

De meest veelbelovende marker lijkt vandaag de dag COMT. Hiervan kan verreweg de meeste informatie 

gevonden worden. De focus ligt hierbij vooral op het Val158Met polymorfisme, een polymorfisme dat leidt tot 

een verminderde werking van het COMT enzym. Verschillende studies vonden een verband tussen het 

Met/Met genotype van het COMT Val158Met polymorfisme en een hogere gevoeligheid voor pijnstimuli (50, 

53, 58, 64). Een logische conclusie die men hier uit trekt, is dat het polymorfisme de menselijke ervaring van 

pijn beïnvloedt en dus mogelijk de oorzaak is van verschillen tussen individuen in de adaptatie en reactie op 

pijn en andere stressvolle stimuli (24). 

Uit de resultaten van de verschillende onderzoeken leidde men af dat vrouwen met fibromyalgie en het 

Met/Met genotype een meer ernstige vorm van de ziekte vertonen, ten minste wat het functioneel vermogen 

betreft. Ook is het mogelijk om subgroepen te onderscheiden in de aandoening op basis van het COMT 

genotype. Deze subgroepen vertonen verschillende fysische en psychologische uitkomsten en antwoorden 

op catecholamine-achtige medicatie (42). De karakterisatie van deze polymorfismen in fibromyalgie en 

andere chronische pijnsyndromen zijn dus mogelijk nuttig om optimale farmacologische behandeling in te 

stellen voor deze patiënten (48). 

Er zijn naast COMT ook verschillende associaties aangetoond tussen andere genetische factoren en de 

ontwikkeling van fibromyalgie, waaronder specifieke gen polymorfismen betrokken bij de serotonerge en de 

dopaminerge route (3). 

Verschillende samenkomende lijnen van biologische, farmacologische en genetische evidentie suggereren 

dat het SLC6A4 gen een aantrekkelijk kandidaatgen is voor fibromyalgie vatbaarheid (34). Inderdaad werd 

het SLC6A4 verschillende keren in verband gebracht met fibromyalgie (34, 35, 40, 41), al werd dit 

tegengesproken door de studie van Gürsoy et al. (37). Ook het verband tussen het DAT gen en het 

fibromyalgie syndroom werd onderzocht. De resultaten waren echter niet eensgezind en waren over het 

algemeen eerder geneigd te zeggen dat er geen verband te vinden was. Ook het MAO-A gen werd 

bestudeerd, maar ook hier waren de resultaten gemengd. Toch blijven dit interessante genen door de rol van 

dopamine in pijn en zijn associatie met PTSD, een aandoening die overlapping vertoont met fibromyalgie. 

Meer en vooral grotere studies zijn nodig om een conclusie te kunnen trekken.  

Door de vondst van een verhoogde hoeveelheid van substantie P in het hersenvocht van fibromyalgie 

patiënten (80-82) in combinatie met de gevonden rol wat pijn betreft, vond men TACR1 een interessant 

kandidaatgen voor fibromyalgie. De besproken studie vond echter geen significant resultaat.  

Schmechel et al. vonden in een relatief homogene populatie geen significante associatie voor AAT. Hierdoor 

heeft men de neiging om de inherente limitaties te benadrukken van de huidige kandidaat-gen gebaseerde 
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strategie in het onderzoek van fibromyalgie, zoals in andere complexe en vermoedelijke multifactoriële 

aandoeningen (74). AAT supplementatie of modulatie kan echter mogelijk wel een belangrijke therapeutische 

modaliteit zijn, niet enkel voor AAT homozygoten, maar ook voor dragers van het allel (88). 

Ook een mogelijke rol werd gegeven aan inflammatoire parameters; zo werden CRP, A1AT, IL-4 en NOS3 

onderzocht in verschillende studies (93). De hierbij gevonden resultaten impliceren sterk dat er een mogelijke 

inflammatoire basis is voor het fibromyalgie syndroom, dit in tegenstelling tot wat lang gedacht werd. 

 

Als conclusie kan men stellen dat verschillende onderzoeken een rol suggereren voor polymorfismen van 

genen betrokken in de serotonerge, catecholaminerge en dopaminerge systemen in de pathogenese van 

fibromyalgie. Echter zijn deze polymorfismen niet specifiek voor dit syndroom en zijn ze gelijkaardig 

geassocieerd met andere co-morbide aandoeningen. Het gebrek aan bewijs voor een Mendeliaanse, 

monogenetische manier van transmissie suggereert dat meerdere genen mogelijk de start van fibromyalgie 

beïnvloeden (90). De aandoening werd bovendien herhaaldelijk geassocieerd met hoge niveaus van 

psychische nood en depressie. Veel van de tot nu bestudeerde kandidaatgenen werden eerder geassocieerd 

aan neuropsychiatrische aandoeningen zoals angst en depressie (bv. COMT, DRD4, HTR2A, MAOA en 

SLC6A4). Hier moet meer rekening mee gehouden worden (29). 

Tenslotte ziet men de functionele somatische syndromen, die gekarakteriseerd worden door medisch 

onverklaarde symptomen. Deze syndromen delen gemeenschappelijke kenmerken met fibromyalgie, 

waaronder overlappende symptomen, een hogere prevalentie bij vrouwen en frequent co-morbide depressie 

en angst. Het gevonden resultaat door Holliday et al., die een verband aantoonden tussen SNPs in HTR2A 

en TPH2 met het aantal gerapporteerde somatische symptomen, toont mogelijk dat deze SNPs potentieel 

belangrijk zijn in de gedeelde genetische component van functionele somatische syndromen. Dit moet echter 

aan de hand van andere studies bevestigd worden en replicatie is dus vereist. Gezien de bescheiden 

effectgroottes en significantie kunnen deze bevindingen echter mogelijk vals positief zijn als gevolg van 

multiple testing. Een onafhankelijke herhaling in andere grote cohorte onderzoeken is daarom essentieel om 

te bepalen of de geobserveerde associaties vals positief zijn of juist loci die écht leiden tot een hogere 

vatbaarheid voor somatisatie (41). 

 

Er moet rekening gehouden worden met de heterogeniteit in de fenotypische uiting van fibromyalgie. 

Sommige genen worden bovendien overgeschreven op basis van de parenterale origine, zodat enkel één 

van de twee allelen tot uiting komen in een proces dat genomic imprinting wordt genoemd. Om ouderlijke-

oorsprong effecten te ontleden, zijn ouderlijke genotypes en bij voorkeur collectie van uitgebreide families 

vereist (34). Belangrijk om bovendien op te merken is dat een individueel polymorfisme niet alleen het risico 

op een aandoening bepaalt, maar ook een interactie met omgevings- en andere genetische factoren vaak 

nodig is om te komen tot specifieke klinische manifestaties (42). 

Eerder werd ook opgemerkt dat de meerderheid van de onderzoeken gebruik maken van hypothese-

gedreven klinisch relevante genetische markers. Hierop werd gesuggereerd dat een genoom-wijde 

associatie studie aanpak meer vruchtbaar zou zijn voor het verder onderzoek van de genetische basis van 

fibromyalgie (74).  



45 
 

Er zijn verschillende mogelijke beperkingen in het onderzoek naar pijn. Zo is CWP afhankelijk van zelf-

gerapporteerde metingen en werd in het verleden de ACR classificatie bekritiseerd om te inclusief te zijn en 

dus zijn striktere criteria mogelijk meer passend (29). De prevalentie van fibromyalgie werd onderzocht in 

talrijke landen, maar een wereldwijde studie ontbreekt en de gebruikte criteria zijn te verschillend. Afhankelijk 

van de gebruikte criteria zag men bovendien een sterk verschil in man/vrouw ratio. De frequente aanpassing 

van de criteria leidt dus tot verwarring wat de epidemiologie van de aandoening betreft. 

Resultaten afkomstig van de genetische associatie studies moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden 

aangezien een significante associatie drie mogelijke verklaringen heeft: 1) ofwel is het een echte associatie 

waarbij de variant een direct effect heeft op de pijnuitkomst, 2) het is te wijten aan het feit dat het 

geassocieerd polymorfisme in LD (linkage disequilibrium) is met het werkelijke causale polymorfisme, en 3) 

de associatie is opgetreden bij toeval. Toevalsbevindingen kunnen optreden als gevolg van onvoldoende 

power, populatie stratificatie, confounding of multiple testing. Een aantal andere factoren waarvan gekend is 

dat ze geassocieerd zijn met zowel chronische pijn als genetica zijn; geslacht, etniciteit, medicatie gebruik 

en menstruatie, en deze kunnen allemaal handelen als mogelijke confounders bij elke geobserveerde 

genetische associatie studie (29). 

Er werden nog geen definitieve pijngevoeligheid genen geïdentificeerd (geassocieerd met fibromyalgie) en 

de bestaande studies zijn onderhevig aan vele studie ontwerp problemen. Voorzichtige overweging moet 

dus gegeven worden aan deze problemen bij het interpreteren van bevindingen van bestaande studies en 

bij het ontwerpen van verdere onderzoeken over de genetische gevoeligheid van CWP en pijngevoeligheid 

(29). 

De huidig gekende genetische factoren verklaren niet volledig de etiologie van fibromyalgie en er is nog te 

weinig gekeken naar het mogelijk effect van de genetische factoren wat betreft de ziekteprogressie en 

behandelingsuitkomsten bij fibromyalgie. Verdere studies zijn nodig om het effect van genetische 

polymorfismen te evalueren op de klinische uitkomsten bij fibromyalgie patiënten (3). 

 

Over het algemeen lijkt dus het COMT gen de meeste resultaten te boeken, echter komt men tot de conclusie 

dat fibromyalgie waarschijnlijk een complexe polygenetische aandoening is en geen duidelijk oorzakelijk gen 

heeft. Hierbij ziet men een invloed van omgevingsfactoren/stressoren. Het indelen van de patiënten in 

subgroepen lijkt interessant naar de toekomst toe wat diagnose en behandeling betreft. Veel van de 

besproken studies zijn echter als inleidend te beschouwen door hun beperkte sample grootte, het gebrek 

aan standaardisatie en weinig significante resultaten. Een belangrijk probleem bij uitgevoerde studies is dat 

men onderzoeken doet naar pijn zonder vergelijkbare meetmethodes te gebruiken. Interessant zou zijn 

moesten de toekomstige onderzoeken gebruik maken van dezelfde nomenclaturen, dezelfde definities en 

dezelfde meetmethodes. Op deze manier kan men gemakkelijker resultaten vergelijken en komt men tot een 

grotere evidentie. Verschillende genen zijn positief uit de onderzoeken gekomen en lijken zeer veelbelovend 

in de context van fibromyalgie. Het lijkt daarom aangeraden deze resultaten te repliceren in grotere cohortes 

met meer aandacht voor diagnose/therapie toepassingen.  
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