
Doorbraak in het fibromyalgie-onderzoek of stukje van de puzzel?

Het  uitblijven  van  een  duidelijke  biologische  oorzaak  is  een  van  de  grootste
redenen voor het nog altijd durende debat rond de erkenning van fibromyalgie
als vatbare aandoening (Phillips et al.,  2011). Gedurende de laatste maanden
kreeg vzw FibroRes meermaals de vraag om verduidelijking te brengen rond de
bevindingen  gepubliceerd  door  Albrecht  en  collega’s  in  het  wetenschappelijk
vakblad Pain Medicine (Albrecht et al., 2013). Terecht, want de auteurs en vooral
de  media  beschreven  de  bevindingen  als:  “De  oorzaak  van  fibromyalgie
gevonden”.  Als  antwoord  willen  we  vanuit  vzw  FibroRes  de  inhoud  van  het
wetenschappelijk  artikel  brengen voor  het  brede publiek en een kritische blik
werpen op deze publicatie. 

Algemeen

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het bedrijf Integrated
Tissue  Dynamics  LLC  (Intidyn,  New York,  USA),  als  onderdeel  van  een  studie
onder leiding van het Albany Medical College (New York, USA). Albrecht en Cols
(Albrecht  et  al.,  2013)  ontdekten  een overmaat  aan  sensorische zenuwvezels
langs gespecialiseerde structuren (arteriole-venule kleppen) gelegen in de huid
van de handpalm van fibromyalgiepatiënten vergeleken met die  van gezonde
personen. Dus, een unieke perifere neurovasculaire1 afwijking zou wel eens een
belangrijke  verklaring  kunnen  zijn  voor  heel  wat  van  de  symptomen  van
fibromyalgie. 

In detail: een slecht werkende thermostaat

De huid van het menselijk lichaam is een waterdichte barrière, die het lichaam
beschermt  tegen  extreme  temperaturen,  beschadiging  door  zonlicht,
ziektekiemen en schadelijke chemicaliën. De huid is bovendien een grote sensor
vol  zenuwen,  verantwoordelijk  voor  het  contact  van  de  hersenen  met  de

1Perifeer neurovasculair: heeft betrekking op bloedvaten en zenuwen, in het 
bijzonder op de zenuwen die organen en weefsels verbinden met de hersenen en 
het ruggenmerg.
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buitenwereld (Fuchs, 2007; Proksch et al., 2008). De bovenste laag van de huid,
epidermis genaamd, bevat veel sensorische zenuwuiteinden, die dienen voor het
detecteren en overbrengen van warmte, pijn, druk en andere sensaties.

Figuur  1. Schematische  voorstelling
van de bloedbanen en bloedstroom in
huid  (skin)  van  de  palm  van  handen.
Ateriole-venule  kleppen  (shunts)  zijn
kleine  gespierde  kleppen,  die  een
directe  verbinding  vormen  tussen
arteriolen en venen (venule). De pijlen
geven de richting van de bloedstroom.
Voorgesteld  in  het  linkse  deel  is  hoe
hitte vanuit de huid wordt vrijgegeven
wanneer  we  het  te  warm  hebben.
Activatie  van  de  sympathische
zenuwvezels2 (sympathetic  nerve
fibers)  sluit  de  kleppen  zodat
zuurstofrijk  bloed  (rode  pijlen)  van  de
arteriolen  naar  de  capillairen  wordt
gestuwd en zuurstofarm bloed (blauwe
pijlen) terugkeert via de venen. Rechts
toont  hoe  warmte  behouden  wordt

wanneer we het koud hebben. Hier worden de sensorische zenuwvezels (sensory nerve
fibers) geactiveerd waardoor de kleppen ontspannen en het bloed de capillairen omzeilt.
Figuur met toestemming overgenomen uit  http://www.intidyn.com/news-events/news/20-
researchers-discover-a-rational-biological-source-of-pain-in-the-skin-of-patients-with-
fibromyalgia-press-relase.

De arteriole-venule kleppen (Figuur 1), waarvan sprake in het artikel, hebben een
unieke locatie in de palm van onze handen en voetzolen. Deze kleppen spelen
een belangrijke rol in de regulatie van de bloedstroom tussen de huid en spieren,
thermische regulatie en metabolisme huishouding. De arteriole-venule kleppen
zijn verbindingen tussen arteriolen (deze bevatten zuurstofrijk bloed) en venen
(bloedvaten waardoor het bloed terug naar het hart stroomt na afleveren van
zuurstof).  Bij  een  gesloten  klep  stroomt  het  bloed  naar  de  kleine  haarvaten
(capillairen) aan het huidoppervlak, waar het bloed warmte kan afgeven, vandaar
zwetende  handen  wanneer  we  het  te  warm  hebben.  Onder  koude
omstandigheden  open  de  kleppen  echter,  waardoor  het  bloed  de  haarvaten

2Sympathische zenuwvezels: deze vezels geleiden signalen naar belangrijke 
organen zoals hart, longen, darmen, huid, enz…
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omzeilt en rechtstreeks in de venen terechtkomt. Hierdoor wordt warmteverlies
verhinderd, wat we bijvoorbeeld merken aan het krijgen van koude handen.

Tijdens de studie werd de bezenuwing van de bloedvaten in de huid onderzocht.
Hiervoor namen de onderzoekers miniskule biopsies van de huid in de palm van
de hand (deze regio is rijk aan arteriole-venule kleppen) van patiënten (enkel
vrouwen)  met  fibromyalgie.  Uit  het  onderzoek  van  deze  biopsies  bleek  dat
fibromyalgiepatiënten in dat gebied heel wat meer sensorische zenuwuiteinden
hebben  ter  hoogte  van  deze  arteriole-venule  kleppen  vergeleken  met  een
gezonde persoon van dezelfde leeftijdscategorie (Figuur 2) (Albrecht et al., 2013).

Figuur  2.  Dit  zijn  digitale  beelden  van
arteriole-venule  kleppen  in  een  biopsie
genomen uit  de huid van de handpalm,
gezien  onder  een  fluorescentie
microscoop.  Na  behandeling  van  het
huidbiopt  kleuren  de  sensorische
zenuwvezels  geel  en  de  sympathische

zenuwvezels3 groen. Links, een klep bij een vrouw zonder fibromyalgie en rechts een klep
bij een vrouw met fibromyalgie. Bij  de vrouw met fibromyalgie kan een overmaat van
zenuwvezels rond de klep waargenomen worden. De overmaat is vooral te wijten aan een
teveel aan sensorische zenuwvezels. Figuur met toestemming overgenomen uit Albrecht
et al., 2013, Pain Med.

Zit fibromyalgie dus onder de huid?

Het resultaat uit deze studie impliceert dat deze arteriole-venule kleppen vaker of
meer  geopend  zijn  bij  fibromyalgiepatiënten  in  vergelijking  met  gezonde
personen.  De  overmaat  aan  sensorische  bezenuwing  zou  op  zichzelf  kunnen
verklaren waarom fibromyalgiepatiënten gevoelige en pijnlijke handen hebben.
Eveneens,  omdat  de  sensorische  zenuwvezels  verantwoordelijk  zijn  voor  het
openen  van  deze  kleppen,  zouden  ze  voornamelijk  overactief  worden  onder
koude condities, waardoor dus koude de symptomen nog verergert.

De auteurs vertellen daarnaast dat deze kleppen naast een rol in thermoregulatie
en behoud van de lichaamstemperatuur, ook een rol spelen in de bloedtoevoer
naar organen en spieren. De handen en voeten zouden immers als een reservoir
voor bloedvoorziening kunnen werken, vanwaar bij verhoogde lichaamsactiviteit
bloed naar de spieren over het hele lichaam kan vloeien (Albrecht et al., 2013).
Het  verkeerd functioneren van  deze kleppen zou een gestoorde bloedtoevoer
veroorzaaken, wat dan weer een bron zou kunnen zijn voor de wijdverspreide
diepe spierpijn en vermoeidheid, door b.v. een opstapeling van melkzuur in de
spieren. Dit alles zou dan weer kunnen bijdragen tot een hyperactiviteit van de
hersenen en het centrale zenuwstelsel.

3Sensorische zenuwvezels: gevoelszenuwen,  deze meten warmte, drukt, enz… 
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Nog vele vraagtekens en een lange weg

Het artikel geeft in elk geval aan dat fibromyalgie een fysiologische basis kent.
Echter, het blijft op dit ogenblik nog te onduidelijk of de verhoogde bezenuwing
van de handpalmen bij fibromyalgiepatiënten de oorzaak is voor (een deel van)
de  verschillende  symptomen.  Het  vereist  vanzelfsprekend  nog  heel  wat
bijkomende experimentele studies.

Alle symptomen van fibromyalgie toeschrijven aan een veranderde bezenuwing
in de handpalmen en voetzolen is waarschijnlijk ook kijken door een iets te roze
bril. Andere studies tonen immers een verband aan tussen chronische pijn en een
gedaalde hoeveelheid bezenuwing van pijn-sensor receptoren in de huid. Hoewel
deze  twee  studies  op  het  eerste  zicht  elkaar  lijken  tegen  te  spreken  zijn  er
aanwijzingen  dat  de  overgevoeligheid  van  de  overblijvende  bezenuwing  een
mogelijke  oorzaak  is  voor  de  chronische  pijn.  De  verschillen  tussen  diverse
studies zijn o.a. het gevolg van het verschil in de plaatsen van het lichaam die
worden onderzocht (Albrecht et al, 2013; Pare et al, 2007; Albrecht et al., 2006).

De  studie  van  Albrecht  en  collega’s  is  een  bijzonder  dankbaar  gegeven,
aangezien  duidelijk  wordt  aangegeven  dat  er  meetbare  afwijkingen  kunnen
vastgesteld worden bij personen met fibromyalgie (Albrecht et al., 2013). Hoewel
het vinden van een oorzaak belangrijk is, is het belangrijk om ook het vinden van
een  effectieve  behandeling  niet  uit  het  oog  te  verliezen.  Zelfs  indien  de
verklaringen en bevindingen beschreven in het artikel van Albrecht en collega’s
experimenteel aangetoond kunnen worden, is het wellicht nog lang wachten op
een afgestemde behandeling. 
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