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Fibromiyaljide Etiyopatogenez
Etiopathogenesis in Fibromyalgia
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Özet

Summary

Fibromiyalji (FM); 3 aydan uzun süren yayg›n kas iskelet sistemi a¤r›s› ile
karakterize non-artiküler bir romatizmal hastal›kt›r. Geçmiﬂte yap›lan
araﬂt›rmalar, FM’li hastalarda s›k bir ﬂekilde strese yan›t sisteminde bir
bozulma oldu¤unu göstermiﬂtir. Ayr›ca, bu bozulmuﬂ stres cevap sisteminin FM pategenezinde önemli olabilece¤inin ipuçlar› ortaya konulmuﬂtur.
Bununla birlikte FM’nin biyofizyolojisi tam ayd›nlat›lamam›ﬂ ve tedavi ampirik yöntemlerden ileri geçememiﬂtir. FM ve yayg›n a¤r›nin patofizyolojisi ile iliﬂkili çok say›da hipotez ileri sürülmüﬂtür. FM’deki a¤r›, tutukluk ve
depresyon; inflamatuvar yan›t sistem aktivasyonunun baz› bulgular› ile
iliﬂkili olabilir. Fibromiyaljinin patofizyolojik s›rlar›n›n ayd›nlat›lmas› daha
etkin tedavi protokollerinin keﬂfine zemin haz›rlayacakt›r. Bu derlemede
fibromyaljinin patofizyolojisinde yeni geliﬂmeler ve a¤r› mekanizmalar›
ele al›nacakt›r. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008; 54 Özel Say› 1: 4-11
Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, etiyopatogenez, santral mekanizmalar,
periferik mekanizmalar, immun mediatörler

Fibromyalgia (FM) is a form of non-articular rheumatism characterized
by long term (>3 months) and widespread musculoskeletal pain.
Research performed in the past decade has shown that patients with FM
frequently have dysfunction of the stress response system.
Furthermore, emerging clues propose that such dysfunction may be
important in the pathogenesis of the syndrome. The biophysiology of
FM, however, has remained elusive and the treatment remains mainly
empirical. There are numerous hypotheses about the pathophysiology
of chronic widespread pain and FM. Pain, stiffness and depression in FM
could be associated with some signs of inflammatory response system
activation. Illumination of the pathophysiologic secrets of FM will sign
the most effective treatment regims. This article reviews pain
mechanisms and new developments in pathopysiology of fibromyalgia.
Turk J Phys Med Rehab 2008; 54 Suppl 1: 4-11
Key Words: Fibromyalgia, etiopathogenesis, central mechanisms,
peripheral mechanisms, immun mediators

Giriﬂ
Fibromiyalji (FM); yayg›n kas a¤r›lar›, yorgunluk, bitkinlik ve uyku
bozuklu¤u ile seyreden hassas noktalar›n tan›da önemli yer ald›¤›
kronik bir a¤r› sendromudur. Toplumun %2-2,5 kadar›nda görülür.
Hastal›k kad›nlarda çok daha s›k görülür. Ço¤unlukla orta yaﬂlarda
görülmekle birlikte çocukluk döneminde ve ileri yaﬂlarda da görülebilir. Etiyolojisinde önemli geliﬂmeler kaydedilmekle birlikte etiyolojisi henüz tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalardan elde
edilen bulgular, fibromiyaljili hastalar›n hissettikleri yayg›n ve kronik
a¤r›n›n geliﬂiminde, anormal periferik ve santral a¤r› mekanizmalar›n›n veya her ikisinin genetik faktörlerle birlikte rol oynad›¤›na iﬂaret
etmektedir. Biz burada öncelikle etiyopatogenezde yeni geliﬂmeler
üzerinde duracak ve a¤r› modellerini gözden geçirece¤iz.

Periferik Mekanizmalar
Çok say›da araﬂt›rmac› FM’deki a¤r›n›n nedenini izah etmek
için bu hastalar›n kas dokular›ndaki olas› anormallikleri araﬂt›rm›ﬂlard›r. Hem hastalar hem de araﬂt›rmac›lar FM’nin a¤r›s›n› müsküler kaynakl› olarak tan›mlama e¤ilimindedirler. Bu yüzden kas çal›ﬂmalar›na büyük önem verilmiﬂ ve hala çal›ﬂmalar devam etmektedir. Pek çok çal›ﬂmada kaslar›n ultrastrüktürel yap›s› ve fonksiyonlar›nda bozulma oldu¤u ileri sürülmüﬂtür. Bengtsson ve ark. (1)
FM’li hastalar›n trapezius kas›ndaki hassas bölgede ATP ve fosfokreatin düzeyinde azalma ile birlikte k›rm›z› fibrillerde y›rt›lmalar
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bu durum, devaml› mikrotravmaya ba¤l›
bir sekeli yans›tabilir ve bu hastalarda görülen egzersiz sonras› a¤r› ve di¤er a¤r›l› durumlara katk›da bulunabilir. Uzun süreli kas ger-

Yaz›ﬂma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Ali Gür, Dicle Üniversitesi, T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal› 21280 Diyarbak›r, Türkiye
Tel: 0412 248 80 01/4397 E-posta: alig@dicle.edu.tr Kabul tarihi: Mart 2008

Türk Fiz T›p Rehab Derg 2008: 54 Özel Say› 1; 4-11
Turk J Phys Med Rehab 2008: 54 Suppl 1; 4-11

ginli¤i ve iskeminin FM’deki a¤r›l› semptomlar› izah edebilece¤ini
ileri süren araﬂt›rmac›lar da vard›r. Bu araﬂt›rmac›lar, FM’li hastalar›n trapezius ve brakioradialis kaslar›nda düﬂük oksijenizasyon varl›¤›n› göstermiﬂlerdir. Benzer ﬂekilde Bennett ve ark. (2) egzersiz
esnas›nda kontrol grubuna oranla FM’li hastalar›n kaslar›nda düﬂük kan ak›m›n›n oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Bu pozitif bulgulara
ra¤men FM’li hastalarda kas gerilme düzeyleri ile a¤r› aras›nda
herhangi bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Ayr›ca FM’li ve sa¤l›kl› kontrollerin kas biyopsilerinin elektron mikroskopik de¤erlendirmelerinde
belirgin bir farkl›l›k gözlenmemiﬂtir. ‹mmünohistokimyasal ve moleküler biyolojik metodlar›n kullan›ld›¤› bir baﬂka kas dokusu çal›ﬂmas›nda FM’li hastalar ve kontroller aras›nda substans P ve serotonin gibi nörokimyasal maddelerde hiçbir fark saptanmam›ﬂt›r.
Nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ile yap›lan çal›ﬂmalarda baﬂlang›çta FM’li hastalarda azalm›ﬂ iﬂ kapasitesi görülmesine ra¤men; kas›n çal›ﬂma ve dinlenmesine biyokimyasal yan›tlar›n normal oldu¤u bulunmuﬂtur. Ancak daha sonra yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada FM’li hastalar›n kuadriseps kaslar›nda kontrollere
göre istirahat ve egzersiz s›ras›nda fosforilasyon potansiyeli ve
total oksidatif kapasite düﬂük bulunmuﬂtur. Ayr›ca FM’li hastalar›n
bu kaslar›nda fosfokreatin ve ATP düzeyleri de düﬂük bulunmuﬂtur (3). Ancak bu bulgular FM’li hastalara spesifik de¤ildir ve sedanter yaﬂayanlarda da tespit edilmiﬂtir (4). Bu bulgular FM ile ilgili yorgunluk ve güçsüzlükte rolü olabilecek kas dokusundaki metabolik bozukluklara iliﬂkin ilk güçlü kan›t› oluﬂturmaktad›r. Ancak
manyetik rezonans görüntüleme çal›ﬂmalar› kas ve ATP anomalisi görüﬂünü desteklememektedir (5,6).
Jacobsen ve Danneskiold Samsoe (7) ise çal›ﬂmalar›nda
FM’de dinamik müsküler enduransta ve buna ba¤l› olarak da günlük fiziksel aktivitede azalma saptam›ﬂlar ve kas çal›ﬂma kapasitesindeki bu azalman›n hem santral, hem de periferik kaynakl› olabilece¤ini bildirmiﬂlerdir. FM’li hastalarda maksimal istemli kas gücünde azalma oldu¤u ve bu gücün FM’nin seyri a¤›rlaﬂt›¤› oranda
azald›¤› bildirilmiﬂtir (8,9).
FM’de yüzeyel EMG çal›ﬂmalar›nda Svebak ve ark. (9) bir farkl›l›k saptamazken; Elert ve ark. (10) kontraksiyonlar aras›nda kontrollerden daha yüksek seviyede elektromiyografik kas gerilimi
saptam›ﬂlard›r.
FM’de a¤r›n›n periferik kaynakl› oldu¤unu gösteren kaslara
iliﬂkin özellikler ve bulgular özetle ﬂunlard›r (11):
1. Hastalar›n a¤r›l› bölgeyi göstermesi
2. Egzersizden tipik olarak 24 saat sonra a¤r›da artma
3. Epidural blokla a¤r›da azalma
4. Karakteristik hassas noktalar›n bulunmas›
5. Yüksek enerjili fosfat düzeylerinde fokal azalmalar
6. Tetik nokta enjeksiyonu sonras› bölgesel a¤r›da azalma
7. Duyarl› nokta bölgelerinde kas oksijenizasyonunun fokal
olarak bozulmas›
8. Duyarl› nokta bölgelerinde i¤ne EMG aktivitesinde artma
Sonuç olarak yap›lan çal›ﬂmalarda kas biyopsilerinde göze çarpan en önemli bulgu inflamasyon de¤il lokal anoksidir. Kasta bir sorunun varl›¤› kesin olmakla birlikte bu durum günümüze kadar histolojik ve EMG çal›ﬂmalar› ile aç›klanamamaktad›r. Kas dokusundaki
anormalliklerin, a¤r›l› FM semptomlar› üzerine etkisine dair çeliﬂkili
yay›nlar olmakla birlikte bu konudaki çal›ﬂmalar devam etmektedir.

Nosiseptör sistem anormallikleri
FM’de, nosisepsiyonun santral ve periferal bozukluklar› tan›mlanm›ﬂ ve bu bozukluklar›n FM’li hastalardaki artm›ﬂ a¤r› deneyimiyle iliﬂkili olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Deri ve kaslardaki nosiseptör
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sistemler henüz bilinmeyen mekanizmalarla FM semptomlar›n›n
oluﬂumu için de¤iﬂikliklere zemin haz›rlar ve bu de¤iﬂiklikler kas
veya di¤er yumuﬂak doku yaralanmalar›ndan sonra a¤r› oluﬂturucu maddelerin sal›nmas›ndan kaynaklanabilir. Bu a¤r› mediatörleri, transient potential channel, vanilloid subfamily member 1
(TRPV1), acid sensing ion channel (ASIC) reseptörleri ve purinoreseptörleri (P2X3) gibi önemli nosiseptör sistemleri sensitize
edebilir. Bunlar› takiben doku enflamasyon mediatörleri ve sinir
büyüme faktörleri bu reseptörleri uyarabilir ve a¤r› sensitivitesindeki temel de¤iﬂikliklere sebep olabilir (12).
Nosiseptör aktivasyon inflamatuvar sitokinler, prostglandinler,
bradikinin ve serotonin gibi a¤r› oluﬂturucu substanslar› kapsayabilir. Ayr›ca de¤iﬂmiﬂ periferik a¤r› mekanizmalar›na ilaveten FM’li
hastalar›n ço¤u santral sensitizasyon ve sekonder hiperaljezi gibi
anormal santral a¤r› mekanizmalar› bulgular›n› da gösterir. Bu iliﬂkili a¤r› mekanizmalar›, artm›ﬂ a¤r› sensitivitesinin sürdürülmesi
için daima tonik nosiseptif inputlara gereksinim duyarlar. Yap›lan
kas enjeksiyonlar› ile periferik nosiseptif inputlar›n azalmas›na ba¤l› olarak FM a¤r›s›n›n iyileﬂmesi bu teoriyi desteklemektedir (12).

Santral Mekanizmalar
FM’li hastalar üzerinde yap›lan araﬂt›rmalarda, net olarak kas
patolojileri gösterilemedi¤inden ve çal›ﬂmalar aras›nda uyuﬂmazl›klar bulundu¤undan son y›llarda daha ziyade çal›ﬂmalar santral
sinir sistemi anormallikleri üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r (13).

Uyku Bozukluklar›
FM’li hastalar›n EEG’lerinde uyku s›ras›nda anormal paternlerin
oldu¤u ilk defa Moldofsky ve ark. (14) taraf›ndan gösterilmiﬂtir. Bu
anormal patern alfa EEG non-REM (non rapid eye movement) anomalisi olarak isimlendirilir ve rölatif olarak h›zl› alfa dalgalar›n›n daha yavaﬂ olan delta dalgalar› üzerine süperpoze olmas› ile karakterizedir. Non-REM de denilen ve saniyede 1-2 dalgan›n oluﬂtu¤u dördüncü periyotta, bu dönemin saniyede 10-12 dalgal›k bir seri alfa
dalgalar› ak›m›yla bölündü¤ü gösterilmiﬂtir. Ayn› araﬂt›rmac›lar daha sonra yapt›klar› çal›ﬂmalarda uyku bozuklu¤u oluﬂturulan sa¤l›kl› bireylerde de ayn› EEG bulgusunu göstermiﬂler ve bu kiﬂilerde
artm›ﬂ hassasiyet oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir. Bu yazarlar EEG’de
saptad›klar› alfa-EEG non-REM uyku bozuklu¤u paterninin FM hastalar›na özgü oldu¤unu ve izleme için kriter olabilece¤ini savunmuﬂlard›r (15). Ancak bu EEG bulgular›n›n FM’ye spesifik olmad›¤›n› ve depresyon ve di¤er kronik a¤r› sendromlar›nda da ortaya ç›kabilece¤ini bildiren çal›ﬂmalar ço¤unluktad›r (16).
FM’li hastalar›n büyük bir k›sm› uyuyamamaktan, s›k s›k uyanmaktan veya dinlendirmeyen uykudan ﬂikayet ederler (17). FM’li hastalarda özellikle dinlendirici uykunun olmay›ﬂ› artm›ﬂ a¤r› ve yorgunluk ﬂiddeti ile iliﬂki göstermektedir. FM’li hastalarda uyanma s›kl›¤› ve
indeksinde art›ﬂ saptanm›ﬂ ve bu bozukluk apne veya hipopne ﬂeklindeki respiratuvar anomali ile ba¤lant›l› bulunmuﬂtur (18).
Özetle, yavaﬂ dalga uyku bozuklu¤unun, FM semptomlar›n›n
ortaya ç›kmas› için gerekli olmad›¤›; FM semptomlar›n›n geliﬂimine katk›da bulunabilece¤i belirtilmektedir. FM patogenezinde yavaﬂ dalga uyku bozuklu¤unun gerçek rolü ne olursa olsun yap›lan
çal›ﬂmalarda uyku bozuklu¤unun çeﬂitli klinik bozukluklarla iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ayr›ca uyku bozuklu¤unun sadece tek bir
endojen bozuklu¤a m› ba¤l›, yoksa anksiyete, depresyon veya
FM’nin gece a¤r›s›na sekonder olarak m› geliﬂti¤i, yani uyku bozuklu¤unun mu FM’yi oluﬂturdu¤u, yoksa FM’nin mi uyku bozuklu¤u oluﬂturdu¤u kesin olarak bilinmemektedir.
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Nöropeptid ve Nörohormonal Bozukluklar
Çeﬂitli çal›ﬂmalar›n sonuçlar›, hipotalamo-pituiter-adrenal
(HPA) aks›n fonksiyon bozuklu¤u ile karakterize nöroendokrin bozukluklar›n FM patogenezinde rol oynayabilece¤ini düﬂündürmektedir. FM’li hastalarda HPA aks›n› araﬂt›ran çal›ﬂmalarda diürnal paternde düzleﬂme ile birlikte yüksek kortizol düzeyleri bulunmuﬂ ve bu yüksek kortizol düzeylerinin deksametazon uygulamas› ile bask›lanmad›¤› bildirilmiﬂtir.
Yap›lan bir araﬂt›rmada, FM’li hastalarda 24 saatlik üriner serbest kortizol düzeylerinin sa¤l›kl› kontrollerden daha düﬂük iken,
akﬂam toplanan total ve serbest kortizol düzeylerinin ise FM’li hastalarda daha yüksek oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, kortikotrop salg›lay›c› hormon (CRH) stimülasyonuna kortizol cevab›n›n
FM’li hastalarda kontrol grubuna oranla azald›¤› gösterilmiﬂ, bazal
üriner ve akﬂam plazma serbest kortizol düzeylerindeki farkl›l›¤›n
bozulmuﬂ HPA aks fonksiyonunu, CRH’ya düﬂük kortizol yan›t›n›n
ise adrenal cevap azl›¤›n› gösterdi¤i belirtilmiﬂtir (19).
Yapt›¤›m›z iki çal›ﬂmada, FM’li hastalarda sa¤l›kl› kontrollere
göre daha düﬂük kortizol düzeyleri bulunmuﬂ ve bu kortizol düﬂüklü¤ünün depresyon skoru yüksek olan hastalarda daha belirgin oldu¤u tespit edilmiﬂtir (20,21). Ayr›ca çal›ﬂmam›zda FM’li hastalarda, yorgunlu¤u ve uyku düzensizli¤i olanlarla kontroller karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, kortizol düzeyinin anlaml› düﬂük oldu¤u ve kortizol düzeyi ile hassas nokta say›s› aras›nda negatif bir iliﬂki bulundu¤u tespit edilmiﬂtir (21).
Bennett ve ark. (22) FM’li hastalarda kontrol grubuna k›yasla
dolaﬂ›mdaki somatomedin C seviyelerini daha düﬂük bulmuﬂlard›r. Kronik olarak düﬂük somatomedin C düzeylerine ba¤l› olarak
büyüme hormonu (BH) sal›n›m› persistan olarak bozulmakta ve
bunun sonucu olarak da HPA aks cevab› bozulmakta veya adrenal
cevap yetersizli¤i geliﬂmektedir. BH sal›n›m›ndaki azalma ayn› zamanda hastalarda kas mikrotravmas›na ve/veya mikrotravman›n
normal süreçte iyileﬂmesinin bozulmas›na yol açabilir.
Bu araﬂt›rmalar aras›nda serotonin ve substans P düzeylerinin
belirlenmesi de uzun süre gündeme gelmiﬂtir. Russell ve ark. (23)
FM’li hastalarda düﬂük serum serotonin düzeyleri ile birlikte serotonin metaboliti olan 5-hidroksi indol asetik asitin (5-H‹AA) beyin
omurilik s›v›s›nda sa¤l›kl› kontrollere oranla düﬂük oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Vaeroy ve ark. (24) FM’li hastalar›n beyin omurilik s›v›s›nda substans P düzeylerinin kontrol grubuna göre yüksek oldu¤unu ilk olarak göstermiﬂlerdir. Daha sonra bunlardan ba¤›ms›z
olarak Russell ve ark. benzer sonuçlar› bulmuﬂlard›r (23). Serotonin ve substans P çal›ﬂmalar› FM’li hastalardaki klinik semptomlar›n anlaﬂ›lmas›na ve bu hastalardaki düﬂük a¤r› eﬂi¤inin izah›na
yard›mc› olabilir. Serotonin, derin uyku ve a¤r› alg›lanmas›ndan
sorumlu bir kimyasal mediatördür ve sensoriyel uyar›larla substans P düzeyindeki de¤iﬂimleri düzenler. Substans P a¤r›ya özgül
olmay›p, davran›ﬂsal aktivasyonla ilgilidir ve immünolojik fonksiyonlar› düzenler. Bu nedenle plazma serotonin ve BOS’da 5-H‹AA
düzeylerinin düﬂük olmas› bu hastalarda görülen uyku bozuklu¤una katk›da bulunabilir (25). Bununla birlikte BOS’da yüksek substans P düzeyleri ile FM’li hastalardaki a¤r› alg›lanmas› veya a¤r›
eﬂi¤i seviyeleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki gösterilememiﬂtir. Bu nedenle nöroendokrin anomalilerin bu hastalardaki anormal a¤r› alg›lanmas›ndan tek baﬂ›na sorumlu olmad›¤› düﬂünülmektedir.
FM’de periferde serum serotonin düzeyinde azalma bildirilirken,
trombositlerdeki serotonin geri al›m reseptörlerinde say›ca artma
saptanm›ﬂt›r (26). Yap›lan kontrollü çal›ﬂmalarda serotonerjik
ilaçlar FM’de etkili bulunmuﬂtur (27). Trisiklik antidepresanlar›n
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etkinliklerinin tam bilinmemekle birlikte analjezik ve uykuyu düzeltici etkilerinin serotonin geri al›m›n› bloke etmelerine ba¤l› oldu¤u ileri sürülmüﬂtür (28,29).
FM’nin ço¤unlukla kad›nlarda görülmesi nedeniyle, son zamanlarda FM ile seks hormonlar› aras›ndaki iliﬂki üzerinde durulmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda, östrojen ile substans P ve serotonin aras›nda bir iliﬂkinin var oldu¤u ve bu iki nörotransmitterin beyinde
östrojen taraf›ndan modüle edildi¤i gösterilmiﬂtir (30,31). Son zamanlarda yap›lan deneysel çal›ﬂmalarda, iskelet kas› miyoblastlar›nda östrojen reseptörlerinin varl›¤› gösterilmiﬂtir (32). Buradan
hareketle FM’li hastalarla sa¤l›kl› kontroller aras›nda gonadal hormonlar›n serum düzeyleri araﬂt›r›lm›ﬂ ancak anlaml› farkl›l›k bulunamam›ﬂt›r (20,21,33,34). Bu konu üzerine yap›lan çal›ﬂmalar halen güncelli¤ini korumakta ve yap›lan çal›ﬂmalar›n etiyopatogenezi ayd›nlatmada önemli katk› sa¤layaca¤› düﬂünülmektedir.
Prolaktinin gece sekresyonu, BH gibi k›smen uykuya ba¤›ml›
oldu¤u için FM’de potansiyel olarak önemli olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Günlük 24 saatlik siklusta büyüme hormonu sekresyonunda en büyük art›ﬂ uykunun baﬂlamas› birlikte ya da hemen önce olmaktad›r. En fazla miktarda prolaktin de uyku s›ras›nda sal›nmaktad›r. Uykusuz kalan kiﬂilerde serum BH yan› s›ra prolaktin
konsantrasyonlar›nda da azalma görülür (35). Yap›lan araﬂt›rmalarda FM’de kan prolaktin düzeylerinde de artma saptanm›ﬂ ve hiperprolaktinemik kad›nlarda kontrol noktalar›ndaki hassasiyet
eﬂi¤i de anlaml› derecede düﬂük bulunmuﬂtur (36).
FM’li hastalarda tan›mlanan bu bozukluklara ek olarak hipotalamo-hipofizer-tiroid aks› ve BH aks›n›n da bozuldu¤u bildirilmiﬂtir (37). Bu hastalarda tirotropin salg›lay›c› hormona (TRH) yan›t olarak tiroid stimüle edici hormon (TSH) ve tiroid hormonlar›n›n sekresyonunun beklenenden az artmas›, TRH’ya hipofizer yan›t›n küntleﬂti¤ini göstermektedir. BH, REM uykusunun 4. evresi
s›ras›nda maksimal olarak sal›nmakta ve düﬂük BH konsantrasyonlar› FM’de kötü uyku kalitesiyle korele görünmektedir.
Baz› çal›ﬂmalarda triptofan aminoasidi üzerinde de durulmuﬂtur (38). Triptofan serotonin prekürsörü olup kan-beyin bariyerini
geçebilmektedir. Serum triptofan düzeyleri FM’li hastalarda kontrollere göre düﬂük bulunmuﬂtur (39). Bu nedenle FM tedavisinde
triptofan denenmiﬂ ancak semptomlardan sadece uykuda düzelme olmuﬂ, kas a¤r›lar› ise artm›ﬂt›r (40). Serum triptofan düzeyi
ve sabah tutuklu¤u aras›nda ters bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (38).
Ayr›ca bir çal›ﬂmada, FM’li hastalarda plazma melatonin gece
düzeyleri kontrollere göre daha yüksek bulunmuﬂtur (41). Melatonin seviyelerinin artm›ﬂ oluﬂu stres nedenli hipotalamik bozukluklara artm›ﬂ duyarl›l›¤›n bir göstergesi olabilir. Melatonin, beyin ile
çevredeki ayd›nl›k-karanl›k siklusu aras›nda bir arac› olarak aktivite göstererek sirkadian ritimlerin senkronizasyonu ile iliﬂkilidir.
Nöropeptit düzeyleri ilgili yap›lan çal›ﬂmalar›n sonuçlar›,
FM’de a¤r› modülasyon fonksiyonlar›n›n bozulmuﬂ oldu¤unu düﬂündürmektedir. FM’li hastalar›n BOS’lar›nda dynorphin A ve kalsitonin gen iliﬂkili peptid düzeylerinin artm›ﬂ oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu nöropeptidlerin ve substans P’nin düzeylerindeki art›ﬂ
doku hasar›ndan sonra gözlenen santral sinir sistemi (SSS) fonksiyonlar›ndaki de¤iﬂikliklerle uyumludur. Bu ortamda geliﬂen bir
seri olay allodiniye yol açar ve hafif dokunma ya da hafif ›s› gibi
daha önceden zarars›z stimuluslar a¤r›l› olarak alg›lanmaya baﬂlar. Yaralanm›ﬂ doku bölgesinde s›kl›kla stimulasyona duyarl› olan
yeni akson dallanmalar› geliﬂir. Bu hasara u¤ram›ﬂ sinirlerin ve
dorsal boynuz hücrelerinin spontan ateﬂlenmesi, SSS’ye nöronal
baraj› artt›r›r ve a¤r› alg›lanmas›na katk›da bulunur. Benzer ﬂekilde yaralanma sonras› spinal dorsal nöronlar ayn› zamanda artm›ﬂ
eksitabilite de gösterirler. Bu nöronlar›n periferik reseptif alanla-
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r›n›n geniﬂlemesi mekanik, termal ve kimyasal stimuluslara daha
fazla cevap vermeleri ile kendini gösterir. Santral sensitizasyon
olarak isimlendirilen bu süreç nöronal inputta art›ﬂa yol açar. Bu
sürecin geliﬂmesine nöronlar›n N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) reseptörlerinin eksitatör aminoasitler vas›tas›yla aktivasyonu arac›l›k eder ve dinorfin, substans P, kalsitonin gen iliﬂkili peptit gibi nöropeptidler katk›da bulunur.
FM’li hastalarda periferik ya da spinal dorsal boynuz nöronlar›nda fonksiyonel de¤iﬂikliklere iliﬂkin direk bir kan›t olmamakla
birlikte zararal› stimulusa karﬂ› davran›ﬂ cevab›na iliﬂkin çeﬂitli laboratuar çal›ﬂmalar›, FM’li hastalar›n yukar›da tan›mlad›¤›m›z nöronal de¤iﬂikliklere uygun olarak anormal a¤r› duyarl›l›¤› gösterdi¤ini ortaya koymuﬂtur (42).
FM ile ilgili di¤er peptit grubu endorfinlerdir ve a¤r› duyumunu vücudun birçok bölgesinde modüle ederler. FM bir a¤r› alg›lama bozuklu¤u olup bu bozuklu¤un nedeni a¤r› modülasyon sistemindeki nonspesifik de¤iﬂikliklerdir (43). Endorfin hipotezinin
varl›¤› Moldofsky ve ark.’n›n zorlu egzersize ba¤l› olarak endorfin
sisteminin aktive oldu¤u bilinen maraton koﬂucular›nda, uykuda
oluﬂturduklar› bozukluklarla FM oluﬂturamamalar› veya Mc Cain’in kardiyovasküler egzersiz yapan kiﬂilerde a¤r›, hassas nokta
skorlar› ve psikolojik s›k›nt›da azalma oldu¤unu göstermesi gibi
dolayl› yollarla belirtilmiﬂtir (38,44). Ancak bu görüﬂü kabul etmeyen çal›ﬂmalar da bulunmaktad›r (39,45).

Santral Sinir Sisteminin Fonksiyonel Aktivitesi
FM’li hastalar›n a¤r›y› alg›lamas› ile iliﬂkili olarak nöropeptit düzeylerindeki de¤iﬂikliklerin yan› s›ra beyin yap›lar›n›n fonksiyonel
aktivitesinde bozukluklar olabilece¤i bildirilmiﬂtir. Bu yüzden son
y›llarda santral sinir sistemi yap›lar›n›n araﬂt›rmalar›na ilgi her geçen gün artmaktad›r (46-52). Bu yap›lardan en çok talamus ve
kaudat nükleus ilgi çekmiﬂtir. Talamus, a¤r› alg›lanmas›nda ve integrasyonunda önemli bir role sahip oldu¤u gibi HPA aks›n› regüle
eden uyar›lar da talamustan orijin almaktad›r. Kaudat nükleusun
a¤r› regülasyonundaki rolü hakk›nda fazla bilgi olmamakla birlikte
yap›lan bir çal›ﬂmada metastatik kanser a¤r›s› olan hastalarda kaudat nükleusa elektrik stimulasyonu yap›lmas›n› takiben 30 dakika
ile 18 saat aras›nda de¤iﬂen analjezik etki oluﬂtu¤u gösterilmiﬂtir.
Yap›lan çal›ﬂmalar›n bir k›sm›nda FM ve di¤er kronik a¤r›l› sendromlarda talamusda azalm›ﬂ kan ak›m› tespit edilirken (46-49) akut
a¤r›l› durumlarda talamusta artm›ﬂ kan ak›m› bildirilmiﬂtir (50).
Mountz ve ark. (48) taraf›ndan yap›lan ilk çal›ﬂmada istirahat
durumundaki bölgesel serebral kan ak›m›n› ölçmek için SPECT
(Single Photon Emission Computed Tomography) kullan›lm›ﬂ ve
hastalarda kontrollere göre talamus ve kaudat nükleusta bölgesel
serebral kan ak›m miktar›n›n belirgin düzeyde azald›¤› tespit edilmiﬂ ve bu bulgunun FM’li hastalardaki düﬂük a¤r› eﬂi¤i ile ilgili olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Bölgesel serebral kan ak›m›na iliﬂkin semikantitatif ölçümler spesifik beyin yap›lar›ndaki sinaptik aktivite
düzeylerini yans›tmaktad›r.
Kwiatek ve ark. (51) yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda sa¤ hemitalamus
ve inferior pontin tegmentumda azalm›ﬂ kan ak›m› bulurken; sol
hemitalamus ve her iki kaudat nükleusta fark bulamam›ﬂlard›r.
Bizim yapm›ﬂ oldu¤umuz yeni bir SPECT çal›ﬂmas›nda, 19 FM’li
hasta ve 20 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. FM’li hastalarda kontrollere göre
kaudat nükleusda artm›ﬂ kan ak›m› bulunurken; sa¤ superior parietal, gyrus rectalis ve pons’da azalm›ﬂ kan ak›m› bulundu. Hamilton
Depresyon Skalas›na göre depresyon skoru 16’dan yukar› olanlarda,
16’n›n alt›nda olanlara göre pons kan ak›m› anlaml› olarak daha düﬂüktü. Sa¤ superior parietal kan ak›m› ile sabah tutuklu¤u ve uyku
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bozuklu¤u aras›nda anlaml› bir iliﬂki mevcuttu. Yani sa¤ superior parietalde kan ak›m› azal›rken uyku düzensizli¤i art›yordu (52).
FM’li hastalarda aferent stimuluslar›n nörosensoriyal iﬂleminde de de¤iﬂiklik oldu¤unun kan›tlar› davran›ﬂsal ve psikofizyolojik
çal›ﬂmalarla gösterilmiﬂtir. Gibson ve ark. (53) FM’li hastalarda düﬂük a¤r› eﬂi¤i ve termal uyaranlara yüksek amplitüdlü serebral
evok potansiyel cevab›n› gözlemiﬂlerdir. Böylece rölatif olarak düﬂük eﬂik olmas›na ra¤men a¤r› eﬂi¤i düzeylerinde kontrole oranla
daha büyük nöral aktivite oldu¤u bildirilmiﬂtir. Yani FM’li hastalar›n sa¤l›kl› bireylerden beyindeki fonksiyonel aktivite ve uyar› sonras› oluﬂan nörosensoriyal iﬂlemlerde bozuklukla farkl›l›k gösterdi¤i belirtilmektedir.

Otonomik Disfonksiyon
FM’de otonom sinir sisteminin etkilendi¤ini düﬂündüren çeﬂitli bulgular vard›r. Bu hastalarda kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çeﬂitli otonomik fonksiyon testlerinin belirgin olarak bozuldu¤u tespit edilmiﬂtir. Otonom sinir sistemini de¤erlendirmek amac›yla yap›lan çal›ﬂmalarda, FM’li hastalar› akustik stimulasyon ya da so¤uk bas›nç testine azalm›ﬂ sempatetik sinir sistemi cevab› gösterdi¤i görülmüﬂtür (42).
FM’de görülen otonomik disfonksiyon bu hastal›¤›n multisistem
bulgular›n› teorik olarak aç›klayabilir. Nokturnal sempatik hiperaktivite, bu hastalarda karakteristik uyku bölünmesine neden olabilir.
Yorgunluk, strese sempatik cevapta bozulmayla aç›klanabilir. Adrenerjik aktivite art›ﬂ› anksiyete, sikka semptomlar›, reynoud benzeri
fenomen yan› s›ra irritabl barsa¤a neden olabilir. FM’nin as›l bulgusu olan yayg›n a¤r› da sempatik disfonksiyonla aç›klanabilir. Sempatik sinir sistemi bozuklu¤unun kronik a¤r› ve allodiniye yol açabilece¤i bilinmektedir. Sempatik hiperaktivite yan› s›ra katekolaminler,
primer afferent nosiseptörlerin bilinen aktivatörleridir (42).
Kontrollü yap›lan bir çal›ﬂmada stellar ganglion blokaj› ve bölgesel sempatik blokaj ile hassas nokta say›s›n›n ve a¤r›n›n azald›¤› gözlenmiﬂtir (54). Kas hipoksisini düzelterek etkili olabilece¤i
düﬂünülmektedir. Ancak sempatektomi santral nedene ba¤l› refleks sempatik distrofinin a¤r›s›n› iyileﬂtirdi¤i için a¤r›y› rahatlatma
mekanizmas› santral da olabilir (55). FM’deki subjektif ﬂiﬂlik hissi
de kesin olmamakla birlikte otonomik disfonksiyonla aç›klanabilir.
Bu semptom, parestezide oldu¤u gibi a¤r›n›n kendisinden de kaynaklan›yor olabilir.

Posttravmatik Stres, Psikososyal Bozukluk ve
Fiziksel Travma
Yap›lan çal›ﬂmalarda spesifik bir patofizyoloji ve laboratuvar
bulgusunun tespit edilememesi baz› araﬂt›rmac›larda, hastal›¤›n
psikolojik orijinli oldu¤u yönünde bir kanaat geliﬂmesine neden
olmuﬂtur. Uzun y›llard›r, FM ile psikojenik a¤r›lar, psikonevrozlar
ve kiﬂilik bozukluklar› aras›nda s›k› iliﬂki oldu¤una inan›lm›ﬂt›r
(56). Psikolojik sendromlar ve FM aras›ndaki iliﬂkiyi destekleyen
çal›ﬂmalar mevcuttur. FM’li hastalarda, major affektif hastal›klar›n
familyal prevalans›n›n yüksek olmas› karakteristik bir bulgudur.
Buradan yola ç›karak FM’nin major affektif hastal›¤›n bir formu
olabilece¤i veya bu psikiyatrik hastal›¤›n baz› kimselerde FM geliﬂmesine predispozan faktör olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Baz›
araﬂt›rmac›lara göre FM, irritabl kolon, panik bozukluk, major affektif bozukluk ayn› patofizyolojiyi paylaﬂan farkl› klinik tablolard›r. Buna karﬂ›l›k, bu hastalardaki yüksek psikolojik s›k›nt›n›n onlardaki fiziksel semptomlar ve çevresel stresle iliﬂkili oldu¤unu ileri süren çal›ﬂmalar da vard›r.
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FM’li hastalar yaﬂamlar› boyunca yüksek düzeylerde psikolojik
stres ve çeﬂitli psikiyatrik bozukluklar göstermeye e¤ilimlidirler.
Bu hastalardaki anormal a¤r› alg›lamas› ve FM’nin di¤er semptomlar› sadece psikiyatrik hastal›¤a ba¤lanamaz. Bununla birlikte
psikiyatrik hastal›k ve psikolojik stresin a¤r› ﬂiddetini alg›lamas›n›
artt›rabilece¤i ve FM’li hastalar› tedavi için doktora baﬂvurmay›
motive edece¤i kabul edilmektedir.
Premorbid psikiyatrik durumlar, FM geliﬂmesi için yatk›nl›k
oluﬂturmaktad›r. Depresyon bulgular› gösteren FM’li hastalarda
di¤er kronik a¤r›l› durumlarda oldu¤u gibi ﬂiddetli kronik a¤r›y› da
içeren somatik semptomlar daha s›k görülmektedir. Ancak depresyonlu ve depresyonsuz FM’li hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hassas nokta say›s› ve psikolojik bozukluklar›n ﬂiddeti aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r (57,58).
Payne ve ark. (59) FM’li ve RA’l› iki hasta grubunu MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) ile karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve
FM’li hastalarda acelecilik, hipokondriazis, histeri, psikopatik sapmalar, psikasteni, ﬂizofreni ve manik patolojileri anlaml› oranda
yüksek saptam›ﬂlard›r. Ancak kronik a¤r›s› olanlarda bu testin güvenilir olmad›¤›, organik ve psikolojik a¤r› ayr›m›nda kullan›lamayaca¤› konusunda görüﬂler vard›r (60). Bu yüzden FM’li hastalarda kronik a¤r›l› hastalar oldu¤undan bu tür çal›ﬂmalarda sonuçlar
dikkatli de¤erlendirilmelidir.
Yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada, FM’lilerin yaln›z %30’unda psikolojik bozukluk saptanm›ﬂ, %70’i normal olarak bulunmuﬂtur (60).
Bu durum, psikolojik etiyopatogenezi gözard› etmemekle birlikte,
FM ile psikolojik bozukluklar aras›ndaki iliﬂkiye kuﬂkuyla bakmam›za yol açan bir sonuçtur.
FM semptomlar›n›n baﬂlamas› s›kl›kla baz› tetikleyici faktörlerle birliktelik göstermektedir (61). Stres kaynaklar› olarak tan›mlanabilen fiziksel travma, infeksiyonlar, emosyonel s›k›nt›lar, endokrin bozukluklar, immünite aktivasyonu ve otoimmün hastal›klar›n
baz› dönemleri bu tetikleyici faktörler aras›nda say›labilir (62-64).
Yap›lan kesitsel çal›ﬂmalarda çocukluk döneminde seksüel ﬂiddete maruz kalan bireylerin kalmayanlara göre daha fazla oranda
kronik a¤r› semptomlar› gösterdi¤i tespit edilmiﬂtir (65). Seksüel
ﬂiddet, FM’nin oluﬂmas› için direkt bir sebep olarak kabul edilememesine ra¤men semptomlar›n ﬂiddet ve say›s› ile iyi bir korelasyon göstermektedir (66). Yap›lan çal›ﬂmalarda FM bulgular› gösteren bireyler sa¤l›kl› bireylerle k›yasland›¤›nda çocukluk döneminde aﬂ›r› travmatik strese maruz kalma oran›n›n belirgin düzeyde daha yüksek oldu¤u tespit edilmiﬂtir (67,68).
FM’li hastalar›n %50’sinden fazlas›nda posttravmatik stres
bozuklu¤u oldu¤u bulunmuﬂtur (58,69). Sendrom belirgin bir
travmatik olaydan sonra oluﬂur ve davran›ﬂsal, duygusal, fonksiyonel ve psikolojik semptomlarla karakterizedir. Posttravmatik
stres bozuklu¤u olan hastalarda a¤r› ve somatik ﬂikayetlerin belirgin derecede artt›¤› görülmüﬂtür (70). Bu yüzden posttravmatik
stres bozuklu¤u olan bireylerde FM görülme oran›n›n artmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir ve a¤r› ﬂiddetinde artma, daha fazla distres ve daha fazla fonksiyonel sakatl›k ile birliktedir (71). Ancak posttravmatik stres bozuklu¤unun FM’nin sebebi mi, yoksa sonucu mu oldu¤u aç›k de¤ildir (72).
Son y›llarda travma ve kazalar›n FM s›kl›¤›n› artt›rd›¤›na dair
çal›ﬂmalar gündeme gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. FM’li hastalar›n %1423’ünde semptomlar›n fiziksel yaralanma, travma veya cerrahi giriﬂim sonras› baﬂlad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur (63,73).
Buradan yola ç›karak fiziksel travman›n C liflerinde substans P seviyelerinde de¤iﬂime ve santral orijinli a¤r›ya neden olabilece¤i
veya dolayl› olarak hareketsizlik ve sakatl›k sonucu FM semptomlar›n›n baﬂlayabilece¤i belirtilmiﬂtir (74,75). Yetiﬂkin bireylerde alt
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ekstremite k›r›klar›, ayak bile¤i travmalar› ve boyun bölgesi yaralanmalar›ndan sonraki 1 y›l içinde FM geliﬂme riski 10 kat artm›ﬂ
olarak bulunmuﬂtur (76,77). Ayr›ca yaralanma sonras› geliﬂen uyku bozukluklar› (79) lokal yaralanma yerinde bölgesel a¤r›n›n
oluﬂmas› (79) ve FM’de yo¤un santral sinir sistemi nöroplastisitenin son kan›tlar› (80) bu düﬂünceyi desteklemektedir. Ancak bütün bu de¤erlendirmeler ›ﬂ›¤›nda travman›n FM’de baﬂlat›c› bir
neden olup olmad›¤›n› anlayabilmek için prospektif ve kapsaml›
çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r (81).
Whiplash sendromu yaln›zca servikal bölgeyi ilgilendiren bir
patoloji olmas›na ra¤men hastalar›n yaklaﬂ›k %22’sinde yag›n a¤r› ve FM geliﬂmektedir (82-84). ‹nsomnia, yorgunluk ve depresyonun whiplash sendromlu hastalarda alt ekstremite yaralanmalar›na oranla 2-3 kat daha fazla görülmesi ve a¤r› ﬂiddeti ile iyi bir korelasyon göstermesi whiplash sendromlu hastalarda FM geliﬂimi
aç›s›ndan dikkatli olmam›z gerekti¤ini düﬂündürmektedir (85).
Whiplash sendromlu hastalarda otonomik disfonksiyona ba¤l› olarak FM geliﬂiyor olabilir.
Hipermobilite kad›nlarda daha s›kt›r ve FM ile güçlü bir birliktelik göstermektedir (86). Ayr›ca hipermobilite de kronik a¤r›l› ve
FM’li yetiﬂkinlerde oldukça s›k görülmektedir (87). Yap›lan çal›ﬂmalarda fibromyaljili hastalarda sa¤l›kl› kontrollerle k›yasland›¤›nda %28 gibi yüksek bir oranda eklem hipermobilite sendromu
tespit edilmiﬂtir. Ancak eklem hipermobilitesi olan hastalarda FM
s›kl›¤› henüz çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r. Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda eklem hipermobilite sendromlu hastalarda, kronik a¤r›n›n ve FM semptomlar›n›n
önemli bir sebebi olarak tekrarlay›c› mikrotravmalar›n muhtemel
bir rolü olabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
FM ay›r›c› tan›s›nda miyofasiyal a¤r› sendromu önemli bir yer
tutmaktad›r. Ancak miyofasiyal a¤r› sendromunun FM ile güçlü bir
korelasyon gösterdi¤ini ve FM’li hastalarda %68 oran›nda myofasial a¤r›ya ba¤l› tetik noktalar bulundu¤unu (88) düﬂünecek olursak; FM’li hastalarda miyofasiyal a¤r› sendromunda oldu¤u gibi lokal kas anormalliklerinin, kronik a¤r›da rol oynayabilece¤inin
önemli bir kan›t› olabilir.
Sonuç olarak, kesin kan›tlar FM patogenezinde multipl stres
tetikleyicilerinin önemli bir role sahip olduklar›n› göstermektedir.
‹mmünolojik Bozukluklar ve Sitokinlerin Rolü
Son y›llarda FM’nin immün sistem regülasyon bozuklu¤una
ba¤l› olarak geliﬂebilece¤i yönünde fikirler ileri sürülmektedir
(89,90). FM’li hastalar›n yaklaﬂ›k %50’si ﬂikayetlerinin grip benzeri ateﬂli bir hastal›ktan sonra ani olarak baﬂlad›¤›n› ifade etmektedirler (91). Ayr›ca koksaki, parvo ve HIV virüsü enfeksiyonlar›ndan
sonra da FM vakalar› bildirilmiﬂtir (75,92-94). Lyme hastal›¤› geçiren baz› vakalarda FM tan›s› kondu¤u ve bu hastalardan ço¤unun
uygun antibiyotik tedavisine ra¤men ﬂikayetlerinin geçmedi¤i bildirilmiﬂtir (95). Bu nedenle FM’de aktif infeksiyonun do¤rudan etkisinden ziyade infeksiyonun immün veya inflamatuvar bir süreci
tetikleyebilece¤i veya daha büyük olas›l›kla infeksiyonlar›n davran›ﬂlar› engelleyici, inaktivite ve stresi tetikleyici bir mekanizma oldu¤u bildirilmiﬂtir (73).
Araﬂt›rmac›lar, FM ile ilgili olabilecek immünolojik bozukluklar› belirlemek için çeﬂitli çal›ﬂmalar yapm›ﬂlard›r. Caro ve ark. (96)
taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada FM’li hastalar›n %76’s›nda dermo-epidermel bileﬂkede IgG depositlerinin varl›¤›ndan bahsedilmiﬂ ancak bu bulgunun güvenilir olmad›¤› daha sonra yap›lan çal›ﬂmalarda ortaya konmuﬂtur.
Antinükleer antikor prevalans› çal›ﬂmalar› da çeliﬂkili sonuçlar
ortaya koymuﬂtur. Yunus ve ark. (97) çal›ﬂmalar›nda ANA pozitifli¤i FM’li hastalarda sa¤l›kl› kontrol grubundan farkl›l›k göstermemiﬂ ancak subjektif a¤›z kurulu¤u FM’li hastalarda daha yayg›n
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olarak saptanm›ﬂt›r. Bir di¤er araﬂt›rmada ise FM’li hastalarda
saptanan ANA pozitifli¤i veya titrasyonu ile klinik bulgular aras›nda ba¤lant› saptanamam›ﬂt›r (98). Bu hastalarda do¤al öldürücü
hücre aktivitesini düﬂük oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bundan baﬂka T hücre aktivasyon belirteçlerinde azalma ve aktive T hücreleri taraf›ndan sal›nan interlökin düzeylerinde de¤iﬂiklik oldu¤u da bildirilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklikler do¤al öldürücü ve T hücre aktivasyonunun,
serotonin seviyeleri ile olan iliﬂkisine ba¤l› olabilir.
Sitokinler, son yirmi y›ld›r multidisipliner araﬂt›rmalar›n oda¤›nda yer almaktad›r. Bu güne kadar sitokinlerin santral sinir sisteminin fonksiyonlar›n› nas›l modüle etti¤i ve FM patogenezinde
sitokinlerin rolünün olup olmad›¤› sorular›na cevap aranm›ﬂ ve
can al›c› bir konu olarak güncelli¤ini korumaktad›r. IL-1 beta, IL-6 ,
IL-8 ve TNF-alfa gibi sitokinlerin do¤rudan santral ve periferik nöropatik a¤r›n›n oluﬂumuna katk›da bulunduklar› gösterilmiﬂtir
(51,99-101). Bu proinflamatuvar sitokinler psikolojik, davran›ﬂsal
ve hormonal de¤iﬂiklikler gibi a¤r›y› da oluﬂturan ve artt›ran santral sinir sistemine sinyal oluﬂtururlar. Bu de¤iﬂimler s›kl›kla “hastal›k cevab›” olarak adland›r›l›r ve FM’li hastalar›n semptomlar›na
benzer bulgulard›r (102). Proinflamatuvar sitokinler beyin ve spinal korda glialar taraf›ndan sal›n›rlar ve güçlü bir a¤r› oluﬂturucu
etkileri vard›r (103).
FM’li 81 hasta ve 32 yaﬂ ve cinsiyet eﬂleﬂtirilmiﬂ sa¤l›kl› kontrol
üzerinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, serum IL-2r ve IL-8 düzeylerini
hasta grubunda belirgin olarak yüksek bulduk ve IL-8 düzeyleri
a¤r› ﬂiddeti aras›nda da pozitif bir korelasyon tespit ettik (99). Bir
baﬂka çal›ﬂmam›zda da 19 FM’li hasta ve 20 sa¤l›kl› kontrol grubunda bölgesel beyin kan ak›m› ve sitokin düzeylerini araﬂt›rd›k
ve serum IL-2r ile IL-8 düzeylerini FM’li hasta grubunda belirgin
olarak daha yüksek bulduk (52). Ayr›ca sol kaudat nükleus kan
ak›m› ile serum IL-2r aras›nda anlaml› iliﬂki tespit ettik. Wallace ve
ark. (100) da yapt›klar› çal›ﬂmalar›nda IL-8 düzeylerini FM’li hastalarda yüksek tespit etmiﬂlerdir. Wallace’nin bas›mda olan bir çal›ﬂmas›nda fibromyaljide sitokinlerin rolü üzerinde detayl› bir ﬂekilde durulmuﬂ ve gelecekte antisitokin tedavilerin FM tedavisinde
yer alabilece¤i ileri sürülmüﬂtür (104).
Özet olarak, yap›lan çok say›daki araﬂt›rmalarda yeni etiyolojik sebepler üzerinde durulmakla beraber, bugün için FM ile ilgili
spesifik immünolojik bir bozukluk veya enfeksiyöz bir tetikleyici
faktör iliﬂkisini gösterecek yeterli delil mevcut de¤ildir.

Fibromiyaljide Etiyopatogenetik Modeller
Daha önce yap›lan baz› çal›ﬂmalar esas al›narak FM etiyopatogenezi hakk›nda teorik modeller ortaya at›lm›ﬂt›r. ﬁu an için Yunus, Bennett ve Weigent taraf›ndan öne sürülen 3 temel teori bulunmaktad›r.
Yunus, santral ve periferik baz› faktörlerin kompleks interaksiyonunun, yüksek düzeyde a¤r› ve yorgunluk ile karakterize fibromyaljiden sorumlu oldu¤unu ileri sürmüﬂtür. Yunus’a göre genetik
yatk›nl›¤› olan ﬂah›slar›n viral enfeksiyon veya di¤er streslere maruz kalmalar› sonucu HPA aks›nda bozukluk gibi nörohormonal disfonksiyona neden oldu¤u ve bu durum, spinal veya supraspinal seviyelerde serotonin gibi inhibitör transmitterlerde fonksiyonel
azalma ve substans P gibi eksitatör transmitterlerde ise yüksek aktivite ile karakterize aberan santral a¤r› mekanizmas›na yol açabilir. Düﬂük serotonin ve yüksek substans P düzeyleri bu hastalardaki düﬂük a¤r› eﬂi¤ini izah edebilir. Bu bozulmuﬂ santral a¤r› mekanizmas›n›n bir di¤er boyutu santral sensitizasyon fenomenidir.
Yunus’un modelinde baﬂka periferik ve santral faktörlerinde
FM’li hastalardaki a¤r› ve di¤er semptomlara katk›da bulunabile-
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ce¤i bildirilmiﬂtir. Santral faktörler, alfa EEG non-REM uyku bozuklu¤unu ve psikolojik stresi kapsar. Periferik faktörler, sempatetik
aﬂ›r› aktivite, mekanik stres ya da travma, fiziksel dekondüsyon ve
kas mikrotravmas›n› içerebilir. Ancak Yunus kendi modelinde santral faktörlerin daha önemli oldu¤unu vurgulamaktad›r (105).
Bennett de geliﬂtirdi¤i modelde FM semptomlar›n›n santral ve
periferik faktörler aras›ndaki kompleks etkileﬂimden kaynakland›¤›n› ileri sürmektedir. Bu modele göre FM’deki a¤r› al›ﬂ›lmad›k bir
ﬂekilde düﬂük düzeydeki fiziksel eforla ortaya ç›kan kas mikrotravmas›yla baﬂlar ve normal olarak iyileﬂme görülmez. Bu kas mikrotravmas› genetik yatk›nl›¤›n yan› s›ra BH sekresyonunun bozulmas›na, bozulmuﬂ HPA aks fonksiyonuna, alfa EEG non-REM uyku
bozuklu¤una ya da bölgesel bir a¤r› sendromuna ba¤l› olabilir.
Bennett ayn› zamanda bir feedback iliﬂkiden de söz etmektedir. Burada non-REM anomalisi ile iliﬂkili yorgunluk ve kas a¤r›lar›
fiziksel inaktivite ve kondisyon bozuklu¤una yol açmakta ve bu
durumda kas mikrotravmas›n› artt›rmaktad›r. Bu modelde de serotonin ve substans P düzeylerindeki anomalilerin a¤r› alg›lanmas›n› artt›rd›¤› tan›mlanm›ﬂt›r (106). Bennett son zamanlarda
FM’deki anormal a¤r› duyarl›l›¤›n›n geliﬂiminde santral desensitizasyon ve di¤er santral sinir sistemi bozuklular›n›n önemini de
vurgulamaktad›r.
Weigent ve ark.’n›n oluﬂturdu¤u bir grup, FM’deki a¤r› duyarl›l›¤›n›n etiyopatogenezi için hem Yunus, hem de Bennett’in unsurlar›n› içeren baﬂka bir model geliﬂtirmiﬂlerdir. Bu modelde, FM
a¤r›s›nda talamus ve kaudat nükleus gibi beyin yap›lar›n›n anormal fonksiyonu dahil, santral faktörlerin rolü üzerinde durulmaktad›r. Anormal a¤r› sensitivitesinin geliﬂiminde kas iskelet sistemi
ve santral sinir sistemindeki spesifik yap›sal defektler yan› s›ra
HPA aks› dahil, nöroendokrin aks› da kapsayan genetik bir duyarl›l›k oldu¤u vurgulanmaktad›r. Buna göre genetik yatk›nl›¤› olan
bireylerde fiziksel travma, enfeksiyon ve stres gibi bir veya daha
fazla presipitan faktörün etkisiyle FM ortaya ç›kmaktad›r. Bu faktörlerden bir k›sm›n›n nöroendokrin fonksiyonu bozdu¤u veya
substans P düzeylerinde art›ﬂ ve serotonin düzeylerinde azalma
yapt›¤› bilinmektedir. Benzer ﬂekilde nosisepsiyon non-REM delta
uykusunu ve HPA aks fonksiyonlar›n› olumsuz etkileyebilir.
Bu modelde, nöroendokrin fonksiyon ve nörotransmitter seviyelerindeki de¤iﬂikliklerin talamus ve kaudat nükleustaki kan ak›m›nda azalma gibi anormal fonksiyonel beyin aktivitesine de yol
açabilece¤inden bahsedilmektedir (107).
Araﬂt›rmac›lar bu etiyopatogenetik modellerin geçerlilik ve pratikte uygulanabilirliklerini test etmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Örne¤in Bennett ve ark. (108) son zamanlarda kendi modellerinden yola ç›karak
FM’li hastalara BH vermiﬂler ve plaseboya oranla a¤r› ve uyku düzeninde belirgin düzelme oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Yine Weigent ve
ark. (107) talamus ve kaudat nükleustaki kan ak›m›n›n beyin omurilik s›v›s›ndaki substans P düzeyleri ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Fibromyalji etiyopatogenezinin ve a¤r› mekanizmalar›n›n daha
iyi anlaﬂ›labilmesi için yukar›da tan›mlanan modellerin test ve modifiye edilmesine ve pratikte uygulanabilirli¤ine yönelik metodolojik
aç›dan eksiksiz ve kaliteli çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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