capita selecta

Functionele beeldvorming van de hersenen in het onderzoek naar
chronische, onverklaarde pijn
T.J.Snijders, N.F.Ramsey en J.van Gijn

– Chronische, onverklaarde pijn vormt een groot klinisch en maatschappelijk probleem.
– De klassieke, psychologisch gerichte verklaringen worden de laatste jaren aangevuld met neurobiologische gegevens uit onderzoek met functionele beeldvorming van de hersenen, met name functionele
MRI.
– Sensitisatie, overgevoeligheid van het zenuwstelsel voor prikkeling, staat centraal in verschillende
theorieën over de pathofysiologie van chronische pijn. Bij meerdere chronische pijnsyndromen biedt
fMRI-onderzoek aanwijzingen voor centrale sensitisatie; deze speelt zich vooral af bij de secundaire
pijnverwerking, buiten de primaire baansystemen voor sensibiliteit.
– Een nauwkeuriger inzicht in de hersenprocessen bij chronische, onverklaarde pijn biedt aanknopingspunten voor diagnostiek en behandeling.
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Onverklaarde lichamelijke klachten vormen een veelvoorkomend probleem binnen alle deelgebieden van de geneeskunde.1 2 Hierbij gaat het vaak om pijn, zowel in de huisartsenpraktijk als bij de specialist.3 Chronische, onverklaarde
pijn (COP) is pijn waarvoor geen lichamelijke verklaring,
zoals weefsel- of zenuwbeschadiging, aan te wijzen is.4
COP maakt deel uit van het spectrum van onverklaarde
lichamelijke klachten, ook wel aangeduid als chronischfunctionele syndromen of somatisatie. In de praktijk worden verschillende syndromen onderscheiden, zoals fibromyalgie, prikkelbaredarmsyndroom of chronischevermoeidheidssyndroom. Deze syndromen onderscheiden zich niet
van elkaar door een aangetoonde unieke ontstaanswijze en
vertonen veel overeenkomsten.5
De DSM-IV-classificatie vermeldt de somatoforme pijnstoornis: onverklaarde pijnklachten die tot aanzienlijke beperkingen in het dagelijkse leven leiden en die in belangrijke mate beïnvloed worden door psychische factoren.6
Deze definitie is veel bekritiseerd; in de praktijk is het belang van psychische factoren vaak moeilijk te bepalen en
deze definitie zou een eenzijdige, psychiatrische visie op de
problematiek stimuleren.
Vaststellen van COP. Vanwege het per definitie subjectieve karakter van pijn stellen patiënten met COP de clinicus
voor een moeilijke opgave. De behandelaar moet onder-
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scheid maken tussen een tastbare lichamelijke oorzaak of
onverklaarde pijn; in dit laatste geval zijn de therapeutische
opties beperkt. Vaak wordt een psychologische of psychiatrische origine verondersteld, maar het duiden van klachten als ‘psychisch’ of het voorstellen van psychologische
behandeling roept vaak weerstand bij patiënten op.7 Bovendien blijft aan weerskanten vaak twijfel bestaan of een pijnklacht niet op een onontdekte of voor de huidige wetenschap onbekende lichamelijke ziekte is gebaseerd. Een nietherkende aandoening blijkt echter maar zelden voor te
komen.8
Over de oorzaken van COP bestaan uiteenlopende theorieën. Er is toenemende belangstelling voor stoornissen in
de pijnverwerking in de hersenen. Dit is mede het gevolg
van de opkomst van technieken zoals functionele magnetische-resonantie-‘imaging’ (fMRI), waarmee op noninvasieve wijze de hersenfunctie zichtbaar kan worden gemaakt.
fysiologie van pijnverwerking
Recente technische ontwikkelingen hebben de mogelijkheden om hersenfunctie te meten sterk vergroot. Naast technieken als ‘evoked response potentials’ (ERP), magnetoencefalografie (MEG) en positronemissietomografie (PET)
betreft dit fMRI. Bij deze techniek maakt men gebruik van
de oxygenatiegraad van bloed, als indirecte maat voor hersenactiviteit.9 Met fMRI is op non-invasieve wijze hersenfunctie te meten met een zeer nauwkeurig lokaliserend
vermogen. De laatste 10 jaar neemt deze techniek ook in het
pijnonderzoek een grote vlucht (figuur 1).10
Pijndimensies. Op cerebraal niveau kunnen 3 pijndimensies worden onderscheiden.11 De zogenoemde sensorisch-
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discriminatieve dimensie zorgt voor de directe registratie
en lokalisering van de pijn, waardoor snelle, automatische
reacties mogelijk zijn. Deze bekendste dimensie gaat vooral
gepaard met activaties in de thalamus, het belangrijkste
schakelstation van de hersenen, en in de primaire somatosensorische cortex, waar de eerste registratie en lokalisatie
van pijn plaatsvinden. De secundaire somatosensorische
cortex en de insulaire cortex zijn waarschijnlijk niet alleen
bij de sensorisch-discriminatieve dimensie betrokken, maar
ook bij de ‘emotioneel-affectieve dimensie’.
In deze tweede dimensie vindt de integratie plaats met
andere sensorische stimuli, zoals geluid en geur, en ontstaat een emotionele waardering van de pijnprikkel, via verbindingen met het limbische systeem, dat een belangrijke
rol in het ontstaan van emoties speelt. De emotioneel-affectieve dimensie speelt zich af in gebieden met een bekende associatie- en integratiefunctie, zoals de dorsolaterale
prefrontale cortex, posterieure pariëtale cortex en de gyrus
cinguli anterior. Vooral de laatste heeft een belangrijke
regisserende rol bij het verdelen van aandacht voor pijn, onder meer door het beïnvloeden van pijnverwerkingsstations
in de hersenstam.12 13
Tenslotte behelst de evaluatieve dimensie de bewuste
verwerking van pijn; deze bespreken wij hier niet verder.
sensitisatie
De verklaringen voor het ontstaan van COP zijn talrijk en
divers. Lange tijd heeft de nadruk gelegen op de rol van psychologische factoren, zoals stress. Recent winnen de hypothesen over de neurobiologische achtergronden van COP
aan populariteit. Belangrijk hierbij is sensitisatie, het ontwikkelen van een versterkte reactie op prikkels door herhaalde stimulatie, met als gevolg verhoogde gevoeligheid
voor deze prikkels.
Sensitisatie dient oorspronkelijk als een alarmsignaal in
acute, bedreigende situaties, zoals na een trauma. Chronische sensitisatie werkt echter contraproductief en is te vergelijken met een alarmsysteem dat te scherp afgesteld staat
en daardoor vaak ‘vals alarm’ afgeeft; een niet-schadelijke
prikkel resulteert toch in een pijnsignaal.14 Sensitisatie kan
plaatsvinden op het niveau van het ruggenmerg, maar ook
op cerebraal niveau.
Vooral overmatige aandacht voor pijnlijke en andere
stimuli lijkt hierbij een belangrijke factor; dit wordt gegeneraliseerde hypervigilantie genoemd.15 Bij gezonde mensen
is sinds lange tijd bekend dat pijn bij afleiding als minder
hevig ervaren wordt dan bij gerichte aandacht voor de pijnprikkel. Aandacht voor pijn en afleiding van pijn gaan dan
ook gepaard met veranderde activaties in een aantal hersengebieden.12 16
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functionele beeldvorming van de hersenen
bij cop
Er is nog weinig onderzoek gedaan met functionele beeldvormende technieken naar COP. In een aantal studies naar
fibromyalgie kregen patiënten en gezonde proefpersonen
pijnlijke prikkels van gelijke intensiteit toegediend. De patiënten ervoeren hierbij meer pijn, afgemeten aan hogere
scores op een visueel-analoge schaal. Daarnaast waren op
fMRI-scans die bij fibromyalgiepatiënten verricht waren
hersenactivaties te zien die niet bij gezonde proefpersonen
voorkwamen, zowel in sensorisch-discriminatieve als in
emotioneel-affectieve hersengebieden (figuur 2). Wanneer
bij de gezonde proefpersonen vervolgens de stimulussterkte werd opgehoogd tot zij evenveel pijn ervoeren als de
patiënten, verdwenen de verschillen in hersenactivatie. Dit
wijst op een gefaciliteerde pijnverwerking bij fibromyalgie.17 De hersenen van een COP-patiënt registreren een relatief zwakke pijnprikkel kennelijk als intenser dan de hersenen van een gezonde proefpersoon. Patiënten rapporteren
dus niet alleen meer pijn, maar voelen die ook.
Bij deze gefaciliteerde pijnverwerking blijkt een belangrijke rol weggelegd voor catastroferen, het spreken over pijn
in catastrofale termen, bijvoorbeeld: ‘Bij beweging krijg ik
onverdraaglijke pijnscheuten’.18 Zowel bij gezonde proefpersonen als bij patiënten met fibromyalgie is er een verband tussen de mate van catastroferen, de gevoeligheid voor
pijn en de bijbehorende cerebrale pijnverwerking.19 20
COP gaat vaak gepaard met andere onverklaarde gevoelsstoornissen, zoals verminderde of afwezige gevoeligheid
voor normale aanraking (hypesthesie of anesthesie) zonder
onderliggend zenuwletsel. Uit fMRI-onderzoek bij dergelijke patiënten met verminderd gevoel bleek dat aanraking
in die huidgebieden gepaard ging met minder activiteit
in verschillende sensorisch-discriminatieve en emotioneelaffectieve pijngebieden dan bij gezonde proefpersonen.
In het voorste, rostrale deel van de gyrus cinguli anterior
bestond bij deze patiënten juist verhoogde activiteit.21
Bij patiënten met onverklaarde gevoelsstoornissen
zonder pijn toonde ‘single-photon’-emissiecomputertomografie(SPECT)-onderzoek aan dat aanraking van het gevoelloze huidgebied tot verminderde activiteit leidde in de thalamus en de basale kernen, gebieden die ook in verbinding
staan met het limbische systeem.22 De gepostuleerde verstoringen in hersenactiviteit na huidstimulatie lijken zich dus
niet te beperken tot pijnverwerking.
Het prikkelbaredarmsyndroom gaat gepaard met buikpijn. In een paar onderzoeken werd bij patiënten met dit
syndroom viscerale pijn opgewekt, waarbij bleek dat dergelijke pijn activaties in thalamus en hippocampus opriep. Dit
was niet het geval bij gezonde controlepersonen.23-25 Ook in
vergelijking met patiënten met verklaarde darmklachten,
zoals colitis ulcerosa, traden bij patiënten met het prikkel-
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figuur 1. Schematisch overzicht van de hersengebieden die bij normale pijnverwerking betrokken zijn.10 11 (a) De verschillende
hersengebieden, hun onderlinge verbindingen en de opstijgende baansystemen vanuit het ruggenmerg. (b) Weergave van dezelfde
hersenstructuren (met kleur gecodeerd) op een MRI-opname van de hersenen.
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figuur 2. Functionele MRI-weergave van gefaciliteerde pijnverwerking bij fibromyalgie.17 Een pijnprikkel van gelijke intensiteit
is toegediend aan patiënten met fibromyalgie en gezonde proefpersonen. De gekleurde regio’s stellen de hersengebieden voor die
afwijkend geactiveerd werden bij deze patiënten, vergeleken met gezonde proefpersonen (rood voor verhoogde activatie, groen (rechtsboven in de figuur) voor verlaagde). De activaties zijn geprojecteerd op anatomische, T1-gewogen, MRI-weergaven van een gestandaardiseerd brein.
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baredarmsyndroom andere activatiepatronen op.26 Zowel
pijnlijke als niet-pijnlijke prikkels leidden bij deze patiënten
tot een verlaagde activatie in de rechter gyrus cinguli anterior en de insula, 2 regio’s die bij de emotioneel-affectieve
pijndimensie betrokken zijn.25
beschouwing
Het denken over COP heeft een nieuwe impuls gekregen
door functionele beeldvorming van de hersenen. Een belangrijke eerste bevinding is dat de verwerking van sensorische prikkels in de hersenen bij patiënten met COP afwijkt
van normale pijnverwerking. Dit bevestigt dat deze patiënten daadwerkelijk pijn ervaren.17 Vooral activiteit in de emotioneel-affectieve pijngebieden, ofwel de secundaire pijnverwerking, lijkt afwijkend, maar ook de primaire, sensorisch-discriminatieve, pijnverwerkingsgebieden lijken in dit
proces betrokken.17 21
Overigens betekent deze aandacht voor gegevens uit
fMRI-studies niet dat de rol van persoonlijkheidskenmerken of belangrijke gebeurtenissen in de levensloop wordt
uitgevlakt. De wisselwerking tussen pijn, emoties en externe
factoren wordt mede beïnvloed door het limbische systeem,
een netwerk in de hersenen dat deels de emotioneel-affectieve pijndimensie overlapt en dat onder meer sterk betrokken is bij angst en depressie. Zo is aangetoond dat angst
voor pijn gepaard gaat met versterkte cerebrale activatie
tijdens de eigenlijke pijnsensatie.27 Deze interactie tussen
pijn, emoties en de buitenwereld is niet uniek voor COP;
ze vormt de kern van het biopsychosociale model, dat ook
op alle andere vormen van chronische pijn toepasbaar is.28
Vaststellen van afwijkingen in de hersenactiviteit biedt
dus geen allesomvattende verklaring voor COP. Wel kunnen
deze bevindingen dienen als objectiveerbare, neurobiologische afspiegeling van COP. In het wetenschappelijk onderzoek kunnen zulke activiteitsmetingen gekoppeld worden
aan gegevens uit andere onderzoeksvormen, zoals neuropsychologie en epidemiologie. Een goed voorbeeld hiervan
is onderzoek naar het verband tussen de psychische factor
catastroferen, hersenactiviteit en het klinische syndroom
fibromyalgie.19 29
toekomstige klinische toepassingen
Functionele beeldvorming bij COP heeft nog geen geaccepteerde klinische toepassingen. Met een toenemend inzicht
in de onderliggende hersenprocessen ontstaan echter mogelijkheden voor diagnostiek, voorlichting en behandeling.
Een diagnostische test om een verhoogde gevoeligheid voor
pijn vast te stellen is nog ver weg, maar zou veel onzekerheid bij patiënten en behandelaars kunnen wegnemen. Ook
ontstaan mogelijkheden voor een gefundeerde onderverdeling van COP naar pathogenese. Een goed diagnosticum
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zou tevens gerichte medicamenteuze behandeling kunnen
vergemakkelijken.
Misschien kan de registratie van hersenactivaties op
zichzelf als therapeutisch instrument gebruikt worden.
In een opzienbarend fMRI-onderzoek kregen COP-patiënten de hoeveelheid pijngebonden activiteit in de gyrus cinguli anterior direct op een beeldscherm te zien. Door deze
te leren beïnvloeden, bleken zij de hoeveelheid ervaren
pijn actief te kunnen verminderen.30 Directe beïnvloeding
van hersenactiviteit met dergelijke terugkoppelingsmethoden opent therapeutische perspectieven die tot voor kort
ondenkbaar waren. Ook non-invasieve neuromodulerende
technieken zoals transcraniële magnetische stimulatie zouden hierbij gebruikt kunnen worden. Een belangrijke eerste
stap voor onderzoek en praktijk is echter al gezet: het benaderen van chronische, onverklaarde pijn als een cerebrale
functiestoornis.
Prof.dr.G.F.Koerselman, psychiater, dr.A.J.M.van Wijck, anesthesioloog
en epidemioloog, en J.Citroen, assistent-geneeskundige neurologie,
gaven commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: de onderzoekslijn wordt ondersteund door het K.F.Hein Fonds en het Fonds
Psychische Gezondheid.
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Abstract
Functional imaging of the brain in the investigation of chronic unexplained pain
– Chronic unexplained pain poses a major problem in both clinical
practice and society.
– The traditional psychological explanations have recently been supplemented by neurobiological data from functional neuroimaging
studies, particularly functional MRI.
– Sensitization, hypersensitivity of the nervous system for sensory
stimuli, is an important element in several theories about the pathophysiology of chronic pain. Functional MRI has yielded evidence for
central sensitization in several chronic pain syndromes; such sensitization seems to occur mainly in regions of secondary pain processing, i.e. outside the primary pathways for sensory stimuli.
– More accurate insight into the underlying cerebral processes opens
up possibilities for the diagnosis and treatment of chronic unexplained pain.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:461-5
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