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I Läkartidningen 21/00 har Tore Le-
onhardt skrivit en artikel om fibromyal-
gi. Ulla Maria Anderberg debatterar ar-
tikeln på debattsidorna. I min artikel
presenteras argumenten för att fibromy-
algi inte är ett så diffust värk- och trött-
hetssyndrom som Leonhardt anser att
det är och inte så ofta orsakas av psykisk
stress som Anderberg påstår.

Fibromyalgi är enligt diagnostiska
kriterier föreslagna av American Col-
lege of Rheumatology 1990 långvarig
multifokal muskuloskeletal smärta
kombinerad med generaliserad allody-
ni/hyperalgesi [1]. Allodyni är smärta
utlöst av normalt icke smärtsamma ret-
ningar. Hyperalgesi är smärta av ökad
intensitet och duration utlöst av retning-
ar som normalt framkallar smärta. Det
som skiljer fibromyalgi från andra till-
stånd av multifokal muskelsmärta är fö-
rekomsten av generell allodyni. Kun-
skapen om patogenetiska mekanismer
när det gäller smärta och allodyni vid
fibromyalgi är nu så omfattande att man
kan påstå att de biologiska mekanis-
merna kan identifieras och att en objek-
tiv diagnostik är möjlig. En utmärkt
översikt av vår nuvarande kunskap ges i
Bennetts kapitel om fibromyalgi i den
senaste upplagan av Textbook of pain
[2].

Diagnostik
Generaliserad allodyni påvisas vid

rutinundersökning genom att påvisa al-
lodyni för tryck på vissa bestämda ana-
tomiska lokalisationer (tender-point-
undersökning). Undersökning med al-
gometer kan ge ett siffervärde för smärt-
tröskel för tryck. Att det föreligger sen-
sibilisering av nociceptiva neuron i cen-
trala nervsystemet (sannolikt framför
allt i ryggmärgens bakhorn) kan påvisas
genom att testa graden av temporal
summation vid intramuskulär elektrisk

stimulering och genom att kartlägga
spridning samt intensitet och duration
av smärta efter en standardiserad infu-
sion i muskeln av hyperton koksaltlös-
ning [3]. Farmakologisk smärtanalys
kan också ge diagnostisk information
[4].

Patogenes
Sannolikt är patogenetiska mekanis-

mer inte desamma hos alla som uppfyl-
ler de nuvarande diagnostiska kriterier-
na [4]. Hos de flesta patienterna utveck-
las fibromyalgi från ett lokaliserat eller
regionalt muskulärt smärttillstånd. I två
av våra studier angav mer än 80 procent
att fibromyalgi föregicks av lokaliserad
smärta [5, 6].

Ett smärttillstånd bör klassificeras
med hänsyn till smärtmekanismer. När
det gäller fibromyalgi vet vi följande:

1. Perifera mekanismer: Det finns
inga tecken på degeneration eller in-
flammation i muskulaturen [7]. Stör-
ning av reglering av intramuskulär mik-
rocirculation föreligger åtminstone i
vissa smärtande muskler [8]. Lägre ni-
våer än hos kontroller föreligger av
energirika fosfater (ATP och fosfokrea-
tin) även i vila, t ex i m trapezius [9, 10].
Dessa fynd är relevanta eftersom kom-
binationen hypoxi och energikrävande
muskelarbete eller muskeltension är
den vanligaste orsaken till excitation av
intramuskulära nociceptorer (smärtre-
ceptorer) i situationer där det inte före-
ligger mekaniskt trauma eller akut in-
flammation. Vid fibromyalgi finns ge-
nerellt sänkta smärttrösklar [11]. Sänk-
ta smärttrösklar innebär att även aktive-
ring av A-beta-nervtrådar, som normalt
förmedlar beröring och tryck, kan ge
upphov till smärta. Även lätta kemiska
förändringar i samband med t ex mus-
kelkontraktion kan tänkas orsaka smär-
ta [12].

Att smärta och allodyni hos patienter
med fibromyalgi helt försvinner vid
epiduralblockad kan tala för att den of-
tast kontinuerliga smärtan vid fibromy-
algi inte uppkommer spontant utan är en
följd av excitation av intramuskulära re-
ceptorer [13]. Muskulär smärta som är
sekundär till allodyni behöver inte ha
samma muskulära orsak på alla smärt-

lokaler, och smärta på en lokal kan ha
olika orsaker vid olika tidpunkter.

Det kan inte uteslutas att allodyni vid
fibromyalgi delvis kan bero på perifer
sensibilisering av nociceptorer i mus-
kulatur (primär hyperalgesi).

2.Centrala mekanismer: När en från
början lokaliserad muskelsmärta spri-
der sig och blir multifokal, när allodyni
och hyperalgesi blir generell och när
smärtan blir mer eller mindre ständig är
orsaken inte längre i huvudsak perifer
utan central, dvs orsaken skall sökas i
det nociceptiva systemet i centrala
nervsystemet. Vid fibromyalgi har flera
studier visat att det hos majoriteten av
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Sammanfattat

• Det som skiljer fibromyalgi
från andra tillstånd med mus-
kelsmärta är att det vid fibro-
myalgi föreligger en generali-
serad allodyni. Allodyni, som
är smärta utlöst av normalt
icke smärtsamma retningar,
beror främst på central sensi-
bilisering av nociceptiva neu-
ron i centrala nervsystemet.

• Att central sensibilisering
finns vid fibromyalgi har visats
vid flera studier där olika me-
todik använts. Den främsta
biologiska orsaken till fibro-
myalgi är en störd funktion i
det nociceptiva systemet
främst i centrala nervsyste-
met.

• Smärta är en fysisk stressor.
Långvarig smärta, som vid fib-
romyalgi, leder till kronisk fy-
sisk stress.

• Det är tveksamt om psykisk
stress kan orsaka smärta och
allodyni, som är konstant dag
efter dag och år efter år. Psy-
kisk stress kan möjligen för-
klara exacerbationer av smär-
ta och allodyni.



patienterna föreligger en sensibilisering
av nociceptiva neuron i CNS, troligen
framför allt av neuron i ryggmärgens
bakhorn [3, 4, 14]. De celler som sensi-
biliseras är sannolikt främst WDR-neu-
ron (wide dynamic range neurons). I
WDR-neuron bearbetas impulser både
från C-fibrer (smärta) och från A-beta-
fibrer (tryck, beröring). Även en störd
funktion i från hjärnan nedåtgående
nervbanor som har med smärtinhibition
att göra har visats vid fibromyalgi [15,
16]. Det finns alltså en biologisk förkla-
ring till smärta och allodyni vid fibro-
myalgi. Detta betyder att fibromyalgi i
regel inte är ett somatiseringssyndrom.
Diagnosen somatiseringssyndrom kan
ställas endast om det inte finns en biolo-
gisk orsak som helt eller delvis kan för-
klara symtomen. Långvarig smärta har
både en sensorisk och en affektiv kom-
ponent. Förekomsten av psykiska sym-
tom betyder inte att smärtan har en psy-
kisk eller psykologisk orsak.

Smärta och stress
Smärta är en varningssignal och är

en både fysisk och psykisk stressor.
Ständig smärta som vid fibromyalgi in-
nebär en ständig stress. Fibromyalgi är
en kombination av ett långvarigt smärt-
tillstånd och ett långvarigt stresstill-
stånd. Samma neuroendokrina föränd-
ringar som kan ses vid kronisk stress har
beskrivits vid fibromyalgi [17]. Stress
kan också ge temporär ökning av käns-
ligheten i det nociceptiva systemet [18,
19]. Det är svårt eller omöjligt att avgö-
ra om stress hos patienter med fibromy-
algi är orsaken till värk och allodyni el-
ler om stress är en följd av ständig smär-
ta. I en rapport där amerikanska forska-
re sammanfattar vad man i dagsläget vet
om neuroendokrina avvikelser hos pati-
enter med fibromyalgi skriver man:
»Questions regarding neuroendocrine
function in Fibromyalgia Syndrome re-
main unanswered. How do we distin-
guish vulnerability in neuroendocrine
function leading to the development of
Fibromyalgia Syndrome versus abnor-
malities that might result from Fibro-
myalgia Syndrome?» [17].

Ulla Anderberg har skrivit en intres-
sant avhandling där hon i flera studier
diskuterar sambandet mellan stress och
fibromyalgi [20]. Slutsatsen att psykisk
stress är huvudorsaken till fibromyalgi
är dock enligt min mening diskutabel.
Den stressfaktor som är konstant över
flera år hos flertalet patienter är smärta
och inte påfallande psykisk stress. Det
kan dock inte uteslutas att stressrelate-
rade symtom är de symtom som gör att
patienten söker sjukvård och blir remit-
terad vidare till specialistklinik. Det kan
heller inte uteslutas att smärtintensite-
ten och graden av allodyni påverkas
både av den fysiska stress som smärtan

ger och av den psykiska stress som
smärtans psykosociala konsekvenser
ger. Hur kraftig en stressrektion på en
viss stressor blir hos en enskild individ
kan variera från en individ till en annan.
Möjligen beror detta på hereditära fak-
torer eller på tidigare psykiskt trauma-
tiska upplevelser som lett till en ökad
känslighet för stress. Man bör dock skil-
ja orsaken till smärta från orsaken till de
stressrelaterade symtomen.

Fibromyalgi som diagnos
Etiologin till fibromyalgi behöver

inte vara densamma för alla patienter
som uppfyller de diagnostiska kriterier-
na. Utöver långvarig smärta har uttalad
stress och infektioner diskuterats som
etiologiska faktorer. Patogenesen till
smärta och allodyni kan också skilja sig
mellan olika undergrupper. Klassifice-
ring med utgångspunkt från smärtme-
kanismer med utnyttjande av objektiva
diagnostiska metoder borde kunna leda
till en mer precis definition av fibromy-
algi och andra muskulära smärttill-
stånd. Det är möjligt att benämningen
fibromyalgi borde bytas ut mot en term
som bättre anger underliggande patoge-
nes. Vad vi väntar på är prospektiva stu-
dier där man följer personer med loka-
liserad muskelsmärta över lång tid för
att på så sätt bättre kunna identifiera
faktorer som gör att segmentell allody-
ni/hyperalgesi generaliseras och ger
upphov till multifokal smärta.
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