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Gener o febrer de 2013, finals del primer semestre del segon curs de Psicologia. Universitat 

Autònoma de Barcelona, Facultat de Psicologia. En un dels grups partits “111” (grup de matins 

1, subgrup 1, partició 1, per ordre alfabètic de cognom), que és com ens subdividien als més de 80 

alumnes per grup de matrícula que hi havia a la Facultat aleshores. En una classe més aviat petita, 

on amb prou feines hi cabien 15 alumnes, un professor titular de l’assignatura de Condicionament 

i Aprenentatge (o “condi”, que és com en dèiem els alumnes) aprofita que aquest any ha pogut 

acabar tot el temari a temps, per presentar una part de condicionament que malauradament no 

es considera prou important per fer-lo entrar dins del contingut regular de l’assignatura. Es tracta 

del condicionament clàssic de les respostes immunològiques.

A l’altra banda de l’estreta filera de taules, hi era jo. Sent sincera, puc dir que no vaig entendre 

pràcticament res del que el professor Xavier Borràs va explicar aquells últims moments de classe, 

i mirat amb perspectiva, i havent tingut oportunitat anys més tard de parlar-ho amb ell, corroboro 

que no, que no vaig entendre-ho. Ara bé, sí que em vaig quedar amb la idea que m’ha fascinat més 

de la carrera: el sistema immunitari i el sistema nerviós central interactuen, fins a ser possible el 

condicionament del primer per mitjà de les experiències vitals de les persones, interpretades pel 

segon. Recordo perfectament que aquella setmana només vaig fer que parlar d’això amb companys 

de classe o familiars. Tothom m’escoltava més per educació que no pas per credibilitat, però la 

voràgine de la setmana d’exàmens va fer que me n’acabés oblidant. Bé, no del tot, a quart de 

carrera ens tocava escollir un tema per fer el Treball de Final de Grau (TFG), i a la llista de les 

propostes hi havia l’opció de fer el treball en “Psiconeuroimmunologia” proposat pel doctor Xavier 

Borràs. El nom em va fer recordar vagament la classe de segon curs, i que en el seu moment, 

m’havia interessat molt el tema, així que vaig convèncer a una amiga, la Paola, i ens vam apuntar 

juntes a fer el TFG amb ell. Aquell TFG va ser, sense dubte, l’inici de la meva carrera científica, 

i el primer pas cap a aquesta Tesi. A finals de carrera, vàrem obtenir molt reconeixement pel 

treball fet, “Treatment failure in major depression associated with chronic inflammation of  the immune system: 

a psychoneuroimmunological hypothesis”, fins i tot, la Matrícula d’Honor! 

Recordo que a final de curs, després dels exàmens i estant tan exhaustes com estàvem, havent 

dormit molt poc i havent ingerit molta cafeïna, ens vam reunir amb el Xavier per acomiadar-nos 

com cal, i agrair-li la tutorització del TFG, i la immensa paciència que va tenir amb nosaltres. En 

PREFACI
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aquesta reunió, ens va explicar que feia poc havia començat a col·laborar amb un grup de recerca 

de Sant Joan de Déu, i que els acabaven de concedir un projecte per fer un estudi sobre els efectes 

de l’entrenament en Mindfulness en la fibromiàlgia (FM), i que volien afegir-hi biomarcadors 

d’inflamació. L’estudi es deia EUDAIMON (del grec “eudaimonia”1 ). El grup de recerca buscava 

estudiants que volguessin fer el doctorat, i el Xavier va pensar en recomanar-nos. Vaig dir que 

sí, quasi sense pensar-m’ho.

Després de la carrera, vaig fer el Màster en Psicologia General Sanitària, on un cop més havia de 

fer un Treball Final de Màster (TFM). Com que en aquells moments ja estava en contacte amb 

els doctors Juan Vicente Luciano i Albert Feliu-Soler, vaig decidir mantenir el vincle fent el TFM 

amb ells dos, i evidentment amb el Xavier, aprofitant les dades immunològiques preliminars de 

l’estudi EUDAIMON, que ja feia uns mesos que estava en marxa. Acabat el màster, vaig seguir 

treballant amb el grup de recerca ÀGORA, gràcies al fet que el 2016, el projecte va rebre dos 

premis (el primer premi de l’associació esMindfulness i una beca del Parc de Recerca de Sant 

Joan de Déu) que van possibilitar augmentar-ne el nombre de participants i afegir un grup de 

controls sanes per a biomarcadors. Finalment, el 2018 vaig aconseguir una beca-contracte de la 

Generalitat (la FI-DGR) que em va permetre centrar-me en la present Tesi Doctoral. 

Dins de l’estudi EUDAIMON, el meu interès principal va ser esbrinar si les persones que patien FM 

tenen un perfil immunitari diferent de les persones sanes, i si aquest perfil podria estar relacionat 

amb la simptomatologia de la síndrome. La pregunta que venia immediatament després era si, 

en cas que la primera premissa resultés afirmativa, hi podíem fer res des de la psicologia? Per 

això, els dos primers estudis d’aquesta Tesi se centren en definir el perfil immunitari-inflamatori 

d’aquestes pacients, primer amb un estudi de casos-controls fet amb les participants de l’estudi 

EUDAIMON, i el segon amb la metaanàlisi més àmplia publicada fins al moment sobre el perfil 

immunitari de les pacients amb FM. En veure que efectivament el funcionament del sistema 

immunitari de les pacients amb FM era disfuncional, el tercer estudi s’ha centrat en avaluar els 

efectes del Mindfulness en la clínica i la funció immunitària d’aquestes pacients.

Durant el temps que he pogut dedicar-li he tingut l’oportunitat de fer molt més que la Tesi; 

com que he tingut la sort de formar part d’un grup de recerca tan potent, la meva curta carrera 

científica s’ha pogut beneficiar de múltiples col·laboracions amb grups de recerca nacionals i 

1 L’eudaimonia és un mot grec (εὐδαιμονία) per designar felicitat. En els contexts filosòfics, es refereix a la vida plena que ha 
estat ben viscuda. Per una revisió conceptual consultar, Huta & Waterman (2014).
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internacionals i he tingut l’oportunitat de participar en projectes que m’han ensenyat molt. Per 

exemple, he tingut l’oportunitat de col·laborar amb el grup de recerca del doctor Javier García-

Campayo de Saragossa, que és un grup pioner en la investigació dels efectes del Mindfulness. 

Fruit d’aquesta col·laboració n’és l’article anomenat “Effects of  attachment-based compassion therapy 

(ABCT) on brain-derived neurotrophic factor and low-grade inflammation among fibromyalgia patients: A 

randomized controlled trial”, que adjunto a l’Annex 2, com a part no fonamental de la Tesi. A més de 

l’estada que vaig fer amb aquest grup a Saragossa, i per poder aprendre d’una de les eminències 

de la psiconeuroimmunologia del moment, a la primavera del 2019 me’n vaig anar a Tailàndia 

a fer una estada internacional de tres mesos amb el doctor Michael Maes que també va resultar 

molt fructífera. A més de la metaanàlisi que forma part d’aquesta Tesi, durant els mesos que 

vaig estar amb el doctor Maes, vàrem poder participar en un editorial sobre l’estat immunitari 

en la síndrome de fatiga crònica, “Is a diagnostic blood test for chronic fatigue syndrome on the horizon?” 

(Annex 2, part no fonamental). De fet, actualment tenim un projecte de marcadors inflamatoris 

i esquizofrènia que encara està en marxa. Els dos articles de la part no fonamental de la Tesi 

han sigut imprescindibles per a mi, atès que han estat una peça clau per la meva comprensió del 

sistema immunitari i la seva complexitat.

Finalment, fruit de totes les col·laboracions de què he pogut gaudir durant aquest temps, gràcies 

a l’esforç del grup ÀGORA i de la immensa guia dels meus directors, puc presentar-vos aquesta 

Tesi Doctoral.



XIV



XV

Aquesta Tesi representa la memòria de part del treball de recerca realitzat entre els anys 2015 i 

2020 com a becària del grup de recerca AGORA i la Fundació Privada per a la Recerca i Docència 

Sant Joan de Déu (FSJD). Aquesta Tesi es presenta en forma de compendi de publicacions i està 

formada pels següents estudis publicats en revistes internacionals indexades i amb factor d’impacte:

Estudi 1

Andrés-Rodríguez, L., Borràs, X., Feliu-Soler, A., Pérez-Aranda, A., Rozadilla-Sacanell, A., 

Arranz, B., Montero-Marin, J., García-Campayo, J., Angarita-Osorio, N., Maes, M., & Luciano, J. 

V. (2019). Machine Learning to Understand the Immune-Inflammatory Pathways in Fibromyalgia. 

International Journal of  Molecular Sciences, 20(17), 4231. doi: 10.3390/ijms20174231

Estudi 2

Andrés-Rodríguez, L., Borràs, X., Feliu-Soler, A., Pérez-Aranda, A., Angarita-Osorio, N., Moreno-

Peral, P., Montero-Marin, J., García-Campayo, J., Carvalho, A. F., Maes, M., & Luciano, J. V. (en 

premsa). Peripheral immune aberrations in fibromyalgia: A systematic review, meta-analysis and 

meta-regression. Brain, Behavior, and Immunity, 1–9. doi: 10.1016/j.bbi.2019.12.020

Estudi 3

Andrés-Rodríguez, L., Borràs, X., Feliu-Soler, A., Pérez-Aranda, A., Rozadilla-Sacanell, A., 

Montero-Marin, J., Maes, M., & Luciano, J. V. (2019). Immune-inflammatory pathways and clinical 

changes in fibromyalgia patients treated with Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): A 

randomized, controlled clinical trial. Brain, Behavior, and Immunity, 80, 109–119. doi: 10.1016/j.

bbi.2019.02.030

El segon estudi es va dur a terme durant una estada predoctoral a la Chulalongkorn University of  

Bankok (Bangkok, Tailàndia) entre el 10 d’abril i el 29 d’agost del 2019. Consegüentment, a través 

d’aquesta Tesi Doctoral, s’opta a la menció de Doctora Internacional.
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Figure 3. Effects of  ABCT vs. Relaxation on BDNF and inflammatory biomarkers.
Table 3. Direct and bootstrap indirect effects in the mediation/moderation models of  
biomarkers in FM
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Introducció

La Fibromiàlgia (FM) és una síndrome que cursa amb dolor musculoesquelètic generalitzat i crònic, 

hiperalgèsia i al·lodínia, rigidesa muscular, fatiga, trastorns del son i alteracions cognitives i emocionals. 

La FM afecta al voltant d’un 1,78% de la població mundial, i un 2,4% de la població espanyola. A 

més aquesta síndrome presenta un alt percentatge de patologies concomitants, un 84% dels casos 

a Espanya. L’impacte de la FM en la vida diària acostuma a ser sever i afecta a molts nivells del dia 

a dia. Un dels principals problemes de la recerca i la pràctica clínica relacionades amb la FM és la 

falta de marcadors diagnòstics; en aquesta tesi doctoral es buscarà definir el perfil immunitari de 

les persones amb FM, i se n’estudiarà el paper en la fisiopatologia i el manteniment dels símptomes 

de la FM. D’altra banda, malauradament a dia d’avui no hi ha cap tractament curatiu per a la FM. 

Les guies de tractament de la FM coincideixen a recomanar intervencions multidisciplinàries i 

multicomponent dirigides a abordar la simptomatologia concreta de cada pacient. Dins de les 

intervencions psicològiques, les intervencions basades en Mindfulness (MBIs) estan resultant en 

una millora de la qualitat de vida i una reducció del deteriorament funcional associat a la malaltia. 

Concretament, la Reducció d’Estrès Basada en Mindfulness (MBSR), afegida al tractament habitual, 

està tenint resultats molt bons en la millora de la severitat de la FM i dels símptomes associats.

Objectius

• Definir el perfil immunitari diferencial de les pacients amb FM, avaluant els marcadors més 

representatius dels fenotips IRS i CIRS en sèrum i comparant-los amb els nivells de les controls 

sanes (CS), tenint en compte variables de confusió (Estudis 1 i 2).

• Establir el paper predictor dels marcadors immunològics en el diagnòstic de la FM mitjançant 

algoritmes d’aprenentatge automàtic (“Machine learning”) (Estudis 1 i 2).

• Avaluar els efectes del programa d’MBSR en la simptomatologia i en la funció immunitària de 

les pacients amb FM en comparació amb el tractament habitual (Estudi 3).

• Establir el paper predictor dels marcadors immunitaris basals en la resposta clínica al programa 

d’MBSR (Estudi 3).

RESUM



10

Mètodes

Estudi 1. Emmarcat dins del projecte EUDAIMON, en aquest estudi es van examinar les 

concentracions en sèrum d’interleucina (IL)-6, proteïna C reactiva (PCR) d’alta sensibilitat, CXCL-8 

i IL-10 en 66 dones amb FM i 35 controls sanes. Es van registrar variables clíniques com el dolor 

crònic generalitzat (WPI) i la severitat de la simptomatologia (SSS), simptomatologia ansiosa i 

depressiva (HADS-A i HADS-D) i l’estrès percebut (PSS-10). Es van normalitzar els valors de 

les citocines amb una transformació logarítmica, i es van calcular índexs derivats dels fenotips 

IRS/CIRS. Totes les anàlisis estadístiques es van ajustar per edat, índex de massa corporal (IMC), 

patologies concomitants i ingesta d’antidepressius. La comparació de les variables avaluades entre 

els dos grups es va fer mitjançant l’ANOVA unidireccional o el test X2. Es van calcular també 

models linears multivariats (GLM) per valorar l’efecte del diagnòstic en els biomarcadors. Es van 

fer anàlisis de regressió binària per avaluar si el diagnòstic de FM estava associat amb els nivells 

de biomarcadors i amb variables clíniques. També es van dur a terme anàlisis amb algoritmes 

d’aprenentatge automàtic per avaluar quines de les variables avaluades podien predir millor el 

dolor crònic i la severitat de la simptomatologia.

Estudi 2. Per comparar els perfils immunitaris de pacients amb FM i controls sanes, es van buscar 

tant estudis transversals com estudis aleatoritzats que reportessin els valors basals de marcadors 

inflamatoris en sang. La cerca de literatura es va fer en les principals bases de dades científiques: 

PubMed, EMBASE, PsycINFO, Scopus, Cochrane i Web of  Science. Dels estudis inclosos, es va 

recollir la mida de la mostra, la mitjana i la SD dels nivells de biomarcadors, el tant per cent de dones 

en cada grup i la mitjana d’edat, entre altres variables rellevants. Per avaluar la qualitat metodològica 

dels estudis, es va crear l’escala de variables de confusió immunes (ICS). La metaanàlisi es va dur 

a terme amb el programa CMA V3, sempre que hi hagués 3 estudis o més reportant valors del 

mateix biomarcador. Es va calcular la diferència estandarditzada estimada amb un 95% de CI 

(Hedges’s g) per cada biomarcador. Es va seleccionar el model d’efectes aleatoris amb estimació 

de màxima versemblança, perquè s’esperava que els estudis fossin molt diferents entre ells. El 

biaix de publicació es va analitzar amb el test de regressió linear d’Egger, i en aquells casos que 

sortia significatiu, el procediment de “retallar-i-omplir” de Duval i Tweedie es va fer servir per 

tal d’estimar la mida de l’efecte ajustat pel biaix de publicació. L’heterogeneïtat entre estudis es 

va avaluar amb el test Q de Cochran i l’estadístic I2. Les potencials fonts d’heterogeneïtat es van 

explorar quan estaven registrades en un mínim de 10 estudis reportant el mateix biomarcador, 
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mitjançant la metaanàlisi per subgrups (sempre que hi hagués un mínim de 3 estudis en cada 

subgrup) o la metaregressió. Totes les anàlisis van ser examinades amb les anàlisis de sensibilitat 

de “deixar-ne un fora”. Finalment, els diferents marcadors d’inflamació van ser agrupats en els 

seus fenotips corresponents.

Estudi 3. Emmarcat també en l’assaig clínic EUDAIMON, 70 dones amb FM van ser aleatòriament 

assignades a dues modalitats de tractament: el tractament habitual més el programa de Reducció 

d’Estrès Basada en Mindfulness (MBSR, en anglès) (n = 35) o tractament habitual (n = 35). El 

protocol d’MBSR aplicat va constar d’1 sessió setmanal de 2 hores durant 8 setmanes, més una 

sessió opcional de 6 hores de pràctica intensiva. A Catalunya, el tractament habitual per la FM 

és principalment farmacològic, amb recomanació de la pràctica d’activitat física. Abans i després 

de les intervencions es van dur a terme les avaluacions clíniques, en que es va avaluar l’impacte 

de la FM mitjançant el FIQR, la simptomatologia ansiosa i depressiva amb la HADS, l’estrès 

percebut amb el PSS-10, la inflexibilitat psicològica amb la PIPS, el deteriorament cognitiu amb el 

MISCI, el pensament catastrofista enfront del dolor amb la PCS i les habilitats relacionades amb 

el Mindfulness amb el qüestionari FFMQ. Les anàlisis de sang es van obtenir igualment abans i 

després de les intervencions, en les quals es van avaluar els nivells en sèrum d’IL-6, IL-10, CXCL-

8 i PCR. Es van normalitzar els valors de les citocines amb una transformació logarítmica, i es 

van calcular índexs immuno-inflamatoris en base als fenotips IRS/CIRS. Les diferències basals 

entre FM i controls sanes es van avaluar amb el test t d’Student i el de χ2. Els efectes de l’MBSR 

en les variables clíniques, en les habilitats de Mindfulness i en els biomarcadors es van avaluar 

amb un model linear d’efectes mixtos amb estimació de màxima versemblança, que té en compte 

les correlacions entre les mesures repetides i controla pels valors basals i les onades de l’estudi (5 

onades en total). Les covariables es van introduir al model quan eren significatives, excepte en el 

cas dels antidepressius, que van ser introduïts en totes les anàlisis. Es van repetir les anàlisis amb 

el mètode per protocol, tenint en compte només aquelles pacients que havien assistit a sis o més 

sessions del programa MBSR. També es van fer correlacions de Pearson per avaluar si l’assistència 

a les sessions correlacionava amb la milloria clínica. A més, es van analitzar les característiques 

de les pacients que responien millor a l’MBSR, dividint la mostra del grup d’MBSR en aquelles 

pacients que van presentar una resposta clínicament significativa (≥20% de reducció en el FIQR) 

i aquelles que no. Finalment, es va avaluar l’efecte predictor (mitjançant regressions lineals) dels 

nivells basals dels marcadors inflamatoris sobre el canvi pre-post MBSR en les diferents mesures 

clíniques i de procés avaluades.
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Resultats

Estudi 1. Les anàlisis del primer estudi van mostrar que, un cop controlat per les covariables 

significatives (edat, qualitat del son, IMC) i dels antidepressius, les pacients amb FM tenien valors 

més baixos d’IL-6, CXCL-8 i IL-10 que les controls sanes, i nivells similars de PCR. Les anàlisis de 

regressió logística, amb el grup de controls sanes com a referència, van mostrar que el diagnòstic 

de FM era predit per l’IL-10, fins i tot havent controlat per qualitat del son, l’exercici aeròbic, 

l’HADS-A o les comorbiditats. En una línia similar, els resultats de les anàlisis d’aprenentatge 

automàtic van reportar que els predictors més importants del dolor crònic generalitzat són la 

qualitat del són, el PSS-10, l’HADS-A, seguits per l’IL-6, la CXCL-8 i l’IL-10; les variables que 

millor prediuen la severitat de la simptomatologia són la PSS-10, l’HADS-A i l’IL-10, seguits a 

la distància de les comorbiditats i l’IL-6. Finalment, els millors predictors del diagnòstic de FM 

segons les anàlisis d’aprenentatge automàtic són la qualitat del son, l’HADS-A, l’exercici aeròbic, 

la PSS-10, seguits a distància de l’IMC, la CXCL-8, l’IL-10 i les comorbiditats.

Estudi 2. Dels primers 1.526 estudis que van sortir de la cerca inicial, 43 complien criteris d’inclusió 

per a la revisió sistemàtica, però només 29 tenien dades accessibles per poder ser metaanalitzats. Els 

resultats de la metaanàlisi van mostrar que en FM hi ha nivells perifèrics més elevats d’IL-6, d’IL-4 

i d’IL17-A, en comparació amb les controls sanes. També es van observar nivells marginalment 

significatius per l’sIL-1RA, la CXCL-11, i la PCR, en la mateixa direcció. Quant als fenotips, els 

resultats també van ser més elevats en FM, tant l’M1 com el CIRS. Totes les anàlisis van reportar 

nivells alts d’heterogeneïtat (I2 > 50%). El biaix de publicació només va sortir significatiu en el cas 

de l’M1, que després d’haver corregit amb el test de Duval i Tweedie, va deixar de ser significatiu. 

Finalment les metaanàlisis per subgrups i les metaregressions dutes a terme van demostrar que 

la presència de trastorn depressiu major concomitant, l’hora d’extracció de la sang, el sexe de la 

mostra, la diferència d’edat entre les mostres, l’ús d’ELISA com a prova d’anàlisi de la sang, la 

retirada o no de la medicació prèvia a l’anàlisi de sang, la qualitat metodològica dels estudis, així 

com la latitud de la ciutat on es van fer els estudis o l’any de publicació de l’estudi explicaven, en 

part, l’heterogeneïtat present en les metaanàlisis.

Estudi 3. Finalment, de les anàlisis de l’estudi 3 vàrem poder observar canvis pre-post en les 

variables clíniques. Concretament, en el grup MBSR les puntuacions del FIQR, de la HADS, 

de la PSS-10 i de la PCS van disminuir significativament en comparació a les puntuacions en el 

grup de tractament habitual. Per contra, les puntuacions de l’MISCI i de l’FFMQ van augmentar 



13

significativament en comparació amb el grup de tractament habitual. Les puntuacions de la PIPS 

van mostrar una tendència marginal a la significació. En relació amb les variables immunològiques, 

després de la intervenció d’MBSR, l’IL-10 va mantenir-se estable en el grup actiu, mentre que en 

el grup control va baixar per sota del valor basal. En repetir les anàlisis tenint en compte només 

aquelles pacients que havien assistit a 6 o més sessions, vàrem poder observar com la mida de 

l’efecte millorava en tots els canvis clínics, i desapareixia la tendència en la PIPS. En aquest 

segon escenari, es van observar diferències grup x temps significatives en els índexs IL-6/IL-10. 

Finalment, les anàlisis de regressió en el grup d’MBSR van mostrar que aquelles pacients amb 

nivells més alts de CXCL-8, responien pitjor a la intervenció d’MBSR; a més, nivells basals més 

baixos de CXCL-8/IL-10 predeien millors puntuacions en el FIQR després de la intervenció. 

Finalment, els nivells basals de CXCL-8/IL-10 i IL-6/IL-10 predeien els canvis en la PIPS.

Conclusions

Aquesta tesi presenta un perfil immunològic característic de les persones amb FM respecte de 

les persones que no pateixen la síndrome, diferència que es manté quan es tenen en compte 

les variables de confusió. Aquest perfil immunitari es caracteritza per una anòmala regulació a 

l’alça dels fenotips IRS i CIRS. Hem vist que valors més baixos d’IL-10 estan significativament 

relacionats amb el diagnòstic de FM, alhora que nivells baixos dels marcadors immunes IL-6, 

IL-10 i CXCL-8 ajuden a la predicció del nivell de dolor crònic d’aquestes pacients. 

També hem pogut valorar els efectes de l’MBSR, que ha estat eficaç per reduir la simptomatologia 

clínica, la severitat, l’afectació funcional, la simptomatologia depressiva i l’estrès percebut en 

pacients amb FM. Més enllà de les mesures d’autoinforme, l’MBSR ha mantingut estables els 

nivell d’IL-10, indicant una potencial capacitat de regulació de les alteracions immunitàries de 

la FM. I finalment, hem observat una relació entre nivells basals més elevats de CXCL-8 i una 

resposta de menor eficàcia al tractament MBSR, en especial en la millora del dolor. Alhora, hem 

trobat una associació similar entre nivells basals més elevats dels índex IL-6/IL-10 i CXCL-8/

IL-10, i una menor millora de la inflexibilitat psicològica després de la intervenció d’MBSR.

Els resultats d’aquesta tesi aporten nova informació respecte del perfil immunitari de les persones 

que pateixen de FM, i el potencial que té l’MBSR com a intervenció coadjuvant.
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Introduction

Fibromyalgia (FM) is a chronic pain syndrome characterized by musculoskeletal pain, coupled 

with fatigue, stiffness, disordered sleep, perceived cognitive dysfunction, and mood disturbances. 

FM affects around 1.78% of  worldwide population, and around 2.4% of  Spanish population. 

Additionally, a high percentage of  FM patients (84% in Spain) presents comorbid pathologies. FM 

impact on everyday life of  patients who suffer it is usually severe and affects at multiple levels. One 

of  the main problems in research and clinical practice related to FM is the lack of  biomarkers for 

diagnose. The main aims of  this thesis is to define the immune profile of  people with FM, and to 

study the its role on the physiopathology and maintenance of  FM symptomatology. Additionally, 

there are no curative treatments for FM. However, evidence-based guidelines on the treatment 

of  FM agree on the recommendations of  multidisciplinary and multicomponent interventions 

directed towards the specific symptomatology of  each individual patient. Within psychological 

interventions, Mindfulness Based Interventions (MBIs), and specifically Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) are arising as promising interventions to accomplish a better quality of  life, 

and a lesser impairment in functionality associated to FM.

Objectives

• Defining the immune-inflammatory profile of  FM patients, by assessing the more representative 

biomarkers of  the IRS and CIRS phenotypes in serum, and comparing them to the levels of  

those in healthy controls, taking in account the confounder variables (Studies 1 and 2).

• Establishing the predictor role of  immune biomarkers in the diagnose of  FM through machine 

learning algorithms (Study 1).

• Assessing the effects of  MBSR in the symptomatology and the immune function of  patients 

with FM in comparison to usual treatment (Study 3).

• Establishing the predictor role of  basal immune biomarkers and different indexes associated 

to clinical response to MBSR intervention (Study 3).

ABSTRACT
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Methods

Study 1. Embedded within the EUDAIMON study, in this first paper we examined serum 

concentrations of  Interleukin (IL)-6, high sensitive C reactive protein (hs-CRP), CXCL-8 and 

IL-10 in 66 women with FM and 35 healthy controls. We also assessed clinical variables such as 

whispered chronic pain (WPI), symptoms severity (SSS), anxiety and depressive symptomatology 

(HADS-A and HADS-D) and perceived stress (PSS-10). Additionally, health-related variables 

were registered with an ad-hoc scale, in which we asked about quality of  sleep, menstruation 

or menopause, healthy diet, use of  illegal drugs, tobacco and alcohol consumption, practice of  

aerobic exercise, use of  anti-inflammatory, analgesic, antiepileptic, opioid or anxiolytic drugs, or 

use of  oral contraceptives. All statistical analyses were adjusted by age, body mass index (BMI), 

comorbidities and antidepressants intake. We used logarithmic transformation to normalize 

cytokine values and calculated immune-inflammatory index based on IRS/CIRS phenotypes. 

For between-group comparisons, we computed one-way analyses of  variance for continuous 

values and χ2 tests for categorical values. Pearson’s product moment correlation or Spearman’s 

rank order correlation coefficients were used to compute associations between scale variables. 

Multivariate general linear model (GLM) analysis was used to assess the effects of  diagnosis on 

immune markers, while controlling for confounders. In addition, we employed stepwise binary 

logistic regression analysis to assess the significant explanatory variables predicting FM diagnosis. 

Machine learning analyses were conducted to asses which of  the assessed variables were the ones 

that better predicted chronic pain, symptoms severity and FM diagnose.

Study 2. In this systematic review, meta-analysis and metaregression study, we included case-control 

studies and data basal evaluations of  RCT reporting peripheral immune biomarkers in FM compared 

to healthy controls. Searches were conducted in PubMed, EMBASE, PsycINFO, Scopus, Cochrane 

and Web of  Science. The following information was collected from each included study: sample 

size in the study groups, mean and SD of  biomarkers levels, % of  women, and mean age among 

other important variables. To assess methodological quality, we created the immune cofounders 

scale (ICS). The meta-analysis was conducted CMA V3 software, whenever values of  immune 

markers were available in three or more studies. When data of  immune markers were available 

in less than three studies, they were still included in the immune phenotype analysis. Since we 

expected differences of  measurement methods between the studies, we estimated standardized 

mean difference (SMD) and 95% CI (Hedges’s g) for each immune mediator. We selected the 
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random-effects model with restricted maximum-likelihood for the study under the assumption 

that population’s characteristics in the different studies may differ from each other. Egger’s linear 

regression test was used to detect publication bias. When Egger’s linear regression test presented 

a significant asymmetry, the Duval and Tweedie’s trim-and-fill procedure was used to estimate the 

ES adjusting for publication bias. Heterogeneity between studies was assessed using the Cochran 

Q test, and I2 statistic. Potential sources of  heterogeneity across studies for each ES estimate 

were explored when at least 10 studies reported data of  the same variable, using either subgroup 

meta-analysis (with a minimum of  3 studies per sub-group) or random-effects meta-regression 

analyses. Moreover, all meta-analyses were examined using the leave-one-out sensitivity analysis. 

Moreover, immune biomarkers were grouped in order to evaluate the phenotypes.

Study 3. Also embedded within the EUDAIMON study, 70 women with FM were randomly 

assigned to two treatment modalities, whether treatment as usual (n = 35) or MBSR (n = 35). 

The adapted MBSR protocol consisted of  8 weekly sessions of  around 2h each, in addition to 

an intensive Mindfulness meditation retreat of  6h. In Catalonia, the usual treatment for FM is 

mainly pharmacological, with counselling about aerobic exercise. Evaluations were conducted at 

pre- and post-treatment, we assessed clinical variables such as FM impact with the FIQR, anxiety 

and depressive symptomatology with the HADS, perceived stress with the PSS-10, psychological 

inflexibility with the PIPS, cognitive impairment with the MISCI, catastrophist thinking with the 

PCS and Mindfulness related abilities with the FFMQ. Blood tests were also conducted before 

and after the groups, in those, we assessed serum levels of  IL-6, IL-10, CXCL-8 and hs-CRP. 

Cytokines and hs-CRP values were subjected to a natural logarithmic transformation to normalize 

the significantly skewed data distributions, and immune-inflammatory indexes based on IRS/CIRS 

phenotypes were calculated. Baseline between-group differences in sociodemographic, clinical, 

and immune parameters were evaluated, applying the Student t-test and the χ2-test. The effect of  

MBSR on clinical, Mindfulness measures and on immune biomarkers, was measured computing 

a linear mixed-effects model with restricted maximum likelihood (REML), accounting for the 

correlation between repeated measures, and controlling the baseline scores and wave of  the study 

(5 consecutive group waves). Covariables were only introduced in the model when were significant. 

The analyses were repeated with the per protocol method, considering only those patients who 

attended to six sessions or more of  the MBSR program. To test whether the attendance to MBSR 

was correlated with outcome variables Pearson’s correlations between changes were conducted.
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Results

Study 1. Results from this first study show that after we controlled by the effects of  significant 

covariates (age, quality of  sleep and BMI), and antidepressants, patients with FM presented lower 

serum levels of  IL-6, CXCL-8 and IL-10 than healthy controls, and similar hs-CRP levels. Logistic 

regression analyses with the healthy control group as references showed that FM diagnose is better 

predicted by IL-10, even when quality of  sleep, aerobic exercise, HADS-A and comorbidities 

were considering. We found similar results with the machine learning analyses, which reported 

that the better predictors for widespread chronic pain were PSS-10 and HADS-A followed by 

IL-6, CXCL-8 and IL-10; that the best predictors for symptomatology severity were PSS-10, 

HADS-A, IL-10 and followed at a distance by IL-6, and that the best predictors of  FM diagnose 

were quality of  sleep, HADS-A, aerobic exercise, PSS-10 and followed at a distance by BMI, 

CXCL-8, IL-10 and comorbidities.

Study 2. From the 1526 identified studies in the initial search, 43 matched inclusion criteria for 

the systematic review, and 29 had available data to be meta--analysed. Results from the meta-

analysis showed that peripheral levels of  IL-6, IL-4 and IL-17A were higher in FM than in 

healthy controls. In turn, sIL-1RA, CXCL-11 and hs-CRP were marginally significantly higher 

in FM than in healthy controls. Regarding phenotypes, M1 and CIRS were found higher in FM 

than in healthy controls. All heterogeneity analyses were found high (I2 > 50%). Publication 

bias was only significant in M1, which after the correction test of  Duval and Tweedie, loosed its 

significance. Finally, subgroup meta-analyses and metaregressions were conducted, and showed 

that major depressive disorder, time of  blood extraction, sex, age, use of  ELISA as analysis 

test, medication washout and the methodological quality of  the studies explained, in part, the 

heterogeneity of  the results.

Study 3. Finally, results from study 3 showed that after the MBSR groups, in comparison with 

the treatment as usual group, clinical variables improved. Specifically, in the MBSR group, FIQR, 

HADS, PSS-10 and PCS scores decreased, and MISCI and FFMQ increased at post-treatment. For 

the PIPS, a marginal tendency to decrease the scores was found at post treatment for the MBSR 

group in comparison to the treatment as usual group. In the per protocol analysis, we observed 

that the effect size of  all the changes increased, while the tendency towards significant decrease 

in the PIPS disappeared. Additionally, we observed a marginally significant reduction of  the 

IL-6/IL10 index in MBSR group in comparison to treatment as usual group at post-treatment. 
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Regression analyses showed that those patients who reported a lesser benefit in clinical severity 

reduction from MBSR were those which presented higher levels of  CXCL-8 at baseline. We also 

found that lower levels of  CXCL-8/IL-10 predicted a better reduction in the FIQR scores after 

the interventions, indicating less impact of  FM. Basal levels of  CXCL-8/IL-10 and IL-6/IL-10 

predicted changes in the PIPS scale of  psychological inflexibility.

Conclusions

FM patients present a characteristic immune-inflammatory profile, different from persons without 

the syndrome. These differences are maintained even after controlling by cofounding variables. 

This immune profile presents an anomalous upregulation of  the IRS/CIRS phenotypes. Lower 

levels of  IL-10 seem to be significantly related with the FM diagnose, while lower levels of  IL-

6, IL-10 and CXCL-8 contribute to the prediction of  the chronic pain levels of  these patients.

MBSR is an effective intervention to reduce clinical symptomatology, severity, functional 

impairment, depressive symptomatology and perceived stress in patients with FM. Additionally, 

MBSR intervention had a significant effect on IL-10, since its levels decreased in the treatment 

as usual group, but not after MBSR, suggesting a potential effect of  the intervention on the 

immune regulation in patients with FM. MBSR efficacy on reducing perceived pain was buffered 

when FM patients presented higher basal levels of  CXCL-8. At the same time, there was a similar 

association between higher levels of  IL-6/IL-10 and CXCL-8/IL-10 and less improvement in 

psychological inflexibility after MBSR.

The results of  this thesis provide new information regarding the immune profile of  people 

suffering from FM, and the potential of  MBSR as an adjuvant intervention.
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1. La fibromiàlgia

La fibromiàlgia (FM) és una síndrome caracteritzada per la presència de dolor crònic generalitzat 

de tipus musculoesquelètic, que cursa amb una incrementada sensibilitat al dolor, rigidesa muscular, 

fatiga, trastorns del son, alteracions cognitives i emocionals. El dolor de la FM presenta dues 

característiques singulars: la hiperalgèsia, entesa com la resposta augmentada a un estímul dolorós, 

i l’al·lodínia, que és el dolor produït per un estímul que habitualment no estimula els receptors 

del dolor o nociceptors. Aquests símptomes són característics de la FM sempre que hi siguin 

presents sense una lesió, inflamació o deformitat demostrable que causi el dolor (Arnold et al., 

2019; Häuser et al., 2015; Wolfe et al., 2016). La FM té un impacte important en la qualitat de 

vida de les persones afectades, és limitant en molts casos i arriba a ser incapacitant en els brots 

de dolor més intensos (Palagini et al., 2016). L’impacte greu de la FM en la vida diària de les 

persones afectades s’estén a molts nivells, des d’una reducció de les seves capacitats per gestionar 

el dia a dia, fins a alterar les seves relacions socials (Arnold et al., 2008), cosa que acaba tenint 

un impacte en el seu estat d’ànim.

En un alt percentatge, la FM és acompanyada de diferents comorbiditats, de les quals les més 

comunes serien la síndrome d’intestí irritable (IBS, de l’anglès irritable bowel syndrome), la síndrome 

de fatiga crònica (SFC), la síndrome de sensibilitat química múltiple, altres malalties reumàtiques 

i fins i tot alteracions de l’estat d’ànim com l’ansietat (13-64%), la depressió (20-80%) o l’estrès 

(Fietta, Fietta, & Manganelli, 2007). A més, atès que afecta majoritàriament dones d’entre 40 

i 60 anys (Häuser et al., 2015), a les comorbiditats conegudes de la FM, s’hi han de sumar les 

complicacions de salut característiques de l’edat i la menopausa com ara les cardiopaties, problemes 

respiratoris, l’obesitat, la diabetis, etc. 
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Resulta doncs difícil trobar una pacient amb FM que no presenti cap altra comorbiditat, cosa que 

en complica molt el diagnòstic diferencial (Affaitati, Costantini, Tana, Cipollone, & Giamberardino, 

2020). En ocasions, això ha acabat provocant que les pacients mateixes hagin criticat l’ús del 

diagnòstic de la FM com a diagnòstic comodí o “calaix de sastre”, i moltes han reportat que 

un cop diagnosticada la FM, és una taca a la història clínica que més que ajudar-les, endarrereix 

molt el diagnòstic d’altres patologies, i per tant l’inici del tractament. Aquests greuges s’uneixen 

a la poca credibilitat que la síndrome segueix tenint entre alguns dels professionals que l’han de 

tractar (Briones-Vozmediano, 2017; Briones-Vozmediano, Vives-Cases, & Goicolea, 2016). 

 1.1. Simptomatologia i criteris diagnòstics 

La conceptualització de la FM tal i com es troba descrita als manuals de medicina actuals, és 

relativament recent , essent la més actual la publicada per l’ACR al 2016 (veure Taula 1.1). Tot i que 

ja és mencionada en llibres de medicina al segle XIX com a “reumatisme muscular”, “fibrositis” 

o “miàlgia”, entre d’altres denominacions, i tot i que al 1903 ja es parlava de “punts nerviosos” 

referint-se a punts especialment dolorosos en aquestes pacients, la FM no és reconeguda per la 

comunitat mèdica fins a finals del segle XX (cfr. Perrot, 2012). No és fins al 1976 que el premi 

Nobel de medicina, el doctor Philip Kahler Hench, defineix el terme “fibromiàlgia” com a una 

malaltia reumàtica no-articular, i que finalment al 1992 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

la inclou en la 10a revisió de la “Classificació Internacional de Malalties” (CIE-10) com a malaltia 

del sistema musculoesquelètic i del teixit connectiu (Eisfeld, 2014). 

Criteris

Taula 1.1 Criteris diagnòstics ACR 2016

Una pacient compleix els criteris de fibromiàlgia (FM) si compleix els següents criteris:

(1) Puntuació en l’Índex de dolor generalitzat (WPI) ≥ 7 i en l’Escala de severitat de 
símptomes (SSS) ≥ 5, o bé una puntuació d’entre 4 i 6 al WPI i ≥ 9 a l’SSS.

(2) Dolor generalitzat, definit com a dolor en, com a mínim, 4/5 regions. El dolor 
mandibular, de pit i abdominal no s’inclouen en la definició de dolor generalitzat.

(3) Els símptomes han estat presents durant 3 mesos, com a mínim.
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(4) El diagnòstic de FM és vàlid independentment d’altres diagnòstics, no és excloent la 
presència d’altres malalties importants.

Comprovació

(1) WPI: anotar el nombre d’àrees en què la pacient ha tingut dolor durant l’última setmana. 
En quantes d’aquestes àrees hi ha hagut dolor? La puntuació serà d’entre 0 i 19.

Regió 1, part superior 
esquerra
Mandíbula esquerra
Cintura escapular esquerra
Avantbraç esquerre
Braç esquerre

Regió 2, part superior dreta
Mandíbula dreta
Cintura escapular dreta
Avantbraç dret
Braç dret

Regió 5, part axial
Coll
Part alta de l’esquena
Part baixa de l’esquena
Pit
Abdomen

Regió 3, regió inferior esquerra
Maluc (glutis, trocànter) 
esquerre
Cuixa esquerra
Camal esquerre

Regió 3, regió inferior dreta
Maluc (glutis, trocànter) dret
Cuixa dreta
Camal dret

(2) SSS

Fatiga

Son no reparador

Símptomes cognitius

Per a cada un dels 3 símptomes anteriors indicar el nivell de severitat de l’última setmana 
mitjançant l’escala següent:

          0 = Cap problema

          1 = Problemes lleus, generalment lleus o intermitents

          2 = Problemes considerables, moderats, presents sovint i/o a un nivell moderat

          3 = Problemes severs, generalitzats, continus, impedeixen el funcionament del dia a dia.

L’escala de severitat simptomatològica (SSS): és la suma de les puntuacions de severitat dels 
tres símptomes (fatiga, son no reparador i símptomes cognitius) (0-9) més la suma (0-3) dels 
següents símptomes, si la pacient els ha patit durant els sis mesos previs:
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Tot i això, un dels principals problemes que afecta tant a la recerca com a la pràctica clínica en 

relació amb la FM és la falta de marcadors diagnòstics que la caracteritzen. Actualment, no hi 

ha cap prova mèdica que sigui capaç de distingir a una persona amb FM d’una persona sense 

la sindrome, deixant com a única opció el diagnòstic clínic partint d’un conjunt de símptomes i 

d’haver descartat altres malalties. En conseqüència, la FM és un dels diagnòstics més qüestionats 

mundialment (López-Solà et al., 2017; Perrot, 2012). Un dels primers intents de consensuar uns 

criteris diagnòstics per a la FM va ser el de Yunus i col·laboradors el 1981. En el seu article, van 

diferenciar dues categories dins de la FM: la FM primària i la FM secundària. La primera categoria 

—que van descriure com una de les malalties reumàtiques més comunes— la van definir com una 

síndrome amb un patró particular de símptomes que incloïa dolor musculoesquelètic generalitzat, 

rigidesa, dolor i sensació subjectiva d’inflamació en les articulacions. Van afegir, a més, que aquests 

símptomes semblava que empitjoraven per factors externs com el temps atmosfèric o el grau 

d’activitat física. D’altra banda, la fibromiàlgia o fibrositis secundària la defineixen com aquella 

que apareix com a resposta a un trauma o a una malaltia greu com un càncer o una malaltia 

reumatològica (Yunus, Masi, Calabro, Miller, & Feigenbaum, 1981).

No és però fins al 1990 que el Col·legi Americà de Reumatologia (ACR, de l’anglès American College 

of  Rheumatology) no fa el primer estudi multicèntric liderat pel doctor Frederick Wolfe on es busca 

unificar i contrastar els diferents criteris diagnòstics que hi havia publicats fins aleshores. Aquests 

criteris oficials definien la FM a partir de dos eixos: 1) una història de dolor crònic generalitzat, 

entès com a dolor en les meitats superior i inferior del cos, i en la regió axial, sense un origen 

clar; i 2) dolor en com a mínim 11 de 18 punts dolorosos (9 punts parells) distribuïts per tot el 

cos en ser pressionats amb una força de 4 kg (Wolfe et al., 1990) (Figura 1.1). 

Nota: La taula ha estat traduïda i adaptada de Wolfe et al. (2016)

          (1) Mal de cap (0-1)

          (2) Dolor o rampes en l’abdomen inferior (0-1)

          (3) Depressió (0-1)

El càlcul de la severitat total és de 0-12.

L’escala de severitat de fibromiàlgia (FS) és la suma de les escales WPI i SSS.
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Figura 1.1 Punts gallet de la Fibromiàlgia segons els criteris diagnòstics ACR 1990

Malgrat que aquesta primera classificació va suposar la formalització i el reconeixement mèdic 

internacional de la FM, durant els anys posteriors a la publicació d’aquests criteris es va fer 

evident que no comprenien la complexitat total de la síndrome i, per tant, es feia necessària una 

actualització (Wolfe et al 2010). Aquests primers criteris diagnòstics no eren aplicables a l’atenció 

primària atès que eren molt rígids i quan les pacients milloraven o tenien una fase amb baixa 

simptomatologia, deixaven de complir-se; a més a més, obviaven símptomes que es consideraven 

claus per molts metges com per exemple la fatiga o els problemes cognitius. Per això, en la nova 

versió de criteris diagnòstics del 2010, l’ACR va proposar que la FM fos quelcom més enllà que 

dolor crònic generalitzat. També segons dos eixos, el diagnòstic de FM de l’ACR del 2010 la va 

definir com a: 1) dolor generalitzat en 7 o més (de 19) àrees del cos, i 2) presència i severitat de 
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tres símptomes característics de la FM — fatiga, son no reparador i problemes cognitius—. La 

simptomatologia ha de ser-hi present durant un mínim de 3 mesos com en els criteris del 1990. 

Aquesta nova proposta de criteris facilita el diagnòstic amb un qüestionari que aplica el clínic i 

que consta de dues escales corresponents als dos eixos que defineixen la FM. D’una banda hi ha 

l’índex de dolor generalitzat o WPI (de l’anglès Widespread Pain Index), que avalua la presència de 

dolor en 19 parts del cos; i de l’altra hi ha l’índex de severitat de símptomes o SSS (de l’anglès 

Symptom Severity Scale) que avalua el grau d’afectació que representen els diferents símptomes 

(p. ex., fatiga, son no reparador, problemes cognitius). A més a més, s’inclou en el diagnòstic la 

necessitat de demostrar que la simptomatologia present no és causada o explicada per una altra 

patologia o situació (Wolfe et al., 2010). El 2011, es proposa encara una nova modificació per 

possibilitar l’ús d’aquestes escales en estudis epidemiològics i, sumant les escales WPI i SSS, es 

crea l’escala de Simptomatologia de la FM (FS, de l’anglès Fibromyalgia Symptoms scale). En aquesta 

actualització se substitueix l’apreciació subjectiva del metge de l’afectació de la  FM per la suma 

de 3 símptomes específics reportats per les pacients (Wolfe et al., 2011).

L’última actualització dels criteris diagnòstics va tenir lloc el 2016, amb l’actualització del concepte 

de dolor crònic generalitzat (DCG). Els criteris que actualment són vigents són els de l’ACR 2016: 1) 

DCG en com a mínim 4 de 5 regions del cos; 2) els símptomes hi han de ser presents en una intensitat 

semblant durant un mínim de 3 mesos; 3) la puntuació a l’índex WPI ha de ser superior o igual a 7 i la 

de l’índex SSS superior o igual a 5, o bé també les puntuacions de l’índex WPI s’han de trobar entre 

4 i 6 i les de l’índex SSS han de ser de 9 o més; 4) el diagnòstic de FM és vàlid independentment de 

qualsevol altre diagnòstic, i no exclou d’altres diagnòstics (Wolfe et al., 2016) (Taula 1.1).

D’altra banda, des de l’OMS es proposa una nova formulació de la classificació creant de cara a 

la classificació CIE-11 una nova categoria diagnòstica per al dolor crònic primari, amb el DCG 

com a diagnòstic de segon ordre del qual formarà part la FM (Nicholas et al., 2019), segons els 

criteris diagnòstics ACR 2016. Seguint un raonament similar, Wolfe i col·laboradors han proposat 

crear uns criteris diagnòstics pel DCe: un mínim de 7 punts dolorosos repartits en almenys 4 

de 5 àrees del cos (Wolfe et al., 2019), els quals formarien part del diagnòstic de la FM, però no 

serien exclusis d’aquesta síndrome. 
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Criteri 
ACR

Eix 1. 
DCG

Eix 2. 
Severitat

Símptomes

Durada 
mínima

Diagnòstic Diagnòstic 
diferencial

Taula 1.2 Evolució dels criteris ACR des del 1990 fins al 2016

1990

En les meitats 
superior i 
inferior del 
cos, i en la 
regió axial. 
Sense un 
origen clar.

Dolor en 
com a 
mínim 11 
de 18 punts 
dolorosos 
al ser 
pressionats 
amb una 
força de 4 kg.

3 mesos

El clínic. 
Exercir 
pressió de 
4kg en els 18 
punts delcos.

2010
≥7 /19 àrees 
del cos.

Presència de 
fatiga, son 
no reparador 
i problemes 
cognitius.

3 mesos

El clínic, 
administrant 
dues escales, 
la WPI i la 
SSS.

Que els símptomes 
no siguin deguts a 
cap altre patologia.

2011
≥7 /19 àrees 
del cos.

Presència de 
fatiga, son 
no reparador 
i problemes 
cognitius.

3 mesos

La pacient, 
al respondre 
les escales 
autoadminis-
trades.
FS = WPI + 
SSS.

Que els símptomes 
no siguin deguts a 
cap altre patologia.

2016
4/5 regions 
del cos.

WPI ≥7 i SSS 
≥5
O bé
WPI 4-6 i 
SSS >9

3 mesos

La pacient, 
al respondre 
les escales 
autoadminis-
trades.

Que els símptomes 
no siguin deguts a 
cap altre patologia. 
El diagnòstic és vàlid 
pendentment d’altres 
diagnòstics.

Nota: ACR: de l’anglès American College of  Rheumatology; DGC: Dolor Crònic Generalitzat; WPI: 

de l’anglès Widespread Pain Index; SSS: de l’anglès Symptom Severity Scale; FS: de l’anglès Fibromyalgia 

Symptoms Scale.
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 1.2. Epidemiologia

La FM és una de les principals causes de DCG, afecta un 1,78% de la població mundial (Branco et 

al., 2010; Cabo-Meseguer, Cerdá-Olmedo, & Trillo-Mata, 2017; Heidari, Afshari, & Moosazadeh, 

2017; Marques, Santo, Berssaneti, Matsutani, & Yuan, 2017), i un 2,4% de la població espanyola 

(Cabo-Meseguer et al., 2017; Queiroz, 2013). Afecta més les dones que els homes (4:1), és més 

present al voltant dels 50 anys, en àrees rurals i amb un nivell socioeconòmic baix (Cabo-Meseguer 

et al., 2017). Un baix nivell d’educació i l’obesitat són altres variables que es relacionen amb la 

FM. Actualment és una de les principals causes de visita a atenció primària i la segona malaltia 

reumatològica més comuna després de l’artrosi (Sanada et al., 2015), el principal motiu de dolor 

crònic en persones a l’atur i el diagnòstic que causa més dies d’absentisme laboral (Leadley, 

Armstrong, Lee, Allen, & Kleijnen, 2012).

Posant en context aquestes dades, la FM és més prevalent en la població espanyola que l’artritis 

reumatoide (0,5%), però menys que l’osteoporosi de mans (6,2%) o el dolor lumbar (14,8%). 

Malgrat això, lidera el rànquing en nivells de deteriorament de qualitat de vida en termes d’impacte 

social, familiar, emocional i sanitari, i és la síndrome reumatològica amb més presència concomitant 

amb la depressió (Cabo-Meseguer et al., 2017). Presenta comorbiditat alta amb diferents malalties 

anomenades “funcionals” (o “síndromes de sensibilització central”) com ara l’IBS (32%), el mal 

de cap tensional (55%), la depressió (62%), trastorns d’ansietat com el trastorn per atacs de pànic 

(28,2%) o la fòbia social (29%), o el trastorn per estrès posttraumàtic (TEPT; 8,4%) (Carta et 

al., 2018; Häuser et al., 2015; Janssens, Zijlema, Joustra, & Rosmalen, 2015; Kindler, Bennett, & 

Jones, 2011; Lichtenstein, Tiosano, & Amital, 2018; Palagini et al., 2016; Queiroz, 2013).

L’estudi EPIFFAC, realitzat a Espanya entre el 2011 i els 2012 reporta que un 84% dels pacients 

amb FM pateix alguna malaltia concomitant, així, un 64% presentaven una altra malaltia 

musculoesquelètica o degenerativa, un 35% tenien un diagnòstic relacionat amb la salut mental, un 

28% tenen SFC, un 27% presentaven problemes digestius, un 23,5% problemes cardiovasculars 

i un 19% problemes endocrins o metabòlics (Collado et al., 2014).

 1.3. Etiopatogènesi

L’etiopatogènesi de la FM no està establerta. Es considera que la FM és conseqüència de la 

confluència de diversos factors genètics, epigenètics, socials i psicològics que juguen papers en la 
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predisposició, desencadenament o manteniment de la síndrome i que condicionen una alteració 

persistent en els sistemes de regulació del dolor (Cabo-Meseguer et al., 2017).

En referència als factors biològics, diferents hipòtesis en relació amb la fisiopatologia de la FM 

han implicat el sistema nerviós central (SNC) i el sistema nerviós perifèric, així com alteracions 

concretes en neurotransmissors i en els sistemes endocrí i immunitari en la predisposició i 

manteniment de la FM (Grayston et al., 2019). Que els principals símptomes de la FM siguin la 

hiperalgèsia difosa, l’al·lodínia, la fatiga, els trastorns del son i les alteracions en l’estat d’ànim, 

són arguments que donarien suport a la hipòtesi que defensa que el principal problema de la 

FM és una alteració del processament sensorial del SNC (Sluka & Clauw, 2016). Estudis de 

ressonància magnètica funcional han demostrat que en pacients amb FM hi ha una hiperactivació 

en àrees implicades en el processament del dolor, com poden ser les connexions de l’ínsula i una 

hipoactivació de les àrees antinociceptives. Estudis recents han suggerit que el nucli del llit de 

l’estria terminal (BNST, de l’anglès Bed Nucleus of  the Stria Terminalis) podria tenir un paper rellevant 

en la fisiopatologia de la FM, atès que el seu volum es troba relacionat tant amb la inflexibilitat 

psicològica (Feliu-Soler et al., 2020) com amb el pensament catastròfic sobre el dolor (Grayston 

et al., 2019; Malfliet et al., 2017; Sluka & Clauw, 2016; Vlaeyen & Linton, 2000), dos constructes 

rellevants en relació amb el dolor crònic en general i l’impacte de la FM en particular (Quartana, 

Campbell, & Edwards, 2009). Altres factors biològics que s’ha proposat que podrien estar relacionats 

amb la FM són la patologia en les fibres petites (Grayston et al., 2019), o les alteracions de l’eix 

hipotàlem-pituïtari-adrenal (HPA) (Sluka & Clauw, 2016; Van Houdenhove & Egle, 2004). Els 

darrers estudis mostren que la FM podria presentar un patró distintiu de funcionament de l’eix 

HPA, caracteritzat per un hipocortisolisme similar al que es troba en trastorns com el TEPT o 

trastorns de la personalitat amb inestabilitat emocional, però amb la característica distintiva que 

en FM no hi hauria una hipersupressió de l’eix associada, com sí que acostuma a passar en els 

trastorns mentals mencionats (González-Vives et al., 2019). 

Una de les principals vies d’afectació dels estressors (tant físics com psicològics) en l’organisme 

és mitjançant l’activació de l’eix HPA, com ja hem comentat a la secció 1.3. Concretament, 

semblaria que en FM l’eix HPA està hipoactivat, i que aquesta resposta anòmala seria resultat 

d’una hiposecreció de l’hormona alliberadora de corticotropina (CRH) a l’hipotàlem (Gupta & 

Silman, 2004; Sluka & Clauw, 2016). 

Podríem definir l’estrès com la resposta fisiològica del cos davant de qualsevol demanda, tant 
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biològica, com emocional o cognitiva (Fink, 2016), i la resposta de l’organisme en intentar tornar 

a un estat d’homeòstasi. Davant d’un estressor, s’activen respostes genèticament determinades a 

nivell neuronal, hormonal i de comportament, amb l’objectiu de preservar o restaurar l’equilibri 

(Van Houdenhove & Egle, 2004). Quan aquest estrès és crònic, les conseqüències a llarg termini 

poden alterar la comunicació fisiològica entre el cervell i els diferents sistemes del cos, comportant 

canvis desadaptatius de llarga durada als sistemes nerviós, immunitari, endocrí i metabòlic, i 

comprometent la resiliència de l’individu a l’estrès i la seva salut (Bottaccioli, Bottaccioli, & Minelli, 

2019). Pel que fa a la funció immune, tot i que no existeix un consens per part dels investigadors 

a identificar i definir les potencials alteracions existents, les darreres revisions coincideixen a 

atribuir-li un paper important en l’etiopatogènesi de la FM (Coskun Benlidayi, 2019; Rodriguez-

Pintó, Agmon-Levin, Howard, & Shoenfeld, 2014; Üçeyler, Häuser, & Sommer, 2011). Essent 

aquest un dels objectius principals d’aquesta tesi doctoral, hi dedicarem el proper apartat 2.

A nivell genètic/epigenètic, diversos estudis han buscat quins gens es podrien relacionar amb 

la predisposició i el desencadenament de la FM. Un dels principals arguments que dona suport 

a la hipòtesi d’una alteració genètica en FM és el fet que tenir un familiar de primer grau amb 

FM multiplica per 13,6 el risc de patir-ne. S’estima, doncs, que aproximadament un 50% de la 

susceptibilitat a la malaltia estaria associada a factors genètics. En una revisió recent, s’han identificat 

els gens més estudiats que potencialment es trobarien relacionats amb la FM: el SLC64A4 (el gen 

del transportador de la serotonina), el TRPV2 (gen expressat en les neurones encarregades de la 

resposta a estímuls mecànics i tèrmics), el MYTIL (que té un paper clau en la diferenciació neuronal 

involucrada en el deteriorament cognitiu) i el NRXN3 (el qual actua al sistema nerviós i està implicat 

en trastorns de l’espectre autista) (D’Agnelli et al., 2019). D’altra banda, en aquesta mateixa revisió 

es proposa que la FM es caracteritza per un patró d’ADN hipometilat en gens responsables de la 

resposta envers  l’estrès i també en la funció de reparació de l’ADN (D’Agnelli et al., 2019).

Finalment, pel que fa als factors psicosocials i psicològics, per una banda s’hi  troben els factors de 

predisposició, com haver patit una infància desfavorable, amb experiències dures o traumàtiques 

com poden ser l’abús físic i/o sexual, el maltractament infantil, l’abandonament, la privació de cura 

i afecte paternal, o esdeveniments vitals estressants, així com també l’exposició perinatal a drogues 

(Eich, Hartmann, Müller, & Fi, 2000; Tan, Jaaniste, & Champion, 2019). Com a conseqüència 

d’aquests factors, es podrien desenvolupar estratègies d’afrontament desadaptatives, a més de 

percebre’s a una mateixa amb molt baixa autoeficàcia davant de les situacions estressants de la 
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vida adulta (Eich et al., 2000). D’altra banda, hi ha els factors considerats desencadenants, que 

acostumen a poder-se situar en el temps, com per exemple la pèrdua de relacions significatives, 

experiències traumàtiques on se senti perillar la pròpia vida, malalties greus, o bé decisions que 

impliquin un canvi molt important de les condicions de vida. És freqüent que pacients amb FM 

relatin haver viscut episodis o crisis com els anteriorment anomenats abans de produir-se per 

primera vegada l’aparició del dolor generalitzat: per exemple, haver de cuidar familiars malalts, 

problemes a la feina, problemes econòmics, etc. (Eich et al., 2000). Finalment, podríem parlar 

també de factors mantenidors, com ara la comorbiditat amb trastorns de l’estat d’ànim o altres 

trastorns psiquiàtrics, estratègies d’afrontament desadaptatives, processos psicològics alterats 

com la inflexibilitat psicològica o la tendència al catastrofisme —ja esmentats prèviament—, 

una baixa resiliència, males relacions familiars o problemes econòmics (Tan et al., 2019). Així, 

les pacients amb FM acostumen a presentar poca resiliència, la qual es podria definir com un 

mecanisme d’afrontament de l’estrès que capacitaria per adaptar-se amb èxit a les pertorbacions 

que amenacen el funcionament i desenvolupament de la vida diària de les pacients (Casale et al., 

2019). Aquesta baixa resiliència predisposaria al desenvolupament de trastorns psiquiàtrics com 

el TEPT, el Trastorn de Depressió Major (TDM) i Trastorns d’Ansietat, així com a experimentar 

elevats nivells d’estrès. 

2. Alteracions immunitàries en la fibromiàlgia

La inflamació és la resposta defensiva del nostre cos davant la invasió de substàncies exògenes o 

substàncies endògenes nocives. Les cèl·lules i les molècules responsables de la immunitat formen 

el sistema immunitari (SI), que és el responsable de dur a terme la resposta immunitària. El SI 

consta de tres components principals per vehiculitzar aquesta defensa: 1) barreres anatòmiques 

i fisiològiques (p. ex. la pell o les mucoses); 2) la immunitat innata; i 3) la immunitat adquirida 

(Abbas, Lichtman, & Pober, 2002; Delves & Roitt, 2000; Turvey & Broide, 2010). Pels motius 

que interessen en aquesta tesi, ens centrarem en els dos darrers.

Tradicionalment s’ha menystingut el paper de la resposta innata i els investigadors han centrat els 

esforços en la resposta adaptativa, però cada cop més estudis estan demostrant la capacitat de la resposta 

innata en la detecció de la infecció i en reforçar i regular la resposta adaptativa, fent-li perdre l’etiqueta 

“d’immunitat inespecífica”. No només això, sinó que també s’està demostrant l’important rol que 

juga davant la regulació de les malalties inflamatòries o autoimmunitàres com poden ser la diabetis 

tipus I, el IBS o el lupus (Turvey & Broide, 2010). La immunitat innata consta d’un nombre limitat de 
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receptors per detectar patògens invasors, però ho compensa amb la rapidesa d’acció: en tan sols uns 

minuts, la immunitat innata ja està reaccionant davant l’agent agressor amb una resposta inflamatòria 

protectora. La funció de la resposta innata la duen a terme tant cèl·lules d’origen hematopoètic com no 

hematopoètic. Les primeres inclouen cèl·lules fagocitàries: neutròfils, monòcits/macròfags, mastòcits, 

cèl·lules dendrítiques, eosinòfils, basòfils i cèl·lules citolítiques naturals (NK, natural killer cells). A nivell 

molecular, la resposta innata compta amb proteïnes de fase aguda com el lipopolisacarid binding protein (LBP) 

o la proteïna C-reactiva (PCR) (component humoral), i citocines, que regulen i coordinen nombroses 

activitats de les cèl·lules de la immunitat innata (Abbas et al., 2002; Delves & Roitt, 2000). Quant a les 

no hematopoètiques, inclouen principalment cèl·lules epitelials (p. ex. pell o vies respiratòries). 

En segon lloc, la resposta adaptativa, apresa o adquirida, té la capacitat de generar receptors per a, 

teòricament, qualsevol antigen. Els limfòcits T i B, que no han estat exposats prèviament, passen per 

un procés de divisió cel·lular i maduració (clonació) abans d’exercir les seves funcions efectores en 

trobar-se amb l’antigen (Vivier et al., 2011). La resposta adaptativa està estimulada per l’exposició a 

agents infecciosos que augmentarien la magnitud i capacitat de resposta immunitària amb cada exposició 

(memòria immunitària). La clonació dels limfòcits presenta però, dues contrapartides importants. 

D’una banda la generació aleatòria de receptors i la capacitat memorística d’aquestes cèl·lules; són el 

principal factor de risc de les malalties autoimmunes. Concretament, els receptors de les cèl·lules B i T 

són específics per a cada proteïna, i atesa la creació aleatòria d’aquests receptors, a vegades se’n creen 

per proteïnes pròpies del cos que són imprescindibles per a la vida, com poden ser la insulina o la 

mielina. D’altra banda,  aquesta especificitat dels receptors implica una latència de resposta molt més 

elevada que la de la immunitat innata, tardant fins a 5 dies des de la presentació de l’antigen a tenir la 

quantitat necessària de cèl·lules especialitzades per atacar-lo (Turvey & Broide, 2010). 

Finalment, la defensa òptima s’aconsegueix amb la integració de les respostes innata i apresa del 

SI. Un clar exemple són les cèl·lules NK, que tradicionalment s’han considerat part de la resposta 

innata per la seva falta de receptors específics, però que alhora presenten memòria cel·lular, cosa 

que fins ara s’havia considerat exclusiva del SI adaptatiu (Vivier et al., 2011). És per això que a dia 

d’avui la distinció entre resposta innata i adaptativa es considera simplista, ja que la majoria de les 

respostes del SI adaptatiu es construeixen a partir de la resposta innata (Iwasaki & Medzhitov, 

2015; Turvey & Broide, 2010; Vivier et al., 2011).

Les citocines són les proteïnes encarregades de la interacció i comunicació entre les cèl·lules actores 

en les dues varietats de resposta immunària. Una citocina actua com a mediador químic provocant 
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una resposta cel·lular. “Citocina” és el nom general que reben aquestes proteïnes comunicadores i 

es diferencia en funció de la cèl·lula emissora, i es pot anomenar, per exemple, “interleucina” (IL) 

quan és produïda pels leucòcits, i en són els macròfags i les cèl·lules T cooperadores o auxiliars 

(Th) les principals productores, “limfocina” quan prové dels limfòcits, o bé “quimiocina” (CXCL) 

quan prové de les cèl·lules amb activitat quimiotàctica. Diferents tipus de citocines poden ser 

secretades per una mateixa cèl·lula, i alhora poden actuar en diferents tipus de cèl·lules diferents, 

són d’activitat redundant (diverses citocines tenen la mateixa funció), i són produïdes en cascada 

(J.-M. Zhang & An, 2007). Les citocines més estudiades són les IL, la nomenclatura de les quals 

respon a l’ordre segons el qual s’han anat descobrint (IL-1, IL-2, etc.). 

Tradicionalment, les citocines s’han classificat com a proinflamatòries o antiinflamatòries segons 

la seva funció dins del SI. Les primeres són produïdes principalment pels macròfags i estan 

involucrades en l’activació de la resposta immunitària-inflamatòria. D’altra banda, les segones tenen 

una funció homeostàtica, de regulació de la inflamació, i per això es consideren antiinflamatòries 

(J.-M. Zhang & An, 2007). Malgrat que aquesta distinció entre citocines proinflamatòries i 

antiinflamatòries segueix sent útil, cada cop hi ha més estudis que mostren que és una distinció 

que simplifica la complexa realitat del SI. Un clar exemple d’això és el cas de l’IL-6. 

Hi ha evidència molt robusta que indica que l’IL-6 seria una de les principals (si no la més important) 

IL proinflamatòries (Maes et al., 1999; Rodriguez-Pintó et al., 2014; Sanada et al., 2015; Üçeyler et 

al., 2011). Ara bé, degut al seu sistema de senyalització bifurcat, l’IL-6 no només tindria una funció 

proinflamatòria, sinó que també exerciria funcions homeostàtiques en estimular l’alliberament 

de l’IL-10 (una de les principals citocines amb funció antiinflamatòria) i bloquejar l’alliberament 

de citocines proinflamatòries com el factor de necrosis tumoral (TNF)-α o l’IL-1β (Raison, 

Knight, & Pariante, 2018). Per tant, més que parlar de citocines clarament “proinflamatòries” o 

“antiinflamatòries”, probablement en un futur proper haurem de parlar de les funcions o vies 

d’acció proinflamatòries o antiinflamatòries de les diferents citocines.

 2.1. Els fenotips IRS/CIRS: una nova conceptualització del sistema immunitari

A finals de la dècada dels noranta, el doctor Michael Maes va proposar una conceptualització 

més estructurada del sistema immunitari que en tingués en compte la complexitat i hi integrés les 

interaccions constants que es donen. Volent, doncs, salvar simplificacions com la divisió del SI en 

resposta innata vs. adquirida, o de les citocines en proinflamatòries o antiinflamatòries, el doctor 



34

Maes va agrupar els diferents tipus cel·lulars del SI segons la seva funció i les seves interaccions 

en diferents fenotips (Maes et al., 2012; Maes & Carvalho, 2018; Roomruangwong et al., 2020).

En primer lloc va definir el “sistema de resposta immunitària-inflamatòria” o IRS com el fenotip que 

engloba totes aquelles cèl·lules productores de substàncies que promouen la resposta inflamatòria, 

com per exemple els macròfags i els seus productes, mentre que tinguin una funció proinflamatòria 

(Maes et al., 1998; Song et al., 1998). Posteriorment, tenint com a referència la resposta immunitària 

davant d’una sèpsia, una cremada o un traumatisme greus, on primer hi ha una resposta inflamatòria 

aguda o síndrome de resposta inflamatòria sistèmica (SIRS), seguida d’una resposta homeostàtica 

o síndrome de resposta compensatòria antiinflamatòria (CARS) que intenta estabilitzar la resposta 

inflamatòria precedent, els doctors Maes i Carvalho van observar que en el TDM el SI mostrava 

un comportament similar, tot i que molt menys sever. Establint el paral·lelisme entre ambdues 

respostes van proposar el “sistema de resposta compensatòria immunoreguladora” (CIRS) com 

a fenotip complementari i regulador de l’IRS (Maes & Carvalho, 2018). 

Dins d’aquest model, tant els macròfags com els limfòcits podrien exercir funció proinflamatòria 

Sistema de resposta inflamatòria (IRS)

Sistema de regulació de resposta inflamatòria (CIRS)

Activació de les cèl·lules T

M1

M2

IL-1RA

TNFα, IL-1β, IL-6

Hp, α1S,
α1AT, α2M,

Hx

IFNγ

IL-10

IL-4, IL-10, TGF-β

TGF-β

TGF-β, IL-6

IL-12

IL
-12

IL-4

Th1

Th17

Treg

Th2

T0M0

Figura 1.2 Esquema de la interacció dels sistemes de resposta inflamatòria (IRS) i de regulació 

de la resposta inflamatòria (CIRS).
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i antiinflamatòria o homeostàtica en funció del fenotip en què actuen. Els macròfags poden 

polaritzar-se en macròfags del tipus M1 (proinflamatori) o M2 (antiinflamatori), i els limfòcits 

Th es polaritzen principalment en Th1, Th2, Th17 i Treguladors (Treg). D’entrada, l’IRS està 

constituït per 6 fenotips diferents, els macròfags M1 i els leucòcits Th1 i Th17, la immunitat 

mediada per cèl·lules (CMI, de l’anglès cell mediated immunity), les quimiocines i les proteïnes de fase 

aguda (PFA), tots amb funcions principalment proinflamatòries. Els macròfags M1 són productors 

d’IL-1β, IL-6 i TNF-α, que activen la resposta dels limfòcits Th1, productors d’interferon gamma 

(IFN-γ), IL-2 i IL-12. La interacció entre l’M1 i els Th1 forma el CMI o el que es coneix com 

a inflamació. La diferenciació de les T0 en Th1 o Th17 depèn de la interacció d’aquestes amb 

altres citocines alliberades principalment pels macròfags M1; així, quan interaccionen amb l’IL-12 

passen de T0 a Th1, que té una funció proinflamatòria, o bé quan interaccionen amb les citocines 

IL-6, IL-1β o el transforming growth factor β1 (TGF-β1), passen a ser Th17, que està involucrada en 

l’acció autoimunitària i té funció proinflamatòria (Roomruangwong et al., 2020). 

A més, les citocines IL-6, IL-1β o el TNF-α (M1), juguen un paper primordial en orquestrar la 

resposta immunitària-inflamatòria, incloent l’estimulació i l’alliberament de PFA en el fetge, com 

la proteïna PCR i les proteïnes antiinflamatòries hapatoglobina (Hp), alpha 1S, hemopexina (Hp) 

i antitripsina alpha-1 (aAT). 

Nivells elevats d’aquests marcadors indiquen la presència d’una resposta inflamatòria però, alhora, 

com que algunes d’aquestes proteïnes tenen com a funció activar fenotips característics del CIRS, 

presenten també funció antiinflamatòria i antioxidant, i per tant formen part també del CIRS 

(Roomruangwong et al., 2020). Per exemple, les cèl·lules que alliberen IL-1β, són productores 

alhora del seu inhibidor, el sIL-1RA, que un cop alliberat en el torrent sanguini inhibeix la 

cascada d’acció de l’IL-1β unint-se al receptor de membrana de l’IL-1. Per tant, elevats nivells 

de sIL-1RA en plasma són indicadors d’una activació de l’IRS (incloent activació de monòcits/

macròfags), però també indiquen que hi ha una activació homeostàtica del CIRS. De la mateixa 

manera, durant un episodi de resposta immunoinflamatòria es troben nivells elevats d’IL-10, IL-4 

i TGF-β, secretades pels fenotips immunes Th2 i Treg que formen part del CIRS i desenvolupen 

una funció reguladora de l’IRS (Maes & Carvalho, 2018; Roomruangwong et al., 2020).

Referent al CIRS, els principals tipus cel·lulars que el configuren són els macròfags M2, i els 

limfòcits Th2 i Treg que tenen efectes immunoreguladors. L’M2 és productor d’IL-4, que en 

interaccionar amb els T0 els transforma en Th2. Al seu torn, aquests produeixen IL-10 i TGF-β1 
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que, entre altres, augmenten la producció d’IL-1RA, l’inhibidor principal d’IL-1 (Maes & Carvalho, 

2018; Roomruangwong et al., 2020). Així, una de les principals vies d’acció del CIRS és exercida 

per citocines com l’IL-4, l’IL-10 i el TGF-β. Aquestes citocines alliberades per les cèl·lules Treg 

regulen l’activitat de les cèl·lules Th1, Th17 i Th2. L’IL-4 activa als macròfags M2, que són part 

principal del CIRS mitjançant la producció d’IL-4, IL-10, TGF-β i sIL-1RA, la funció de les quals 

és aturar la producció d’IL-1β, IL-6 i TNF-α. Les citocines IL-10 i TGF-β també poden induir 

les cèl·lules T0 a convertir-se en Treg, mentre que l’IL-10 estimula l’alliberament de sIL-1RA pels 

macròfags i reprimeix les cèl·lules Th1 i M1. Per la seva banda, el TGF-β atenua la producció de 

citocines proinflamatòries provinents d’M1, així com la proliferació d’altres cèl·lules immunitàries 

com les cèl·lules B (secretores d’anticossos, corresponents a la immunitat humoral). 

Com hem vist, no és fàcil entendre les interaccions entre els fenotips del SI. Gràcies a la seva 

funció autoregulatòria, un marcador de l’IRS acaba directament o indirectament elicitant la 

resposta homeostàtica del CIRS per evitar que el sistema acabi “sobreinflamat”. I, al contrari, per 

evitar una supressió absoluta de la inflamació i per tant permetre una resposta defensiva davant 

d’antigens, els marcadors del CIRS s’autoregulen. Això implica doncs que per poder comprendre 

realment l’estat immunitari d’una persona, és essencial avaluar múltiples marcadors simultàniament, 

idealment de diferents fenotips. Per clarificar al màxim possible l’esquema presentat en aquest 

apartat, hem representat el funcionament de l’IRS/CIRS en la Figura 1.2.

 2.2. La hipòtesi inflamatòria de la FM.

El doctor Harvey Moldofsky va ser pioner en relacionar els símptomes de la FM amb els símptomes 

associats al son no reparador que apareixen quan una persona no descansa bé, com poden ser el 

dolor generalitzat, la fatiga o el malestar psicològic i que, com hem vist, són claus en la FM. Quan 

es van observar aquestes similituds, es va plantejar la possibilitat que la falta de son reparador 

alteri el SI de les pacients amb FM i SFC, desencadenant-ne la simptomatologia característica i 

plantejant així per primer cop la hipòtesi inflamatòria de la FM (Moldofsky, 1993, 1995). 

Estudis posteriors han explorat àmpliament aquesta teoria, deslligant-la de la falta de son 

reparador i plantejant la inflamació com a causa de la FM en un subgrup de pacients o com a 

causa de part de la seva simptomatologia. La relació entre el SI i els símptomes de la FM es troba 

abastament estudiada en l’actualitat i confirmada en relació amb, per exemple, les alteracions del 

son (Opp & Krueger, 2015), el dolor crònic (J.-M. Zhang & An, 2007), els trastorns de l’estat 
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Taula 1.3 Biomarcadors del sistema de resposta inflamatòria (IRS) i el sistema de regulació de 

resposta inflamatòria (CIRS) i les seves funcions principals

Citocina/quimiocina
receptor soluble

Fenotip 
predominant

Funció 
IRS/CIRS

Funció 
principal 

Interleucina (IL)-1β M1 IRS

Citocina pro inflamatòria. 
Estimula les cèl·lules T. 
Inflamació i febre, resposta 
aguda, hematopoesi.

Factor de necrosis 
tumoral (TNF)-α M1 IRS

Citocina proinflamatòria. Regula 
glòbuls blancs, produeix febre i 
inductor d’apoptosi cel·lular.

Receptors solubles 
de TNF-α 1 i 2 
(sTNF-αR1 i sT-
NF-αR2)

--- CIRS

Receptor soluble del TNF-α. 
Aquests receptors actuen 
com a esquers del TNF-α i 
en redueixen l’activitat i la 
senyalització.

IL-6 M1 IRS

Citocina proinflamatòria. Actua 
en fase aguda, proliferació de 
cèl·lules B, trombopoesi, actua 
sinergicament amb IL-1 i TNF a 
les cèl·lules T.

sIL-6r --- IRS
Receptor soluble de l’IL-6. 
S’uneix a la IL-6 i inicia la via de 
trans-signaling de l’IL-6.

Glicoproteïna 
(gp)130

--- ---

Proteïna trans-membrana. 
S’uneix a la família de receptors 
de la IL-6 (IL-6r). Via IL-6 
clàssica i trans-signalling.

gp130 soluble 
(sgp130) --- CIRS

Proteïna trans-membrana 
soluble.  S’uneix a la IL-6 i en 
bloqueja la resposta. Inhibidor 
selectiu de la via trans-signaling.

Granolucyte-macrophage 
colony-stimulating factor 
(GM-CSF)

M1 IRS
Macròfag. Estimula el 
desenvolupament de les cèl·lules 
immunitàries.
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CCL-3 o macrophage 
inflammatory protein 
(MIP-1α)

M1 IRS

Macròfag. Recluta cèl·lules 
mononuclears, activa els 
granulòcits i indueix la 
producció d’IL-1, IL-6 i TNF-α.

CCL-2 o monocyte 
chemoattracant protein 
(MCP1)

Macròfags, 
monòcits i 
cèl·lules 

dendrítiques

IRS
Monòcit. Recluta cèl·lules T i 
monòcits

Proteïna C-reactiva 
(PCR)

M1- fase aguda IRS
Proteïna de fase aguda. 
Marcador d’inflamació 
inespecífica.

Proteïna lligand de 
lipopolisacàrid (LBP)

Fase aguda 
(fetge)

IRS

Proteïna de fase aguda. 
S’uneix al lipopoliscàrid (LPS), 
permetent que els marcadors 
CD12 i TLR4 el reconeguin per 
induir la resposta immune.

IL-2 Th-1 IRS
Citocina proinflamatòria. 
Proliferació de cèl·lules B i T, 
funció NK.

sIL-2r Th-1 CIRS

Receptor soluble de l’IL-2. 
Redueix els nivells d’IL-2, 
suprimeix la proliferació d’IL-2, 
promou la diferenciació de les 
T0 a Treg.

Interferon-γ (INF-γ) Th-1 IRS

Citocina proinflamatòria. 
Dirigeix la diferenciació dels 
TCD4+ en limfòcits Th1. 
Indueix la secreció d’IL-12 
ampliant la reacció.

IL-12 Th-1 IRS
Citocina proinflamatòria. 
Promou la diferenciació de T0 a 
Th-1.

IL-17 Th-17 IRS

Citocina proinflamatòria. Media 
la resposta proinflamatòria i 
estimula la producció d’altres 
citocines proinflamatòries com 
l’IL-6, IL-1β o TNF-α.
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IL-3
Cèl·lules T acti-

vades
IRS

Citocina proinflamatòria. 
Activa macròfags i granulòcits 
i per tant, la producció de 
cèl·lules immunitàries. Estimula 
el creixement de cèl·lules 
progenitores hematopoètiques.

IL-7
Moll de l’os 
i cèl·lules del 

timus
IRS

Citocina proinflamatòria. Activa 
la diferenciació de cèl·lules 
progenitores de limfòcits i el 
desenvolupament de cèl·lules 
T i B. Indueix els productes de 
Th-1 i redueix la producció del 
TGF-β1.

IL-15
Macròfags, 

cèl·lules dendrí-
tiques i epitelials

IRS

Citocina proinflamatòria 
i pliotròpica. Coestimula 
IFN-γ, promou l’expansió i la 
supervivència de les cèl·lules 
immunes.

IL-18
Antigen-presenting 

cells
IRS

Citocina proinflamatòria, 
Diferencia cèl·lules T0 a Th-1, 
activa macròfags, incrementa 
els nivells d’IFN-γ, defensa de 
l’hoste.

CLL-11 o eotaxina Th-2, eosinòfíls IRS Quimiocina. Recluta eosinòfils.

CXCL-8 o IL-8 --- IRS
Quimiocina. Indueix la 
quimiotaxi de neutròfils i 
promou la fagocitosi.

Haptoglobina (Hp)
M1- fase aguda 

(fetge)
CIRS

Proteïna de fase aguda. 
Captura HMGB1 i complexos 
d’hemoglobina; estimula 
al fenotip Th-2, IL-10, i 
hemooxigenasa-1 (HO-1); 
inhibeix la ciclooxigenasa 2 
i cèl·lules efectores. És un 
antioxidant potent.

α1 Antitripsina (aAT)
M1- fase aguda 

(fetge)
CIRS

Proteïna de fase aguda. Amb 
activitat antiproteasa, inhibeix 
la producció d’IL-8. Regula 
la quimiotaxi de neutròfils, la 
proliferació de cèl·lules T i B, 
la producció de citocines per 
monòcits i macròfags.
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α2 macroglobulina 
(α2M)

M1- fase aguda 
(fetge)

CIRS

Proteïna de fase aguda. Indueix 
latència d’IL-6, TNF-α i IL-1β 
i té efectes immunoreguladors, 
atès que protegeix dels efectes 
tòxics d’aquestes citocines. 
Inhibidor de la panproteïnasa.

α1-àcid-glicoproteina 
(AGP)

M1- fase aguda 
(fetge)

CIRS

Proteïna de fase aguda. Atenua 
la proliferació de les cèl·lules 
T induïda per mitògens, prevé 
les infeccions per bacteris 
gramnegatius i promou la cura 
de ferides.

Receptor soluble 
antagonista de l’IL-1 
(sIL-1RA)

M2 CIRS
Receptor antagonista soluble de 
l’IL-1. Frena la senyalització de 
l’IL-1.

IL-4
Th-2/Cèl·lules 

T activades
CIRS

Citocina antiinflamatòria. 
Suprimeix l’activitat de les 
citocines M1 i Th-1, promou 
macròfags M2, activa l’sIL-
1RA i la producció d’IL-
10. Proliferació de cèl·lules 
B, creixement d’eosinòfil i 
mastòcits. Expressió de cèl·lules 
B. 

IL-5 Th-2 ---
Citocina antiinflamatòria. Factor 
de creixement per a les cèl·lules 
B i els eosinòfils.

IL-13 Th-2 CIRS

Citocina antiinflamatòria. 
Regulador de la síntesi de l’IgE, 
té funcions CIRS comparables a 
les de l’IL-4 però més lleus.

Factor de creixe-
ment transformador 
(TGF-β1)

Treg CIRS

Citocina antiinflamatòria. 
Inhibeix les cèl·lules Th-1 i 
Th-17, estimula l’sIL-1RA, 
disminueix la producció d’IL-1β, 
IL-12, IFN i TNF-α.
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IL-10 Treg CIRS

Citocina antiinflamatòria. 
Principal citocina reguladora, 
efectes analgèsics, promou la 
proliferació de les cèl·lules B 
i la producció d’anticossos. 
Inhibeix l’alliberació de citocines 
proinflamatòries.

Hemopexina
Fase aguda 

(fetge)
CIRS

Proteïna de fase aguda. 
Inhibeix la Th-17 associada a la 
inflamació, inhibeix la sinergia 
amb HMGB1.

Nota: La taula ha estat adaptada de Roomruangwong et al., (2019).

d’ànim (Maes et al., 2012) o la fatiga (Zielinski, Systrom, & Rose, 2019). De fet, aquest conjunt 

de símptomes coincideix amb el que en anglès s’anomena “sickness behaviour”. En aquest sentit, 

quasi paral·lelament a la proposta precedent, els doctors Steven F. Maier i Linda R. Watkins van 

publicar un dels treballs pioners en el camp de l’estudi de la interacció entre el SNC i el SI, amb 

el títol de “citocines per a psicòlegs”, on descrivien àmpliament com l’estrès provoca una resposta 

en el SI molt similar al “sickness behavior”. Mostraven que els canvis comportamentals i endocrins 

produïts per un estressor (tant físic com psicològic) són molt similars als produïts per l’activació 

immunitària, fins al punt que la resposta immunitària davant d’un estressor és similiar a la produïda 

per la infecció, provocant un increment dels nivells circulants de citocines (Maier & Watkins, 

1998). Així, el “sickness behaviour” agrupa el conjunt de comportaments típicament induïts per 

estressors físics com les infeccions, les ferides i/o traumatismes físics en els mamífers, així com 

també pels estressors psicosocials, com per exemple la soledat, les experiències traumàtiques o 

esdeveniments vitals adversos (Yavne, Amital, Watad, Tiosano, & Amital, 2018). Es caracteritza 

per malestar generalitzat, hiperalgèsia, pirèxia, apatia, desinterès per les relacions socials i amb 

l’entorn, letargia, inhibició del comportament motor, de l’exploració, de la conducta reproductiva, 

anhedònia, somnolència, anorèxia, pèrdua de pes, incapacitat de concentració i ansietat; i està 

mediada pels efectes proinflamatoris de les citocines i la resposta de l’eix HPA a l’estrès (Dantzer, 

2009; Dell’Osso et al., 2015; Maes et al., 2012; Moraes, Miranda, Loures, Mainieri, & Mámora, 

2017). 

D’altra banda, en el camp de la psiquiatria, una associació similar a la que el doctor Moldofsky 

va observar entre el SI i els problemes de son i la FM, es va observar amb relació al TDM (Maes, 
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1993; Maes et al., 2012). Alguns dels símptomes característics d’aquest trastorn són l’anorèxia, la 

pèrdua de pes, la fatiga, la letargia, problemes del son, hiperalgèsia, reducció de l’activitat motora i 

problemes de concentració, tots símptomes estretament relacionats amb el SI. Amb l’observació, 

doncs, del solapament que hi ha entre el “sickness behavior” i el TDM es va proposar la “hipòtesi 

inflamatòria de la depressió” (Maes, Smith, & Simon, 1995). A dia d’avui, múltiples dades assenyalen 

les similituds comportamentals i inflamatòries que hi ha entre el “sickness behavior” i la depressió 

clínica (Maes et al., 2012). Que la FM i la depressió major tinguin tanta comorbiditat, juntament 

amb la hipòtesi inflamatòria d’aquesta, és un altre argument sòlid que va afavorir el plantejament 

de la hipòtesi inflamatòria de la FM.

Així doncs, l’interès per contrastar aquestes hipòtesis en FM ha anat in crescendo des dels primers 

treballs del doctor Moldofsky (Moldofsky, 1993, 1995) i els treballs del doctor Maes (Maes, 1993; 

Maes et al., 1999, 1998)  de finals de la dècada dels noranta a través d’un corpus d’investigació 

que es desenvolupa al llarg de les dues darreres dècades, i que es troba resumit en una revisió 

sistemàtica amb metaanàlisis (Üçeyler et al., 2011) i una revisió narrativa (Rodriguez-Pintó et al., 

2014). Pel que fa al treball de l’equip d’Üçeyler al 2011, es van poder incloure dades de 25 articles 

per a la revisió sistemàtica, 13 dels quals van poder ser metaanalitzats. Els resultats principals 

d’aquest estudi són que en FM es van trobar nivells elevats d’IL-1RA, IL-6 i IL-8 en sèrum i 

d’IL-8 en plasma. D’altra banda, es van observar nivells elevats d’IL-6 en plasma en la metaanàlisi. 

Van reportar però, que l’enorme heterogeneïtat metodològica impedia treure conclusions sòlides 

(Üçeyler et al., 2011). Pocs anys després, Rodriguez-Pintó va presentar una revisió actualitzada, on 

es corroboraven els resultats de la metaanàlisi d’Üçeyler, i s’hipotetitzava sobre el rol que aquestes 

citocines poden tenir en la FM i en el tractament d’aquesta (Rodriguez-Pintó et al., 2014). En 

conclusió, ambdós treballs ofereixen conclusions en una mateixa línia, suggerint l’existència d’una 

alteració en el SI de les pacients amb FM en comparació amb controls sanes (CS), però posant al 

mateix temps de manifest que les limitacions metodològiques dels estudis realitzats impedirien 

treure’n conclusions sòlides (Rodriguez-Pintó et al., 2014; Üçeyler et al., 2011). 

 2.3. Moderadors de la resposta immunitària 

En relació amb les limitacions metodològiques que esmentàvem al final de l’apartat precedent, 

més enllà de la FM, el SI es pot veure afectat per múltiples factors (no exclusius de la malaltia) 

que en moderen l’activitat, i que poden arribar a condicionar-ne la capacitat de resposta davant 

d’un antigen, o fins i tot a provocar-ne una activació perjudicial per a la salut que provoca o 
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perpetua malalties cròniques. Aquests factors poden ser interns, de comportament i ambientals.

Pel que fa a factors interns (propis de la persona), a nivell de la població general alguns d’aquests 

factors poden ser l’edat (Bueno, Lord, & Jackson, 2017; Pawelec & Gupta, 2019) o el sexe (Kiecolt-

Glaser & Glaser, 1988; Ruggierii, Anticoli, D’ambrosio, Giordani, & Mora, 2016; Taneja, 2018), 

la qualitat i quantitat del son (Opp & Krueger, 2015) o el cicle menstrual en dones (Lorenz, 

Heiman, & Demas, 2018).

Dins dels factors comportamentals i de l’estil de vida, les hores d’exposició al sol —relacionades 

amb la síntesi de vitamina D— (Calton, Keane, Newsholme, & Soares, 2015; Khoo et al., 2011), 

l’activitat física o el sedentarisme (Krüger, Mooren, & Pilat, 2016; Sharif  et al., 2018), l’activitat 

sexual (Lorenz, Demas, & Heiman, 2017), l’estrès o la dieta afecten igualment la funció del SI. 

Pel que fa a l’estrès crònic, com hem comentat anteriorment, l’efecte que té sobre l’eix HPA, el 

SNC i el sistema endocrí i la connexió d’aquests amb el SI fan de l’estrès una variable important a 

tenir en compte a l’hora d’avaluar el funcionament del SI (Bottaccioli et al., 2019; Sluka & Clauw, 

2016; Van Houdenhove, Egle, & Luyten, 2005). Quant a l’alimentació, la dieta mediterrània es 

considera una de les més sanes per la baixa ingesta de greixos saturats i l’alta ingesta de greixos 

sans, verdura i espècies (A. Bower, Marquez, & de Mejia, 2016). La ingesta de fruites, verdures 

i altres aliments rics en antioxidants i àcids grassos com l’omega 3 tenen importants efectes 

antiinflamatoris (Fernandes et al., 2020; Fritsche, 2015; Hosseini et al., 2018). D’altra banda, 

dietes altes en ultraprocessats o en sucres refinats, greixos saturats i farines blanques alteren 

la barrera intestinal, permetent la translocació de matèria fecal i bacteris al torrent sanguini, i 

activant vies proinflamatòries que tenen un efecte directe a la barrera hematoencefàlica (Lerner 

& Matthias, 2015; Maes, Sirivichayakul, Kanchanatawan, & Vodjani, 2019). També el consum de 

drogues considerades legals com el cafè (Paiva et al., 2019), l’alcohol (Szabo & Saha, 2015) o el 

tabac (Qiu et al., 2017), i de drogues no legalitzades com la metamfetamina, la cocaïna i l’heroïna 

(Harricharan, Abboussi, & Daniels, 2017) tenen una clara capacitat d’alteració del SI. 

Finalment, hi ha factors ambientals als quals estem exposats passivament, com podrien ser els 

nivells de contaminació atmosfèrica (Zhao et al., 2019) o els disruptors endocrins que trobem en 

plàstics, cosmètiques, menjar i materials ignífugs (Nowak, Jabłońska, & Ratajczak-Wrona, 2019). 

De menció especial són els factors que afecten el SI en condicions de patologia, tant física com 

mental, perquè en aquest cas als factors anteriors s’hi han d’afegir les afectacions pròpies de les 
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malalties corresponents. Les malalties infeccioses o autoimmunitàries presenten per definició 

un SI alterat, ara bé, una alteració del SI pot tenir un paper important en moltes altres malalties. 

Aquest seria el cas de les malalties cardiovasculars (Swirski & Nahrendorf, 2018), de les malalties 

respiratòries (Barnes, 2016), de les malalties degeneratives com l’Alzheimer (Le Page et al., 2017); 

i també de trastorns mentals com l’esquizofrènia (Maes, Sirivichayakul, et al., 2019), els (primers) 

episodis psicòtics (Noto et al., 2019), el TDM (Köhler et al., 2017), el trastorn bipolar (Maes 

& Carvalho, 2018) o el TEPT (Passos et al., 2015), entre d’altres, tots els quals presentarien 

alteracions, tot i que no sempre ben caracteritzades, del SI. Cal a més tenir en compte que la 

medicació associada al tractament de moltes d’aquestes malalties i dels seus símptomes (com pot 

ser el dolor crònic o l’insomni) també pot tenir efectes directes sobre els marcadors inflamatoris 

en sang (Noto et al., 2019; Szałach, Lisowska, & Cubała, 2019). 

El fet que el SI pugui ser alterat per tants factors diferents, sumat a la dificultat metodològica i 

tècnica mateixa a l’hora d’analitzar els paràmetres representatius dels seus components i de la seva 

funció, com poden ser l’hora d’extracció de les mostres, el tipus d’anàlisi bioquímica utilitzada 

per analitzar-les i els límits de detecció que presenten, la determinació en sèrum o plasma, etc., 

fa que els resultats dels diversos estudis disponibles presentin una heterogeneïtat molt alta i que 

sigui molt difícil treure’n conclusions sòlides.

3. El tractament de la fibromiàlgia 

A banda del desconeixement de la fisiopatologia de la FM, una altra realitat a què s’enfronten tant 

professionals sanitàries com pacients és l’actual absència de tractaments curatius per a aquesta 

síndrome. Com veurem en aquest apartat, pocs tractaments ofereixen eficàcia clínicament rellevant 

per controlar-ne els símptomes i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. En un 

esforç per contrastar l’evidència que hi ha respecte dels tractaments per a la FM, diferents grups 

de recerca a nivell internacional han publicat guies de pràctica clínica amb recomanacions tant 

per a metges com per a pacients. Recentment s’ha fet una revisió de les guies publicades i de la 

coherència dels resultats que s’hi presenten (Thieme, Mathys, & Turk, 2017).

Les quatre guies de tractament per a la FM més recents són la de l’American Pain Asociation (APS; 

Buckhardt et al., 2005), la guia de l’associació de Scientific Medical Societies in Germany (AWMF online, 

2012), la de la Canadian Pain Society (CPS; Fitzcharles et al., 2013) i la de l’European League Against 

Rheumatism (EULAR; Macfarlane et al., 2017). Totes quatre guies es posen d’acord que la primera 
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línia d’acció ha de ser l’exercici físic aeròbic, però no coincideixen en quins són els passos òptims 

a seguir a partir d’aquí. Segons les tres primeres guies esmentades, la teràpia cognitivoconductual 

(TCC) i la intervenció multidisciplinària i multicomponent també tenen una forta evidència científica 

a favor (Pérez-Aranda et al., 2017; Thieme et al., 2017). Quant a la intervenció farmacològica, 

el fàrmac de més consens en recomanació és l’amitriptilina (AMT), que té recomanació forta 

de l’APS i la CPS, i recomanació lleu de l’AWMF i l’EULAR; la resta de fàrmacs avaluats tenen 

molt menys consens. A la taula 1.4 es presenta un resum de les recomanacions dels tractaments 

segons les diferents guies clíniques.

Seguidament, es presenta un breu compendi d’evidència científica sobre l’abordatge de la FM 

publicada fins al moment. S’inicia el capítol fent un breu resum de les intervencions multidisciplinàries 

i multicomponent, que semblen tenir més acceptació. Tot seguit, es plantegen les intervencions 

farmacològiques i se’n valoren pros i contres. I el capítol acabarà fent especial èmfasi en les 

intervencions basades en mindfulness, que forma part de les teràpies psicològiques de tercera 

generació, atès que és la intervenció que s’avalua en aquest treball.

Taula 1.4 Coincidència de recomanacions de les 4 guies de tractament de la FM

Exercici aeròbic

Teràpia cogniti-
voconductual

Amitrifilina

Ciclobenzaprina

Teràpia 
multicomponent

Tramadol

Teràpia termal

Psicoeducació

AWMFAPS CPS EULAR



46

 3.1. Intervencions multidisciplinàries i multicomponent

Una intervenció multidisciplinària i multicomponent generalment comença amb una combinació de 

psicoeducació, tractament farmacològic i no farmacològic amb estratègies cognitives i conductuals 

(Aman, Jason Yong, Kaye, & Urman, 2018; Prabhakar et al., 2019), aplicant la premissa de la medicina 

personalitzada de “n= 1” i iniciant el tractament abordant aquells símptomes que suposen més 

dificultat en la vida de les pacients. Respecte a la psicoeducació, aquesta ha d’incloure informació 

detallada de la FM i els símptomes que presenta, la importància de la higiene del son, de practicar 

activitat física aeròbica, de la modificació i adequació de la dieta, del seguiment de la pauta mèdica 

i de les recomanacions de teràpies no farmacològiques (Aman et al., 2018). De fet, tant l’APS com 

l’AWMF recomanen intervencions multidisciplinàries i multicomponent que incloguin com a mínim 

dues intervencions no farmacològiques per a l’abordatge de la FM (Lami, Martínez, & Sánchez, 2013). 

Hipnosi

Biofeedback

Teràpia de 
massatges

Anticonvulsius

Fluoxetina

Duloxetina

Opioides forts

Mindfulness

             Evidència en contra.     Molta evidència en contra.

Comparació adaptada de Thieme, Mathys i Turk (2017). APS: American Pain Society, AWMF: 

Association of  the Scientific Medical Societies in Germany, CPS: Canadian Pain Society, EULAR: European 

League Against Rheumatism.

Nota:   Molta evidència a favor.     Evidència a favor.     No ho avalua.         
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Seguint aquestes indicacions de les guies clíniques, diversos estudis han avaluat diferents intervencions 

multidisciplinàries en pacients amb FM. Per exemple, en el nostre entorn, l’any 2012 un equip 

del País Basc va avaluar l’efecte d’una intervenció multidisciplinària i multicomponent en 153 

pacients amb FM en comparació amb un grup control sota tractament habitual (TAU, de l’anglès 

Treatment As Usual). La intervenció constava de 12 sessions, dos cops per setmana, en les quals 

metges d’atenció primària, psicòlegs clínics (d’escola cognitivoconductual) i fisioterapeutes anaven 

intercalant sessions de psicoeducació i intervenció. Els resultats després de la intervenció van 

demostrar una millora en qualitat de vida, funcionalitat física, dolor i simptomatologia ansiosa-

depressiva; a més, les pacients del grup d’intervenció tenien menys tendència a utilitzar estratègies 

d’afrontament disfuncionals (Martin et al., 2012). 

Altres estudis han avaluat l’eficàcia de diferents components terapèutics. Per exemple, un equip belga 

(Ollevier et al., 2019) va estudiar l’efecte d’una intervenció multicomponent en 64 pacients amb 

FM. Aquesta tenia una durada de 12 setmanes dirigida per treballadors ocupacionals, fisioterapeutes 

i psicòlegs. Els resultats demostraven una millora en impacte de la FM, depressió i dolor. En la 

línia de la medicina personalitzada, els autors en desaconsellen la intervenció per a pacients amb 

depressió moderada-severa (Ollevier et al., 2019). Un equip català interdisciplinari d’experts va 

proposar entre els anys 2006 i 2007 el programa FibroQoL, que, a dia d’avui, és un programa 

de demostrada eficàcia i cost-utilitat per a la FM respecte al tractament habitual (Luciano et al., 

2011, 2013). El FibroQoL integra quatre sessions de psicoeducació sobre la FM, les afectacions 

que pot provocar i recomanacions d’estil de vida saludable dirigides per reumatòlegs, metges de 

capçalera i psicòlegs, amb quatre sessions de relaxació per hipnosi eriksoniana conduïdes per un 

psicòleg (Luciano et al., 2011; Pérez-Aranda et al., 2017). Els estudis publicats fins ara que n’avaluen 

l’efectivitat (Luciano et al., 2011, 2013) i que fins i tot el fan servir com a grup comparador en 

altres estudis (Pérez-Aranda, Feliu-Soler, et al., 2019) demostren que és una intervenció eficaç per 

reduir l’impacte de la FM i la simptomatologia ansiosa-depressiva, el dolor, la rigidesa i la fatiga.

La majoria d’intervencions multicomponent acostumen a incloure també el tractament farmacològic. 

Fins i tot una metaanàlisi conclou que una combinació de pregabalina o antidepressius, juntament 

amb una intervenció no farmacològica que inclogui exercici aeròbic i teràpia cognitivoconductual 

(TCC) semblaria ser la combinació més prometedora pel maneig de la FM (Nüesch, Häuser, 

Bernardy, Barth, & Jüni, 2013). No obstant això, actualment el tractament farmacològic aïllat 

segueix sent el més receptat, encara que no sigui ni el més indicat, ni el més eficaç.
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 3.2. Tractaments farmacològics

Les opcions terapèutiques a nivell farmacològic proposades per controlar la simptomatologia de la 

FM són moltes i variades, incloent tant els analgèsics clàssics com els opioides, els antidepressius o 

els anticonvulsius, entre d’altres (Kia & Choy, 2017). Aquest ventall tan ampli d’opcions acostuma 

a ser més un impediment inductor de confusió que una ajuda per al metge que ha de gestionar la 

medicació de les pacients amb FM, sobretot si hi sumem que l’evidència a favor de les diferents 

opcions és, com a molt, limitada. Les guies clíniques tampoc no acaben d’aportar-hi gaire solució, 

atès que malgrat que recullen l’evidència científica publicada fins al moment, no es posen d’acord 

a l’hora de proposar una jerarquia de tractaments òptims (Kia & Choy, 2017; Thieme et al., 2017).

D’entrada, la decisió del medicament indicat per iniciar el tractament farmacològic de pacients amb 

FM s’ha de fer a partir de les característiques clíniques de la pacient (comorbiditats, al·lèrgies, etc), 

els efectes adversos de la medicació en qüestió i la resposta de la pacient a aquesta. La revisió de 

la medicació ha de ser periòdica, i la dosi s’ha d’ajustar segons la resposta i els efectes secundaris. 

D’igual importància és la retirada de la medicació quan els efectes secundaris són evidents i quan 

no hi ha una clara millora simptomatològica (Kia & Choy, 2017).

El medicament amb més evidència a favor és l’amitrifilina (AMT), un antidepressiu tricíclic, conegut 

per la seva acció tant en la recaptació de serotonina com en la de noradrenalina, i és recomanat 

per les tres guies clíniques revisades el 2017 (EULAR, AWMF i CPS; Kia & Choy, 2017). Això 

no obstant, una altra revisió feta el mateix any adverteix que no es disposa de cap evidència 

no esbiaixada que doni suport a l’ús de l’AMT en FM (Atzeni et al., 2017). Seguint l’AMT, el 

grup de fàrmacs que hi recullen més evidència científica a favor són els anticonvulsius. Així, la 

pregabalina i la gabapentina són recomanades per la CPS i l’AWMF, malgrat que es reconeix que 

els efectes secundaris d’aquests medicaments poden ser un punt negatiu a l’hora de ser escollits. 

La duloxetina es recomana en els casos de FM concomitant amb trastorns depressius i trastorns 

d’ansietat generalitzada (Atzeni et al., 2017; Kia & Choy, 2017). La resta de medicaments de la 

revisió realitzada per Kia i Choy (i.e. inhibidors selectius de la recaptació de serotonina, opioides, 

relaxants musculars, cannabinoides, analgèsics i antiinflamatoris no esteroïidals) presenten evidència 

en només una de les guies clíniques revisades. 

D’altra banda, de la llista de medicació no recomanada per a la FM, el consens més clar és pels 

opioides forts, ja que totes les guies els desaconsellen. Els segueixen en la manca de recomanació, 
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amb el consens de l’AWMF i l’EULAR, les hormones, l’oxibat de sodi i els inhibidors de la 

monoaminoxidasa. Finalment, només l’AWMF avalua i desaconsella l’ús d’ansiolítics, de medicació 

antiviral, acetaminofren, antagonistes de la dopamina, flupirtina, hipnòtics, interferons, ketamina, 

anestèsia local, neurolèptics i antagonistes del receptor de serotonina (Kia & Choy, 2017; Thieme 

et al., 2017). 

 3.3. Tractaments no farmacològics

L’interès per conèixer l’efecte dels tractaments no farmacològics en les pacients amb FM és cada 

cop més gran. S’ha descrit que els tractaments no farmacològics tenen efectes a més nivells que 

els farmacològics, tenen més capacitat d’influir en la qualitat de vida i presenten menys efectes 

adversos. Inclouen des de les intervencions més holístiques com la hidroteràpia (Naumann & 

Sadaghiani, 2014), la balneoteràpia (Bazzichi et al., 2013) o l’acupuntura (X. C. Zhang et al., 2019), 

un canvi de dieta (Silva et al., 2019), l’exercici físic (Álvarez-Gallardo et al., 2019; Bidonde et al., 

2014; Sosa-Reina et al., 2017), el taitxí (Wang et al., 2018), les teràpies basades en el moviment 

i/o consciència corporal (Bravo, Skjaerven, Guitard Sein-Echaluce, & Catalan-Matamoros, 

2019), fins a propostes més concretes com les intervencions psicològiques (Pérez-Aranda et al., 

2017) i programes basats en l’acceptació i la consciència plena (Haugmark, Hagen, Smedslund, 

& Zangi, 2019).

Les intervencions holístiques o alternatives amb més evidència actualment tenen en comú que 

es presenten com una intervenció coadjuvant, o com un component més a tenir en compte 

en un abordatge multidisciplinari de la síndrome. Així, s’ha demostrat que la hidroteràpia, les 

aigües termals o els banys de fang alleugen els símptomes de la FM. Malgrat que els mecanismes 

d’acció són desconeguts encara, se sap que la pressió hidrostàtica i els efectes de la temperatura 

alleugereixen el dolor i relaxen la musculatura (Bazzichi et al., 2013; Naumann & Sadaghiani, 2014). 

Referent a l’acupuntura, una metaanàlisi recent mostra que l’acupuntura tradicional és més efectiva 

en alleugerir el dolor que la medicació convencional, tant a curt com a llarg termini (X. C. Zhang 

et al., 2019). En tot cas, ambdues propostes estan exemptes d’efectes adversos rellevants, essent 

doncs segures per reduir l’afectació del dolor en aquest col·lectiu (Aman et al., 2018; Atzeni et 

al., 2019; Naumann & Sadaghiani, 2014). Altres propostes de teràpies complementàries poden 

ser els massatges, el biofeedback, el taitxí, els probiòtics o el cànnabis medicinal (Prabhakar et al., 

2019), però no totes tenen el mateix nivell d’evidencia científica.
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Com es podria esperar, les pacients amb FM també es beneficien de recomanacions genèriques 

dirigides a la millora de la salut. Així, intervencions o pautes conductuals que són aplicables 

en la població general com pot ser una alimentació saludable i un estil de vida actiu (i les seves 

conseqüències en la salut) sovint són beneficioses per a les pacients amb FM. En especial, si tenim 

en compte dos factors: primer, que les pacients amb FM són una població amb un alt percentatge 

de sobrepès i un estil de vida sedentari (Andrade et al., 2018), dos factors que per si sols ja són 

un factor de risc per a la salut i que s’han associtat a un perfil proinflamatori; i segon, en aquesta 

població aquests dos factors estan afegint malestar al propi de la FM, empitjorant-ne la qualitat 

de vida i limitant la capacitat d’actuació dels tractaments o intervencions.

Així doncs, l’estil d’alimentació s’ha vinculat a la simptomatologia de la FM. Com s’ha comentat 

en l’apartat 2.3, l’alimentació té un efecte regulador important sobre la inflamació i és d’essencial 

importància en malalties molt lligades a la FM com és l’IBS. Sembla coherent, doncs, que la 

modificació de la dieta es presenti com una via de millora simptomatològica per a aquestes pacients. 

Una revisió sistemàtica recent suggereix que una dieta hipocalòrica, una dieta basada en vegetals 

crus, o una dieta baixa en oligoascàrids, diascàrids i monosacàrids, alcohols i polifermentables 

(FODMAPs) tenen una repercussió positiva en la funcionalitat, el dolor, la qualitat de vida, la 

qualitat del son, l’ansietat, la depressió i els marcadors inflamatoris de pacients amb FM (Silva 

et al., 2019). Una revisió anterior concloïa, contràriament però, que no s’havia trobat un efecte 

clar de la dieta en la simptomatologia de la FM, malgrat que les dietes esmentades anteriorment 

podrien ser útils per millorar el malestar digestiu en el subgrup de pacients que en pateixen 

(Aman et al., 2018).

En referència a l’exercici físic, les últimes revisions estan d’acord que l’exercici aeròbic i de força 

muscular serien la via més efectiva per reduir el dolor i millorar el benestar general per a les pacients 

amb FM. Els estiraments i l’exercici aeròbic augmenten la qualitat de vida relacionada amb la 

salut i la funcionalitat cardiovascular i muscular. A més a més, la combinació d’exercicis millora 

també la simptomatologia depressiva. No hi ha, però, prou evidència per poder determinar el 

nombre de sessions setmanals, ni de minuts per sessió, que serien recomanables (Sosa-Reina et 

al., 2017). Cal remarcar en tot cas que, com hem comentat prèviament, l’exercici físic és l’única 

intervenció que totes les guies clíniques per a la FM coincideixen a recomanar (Atzeni et al., 2019; 

Kia & Choy, 2017; Prabhakar et al., 2019; Thieme et al., 2017).
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3.4. La teràpia cognitivoconductual

Els factors psicològics tenen un paper molt important en la predisposició, inici i manteniment 

de la FM (Üçeyler et al., 2017). Per això, la psicoteràpia pot arribar a ser una peça clau per reduir 

símptomes de la FM i millorar la qualitat de vida i el funcionament diari de les pacients que la 

pateixen. Segons l’últim recull de guies de pràctica clínica, la intervenció no farmacològica més 

recomanada després de l’exercici físic és la teràpia psicològica de tipus cognitivoconductual (Kia 

& Choy, 2017; Thieme et al., 2017). És més, la divisió 12 de l’American Psychological Association 

(APA) considera la TCC com a “gold standard” per a la FM, és a dir, una intervenció amb un estat 

de coneixement actual amb “molta evidència a favor” (Division 12 of  the American Psychological 

Association, 2016). 

L’evidència científica no recomana altres intervencions psicològiques en FM, perquè els  resultats 

de les diferents investigacions i les revisions que se n’han pogut fer són negatives o no concloents, 

reportant cap o molt poc benefici en casos com el biofeedback (Baumueller, Winkelmann, Irnich, 

& Weigl, 2017), la imaginació guiada i hipnosi (Fors & Götestam, 2000), la relaxació de Jacobson 

(Günther, Mur, Kinigadner, & Miller, 1994), l’educació del pacient o psicoeducació, o la versió 

breu de la psicoanàlisi (Scheidt et al., 2013), si més no en cas de ser aplicades en solitari. Malgrat 

això, en alguns casos es recomanen com a tècnica a integrar dins d’un enfocament de TCC. 

D’altra banda, no es disposa d’evidència científica per valorar l’efecte que puguin tenir d’altres 

psicoteràpies com la psicoanàlisi tradicional o la teràpia Gestalt (Lami et al., 2013).  

Així doncs, en absència d’un tractament curatiu de la FM, un dels objectius més importants de 

tractament és la reducció de l’impacte de la FM en la qualitat de vida de les pacients (Vallejo, Ortega, 

Rivera, Comeche, & Vallejo-Slocker, 2015). La psicoteràpia en FM ha d’estar dirigida a tractar els 

símptomes i/o processos mentals que juguen un paper de manteniment o d’agreujament de la 

síndrome, com ara els problemes del son, l’estrès, l’ansietat o la depressió, una baixa autoeficàcia 

o estratègies de regulació emocional disfuncionals (Pérez-Aranda et al., 2017). La TCC es basa 

en la premissa que els pensaments, les emocions i els comportaments s’influencien mútuament 

(Pérez-Aranda et al., 2017), i segons això se centra en canviar les emocions negatives que resulten 

d’un pensament i d’unes estratègies d’afrontament disfuncionals. Des d’aquesta perspectiva, els 

aspectes afectius, conductuals, cognitius i sensorials tenen un rol molt important en l’experiència 

subjectiva de dolor, en especial les creences de dolor. Augmentar la sensació d’autocontrol del 

dolor i modificar el comportament de les pacients per fer-lo més adaptatiu s’aconsegueix per 
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mitjà de dues tècniques principals: la primera és la identificació i modificació dels pensaments i 

estils d’afrontament i de regulació emocional disfuncionals, i la segona es basa en els principis del 

condicionament operant, estant ambdues intervencions conductuals dirigides a trencar el cercle 

viciós que hi ha entre els símptomes de dolor i les conductes de dolor i disfuncionals (Bernardy, 

Klose, Welsch, & Häuser, 2019; Pérez-Aranda et al., 2017; Thieme & Turk, 2012).

En relació amb la primera de les tècniques esmentades, l’ús d’estratègies disfuncionals està 

directament relacionat amb trastorns de l’estat d’ànim, ansietat, ús de substàncies, trastorns de la 

personalitat i de conducta alimentària (Naragon-Gainey, Mcmahon, & Chacko, 2017). Les estratègies 

de regulació emocional s’han dividit tradicionalment en funcionals i disfuncionals, promovent la 

TCC que les pacients facin un canvi de l’ús d’estratègies disfuncionals a funcionals. L’acceptació 

(entesa com el procés cognitiu mitjançant el qual l’individu deixa d’intentar modificar la situació 

considerada com a negativa o les emocions relacionades), la relativització o capacitat de posar 

en perspectiva (donar una importància relativa al malestar comparant-lo amb altres situacions i 

tenint en compte l’impacte real en el temps), l’atenció positiva (intentar mantenir l’atenció en els 

pensaments agradables un cop ha passat la situació negativa), la reavaluació positiva (veure la part 

positiva de l’esdeveniment negatiu) o la capacitat de planificar-se (focalitzar l’atenció en el que es 

pot fer per solucionar la situació desagradable, o fer-la més fàcil de gestionar), són les estratègies 

considerades funcionals. D’altra banda, culpar-se a una mateixa i la culpa als altres (atribució causal 

de l’esdeveniment negatiu cap a una mateixa, o cap als demés), la rumiació (pensament recurrent 

sobre un tema amb especial focus en les possibles conseqüències negatives) i el pensament 

catastrofista (pensaments anticipatius de conseqüències exagerades d’un esdeveniment negatiu) 

són les estratègies a priori disfuncionals (Feliu-Soler et al., 2017; Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 

2001). El canvi s’aconsegueix mitjançant tècniques com la reestructuració cognitiva, el debat 

socràtic, les tècniques de solució de problemes o la relaxació.

La segona tècnica prèviament esmentada seria aquella basada en els principis del condicionament 

operant. Es busca modificar l’anomenat “comportament de dolor”, que és l’expressió manifesta 

de dolor, malestar o patiment, com ara pot ser el moviment lent, coixejar o fer ganyotes de dolor. 

Aquest comportament, com tots, té una funció, com pot ser la comunicació de la presència 

del dolor a terceres persones. Tenint en compte els principis del condicionament operant, el 

comportament de dolor és així reforçat per terceres persones tant positivament (per exemple, 

rebre més atenció per part de la parella), com negativament (evitar haver de fer coses que resulten 
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desagradables). Una altra tècnica que utilitza la TCC respecte al tractament de la FM és l’exposició, 

per treballar la kinesofòbia o la por del moviment i/o de fer-se mal, que és un tipus molt concret 

d’evitació conductual. En aquest sentit, la TCC té com a objectiu reduir el comportament de dolor 

i entrenar les pacients en comportaments més assertius i incompatibles amb el dolor (Thieme 

& Gracely, 2009; Thieme & Turk, 2012). Aquests canvis s’aconsegueixen mitjançant tècniques 

com les contingències positives de reforçament de les conductes incompatibles amb el dolor i 

l’eliminació o extinció del reforçament de les conductes de dolor, o bé també amb tèncinques 

d’entrenament en assertivitat o tècniques de reducció de l’estrès.

Addicionalment, la TCC ha tingut la capacitat d’integrar d’altres tècniques, com la relaxació de 

Jacobson o altres tècniques més centrades en les emocions com la imaginació guiada. Una de les 

principals tècniques que es recomana integrar dins d’una intervenció cognitivoconductual és la 

psicoeducació. L’evidència disponible fins a dia d’avui suggereix que la psicoeducació per si sola 

no té uns beneficis clars en dolor, ni tampoc en funcionalitat, pensament catastròfic o qualitat 

de vida en general en la FM, però que combinada amb altres intervencions com la psicoteràpia, 

l’exercici físic aeròbic, l’entrenament de força o l’exercici aquàtic, passa a ser un element rellevant 

perquè es considera un component imprescindible per l’adherència i la responsabilització i 

implicació de les pacients en el tractament (Aman et al., 2018). 

L’estil didàctic i psicoeducatiu de la TCC, que es basa en protocols i estructura les sessions de 

manera que les pacients tinguin clar què s’està fent en cada moment, facilita l’aplicació d’aquest 

tipus de teràpies. No obstant això, dins de l’etiqueta de la TCC s’hi engloben moltes tècniques i 

filosofies de teràpia que van des de les tècciques conductuals, fins a les teràpies de tercera generació, 

passant per la psicoeducació o teràpies amb base més cognitiva que conductual (Bernardy et al., 

2019), i que en molts casos, s’interrelacionen i es complementen. 

Tenint en compte les tres revisions més recents, podem concloure que la TCC redueix de manera 

lleu-moderada els principals símptomes de la FM als sis mesos de tractament, i que aquest efecte 

és prou robust com per mantenir-se en el temps. Redueix a llarg termini la intensitat del dolor, el 

malestar psicològic, l’estat d’ànim negatiu i la discapacitat, així com algunes variables cognitives com 

el pensament catastrofista, la desesperança i augmenta la percepció d’autoeficàcia, en comparació 

amb grups controls (llista d’espera, control atent, tractament habitual, altres activitats actives no 

farmacològiques) (Aman et al., 2018; Bernardy et al., 2019; Vallejo et al., 2015).
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Malgrat que la TCC ha demostrat ser la psicoteràpia més eficaç per a tractar el malestar lligat 

a la FM tant a curt com a llarg termini (Häuser & Jones, 2019), segueix tenint uns efectes 

moderats. Això, juntament amb el fet que la TCC serveixi per millorar la qualitat de vida però 

no per a eliminar el dolor ni els símptomes principals de la FM, acaba deixant un gran nombre 

de pacients sense un tractament eficaç. Amb la intenció de cobrir els dèficits de la TCC actual, 

en les últimes dècades han sorgit les anomenades teràpies de tercera generació, que partint de 

la TCC, proposen un enfocament complementari a l’hora d’abordar les emocions, pensaments i 

conductes disfuncionals que com hem vist mantenen el patiment en les pacients amb FM.

 3.4.1. Teràpies de tercera generació: Mindfulness

Es consideren teràpies de tercera generació aquelles que se centren en treballar les habilitats dirigides 

a acceptar allò que no està en mans de l’individu de canviar i canviar allò que sí és susceptible de 

canvi, i tot guiat pels valors i objectius vitals que donen sentit a la vida. Aquestes teràpies no es 

focalitzen només en els canvis de l’individu, són contextuals, i com a tals, se centren també en 

canviar de l’experiència de l’individu (Hayes, 2004, 2016). Les teràpies de tercera generació se 

centren en el context i la funció dels pensaments, sensacions o emocions, en comptes d’intentar 

eliminar, modificar o alterar-los quan són desagradables. Busquen, doncs, modificar la relació 

entre l’individu i les experiències internes i externes que viu (Haugmark et al., 2019), entrenar 

els participants a observar els pensaments, les emocions i les sensacions del cos de manera 

activa, tal com són, sense jutjar-les com a bones o dolentes, i acceptar-les (Jensen, 2011). Els 

principals exemples són la Teràpia d’Acceptació i Compromís (ACT) i les intervencions basades 

en Mindfulness (MBIs) com la Reducció d’Estrès Basada en Mindfulness (MBSR) o la Teràpia Cognitiva 

Basada en Mindfulness (MBCT).

L’ACT utilitza diferents mètodes terapèutics, el seu objectiu principal és la flexibilitat psicològica, 

que entén com la capacitat de modificar o mantenir el comportament en relació amb els pensaments 

i sentiments (Haugmark et al., 2019), i que integra sis conceptes o habilitats principals (hexaflex). 

Són: l’acceptació de l’experiència (vs. l’evitació de l’experiència), el contacte amb el moment 

present, els valors vitals, la difusió cognitiva (acceptar que els pensaments són només pensaments 

i no elements identificadors), el jo com a context i el compromís amb l’acció. Ara bé, el seu focus 

principal és en els valors vitals. Se centra en habilitats cognitives com la capacitat dels participants 

per definir i clarificar els seus valors en diferents àrees vitals, buscar objectius realistes i integrar 

aquests valors per planificar un futur basat en aquests (McCracken & Morley, 2014). Les principals 
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tècniques de l’ACT són les metàfores, els exercicis experiencials, la meditació, la imaginació guiada 

o els registres, entre d’altres.  L’aplicació de l’ACT en el dolor crònic es basa en la idea que el dolor 

no ha d’estar lligat al patiment, reducció funcional i discapacitat (Yang & McCracken, 2014), sinó 

que acceptant i aprenent a viure amb el dolor, cadascú pot exercir el control sobre la seva vida. 

En concret, l’ACT guia els individus en el canvi de les expectatives d’una eliminació del dolor 

a buscar una qualitat de vida realista independent del dolor. L’ACT ha rebut la classificació de 

“molta evidència a favor” per  la divisió 12 de l’APA com a tractament pel dolor crònic/persistent 

(Bernardy et al., 2019; Division 12 of  the American Psychological Association, 2016).

Les MBIs són intervencions o programes de durada delimitada, majoritàriament en 8 sessions 

d’unes 2-2,5 h per sessió de freqüència setmanal i un retir al llarg del programa (Kabat-Zinn, 1990). 

El mindfulness es defineix com la consciència que emergeix a través de parar atenció, de forma 

intencional a l’experiència tal com és en el moment present, sense jutjar-la i sense reaccionar-hi 

(Kabat-Zinn, 2003). La pràctica del mindfulness busca, doncs, cultivar les habilitats d’observar, 

descriure, no jutjar, no reaccionar i actuar amb consciència plena. Les principals tècniques del 

mindfulness són les pràctiques de meditació formal (asseguda, caminant, escaneig corporal, exercicis 

de ioga), les pràctiques de meditació informal (atenció plena a la dutxa, a l’hora de rentar-se les 

dents, etc.) i es reforcen amb les tasques per a casa.

Una revisió sistemàtica i metaanàlisi del 2013 de sis RCTs (Lauche, Cramer, Dobos, Langhorst, 

& Schmidt, 2013), conclou que l’MBSR és millor que la llista d’espera per reduir la intensitat 

del dolor al final de la intervenció, però no per reduir la depressió ni la fatiga. No obstant això, 

en aquest treball no es van trobar diferències amb un grup control actiu (grup de suport amb 

psicoeducació o sense). Altres estudis publicats després d’aquesta revisió sistemàtica han mostrat 

resultats heterogenis. Per exemple, un RCT de 91 pacients no va trobar diferències significatives 

entre l’MBSR i la llista d’espera quant a reducció del dolor, fatiga ni discapacitat en finalitzar el 

tractament, ni al seguiment, però sí en estrès percebut i qualitat de son, recomanant-lo com a 

intervenció addicional al tractament habitual (Cash et al., 2015). 

D’altra banda, l’estudi més recent avaluant l’eficàcia (Pérez-Aranda, Feliu-Soler, et al., 2019) i el cost-

efectivitat (Pérez-Aranda, D’Amico, et al., 2019) de l’MBSR en pacients amb FM, en comparació 

amb el tractament habitual (TAU) i un grup control actiu que rebia la intervenció psicoeducativa 

FibroQoL (estudi EUDAIMON), troba que l’MBSR és superior al TAU perquè augmenta la 

funcionalitat de les pacients i perquè redueix l’impacte de la malaltia, el deteriorament cognitiu, la 
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simptomatologia ansiosa/depressiva, l’estrès percebut i el pensament catastròfic relacionat amb el 

dolor, tant al posttractament com a un any de seguiment, mentre que en comparació amb el grup 

FibroQoL és superior en acabar el tractament, però al seguiment d’un any només es mantenien 

diferències significatives en el pensament catastròfic relacionat amb el dolor i la severitat de la 

FM (Pérez-Aranda, Feliu-Soler, et al., 2019).

Per la seva part, un RCT del 2013 en 33 pacients va trobar que l’MBCT va reduir tant la 

simptomatologia depressiva com l’impacte de la FM, i que aquest canvi es mantenia 3 mesos 

després (Parra-Delgado & Latorre-Postigo, 2013). No obstant això, l’evidència dels efectes de 

l’MBCT en la reducció de l’impacte de la FM és limitada.

Les últimes revisions de teràpies psicològiques que inclouen les de tercera generació, coincideixen 

que els seus resultats estan associats amb efectes petits-moderats en dolor, depressió, ansietat, 

qualitat del son i qualitat de vida en pacients amb FM en comparació a controls (Aman et al., 

2018; Haugmark et al., 2019; Pérez-Aranda et al., 2017; Thieme et al., 2017). 

En resum, cap de les intervencions proposades a dia d’avui per abordar la FM aconsegueix la 

remissió total dels símptomes, sinó que més aviat són intervencions centrades a millorar la qualitat 

de vida, reduir el deteriorament funcional associat a la malaltia de forma general o controlar la 

severitat simptomatològica. Sense dubte, un dels aspectes menys treballats en aquest camp de 

coneixement és l’estudi dels mecanismes biològics mitjançant els quals les intervencions no 

farmacològiques produeixen els seus efectes. Com analitzarem a continuació, una de les possibles 

vies d’actuació, que serà objecte d’anàlisi i discussió d’aquesta tesis doctoral, és la via immunològica.   

4. Els efectes immunoreguladors de les intervencions basades en Mindfulness

Molts dels esforços actuals de la recerca es troben centrats en la identificació dels mecanismes 

d’actuació de les psicoteràpies  (Eustis, Hayes-Skelton, Roemer, & Orsillo, 2016; Gu, Strauss, 

Bond, & Cavanagh, 2015; Heins, Knoop, Burk, & Bleijenberg, 2013; Menting, Tack, Donders, & 

Knoop, 2018; Pascoe, Thompson, Jenkins, & Ski, 2017). Entre els diferents mecanismes proposats 

(el canvi cognitiu, l’evitació experiencial, la reducció de l’estrès crònic, l’acceptació o la flexibilitat 

psicològica), les MBIs s’han centrat principalment en la regulació de l’estrès crònic (J. E. Bower 

& Irwin, 2016; Morgan, Irwin, Chung, & Wang, 2014).

D’una banda, diversos factors relacionats amb l’estrès crònic podrien contribuir a la perpetuació 
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dels símptomes i la incapacitació de les pacients amb FM, com el dolor crònic, l’ansietat, la 

depressió, la irritabilitat, la preocupació i pensament catastròfic, o la falta de son reparador 

(Galvez-Sánchez, Duschek, & Del Paso, 2019; Van Houdenhove & Egle, 2004). D’altra banda, és 

important remarcar també que, alhora, aquests mateixos símptomes són estressors psicosocials 

que generen estrès i que pateixen aquestes pacients de manera crònica. De fet, dels resultats dels 

estudis publicats fins ara, no queda clar si molts dels símptomes de la FM com els problemes de 

son, la fatiga o l’estrès són només conseqüència o també causa de la síndrome, o d’alguna de les 

alteracions fisiològiques que presenta i hem descrit en l’apartat 1.3 (Yavne et al., 2018).

 En una recent metaanàlisi, Pascoe i col·laboradors troben que, en general, la meditació condueix 

a una reducció dels biomarcadors de l’estrès en un àmpli rang de poblacions (Pascoe, Thompson, 

Jenkins, et al., 2017). Alhora, i en la mateixa direcció, una revisió sistemàtica de Moreas i 

col·laboradors descriu que intervencions com la meditació comporten una reducció significativa de 

l’estrès, relacionada al mateix temps amb una reducció significativa de variables immunològiques 

i endocrines com el cortisol, l’epinefrina o l’IL-6, entre d’altres (Moraes et al., 2017).

En aquesta mateixa línia, diversos estudis han trobat que les MBIs tenen efectes immunoreguladors 

en poblacions molt diverses com poden ser pacients amb càncer de mama i de pròstata, experts 

en meditació sans o treballadors universitaris (Carlson, Speca, Faris, & Patel, 2007; Kaliman et 

al., 2014; Malarkey, Jarjoura, & Klatt, 2013; Morgan et al., 2014). Ara bé, com acostuma a passar 

en els estudis de marcadors biològics, hi ha una gran varietat metodològica entre ells, a més d’una 

determinant falta de control de les variables estranyes.

Dues metaanàlisis recents, una de les quals citada prèviament, conduïdes per Pascoe i col·laboradors, 

descriuen els efectes de diferents tipus de meditació en variables biològiques. La primera se centra en 

tres tipus diferents de meditació: l’atenció centrada, el monitoratge obert i la meditació transcendental. 

La conclusió a què arriben amb les dades disponibles és que el mindfulness té la capacitat de reduir 

els nivells de cortisol en sang, de PCR i de TNF-α (Pascoe, Thompson, Jenkins, et al., 2017). En la 

segona revisió, estudien els efectes del ioga i de l’MBSR i troben que només l’MBSR és capaç de reduir 

l’IL-6, però que cap dels dos modifica els nivells de hs-PCR o IL-8 (Pascoe, Thompson, & Ski, 2017). 

Una revisió sistemàtica centrada en les MBIs descriu que el mindfulness té influència sobre certs 

paràmetres inflamatoris: redueix l’activitat del factor de transcripció cel·lular Nf-kB (Nuclear factor 

Kappa B)  i redueix els nivells de PCR. No és capaç, però, de produir modificacions en els nivells 
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d’anticossos, interleucines, interferons o TNF (Bunney, Zink, Holm, Billington, & Kotz, 2017). 

La revisió més recent se centra només en l’MBSR i n’avalua els efectes en diferents marcadors 

biològics. En referència als marcadors inflamatoris, conclou que la reducció de nivells de hs-PCR 

és consistent en mostres molt diverses (gent gran, professors universitaris, pacients amb càncer 

de mama, etc.) i que el factor de transcripció precursor de les citocines proinflamatòries i Nf-

kB es troba reduït al finalitzar el programa d’MBSR. Pel que fa a les citocines produïdes per les 

cèl·lules Th1 i Th2, troben massa dispersió com per poder treure’n conclusions sòlides, tot i que 

observen una tendència a una reducció de les primeres i un augment de les segones (Reive, 2019). 

Altres estudis empírics aporten informació en la mateixa línia. Per exemple, Rosenkranz i 

col·laboradors  (Rosenkranz et al., 2013) van dur a terme una intervenció en MBSR per avaluar-ne 

els efectes en l’estrès psicològic i la inflamació neurogènica dèrmica en persones sanes. Un total 

de 49 voluntaris de la població general d’entre 19 i 59 anys van ser assignats aleatòriament al grup 

d’MBSR o a un grup control actiu, consistent en un programa de millora en salut (HEP). Ambdós 

programes van tenir una durada de 8 sessions setmanals de 2,5 h i una sessió de retir d’un dia de 

durada, conduïdes per dos instructors acreditats. Adicionalment, les participants tenien la instrucció 

de seguir la pràctica a casa diàriament durants uns 45-60 min. Els resultats van mostrar que les 

participants d’ambdós grups presentaven respostes de cortisol a l’estrès i reduccions en malestar 

psicològic i símptomes físics equivalents. Addicionalment, les participants del grup d’MBSR van 

presentar una resposta inflammatòria reduïda a l’estrès en comparació al grup HEP, malgrat que 

el nivell d’hormones de l’estrès era similar. Els seus resultats suggereixen que les intervencions 

conductuals adreçades a la reducció de la reactivitat emocional poden ser especialment beneficioses 

per pacients amb condicions d’inflamació crònica (Rosenkranz et al., 2013).

Un estudi de Meesters i col·laboradors (Meesters et al., 2018) avalua l’efecte de l’MBSR en la 

capacitat de cicatrització de les ferides de 49 adults sans d’entre 19 i 28 anys, assignats aleatòriament 

a un grup control sense intervenció (n= 26) o a un grup d’MBSR (n= 23). En aquest darrer, i 

com és habitual, les sessions de 2,5 h es feien en grups de 15 participants, un cop a la setmana, 

durant 8 setmanes. En el mes següent a la finalització del programa d’MBSR, les participants se 

citaven per dur a terme un procediment d’inducció d’una ferida mitjançant un blíster de succió, i 

se’ls demanava seguir amb la pràctica meditativa. A les 3, 6 i 22 h després de la ferida, es recollien 

les citocines de l’exsudat de la ferida, com l’IL-1β, l’IL-6 o l’IL-8. Els resultats de l’estudi mostren 

que les participants del grup d’MBSR presentaven nivells més baixos d’IL-8 al lloc de la ferida 
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22 h després de la ferida. En les anàlisis post hoc també han trobat que un augment en la capacitat 

d’atenció plena es relaciona amb el descens en els nivells d’IL-1β i d’IL-8, 22 h després de la 

ferida (Meesters et al., 2018). Aquests resultats mostren també, doncs, com l’MBSR afecta als 

nivells de citocines.

Malgrat aquests resultats, totes les revisions presentades en aquest apartat coincideixen en la 

determinació de la falta de consistència metodològica, que segueix present en els estudis que 

s’han publicat posteriorment. Pocs RCT, mides de mostres petites, i especialment no tenir en 

compte totes les variables que poden alterar els nivells de biomarcadors inflamatoris, fan que les 

conclusions presentades en els diferents estudis no puguin ser concloents.

Una altra característica important de la relació que s’ha vist entre les intervencions o tractaments 

i el SI és la bidireccionalitat aparent. Com hem vist, la literatura semblaria indicar que les MBIs 

tenen la capacitat de regular el SI; doncs bé, també hi ha evidència que assenyala que el perfil 

immunològic d’una persona podria influenciar la resposta d’aquesta a una intervenció psicològica, 

tot i que aquesta influència no ha estat tan estudiada (Lopresti, 2017). Aquest tipus de relacions 

bidireccionals són especialment importants de cara a la medicina personalitzada, és a dir, buscar 

la intervenció que millor pot ajudar a una persona tenint en compte les seves característiques 

bio-psico-socials quan fa la demanda d’atenció sanitària (Lopresti, 2017; Thase, 2014). En 

aquesta línia, Lasselin i col·laboradors (2016) van fer un estudi amb persones amb dolor crònic 

on exploraven l’efecte de l’estat inflamatòri basal (i.e. TNF-α, IL-8 i IL-6 i índex combinant-los) 

en els efectes de teràpies conductuals (relaxació aplicada vs. ACT) en 41 persones amb dolor 

crònic, entre les quals n’hi havia amb FM. Els resultats d’aquest estudi mostraven que nivells 

basals alts de marcadors inflamatoris predien una resposta atenuada al tractament, presentant 

una menor reducció en intensitat de dolor (associada a nivells basals més alts d’IL-6/TNF-α) i 

en els canvis d’inflexibilitat psicològica (implicant nivells més alts de IL-6/TNF-α i IL-6/TNF-α 

/IL-8) (Lasselin et al., 2016). D’altra banda, Zhan i col·laboradors (2016) van avaluar l’efecte 

d’una intervenció TCC de 12 setmanes en pacients amb diabetis de tipus 1, i van trobar que era 

menys efectiva en aquelles pacients amb nivells més alts de PCR (Zahn et al., 2016). I finalment, 

Harley i col·laboradors (2010) van aplicar TCC o teràpia interpersonal a adults amb depressió en 

grups de 8-9 persones, i van trobar que aquelles pacients que tenien nivells més elevats de PCR 

(n= 21) no van millorar tant en simptomatologia com aquelles que tenine nivells més baixos de 

PCR (n= 147) (Harley, Luty, Carter, Mulder, & Joyce, 2010). 
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L’última revisió sistemàtica (Arteaga-Henríquez et al., 2019), publicada el 2019, presenta 

conclusions en la mateixa línia, centrant-se en el poder predictiu de la inflamació (principalment 

IL-6 i PCR) en la resposta als antidepressius, i l’efecte modulador d’agents antiinflamatoris (com 

l’oli de peix, el infliximab o la minociclina) en persones amb TDM. L’anàlisi dels resultats de 24 

articles els porta a concloure que la presència de marcadors inflamatoris elevats en pacients amb 

TDM prediu una resposta pobra davant dels tractaments antidepressius de primera línia. A més, 

afegir a aquest tractament antidepressiu diferents agents antiinflamatoris semblaria estar indicat 

per millorar la resposta als antidepressius. No obstant això, també recalquen la necessitat de 

seguir fent estudis en aquesta línia, atès que l’evidència actual no és suficient per poder dissenyar 

protocols de pràctica clínica (Arteaga-Henríquez et al., 2019).

En conjunt, hi ha evidència robusta que suggereix que les MBIs tenen una potencial capacitat  

immunoreguladora (Bunney et al., 2017; Meesters et al., 2018; Pascoe, Thompson, Jenkins, et al., 

2017; Pascoe, Thompson, & Ski, 2017; Reive, 2019; Rosenkranz et al., 2013; Sanada et al., 2017), 

mentre que cada cop hi ha més estudis que semblen indicar que la relació és bidireccional, en el 

sentit que també el perfil basal inflamatori pot influenciar l’eficàcia de les intervencions (Arteaga-

Henríquez et al., 2019; Lasselin et al., 2016; Lopresti, 2017; Thase, 2014). 
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1. Plantejament general de la tesi

La patofisiologia de la FM roman incerta en l’actualitat. Existeixen hipòtesis que proposen la 

implicació de diferents mecanismes biològics com a marcadors diferencials de FM, però fins a 

dia d’avui cap ha estat capaç de diferenciar al 100% les persones que tenen un diagnòstic de FM 

de les que no. Un d’aquests mecanismes que poden estar alterats d’una manera específica en FM 

és el SI, i conèixer-ne les característiques i implicacions podria suposar un canvi qualitatiu en el 

diagnòstic i tractament d’aquestes pacients. D’igual importància és conèixer quines intervencions 

són eficaces per regular les possibles alteracions en aquests mecanismes biològics. Actualment 

hi ha evidència que semblaria indicar que les MBIs podrien ser una d’aquestes intervencions 

eficaces en la regulació del SI. Alhora, la medicina s’està dirigint cada cop més cap a la medicina 

personalitzada, que pretén proporcionar la millor intervenció a cada pacient segons les seves 

característiques basals. Per això, és també d’interès esbrinar el rol que podrien tenir aquests 

biomarcadors inflamatoris com a predictors de la resposta a les MBIs.

D’acord amb el paràgraf  anterior, aquesta tesi es planteja en dos blocs, el primer se centra en 

determinar les diferències immunològiques que hi ha entre FM i CS mitjançant dos estudis. El 

primer és un estudi de casos control on es comparen els perfils immunològics de les pacients 

amb FM vs. un grup de dones sanes, tenint en compte possibles variables de confusió en els 

nivells de marcadors inflamatoris en sang; i el segon una metaanàlisi, on es busca contrastar els 

resultats obtinguts en el primer estudi tenint en compte el conjunt de les dades publicades fins 

al moment. En el segon bloc de la tesi, el focus es posarà en conèixer quin efecte pot tenir una 

intervenció basada en mindfulness en la qualitat de vida i el SI de les pacients amb FM.
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2. Hipòtesis

Primer bloc: Estudis de caracterització del perfil immunoinflamatori de la FM.

• Les pacients amb FM tindran un perfil immunoinflamatori diferenciat de les controls sanes que 

no pateixen la síndrome. Concretament, el perfil immunològic de la FM es caracteritzarà per un 

desequilibri entre el fenotip inflamatori IRS, que estarà més activat, i el fenotip compensatori 

CIRS, que estarà inhibit, en comparació amb les controls sanes.

• El control metodològic i estadístic de les variables estranyes serà molt rellevant en la determinació 

del perfil immunoinflamatori de la FM.

• El desequilibri entre els fenotips IRS/CIRS estarà significativament relacionat amb el diagnòstic, 

la simptomatologia i la severitat de la FM.

Segon bloc: Efectes d’una intervenció d’MBSR sobre l’estat funcional i el SI de les pacients amb FM.

• El programa d’MBSR com a coadjuvant del tractament habitual serà més eficaç que el tractament 

habitual per millorar la simptomatologia clínica i el desequilibri immunològic de les persones amb FM.

• El perfil immunològic basal estarà significativament relacionat amb el grau de resposta a l’MBSR.

3. Objectius  

• Definir el perfil immunitari diferencial de les pacients amb FM, avaluant els marcadors més 

representatius dels fenotips IRS i CIRS en sèrum i comparant-los amb els nivells de les controls 

sanes, tenint en compte variables confusores (Estudis 1 i 2).

• Establir el paper predictiu dels marcadors immunològics en el diagnòstic de la FM mitjançant 

algoritmes d’aprenentatge automàtic (“Machine learning”) (Estudis 1 i 2).

• Avaluar els efectes del programa d’MBSR com a coadjuvant del tractament habitual en la 

simptomatologia i en la funció immunitària de les pacients amb FM en comparació amb el 

tractament habitual (Estudi 3).

• Establir el paper predictiu dels marcadors immunitaris basals en la resposta clínica al programa 

d’MBSR (Estudi 3).
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Les alteracions immunològiques observades en la mostra estudiada de pacients amb FM són 

característiques pròpies de la síndrome i no degudes a comorbiditats, medicació ni altres variables 

de confusió (Estudi 1). Concretament, en la FM (respecte a les control sanes) semblaria que hi 

ha un funcionament alterat dels sistemes de regulació immunològica i tant l’IRS com el CIRS es 

trobarien elevats (Estudis 1 i 2). Aquestes alteracions semblaria que són part de la fisiopatologia 

de la síndrome, arribant l’IL-10 a permetre predir-ne el diagnòstic i la severitat simptomatològica, 

i, juntament amb l’IL-6 i la CXCL-8, la severitat del dolor crònic (Estudi 1). Per poder treure 

conclusions fiables i vàlides dels estudis hi ha múltiples variables que poden estar incidint en els 

nivells perifèrics de citocines i que s’han de controlar (Estudis 1 i 2).

Com a coadjuvant del TAU, l’MBSR sembla ser una intervenció eficaç per reduir la severitat de 

l’afectació funcional, la simptomatologia ansiosa-depressiva i l’estrès percebut en pacients amb FM 

(Estudi 3). A més a més, el programa d’intervenció MBSR semblaria tenir la capacitat de regular 

el SI. Així, en les pacients assignades al grup MBSR es van mantenir els nivells d’IL-10, mentre 

que en el grup TAU hi va haver una disminució en els nivells perifèrics d’aquesta citocina del 

CIRS (IL-10). Els nivells basals de CXCL-8 (indicatius d’un estat proinflamatori) permeten predir 

de manera estadísticament significativa la resposta clínica a l’MBSR (Estudi 3). Així, els nivells 

basals més alts d’aquesta quimiocina estan associats a una menor resposta clínica a la intervenció 

d’MBSR, de manera que semblarien frenar la potencial millora clínica de la simptomatologia 

de la FM. Finalment, i també segons els resultats de l’estudi 3, nivells basals alts d’IL-6/IL-10 i 

CXCL-8/IL-10 estan associats a un menor grau de millora quant a inflexibilitat psicològica vers 

el dolor (Estudi 3).
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1. Patrons inflamatoris distintius en FM

El primer estudi d’aquesta tesi, publicat a la revista International Journal of  Molecular Sciences, mostra 

dos resultats importants: el primer és que el perfil inflamatori observat en la mostra de pacients 

amb FM presenta nivells més baixos d’IL-6, IL-10 i CXCL-8 i nivells similars d’hs-PCR, en 

comparació amb les controls sanes; el segon resultat mostra que els marcadors inflamatoris avaluats 

a l’estudi juguen un paper rellevant en la fisiopatologia de la FM, arribant els nivells d’IL-10 a ser 

un marcador distintiu del diagnòstic i de la severitat de la síndrome, i essent totes tres citocines 

avaluades (IL-6, IL-10 i CXCL-8) predictores del dolor generalitzat característic en FM. 

Centrant-nos en aquest primer resultat, el perfil inflamatori de les pacients amb FM indicaria 

que no hi ha una activació immunològica rellevant, ni una resposta (sub)inflamatòria crònica en 

aquestes pacients, atès que es van observar nivells en realitat més baixos de forma estadísticament 

significativa de les tres citocines avaluades en les pacients amb FM. Aquest resultat contradiria, 

doncs, la hipòtesi inflamatòria de la FM (Rodriguez-Pintó et al., 2014; Üçeyler et al., 2011), almenys 

pel que fa a la mostra estudiada en l’estudi 1 (i confirmat posteriorment a l’estudi 3). En patologies 

properes a la FM com la SFC (Maes, Andres-Rodriguez, & Morris, 2019), o en trastorns mentals 

com el TDM (Maes et al., 2012), l’esquizofrènia (Roomruangwong et al., 2019) o el trastorn bipolar 

(Maes & Carvalho, 2018), s’ha vist que, malgrat que hi ha una activació moderada de l’IRS, la 

resposta homeostàtica del CIRS no funciona correctament. En aquestes patologies es presenten 

nivells alts de marcadors de l’M1 i baixos del CIRS, creant un estat sostingut d’inflamació crònica 

(hipòtesi inflamatòria dels trastorns mentals). Aquesta inflamació o resposta inflamatòria implica 

l’activació dels fenotips M1 i Th1 de l’IRS, i comporta nivells alts d’IL-6, TNF-α, IL-1β i CXCL-

8, a més de PFA com la PCR o l’albúmina. En aquestes situacions d’inflamació, les citocines 

proinflamatòries mateixes activen la consegüent resposta antiinflamatòria del CIRS, i citocines 

com l’IL-10 o l’IL-4 són alliberades. Així, perquè hi hagi resposta inflamatòria hauríem de trobar 

sobretot nivells alts de biomarcadors d’M1 (incloent-hi PCR i citocines Th1) i l’activació de les 

respostes en cascada corresponents (Maes, Anderson, Kubera, & Berk, 2014) fins arribar a una 

resposta clara del CIRS (Maes & Carvalho, 2018). Per exemple, els M1 produeixen les citocines 

proinflamatòries IL-1β, IL-6 i TNF-α, que provoquen la producció de reactius de l’oxigen i el 

nitrogen (ROS/RNS), que al seu torn promouen la resposta dels Th1. L’alliberament d’IL-1β va 

acompanyat d’un increment en l’alliberament de l’IL-1RA, la principal funció del qual és atenuar 

la via d’inflamació de l’IL-1 (veure figura 1.1 de la introducció). Així, nivells elevats de l’sIL-1RA 
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són indicadors d’inflamació, però al mateix temps, són indicadors també de l’activació de la 

funció homeostàtica i per tant activació del CIRS. Un altre exemple és el TNF-α, que és produït 

principalment per macròfags, monòcits i cèl·lules T. El TNF-α, juntament amb altres citocines 

proinflamatòries, causen l’alliberament de receptors del TNF-α en plasma, com l’sTNF-R1 o 

l’sTNF-R2 que atenuen la senyalització del TNF-α i són protectors de la seva activitat tòxica. 

Així doncs, l’activació de l’IRS o d’algun dels seus components, acaba desencadenant de nou 

la resposta homeostàtica del CIRS. Contràriament al que esperàvem trobar, però, en el primer 

estudi el que hem observat és que en FM hi ha nivells baixos de totes les citocines avaluades, 

nivells normals d’hs-PCR, i —més important— aquests resultats es mantenen després d’haver 

controlat les anàlisis per variables que poden alterar els nivells perifèrics dels biomarcadors com 

són l’edat, el sexe, l’IMC, les comorbiditats, la menopausa o els antidepressius. Partint de tot això, 

es descarta per tant la hipòtesi d’inflamació crònica en FM segons els resultats de la nostra mostra. 

En la mateixa direcció, els resultats del segon estudi, publicat a la revista Brain, Behavior, and 

Immunity, també indiquen que en FM no hi hauria un estat de (sub)inflamació crònica, entès 

com un estat caracteritzat per nivells elevats de les citocines proinflamatòries i nivells baixos de 

citocines antiinflamatòries, segons s’havia trobat en estudis i revisions prèvies (Rodriguez-Pintó 

et al., 2014; Üçeyler et al., 2011; J.-M. Zhang & An, 2007). Malgrat que en la metaanàlisi realitzada 

en aquest segon estudi sí que es troben nivells lleugerament més alts d’IL-6 i d’IL-17 (citocines 

típicament proinflamatòries) en pacients amb FM, la principal citocina antiinflamatòria (IL-10) 

no es troba alterada, mentre que l’IL-4 (també clàssicament identificada com a antiinflamatòria) 

mostra nivells elevats. L’IL-4 indueix les T0 a diferenciar-se en cèl·lules T immunoreguladores 

(Th2), productores de la cascada antiinflamatòria com a resposta als nivells elevats d’IL-6 i IL-17 

(Maes & Carvalho, 2018; Pernambuco et al., 2013), fet que podria estar indicant un funcionament 

més aviat correcte del CIRS, i no una supressió com esperàvem en formular la hipòtesi inflamatòria 

de la FM.

No obstant això, els resultats conjunts dels estudis 1 i 2 podrien estar mostrant una pèrdua de 

neuroprotecció en les pacients amb FM, perquè tant l’IL-10 (Chen, Donnelly, & Ji, 2020) com 

la via de senyalització clàssica de l’IL-6 (Maes et al., 2014; Raison et al., 2018) tenen propietats 

(neuro)protectores a nivell de SNC. Per exemple, en ratolins s’ha vist que nivells baixos d’IL-10 

poden accelerar l’expansió d’una lesió de la medul·la espinal causada per una acció excitotòxica, 

a més d’augmentar el repertori de conductes del dolor i la resposta immunològica perifèrica; 
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mentre que, en nivells normals, l’IL-10 té la capacitat de protegir l’organisme contra aquest tipus 

de lesions que provoquen dolor (Abraham, Mcmillen, & Brewer, 2004). Cal tenir en compte, 

però, que tot i que estan relacionats, els nivells sistèmics no sempre són un reflex fidedigne dels 

nivells en SNC (Bäckryd, Tanum, Lind, Larsson, & Gordh, 2017), i per tant, calen nous estudis 

per poder afirmar que aquests nivell baixos perifèrics impliquen pèrdua de neuroprotecció. 

Des d’un punt de vista complementari, l’IL-10 i altres citocines Th2, com l’IL-13 o l’IL-4, són 

essencials per a la comunicació del SI amb el SNC, tenen la capacitat d’inhibir les neurones amb 

terminals nociceptors i, per tant, tenen capacitats analgèsiques, que en estar disminuides en aquest 

col·lectiu podrien estar jugant un rol en la potenciació del dolor de les pacients amb FM (Chen 

et al., 2020; Üçeyler et al., 2006; Wallace et al., 2001). 

Per la seva banda, els valors d’IL-6 avaluats en solitari semblarien ser insuficients per extrapolar-ne 

els efectes a nivell inflamatori, ja que s’haurien de tenir en compte altres factors com l’sIL-6R i 

l’sgp130, que són la clau per diferenciar entre l’IL-6 en la seva via proinflamatòria (trans-signalling) 

i la clàssica, que contràriament és antiinflamatòria i té efectes homeostàtics. L’efecte homeostàtic 

o antiinflamatori de l’IL-6 es produeix en estimular l’alliberament de l’IL-10 (antiinflamatòria) 

i bloquejar l’alliberament de citocines proinflamatòries com el TNF-α o l’IL-1β (Raison et al., 

2018). Alhora, l’IL-6 és essencial per a la diferenciació dels limfòcits Th cap a Th1 o Th17 i no 

en Th2 o Treg. En aquest sentit, l’acció proinflamatòria o antiinflamatòria de l’IL-6 depèn del 

receptor a què es lligui: quan l’IL-6 s’uneix al seu receptor soluble (sIL-6R) aquest complex pot 

interaccionar amb la glicoproteïna 130 (gp130 o CD130) i activar la via proinflamatòria coneguda 

com “trans-signalling” en anglès (Maes et al., 2014); si, d’altra banda, l’IL-6 s’uneix al seu receptor de 

membrana (IL-6R o CD126, que a diferència de l’sIL-6R només es troba en cèl·lules determinades: 

hepatòcits, monòcits/macròfags i alguns limfòcits), la seva funció és completament diferent, ja 

que en aquest cas té efectes antiinflamatoris i fins i tot regeneradors. Aquests efectes es poden 

atribuir, en part, a l’estimulació de la producció del receptor soluble de l’IL-1β (sIL-1RA) i del 

TNF-α (sTNF-α), que inhibeixen l’acció d’aquestes citocines proinflamatòries. Aquesta segona 

via antiinflamatòria s’anomena “classical signalling pathway” en anglès, o via de senyalització clàssica 

(Del Giudice & Gangestad, 2018; Maes et al., 2014; Maes & Carvalho, 2018; Raison et al., 2018). 

Un altre inhibidor natural de la via trans-signaling de l’IL-6 és la gp130 soluble (sgp130), que es 

troba en sèrum, i que en alguns estudis, tot i que escassos, s’ha trobat en nivells molt elevats 

en FM (Maes et al., 1999). Semblaria, doncs, que la FM podria estar acompanyada d’un mal 

funcionament del sistema homeostàtic de l’IL-6-sgp130. 
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Per poder entendre millor el SI, amb les seves complexes interaccions i respostes en cascada, és 

útil tenir en compte múltiples biomarcadors alhora, i és per això que en la metaanàlisi hem agrupat 

les dades disponibles per tal de calcular els diferents fenotips. Aquests ens han permès avaluar 

també els possibles desajustaments entre les funcions de l’IRS i el CIRS de manera més vàlida. 

En aquesta línia, el que hem trobat és que en FM hi ha una regulació a l’alça tant de l’IRS com 

del CIRS. Per tant, tenint en compte els dos fenotips immunològics principals, la conclusió torna 

a ser que en FM no hi ha un estat clar de (sub)inflamació perifèrica crònica i per tant, donaria 

suport als resultats del primer estudi pel que fa a descartar la hipòtesi inflamatòria de la FM. No 

obstant això, en la metaanàlisi sí que es mostra que hi ha una disrupció de l’equilibri IRS/CIRS, 

atès que tots dos estan regulats a l’alça. El SI de les persones amb FM es caracteritzaria, doncs, 

per una aberració dels nivells perifèrics de marcadors inflamatoris degut a una mala regulació dels 

sistemes IRS/CIRS, amb nivells lleugerament alts en els dos fenotips. La pèrdua d’aquesta funció 

antiinflamatòria com a resposta a l’IRS podria estar indicant una pèrdua de funció analgèsica del 

SI en FM.

Tanmateix, el SI i els seus components depenen de múltiples factors. És el cas de les citocines, la 

principal funció de les quals és comunicativa, tant dins del SI mateix com entre altres sistemes del 

cos com el SNC o el sistema digestiu. En la metaanàlisi hem pogut avaluar els efectes d’algunes 

de les principals variables moderadores, com l’edat, el sexe, el diagnòstic de TDM, la retirada 

de la medicació prèvia a l’inici dels estudis, o factors ambientals com les hores d’exposició al 

sol i el grau de contaminació que es poden interpretar a partir de la latitud. Malauradament, no 

hem pogut avaluar els efectes d’altres moderadors coneguts, entre els quals comptem els factors 

psicosocials com l’estrès o l’ansietat, factors de comportament com la dieta i l’exercici físic, o 

d’altres més mèdics com l’IMC o els antidepressius, per falta d’estudis que avaluessin o reportessin 

adequadament aquestes variables. De fet, la falta de control d’aquestes variables en la majoria 

dels estudis de la revisió sistemàtica està recollida a l’escala de control de qualitat metodològica 

i de control de variables de confusió (l’ICS), on veiem que un 79,1% dels articles van tenir en 

compte menys de 10 de les 20 variables de confusió més ben establertes. Aquest fet podria estar 

interferint en els resultats de la metaanàlisi.

És subratllable la contradicció entre els resultats de l’estudi 1, que caracteritzen el perfil de la 

FM amb nivells més baixos d’IL-6, IL-10 i CXCL-8, i els de l’estudi 2, que indiquen que el perfil 

immunitari de les pacients amb FM es caracteritza per uns valors a l’alça dels sistemes IRS i CIRS. 
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Una possible hipòtesi per explicar aquesta contradicció aniria relacionada amb la falta de control 

de variables de confusió en més del 75% dels estudis que formen part de la revisió sistemàtica 

inclosa a l’estudi 2, i que molt probablement estarien alterant els nivells dels biomarcadors en sang 

dels estudis que s’hi inclouen. Altres variables que podrien explicar, en part, aquesta discrepància 

podrien ser l’ús de Luminex en el primer estudi, una prova que es caracteritza perquè té més 

sensibilitat que l’ELISA i millors límits de detecció. Una de les limitacions metodològiques amb 

les que ens hem trobat a la metaanàlisi és precisament que només el 35% dels estudis reportaven el 

tant per cent de les avaluacions que estaven per sota dels límits de detecció i com havien gestionat 

aquests valor, per exemple, imputant per defecte el valor límit de detecció o bé un valor de 0. 

Això implica la generació d’un “soroll” metodològic que en el nostre estudi vam poder evitar 

en un percentatge molt alt (només vàrem trobar valors per sota del límit de detecció en l’IL-6, i 

va ser d’un 4,55% del total de les mostres). Una altra hipòtesi que seria interessant explorar en 

futurs estudis seria valorar si en funció de l’evolució de la patologia, ja fos en anys de diagnòstic 

o en gravetat, l’alteració del sistema immunitari en FM pot anar variant tal com semblaria ser que 

passa en el cas del TDM (Maes & Carvalho, 2018). Així, el model que plantegen Maes i Carvalho 

(2018) en TDM proposa que en funció del curs del trastorn l’alteració detectada de la resposta 

immunitària podria ser diferent. En fases agudes del TDM es veuria una hiperactivació de l’IRS, 

en fases de remissió es veuria una activació a l’alça tant de l’IRS com de la resposta homeostàtica 

del CIRS, mentre que en les recaigudes es veuria una resposta sensibilitzada d’ambdós sistemes. 

Estudiar si de forma similar podria haver-hi diferències en el curs d’evolució de la FM, per exemple 

amb un SI sensibilitzat en les pacients amb un curs d’evolució més llarg, pot ser un àmbit d’estudi 

rellevant per a estudis futurs, a més d’una variable més que podria explicar els resultats contradictoris 

obtinguts en alguns estudis.

Reprenent el segon resultat obtingut del primer estudi, mostrava que els biomarcadors analitzats 

tenen un paper important en la caracterització de la FM i la seva simptomatologia. De tots, l’IL-10 

en nivells baixos sembla ser el més important, atès que segons les anàlisis de regressió logística, 

és capaç de diferenciar les pacients amb FM de les CS, fins i tot després de controlar l’efecte de 

la qualitat del son, de l’ansietat i de l’exercici físic, posicionant-la com a possible biomarcador pel 

diagnòstic de la síndrome. No obstant això, serien necessaris estudis amb un grup control clínic 

de pacients amb DCG per poder esbrinar si els resultats d’aquestes anàlisis són extrapolables a 

altres poblacions amb DCG o bé idiosincràtics de la FM. Disposar de biomarcadors diagnòstics 

específics i sensibles en FM s’ha convertit en un dels principals objectius de la recerca, ja que 
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és de vital importància per poder fer un bon diagnòstic diferencial de la FM un tractament 

correctament dirigit a la simptomatologia que presenta i poder treballar eficaçment des de la 

medicina personalitzada. A més a més, tenir marcadors biològics diagnòstics de FM implicaria el 

reconeixement definitiu de la síndrome en els contextos mèdic i social, facilitant-ne la normalització 

i alliberant d’estigma les persones que la pateixen.

Encara en referència al primer estudi, les anàlisis d’aprenentatge automàtic (machine learning) mostren 

que els marcadors inflamatoris analitzats estan implicats en la simptomatologia de la FM, concretament 

en la severitat d’aquesta i en el dolor. L’IL-10 torna a tenir un paper important en la predicció de 

la severitat de la simptomatologia essent-ne el tercer determinant, just per sota de l’estrès percebut 

i l’ansietat. Coherentment amb la seva activitat immunològica, els resultats també mostren que les 

tres citocines avaluades (IL-6, IL-10 i CXCL-8) són determinants del grau de dolor generalitzat, de 

la qualitat del son, l’estrès percebut i l’ansietat. A més, aquests resultats mostren que, en línia amb 

l’última actualització dels criteris diagnòstics de l’ACR, la FM és molt més que una síndrome de 

dolor generalitzat, i que l’estrès, la mala qualitat del son i l’ansietat en són símptomes clau. Com hem 

dit anteriorment, altres estudis també han trobat l’IL-10 baixa en FM (Chen et al., 2020; Üçeyler 

et al., 2006; Wallace et al., 2001), però aquest és el primer estudi on s’avalua la seva capacitat de 

discriminació respecte a les controls sanes, juntament amb un gran nombre de variables de control. 

Aquests resultats semblen coherents amb la capacitat analgèsica de l’IL-10 (Chen et al., 2020) que, 

com que presenta valors reduïts, minvaria també en aquestes pacients. Futures línies de recerca 

podrien avaluar la causalitat entre aquesta pèrdua de neuroprotecció i d’analgèsia que s’atribueix a 

l’IL-10 i la seva capacitat per a predir la severitat de la simptomatologia i el grau de DCG en FM.

Un cop hem pogut demostrar la relació existent entre el SI i la simptomatologia en FM, la 

següent qüestió que adreça aquesta tesi doctoral és estudiar si una intervenció psicològica de 

tercera generació centrada en la reducció d’estrès —el programa MBSR— és eficaç per millorar 

la simptomatologia clínica de les persones amb FM, i si aquesta millora es troba associada a una 

regularització de les aberracions immunològiques descrites en aquest primer apartat.

2. Efectes de l’MBSR en fibromiàlgia

El tercer estudi d’aquesta tesi presenta dos objectius principals: avaluar els efectes de l’MBSR tant 

en la simptomatologia clínica com en la funció immunitària de les pacients amb FM, i establir el 

paper predictor del SI en la resposta clínica a l’MBSR.
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Els resultats obtinguts en l’estudi 3 mostren que l’MBSR, com a intervenció coadjuvant al TAU, 

és una intervenció eficaç per reduir la simptomatologia clínica, la severitat i l’afectació funcional, 

a més de la simptomatologia ansiosa-depressiva i l’estrès percebut en les pacients amb FM. 

Aquests resultats guanyen força quan s’avalua aquelles pacients que han completat el programa 

d’MBSR, havent assistit a 6 o més sessions de les 8 programades, ja que en aquest subgrup de 

pacients s’observa un augment de la mida de l’efecte de la millora clínica, especialment en estrès 

percebut, alhora que una reducció marginalment significativa de l’índex IL-6/IL-10 que es podria 

interpretar com a indicatiu d’un balanceig cap a un estat més antiinflamatori. Estudis anteriors 

ja han demostrat l’eficàcia clínica de l’MBSR i les MBIs en FM (Cash et al., 2015; Cejudo et 

al., 2019; Sephton et al., 2007). El programa d’MBSR, administrat de forma complementària 

amb el TAU, permet intervenir sobre diferents àrees afectades en la FM, en especial aquelles 

reconegudes a partir de la modificació de l’ACR del 2010, com la qualitat del son, l’ansietat i l’estrès. 

Aquests símptomes de caire més psicosocial queden lluny de l’abast del tractament habitual, que 

normalment se centra únicament en l’abordatge del dolor. L’MBSR intervé, doncs, de manera 

més integral, promovent un canvi en la capacitat d’atenció de les pacients, disminuint l’estrès 

percebut, la inflexibilitat psicològica, i el pensament catastròfic del dolor; es podria aconseguir 

així més resiliència i una millora en la qualitat de vida i en la percepció de salut. 

En aquesta línia, un estudi dut a terme per Cash i col·laboradors als Estats Units, avaluà l’efecte 

de l’MBSR en 91 pacients amb FM. Els resultats demostren que l’MBSR va ser eficaç per millorar 

els principals símptomes de la FM i reduir la percepció de severitat i la càrrega de la malaltia de 

les pacients (Cash et al., 2014). Per altra banda, un estudi més recent dut a terme a Espanya per 

Cejudo i col·laboradors (2019), va obtenir resultats en la mateixa línia: després d’aplicar una MBIs 

en 59 dones amb FM, van trobar que presentaven una millora en benestar subjectiu, resiliència o 

intel·ligència emocional, en comparació a les 58 dones que estaven en llista d’espera. En resum, 

els estudis recents sobre l’efecte de l’MBSR en FM [incloent-hi l’estudi de la present tesi i l’estudi 

publicat que inclou la mostra completa del assaig clínic (Pérez-Aranda et al., 2019)], així com 

una metaanàlisi recent (Haugmark et al., 2019), demostren que aquesta és una intervenció que, 

complementària al TAU, és eficaç per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones 

que pateixen FM.

Malgrat els múltiples resultats que indiquen que l’MBSR té efectes beneficiosos per a les persones 

amb FM, els mecanismes biològics subjacents a aquests canvis segueixen essent en gran part 
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desconeguts. D’una banda, hi ha evidència en persones sanes que semblaria indicar que l’MBSR 

provoca canvis a nivell d’estructura i de funcionament cerebral, per exemple increments de 

substància gris a l’hipocamp a l’escorça cingular posterior, a la unió temporoparietal o al cerebel 

(Hölzel et al., 2011). Altres estudis han trobat que les MBIs tenen la capacitat d’incidir en moltes 

altres variables biològiques diferents; per exemple, redueixen els nivells de cortisol (Reive, 2019), 

milloren la funció autonòmica del cor, redueixen les concentracions d’alfa-amilasa en saliva, 

disminueixen l’expressió de gens proinflamatoris o augmenten la resposta d’anticossos a la 

vacunació (Heckenberg, Eddy, Kent, & Wright, 2018; Kaliman et al., 2014; Sluka & Clauw, 2016). 

Així com també pot afectar els marcadors immunològics.

 Centrant-nos en els resultats del nostre tercer estudi, mostren d’entrada un cop més que en FM 

l’equilibri IRS/CIRS no funciona correctament. En aquest tercer estudi hem pogut observar 

com en el grup TAU els nivells d’IL-10 en sèrum, que ja s’havien vist baixos en el primer 

estudi, segueixen disminuint amb el pas del temps. Aquesta tendència de reducció progressiva 

d’IL-10, lligada als resultats de l’estudi 1 —on hem vist que els nivells baixos d’IL-10 són la 

tercera variable més important per predir la severitat de la FM—, ens porta a proposar que 

la tendència de l’IL-10 a la baixa podria ser una de les principals causes de l’empitjorament 

simptomatològic de la FM amb el pas del temps, cosa que podria ser deguda tant per l’envelliment 

com al temps que porten patint la síndrome. A més a més, aquests resultats donen suport a 

les anàlisis de predicció del primer estudi, que, a falta de confirmació amb estudis amb una 

mostra clínica, mostraven que els nivells baixos d’IL-10 ens permeten distingir la pertinença 

al grup FM o CS, donant força així a la idea que aquesta podria ser una característica pròpia 

del perfil immunològic de la FM. 

Al contrari, en el grup de pacients que ha rebut la intervenció d’MBSR, l’IL-10 no ha seguit el 

mateix curs i s’ha mantingut estable entre les dues avaluacions (separades per un temps aproximat 

de 2-3 mesos). Aquest resultat, sumat als dels dos primers estudis, on hem vist nivells basals 

baixos d’IL-10 en les pacients amb FM, podrien implicar pèrdua de neuroprotecció (Chen et al., 

2020; Maes et al., 2014) en les pacients del grup TAU i contràriament un efecte neuroprotector 

associat a l’MBSR. D’altra banda, l’efecte de l’MBSR sobre el SI de les pacients amb FM es veu 

reforçat quan s’avaluen els resultats d’aquelles pacients que han assistit a un mínim de 6 sessions, 

de forma similar a allò prèviament comentat en referència a l’impacte clínic de l’MBSR. Així, 

veiem que, tenint en compte l’efecte regulador de l’IL-10, en les pacients del grup MBSR l’IL-6 
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disminueix lleugerament a la finalització de la intervenció, tornant a un major equilibri IRS/CIRS. 

Aquests resultats podrien estar indicant que, a més de l’efecte neuroprotector, l’MBSR tindria la 

capacitat de normalitzar les aberracions immunològiques que s’han trobat en FM.

Finalment, en referència al segon objectiu d’aquest tercer estudi, veiem que, tal com hipotetitzàvem, 

la resposta a l’MBSR està mediada en part pel SI. Aquelles pacients que a nivell basal tenien nivells 

més baixos de CXCL-8, fins i tot quan es té en compte l’efecte regulador de l’IL-10, són les que han 

respost millor a la intervenció des del punt de vista dels beneficis clínics obtinguts. Es considera que 

hi ha una millora significativa quan es redueix un 20% o més la severitat clínica en el qüestionari 

FIQR respecte del valor basal. Doncs bé, d’acord amb aquest criteri, les pacients que presentaven 

nivells més baixos de CXCL-8 a l’avaluació basal són les que s’han beneficiat més dels efectes de 

l’MBSR sobre la severitat clínica, mentre que, per contra, aquelles que tenien nivells més alts d’aquesta 

quimiocina han vist el seu potencial de millora clínica frenat, en especial en relació amb la severitat 

clínica. I no només la resposta clínica a l’MBSR, sinó que també hem vist que els nivells basals de les 

citocines avaluades poden condicionar la millora en variables cognitives: així, aquelles pacients que 

tenien nivells basals més alts d’IL-6/IL-10 i de CXCL-8/IL-10, han estat aquelles en les quals menys 

va millorar la flexibilitat psicològica en resposta a la intervenció. Alts nivells d’inflexibilitat psicològica 

s’han relacionat amb alts nivells d’ansietat, i menys qualitat de vida (Feinstein et al., 2011; Feliu Soler 

et al., 2018). Per contra, la flexibilitat psicològica facilitaria l’acceptació activa del dolor i disminuiria 

les autolimitacions en les accions diàries que impedirien aconseguir els objectius personals (Herbert, 

2002; McCracken & Vowles, 2007). Així doncs, l’augment de la flexibilitat psicològica podria facilitar 

la millora de qualitat de vida i la gestió del dolor en aquelles pacients amb dolor crònic. Resultats 

similars es van reportar en un estudi suec en pacients amb dolor crònic. En aquest estudi (Lasselin 

et al., 2016) va avaluar el paper del nivell d’inflamació basal en l’efecte de la relaxació aplicada vs. 

ACT en 41 pacients amb dolor crònic i, en la mateixa línia que els nostres resultats, van observar 

que els nivells basals de citocines proinflamatòries (TNF-α i IL-6) estaven relacionats amb una 

millora menor quant a intensitat de dolor, flexibilitat psicològica i qualitat de vida relacionada amb 

la salut mental. En cas de ser replicats i confirmats en altres estudis posteriors, aquest conjunt de 

resultats podrien representar una contribució significativa en el camp de la medicina personalitzada 

de les pacients amb FM, ajudant a determinar si el programa d’MBSR hauria de ser o no recomanat 

en funció del perfil immunològic basal de les pacients. La reducció de la inflexibilitat psicològica 

lligada a la disminució de marcadors inflamatoris representa doncs un valor més afegit a l’MBSR 

com a estratègia d’intervenció coadjuvant en les pacients amb FM. 
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En conclusió, el programa d’MBSR millora la qualitat de vida de les pacients amb FM i té la 

capacitat de modular les dinàmiques del SI. Alhora, els nivells basals dels marcadors avaluats 

poden condicionar en la resposta al programa d’MBSR.

3. Limitacions, fortaleses i futures línies de recerca

Els resultats d’aquesta tesi doctoral s’han d’interpretar tenint en compte les limitacions dels 

diferents estudis que la componen. Així, els estudis 1 i 3 formen part dels objectius secundaris 

d’un assaig clínic més ampli, l’estudi EUDAIMON (NCT02561416), amb un finançament limitat 

pel que fa a l’obtenció de mostra i a la disponibilitat de biomarcadors a avaluar. La mida de la 

mostra dels dos estudis és relativament reduïda, i està composta exclusivament per dones amb 

l’objectiu de reduir l’efecte del sexe sobre els marcadors estudiats (Kiecolt-Glaser & Glaser, 1988; 

Taneja, 2018). Arran dels criteris ACR 2016 s’està veient que la proporció d’homes amb FM és 

més alta del que en un inici es pensava (Wolfe, Walitt, Perrot, Rasker, & Häuser, 2018), amb la 

qual cosa els nostres resultats podrien no ser generalitzables a tota la població afectada per la FM. 

En segon lloc, el nombre de marcadors inflamatoris avaluats és limitat. Després d’una extensa 

cerca de la bibliografia disponible en el moment de preparar el protocol de l’estudi, es va decidir 

avaluar els 4 biomarcadors més representatius de cada fenotip en FM: la CXCL-8 i la PCR com 

a representats de l’IRS, l’IL-10 com a representat del CIRS i l’IL-6 com a citocina amb un paper 

important en ambdós fenotips. No obstant això, els resultats serien més concloents si haguéssim 

tingut la possibilitat d’avaluar marcadors de les diferents vies de resposta immunitària, com per 

exemple l’sgp130 i l’sIL-6R per a la via de l’IL-6. En tercer lloc, avaluar els resultats en un grup 

control actiu —de fet inclòs a l’estudi EUDAIMON a través d’un grup amb una intervenció 

psicoeducativa sense pràctica de la meditació (Albert-Feliu et al. 2016)—, hagués donat més 

solidesa metodològica als resultats de l’estudi 3, atès que permetia avaluar els possibles efectes 

específics de la pràctica de la meditació i determinar si hi hauria efectes compartits amb d’altres 

intervencions no farmacològiques clínicament eficaces, així com haver registrat més variables 

moderadores del SI com la ingesta d’omega 3 (Fritsche, 2015) o la presència d’esdeveniments 

traumàtics (Yavne et al., 2018). Alhora, tenir un grup comparatiu clínic amb dolor crònic o TDM 

ens hagués també ajudat a determinar l’especificitat del perfil immunològic detectat en l’estudi 1.

Respecte de l’estudi 2, les limitacions amb què ens hem trobat han estat sobretot de caire 

metodològic. Ja en la metaanàlisi prèvia a la nostra (Üçeyler et al., 2011) es recollia la gran 

heterogeneïtat present en els estudis de marcadors immunes en FM, que dissortadament s’ha 
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mantingut durant aquests pràcticament 10 anys posteriors. La gran heterogeneïtat en els resultats 

dels estudis dificulta treure’n conclusions sòlides, sobretot si hi sumem la sobrerepresentació 

d’alguns marcadors com l’IL-6 respecte de la resta, o l’aparició anecdòtica d’altres potencialment 

rellevants com la CXCL-11, l’IL-4, IL-5 o l’IL-13. A més, també ens hem trobat amb l’omissió 

pràcticament completa dels receptors i d’altres proteïnes que interaccionen amb les citocines 

(com ara l’sTNF-R1 o l’IL-1RA) i que són essencials per entendre’n la seva funcionalitat.

En un intent d’aportar una eina que faciliti la homogeneïtzació metodològica dels estudis de 

biomarcadors inflamatoris, hem proposat la Immune Confounder Scale (ICS), una escala que llista 

i quantifica en importància les principals variables que intervenen en els nivells perifèrics de 

biomarcadors inflamatoris. A més de proposar-ne l’ús sistemàtic en futurs estudis, en l’estudi 

2 presentem també els biomarcadors que considerem imprescindibles per entendre a fons la 

implicació del SI en la FM. Futurs estudis, doncs, haurien d’avaluar altres PFA a banda de la 

PCR com l’haptoglobina, l’albúmina o el zinc, marcadors del Th17 o de l’M1 com l’IL-12 en 

relació amb l’IRS, i l’IL-4, l’IL-13, l’IL-5 i el fenotip Treg en relació amb el CIRS. A més, caldria 

incloure marcadors que permetin diferenciar la via de senyalització clàssica de la trans de l’IL-6, 

com l’sIL-6R o l’sgp130, idealment en estudis que avaluïn panells de 15-20 citocines per poder 

estudiar detalladament les interaccions entre elles.

Fenotip immune Què és?
Què hi ha 
avaluat?

Què falta avaluar en 
la recerca de la FM?

Taula 4.1. Explicació dels fenotips i biomarcadors que falta avaluar en FM

IRS

Inflamació (M1) Citocines M1 
PFA
Complement

IL-6, TNF-α, IL-
1β, MCP-1, PCR

sIL-6R, sgp130, 
sTNF-αR1 i 
sTNF-αR1, 
sIL-1RA

Th-1 IL-2, IFN-γ, IL-12 IL-2, IFN-γ IL-12

CMI Interacció entre 
M1 i Th1

IL-6, TNF-α, IL-
1, MCP-1, IL-2, 
IFN-γ

Neopterina, 
Triptòfan i 
TRYCATs

Th-17 IL-6, IL-17 IL-17

Quimiocines CXCL-8, 
eotaxina (CXCL-11)

CXCL-8 CCL-2, CCL-3, 
CXCL-11, 
RANTES



121

Malgrat les limitacions assenyalades, els tres estudis que componen aquesta tesi són pioners en 

el seu camp. Que en tinguem coneixement, l’estudi 1 és el primer estudi publicat on s’utilitzen 

anàlisis d’aprenentatge automàtic per establir els perfils diferencials de les persones que pateixen 

FM i que a més inclogui biomarcadors inflamatoris. A més, és un dels estudis de casos-controls 

publicats fins a dia d’avui que té en compte més variables moderadores. Respecte a l’estudi 

2, és la metaanàlisi més exhaustiva realitzada fins el moment en FM, incloent més marcadors 

inflamatoris que cap altra, i la primera d’avaluar els fenotips immunològics en FM. Fins i tot 

hem pogut identificar molts dels errors metodològics que poden induir heterogeneïtat en els 

resultats d’aquests estudis, i hem presentat l’ICS com a eina per facilitar l’homogeneïtzació de 

futurs estudis. Quant a l’estudi 3, malgrat la seva naturalesa exploratòria, és el primer d’avaluar 

el rol dels biomarcadors inflamatoris en la millora clínica provocada per l’MBSR i els efectes 

immunoinflamatoris d’aquesta intervenció en pacients amb FM.

IRS

Proteïnes de fase 
aguda

Haptoglobina 
(Hp), sèrum ami-
loide A (SAA), α-1 
àcid glicoproteïna 
(AGP), hemope-
xina, α-1 antici-
motripsina (ACT), 
α-1 antitripsina 
(aAT), Albúmina, 
Proteïna lligand 
de lipopolisacàrid 
(LBP)

hs-PCR Hp, aAT, aS, 
Albúmina

CIRS

T-reg IL-10, TGFb IL-10 Cèl·lules T-reg 
CD25

Th-2 IL-4, IL-5, IL-
9, IL-10, IL-13 i 
IL-25

IL-4 IL-13, IL-5
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Les conclusions d’aquesta Tesi Doctoral, en relació amb les hipòtesis prèviament formulades són: 

Primer bloc: Estudis de caracterització del perfil immunoinflamatori de la FM. 

1. Les pacients amb FM tenen un perfil immunoinflamatori diferenciat de les controls sanes que 

no pateixen la síndrome.

2. Aquesta diferència es manté quan es controlen variables de confusió considerades rellevants. 

3. El perfil immunitari de les persones amb FM es caracteritza per una regulació anòmala a 

l’alça dels fenotips IRS i CIRS, i no per una activació del primer i una inhibició del segon com 

proposava la hipòtesi inflamatòria de la FM.

4. Valors més baixos d’IL-10, les comorbiditats, la qualitat del son, l’exercici aeròbic i l’ansietat, 

es relacionen de forma estadísticament significativa amb el diagnòstic de FM. Nivells baixos 

dels marcadors immunes IL-6, IL-10 i CXCL-8, la qualitat del son, l’estrès percebut i l’ansietat, 

prediuen el nivell de dolor crònic d’aquestes pacients. 

Segon bloc: Efectes d’una intervenció d’MBSR sobre l’estat funcional i els nivells de marcadors 

immunoinflamatoris en sèrum de les pacients amb FM. 

1. La intervenció d’MBSR ha estat eficaç per reduir la simptomatologia clínica, la severitat, 

l’afectació funcional, la simptomatologia depressiva i l’estrès percebut en comparació amb el 

tractament habitual en pacients amb FM. Més enllà de les mesures d’autoinforme, l’MBSR sembla 

haver impedit una reducció dels nivells d’IL-10 al llarg del temps, indicant un potencial efecte de 

la intervenció sobre la regulació del SI en pacients amb FM. 
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2. Hem observat una relació entre els nivells basals més elevats de CXCL-8 i una menor resposta 

clínica associada a l’MBSR, en especial en la millora del dolor. Alhora, hem trobat una associació 

similar entre nivells basals més elevats dels índexs IL-6/IL-10 i CXCL-8/IL-10, i una menor 

millora de la inflexibilitat psicològica després de la intervenció d’MBSR. 

Conclusions of  this thesis, in relation with the initial hypothesis are:

First section: Studies on the characterization of  the immune-inflammatory profile of  FM.

1. FM patients have a different immune-inflammatory profile compared to healthy people. 

2. This difference is maintained after controlling for confounding variables that are considered 

as relevant. 

3. FM immune profile is characterized by an IRS/CIRS slight upregulation, and not by an upregulation 

of  the IRS and a downregulation of  the CIRS, as the inflammatory hypothesis of  FM proposed.

4. Lower levels of  IL-10, comorbidities, quality of  sleep, aerobic exercise and anxiety are 

significantly related to the FM diagnosis. Immune biomarkers IL-6, IL-10 and CXCL-8 in 

lower concentrations, quality of  sleep, perceived stress and anxiety play a significant role on the 

prediction of  chronic pain levels.

Second section: Effects of  MBSR on the functional status and serum levels of  immune-inflammatory 

biomarkers of  patients with FM.

1. MBSR is an efficacious intervention to reduce clinical symptomatology and severity, functional 

impairment, depressive and anxious symptomatology and perceived stress in patients with FM. 

Beyond self-reported measures, MBSR managed to keep stable IL-10 levels, which might indicate 

its potentiality to normalize immune alterations in FM.

2. There is a relationship between elevated basal levels of  CXCL-8 and a worse response to 

MBSR, especially in chronic pain decrease. Additionally, there is also a significant association 

between elevated basal levels of  IL-6/IL-10 and CXCL-8/IL-10 and a lower improvement in 

psychological inflexibility towards pain.
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ESF1 Table 5. Sub-group meta-analysis.
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ESF1 Table 6. Sub-group meta-analysis of  phenotypes. 
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ESF2 Figure 1. Meta-analysis of  Interleukin 1β
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ESF2 Figure 2. Meta-analysis of  CXCL-8

ESF2 Figure 3. Meta-analysis of  Interleukin 10
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ESF2 Figure 4. Meta-analysis of  high-sensitivity C-Reactive Protein

ESF2 Figure 5. Meta-analysis of  Interferon-γ
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ESF2 Figure 6. Meta-analysis of  MCP-1

ESF2 Figure 7. Meta-analysis of  Tumour Necrosis Factor (TNF)-α
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ESF2 Figure 8. Meta-analysis of  M1

ESF2 Figure 9. Meta-analysis of  CIRS
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ESF2 Figure 10. Meta-analysis of  IRS
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Montero-Marin, J., … Luciano, J. V. (2019). Immune-inflammatory pathways and clinical 

changes in fibromyalgia patients treated with Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): A 
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Electronic Supplementary File 2. Tables and figures

ESF1 Table1: Descriptive statistics and between-group analyses with observed data of  patients 

who attended at least to 6 sessions
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d: Cohen’s d as an effect size measure. B: regression coefficients. 

Analyses have been adjusted after controlling basal level of  the variable. Mean and SD are not 

adjusted. 

* = the basal level of  the variable is a significant covariable in the model

ESF1 Table2: Immune biomarker’s statistics and between-group analyses with observed data of  

patients who attended at least to 6 sessions
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Note: d: Cohen’s d as an effect size measure. B: regression coefficients. 

Analyses have been adjusted after controlling basal level of  the variable. Mean and SD of  plain 

biomarkers are presented without the logarithm transformation.

* = the basal level of  the variable is a significant covariable in the model

† Following the experts recommendation (Maes & Carvalho, 2018) we have tested the antidepressant 

(AD) effect as a covariable in all the assessed immune biomarkers and it resulted non-significant 

in all of  them. However, and although AD remained non-significant in hs-CRP (p=0.097) the 

addition of  this covariable helped the shown decreasing tendency of  hs-CRP in MBSR group 

compared to TAU to become significant (B=0.39: p=0.031).

ESF1 Figure 2. Plots graph of  z transformed IL-10 (A), CXCL-8 (B) and IL-6 (C) levels of  

healthy controls (HC) and fibromyalgia patients (FM).
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Title: Immune-inflammatory pathways and clinical changes in fibromyalgia patients treated with Mindfulness-

Based Stress Reduction (MBSR): A randomized, controlled clinical trial

Supplementary material 2: Assessment of  the methodological quality of  the study

ESF2. Table 1. Immune cofounders scale.
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