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Voeding en ziekte

  de preva-
lentie van chronische pijn lopen

nogal uiteen, maar duidelijk is dat
chronische pijn veel voorkomt.
Waarschijnlijk heeft ongeveer 15 pro-
cent van alle mensen chronische pijn.
In de berekening zijn patiënten met
chronische pijn door kanker of reuma
buiten beschouwing gelaten. De pre-
valentie van chronische pijn is groter
onder vrouwen dan mannen. Veel
mensen met chronische pijn zijn op
zoek naar middelen die de pijn kun-
nen verlichten. Ook diëten en voe-
dingssupplementen kunnen daarbij
worden overwogen.

Fibromyalgie is overal in het
lichaam optredende chronische pijn,
waarvoor geen medische verklaring
kan worden gegeven. Bij patiënten
met fibromyalgie is wetenschappelijk
onderzocht of glutamaat in voeding
pijn zou kunnen beïnvloeden (1). Er
was sprake van afname van pijn na
een dieet waaruit glutamaat en
aspartaam waren verwijderd. Helaas
waren er in dit onderzoek slechts vier
deelnemers en was er geen groep die
een (placebo)dieet had gevolgd ter
vergelijking. Bovendien was gelijktij-
dig het effect van het weglaten van
twee stoffen onderzocht. Daardoor
werd niet duidelijk of een eventuele
vermindering van pijn het gevolg was
van het weglaten van glutamaat of
aspartaam uit het dieet.

Voeding en pijn    Ook al gaven de
resultaten geen wetenschappelijk
bewijs, ze waren evenmin in tegen-

spraak met de veronderstelling dat
vermindering van glutamaat in voe-
ding de pijn gunstig zou kunnen
beïnvloeden. De bestrijding van chro-
nische pijn met pijnstillers is vaak
moeilijk. Het zou wereldnieuws zijn
als inderdaad zou blijken dat pijn
positief zou kunnen worden beïn-
vloed door minder glutamaat te eten.
De vraag is of dat inderdaad een reële
mogelijkheid is. Zijn er voldoende
aanwijzingen in de wetenschappelijke
literatuur dat verandering van gluta-
maat in de voeding invloed zou kun-
nen hebben op de pijn van patiënten
met chronische pijn? 

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel.
De pijn die iemand op een bepaald
moment voelt, hangt af van verschil-
lende fysiologische processen in
samenhang met waarneming en bele-
ving van de persoon. Wat betreft de
fysiologische processen kan chroni-
sche pijn simpel gezegd het gevolg
zijn van een te grote versterking of te
geringe remming van pijnprikkels. De
neurotransmitter glutamaat draagt bij
aan een versterkte ervaring van pijn.
Glutamaat speelt een rol bij het door-
geven van het pijnsignaal naar de her-
senen, waar de pijn bewust wordt
waargenomen. De neurotransmissie
van glutamaat vindt plaats via N-
methyl-D-aspartaat-receptoren
(NMDA) in pijnzenuwen. Blokkade
van NMDA-receptoren leidt tot ver-
mindering van pijn (2).

Glutamaat zou via perifere recepto-
ren kunnen leiden tot toegenomen
pijnervaring, want als glutamaat
wordt geïnjecteerd in een spier, ont-
staat pijn of neemt de pijn toe (3).
Blokkade van NMDA-receptoren leidt
tot een significante vermindering van
met glutamaatinjecties opgewekte
spierpijn, terwijl deze blokkade geen
effect heeft op pijn die wordt opge-
wekt met injecties van fysiologisch
zout (3). Door glutamaat opgewekte
spierpijn is heviger bij vrouwen dan

bij mannen (4). Dit zou één van de
talrijke verklaringen kunnen zijn voor
de grotere prevalentie van chronische
pijn bij vrouwen dan bij mannen.

Consumptie    Injectie van gluta-
maat in de spieren is een kunstmatige
ingreep en staat ver af van inname
van glutamaat via de voeding. Toch
blijkt de glutamaatspiegel in spieren
onder invloed te staan van consump-
tie van glutamaat. Na een eenmalige
orale inname van 150 mg/kg MSG
bleek sprake van een kortdurende
toename van glutamaat in spieren
(5). Na 105 minuten was de hoeveel-
heid glutamaat in de spieren weer
normaal. Dergelijke hoeveelheden
MSG zijn echter buitenproportioneel
in vergelijking met gewone inname

via voeding. De eenmalige inname
van 150 mg/kg staat ongeveer gelijk
aan de daginname van een mens. In
totaal consumeren Nederlanders ver-
spreid over de dag gemiddeld 16,6 (±
5,6) gram glutamaat. Het is onwaar-
schijnlijk dat bij gewone inname van
voeding verspreid over de dag een
dergelijk hoge piekopname van MSG
plaatsvindt dat het glutamaatgehalte
in de spieren significant stijgt.

De invloed van glutamaat is waar-
schijnlijk het grootst wanneer het
zonder voeding wordt geconsumeerd.
Bij onderzoeksdeelnemers die oraal
12,7 gram pure MSG op de nuchtere
maag kregen, was de glutamaatspiegel
in het bloed één uur na inname onge-
veer elf keer de normaalwaarde (6).
Zelfs bij een zo hoge bloedspiegel
hoeft glutamaat nog geen invloed te
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hebben op de neurotransmissie van
het pijnsignaal, omdat het de bloed-
hersenbarrière niet passeert.
Verhoogde glutamaatspiegels worden
zelfs niet geregistreerd door de buiten
de bloedhersenbarrière gelegen
gevoelige stress-reactiviteitsgebieden.
In onderzoek waarin hoge doses glu-
tamaat werden toegediend, bleek geen
effect ervan waarneembaar op prolac-
tine en andere hypofysehormonen
(6).

Normale consumptie    Boven-
staande beschouwing gaat vooral over
de inname van grote hoeveelheden
glutamaat. In klinische toepassingen
is het belangrijker om te weten of een
eventuele vermindering van gluta-
maat in voeding de pijn zou kunnen
beïnvloeden. In vrijwel alle voeding
zit glutamaat; vooral in eiwitrijke
voeding als macaroni, linzen, tarwe-
bloem, kaas, vlees, vis, satésaus of
pinda’s. De invloed van glutamaat en
MSG in voeding reikt echter niet veel
verder dan de darmen, waar het
belangrijke brandstof is voor de cel-
len. Ongeveer 95 procent van gluta-
maat uit voeding wordt meteen ver-
teerd in de darm (7). Deze snelle
afbraak van glutamaat maakt het
onwaarschijnlijk dat perifere recepto-
ren voor glutamaat worden geacti-
veerd.

Onderzoek geeft eveneens weinig
steun voor het idee dat de invloed van
gewone inname van glutamaat via
voedsel verder reikt dan de darmen.
In experimenteel onderzoek met glu-
tamaatrijke en glutamaatarme diëten
blijkt glutamaat in het bloed niet
onder invloed te staan van glutamaat
in voeding. Ook blijken glutamaat-
concentraties in het bloed niet te ver-
schillen tussen mensen die frequent
en die nauwelijks MSG gebruiken.

Het is dus onwaarschijnlijk dat glu-
tamaatniveaus onder natuurlijke con-
dities voldoende invloed hebben op

neurotransmissie van glutamaat via
NMDA-receptoren in pijnzenuwen.
Bovendien is er geen bewijs voor de
veronderstelling dat de consumptie
van glutamaat invloed heeft op pijn.
Desondanks kan de hypothese dat
glutamaat in voeding invloed heeft op
pijn nog niet met absolute zekerheid
worden verworpen voor patiënten
met chronische pijn. Bevindingen bij
personen zonder pijn kunnen immers
niet zondermeer worden gegenerali-
seerd naar patiënten met chronische
pijn bij wie NMDA-receptoren extra
gevoelig zijn. Strikt genomen kan
alleen gecontroleerd en blind experi-
menteel onderzoek bij patiënten met
chronische pijn deze hypothese
definitief weerleggen. Op basis van
empirische bevindingen en kennis
over glutamaatconsumptie en stofwis-
seling bij mensen zonder chronische
pijn is er echter geen reden om te ver-
onderstellen dat de normale con-
sumptie van glutamaat invloed 
op chronische pijn kan hebben.
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