HOOFDPIJN EN PIJNSYNDROMEN IN HET AANGEZICHT
-

Hoofdpijn = klacht ≠ diagnose
Kan als onderdeel van lokale of systemische aandoening (secundair) of primair
1 op 5 consultaties bij neuroloog

-

De pijngevoelige structuren in de hersenen: meningen en basale bloedvaten
 N. V  supratentoriële delen
 N. IX en X  infratentoriële delen
o Convergentie van supratentoriële sensiebel vezels naar N. oftalmicus  frontale /
supraorbitale / temporale pijn komt vaak voor
o Convergentie van infratentoriële sensiebel vezels naar C1-C2 met synaps in caudale deel van
kern van N. V  nekpijn
Anatomisch substraat voor iedere vorm van hoofdpijn: trigeminovasculair systeem = geheel van
meningen en bloedvaten geïnnerveerd door C-vezels convergerend naar de caudale kern van de N. V

-

I.

MIGRAINE
1. VOORKOMEN






Vasculaire hoofdpijn
6-8% van mannelijke, westerse bevolking
20-25% van vrouwelijke
Enorme economische impact
Piekprevalentie rond 20-40 jaar

2. KLINISCHE KENMERKEN
Aanvallen van hoofdpijn
 Prodromale fase
• ‘slecht’ gevoel, vermoeidheid, drang om te geeuwen, onrust, irritabiliteit,
stemmingsstoornissen
• soms vochtretentie, soms neiging tot voedselinname (zoeterigheden)
• Kan een dag of langer duren
 Aura
• Bij 20% (andere 80% hebben migrain zonder aura)
• Focaal neurologisch fenomeen
• Bij 90% visuele hallucinaties: gekleurde flikkerscotomen (fortificaties)
• Zeldzaam: afasie, hemicorporiële gevoelsverandering of verlamming
(gewoonlijk optredend na de visuele stoornissen)
• Kan 4-60 minuten duren; indien langer  migraine met verlengd aura
 Hoofdpijn:
• Over verloop van half tot 2 uur progressief
• Unilateraal, en vaak contralateraal aan het aura (doch kan wisselen en bilateraal)
• Kloppend
• Systeemtekens: nausea en braken
• Fotofobie, sonofobie, en zelfs overgevoelig aan geuren en aanraking
• Patiënt wil donkere, rustige plek opzoeken en slapen (in halfzittende houding)
• Pijn neemt echter toe in liggende houding door ↗ veneuze druk
 Postdromale fase met soms verhoogde diurese

Chronische migraine = optreden van ene aanval na de andere
Status migrainosus = langdurige hoofdpijn > 72u

3. ETIOLOGIE, PATHOGENESE EN PATHOFYSIOLOGIE










Sterk genetische component
Zeldzaam monogenisch
• CACNA1A gen (voltage-geactiveerde calciumkanaal)
• Na/K ATPase gen
Mutaties leiden tot familiale hemiplege migraine
Duidelijk rol van hormonale veranderingen
• soms alleen tijdens en net voor de menses
• spectaculaire verbetering vanaf tweede semester
• stopzetten van orale contraceptiva kan migraine uitlokken
Oestrogenen ↗  migraine beter!
Soms aanval uitgelokt door sommige voedingsbestanddelen (rode porto, rode wijn,
chocolade,…), door stress, of juist door relaxatie
Vermoeden van hoofdrol van trigeminovasculair systeem met zowel corticale,
mesencephale en hypothalamische structuren betrokken
Ionenonevenwicht dat over de cortex een spreading depression geeft = globale
depolarisatie van achter naar voor, gevolgd door een hyperpolarisatie van occipitaal
naar frontaal  aura correleert met deze spreading depression
+
K , NO,… in de hersenen
 Prikkeling trigeminale afferenten
 N. V
 SSN: nucleus salivatorius superior
 Craniala ggl.  vasculaire reactie in de hersenen
5-HT hier als belangrijkste NT
5-HT agonisten met perifeer aangrijpingspunt  aanvalstherapie
5-HT antagonisten met aangrijping op hersenstam  profylaxe

4. BEHANDELING
a) ACUTE AANVAL (medicatie + rust)


1000mg ASA of paracetamol; po, rectaal of parenteraal (sommige mensen reageren beter
op naproxen)




Vooraf anti-emeticum indien po  Litican® (alizapride), domperidone,
metoclopramide
Triptanen bij ernstige of refractaire aanvallen (sumatriptan, naratriptan,…)
DUUR en niet terugbetaald!!
• Agonisten van 5-HT1-receptor
• Mogen slechts éénmaal herhaald worden bij een refractaire of
recidiverende aanval
• Gecontraïndiceerd bij mensen met cardiovasculaire risicofactoren
(want geven coronaire vasoconstrictie  ‘eigenaardige’ thoracale gewaarwording)
 in regel niet gegeven aan mensen ouder dan 45jaar/coronair belast!!!!



• Subcutaan (zelfinjectie), nasaal of peroraal
DHE is ook effectief bij acute aanval  let op bij vasculaire risicipatiënten
vaatspasmen die tot necrose kunnen leiden = ergotisme (véél nevenwerkingen: zie www.bcfi.be ☺)

Nasale spray





Indien nog refractair  neurologisch specialistisch
• DHE SC of IM
• IV Natriumvalproaat
• Neuroleptica
• …
RUST!!!!

b) PROFYLAXE


Bij patiënten die 2 of meer aanvallen per maand hebben
• Niet-selectieve β-blokkers (propranolol = Inderal®)

•

•

o
o
o
o
o
o

Bradycardie
AV-blok en hartfalen
Moeheid: inspanning ↘
Astma door β 2-blok
Koude extremiteiten / impotentie
VLDL ↗, HDL ↘

o
o
o
o
o
o

Seksuele stoornissen
Epilepsie
Zweten
Beven
Anticholinerge effecten
hepatotoxisch

TCA

Ca-kanaal antagonisten (verapamil)
o
o
o
o

•

5-HT antagonisten (methysergide = Deseril®)

•

Natriumvalproaat = Depakine®

o
o
o
o
o
o
o
o

•

Retroperitoneale fibrose
Nausea, braken, diarree
Haaruitval
Beven
Gewichtstoename
Leverstoornissen
stollingsstoornissen
pancreatitis

Topiramaat
o
o
o
o
o
o
o




Flushing
Overdreven dalen van contracties
Gingivale hyperplasie
Gewichtstoename, depressie, extrapiramidale symptomen

Vooral vertraging van de cognitieve functies (bv. moeilijk vinden van woorden)
Slaperigheid, vermoeidheid
Beven
Ataxie
Duizeligheid
Hoofdpijn
Gewichtsverlies

• Riboflavine (Vit B)
Individueel opstellen per patiënt!!
Compliantie en succes bepaald door educatie en informatie

II.

CLUSTER HOOFDPIJN
1. VOORKOMEN






Zeldzaam
Zeer ernstig
Episodisch verlopend
4 tot 5 x meer bij mannen
Vooral tussen 20 en 50 jaar

2. KLINISCH BEELD




Intermittente, herhaalde en korte aanvallen
Bijzonder ernstige unilaterale pijn, gewoonlijk peri- of retro-orbitaal gelokaliseerd
Geassocieerd autonome symptomen
•
•
•
•










Tranend oog
Conjunctivale injectie
Nasale congestie
Horner syndroom!

1 autonoom symptoom volstaat om diagnose te stellen!
Pijn kan 15-30 minuten duren, met piek over enkele minuten tot 15 minuten
maximaal
Pijn verdwijnt even snel als hij kwam
Variabele frequentie van 1/2d tot maximaal 8/d
Patiënt loop onrustig en geagiteerd rond (∆∆ met migraine!!!!!)
Uitlokkende factoren
• Slaap (’s nachts, middagdutjes)
• Alcohol (elke soort van alcohol  migraine)
Episodes van hoofdpijn = cluster; die 2 weken tot 3 maanden kunnen duren
10% hebben echter geen onderbrekingen van langer dan 1 maand en doen
voortdurend aanvallen = chronische cluster hoofdpijn
= soms onuitstaanbaar  zelfmoord!!

3. BEHANDELING
a) ACUTE AANVAL




Inhalatie van 100% O2 (6-12 L/min) gedurende 15 minuten
DHE
Sumatriptan SC 5-15 minuten (nasale vorm)

b) PROFYLAXE





CS, DHE en ergotamines  korte onderbrekingen
Methysergide =even effectief maar meer neveffecten (geen langere toediening,
want moet soms therapievrij interval)
• Peritoneale, valvulaire of pleurale fibrose
Verapamil 120-480mg/d  preventie op langere termijn (EKG controles!!!)
• Ook lithium, natriumvalproaat, topiramaat of gabapentine

III.
-

SPANNINGSHOOFDPIJN

-

Meest voorkomende vorm van hoofdpijn naast migraine
Niet in aanvallen, maar in langere perioden tijdens dewelke de patiënt gedurende de meest uren van
de dag en de meeste dagen van de week last heeft
Drukkend gevoel, soms strakke band rond hoofd (holocranieel)
Meestal frontaal, en occipitonuchaal, vaak asymetrisch
Soms ook stekende pijnn en ook nausea met braken
ADL wel nog mogelijk ( migraine)

-

Pathogenese? Multifactorieel

-

Banale analgetica ter onderdrukking van hevigere episodes
Profylaxe met TCA
Medicatie abusus is niet zeldzaam
o Abusus induceert op zichzelf al hoofdpijn!! (vooral NSAID’s)
o Je mag dus NSAIDS niet jarenlang dagelijks voorschrijven

IV.
-

-

-

TRIGEMINUS NEURALGIE
vooral > 50 jaar
indien < 40 jaar  MS uitsluiten
klinisch
o aanvallen van zeer hevige, doch zeer korte elektrische pijnscheuten in één gelaatshelft, vaak
in gebied van mandibulairs of maxillaris
o aanvallen duren 1 à 2 sec en volgend elkaar op in wisselende frequentie
o uitlokkende factoren
 aanraken van gelaat
 eten
 spreken
 ….
Zone in aangeziht die pijnscheut kan uitlokken = trigger punt
Oorzaak
o Ongekend
o Soms neurovasculair conflict tussen uittredende wortel van N. V en een bloedvat (veelal
arteriële lus bv AICA of tak ervan)
Behandeling
o Preventie!!
 Carbamazepine!!
 Baclofen
 Clonazepam
 Lamotrigine
 Gabapentin
o Indien refractair




Alcoholisatie (wordt nog zelden gedaan)
Chirurgische decompressie van ggl van Gasser (Janetta ingreep)  definitieve oplossing
Rhizotomie dmv thermocoagulatie  symptomatisch, maar risico op anesthesia dolorosa

V.
-

VI.

-

-

-

VII.

HOOFDPIJN ONDERHOUDEN DOOR MISBRUIK VAN MEDICATIE
Chronische gebruik van analgetica
Chronisch gebruik bij hoofdpijnpatiënt vermijden!!
Hospitalisatie om vicieuze cirkel van hoofdpijn en abusus te onderbreken

IDIOPATHISCHE INTRACRANIELE HYPERTENSIE (PSEUDOTUMOR CEREBRI)
= benigne intracraniële hypertensie
Door vermindering van outflow van CSV op niveau van granulationes van Pacchioni
Vrouwen op vruchtbare leeftijd
Obesitas = risicofactor
Aan ziekte gekoppelde factoren: tetracycline inname, vit A overdosis,…)
Meest voor de hand liggende oorzaak is echter een subklinisch verlopende occlusie van een cerebrale
sinus
Klinisch
o Hoofdpijn, nogal atypisch in karakter, doch vergezeld van papiloedeem
o Vergrote blinde vlek
o In latere fase ook aantasting van gezichtsscherpte
o Beeldvorming ter uitsluiting van RIP (∆∆)
o Zichtecclipsen bij vooroverbukken (zwarte plekken)!!!!!!!!
o Bilaterale VI uitval is mogelijk, maar er mogen geen andere focale neurologische deficits
optreden!!!!
Diagnose
o Meten van intracraniële druk via LP
o Uitsluiten van alle andere oorzaken van intracraniële hypertensie!!!!!
Behandeling
o Doel is zicht vrijwaren
o Herhaalde evacuerende puncties
o Acetazolamide (KZA-inhibitor)
 Paresthesieën
 Metabole acidose
 Nierstenen
o Diuretica
o CS
o Indien refractair  lumboperitoneale drainage
o Operatieve decompressie van nn. optici

ANDERE PRIMAIRE HOOFDPIJNVORMEN
specialistisch

VIII.

SECUNDAIRE HOOFDPIJN

-

Veel oorzaken (duh!)
Doorgedreven en nauwkeurige anamnese en een grondig KOZ (duh!)
Technische onderzoeken niet nuttig bij patiënt die al lang hoofdpijn heeft
Nieuw begonnen hoofdpijn wel technisch onderzoek doen!!!!!
Foutieve diagnose  foutieve behandeling (duh! ☺)

-

Arteritis temporalis
o Arteritis van craniële bloedvaten
o Oudere mensen
o Duidelijk inflammatoir beeld
 Klinisch: vermageren ,malaise
 Biochemisch: sedimentatie, CRP
o Matige anemie (door inflammatie)
o Kaakclaudicatio
o
o
o

KOZ: verdikte en drukpijnlijke a. temporalis waarbij pulsaties niet te voelen
Arteritis kan uitbreiden naar a. centralis retinae  blindheid
Kan geassocieerd voorkomen aan polymyalgie reumatica
 Pijn en bewegingsbeperking in schouder/bekken
 Gewichtsafname
 Koorts

o
o

Diagnose door biopsie van a. temporalis
4 van 5 diagnostische criteria vervuld  90% sensitiviteit en specificiteit
 > 50 jaar
 ‘nieuwe’ hoofdpijn
 Drukgevoelige of minder pulsatiele a. temporalis
 Sedimentatie > 50 mm/u
 Positief temporalisbiopt

o

R\ CS (specialistisch)

