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DISPOSISJON
• Primær vs sekundær hodepine – ICHD3-klassifikasjonssystemet
• Tilbakevendende/kronisk hodepine & billeddiagnostikk
• Akutt hodepine & billeddiagnostikk

ICHD-3 (beta vs) - klassifikasjonssystem
• Grundig generell og hodepine anamnese, klinisk nevrologisk
undersøkelse inklusiv BT, puls, vekt, høyde og oftalsmoskopi
• 3 hovedgrupper hodepine i ICHD-3; primære, sekundære og
smertefulle kraniale nevropatier/andre ansiktssmerter/andre
hodepiner
• Primær hodepine hos barn; migrenevariant og/eller
tensjonshodepine – INGEN billeddiagnostikk nødvendig
• Hvordan plukke ut de med sekundær hodepine som krever ytterligere
utredning?

Hodepine - mønster
• Akutt residiverende/episodisk
og kronisk nonprogressive
hodepiner – typisk
godartet/primære hodepiner
• Ny persisterende og kronisk
progressiv – obs! Intrakraniell
patologi

• Akutt? – fra uskyldig ØLVI til
livstruende blødninger

2002 AAN guidelines
• I 2002 kom AAN og Child Neurology Society med nye kliniske retningslinjer
for barn 3-18 år med residiverende hodepine uten feber, traume eller andre
sekundære årsaker.
• Disse anbefalingene kom på basis av 6 studier (gjennomført 1980-2000), 5
klasse III studier og 1 klasse II:
➢ 1275 barn med residiverende hodepine
➢ MR 605 av 1275
➢ 97 pas (16%) med funn. 79 tilfeldige funn - krevde ingen videre oppfølging
➢18 (1,4%); 10 tumor cerebri, 3 vask malform, 1 stor arach.cyste med
masseeffekt, 4 ikke-kirurgiske
➢Av de 14 kirurgiske; ALLE HADDE FOKALNEVROLOGISKE UTFALL!
(Papilleødem, unormale øyebevegelser, annen motorisk dysfunksjon).

• På tross av disse
retningslinjene så man
ingen nedgang i bilder som
ble tatt, snarere tvert imot.
• 725 barn (3-18 år) med
ikke-akutt hodepine og
normale nevrologiske funn
i årene 1992, 1996, 2000
og 2004.
• Resultat: 41% av barna
gjennomgikk
billeddiagnostikk i 1992 og
47% i 2004. Hovedparten
av bilder ble bestilt av
allmennpraktikere.
• Billeddiagnostikk bestilt av
spesialister var stabilt i
perioden.

Gofshteyn and
Stephenson (2016)

Red Flags
SNOOPPPPY

SEKUNDÆR HODEPINE – RED FLAGS! (UpToDate)
• HODEPINE +/- KVALME/OPPKAST OM NATTEN/VED OPPVÅKNING

• THUNDERCLAP HODEPINE
• FORVERRING I LIGGENDE, VED HOSTE/VANNLATING/DEFEKASJON/FYS. AKT.
• ENDRING I KVALITET, FREKVENS, MØNSTER
• KRONISK PROGRESSIVT MØNSTER

• OCCIPITAL LOKALISASJON
• HODEPINE < 6 MND
• ALDER < 6 ÅR
• PERSONLIGHETSFORANDRINGER

• RISIKO VED KOMORBIDITET; SIGDCELLEANEMI, IMMUNSVIKT, MALIGNITET, KOAGULOPATI,
HJERTESYKDOM MED HØ TIL VE SHUNT, HODETRAUME, NF1, TSC, HC/SHUNT
• MANGLENDE RESPONS PÅ MEDIKAMENTELL BEHANDLING
• FUNN VED UNDERSØKELSE: FOKALNEVROLOGISKE UTFALL, PAPILLEØDEM, RETINALE
BLØDNINGER, UNORMALE VEKSTKURVER, NAKKESTIVHET, HUDLESJONER (NF, TSC)

Choosing Wisely
Campaign - 2013
• The American Board of Internal
Medicine and American
Headache Society kom med 5
anbefalinger; 2 vedr
billeddiagnostikk
➢ «Don´t perform
neuroimaging studies in
patients with stable
headaches that meet
criteria for migraine»
➢ « Don´t perform CT
imaging for headache
when MRI is available,
except in emergency
settings»

Bekymrede foreldre? Hva gjør vi?
• 449 barn, 72,2% MRI – 18,1% pga røde flagg, 81,8% pga foreldrenes
bekymringer.
• Funn; 16,9% (0,6% signifikante) i gruppen bestilt av kliniker og 21,9% i
»foreldregruppen». I siste gruppen stort sett funn som ikke var relevante
for hodepinen (Chiari I malform, arach.cyster, subdurale hygromer, fibrøse
dysplasier, corpus pineale cyster).

Tilfeldige funn...
• MR tas hos mange med primær
hodepine; spesielt migrene.
• Avdekker tilfeldige funn og
anatomiske varianter (som ikke kan
forklare hodepinen) hos opptil 31%
av voksne og 21% av barna.
• Konkl.: Siden tilfeldige funn ofte
påvises, anbefales det å informere
om dette på forhånd for forberede og
dempe angst og uro i fremtiden.
Billeddiagnostikk anbefales kun hvis
abnormale neurologiske funn eller
andre funn som peker mot sykdom i
nervesystemet.

Vanlige tilfeldige funn
• WMA – uspesifikke hvit substans anomalier: finnes på 4-5% av pediatriske MR.
Sees på T2-sekvenser som små hyperintense foci supratentorielt. Noen studier
indikerer en assosiasjon mellom migrene og dyp hvit substans hyperintensiteter
hos kvinner. Ingen slik sammenheng sett hos barn.
• Chiari I malformasjon: koeksisterer ofte med primær hodepine. Spesifikke
kliniske funn for hodepine ass med Chiari I: occipital lokalisert smerte, forverring
ved Valsalva manøver, kort smertevarighet og bulbære, cerebellare eller øvre
cervicalcolumna symptomer. Med slike funn er det mer sannsynlig respons på
kirurgi. Utredning: MR caput og medulla (syrinx?) med flowserier.
• Arachnoidalcyster; oftest tilfeldig funn. Insidens 1-3% hos barn. Sjeldne
komplikasjoner; økt tilvekst av cyste (barn < 4 år), intracystisk og subdural
blødning (spesielt etter traume) og obstruktiv hydrocephalus. NKI-vurdering HVIS
fokalnevrologiske utfall eller tegn på økt intrakranielt trykk.

• Corpus pineale cyster; 0,8-2,1%. Vanligvis tilfeldige funn. Store cyster kan gi
blikkparese (gaze palsy) eller Parinaud syndrom (kan ikke bevege øyne opp og
ned). Hvis > 1 cm og symptomer vurder henvisning til NKI. Hos asymptomatiske
kontroll-MR om 1 år.
• Venøse angiomer: også kjent som DVA (developmental venous anomalies).
Insidens 0,3-2,1% hos barn. Dette er medfødte anomalier som i 75% av tilfellene
er isolerte funn. Noen har assosiert kavernøst hemangiom som representerer en
økt risiko for blødning. I disse tilfellene bør man henvise NKI.
• Mega cisterna magna: tilfeldig funn hos 0,4% barn. Forstørret subarachnoidalrom
i fossa posterior. Dette er et benignt funn og krever ikke videre bildekontroller
eller kirurgi.

IDIOPATISK INTRAKRANIELL HYPERTENSJON (IIH)
•
•
•
•
•

I en review artikkel er årlig insidens i pediatriske studier 0,6-0,71/100 000.
Unormalt økt CSF-trykk i skallen, uten tilstedeværelse av hjernesvulst.
Kan forårsake hodepine, kvalme, dobbeltsyn og synstap. Abducens-parese.
Vanligst hos overvektige kvinner i fertil alder.
Når ingen årsak påvises kalles det primær PTCS eller idiopatisk intrakraniell
hypertensjon (IIH).
• Av årsaker linket til PTCS er fedme eller raskt stor vektøkning, PCOS, anemi og
nyresvikt. Enkelte medikamenter mener man også kan spille en rolle i utviklingen
av PTCS, nemlig veksthormon, tetracycliner, seponering av langvarig
steroidbehandling og forhøyet inntak av vitamin A.
• Utredning: MR + øyelegeus (papilleødem?)
Spinalpunksjon - åpningstrykk

Hodepine i akuttmottaket
Flere algoritmer der ute....

Årsaker – i akuttmottaket
• Sekundær benign hodepine er absolutt vanligst hos barn (35-63%)
• Primær hodepine (10-25%)
• Sekundær livstruende hodepine (4-15%)

CT versus MRI i akuttmottaket
•
•
•
•
•

Tilgang?
Hastegrad?
Behov for sedasjon?
Kostnad?
CT caput barn; antatt stråledose er 1-8 mSv.
• Signifikant økt risiko for fatal cancer er 10-100 mSv
• En effektiv dose på 10 mSv er assosiert med fatal cancer risiko på 1:2000
• Naturlig risiko for fatal cancer til sammenlikning i USA er 400:2000!

RS-MRI – Blir dette det nye?

• RS-MRI brukes for å vurdere ventrikkelstørrelse hos barn med shuntet HC og spørsmål
om shuntsvikt
• 105 barn (2 mnd-12 år) sendt til akuttmottaket/traumesenter ved Saint Joseph Children
hospital, Florida mellom 2013-2015
• Inklusjonskriterier: <= 12 år, historie med vedvarende eller tilbakevendende hodepine,
ingen nylige MR bilder
• Eksklusjonskriterier: nylig eller tidligere hodeskade, kjent intrakraniell patologi, kliniske
funn forenlig med intrakraniell patologi, behov for sedasjon
• Gav god info til foresatte om at dette var en «screeningundersøkelse» for større
intrakranielle abnormaliteter og ikke en full undersøkelse
• 105 RS-MRI ble gjort på gjennomsnittlig 75 sekunder!
➢ Ingen behov for sedasjon
➢ Alle klarte undersøkelsen
➢ 81 (77%) normale
➢ 24 (23%) unormale – 18 (75%) sinusitt, 1 (4,1%) med bakre skallegropstumor med mild HC, 1
arach.cyste, 1 asymmetriske signalforandringer

• Konklusjon: synes spes nyttig ift sinusitt, svært fornøyde foreldre/pasienter, påviste også
en alvorlig diagnose. Flere og større studier bør gjøres!

Take home message
• Viktigst! Grundig anamnese og klinisk nevrologisk undersøkelse
• Langt de fleste har primær hodepine (ICHD-3 klassifikasjonssystemet)
• Krever INGEN billeddiagnostikk

• Billeddiagnostikk ved hodepine kun ved røde flagg og
fokalnevrologiske utfall
• Akutt hodepine
• Ikke vær så redd for en akutt CT ved indikasjon
• Vanligst er ufarlig; ØLVI

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

