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Bonkende hoofdpijn

rnstige migraine staat op de WHO-lijst van meest invaliderende ziektes. Het gaat dan ook niet zomaar om
een hoofdpijntje – terugkerende migraineaanvallen
kunnen iemands leven flink vergallen. Mensen met migraine
hebben niet alleen verschrikkelijke hoofdpijn, ze moeten vaak
ook braken en zijn overgevoelig voor licht en geluid. Het liefst
sluiten ze zichzelf op in een donkere kamer. Een derde van de
patiënten heeft migraine met aura: zij zien lichtflitsen of schitteringen en een deel van hun gezichtsveld valt weg.
Gelukkig komen er steeds betere medicijnen tegen het
belangrijkste symptoom van migraine: de bonkende pijn in
het hoofd. Die pillen genezen niet, maar vaak maken ze de
pijn tijdens een aanval draaglijk of laten ze die zelfs helemaal
verdwijnen. Maar te veel – of verkeerde – pillen veroorzaken
juist hoofdpijn.

Migraine is voor een deel erfelijk. Wetenschappers proberen ‘migraine-genen’ te vinden om te achterhalen waarom
iemand aanvallen krijgt. Deze kennis kan medicijnen opleveren om de aandoening écht te genezen en migraineaanvallen
te voorkomen. De tot nu toe ontdekte genen wijzen op een
belangrijke rol van ionenkanalen in onze hersencellen.
In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Elvis, Napoleon en Picasso hadden het ook:
migraine. Anders dan vaak wordt beweerd komen de
hoofdpijnaanvallen niet door chocola of stress.
• De Basis: Pillen tegen migraine helpen gelukkig steeds
beter. Hoe werken ze eigenlijk?
• De Diepte: De oorzaak van migraine is nog niet achterhaald.
Zullen ‘migraine-genen’ het raadsel gaan ophelderen?
|
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Migraine voelt als scheermesjes die in het hoofd worden geschoven.
Een aanval komt meestal onverwacht en kan soms dagen duren. Niet voor
niets staat ernstige migraine te boek als invaliderende ziekte.

Scheermesjes
in het hoofd
K

enmerkend voor migraine is een
heftige, kloppende hoofdpijn. De
pijn komt in aanvallen en zit vaak
aan één kant van het hoofd, vandaar de
oude bijnaam ‘schele’ hoofdpijn. Maar
liefst een op de tien Nederlanders lijdt
aan de kwaal, en een gemiddelde patiënt
heeft een à twee aanvallen per maand.
Tien procent van de patiënten heeft zware
migraine met wekelijkse aanvallen. Een
onbehandelde aanval duurt doorgaans
een of twee dagen, maar vier uur of drie
dagen komt ook voor.
Bij ongeveer een derde van de patiënten
wordt de hoofdpijn voorafgegaan door
lichtflitsen of schitteringen, de zogeheten
migraine met aura. Veel mensen hebben
tijdens of vlak voor een aanval ook last van
misselijkheid, braken, diarree of overgevoeligheid voor licht, geluiden en geuren.
Meer vrouwen (15%) dan mannen (6%)
lijden aan migraine. De ziekte komt ook
voor bij kinderen, want van alle vijfjarigen
heeft al vier procent migraine. De meeste
patiënten krijgen hun eerste aanval echter
in de puberteit, als ze tussen de 14 en 16
jaar oud zijn – mannen iets eerder dan
vrouwen.

Karakteristieken

H

et woord ‘migraine’ is een verbastering van het middeleeuwse Franse
megrim, dat weer ontstaan is uit het

Migraine is een chronische ziekte die zich van
gewone hoofdpijn onderscheidt door telkens
terugkerende aanvallen en door een scala aan
nevenverschijnselen.

Grieks-Latijnse woord hemicrania voor
halfzijdige hoofdpijn. De Griekse arts
Hippocrates, de grondlegger van onze
geneeskunde, beschreef de karakteristieke verschijnselen van migraine al in 400
voor Christus.
Migraine onderscheidt zich van andere
hoofdpijn door de telkens terugkerende
aanvallen. Het is dus een chronische
ziekte. Een tweede kenmerk zijn de typische nevenverschijnselen zoals braken
en overgevoeligheid voor licht en geluid.
De diagnose migraine wordt door artsen
gesteld aan de hand van een lijst met
criteria. Vaak wordt een patiënt gevraagd
een hoofdpijndagboek aan te leggen om

de juistheid van de diagnose te onderzoeken.
Maar veel patiënten hebben de conclusie zelf al getrokken. Migraine komt
namelijk in bepaalde families veel voor,
waardoor mensen de symptomen herkennen van tantes, hun moeder of een
neef. Schattingen geven aan dat migraine
voor 40 tot 50 procent een kwestie is van
genetische aanleg. Migraine met aura
blijkt meer erfelijk bepaald dan migraine
zonder aura. Iemand met een broer, zus
of ouder met migraine zonder aura heeft
een bijna tweemaal zo groot risico om
migraine te ontwikkelen dan iemand zonder de ziekte in de familie. Voor migraine
met aura is dat risico vier keer zo groot.

Triggers

V

an wijn, chocola, uien en kaas wordt
wel gezegd dat ze migraineaanvallen
zouden veroorzaken, maar wetenschappelijk is dat nooit bewezen. Waarschijnlijk
berusten deze ervaringsfeiten op toeval of
op een selectief geheugen. Een andere mogelijke verklaring is dat migraine
patiënten bij het begin van een aanval ineens trek krijgen in bepaald eten.
Chocola veroorzaakt in dat geval geen
migraineaanval, maar de aanval veroorzaakt wél trek in chocola.
Er zijn overigens situaties of omstandigheden waarin een aanval eerder ontstaat.

Beroemdheden met migraine

Amadeus Mozart
(1756-1791)

Napoleon Bonaparte
(1769-1821)

Charles Darwin
(1809-1882)

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Vincent van Gogh
(1853-1890)

Sigmund Freud
(1856-1939)

Pablo Picasso
(1881-1973)

Virginia Woolf
(1882-1941)

Elvis Presley
(1935-1977)
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Visuele verschijnselen

Ongeveer een derde van alle migrainepatiënten heeft migraine met aura. Voorafgaand aan de hoofdpijn
ervaren ze lichtverschijnselen. Een veelbeschreven aura bestaat uit een klein lichtpuntje of lichtdraadje
dat in enkele minuten steeds groter en intenser wordt en waarbij een steeds groter deel van het gezichtsveld wegvalt. De laatste fase wordt wel ‘visueel tumult’ genoemd, waarbij allerlei structuren door elkaar
dansen: honingraten, spiralen, traliewerken, ruiten en spinnenwebben. Soms treden naast gezichtsstoornissen ook spraakstoornissen, verlammingen of gevoelsstoornissen in het gelaat op. De auraverschijnselen ontstaan vaak geleidelijk en duren meestal tussen de vier en zestig minuten.		
|

Sommige vrouwen hebben bijvoorbeeld
alleen vlak voor of tijdens de menstruatie
last van migraine. De menstruatie is niet
de oorzaak van de migraine, want dagboekstudies laten zelden een echte relatie
zien. Maar wellicht vergemakkelijkt de
menstruatie het ontstaan van een aanval:
het verlaagt als het ware de drempel voor
migraine, waardoor de twee samen kunnen vallen. Theoretisch zou hormoontherapie die drempel weer moeten kunnen
verhogen, maar tot nu toe hebben alle
studies met hormonen enkel teleurstellingen opgeleverd.
Andere bekende drempelverlagende
factoren – ofwel triggers – voor een
migraineaanval zijn grote vermoeidheid, ontspanning na stress, veel pijn-

Uit hersenscans van migrainepatiënten
blijkt dat hun hoofdpijnaanvallen kleine
beschadigingen veroorzaken in de hersenen.
Dit zou tot subtiele veranderingen kunnen
leiden, zoals een verminderde motoriek.
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stillers en het gebruik van cafeïnehoudende dranken zoals koffie, thee en cola.
Migrainepatiënten die er via een hoofdpijndagboek achterkomen dat cafeïne hen
triggert, doen er goed aan te minderen of
helemaal af te kicken.

Onderschat probleem

M

igraine is niet zomaar een hoofdpijntje. Ernstige migraine staat op
de lijst van meest invaliderende ziektes
van de Wereldgezondheidsorganisatie
WHO. De terugkerende hoofdpijnaanvallen kunnen iemands leven flink vergallen: wie wekelijks zware aanvallen heeft,
kan eigenlijk nauwelijks functioneren in
de maatschappij. Deze patiënten trekken
zich terug in een donkere, stille kamer en
krijgen vaak last van depressies.
Desondanks wordt migraine in de
praktijk nog regelmatig onderschat. Het
zou een kwaaltje zijn voor onevenwichtige, neurotische vrouwen. Dat komt misschien door de aard van de aandoening:
tussen de aanvallen door lijkt er met een
migrainepatiënt niets aan de hand, en
aan de buitenkant valt ook niets te zien
van de ziekte.
Omdat de biologische oorzaak van
migraine nog een raadsel blijft is genezing niet mogelijk. Wel kunnen de symptomen vaak adequaat worden behandeld.
Al geldt dat alleen voor de symptomen
in de hoofdpijnfase: de hoofdpijn zelf en
eventuele misselijkheid, braken, moeheid
en overgevoeligheid voor licht en geluid.
De aurafase waarin patiënten lichtver-

Arts én patiënt

O

ok de Amerikaanse neuroloog Oliver Sacks is
migrainepatiënt. ‘Ik heb al bijna mijn leven lang
last van migraine’, aldus Sacks op zijn weblog. ‘Mijn
eerste aanval had ik toen ik drie of vier jaar oud was.
Ik was aan het spelen in de tuin toen er links van mij
een helder, glinsterend licht verscheen – oogverblindend, bijna zo fel als de zon. Het groeide uit tot een
enorme glinsterende halve cirkel die zich uitstrekte
van de grond tot de hemel met scherpe, gekartelde
randen en heldere blauwe en oranje kleuren. Hierna
ontstond er een blinde vlek in mijn gezichtsveld en
al snel zag ik helemaal niets meer aan de linkerkant.
Ik was doodsbang, wat gebeurde er? Na een paar
minuten zag ik weer normaal, maar die paar minuten
waren de langste in mijn korte leven. Toen ik mijn
moeder vertelde wat er was gebeurd, legde ze me uit
dat ik een migraineaanval had gehad – ze was arts
en ook migrainepatiënt. Het was een visuele aura,
vertelde ze, of een migraineaura.’
|
schijnselen zien, is niet met medicijnen
te voorkomen.
Volgens Leids onderzoek uit 2004 is
migraine veel meer dan een lastig voorbijgaand verschijnsel. Scans van de hersenen
van migrainepatiënten lieten zeven keer
zoveel kleine infarcten zien in de kleine
hersenen dan bij mensen zonder migraine. Deze infarcten veroorzaken kleine
‘dode’ plekjes in het hersenweefsel. Bij
vrouwelijke patiënten vertoonde ook de
witte stof in de hersenen meer beschadigingen. Die beschadigingen leveren geen
problemen op in het dagelijks leven van
patiënten, maar zouden wel tot subtiele
veranderingen kunnen leiden die alleen
in specifieke tests naar voren komen.
Bijvoorbeeld een verminderde motoriek.
Dit jaar worden daarom opnieuw scans
gemaakt van de hersenen van patiënten,
om te achterhalen of bij hen de schade
toeneemt. Hersenbeschadigingen onderstrepen de noodzaak om migraine goed te
doorgronden en aanvallen te voorkomen. |
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Het blijft nog een raadsel waarom sommige mensen een migraineaanval
krijgen. Toch raken steeds meer patiënten hun hoofdpijn kwijt dankzij
nieuwe medicijnen. Die genezen geen migraine, maar bestrijden wel de pijn.

PIJN

Pillen tegen de
W

at er nu precies leidt tot een
migraineaanval is nog steeds
onduidelijk, al is inmiddels wel
het nodige bekend van wat er vervolgens
misgaat. Zo laten metingen bij migraine
patiënten zien dat er een storing in hun
hersenen optreedt, beginnend in de hersenstam. Het zuurstofverbruik verandert,
zenuwcellen ontladen en er komen diverse signaalstoffen vrij. De storing verplaatst
zich vervolgens als een golf van achteren
naar voren door de hersenschors, met
een snelheid van enkele millimeters per
minuut. Auraverschijnselen bij migraine
houden waarschijnlijk rechtstreeks verband met deze neurologische storing.
Nadat een migraineaanval op gang is
gekomen wordt ook de zogeheten nervus
trigeminus geprikkeld. Deze vijfde hersenzenuw komt uit de hersenstam, de plaats
waar de eerste ontregelingen beginnen.
Uitlopers van deze zenuw maken contact
met de bloedvaatjes in de hersenvliezen
en aan de onderkant van de hersenen.
Wanneer de vijfde hersenzenuw ontregeld raakt, verwijden de bloedvaten. Dit
leidt tot pijn, maar ook tot het vrijkomen van allerlei signaalstoffen die tezamen een ontstekingsreactie veroorzaken.
Vocht en ontstekingsfactoren hopen zich
op rondom de bloedvaten, waardoor ze
nog verder verwijd raken. De ontstekingsreactie houdt enkele uren tot dagen aan
en dat verklaart de langdurige hoofdpijn
bij migraine.
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ergotamine
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Ergotamine is het eerste middel dat werkzaam
bleek tegen migraine. Het wordt geproduceerd door
moederkoorn, een schimmel die rogge aantast. Een
overmaat van deze alkaloïd is dodelijk. Lagere doses
veroorzaken Sint-Antoniusvuur: gangreen en een
brandend gevoel in de handen en voeten.

vatvernauwer is ontdekt dankzij middel
eeuwse epidemieën van Sint-Antoniusvuur
of ergotisme. Bij deze ziekte verkrampen
de bloedvaten, waardoor vingers en tenen
kunnen afsterven en hallucinaties optreden. In de 17e eeuw achterhaalde men de
oorzaak: de zakjeszwam ‘moederkoorn’
die in tarwe- en rogge-aren groeit en die
brood kan besmetten met ergotamine. Bij

PIJN IN HET BREIN
Bij migraine stuurt de nervus
trigeminus het ‘trigeminovasculaire
systeem’ aan, dat bestaat uit de
bloedvaatjes in de hersenen en het
hersenvlies.

Triptanen

I

n de jaren tachtig van de vorige eeuw
wisten wetenschappers een logische
verklaring te vinden voor het effect van
ergotamine. De stof blijkt de werking te
imiteren van de neurotransmitter sero-

afname doorbloeding
hersenen bij begin
migraineaanval

1. Wanneer de bloedflow te laag wordt ontstaan
‘aura’-symptomen (lichtflitsen, prikkelingen in de
ledematen).

verwijding bloedvaten
rond het hersenvlies

2. Door de zenuwactiviteit komen eiwitten vrij die
ontstekingsreacties veroorzaken en de bloedvaten laten
verwijden. Er ontstaat hoofdpijn door pijnprikkels als
gevolg van een verhoogde druk op de hersenen.
3. Sumatriptan en andere serotonine-achtige
triptaanverbindingen onderdrukken de
migrainesymptomen door (selectieve) vernauwing van
de bloedvaten.
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ige
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Zakjeszwam

H

n

oewel de aanleiding voor een
migraineaanval niet is opgehelderd,
zijn er inmiddels gelukkig wel goed werkende medicijnen tegen het belangrijkste
symptoom van migraine: de hoofdpijn. Al
bijna honderd jaar is het middel ergotamine in gebruik als remedie. Deze bloed-

O

een volwassene kan 5 à 10 gram moederkoorn al leiden tot een pijnlijke dood.
Ergotamine mag dan al lang gebruikt
worden tegen migraine, het blijft wel een
lastig middel. Het effect ervan is vaak
onvoorspelbaar en er treden regelmatig
bijwerkingen op zoals braken, diarree en
spierkramp. Een ander nadeel is dat de
werkzaamheid nooit goed is onderzocht.
Dat komt vaker voor met traditionele
geneesmiddelen. Farmaceutische bedrijven kunnen de werkzame stof niet meer
patenteren en investeren daarom niet
in grote wetenschappelijke studies. Een
derde nadeel is dat mensen verslaafd
kunnen raken aan ergotamine, wat juist
weer leidt tot hoofdpijn. Maar het grootste gevaar is en blijft het aloude SintAntoniusvuur.

pijnbestrijding via
bloedvatvernauwing
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aselectieve werking:
serotonine werkt op alle
serotoninereceptoren
(ofwel 5-HT receptoren).

N
H

selectieve werking:
sumatriptan werkt
voornamelijk op de ser
tonine-receptor 5-HT1D

ro-

D.
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Triptaankwartet

Hype rond het hart
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tonine. Het was onderzoekers al opgevallen dat migrainepatiënten opvallend
lage concentraties van deze signaalstof
in hun bloed hebben tijdens een aanval.
Bovendien blijkt ergotamine aan te grijpen op serotoninereceptoren.
Nader onderzoek wees uit dat het stimuleren van de serotoninereceptor-1B,
die alleen voorkomt in de bloedvaten juist
buiten de hersenen, bijzonder effectief is
tegen migrainepijn. Vervolgens werden
honderden aan serotonine en ergotamine
verwante stoffen getest bij het farmaceutische bedrijf GlaxoWelcome, dat speurde
naar de meest selectieve verbinding. Dit
resulteerde in de ontdekking van de stof
sumatriptan, een serotonine-mimic die
in 1988 voor het eerst in de kliniek
werd uitgetest. Begin 1991 kwam het als
geneesmiddel op de markt en was direct
een groot succes.
De succesvolle lancering van sumatriptan veroorzaakte een ware ‘triptanenoorlog’. Andere bedrijven kwamen vanaf
midden jaren negentig van de vorige
eeuw met sterk vergelijkbare producten
zoals zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, frovatriptan en eletriptan. Pluspunt van deze tweede generatie
triptanen is dat ze beter in pilvorm werken en sneller of langer effect hebben.
Maar elke triptaanvariant kent zo zijn
voor- en nadelen. Als het ene middel niet
bevalt kunnen migrainepatiënten daardoor een andere variant uitproberen.

Geen wondermiddel

A

rtsen schrijven triptanen echter pas
voor als gewone pijnstillers niet
baten bij migraine. In eerste instantie
krijgen patiënten meestal een recept mee
naar huis voor aspirine, paracetamol of
ibuprofen – vaak in combinatie met een
middel dat de misselijkheid remt. Bij
lichte of matige migraineaanvallen biedt
dit voldoende soelaas. Geeft de pijnstiller echter geen of onvoldoende verlichting, dan wordt de overstap gemaakt naar
ergotamine of de duurdere triptanen.
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eletriptan

N
H

Wanneer patiënten tijdens een migraineaanval zóveel last hebben van misselijkheid en braken dat zij geen pil kunnen
slikken, dan wordt de medicatie gegeven
via zetpillen of injecties.
Maar ook triptanen zijn geen wondermiddelen. Zo’n 85 procent van de patiënten heeft er baat bij en 55 procent blijft er
pijnvrij door. Op zich prachtig, maar bij
een placebo bedragen deze getallen respectievelijk 50 en 25 procent. Bovendien
merkt een klein percentage patiënten
geen enkel voordeel van triptanen, of
blijven ze toch klachten houden. Een
derde van de migrainepatiënten moet een
tweede dosis innemen omdat de hoofdpijn terugkeert. En tot slot veroorzaken
triptanen net als alle geneesmiddelen
bijwerkingen. Hartpatiënten kunnen dit
soort pillen bijvoorbeeld niet nemen vanwege het risico op een verdere vernauwing van hun bloedvaten.

ind jaren negentig van de vorige eeuw begon het
cardiologen op te vallen dat patiënten met een
gaatje in de hartklep na het sluiten van zo’n gaatje
plots minder hoofdpijn hadden. ‘Zware migraine
komt door gat in het hart’ en ‘Operatie aan hart
vermindert migraine’, zo kopten de kranten al snel.
Om een mogelijk verband aan te tonen vond een
groot onderzoek plaats in Groot-Brittannië: de
MIST-studie, waarbij ruim 430 patiënten met zeer
ernstige migraine naar de cardioloog gingen. Die
vond bij bijna 40 procent van de patiënten een
gaatje in de hartklep – een zogeheten open foramen
ovale. In een gezonde populatie heeft een kwart
van de mensen een dergelijk gaatje. Het hoort na
de geboorte compleet gedicht te worden, maar dat
gebeurt lang niet altijd volledig.
De helft van de migrainepatiënten met een open
foramen ovale werd vervolgens geopereerd. Via een
slagader in de lies bracht men een klein parapluutje
naar binnen, dat in de hartklep werd opengeklapt
om deze af te sluiten. De andere helft van de patiënten onderging een nepoperatie.
Van het gesuggereerde verband tussen migraine
en hartkleppen liet de MIST-studie weinig over:
het aantal patiënten zonder migraine was in de
geopereerde groep niet groter dan in de groep die
een nepoperatie onderging.		
|

Hoofdpijn door medicijnen

Preventief slikken

W

ie tweemaal per maand of vaker last
heeft van migraine kan preventief
medicijnen slikken. De medicatie moet
dan meestal lange tijd – maanden tot jaren
– dagelijks worden ingenomen. Bij ongeveer de helft van de patiënten vermindert
dan het aantal migraineaanvallen, of zijn
de aanvallen korter of minder heftig.
Het gaat hierbij om preventieve (‘profylactische’) middelen die niet specifiek zijn
voor migraine. Vaak worden bètablokkers
zoals propranolol en metoprolol voorgeschreven, die oorspronkelijk bedoeld
zijn als bloeddrukverlagers. Een ander
veelgebruikt preventief middel is het
anti-epilepticum natriumvalproaat. Het
werkingsmechanisme van deze middelen
tegen migraine is nog niet opgehelderd.
Zeker bij de preventieve dagelijkse medicatie moeten de baten van het medicijn
opwegen tegen de eventuele bijwerkingen. Soms levert dat een kip-en-ei probleem op, want om het effect goed in te
schatten dient een middel langere tijd te
worden ingenomen.		
|

R

aar maar waar: wie veel pijnstillers slikt
tegen hoofdpijn, krijgt daar juist hoofdpijn
van. ‘Medicatieafhankelijke hoofdpijn’ heet het in
medisch jargon. Deze pijn ontstaat bij langdurig
en veel gebruik van pijnstillers. Stoppen is niet eenvoudig, want het lichaam zal een aantal weken – of
vaak zelfs maanden – ontwenningsverschijnselen
vertonen. Meestal uit zich dit in een nóg ernstigere
hoofdpijn. Pas na deze ontwenningstijd verdwijnt
de pijn en keert het hoofdpijnpatroon van vóór de
verslaving terug.			
|
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De oorzaak van migraine is nog altijd niet achterhaald. Migraine-experts
denken ook niet dat er één oorzaak bestaat. Daarom speuren ze in genen
en hersenvocht naar aanwijzingen.

Waar zit de
N

et als bij kanker lijkt de oorzaak
van migraine een combinatie
van aanleg of gevoeligheid voor
de ziekte (genetische factoren) en van de
omstandigheden (omgevingsfactoren).
Samen zorgen deze factoren ervoor dat
iemand een lage drempel heeft voor de
storing in de hersenen die een migraineaanval in feite is.
Om meer te weten te komen over de
genetische factoren bestuderen migraineonderzoekers bepaalde families waarin
migraine veel voorkomt. In 1997 vonden
wetenschappers van het LUMC in Leiden
het eerste ‘migraine-gen’ door genetisch
onderzoek bij families met erfelijke hemiplegische migraine (FHM). FHM is een
even zeldzame als ernstige erfelijke vorm
van migraine. Bij deze variant gaan de
hoofdpijnaanvallen niet alleen gepaard met

Hoofdzaken

fout?

een aura, maar ook met een tijdelijke verlamming aan één kant van het lichaam.
Door de genen van familieleden mét en
zonder FHM te vergelijken, wisten Franse
onderzoekers als eersten de plek aan te
wijzen waar het migraine-gen moest liggen: op chromosoom 19p13. Kort daarna
toonden de Leidse wetenschappers aan
dat het om een gen ging met de naam
CACNA1A. Zij ontdekten vervolgens vier
verschillende puntmutaties die tot FHM
leiden. Een puntmutatie betekent dat er
één aminozuur in de eiwitketen anders is
dan normaal.
Later zijn nog twee andere genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij hemiplegische migraine. In 2003 vonden Italiaanse
onderzoekers het zogeheten ATP1A2-gen
en Duitse onderzoekers het SCN1A-gen.
In zo’n veertig FHM-families zijn tot nu
toe in totaal 17 mutaties gevonden die de
ernstige migraine kunnen verklaren. Eén
van deze puntmutaties blijkt de meest
extreme vorm van migraine te veroorzaken: fatal mild head trauma-triggered
migraine. Mensen met deze aandoening
kunnen door een val of een lichte klap
op hun hoofd overlijden doordat er een
vochtophoping in hun hersenen ontstaat.

Ionenkanalen

D
De meest voorkomende soorten hoofdpijn zijn
spanningshoofdpijn, 'gewone' migraine en bijzondere vormen van migraine, hoofdpijn door
geneesmiddelen, clusterhoofdpijn en aangezichtspijn.

e resultaten van de genetische studies wijzen op een belangrijke rol
voor ionenkanalen bij hemiplegische
migraine. Het ‘Leidse’ gen CACNA1A
codeert bijvoorbeeld voor een eiwit dat
onderdeel uitmaakt van een calciumkanaal, terwijl het ATP1A2-gen de genetische code bevat voor een onderdeel van
een ionenpomp (Na+/K+) en het SCN1Agen codeert voor een gedeelte van een

natriumkanaal. De gevonden mutaties
zorgen ervoor dat zenuwcellen sneller signalen kunnen overdragen dan normaal.
Een ionenkanaal is een porie in de celwand, een poortje dat selectief ionen naar
binnen of naar buiten sluist. Gezamenlijk
regelen de ionenkanalen de celpotentiaal,
de elektrische lading aan het oppervlak
van een zenuwcel. Voor zenuwcellen is
de celpotentiaal uiterst belangrijk, want
hun taak is het verwerken en doorgeven
van informatie. In de cel gebeurt dit
‘elektrisch’ met behulp van geladen ionen
die de cel in- of uitgepompt worden.
Chemische prikkels van buiten de cel
leiden ertoe dat natriumionenkanalen in
de celwand opengaan. De instroom van
ionen verandert hierdoor, waardoor de
elektrische lading ter plekke verandert
en de cel depolariseert. Zo’n elektrisch
signaal verplaatst zich rap over de lengte
van de zenuwcel naar de uiteinden van de
zenuw en op die manier geeft de cel informatie door aan andere zenuwcellen.

DNA verzamelen

D

at puntmutaties in genen voor ionenkanalen verantwoordelijk zijn voor
de zeldzame hemiplegische migraine is
duidelijk. Maar welke rol de ionenkanalen precies spelen in gewone migraine
is nog een raadsel. In families waar veel
migraine voorkomt, zijn onlangs meer
dan 150 genen onderzocht die betrokken zijn bij ionentransport. Maar er kon
geen verband worden gevonden tussen
variaties in deze genen en het voorkomen
van migraine. Kortom: er vallen dan geen
migraine-genen aan te wijzen.
Dit wijst erop dat gewone migraine een
veel complexere genetische aandoening

De diepte
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mutaties in migraine-genen
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is. Waarschijnlijk zijn er een groot aan
tal genetische variaties die het risico op
migraine een klein beetje vergroten. En
misschien versterken of verzwakken deze
factoren elkaar ook nog eens in bepaalde
combinaties.
Om migraine te kunnen begrijpen en
– nog belangrijker – te kunnen voor
komen, is kennis van deze vele geneti
sche factoren onmisbaar. Daarom gaat
het genetisch onderzoek stug door. De
Leidse migraineonderzoekers verzame
len momenteel in Nederland het DNA
van zoveel mogelijk migrainepatiënten.
Hoe meer patiënten er onderzocht wor
den, hoe groter namelijk de kans dat een
bepaald gen dat bijdraagt aan het risico
op migraine eruit springt in een vergelij
king met mensen zonder migraine. Wat
helpt is dat de technieken om DNA te
onderzoeken de laatste jaren sterk zijn
verbeterd, waardoor genvariaties steeds

CACNA1A

De ‘migraine-genen’ CACNA1A, ATP1A2 en
SCN1A spelen een belangrijke rol bij het
transport van ionen door de celwand van
zenuwcellen. Bepaalde mutaties in één van
de drie genen veroorzaken hemiplegische
migraine (FHM), een ernstige vorm van
migraine met een tijdelijke verlamming. De
mutaties leiden namelijk tot een snellere
signaaloverdracht in zenuwcellen doordat de
afgifte of opname van de neurotransmitter
glutamaat verandert.		
|

sneller en nauwkeuriger kunnen worden
geanalyseerd.

Hersenvocht

M

igrainepatiënten worden in het
Leidse onderzoek ook gevraagd om
hersenvocht te doneren. Bloedonderzoek
is vaak een belangrijk bij een diagnose,
omdat de meeste ziektes sporen nalaten
in het bloed: de concentraties van bepaal
de eiwitten, enzymen of metabolieten
zijn verhoogd of juist verlaagd. Bij hersen
aandoeningen geeft bloed echter vaak
weinig informatie. Een extra laag cellen
in de bloedvaten van de hersenen zorgt
voor een zeer zorgvuldige selectie van
stoffen die vanuit het bloed de hersenen
in gaan en andersom. Door deze bloedhersenbarrière kunnen ziekteprocessen
in het brein zelden gedetecteerd worden
via het bloed.
Het idee is dat in hersenvocht meer en

Molecuulmodel van een kaliumkanaal, waarvan de
werking verstoord raakt bij erfelijke migraine.
|
directere sporen te ontdekken zijn van
een migraineaanval dan in het bloed,
waarin tot nu toe geen belangrijke mar
kers zijn ontdekt. Concentratieverschillen
in het hersenvocht tussen mensen met en
zonder migraine kunnen wellicht leiden
tot meer informatie over de oorzaken
achter migraine. Voor de slaapstoornis
narcolepsie is op deze manier bijvoor
beeld een diagnostische test ontwikkeld.
De concentratie van het neuropeptide
hypocretine blijkt een goede indicator
voor deze aandoening.
Binnen het Leidse onderzoek wordt het
hersenvocht afgenomen via een ruggen
prik. Hersenvocht stroomt namelijk niet
alleen door de hersenen, maar ook om het
ruggenmerg. Misschien dat dit onderzoek
de wetenschappers een stapje dichter bij
de bron van migraine brengt – en daar
mee bij een oplossing voor de belastende
aandoening.			
|

Nieuwe medicijnen
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en nieuwe klasse antimigrainemedicijnen lijkt
in aantocht. Het zijn middelen die ingrijpen
op het trigeminovasculaire systeem, de zenuw
verbinding tussen hersenstam en de bloedvaten in
de hersenvliezen. Wetenschappers hebben ontdekt
dat de concentratie van het vaatverwijdende neuro
peptide CGRP (calcitonin gene-related peptide) tij
dens een migraineaanval toeneemt en samenhangt
met de ernst van de hoofdpijn. Vandaar dat ze stoffen
ontwikkelden die de receptor voor CGRP blokkeren.
De eerste ‘blokker’ was olcegepant van het farma
ceutische bedrijf Boehringer Ingelheim. Deze ver
binding blijkt minstens zo effectief tegen de hoofd
pijn als de huidige generatie triptanen. Voordeel

is dat het middel niet vaatvernauwend werkt; het
gaat slechts vaatverwijding tegen. Hierdoor zou
het in principe zonder risico bij mensen met hart
klachten kunnen worden gebruikt. Het middel
kan echter alleen via injecties worden toegediend.
Ook concurrent Merck ontwikkelde een CGRPreceptorblokker: telcagepant. Dit middel wordt
momenteel bij een grote groep patiënten getest
en ook deze blokker lijkt de werking van triptanen
te overtreffen. Groot voordeel van telcagepant is
dat het gewoon als pil kan worden ingenomen.
De lopende klinische studie zal moeten uitwij
zen of de CGRP-receptorblokkers daadwerkelijk
beter werken dan de klassieke triptanen.
|
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Meer weten
Aanbevolen literatuur
- Ferrari M, Haan J. Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn,
Nederlandse vereniging van hoofdpijnpatiënten, Amersfoort,
2007.
- Wessman M, Terwindt G, Kaunisto M, Palotie A, Ophoff
R. Migraine: a complex genetic disorder, Lancet Neurology,
2007;6:521-532.
- Link AS, Kuris A, Edvinsson L. Treatment of migraine attacks
based on the interaction with the trigemino-cerebrovascular
system, Journal of Headache Pain, 2008;9:5-12.
- Silberstein S. Migraine, The Lancet, 2004;363:381-391.
- Ferrari M. Migraine genetics: a fascinating journey towards
improved migraine therapy, Headache, 2008;48:697-700.
Aanbevolen websites
- www.kopzorgen.nl, www.hoofdpijn.nl, www.levenmetmigraine.nl, www.hoofdpijncentra.nl, hoofdpijn.startpagina.nl:
algemene websites met info over migraine en hoofdpijn.
- www.hoofdpijnpatienten.nl, www.cephalee.be, www.
migraine.org.uk, www.migraine4kids.org.uk, www.w-h-a.org:
patiëntenverenigingen in binnen- en buitenland.
- www.lumc.nl/hoofdpijn: informatiepagina van het LUMC
over het migraineonderzoek in Leiden.
Voor op school
1. Noem twee kenmerken van migraine. Waardoor wordt een
migrainepatiënt lang niet altijd serieus genomen?
2. Ongeveer een derde van alle migrainepatiënten heeft migraine met lichtverschijnselen. Hoe kan het dat zij licht zien met
de ogen dicht?
3. Schets een doorsnede van een zenuwcel. Geef de volgende
onderdelen aan: synaptische kloof, axon, dendriet, receptor.
Geef de naam van drie belangrijke signaalstoffen (neurotransmitters) die de synaptische kloof overbruggen.
4. Noem drie factoren die een effectief gebruik van traditionele
natuurstoffen als geneesmiddel belemmeren.

Een artists impression van een aura, gemaakt door een migrainepatiënt.

5. De nervus trigeminus is de vijfde hersenzenuw. Hoeveel
hersenzenuwen heeft een mens in totaal, en hoe heten ze?
Groepeer die zenuwen naar hun functie(s).
6. Triptanen en ook ergotamine hebben gecondenseerde aromatische ringen. Welke consequentie heeft dat voor de
ruimtelijke structuur van dit deel van het molecuul? Welke
rol speelt de ruimtelijke vorm van een molecuul bij de
werking als medicijn? En welke intermoleculaire krachten
spelen daarbij een hoofdrol?
7. Medicijnen werken soms pas na weken en ook ontwenning
duurt soms weken. De eiwitmoleculen van ionenkanalen
passen zich langzaam aan nieuwe medicijnen aan. Zoek op
het web afbeeldingen van eiwitmantels van ionenkanalen
en laat zien hoe hun geometrie de werking – het doorlaten
ionen en medicijnen – beïnvloedt.
8. Geef de peptidebindingen weer in de medicijnen olcegepant
en Telcagepant. Welke invloed heeft een peptidebinding
op de draaibaarheid van de C-N binding? Wat betekent die
draaibaarheid voor de werking?
9. Welke belangrijke variaties zijn in het basisskelet aangebracht bij olcegepant en telcagepant, vergeleken met sumatriptan? Bedenk een reden voor deze veranderingen.
10. Leg uit hoe in de eiwitten van ionenkanalen de doorgifte van
ionen, signaalstoffen en medicijnen verstoord kan raken
als gevolg van een puntmutatie die leidt tot vervanging van
slechts één aminozuur.
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