Over de vele gezichten van whiplash

Door: Dr Leo MG Geeraedts sr






Arts (np)
Anatoom
Neurowetenschapper
Bestuurslid medische zaken WSN

DC Klinieken, Breda
22 november 2018

‘Die duivelse nekpijn’

Over de vele gezichten van whiplash

2/21

Deze presentatie
I.

Whiplash algemeen
1. De 4 elementen van whiplash en het whiplash probleem
2. Impact
3. Whiplash mechanisme
4. Whiplash letsels
5. Whiplash klachten

II.

Ernst van whiplash klachten
1. Quebec Task Force
2. NDI
3. VAS

III.

Objectiveerbare whiplash letsels
1. Cervicale en thoracale discus herniatie
2. Cerebellaire tonsillaire ectopie
3. Letsels van cervicale facet gewrichten
4. Visualisatie van pijnlijke ontstekingshaarden bij
chronische WAD
5. Trigger points in hals-nek gebied
6. Gestoorde cervico-oculaire reflex
7. Lekkage van hersen-ruggenmerg vloeistof
8. Afwijkende morfologie en functie van hals-nek spieren

IV.

Samenvatting

2016

3/21
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Whiplash algemeen
I 1. De 4 elementen van whiplash en het whiplash probleem

A. Impact op hoofd-hals gebied

B. Whiplash mechanisme

C. Whiplash letsels

!
?
?

D. Acute/chronische whiplash klachten (WAD)

Volgens de wetmatigheden van de ziekteleer en het klinisch redeneren moeten oorzakelijke verbanden
bestaan tussen A en B, tussen B en C, en tussen C en D, maar deze oorzakelijke verbanden zijn vaak
niet aantoonbaar met de conventionele radiologische technieken.
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Whiplash algemeen
I 2. Impact
 De belangrijkste oorzaak van whiplash is een achteraanrijding (Calliet, 2006)
 85% van de autobotsingen betreft een lage snelheid achteraanrijding (∆v < 10-15 km/uur)
 Acceleratie van inzittenden in aangereden (target) voertuig: vaak whiplash
 Deceleratie van inzittenden in aanrijdende (bullet) voertuig: vaak géén whiplash (Croft, 2009)
 Andere impacts: slag tegen het hoofd, val op hoofd, drukgolf van explosie, hoofd penetrerende kogel,
shaken baby syndrome
 Opmerking: er is geen directe relatie tussen ernst van schade aan aangereden voertuig en ernst van
whiplash letsels. (Chiro-Trust.org, 2014 ; Croft, Freeman, 2005)

 Opmerking: de stelling dat een ∆v < 10-15 km/uur geen whiplash letsel kan veroorzaken (Castro et al.,
1997) is een mythe; er bestaat geen letsel drempel (Davies, 1998; Freeman, 2015)

bullet

target
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Whiplash algemeen
I 3. Whiplash mechanisme
Experimenteel: HWK van een stoffelijk overschot wordt gemonteerd op een apparaat dat acceleraties (2,5
- 8,5 g) kan opwekken; hoge snelheid cinematografie (Grauer et al., 1997; Panjabi et al., 1998)

 NP: neutrale positie; crash duur is 175 ms
 50-75 ms: kortdurende, niet fysiologische S-vormige kromming van HWK met hyperflexie in bovenste
HWK en hyperextensie in onderste HWK; vermoedelijke letsel fase
 100-125 ms: C-vormige kromming van gehele HWK binnen de fysiologische ROM; lesies minder
waarschijnlijk
 Hals-nek spieren: tijd die spieren nodig hebben om aan te spannen en de HWK te stabiliseren
bedraagt circa 200 ms; dus een beschermende spierkraag komt te laat
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Whiplash algemeen
I 4. Whiplash letsels
 MRI studie van HWK bij acute whiplash patiënten (Anderson et al., 2012)
 Weinig/geen specifieke lesies bij acute whiplash
 Zulke lesies bovendien lastig te differentieren van leeftijd gerelateerde degeneratieve
veranderingen
 “We zien geen lesies, dus er zijn geen lesies”
 Experimentele studies melden macroscopische
en microscopische lesies bij:
 Postmortem onderzoek na fatale
autobotsingen
 Crash studies over lesies van HWK van
stoffelijk overschotten
 Acceleratie studies bij intacte stoffelijke
overschotten
 Experimentele studies over hals-nek lesies
bij primaten, geiten, ratten
 Deze experimentele studies tonen lesies aan in
HWK: facet gewrichten, HWK-ligamenten,
tussenwervelschijven, vertebrale arteriën,
spinale ganglia, wervels, hals-nek spieren,
oesophagus, cervicale ruggenmerg (Curatolo et
al., 2011)

Experimentele opstelling met HWK van stoffelijk overschot
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Whiplash algemeen
I 5. Acute whiplash klachten
 Klachten aanwezig binnen drie maanden na whiplash letsel
 Literatuur studie over voorkomen van whiplash klachten bij 1613 patiënten in 34 artikelen (zie
Whiplash Magazine november 2016)

7/21

Over de vele gezichten van whiplash
Whiplash algemeen
I 5. Chronische whiplash klachten
 Klachten die langer duren dan drie maanden na whiplash letsel
 Literatuur studie over voorkomen van chronische whiplash klachten bij 1937 patiënten in 34 artikelen
(zie Whiplash Magazine november 2016)
 NB circa 50% van acute WAD’s wordt chronisch (Carroll et al., 2009; Elliott et al., 2009)
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Whiplash algemeen
I 5. Conclusies tav tabellen acute en chronische WAD
 Nekpijn: meest frequente klacht in acute en
chronische fase
 Hoofdpijn, nekstijfheid: frequent in acute én
chronische fase
 Moeheid: vaak in acute fase, minder in
chronische fase
 Schouderpijn, rugpijn: minder in chronische
fase
 Pijn in armen, spierzwakte, prikkelbaarheid:
meer in chronische fase
 Gespannenheid, depressieve klachten: meer in
chronische fase

 Top 10 acute en chronische whiplash klachten (in
volgorde van frequentie); WSN 2017
1. Pijn in de nek
2. Nekstijfheid, bewegingsbeperking
3. Hoofdpijn
4. Duizeligheid
5. Vermoeidheid
6. Concentratie- en geheugenstoornissen
7. Pijn in schouder, arm, hand
8. Overgevoeligheid voor licht en geluid
9. Gevoelens van angst, depressie en
frustratie
10. Slaapstoornissen
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Ernst van whiplash klachten
II 1. Quebec Task Force

Graad

Klinische manifestatie

0

Geen klachten van de nek, geen andere lichamelijke symptomen en/of afwijkingen bij
lichamelijk onderzoek

I

Nekklachten (pijn, stijfheid en/of gevoeligheid in nek), maar geen andere lichamelijke
symptomen en/of afwijkingen bij lichamelijk onderzoek

II

Nekklachten en andere klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (afgenomen
beweeglijkheid van gewrichten, drukpunt gevoeligheid)

III

Nekklachten en neurologische verschijnselen zoals verminderde of afwezige peesreflexen,
verminderde spierkracht en sensibele uitvalsverschijnselen

IV

Nekklachten en fracturen of dislocaties

Verschijnselen die zich in iedere graad kunnen voordoen zijn: doofheid, duizeligheid, oorsuizen, hoofdpijn,
geheugenverlies, slikstoornis, en pijn in kaakgewricht (Spitzer et al., 1995)
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Ernst van whiplash klachten
II 2. Neck Disability Index (NDI)
De NDI is een vragenlijst over tien deelgebieden van het dagelijks functioneren: pijnintensiteit,
zelfverzorging, tillen, lezen, hoofdpijn, concentratie, werk, autorijden, slaap, vrije tijd. Per vraag zijn
maximaal 5 punten te scoren. Totaal score bedraagt maximaal 50.
NDI

0-4

Geen beperking

5-14

Milde beperking

15-24

Matige beperking

25-34

Ernstige beperking

> 35

Volledige beperking

II 3. Visual Analogue Scale (VAS)
De VAS is een meetschaal (0-100 mm) waarmee de intensiteit van pijn gemeten kan worden. 0 mm
betekent geen pijn; 100 mm extreem veel pijn.
VAS
10-30 mm

Milde pijn

40-60 mm

Matige pijn

70-100 mm

Ernstige pijn
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 1. Cervicale en thoracale discus herniatie
 Cervicale discus herniatie
 Uitpuiling of HNP van cervicale tussenwervelschijf met axiale discus pijn en nekpijn met
dermatomale uitstraling in arm en hand (Croft, 2009; Jensen et al., 1996; Sane et al., 2018)
 Weinig literatuur over whiplash mechanisme als oorzaak van discus herniatie; veel over
traumatische discus herniatie door verkeer ongevallen en sport ongevallen.

 Thoracale discus herniatie
 Zou verantwoordelijk zijn voor post whiplash pijn in nek, achterste schouder, achterste thorax,
lumbale gebied en gluteaal gebied (Cornips, 2014; Heneghan et al., 2018)
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 2. Cerebellaire tonsillaire ectopie (CTE)
 Cerebellaire tonsillaire ectopie (= Chiari malformatie type I) wordt gekenmerkt door herniatie van de
cerebellaire tonsillen door foramen magnum. Gevaar: druk op hersenstam en belemmering van
liquorflow. Klachten lijken enigszins op WAD.
 Radiologische definitie: herniatie van 5 mm of meer beneden foramen magnum (Sekula et al.,
2011); Symptomatische CTE bij 2-4 mm ectopie (Bogdanov et al., 2018)
 MRI studie naar CTE bij 1200 patiënten; CTE van 1 of meer mm beneden foramen magnum
(Freeman et al., 2010)
600 patiënten met WAD

600 patiënten zonder trauma

300 horizontale MRI

300 verticale MRI

300 horizontale MRI

300 verticale MRI

9,8% CTE

23,3% CTE

5,7% CTE

5,3% CTE

 Conclusie:
 Verticale MRI is veel
gevoeliger voor het aantonen
van CTE dan horizontale MRI
 CTE komt bij WAD patiënten
duidelijk frequenter voor dan
bij niet trauma patiënten

Normal

Chiari type I malformation
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 3. Letsels van cervicale facetgewrichten
 Worden beschouwd als een van de primaire pijnbronnen bij
chronische whiplash (Gellhorn, 2011; Bogduk, 2011)
 Lastig te diagnosticeren met klinisch onderzoek; niet te
diagnosticeren met conventionele imaging (Kirpalani et al.,
2008; Gellhorn, 2011)
 Lokalisatie van facetgewricht pijn met behulp van ‘referred
pain map’ (C2-C7) van facet gewrichten (Persson et al.,
2016)
 Diagnostische proefblokkade: lokaal anaestheticum boven
en onder het facetgewricht geeft tijdelijke uitval van pijn
 Therapeutische blokkade (duurt 9-12 maanden) (Boswell et
al., 2007; MacVicar et al., 2012; Smith et al., 2014) met
radiofrequente neurotomie van mediale zenuwtak van
ramus dorsalis van cervicale spinale zenuw

Twee mediale zenuwtakken moeten
uitgeschakeld worden om één facet
gewricht te denerveren
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 4. Visualisatie van pijnlijke ontstekingshaarden bij chronische WAD
 Radioactieve tracer deprenyl (11C-D-Deprenyl) is biomarker voor
ontsteking
 Geïnjiceerd in bloedbaan van chronische WAD patiënt wordt
duidelijk verhoogde tracer opname gezien in nek mbv PET-CT
 Verhoogde tracer opname is focaal en betreft één of meer
ontstekingshaarden per chronische WAD patiënt
 Chronische ontstekingshaarden in: vetweefsel om processus
spinosus C2, spongieus bot C2-C6, vetweefsel om diepe
nekspieren, in diepe nekspieren, HWK ligamenten, ligamentum
nuchae, facetgewrichten, musculus sternocleidomastoideus
 Deze ontstekingshaarden lijken overeen te komen met chronische
pijn genererende gebieden in de nek van chronische WAD patiënten
(Linnman et al., 2011; Aarnio et al., 2018)

Opname van radioactieve
deprenyl in een patient met
chronische WAD
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 5. Trigger points in hals-nek gebied
 Trigger points (TP’s) zijn perifere pijn generatoren anders
dan ontstekingshaarden bij chronische WAD
 Kleine, palpabele verharding in spier
 Bij aanraking: twitch, heftige pijn, tevens
karakteristieke referred pain
 Genese onbekend
 TP’s vaker bij WAD dan bij niet traumatische nekpijn of
gezonde controle personen (Ettlin et al., 2008; Castaldo et
al., 2014)
 TP’s veroorzaken vaak centrale sensitizatie voor pijn met
allodynie en hyperalgesie (Dommerholt et al., 2006;
Fernandez-de-las-Penas et al., 2007; Botwin et al., 2008;
Ge et al., 2011; Castaldo et al., 2014)
 TP’s zijn redelijk tot goed behandelbaar (Dommerholt et
al., 2018)
Twee triggerpoints in trapezius spier en lokalisatie van referred
pain (in rood)
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 6. Gestoorde cervico-oculaire reflex (COR)
 De COR is een oogbewegingsreflex die onder
natuurlijke omstandigheden samenwerkt met de
VOR en OKR om het beeld op het netvlies te
stabiliseren tijdens beweging
 De COR kan in het KNO laboratorium worden
opgewekt en gemeten door de nek te roteren
zonder vestibulaire of visuele stimuli. Het lichaam
wordt dan in het donker onder het gefixeerde
hoofd gedraaid. Dit is de ‘smooth pursuit neck
torsion’ test. Tegelijkertijd moeten de ogen een
lichtpunt volgen (Montfoort et al., 2008; Yu et al.,
2011; Della Casa et al., 2014; Jorgensen et al.,
2014)
 Resultaat: bij acute en chronische WAD is de
COR gestoord hetgeen gepaard gaat met vage
klachten zoals licht gevoel in het hoofd,
duizeligheid en slechter zien. De COR is ook
gestoord bij patiënten met niet traumatische
(aspecifieke) nekpijn (de Vries et al., 2016)

De rode lijn is het doel dat de patiënt moet volgen met zijn
ogen. Dit betreft meestal een bewegend lampje. De rode
en de blauwe lijn zouden overeen moeten komen. Hier
volgt de patiënt het doel niet goed.
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 7. Lekkage van hersen- ruggenmerg vloeistof
 56% van een groep van 66 chronische WAD II en III
patiënten heeft chronische LCS-lekkage in thoracolumbale
gebied (Ishkawa et al., 2007)
 Lekkage kan leiden tot intracraniele liquor hypotensie met
houdingsafhankelijke hoofdpijn, nekpijn, nekstijfheid,
interscapulaire pijn, duizeligheid, misselijkheid, visus- en
gehoor problemen, geheugenstoornissen, cerebellaire
tonsillaire ectopie (Hashizume et al., 2012a en 2012b)
 Lekkage uit dura zak aantoonbaar met radio-isotoop
cisternografie, en ‘whole body’ scans na 1, 4, 6, 24 uur.
Abnormaal is:
 Te vroege radioactiviteit in blaas (na 1 uur ipv na 5 uur)
 Vertraagde opstijging van radioactiviteit (> 24 uur)
 Parathecale ophoping van radioactiviteit tgv lekkages
via dura scheurtjes
 Behandeling: epidurale ‘blood patching’ met 10-30ml bloed
van patiënt (Mokri, 2013; Hatae et al., 2014)
Cisternographie in twee WAD patienten (A1 and B1) 2,5 uur na radioisotoop injectie; LCS lekkage in het laag thoracale en lumbale gebied (pijlen)
met vroege accumulatie in de blaas (pijl punten). A2 and B2 na epidurale
‘blood patching’
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Objectiveerbare whiplash letsels
III 8. Afwijkende morfologie en functie van hals-nek spieren

 Vetophopingen bij vooral chronische WAD in suboccipitale mm, multifidus, semispinalis servicis,
longus colli/capitis, sternocleidomastoideus
 3-6 maanden na impact: bij ernstige WAD grotere vetophopingen dan bij milde WAD
 Zeer geringe vetophopingen bij chronische niet-traumatische nekpijn (Elliott et al., 2010; Elliott et
al 2011; Elliott et al., 2014; Abbott et al., 2015)
 Isometrische spierkracht van de hals-nek spieren is bij chronische WAD met 26-35% verminderd
vergeleken met controle personen (Krogh et al., 2018)
T1-gewogen axiale MRI ter
hoogte van C2–C3. De longus
capitis/colli spieren zijn
omcirkeld. (A) Patiënt met
chronische whiplash (vervetting
van spierweefsel is wit) en (B)
gezonde controle
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Samenvatting
Whiplash is een somatische, multimodale, traumatische aandoening die zich op velerlei
wijze kan manifesteren:
 WAD graad (I), II, (III)
 WAD met discus herniatie en cervicaal radiculair syndroom
 WAD met cerebellaire tonsillaire ectopie
 WAD en pijnlijke cervicale facetgewrichten
 WAD en pijnlijke, chronische ontstekingshaarden
 WAD en pijnlijke triggerpoints
 WAD en verstoring van COR met licht gevoel in hoofd, duizeligheid en slechter zien
 WAD en lekkage van hersen ruggenmerg vloeistof
 WAD en afwijkende vorm/functie van hals-nek spieren
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