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Leder

Migrænikerforbundet støtter forskning
Migrænikerforbundet modtager jævnligt henvendelser fra ikke lægelige-
faglige behandlere, der beder om forbundets støtte. Som migrænikere 
har mange af os prøvet alternative muligheder for behandling. For nogle 
minoriteter har det været en god ide, men størsteparten er blevet hjulpet 
af lægevidenskaben bl.a. med de fine triptaner. Migrænikerforbundet går 
ind for forskning og støtter den. Nu mangler vi at tabletten, der forebyg-
ger anfald, snart opfindes; det ser vi frem til med store forventninger, og 
håber at det bliver hurtigst muligt. 

Knud Østberg

 

Forsidebillede: Der er mange veje til Rom, og også mange måder at 
tackle sin migræne. Man kan være totalt stoisk, og ikke bruge nogen 
form for behandlinger, og måske ende i et migrænehelvede, eller man 
kan prøve sig frem med forskellige typer medicin og alternative be-
handlinger, med varierende held. 
 
Valget er den enkeltes, og kan variere i løbet af livet. Der er ikke én 
rigtig vej for os alle, men mange veje, som er mere eller mindre rigtige. 
 
Foto: Dreamstime

Medicin fylder meget i migrænikernes liv
Dette blad er fyldt med artikler om migrænemedicinens velsignelser og 
det modsatte. Men du leder forgæves efter omtale af behandlinger, som 
ikke har en dokumenteret effekt. 

Dokumenteret effekt betyder, at en behandling (f.eks. medicin, men det 
kan også være en fysisk behandling som f.eks. akupunktur eller massage) 
er sammenlignet med en form for snydebehandling, som man er rimeligt 
sikker på, kun har placebovirkning. Placebovirkning er den effekt, som be-
handling med f.eks. kalktabletter eller sukkerpiller har. Placebovirkningen 
kan være op til halvdelen af den samlede virkning af en migrænemedicin. 
Derfor trækker man placebovirkningen fra, når forskerne oplyser, om en 
medicin har en effekt på f.eks. migræne. 

Vi ser rigtigt mange opblomstringer af ’information’ om forskellige be-
handlinger, som siges at virke super godt mod migræne. Men der er meget 
langt mellem forsøg med en placebo-behandling til sammenligning, og 
ofte viser det sig, at de mange mere eller mindre vidunderlige behandlin-
ger er ren placebo. 

Men man skal ikke kimse ad placebo. Det virker på de fleste (enkelte skep-
tikere får dog ikke nogen placebovirkning), og bivirkningerne er få og ikke 
alvorlige. Er man heldig holder placebovirkningen i omkring 3 måneder.

I dette nummer af MigræneNyt er der en tabel på side 10, hvor vi loyalt 
citerer udtalelser fra producenter af de forebyggende injektioner, som 
ventes med længsel. Afsenderen former selvfølgelig budskabet, og her 
er budskaberne omhyggeligt formuleret, så de på overbevisende vis for-
tæller at medicinen virker fint. Der er formentlig ikke nogen usandheder i 
teksterne i venstre side af tabellen, men producenternes forhåndsomtaler 
af de – forhåbentlig – kommende forebyggende injektioner grænser til det 
misvisende. De bruger nemlig præcis de samme små fif, som man finder 
i omtalerne af en lang række alternative behandlinger. Du gennemskuer 
sikkert de smarte formuleringer.
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ÆRLIG INFORMATION
MigræneNyt er Migrænikerforbundets medlemsblad. Her får du blandt andet de aller nyeste resultater 
fra dansk og international forskning på migræne-området, grundig viden om medicin og sociale forhold, 
og du kan læse om erfaringer fra mennesker, der selv lider af migræne.
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De seneste års forskning viser 
nu, at en lille gruppe menne-
sker reagerer uventet stærkt 
på mange af de mediciner, vi 
tilbydes som migrænikere. 
Det gælder især for opioider 

og antidepressiv medicin, som hos 
denne lille gruppe mennesker enten 
virker alt for kraftigt, eller slet ikke 
virker. En gentest kan vise, om man 
tilhører denne gruppe, men sådan en 
test bruges endnu ikke til migrænike-
re. 

Enzymet CYP2D6 er årsag til proble-
merne. 

Enzymet CYP2D6 styres af en SNP 
(et ganske lille stykke DNA), som fin-
des i fire forskellige udgaver. De fire 
udgaver giver enten en voldsomt stor 
aktivitet af enzymet CYP2D6, to mel-
lemudgaver, og en udgave med meget 
lille aktivitet af dette enzym (se blå 
boks).

De mennesker, som har stor enzym- 
aktivitet kaldes ultrarapid metaboli-
zers, mens dem der har en lille en- 
zymaktivitet kaldes poor metaboli-
zers. I mellemgruppen er der inter-
mediate og extensive metabolizers. 
Denne gruppe er langt den største 
og nedbryder f.eks. håndkøbsmedicin 
og antidepressiv medicin nogenlunde 
som forventet og får derfor den for-
ventede virkning.

I Danmark er ca. 1% af befolkningen 
ultra rapid metabolizers (2), og ca. 3% 
er slow metabolizers. I andre lande er 
fordelingen lidt eller meget anderle-
des (der er f.eks. op til 29% ultra rapid 
metabolizers i Etiopien) (1). 

Paracetamol: Paracetamol an-
befales af de danske læger til akut 
behandling af migræne. Paracetamol 
skal, ligesom opioiderne, aktiveres af 
CYP2D6-enzymet, inden det har en 
virkning. Er man ultra rapid metabo-
lizer, vil der ophobes store mængder i 
kroppen af det aktive smertestillende 
stof (N-acetyl-p-benzoquinonimin 
(NAPQI)). Det er dette stof, som gi-
ver de frygtede leverskader, hvis man 
overdoserer paracetamol (3). Dvs. at 
omkring 1% af alle kun tåler meget 

mindre doser paracetamol end ind-
lægssedlens maksimale dosering på 6 
g i døgnet. 

Der synes ikke at være undersøgelser 
over ophobningen af NAPQI ved gen-
tagne, rigelige (men stadig under 6 g i 
døgnet) doser hos voksne ultra rapide 
metabolizers. 

Slow metabolizers får derimod stort 
set ingen virkning af paracetamol, 
fordi medicinen ikke aktiveres.

Opioider (f.eks. codein og tra-
madol): Er man en ultra rapid meta-

bolizer, nedbryder enzymet hurtigt co-
deinet til morfin. En stor dosis morfin 
kan have fatale følger. Tramadol, som 
ofte omtales som en svagere opioid 
end codein, skal også nedbrydes en 
smule for at blive smertelindrende. 
Er man ultra rapid metabolizer, stiger 
koncentrationen af dette aktive stof. 
Det kan give alvorlige bivirkninger (1). 
Slow metabolizers får derimod kun 
lille effekt af opioiderne, fordi de ikke 
bliver aktiveret af CYP2D6. Derimod 
får de voldsom virkning af de antide-
pressive midler, for de skal ikke akti-
veres og forbliver i kroppen i meget 
længere tid end forventet (1).
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1% er ultra rapid metabolizers*  får voldsom virkning af smertestillende 
medicin, men kun lille virkning af antidepressiva
96% er i mellemgruppen (intermediate og extensive metabolizers)  får den 
forventede virkning af smertestillende medicin og antidepressiva (mere 
eller mindre)
3% er slow metabolizers  får ingen virkning af smertestillende medicin, 
men voldsom virkning af antidepressiva

* her bruges de engelske ord, så det er lettere at søge på yderligere 
information på internettet

Læger spiller russisk roulette med vores 
medicin
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Den internationale gruppe CPIC (The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) publicerer og 
opdaterer guidelines for bruges af medicin til mennesker med genetiske polymorfier (dvs. variationer i DNA’et) som 
påvirker effekten af en lang række mediciner.

Det gen som kaldes CYP2D6 anses som så vigtigt i forbindelse med brug af opioider (Codein, Tramadol, Hydrocodon 
og Oxycodon) at der er skrevet en særlig guideline for hvem, der ikke bør tage opioider (a). Der er en tilsvarende 
guideline for hvem der ikke bør tage antidepressiv medicin af typen TPA og SSRI (bl.a. Amitriptylin, Clomipramine, 
Doxepin, Imipramin og Trimipramin). Virkningen af de antidepressive midler påvirkes foruden af CYP2D6 også af 
genet CYP2C19 (b).

Omkring 4% af den caucasiske befolkning (hvide europæere) har gener, som gør at de reagerer anderledes end den 
generelle befolkning, når de får opioider. 

(a) https://github.com/PharmGKB/cpic-guidelines/raw/master/codeine/2014/24458010.pdf
(b) https://github.com/PharmGKB/cpic-guidelines/raw/master/TCA/2013/23486447.pdf

I russisk roulette med en revolver 
er risikoen 1:6 (et skud ud af seks er 
dødeligt). 

I spillet om CYP2D6 er risikoen for af få 
en overdosis af smertestillende medicin 
ca. 1:100 for danskere med caucasisk 
genetik, og ca. 3:100 for en række 
antidepressiva.

Er det rimeligt? Eller bør lægen tilbyde 
en gentest, som viser, om patienten har 
en af de afvigende CYP2D6-udgaver?

Opioider anbefales ikke i lægernes 
forskellige guidelines for behandling 
af migræneanfald, men bruges for-
mentlig alligevel af en del migræni-
kere. 

Antidepressive midler: Er man 
slow metabolizer og tager antidepres-
siv medicin f.eks. af typen tricykliske 
antidepressiva (f.eks. Amitriptylin) 
eller SSRI (f.eks. Sertralin), ophobes 
de oprindelige aktive stoffer i kroppen, 
fordi CYP2D6 ikke nedbryder dem. 
Det giver voldsomme bivirkninger pga. 
overdosering (1). Amitriptylin er det 
eneste antidepressive middel, som 
anbefales som forebyggende mod 

migræne. Men der er læger, som også 
udskriver andre antidepressiver i håb 
om, at de vil virke forebyggende. 

Er man ultra rapid metabolizer, får 
man stort set ingen virkning af disse 
midler.

(1) D. Barh, D. Dhawan, N. Kumar 
Ganguly, eds. 2013. Omics for Perso-
nalized Medicine. Springer. 

(2) L. Bathum, I. Johansson, M. Ingel-
man-Sundberg et al., 1998. Ultrarapid 
metabolism of sparteine: frequency 
of alleles with duplicated CYP2D6 
genes in a Danish population as deter-

mined by restriction fragment length 
polymorphism and long polymerase 
chain reaction. Pharmacogenetics 8, 
119–123. 

(3) H. Dong, R. L. Haining, K. E. Thum-
mel, A. E. Rettie og S. D. Nelson, 2000. 
Involvement of human cytochrome 
P450 2D6 in the bioactivation of 
acetaminophen. Drug Metab Dispos. 
28, 1397-400. 

(4) U. A. Meyer, 2004.Pharmacoge-
netics – five decades of therapeutic 
lessons from genetic diversity. Nature 
Reviews Genetics 5, 669-76.
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Hvor længe tager migrænikere forebyggende  
medicin?

Overskriftens spørgsmål er 
meget bredt og omfatter her 
betablokkere (Propranolol), 
epilepsimidler (Topiramat og 
Valproat), antidepressiver 
(Amitriptylin og Venlafaxin). 

Alle disse har en række bivirkninger, 
som kan få migrænikeren til at ønske 
at stoppe med den forebyggende 
behandling. En undersøgelse publice-
ret af amerikanske forskere påviser 
ikke hvilke af de forebyggende midler, 
der især fik migrænikerne til at 
afbryde behandlingen. Men forskerne 
peger bl.a. på, at de bivirkninger, som 
brugerne oplever i den første tid med 
Topiramat, formentlig vil fortsætte 
uændrede. De peger også på, at vægt- 
ændringer (vægttab ved brug af to-
piramat og væsentlig vægtøgning ved 
brug af amitriptylin) kan være stærkt 
uønskede. Valproat fremhæver de for 
kræftfremkaldende virkning hos nogle 
brugere, og Topiramat fremhæves 
i sammenhæng med afkalkning af 

knoglerne. Bemærkelsesværdigt er 
det, at et eller flere midler opgives 
af næsten halvdelen af brugerne, 
inden der er gået 2 måneder.

Andre midler (og de er stadig 
unavngivne af forskerne) bruges 
stadig efter 12 måneder, mens kun 
7 % af brugerne af et eller flere 
midler fortsatte efter 12 måneder.

J. VanderPluym, R. W. Evans og A. 
J. Starling, 2016. Long-Term Use 
and Safety of Migraine Preventive 
Medications. Headache 56, 1335-
1343.
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Redaktørens kommentar: Lægerne synes at være nogenlunde enige om, 
at det ikke er nødvendigt at tage forebyggende medicin i længere perioder 
end 3 – 12 måneder.Der er endnu ikke publiceret en god forklaring på, 
hvorfor den forebyggende medicin har en virkning ud over den periode, hvor 
den indtages.

Paracetamol bruges af rigtigt 
mange mennesker, som det 
første de tyer til, når no-
get gør ondt. Rigtigt mange 
migrænikere tager para-
cetamol, når de har et mildt 

migræneanfald, eller sammen med en 
triptan, i forventning om at paraceta-
molen vil dæmpe hovedpinen, inden 
triptanen får fuldt fat og tager resten. 

Men hvordan virker paracetamol 
egentlig? 

Stoffet paracetamol skal aktiveres i 
kroppen, inden det virker smertelin-
drende. Dvs. pillens indhold skal op-
tages i blodet og derefter nedbrydes 
af et eller flere enzymer, som tilhører 
gruppen af CYP450-enzymer. Det vig-
tigste er formentlig det, som blev om-
talt i sidste nummer af MigræneNyt, 
og som hedder CYP2D6. Det nedbry-
der bl.a. tyramin og phenylethylamin, 
og mange andre af de mediciner, som 
migrænikere tilbydes. 
Det første trin i nedbrydningen 

omdanner paracetamol til stoffet 
NAPQI. Det er det stof, som er smer-
testillende, og som også er giftigt 
for leverceller – dvs. det er det stof, 
som i for store mængder kan føre til 
leverskader og evt. død. 

Har man det gen, som giver en meget 
lille aktivitet af enzymet CYP2D6 (og 
måske et par af de andre i CYP-fa-
milien), nedbrydes paracetamol 
meget langsomt eller slet ikke. På 
den måde får man kun en lille eller 
slet ingen smertestillende virkning af 
paracetamol. På den anden side giver 
paracetamol heller ikke leverskader, 
hvis man tager lidt for mange tablet-
ter. Ca. hver fjerde europæer menes 
at tilhøre denne gruppe, som ikke får 
(ret meget) smertestillende virkning 
af paracetamol. 

NAPQI i små mængder nedbrydes 
hurtigt i leveren. Her er det ikke et 
enzym, men stoffet glutathion (som-
me tider kaldet GST), som binder sig 
til NAPQI og dermed uskadeliggør 

stoffet. Hvis man 
tager (lidt for) 
store mængder 
paracetamol, 
er der dog ikke 
tilstrækkelige 
mængdet af GST 
til at neutralisere NAPQI. Det giver 
derfor betydelige leverskader. 

Det synes stadig uklart, hvordan para-
cetamol faktisk dæmper smerter.

L. Zhao og G. Pickering, 2011. Pa-
racetamol metabolism and related 
genetic differences, Drug Meta-
bolism Reviews, 43, 41-52, DOI: 
10.3109/03602532.2010.527984
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Paracetamol dæmper hovedpinen hos nogle af os

Teksten ovenfor giver kun de 
helt store linjer i omsætningen 
af paracetamol i kroppen. Der 
er mange variationer i hvert af 
nedbrydnings-trinnene. Nogle er 
godt beskrevet, andre synes stadig 
at kræve lidt forskning, før vi helt 
forstår, hvad der egentlig sker.
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Hvordan nedbrydes triptanerne?

Vi har 7 forskellige triptaner 
på det danske marked. De lig-
ner hinanden i virkning, idet de 
hjælper mange af os til gode 
dage på trods af migrænean-
fald. Men nogle triptaner pas-

ser bedre til nogle mennesker, mens 
andre triptaner bare ikke fungerer for 
netop dem. Det skyldes – bl.a. – at de 
7 triptaner nedbrydes af forskellige 
enzymer.

En migræniker, som f. eks har man-
ge bivirkninger af at tage Eletriptan 
(Relpax), nedbryder formentlig 
Eletriptanen langsomt, fordi enzymet 
CYP3A4 ikke er specielt aktivt. Hos 
vedkommende ophobes Eletriptan i 
kroppen i større mængder 
end forudset, da producen-
ten fastlagde, hvor meget 
aktivt stof, der skulle være 
i en dosis. Andre kan – sta-
dig med eksemplet Eletrip-
tan - opleve, at medicinen 
stort set ikke virker, eller 
kun virker i kort tid (få ti-
mer). Det skyldes, at disse 
migrænikere modsat har 
stor aktivitet af enzymet, 
som nedbryder Eletrip-
tan. Resultatet er her, at 
medicinen bliver nedbrudt 
og sendt ud med urin og 
afføring meget hurtigere, 
end producenten forudså.

Da vi hver for sig ikke kender aktivi-
teten af de enzymer, som nedbryder 
triptanerne, så kan lægerne heller ikke 
forudse, hvilken triptan, der vil virke 
bedst på de enkelte patienter. Erfarin-
ger fra andre patienter duer ikke til ret 
meget, for vi er jo forskellige, og har 
forskellige enzymaktiviteter.

Så indtil videre er der kun én vej frem, 
hvis man oplever at en triptans virk-
ning ikke rigtigt passer til forventnin-
gerne. Prøv en eller flere af de andre. 
Der skal nok være en, som er lidt 
bedre til netop dig.

*Det vigtigste (mest effektive) enzym 
står først 

** Eletriptan og Sumatriptan gen-
nemtrænger kun i nogen grad BBB 
(blood-brain barriere, dvs. de to 
triptaner findes fortrinsvis i blodet, og 
kun i mindre grad i væsken omkring 
hjernens neuroner). De to triptaner gi-
ves derfor i større doser end de øvrige 
triptaner.
*** Enzymer, hvis navn begynder med 
CYP er lever-enzymer (dvs. er aktive 
i leveren). Tal og bogstaver som står 
efter CYP viser hvilket enzym det er, 
indenfor gruppen af leverenzymer.

S. C. Armstrong og K. L. Cozza, 2002. 
Med-Psych Drug-Drug Interactions 
Update, Triptans. Psychosomatics 43, 
502 – 4.
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Triptan Enzymer der nedbryder triptanen* Doser i handlen, tabletter

Almotriptan MAO-A MAO-A
CYP3A4***
CYP2D6

12,5 mg

Eletriptan** CYP3A4 40 mg

Frovatriptan CYP1A2 2,5 mg

Naratriptan Udskilles via nyrerne
MAO-A

2,5 mg

Rizatriptan MAO-A 5 og 10 mg

Sumatriptan** MAO-A 50 og 100 mg

Zolmitriptan CYP1A2
MAO-A

2,5 mg

Nogle børn har så mange 
migrænedage, at man overve-
jer, om de skal have forebyg-
gende medicin. Derfor gen-
nemførte amerikanske læger 
en test med 328 børn i alderen 

8 -17 år. Børnene havde i gennemsnit 
migræne ca. 11 dage om måneden, og 
de tog Topiramat eller Amitriptylin (i 
passende doser efter deres vægt) i 24 
uger eller fik placebopiller.

Forventningen var, at de forebyggende 
midler ville reducere børnenes migræ-
nedage i forhold til placebogruppen. 
Men hverken Topiramat eller Amitrip-
tylin gav en ændring i antal migræne-

dage, sammenlignet med placebo- 
gruppens resultater. Der var derimod 
en række bivirkninger. Amitriptylin 
gav bl.a. træthed og mundtørhed hos 
ca. 15% af børnene, og Topiramat gav 
prikken og stikken i huden hos 25% af 
børnene. Mere alvorligt var det, at 3 
børn fik psykiske problemer og et barn 
forsøgte selvmord i Amitriptylin-grup-
pen.

Der var ikke tegn på at de ældste del-
tagere i forsøget reagerede anderledes 
end de yngre.

Lægerne kan derfor ikke anbefale, at 
børn under 17 år behandles med Ami-

triptylin eller Topiramat som forebyg-
gende mod migræne.

Netop i samme periode som dette 
forsøg blev gennemført, godkendte 
FDA (den amerikanske Lægemiddel-
styrelse) Topiramat som forebyggende 
til børn i alderen 12-17 år.

S. W. Powers, C. S. Coffey, L. A. Cham-
berlin, D. J. Ecklund, E. A. Klingner,  J. 
W. Yankey, L. L. Korbee, L. L. Porter og 
A. D. Hershey, 2016. Trial of Amitripty-
line, Topiramate,
and Placebo for Pediatric Migraine. The 
New England Journal of Medicine pre-
print DOI: 10.1056/NEJMoa1610384
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Topiramat og Amitriptylin duer ikke til børn 
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Hvad er CGRP?

Vi kender nok alle sammen 
virkningen af NO (nitroglyce-
rin), som bruges af hjertepa-
tienter. Virkningen kommer i 
løbet af sekunder, og blodkar 
omkring hjertet (og andre 

steder, bl.a. i hjernen) udvider sig, og 
smerterne i brystet forsvinder. NO 
bruges også til at fremkalde migræne 
eksperimentelt.

CGRP (som også kaldes calcitonin 
gene-relateret peptid) virker på 
samme måde som NO, idet CGRP også 
udvider blodkar. CGRP kan, ligesom 
NO, bruges til at fremkalde et migræ-
neanfald. Men hvor NO virker indenfor 
sekunder, har  CGRP den langsomme 
og stabiliserende virkning. Det er 
CGRP, som øger blodtilførslen, når et 
sår heles og har brug for ekstra blod-
gennemstrømning i området, så helin-
gen kan gå hurtigt. Det er også CGRP, 
som holder blodkarrene åbne (så godt 
som muligt), når kolesterolen sætter 
sig. CGRP er især aktivt som blod-
kar-udvider i hjernen, omkring hjertet 
og i nyrerne. 

Faktisk anses CGRP som den mest po-
tente vasodilator (dvs. et stof der får 
blodkar til at udvide sig), og den har 
en lang virkningstid (1).

CGRP findes i to udgaver, som kaldes 
alfa-CGRP og beta-CGRP. Alfa-CGRP 
findes fortrinsvis i hjernen, mens 
beta-CGRP findes i størst mængde 

i tarmsystemet. Mængden af CGRP 
i blodet er højere, mens man har et 
migræneanfald.

Overraskende nok, har det ikke været 
muligt at påvise, at blokering af CGRP 
påvirker blodtrykket eller pulsen hos 
mennesker. Ikke desto mindre mener 
ledende forskere, at det bør undersø-
ges, om blokeringen af CGRP kan give 
øget risiko for blødninger i hjernen 
eller hjertet. Blødninger kunne for-
ventes, fordi den naturlige udvidelse, 
som styres af CGRP, sættes ud af 
spillet (2).

(1) F. A. Russell, R. King, S. J. Smillie, 
X. Kodji og S. D.  Brain, 2014. Calcito-
nin gene-related peptide: physiology 
and pathophysiology. Physiol Rev. 94, 
1099-142.

(2) A. MaassenVanDenBrink, J. 
Meijer, C. M. Villalón og M. D. Ferrari, 
2016. Wiping Out CGRP: Potential 
Cardiovascular Risks. Trends Phar-
macol Sci. 3, 779-88. doi: 10.1016/j.
tips.2016.06.002.
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rotter, som får store doser 
af paracetamol hver dag i 15 
dage eller mere, får højere 
indhold af CGRP i blodet. Et 
forhøjet indhold af CGRP 
medfører, at smerter opleves 

stærkere. 

Vi ved ikke, om dette også er tilfældet 
hos mennesker.

W. Yisarakun, C. Chantong,W. Suporn-
silpchai,T. Thongtan, A. Srikiatkha-
chorn, P. Reuangwechvorachai og S. 
Maneesri-le Grand, 2015. Up-regula-
tion of calcitonin gene-related peptide 
in trigeminal ganglion following 
chronic exposure to paracetamol in a 
CSD migraine animal model.  Neu-
ropeptides 51, 9–16. http://dx.doi.
org/10.1016/j.npep.2015.03.008
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Vidste du at…
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Monoklonal CGRP antibody injektioner mod 
episodisk migræne

Vi venter i spænding og med 
længsel, for forhåndsmel-
dingerne har været positive. 
’Snart’ kommer der en helt ny 
type migrænemedicin, som vil 
give et helt nyt liv til de man-

ge, som enten har kronisk migræne, 
eller kredsløbssygdomme, der gør at 
de ikke bør tage triptaner
Men virkeligheden ser nok lidt ander-
ledes ud.

Hvornår kommer de nye medici-
ner?
Al ny medicin skal gennem tre for-
skellige faser af kliniske afprøvninger 
(foruden alle de tests det gennemfø-
res på dyr, inden mennesker får mu-
lighed for at prøve medicinen). 1. fase 
er på et ganske lille antal mennesker, 
som ved, at de får medicin, som andre 
ikke tidligere har prøvet. Hvis det går 
fint, kan 2. fase begynde. 

I fase 2 afprøves medicinen for både 
virkninger og hyppige bivirkninger. 
Der er som regel i omegnen af 100 
deltagere som får medicinen og et 
tilsvarende antal, som får placebo 
(snydemedicin). En del mennesker 
oplever en væsentlig virkning, hvis de 
tror, de får medicin, uanset at deres 
medicin er en kalktablet eller noget 
andet helt uden medicinsk virkning. 
Den effekt kaldes placebovirkningen, 
og skal derfor trækkes fra virkningen 
af medicinen.
 
Der er fire nye mediciner i pipelinen, 
som det hedder på fagsproget – dvs. 
medicinen der er ved at blive testet 
for, om den virker, og om der er bivirk-
ninger. Alle fire er i fase 3-afprøvning, 
dvs. de bliver afprøvet på et stort 
antal mennesker, for at se om der er 
sjældne, men alvorlige bivirkninger.

Når afprøvningen på mange menne-
sker, oftest i flere lande, er afsluttet, 
skal resultaterne publiceres. Den 
forventede afslutning på fase 3 for 
de 4 mediciner er i løbet af 2017 eller 
2018. Derefter skal myndighederne 
vurdere, om resultaterne er accepta-
ble, så der kan gives en markedsfø-
ringstilladelse. Så medicinen kommer 
næppe i handlen før allertidligst i 
2018.

Hvad siger de publicerede resul-
tater fra 2. fase afprøvningerne?
For alle fase 2 afprøvninger publice-
res resultaterne, og det skal 
helst være i prestigefyldte me-
dicinske tidsskrifter. Det borger 
for kvaliteten. Og resultaterne 
er ganske klare. 

Placeboeffekten er stor i 
forhold til medicinens virkning – 
dvs. mere end halvdelen af den 
reduktion, som er resultatet hos 
forsøgsdeltager, skyldes place-
bo. Så ’patienternes rapporter’, 
som er omtalt ovenfor, er over-
drevne, for forsøgsdeltagerne 
kendte ikke placebovirkningens 
størrelse, men fortalte om deres 
personlige oplevelse af den medicin, 
de fik.

Ser vi på, hvor stor den faktiske me-
dicinske virkning var i fase 2-afprøv-
ningerne, reduceres migrænedagene 
i gennemsnit for de fire mediciner 
med mellem 12 og 27%. Vi taler om 
reduktioner på grund af medicinen 
på 1 – 2,6 dage om måneden, og 
en placebovirkning, som reducerer 
migrænedagene med 3 – 4,6 dage om 
måneden. 

Eftersom en del af forsøgspersonerne 
havde ganske få migrænedage om 

måneden (helt ned til 4 dage), kan de 
godt have fået en væsentlig reduktion 
af deres migrænedage af medicinen, 
så udtalelserne fra producenterne 
om de gode virkninger behøver ikke 
at være forkerte, men de er næppe 
repræsentative for hele forsøgsgrup-
pen.

Hvad vil den nye medicin koste?
Indtil videre er det svært at spå om, 
men det amerikanske firma Cowen 
& Co. har vovet et bud, på et sted 
mellem $US 8.000 og 20.000 (svaren-
de til 50.000 – 200.000 kr) om året, 

inden tilskud (5). Erfaringerne fra 
triptanerne er, at prisen fastsættes 
ud fra, hvad patienterne er villig til at 
betale. Triptan-tabletterne har derfor 
indtil patentudløbet holdt en pris, som 
svarer nogenlunde til $US10 (ca. 50 
kr). 

Det nuværende gæt på prisen på den 
nye generation af migrænemedicin 
synes derfor usandsynligt. Det vil 
svare til at migrænikere betaler 4.000 
– 16.000 kr for at slippe for en enkelt 
eller to migrænedage om måneden. 

Indtil videre er prisen for en behand-
ling kun gætterier, så måske bliver 
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Hvad siger medicinalfirmaerne?

Selvfølgelig skal der opbygges en vis interesse for en 
helt ny type medicin, inden den kommer på markedet. 
Derfor kommer der i disse år en lille strøm af 
pressemeddelelser, som fortæller om de nye mediciner. 

En god pressemeddelelse kan øge prisen på firmaets 
aktier – så kunsten er at skrive noget, som lyder som en 
succes, uden at sige noget, som ikke er sandt.

Hvad siger resultaterne?

Resultaterne her er fra fase 2-afprøvningerne, dvs. ca. 
100 deltagere, som fik placebo og andre 100 deltagere, 
som fik den aktive medicin. Deltagerne havde alle 
mellem 4 og 14 migrænedage om måneden, dvs. de 
havde episodisk migræne.

For alle 4 mediciner var placebovirkningen større end 
medicinens virkning.
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Virkning af de nye mediciner, 
placebo og medicinens virkning

Placebo Medicin
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prisen for en behandling mere rimelig. 
Forsikringsselskaber i USA og de 
danske sundhedsmyndigheder vil for-
mentlig ikke acceptere en så høj pris.

Hvad med kronisk migræne?
I oversigterne over kliniske forsøg, er 

der et forsøg med LY2951742 og et 
med TEV48125 i fase 3 afprøvninger 
på kroniske migrænikere. ALD403 og 
AMG334 har hver et forsøg med kro-
niske migrænikere i fase 2. Så mere 
viden om den nye type medicin mod 
kronisk migræne venter lidt på sig. 

https://clinicaltrials.gov/ er en over-
sigt over de amerikansk registrerede 
kliniske forsøg. Fase 2 og 3 gennem-
føres stort set som internationale 
samarbejder, og forsøgene vil derfor 
oftest være registreret her.

Typiske ordvalg fra medicinalfirmaernes 
informationssider på nettet

Gennemsnitsresultater fra fase 2 afprøvninger med 
ca. 100 forsøgspersoner i placebogruppen 

og ca. 100 personer som fik aktiv medicin (1, 2, 3 og 4)

TEV-48125 Vi fandt en signifikant og klinisk 
relevant reduktion i månedlige 
migrænedage og timer med 
migræne… 
http://www.tevapharm.com/
news/teva_announces_positive_
results_for_
tev_48125_in_phase_iib_chronic_
migraine_study_meeting_
primary_and_secondary_
endpoints_02_15.aspx

Migrænedage inden forsøget, 
dage/ måned

11,5

Total reduktion, dage per måned 6,3

Placebo, reduktion, dage per 
måned

3,5

Medicinvirkning, reduktion, 
dage per måned

2,6  (=23% reduktion)

AMG334 AMG334 opfyldte forhåbningerne 
til virkning og sikkerhed blandt 
patienter med kronisk migræne 
efter 12 ugers behandling.
https://www.novartis.com/
news/media-releases/novartis-
announces-amg-334-significantly-
reduces-patients-monthly-
migraine-days

Migrænedage inden forsøget, 
dage/måned

8,8

Total reduktion, dage per måned 6,6

Placebo, reduktion, dage per 
måned

4,2

Medicinvirkning, reduktion, 
dage per måned

2,2 (=27% reduktion)

ALD403 Patienterne oplyste at en enkelt 
dosis nedsatte antal svære 
migrænedage signifikant. 
http://investor.alderbio.
com/releasedetail.
cfm?ReleaseID=989218

Migrænedage inden forsøget, 
dage/måned

8,4

Total reduktion, dage per måned 5,6

Placebo, reduktion, dage per 
måned

4,6

Medicinvirkning, reduktion, 
dage per måned

1,0 (=12% reduktion)

LY2951742 33% af patienterne oplevede et 
100% fald i migrænedage per 
måned…
http://www.fool.com/investing/
general/2016/03/30/migraine-
mania-alder-biopharma-faces-
off-against-e.aspx

Migrænedage inden forsøget, 
dage/måned

4,9

Total reduktion, dage per måned 4,2

Placebo, reduktion, dage per 
måned

3,0

Medicinvirkning, reduktion, 
dage per måned

1,2 (=24% reduktion)
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(1) M. E. Bigal, D. W. Dodick, A. M. Rapo-
port, S. D. Silberstein, Y. Ma, R. Yang, P. S. 
Loupe, R. Burstein, L. C. Newman og R. 
B. Lipton, 2015. Safety, tolerability, and 
efficacy of TEV-48125 for preventive 
treatment of high-frequency episodic 
migraine: a multicentre, randomised, 
double-blind, placebo-controlled, phase 
2b study. Lancet Neurol. 14, 1081-90. 
doi: 10.1016/S1474-4422(15)00249-5. 

(2) H. Sun, D. W. Dodick, S. Silberstein, 
P. J. Goadsby, U. Reuter, M. Ashina, J. 
Saper, R. Cady, Y. Chon, J. Dietrich og 
R. Lenz, 2016. Safety and efficacy of 
AMG 334 for prevention of episodic 
migraine: a randomised, double-blind, 
placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet 
Neurol. 15, 382-90. doi: 10.1016/S1474-
4422(16)00019-3. 

(3) D. W. Dodick, P. J.  Goadsby, S. D. 
Silberstein, R. B. Lipton, J. Olesen, M. 
Ashina, K. Wilks, D. Kudrow, R. Kroll, B. 
Kohrman, R. Bargar, J. Hirman, J. Smith 

og ALD403 study investigators. 2014. 
Safety and efficacy of ALD403, an anti-
body to calcitonin gene-related peptide, 
for the prevention of frequent episodic 
migraine: a randomised, double-blind, 
placebo-controlled, exploratory phase 
2 trial. Lancet Neurol. 13, 1100-7. doi: 
10.1016/S1474-4422(14)70209-1. 

(4) D. W. Dodick, P. J. Goadsby, E. L. Spie-
rings, J. C. Scherer, S. P. Sweeney og D. 
S.  Grayzel, 2014. Safety and efficacy of 
LY2951742, a monoclonal antibody to 
calcitonin gene-related peptide, for the 
prevention of migraine: a phase 2, ran-
domised, double-blind, placebo-control-

led study. Lancet Neurol. 13, 885-92. 
doi: 10.1016/S1474-4422(14)70128-0.

(5) http://www.theverge.
com/2016/5/24/11712554/mi-
graine-drug-treatment-heada-
che-cost-pharmaceutical-health-in-
surance

De nye mediciner som er omtalt 
her, vil få navne som ender på 
…mab. Indtil videre hedder 
AMG334 Enumab. Det er rimeligt 
let at huske – Monoclonal Anti 
Body = MAB. 

De nye mediciner, kort fortalt: 

• Kommer tidligst på markedet i 2018, men intet er sikkert endnu.
• Reducerer episodisk migræne med op til 27% i gennemsnit.
• Afprøvninger på kronisk migræne er endnu ikke publiceret.
• Placebovirkningen er ca. den dobbelte af den medicinske virkning på 

episodisk migræne
• Prisen er endnu ukendt, men forventes at blive høj.

Her i Danmark skal man have 
en recept for at kunne få 
triptaner. Sådan er det ikke i 
f.eks. Frankrig, UK, Spanien, 
Italien, Tyskland og Polen. 
Triptaner er også i håndkøb i 

Sverige, men data fra Sverige indgik 
ikke i denne undersøgelse.

Der er mange aspekter i det betimeli-
ge i at kunne købe triptaner i håndkøb. 
Her ser vi kun på økonomien. Dels for 
samfundet, og dels for den enkelte 
triptan-bruger.

Beregningerne af de økonomiske 
konsekvenser medtog bl.a. priserne 
på triptanerne i de 6 lande, tiden det 
tager at få en recept (de antog man 
besøgte lægen hver gang), at 20% af 
triptanbrugerne ville købe triptaner 
i håndkøb, og at 3% af migrænikere, 

som tidligere havde taget smertestil-
lende medicin mod migrænen, ville 
begynde at købe håndkøbs-triptaner.

Der blev korrigeret for tilskud, og for 
den tid, der kunne spares på skade-
stuerne, hvis migrænikerne havde fri 
adgang til triptanerne. Desuden er der 
også korrigeret for, at nogle migræ-
nikere nok ville komme ud i et over-
forbrug af triptaner, og derved ville 
skulle afgiftes med lægens hjælp.

Der var rigtigt mange andre faktorer 
i beregningerne. Men slutresultatet 
blev, at fri adgang til triptaner er en 
nationaløkonomisk gevinst. Især på 
grund af sparede sygedage og spare-
de udgifter til lægebesøg. Derudover 
specielt fordi patienterne ikke fik 
tilskud til de triptaner, som de købte 
i håndkøb.

I Polen var der slet ikke tilskud til 
receptmedicin. Her var besparelser-
ne  ganske små, og kom især fra lidt 
færre sygedage.

A. Millier, J. Cohen og M. Toumi, 2013. 
Economic Impact of a triptan Rx-To-
OTC Switch in Six EU Countries. PLoS 
ONE 8(12): e84088. doi: 10.1371/jour-
nal.pone.0084088
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Triptaner som håndkøbsmedicin 
– kan det betale sig?

Triptaner i håndkøb kan betyde:
• Offentlige besparelser i de 6 

EU-lande: €582 millioner årligt. 
• Triptanbrugernes besparelser i 

de 6 lande: €86 millioner årligt.
• Det svarer tilsammen til 

ca. 2,5% af de samlede 
sundhedsudgifter til migræne i 
de 6 lande.

Redaktørens kommentar: Her i landet har vi forholdsvis store tilskud til dyr medicin, f.eks. triptaner som stadig 
er dækket af patentet. Besparelsen for den enkelte ved adgang til håndkøbstriptaner til fuld pris ville derfor være 
lille. Men for den enkelte triptanbruger, som periodevis kan støde ind i ’loftet’ for, hvor mange triptaner lægen vil 
udskrive om måneden, kan den friere adgang til triptanerne være forskellen mellem at bevare arbejdet eller blive 
fyret. En langvarig ledighedsperiode pga. ubehandlede eller mangelfuldt behandlede migræneanfald kan give 
alvorlige økonomiske konsekvenser for både den enkelte og samfundet
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Rette triptan i rette mund

Vi har 7 forskel-
lige triptaner 
(se boks). En 
del migrænikere 
oplever, at de får 
langt mere gavn 
af en eller flere 

af dem, mens andre trip-
taner giver ubehagelige 
bivirkninger eller kun 
har lille effekt.

Det er der faktisk lidt af 
en forklaring på. 

Sumatriptan (som var 
den allerførste triptan 
på markedet i 1992) og 
Eletriptan, har svært ved at trænge 
fra blodet ind i hjernen. Der er en 
hinde, som stopper ’uvedkommen-
de’ stoffer i at få adgang til hjernen. 
Den kaldes på engelsk BBB eller 
Blood-Brain-Barrier. Derfor er doserne 
af Sumatriptan og Eletriptan for-
holdsvis store, sammenlignet med de 
øvrige triptaner, som har lettere ved 
at trænge gennem barrieren.

Naratriptan, Rizatriptan og Zolmi-
triptan nedbrydes udelukkende, eller 
i et væsentligt omfang, af enzymet 
MAO-A. Det er samme enzym, som 
især nedbryder tyramin, som er en 
velkendt migrænetrigger i kosten. I 
nogen grad nedbrydes også pheny-
lethylamin (også en fødevaretrigger). 
MAO-A findes især i blodet.

De, der har erfaring for, at de får 
migræne af noget de spiser eller 
drikker (og her ser vi helt bort fra 
tømmermænd) har lav aktivitet af 
enzymet MAO-A. Dvs. de får ikke 
nedbrudt al den tyramin, som tilføres 
via kosten. Det giver migræne, når 
koncentrationen af tyramin stiger i 
blodet. Tyramin virker karsammen-
trækkende, og det er begyndelsen til 
et migræneanfald.

Den lille enzymaktivitet betyder også, 
at Naratriptan, Rizatriptan, Sumatrip-
tan og Zolmitriptan forbliver i kroppen 
forholdsvis længe. Det må forventes, 
at virkningen på migrænen derfor 
holder længere hos migrænikere med 

fødevaremigræne. Bivirkningerne kan 
samtidig blive mere udtalte hos føde-
varemigrænikerne, end hos migræni-
kere med rigelig MAO-A-aktivitet.

Almotriptan, Eletriptan og Frova-
triptan nedbrydes i leveren af tre 
forskellige leverenzymer. Deres navne 
begynder med CYP. Derefter kommer 
der en tal-bogstav-kode, som identifi-
cerer enzymet. 

CYP2D6 nedbryder en lang række me-
diciner, bl.a. nogle der benyttes som 
forebyggende mod migræne. Der er 
stor variation i hvor aktivt CYP2D6 er. 
Det afhænger af en række små detal-
jer i den enkeltes DNA. Hvis man har 
en begrænset aktivitet af CYP2D6, 
kan dette enzym blive ’overbelastet’. 
Så går nedbrydningen langsommere, 
fordi det både skal nedbryde Almo-
triptan og f.eks. Propranolol. Dvs. 
begge mediciner virker stærkere end 
forventet, og bivirkningerne kan der-
for også blive stærkere end forventet.

CYP3A4 nedbryder bl.a mange midler 
brugt til kemoterapi, tricykliske 
antidepressiva (f.eks. Amitriptylin), 
midler fra gruppen SSRI (som er psy-
kofarmaka), opioider, statiner (mod 
kolesterol) og hormoner, som bruges 
i p-piller. Kombinationen af Almotrip-
tan eller Eletriptan og et eller flere af 
disse midler, kan derfor ’overbelaste’ 
CYP3A4, så begge midler (triptanen 
og et eller flere af de førnævnte 
midler) bliver længere i kroppen end 
forventet. Dette medfører stærkere 

virkning og bivirkninger. Et stort ind-
tag af grapefrugtsaft synes desuden 
at nedsætte aktiviteten af CYP3A4.

CYP1A2 nedbryder Frovatriptan og 
Zolmitriptan. Det nedbryder også 
en lang række andre mediciner, bl.a. 
Paracetamol og Naproxen (smerte-
stillende), Propranolol (forebyggende 
mod migræne), Verapramil (bruges af 
og til som forebyggende mod migræ-
ne), og Amitriptylin (antidepressiv). 
Kombinationen af disse to triptaner og 
de nævnte mediciner kan derfor give 
’overbelastning’ af CYP1A2, hvis man 
har en nedsat aktivitet af det pågæl-
dende enzym. Helt specielt for dette 
enzym er dog, at dets aktivitet synes 
at blive styrket, hvis man spiser godt 
med kål.

G. Gentile, M. Borro. N. Lala, S. Missori, 
M. Simmaco og P. Martelletti, 2010. 
Genetic polymorphisms related to 
efficacy and overuse of triptans in 
chronic migraine. J Headache Pain 11, 
431–435.
-  og flere andre kilder.
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Triptan Enzymer der nedbryder triptanen   Doser i handlen, tabletter

Almotriptan CYP3A4
CYP2D6

12,5 mg

Eletriptan CYP3A4 40 mg

Frovatriptan CYP1A2 2,5 mg

Naratriptan Udskilles via nyrerne
MAO-A

2,5 mg

Rizatriptan MAO-A 5 og 10 mg

Sumatriptan MAO-A 50 og 100 mg

Zolmitriptan CYP1A2
MAO-A

2,5 mg
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Medicinoverforbrugshovedpine – apoteker-
nes foldere skræmmer unødigt mange

Apotekerne havde i ugen 
12. – 18. september 2016 en 
informationskampagne om 
medicinoverforbrugshovedpi-
ne. I samarbejde med Dansk 
Hovedpinecenter og Migræne- 
og Hovedpineforeningen har 

Apotekerforeningen fremstillet en fin 
lille folder.

Hovedbudskabet i folderen er, at 
100.000 danskere tager så meget 
smertestillende medicin, at de får 
hovedpine stort set hver dag af me-
dicinen. Derfor anbefales det, at de 
begrænser brugen af smertestillende 
tabletter til to dage om ugen. Der er 
desværre ingen råd om, hvordan de 
100.000 danskere så skal klare sig de 
andre 5 dage om ugen. Det nævnes 
ikke, at det kun er mennesker, som 
er disponeret for migræne, som har 
risiko for at udvikle medicinoverfor-
brugshovedpine.

Intet reelt klinisk bevis for medi-
cinoverforbrugshovedpine.
De fleste af de gængse smertestillen-
de midler er blevet godkendt i en tid, 
hvor man var mindre opmærksom på 
langtidsvirkningen af medicinen. Der 
er derfor ikke publiceret resultater af 
kliniske forsøg, som dokumenterer, at 
et dagligt forbrug af smertestillende 
medicin kan give daglig hovedpine. 
Derimod er der mange anekdoter, dvs. 
beretninger om migræne- eller hoved-

pinepatienter, som oplever, at de får 
flere og flere dage med hovedpine, når 
de gennem flere måneder har taget 
smertestillende medicin mange dage 
om måneden. Det tolkes af lægerne 
som at patienten udvikler medicin- 
overforbrugshovedpine. Det er, hvad 
lægerne kalder klinisk erfaring. Der 
er ikke evidens i den snævre forstand 
for, at medicinoverforbrugshovedpine 
faktisk kan fremkaldes i et klinisk for-
søg, hverken hos migrænikere, eller 
hos andre smertepatienter. Læger-
nes råd på dette spinkle grundlag er 
alligevel, at alle med et stort forbrug 
af smertestillende medicin (omtalt 
som hovedpinepiller) bør holde sig 
helt fra denne medicin i 2 måneder, så 
kroppen kan komme ud af virkningen 
af medicinen, og en daglig hovedpine 
vil forsvinde. 

Hvad skal man gøre ugens øvrige 
dage?
Folderen anbefaler, at man højst tager 
smertemedicin eller triptaner (den 
specifikke akutmedicin mod migræne) 
2 gange om ugen. Men der gives ingen 
råd om, hvordan en smertepatient så 
klarer arbejdet og alt det andet, som 
livet består af, de andre 5 af ugens 

dage. Det råd er ikke egnet til menne-
sker, som tilfældigvis lider af smerter 
(hovedpine eller varige smerter) hver 
dag, og som gerne vil passe familie, 
arbejde og andre aktiviteter. Hvis 
man melder sig syg 3 dage om ugen 
pga. smerter, er det svært at bevare 
arbejdet. Ligesom familien vil føle sig 
forsømt. For slet ikke at tale om alle 
de smerter, som kunne behandles 
medicinsk, men ikke bliver det.

Kun 15 % er reelt disponeret for 
medicinoverforbrugshovedpine.
Vi ved ikke præcis, hvor mange der er i 
den faktiske risikogruppe for at udvik-
le medicinoverforbrugshovedpine. Op 
til 25% af alle voksne kvinder oplever 
et eller flere migræneanfald, oftest i 
deres fødedygtige alder. Mænd slipper 
lidt lettere, idet kun op til ca. 6% 
oplever et eller flere migræneanfald. 
Så ca. 85% af befolkningen er næppe 
disponerede for at få migræne, og 
behøver derfor ikke at få hovedpine 
af bekymring  over deres forbrug af 
smertelindrende medicin.

Bestyrelsen
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Medicinoverforbrugshovedpine rammer kun dem, som er disponerede – dvs. 
dem som er disponerede for at få migræne. 85% af apotekets kunder er 
derfor ikke i målgruppen for folderen ”Medicinoverforbrugs-hovedpine – 
når piller mod hovedpine giver hovedpine”.

Den typiske migræniker med MOH…

er en kvinde, som er yngre 
end 50 år, og som har en kort 
uddannelse. Hun har ofte 
muskel- og/eller ledsmerter, 
ryger og dyrker ikke motion. 
Hun har ofte diabetes, højt 

blodtryk, højt kolesteroltal, er ofte 
overvægtig og tager beroligende 
medicin.

Sådan en person findes formentlig 
ikke, men det er de faktorer, som 
rent statistisk optræder hyppigere 

end forventet hos dem, der udvikler 
medicinoverforbrugshovedpine (MOH) 
sammenlignet med hele befolknin-
gen. Mænd kan også få MOH, ligesom 
slanke motionerende kvinder, som 
aldrig har rørt tobak, kan få det. Men 
man får kun MOH hvis man har et stort 
forbrug af smertestillende medicin 
eller triptaner.

Endelig er mennesker, som er dispo-
neret for migræne i større risiko for 
at udvikle MOH end dem, som ikke 

nogensinde 
har oplevet 
et migræne-
anfald.

H.-C. Diener, 
D. Holle, 
K. Solbach 
og C. Gaul, 
2016. Medi-
cation-overuse headache: risk factors, 
pathophysiology and management. 
Nature Reviews|Neurology 12; 575.
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Et metastudie, dvs. en gen-
nemgang af mange viden-
skabelige rapporter, fandt 
7 forskellige videnskabeligt 
værdifulde undersøgelser 
om sammenhængen mellem 

migræne og brystkræft. Kun et af de 
7 studier viste en lidt øget risiko for 
brystkræft hos migrænikere – de seks 
andre viste en klart nedsat risiko.  
 
Det samlede resultat var, at for hver 
100 kvinder uden migrænediagnose 
med brystkræft, er der kun 78 kvinder 
med migrænediagnose, som får bryst-
kræft. Det er en reduktion i risikoen på 
22% (100 –78 = 22).  
 
Forskerne understreger, at det langt 
fra er alle med migræne, som har 
fået diagnosen fra en læge i de 7 
studier blev migræne defineret som 
diagnosticeret af en læge. Uanset 
diagnosen var der besynderligt nok 
ingen sammenhæng, mellem hvilken 

medicin kvinderne tog mod migrænen 
og risikoen for brystkræft. Så man 
kan ikke udlede, at f.eks. triptaner 
beskytter mod brystkræft.  
 
Forskerne kikkede også på kvinder 
efter overgangsalderen. Der var 
stadig en lille beskyttende virkning 
af migræne-diagnosen. Men den var 
mindre end for kvinderne, som endnu 
ikke havde nået overgangsalderen, 
og effekten var ikke signifikant (dvs. 
statistisk troværdig).  
 
Forskerne ved ikke, om kvinder med 
migræne i de 7 undersøgelser levede 
et mere sundt liv f.eks. mht. kost, mo-
tion og rygning end andre kvinder. Så 
det kan ikke udelukkes, at netop disse 
faktorer er med til at beskytte kvinder 
med migræne mod brystkræft.  
 
X. Wu, M. Wang, S. Li og Y. Zhang, 
2016. Migraine and breast cancer 
risk: a meta-analysis of observati-

onal studies based on MOOSE com-
pliant. Medicine 95:30. http://dx.doi.
org/10.1097/MD.0000000000004031

Migrænediagnosen nedsætter risikoen for 
brystkræft
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Forfatterne til undersøgelsen 
er fra Kina, men 
forskningsresultaterne, som 
de omtaler, er baseret på 
amerikanske undersøgelser. 
Resultaterne vil derfor med 
rimelig sikkerhed kunne overføres 
til danske forhold.

Vidste du at…

der er guidelines for brugen af 
codein, baseret på brugernes 
genetik? Det amerikanske 
Clinical Implementation 
Pharmacogentics Consorti-
um (CPIC) udgav i 2014 en 

guideline, for hvem der bør behandles 
med codein. Den siger (i forkortet 
udgave): 

• Ultra rapid metabolizers: bør ikke 
tage codein pga. risko for for-
giftning. Extensive metabolizers: 
kan tage codein efter de normale 
dosis-vejledninger. 

• Intermediate metabolizers: Be-
gynd med normale doser. Hvis det 
ikke virker, så skift til en medicin, 
som ikke er en opioid.

• Slow metabolizers: Undgå codein, 
for det giver ikke nogen smerte-
stillende effekt. 

Hvis man ikke ved, hvilken type meta-
bolizer en smertepatient er, vil op til 

3% have væsentlig risiko 
for forgiftning, og 1% vil 
ikke få nogen virkning. 
De op til 10%, som er 
intermediate metaboli-
zers bør følges nøje, for 
at undgå at et medicin-
forbrug uden egentlig 
effekt. 

K. R. Crews, A. Gaedigk, H. M. Dun-
nenberger, J. S. Leeder, T. E. Klein, 
K. E. Caudle, C. E. Haidar, D. D. Shen, 
J. T. Callaghan, S. Sadhasivam, C. A. 
Prows, E. D. Kharasch og T. C.  Skaar, 

2014. Clinical Pharmacogenetics 
Implementation Consortium, 2014. 
Clinical Pharmacogenetics Imple-
mentation Consortium guidelines 
for cytochrome P450 2D6 genotype 
and codeine therapy: 2014 update. 
Clin Pharmacol Ther. 95, 376-82. doi: 
10.1038/clpt.2013.254
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• Ultra rapid metabolizers omdanner codein til morfin meget hurtigt, så 
virkningen bliver voldsom

• Extensive metabolizers er flertallet af os, og dem, som codein passer 
til

• Intermediate metabolizers omdanner codein til morfin langsommere 
end forventet, så virkningen bliver lille

• Slow metabolizers omdanner stort set ikke codein til morfin, så 
medicinen virker ikke
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Kvinder ved det nok – uden at 
have sat ord på det. Omkring 
menstruationen gør alting 
mere ondt.  
 
Nu har et lille forsøg med 

11 kvinder vist, at de faktisk er mere 
smertefølsomme omkring menstrua-
tionen. De 11 kvinder tog alle kombi-
nationspiller med estradiol og proge-
stin i 21 dage og holdt pillepause de 
næste 7 dage i 3 måneder. De havde 
alle migræne i den pillefrie periode, 
men stort set ikke anfald på andre 
tidspunkter.  
 
Alle kvinder blev testet for smerteføl-
somhed i den tredje måned af forsø-
get. Testene blev udført i den tredje 
uge efter menstruationen og i ugen 
uden p-piller. Smertefølsomheden 
blev målt med elektriske impulser, 
som blev påført huden på underbenet. 
Forsøgspersonerne kunne derved ikke 
se hvad der skete. Målet for smerte-

følsomheden var, hvor mange milliam-
pere, der skulle til, før forsøgsperso-
nen trak benet til sig.  
 
8 ud af de 11 deltagere i forsøget var 
klart mere smertefølsomme i den 
pille-frie uge.  
 
Forsøgsgruppen bestod af kvinder, 
som led af migræneanfald allerede 
inden de begyndte på p-pillerne, og 
andre, som først havde fået migræne, 
samtidig med at de begyndte på p-pil-
lerne (ca. lige mange i hver gruppe). 
Kvinder, som havde migræne allere-
de inden de begyndte på p-pillerne, 
reagerede med en stærkere øgning i 
smertefølsomheden i den pillefri uge, 
sammenlignet med kvinderne, som 
ikke tidligere havde haft migræne.

R. De Icco, L. Cucinella, I. De Paoli, 
S. Martella, G. Sances, V. Bitetto, G. 
Sandrini, G. Nappi, C. Tassorelli og R. 
E. Nappi, 2016. Modulation of nocicep-

tive threshold by combined hormonal 
contraceptives in women with oestro-
gen-withdrawal migraine attacks: a 
pilot study. The Journal of Headache 
and Pain 17, 70 DOI 10.1186/s10194-
016-0661-6

Menstruationsmigræne følges med øget smerte-
følsomhed
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Er du mand, så er denne 
artikel nok ikke lige noget 
for dig – den handler nemlig 
om menstruationsrelateret 
migræne og p-piller.  
 

Der er grundlæggende to hovedgrup-
per af p-piller: COC og POP. COC står 
for Combined Oral Contraceptives, 
mens POP står for Progestogen-only 
Pill. COCs indeholder to hormoner 
(østrogen og progesteron), mens 
POPs som navnet antyder, kun 
indeholder hormonet progesteron. 
På dansk omtales dette hormon også 
ofte som gestagen.  
 
COCs er den type piller, som har en 
pause en gang om måneden, så der 
kommer en menstruation. De har væ-
ret på markedet i mange år og bruges 
af mange yngre kvinder. POPs tages 
hver dag i lang tid. Der kommer så en 
menstruation, når man selv vælger at 
holde en pause.  
 

COC-pillerne kendes bl.a. for at 
forværre eller ligefrem fremkalde 
migræne hos brugerne. Ca. 20 –50% 
af brugerne af COC rapporterer, at 
deres migræne er blevet forværret af 
pillerne. Omkring 20% får migræne 
’de novo’, dvs. de har ikke tidligere 
haft migræne, men efter at de er 
begyndt at tage COC-pillerne, er 
migrænen dukket op.  
 
Ud over at COC kan fremkalde 
eller forværre 
migræne, er 
disse piller 
stærkt frarådet 
til kvinder med 
aura i forbindel-
se med deres 
migræne. COC 
øger risikoen 
for at udvikle 
blodpropper et 
sted mellem 
1,5 og 15 gange 
(afhængigt af 

andre livsstilsfaktorer). Dette gælder 
kun for migrænikere med aura. De, 
som ikke har aura, kan godt vælge at 
tage COC-pillerne, hvis de finder, at de 
passer dem bedst.

G. Allais, G. Chiarle, F. Bergandi og C. 
Benedetto, 2016. The use of proges-
togen-only pill in migraine patients. 
Expert Rev. Neurother. 16, 71–82.

POP er bedre end COC når kvinder lider af 
migræne
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COC fås med ’placebo-
piller’ 7 dage om måneden, 
så man får menstruation 
hver måned.

POP tages hver dag, og man 
undgår menstruation.
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Hvordan kommer tyramin og histamin fra ma-
den over i blodet?

Det er så let bare at sige, at 
de to stoffer optages i tarmen 
og dermed kommer over i 
blodet, hvor de kan udløse et 
migræneanfald. Men hvad er 
det egentlig, der sker? Indtil 
i år har antagelsen været, at 

mennesker med migræne nok havde 
en bakterie-flora i tarmen. En flora 
som muligvis kunne beskadige tarm-
væggen, så bl.a. tyramin og histamin 
kunne komme fra tarmindholdet over 
i blodet (1). 
 
Her kommer en forklaring, som er 
ganske ny (publiceret i 2016). Den 
er funderet på forsøg, ikke bare på 
spekulationer.  
 
Både tyramin og histamin dræber 
celler i tarmvæggens inderste ’hud-
lag’. Det der kaldes tarmens epithel 
celler. Disse celler danner den første 
(og vigtigste) barriere, for at der ikke 
kommer fremmede og måske giftige 
stoffer fra tarmen til blodet. 
 

Forskerne dyrkede celler fra tarmens 
epitelium (den inderste hud i tarmen) 
i laboratoriet. De tilførte så små 
mængder af tyramin eller histamin til 
cellekulturen. Jo større koncentration 
af de to stoffer, jo flere celler døde i 
løbet af de første 24 timer. Tyramin 
dræbte ca. 10 gange så mange celler 
som histamin ved samme koncentra-
tion i petriskålen. 
 
I den levende tyndtarm dannes 
der heldigvis mange nye celler i det 
beskyttende lag. Så selvom f.eks. 
tyramin har dræbt nogle celler, så 
dannes der nye i løbet af få dage. Men 
så længe der er huller i epitel-laget, 
er der fri passage af bl.a. tyramin til 
blodet. Det er dette, som også kaldes 
leaky gut eller utæt tarm (2).  
 
Hos de fleste mennesker er der så 
meget af enzymet MAO-A i fordøjel-
seskanalen, at tyraminet nedbrydes, 
inden det når at dræbe (ret mange) 
epitel-celler. Men mennesker med 
lille aktivitet af enzymet MAO-A får 

ikke nedbrudt tyraminet i maden. Hos 
denne gruppe får tyraminet dræbt så 
mange celler i tarmens indre over-
flade, at en del tyramin kommer over 
i blodkredsløbet. Her forårsager det 
kar-sammentrækninger bl.a. i hjernen. 
Kar-sammentrækninger der udløser 
migrænanfald, der så reelt er et pro-
dukt af ’noget i maden’. 
 
(1) S. van Hemert, A. C. Breedveld, J. 
M. P. Rovers, J. P. W. Vermeiden, B. J. 
M. Witteman, M. G. Smits og N. M. de 
Roos, 2014. Migraine Associated with 
Gastrointestinal Disorders: Review of 
the Literature and Clinical Implicati-
ons Front Neurol.  5: 241.  
 
(2) D. M. Linares, B. del Rio, B. Re-
druello, V.r Ladero, M. Cruz Martin, 
M. Fernandez, P. Ruas-Madiedo og 
M. A. Alvarez, 2016. Comparative 
analysis of the in vitro cytotoxicity of 
the dietary biogenic amines tyramine 
and histamine. Food Chemistry 197 
(2016) 658–663
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Der har tidligere været teorier fremme om, at mavesårsbakterien Helicobacter pylori kunne være årsag til migræne. 
Nu ved vi, at der er noget om snakken. Tarmvæggen (snarere end mavens væg) kan nemlig her blive beskadiget hos 
nogle migrænikere. De dræbte epitel-celler giver så  mulighed for at også mange andre stoffer ud over tyraminen 
kan passere direkte fra det delvist fordøjede tarmindhold til blodet. Måske er netop dette grunden til, at nogle 
migrænikere oplever bedring, hvis de dropper f.eks. gluten eller mejeriprodukter.
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Giver alternativ behandling en bedre 
livskvalitet?

Ja, det kan det godt, er det 
korte svar. Men så enkelt er 
det nu heller ikke.

2710 migrænikere med kro-
nisk migræne (dvs. migræne 
mere end 15 dage om måne-

den) blev spurgt ud om deres brug 
af og tilfredshed med alternative 
behandlinger. De fortalte også om 
deres migræne, og om mulige andre 
sygdomme. 93% var kvinder, og næ-
sten 70 % havde en eller flere psyki-
atriske diagnoser. Undersøgelsen var 
udført i USA, så der kan være tendens 
til større opmærksomhed på psykia-
triske diagnoser, end der ville være i 
Danmark.

Alternative behandlinger i dette stu-
die omfatter dels besøg hos behand-
lere, f.eks. hypnose, massage og aku-
punktur. Men studiet klassificerede 
også kostændringer, kulde/varme-be-
handling og at undgå stærkt lys plus 
alternative behandlinger, dvs. tiltag, 
som den enkelte kunne gøre, uden at 
skulle betale for behandlingen.

Det var især migrænikere med mere 
end 20 migrænedage om måneden, 
som brugte de alternative behandlin-
ger. Dvs. især dem, som havde virkelig 
mange migrænedage, og dem, der 
havde haft den kroniske migræne i 
mange år, og som ikke havde været til 
behandling hos migrænespecialister. 
Depression og angst var også hyppi-
gere i gruppen, der brugte alternative 
behandlinger, end i resten af gruppen 
af kroniske migrænikere.

Forskerne bag undersøgelsen kommer 
med nogle forsøg på forklaringer på 
forskellen mellem de migrænikere, 

som bruger de alternative tiltag, og 
de, der ikke gør det.

De skelner klart mellem de (næ-
sten) gratis tiltag (undgå stærkt lys, 
kostændringer, kulde/varme), som 
man selv kan gennemføre, og be-
handlinger hos f.eks. en akupunktør 
eller hypnotisør. De fremhæver, at de 
hårdest ramte kroniske migrænikere 
formentlig ikke har økonomiske mulig-
heder for at betale for en behandler, 
og derfor må ty til de gratis eller 
næsten gratis tiltag. 

Migrænikere, der ikke oplever den 
kroniske migræne som en belastning, 
har heller ikke brug for de alternative 
tiltag. Bemærkelsesværdigt er det 
også, at angst og depression ikke giver 

anledning til at afprøve alternative 
behandlinger.

23% af de kroniske migrænikere var 
stærkt utilfredse med de alternative 
tiltag, mens 33% var godt tilfredse. 
De utilfredse var fortrinsvis migræni-
kere, som havde den største reduktion 
i livskvalitet pga. migrænen. Det var 
også dem, der havde de fleste migræ-
nedage.

J. Lee, A. Bhowmick og A. Wachholtz, 
2016. Does complementary and 
alternative medicine (CAM) use reduce 
negative lifeimpact of headaches 
for chronic migraineurs? A national 
survey. SpringerPlus 5, 1006. DOI 
10.1186/s40064-016-2362-7

Redaktørens bemærkninger: Det er svært at skelne, hvad der er hønen, og hvad der er ægget her. Opsøger de 
hårdest ramte migrænikere de alternative muligheder, fordi de ikke får en tilstrækkelig lindring fra medicinen? 
Eller forstærkes deres migræne med følgende reduktion i livskvalitet, fordi de fravælger medicinen og tilvælger de 
alternative muligheder? 

Man kan måske opsummere artiklens budskab som: Alternative behandlinger er de hårdest ramte migrænikeres 
halmstrå, som de griber til, når al anden behandling fejler.
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Epileptikeres migræne

Blandt epileptikere i 
Litauen var der flere 
mandlige migrænikere 
end forventet, ud fra 
den generelle befolk-
ning. Ca. dobbelt så 
mange som forventet 

blandt epileptikerne havde 
medicinoverforbrugshovedpi-
ne.

Det er resultatet af en undersøgel-
se, hvor 280 epileptikere fortalte 
om deres migræne. Tallene for den 
generelle befolkning er fra pro-
jektet Eurolight, 
som indsamlede 
data fra 15 euro-
pæiske lande om 
bl.a. migræne. 
Resultaterne 
for den generel-
le befolkning i 
tabellen er for, 
hvor mange 
voksne menne-
sker, som har 
haft et eller flere 
migræneanfald i 
løbet af de sene-
ste 12 måneder. 
Et lignende stu-
die, som samlede 
data fra lande over hele verden, 
fandt, at forekomsten af migræne 
på verdensbasis var 11,5 %, dvs. 
væsentligt lavere end resultaterne 
fra Eurolight. Forskelle i indsam-
lingen af data kan være afgørende 
for, om alle migrænikere medreg-
nes, og om der evt. kommer andre 
typer hovedpine med under grup-
pen af migrænikere. 
Men det er også 
muligt, at migræ-
ne er hyppigere i 
Europa end i mange 
andre lande.  
 
Uanset hvilken 
referenceramme 
for den generelle 
befolkning man 
anlægger, var der 
langt mindre for-
skel i forekomsten 
af migræne-fore-
komsten blandt 
mænd og kvinder 

med epilepsi. Dvs. flere mænd med 
epilepsi var plaget af migræne end 
forventet, mens antallet af kvin-
der med migræne var nogenlunde 
som forventet ud fra den generelle 
befolkning. Undersøgelsen søgte 
ikke at forklare dette.  
MOH (medicinoverforbrugshoved-
pine) omfatter mennesker, som 
har migræne/hovedpine mere end 
15 dage om måneden, og som 
tager triptaner mere end 9 dage 
om måneden og/eller smertestil-
lende medicin mere end 15 dage 
om måneden.  

 
Overraskende var det, at forekom-
sten af MOH blandt epileptikere 
var ca. det dobbelte af forekom-
sten i den generelle befolkning. 
Det har hidtil været antagelsen at 
MOH fortrinsvis udvikles hos per-
soner, som allerede har migræne, 
mens smertepatienter med f.eks. 
ondt i ryggen har mindre risiko for 

at udvikle MOH, uanset at de tager 
smertestillende medicin hver dag i 
mange år.  
 
Denne voldsomt store forekomst 
af MOH blandt epileptikere tolkes 
af forskerne som, at den genetiske 
årsag til at udvikle MOH muligvis 
findes hos både migrænikere og 
epileptikere.  
Epileptikeres livskvalitet indgik 
også i undersøgelsen, og det var 
klart, at migrænen er afgørende 
for epilektikernes lave resultater i 
målinger af deres livskvalitet.

R. Mameniškien, I. Karmonait og 
R. Zagorskis, 2016. The burden of 
headache in people with epilepsy. 
Seizure 41, 120–126.
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Generel befolkning (Data fra Eurolight) Epilepsi-patienter

Migræne, mænd 15% 21%

Migræne, kvinder 28% 27%

MOH, mænd 3,3% 6,5%

MOH, kvinder 5,8%
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Jo flere anfald og jo flere år, 
vi har haft migræne, jo større 
fysiske ændringer er der i 
vores hjerne. Det er konklu-
sionen på en gennemgang af 
forskningsresultater, som 
bygger på hjernescanninger.  

 
Det er italienske forskere, som har 
lavet gennemgangen, og de angiver 
ingen sponsorer. Men de artikler, som 
de har nærlæst, kan være påvirket af 
en eller flere sponsorer. Så læs det 
følgende med en lille smule skepsis.  
 
2,5% af alle migrænikere går hvert 
år fra at have episodisk migræne 
(dvs. mindre end 15 migrænedage om 
måneden) til at have kronisk migræne 
(dvs. 15 eller flere migrænedage om 
måneden. Men hvad mon der sker i 
hjernen, når migrænedagenes antal 
stiger, og kommer (langt) over 15 
dage om måneden?  
 
Her er en liste over de vigtigste 
ændringer, som forskerne har fundet i 
den videnskabelige litteratur:

• Migrænikeres hjerne bruger 
energi på at modvirke stress. 
Migræneanfald giver mere 
stress. Derfor er migræne en 
selvforstærkende proces, for-
di hjernen tappes for energi.

• Migrænikere med mange 
migrænedage får mindre ef-
fekt af deres anfaldsmedicin. 
Det øger risikoen for medicin- 
overforbrugshovedpine. 

• Fysiske ændringer i hjernen 
hos migrænikere synes at 

give dem øget smertefølsom-
hed.

• Migrænikeres hjerner mi-
ster efterhånden flere og 
flere forbindelser i hjernen. 
Der opbygges i stedet andre 
netværksforbindelser, som 
ikke nødvendigvis hjælper 
til at nedsætte migrænens 
virkning.  
 
Det er det, som vi tidligere har 
omtalt som at der dannes ’huller’ 
i den hvide substans, og at den 
grå hjernebark bliver tyndere med 
tiden hos migrænikere. 

• Migrænikere er ekstra føl-
somme for alle sensoriske 
stimuli (lys, lyd, dufte, smag, 
smerte, varme/kulde).

Forskerne kommer også med forslag 
til fremtidige undersøgelser, som kan 
give os en bedre forståelse af migræ-
nens finurligheder: Migrænikere bør 
opdeles i undergrupper, efter om 
de får migræne primært på grund 
af søvnforstyrrelser, noget de spi-
ser, fysisk aktivitet eller særlige 
typer medicin. 
 
Der er desuden behov for at un-
dersøge, om den forebyggende 
medicin, lægerne tilbyder, har 
en kortvarig (dvs. kun mens man 
tager medicinen) forebyggende 
effekt, eller om virkningen holder 
i lang tid, efter man stopper med 
medicinen. 
 
Fremtiden ser fra de italienske for-
skeres perspektiv ikke specielt lys ud 

for de migrænikere, som oplever, at 
der kommer flere og flere anfald per 
måned. Udviklingen er irreversibel, 
dvs. hjernen vil ikke regenerere og 
fylde de hvide ’huller’ op med nerve-
celler, og der dannes ikke nye celler i 
den grå bark i hjernen. 
 
Det eneste positive forskerne om-
taler er, at de enkelte migrænedage 
er mindre smertefulde, når man har 
kronisk migræne sammenlignet med 
episodisk migræne. 
 
C. Lovati, L. Giani, F. Mele, A. Sinelli, 
T. T. Tien, G. Preziosa og C. Mariani, 
2016. Brain plasticity and migraine 
transformation: fMRI evidences 
Expert Review of Neurotherapeutics. 
Expert Review of Neurotherapeutics 
doi.org/10.1080/14737175.2016.120
8565

Hjernen ændrer sig af migræne
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Redaktørens kommentarer: Lægerne har i årtier fortalt, at  vi efter et migræneanfald er overstået er friske 
og raske og lige så gode som tidligere. Konklusionerne i ovenstående tekst siger det modsatte: at migræne er en 
fremadskridende sygdom, som vi ikke rigtigt kan gøre noget ved, ud over at tage vores anfaldsmedicin. 

Måske drages denne konklusion som et led i at motivere forsker-kolleger til at se nærmere på de forskellige 
undergrupper af migrænikere – dem som får migræne af f.eks. hormoner, fødevarer, lys, lyd og dufte eller fysisk 
aktivitet. Sådanne undersøgelser vil kaste helt nyt lys på migrænen, formentlig til bedste for alle migrænikere. Vi er 
nemlig alle forskellige, men kan – måske – samles i nogle undergrupper, som har noget til fælles.
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Er du også træt dagen efter et migræne- 
anfald?

Ni ud af 10 migrænikere 
er trætte, og mere end 
halvdelen har svært ved at 
koncentrere sig, dagen efter 
et behandlet (eller slet ikke 
behandlet) migræneanfald. 
Det kaldes for postdrom, dvs. 

eftervirkninger af migrænen.  
 
120 migrænikere med 2 – 8 migræne-
dage om måneden skrev dagbog over 
773 migræneanfald. Yderligere skrev 
de også, hvordan de havde det dagen 
efter anfaldet, dvs. når hovedpinen 
var slut. Deltagerne var specielt ud-
valgt, så de havde yderligere sympto-
mer, end de klasssiske (aura, kvalme, 
opkast, lys- og lydfølsomhed).  
 
2 ud af 3 deltagere i forsøget havde 
postdrom efter mere end 90 % af 
migrænedagene (se figuren med blå 
søjler). Disse symptomer varede ca. 1 
dag hos halvdelen og nogle timer hos 
den anden halvdel af deltagerne.  
 
De hyppigste symptomer var træthed 

(88 % af anfaldene) og 
koncentrationsproble-
mer (56 % af anfal-
dene). Nakkestivhed, 
lys- og lydfølsomhed 
var også almindelige 
symptomer for mere 
end hver tredje delta-
ger i undersøgelsen.  
 
Desværre oplyste for-
fatterne til undersøgel-
sen ikke, hvilken type 
medicin deltagerne 
brugte (triptaner eller 
smertestillende). Men 
de skriver (uden at angive præcise 
tal), at postdrom kom både efter an-
fald, som var behandlet medicinsk og 
efter anfald, som ikke var behandlet 
med medicin.

N. J. Giffin, R. B. Lipton, S. D. Silber-
stein, J. Olesen og P.J. Goadsby, 2016. 
The migraine postdrome An electro-
nic diary study Neurology. 2016 Jul 
19; 87(3): 309–313. doi: 10.1212/
WNL.0000000000002789

Hvad har vi lært om geners samspil med medicin?
• Alle typer medicin varierer mht. virkning fra person til person, og det skyldes genetiske forskelle. Den genetiske 

virkning på medicinen er multifaktoriel for de fleste typer medicin –dvs. der er flere gener, som spiller sammen, 
evt. sammen med nogle ydre faktorer.

• Genetiske polymorfier (dvs. varianter af et enkelt gen), mutationer, replikation af et gen (dvs. det kan 
forekomme i flere kopier på samme kromosom) og udfald af gener (dvs. de er fjernet fra kromosomet) påvirker 
virkningen af de enzymer, som medbryder medicinen. Personer som har disse afvigelser i deres DNA risikerer 
flere og voldsommere bivirkninger eller manglende virkning af medicinen, selvom den gives i de normale doser.

• Der er en voksende forståelse for, at receptorer, ion kanaler og vækstfaktorer påvirkes af de genetiske 
afvigelser og dermed giver variation i medicinens virkning.

• Der er store forskelle mellem etniske grupper, mht. hvor mange, der har den afvigende genetik, som giver 
problemer med virkningen af medicinen

• Brug af genetiske profiler (kortlægning af små stykker DNA) er indtil videre især brugt i forskningsøjemed.
• Indenfor kræftbehandling bruges gen-screening til at identificere undergrupper af patienter for
• derved at optimere behandlingen. 

U. Meyer, 2004. Pharmacogenetics – five decades of therapeutic lessons from genetic diversity.
Nature Reviews Genetics 5, 669.

Ovenstående blev skrevet i 2004, men er stort set stadig gældende (f.eks. at gen-screening ikke indgår i det 
daglige beslutningsgrundlag mht. dosis og valg af medicin mod migræne). 

Redaktørens kommentar: Undersøgelsen var sponsoreret af 
GlaxoSmithKline (GSK). GSK foreslår i artiklen, at postdrom-symptomerne 
er så alvorlige, at de med god grund ville kunne behandles medicinsk.

Mere end 90% af anfaldene66
50 til 90% af anfaldene29
30 til 50% af anfaldene5
Mindre end 30% af anfaldene0
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Fra 2 tripaner om ugen til 1 på et år 
Wauw! Hvad er hemmeligheden bag 
miraklet? Transcendental meditation, 
sakralmassage eller økologisk mi-
cro-macro kost? Ingen af dem virker 
alene, men et simpelt ræsonnement 
mht. blodtrykket gav bingo. Det kunne 
desværre godt være afprøvet lidt 
tidligere. Og først for at slå fast: jeg 
har ikke som sådan forhøjet blodtryk. 
Et blodtryk som jeg alligevel i lang 
tid havde haft under mistanke som 
en migræneårsag. Jeg havde også 
af samme årsag fået det testet en 
del gange gennem årene. Men beske-
den hos lægen lød altid: det er ikke 
behandlingskrævende og fint for din 
alder. Og så var det oven i købet fak-
tisk faldet de senere år, fordi jeg var 
begyndt at motionere. 
 
Motion er godt, men… 
Min migræne er den såkaldt hypni-
ske, hvor man vågner om natten, når 
migrænen slår til. For 4 år siden tog 
jeg en afgiftning efter den sædvanlige 
model - ingen migræne- eller anden 
hovedpinemedicin i 8 uger. Barsk kur 
som hjalp, men senere vendte migræ-
nen så gradvist tilbage. Mine triggere 
er alkohol (selv i moderate mængder), 
anstrengelse/for megen motion og 
stress. Faktorer som jeg deler med de 
fleste. En lille kommentar til det med 
motionen er, at jeg ikke får migræne 
af motion som sådan. Til gengæld 
har jeg dog haft erfaring for, at min 
tærskel for de andre faktorer ned-
sættes netop på de dage, hvor jeg har 
dyrket motion sidst på dagen. Motion 
kan bestemt anbefales for migræni-
kere, og jeg har selv stor gavn af min 
træning generelt, fordi den stresser 
af i hverdagen. 
 
Migræne og blodtryk 
Både det med motionen og det fak-

tum, at jeg faktisk har haft gavn af 
Nozinan under min afgiftning, satte 
som tiden gik, tankerne i gang. Jeg 
huskede, at jeg i afgiftningsperiodens 
start blev informeret om, at jeg først 
skulle tage en enkelt pille for at se, 
om nozinanen medførte svimmelhed. 
Noget jeg meget sjældent har ople-
vet, men som også havde noget med 
blodtryk at gøre. Højt blodtryk lå til 
familien, men den blodtryksmedicin, 
som mine søskende fik, kunne jeg 
droppe kort efter, at jeg startede med 
at motionere regelmæssigt. Sidste 
efterår fik jeg så testet blodtrykket 
endnu engang. Igen lød beskeden, 
at det var i den øvre ende, men fuldt 
acceptabelt. Men lægen lyttede, lod 
mig prøve min teori af og gav mig de 
ønskede piller (amlodipin). Resul-
tatet viste sig prompte i løbet af en 
uges tid. Efter starten i oktober 2015 
måtte jeg først i maj 2016 tage min 
første tripan. Ugen efter blev det så 
til 1 mere. Men både før og siden har 
jeg kunnet undvære migrænemedici-
nen, hvor jeg ellers de sidste måneder 
inden Amlodipin været oppe på 8 
dage/måned. Min tærskel for anfald 
er reelt blevet hævet betragteligt. Nu 
skal der langt mere til, og anfaldene 
er faldet kraftigt i både tid, hyppighed 
og styrke. I reglen kan de klares med 
almindelig hovedpinemedicin fx bonyl. 
 
Tak for kaffe… 
Jo, anfaldene kom stadig om natten, 
især i de første måneder. Jeg vågnede 
ofte med følelsen af, at de var under-
vejs og fik den sædvanlige smerte i 
højre eller venstre side. Men styrken 
hævede sig aldrig til de tidligere 7-8 
på skalaen op til 10 men holdt sig 
nede på 1-3. Gik jeg lidt rundt, læste 
eller så TV en halv times tid. Ja, så 
klingede signalerne oftest af, og jeg 
kunne sove igen. Gradvis aftog også 

disse småanfald, men jeg får dem dog 
stadig et par nætter om ugen. Mange 
migrænikere har erfaret, at et par 
kopper stærk kaffe i forbindelse med 
en migræneansats om morgenen af 
og til har kunnet redde dagen. Det råd 
har ind imellem hjulpet mig tidligere. 
Men nu hjalp det pludselig næsten 
altid, så jeg har nu i reglen en termo-
kande med en rest lunken kaffe stå-
ende i køkkenet. Den virker såmænd 
lige så godt, og så behøver man ikke 
at vække huset med kaffemaskinen 
om natten. Mindre intense anfald 
tager jeg som tidligere en gang eller 
to om måneden uden medicin, men 
også disse er aftaget i både længde og 
intensitet. 
 
Stadig migræniker, men… 
Det er nok desværre et forholds-
vist lille antal migrænikere, der kan 
bruge mine erfaringer. Dit blodtryk 
skal sandsynligvis være i den øvre 
ende af normalspektret, for at du 
kan bruge min recept. Derudover skal 
du selvfølgelig snakke med din læge 
først. Du undgår selv i heldigste fald 
nok ikke anfaldene, men angsten for, 
at ulven kommer, svinder væk. Du 
slapper mere af, hvilket også i sig selv 
er en styrke. Eftersom min migræne 
var hypnisk, så tager jeg min blod-
tryksmedicin, inden jeg går i seng. Den 
sløver også lidt, men når man nu al-
ligevel skal sove, så … Derudover har 
jeg også på det sidste haft held med 
en offensiv tilgang, nemlig at tage en 
ekstra hel eller halv blodtrykspille, 
når jeg følte, at noget var undervejs. 
(Det fik jeg også godkendt af lægen).

Lægen har været imponeret af mine 
resultater med blodtryksmedicinen.

Kresten Søe

Amlodipin og migræne

Ambassadører
 
Mikrænikerforbundet har en liste med vores nuværende ambassadører. Den vil vi meget gerne have opdateret, og vi 
vil også gerne have nogle flere med. 

En ambassadør er forbundets repræsentent i lokal-området som kan opfange, hvad der foregår i området, og sam-
men med bestyrelsen, sammensætte et forløb som f.eks. foredrag eller lignende, samt være med til at dele forbun-
dets foldere ud. Send gerne en mail til info@migraeniker.dk, hvis det er noget for dig. 

Mvh. Knud

LÆSERBREV
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Og det skete i de dage, at der udgik en 
befaling fra Kejser Augustus om, at 
alverden skulle skrives i mandtal. Mon 
dem med migræne blev talt med? 

Ja, det er jul lige om hjørnet. De 
fleste af os har for længst mistet 
troen på både julemanden og et liv 
uden migræne. Dog tror jeg enkelte 
vil begynde at tro  - i al fald på 
julemanden - efter at have læst dette 
eventyr. 

Her gik I og troede, at julemandens 
værksted lå langt mod nord. Jeg kan 
fortælle jer, at det ligger på Amager. 
Lige der hvor min bekymrings- og 
smertefrie hjerne burde have ligget.

Det begyndte søndag. Tog en pille. Den 
hjalp. Var således kun sat ud af spillet 
i 4-6 timers tid, så vidt jeg husker. 
Samme mønster gentog sig mandag, 
tirsdag, onsdag. Torsdag SKULLE jeg 
til tandlæge i Malmö.

Kravler ud af sengen, pillen virker 
ikke. Som i trance kommer jeg af sted.
Metro, Øresundstog, Hyllie St, bus 8, 
bus 3, gå 300 meter. ”Du ser inte bra 
ut”, siger fröken klinikassistenten. 
Hun lægger stolen tilbage. Er du 
indforstået med, at vi dropper 
fyldningerne, der skulle skiftes?

Jeg tager mit tørklæde og bruger 
det som tæppe. Sover 30 minutter. 
Tandlægen kommer ind: ”vi pudser 
lige dine tænder uden beregning” og
så på med den nye bøjle.

Det er smertefuldt i tænderne, men 
kun i 20 minutter, så er tænderne 
rykket på plads i deres nye position. 
Projekt bøjle og udskiftning af 
plomber er endnu et forsøg på at 
kurere migrænen. Tænker der måske 
er noget med mit bid og/eller noget i 
fyldningerne.

Jeg husker ikke, hvordan jeg 
er kommet hjem, men kravler 
lettet i seng og sover resten af 
dagen eller? Ja, jeg husker ikke 
præcist, hvor længe jeg sov.

Tager Nozinan for at få hvile. 
Ligger søvnløs af smerte og 
ubehag. Resten af torsdagen, 
fredag, lørdag og søndag til kl. 
15 er en stor grå smertefyldt 
masse. Jeg vågner med 
bukserne nede om haserne og panden 
begravet i dørmåtten. Næste gang 
jeg vågner, ligger jeg i gangen ind over 
dørtrinnet, dog med bukserne oppe. 
Hudafskrabningen fra dørmåtten er 
dage om at hele. Jeg føler mig meget 
alene.

Men jeg er ikke alene
Nisserne er flyttet ind. De producerer 
Duplo-klodser i alle farver, men 
kun i den store aflange facon. De 
produceres i tre til fire døgn ad 
gangen. I døgndrift. Fleksible er de 
sørme også. Produktionen foregår 
ikke kun i venstre side af hjernen. 
Flere gange er de i højre side.

Venstre side er den side, der slet 
ikke reagerer på Sumatriptaner. 
Værkstedet har åbent her i 36 timer, 
tror jeg.

Det hele fortaber sig i tåget smerte, 
famlen ud på badeværelset, jeg taber 
ting i køkkenet, glemmer at lægge 
maden i køleskabet igen og finder mad 
med mug. Dåserne fra makrel i tomat 
fylder vasken. De lugter fælt, men jeg 
orker ikke andet end at stå bøjet over 
vasken og spise.

Det er svært for de små hjælpere at 
producere de famøse Duplo-klodser. 
Klodserne bliver vendt og drejet 

100vis af gange. Når de endelig 
passerer kvalitetskontrollen, presses 
de ud, lige der hvor mit øjenæble 
burde sidde.

Somme tider føles det, som om 
nisserne er berusede. De forsøger 
forgæves at presse klodserne ud 
gennem mit øre eller gennem mine 
tænder, op gennem fyldningerne. 
Nogen gange lykkedes det dem at få 
dem gennem tænderne, men så får 
de sat plomberne tilbage i de forkerte 
tænder...

Alle lyde, lugte, bevægelser 
(drengene fra 5. sal hopper fra repos 
til repos, så min seng gungrer) er 
10x værre, eller opfattes i al fald 10x 
værre end normalt.

Jeg skiftevis sveder og fryser, 
skiftevis finder hvile på den side 
migrænen sidder eller på den 
modsatte side. I fosterstilling, i 
natostilling, på ryggen, på maven, op 
og sidde. Hikke, sure opstød, kvalme, 
spand, diarre, forstoppelse.

Samtidig lyder mit blod som en 
voldsom elv, der bruser gennem mine 
årer. Jeg finder hvile i en forkert 
stilling. Tænker i timer over at skifte 
stilling. Det er en kraftanstrengelse 
at vende mig selv i sengen. Endelig får 
jeg strakt benet, rettet ryggen.

Min nakke ville have godt af at blive 
strakt ud. Jeg drømmer om en 
kødkrog, man hænger kvæg på. Lige 
op under kraniekanten og blive løftet 
op til mine fødder ikke rører jorden 
mere. Lader min egen vægt være den, 
der giver mig det rette stræk i halsen.

Nu er der en Dublo-klods, der 
sidder fast i øjenhulen. Skal jeg 
vælge en stor skruetrækker? 

En julefortælling

LÆSERBREV
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Sætte den mod enden af klodsen 
og derefter hamre mit hoved ned i 
køkkenbordet i fuld kraft i håbet om 
at skruetrækkerhåndtaget rammer 
bordet, og skruetrækkeren så 
penetrerer klods, øjenhule, hjerne og 
til sidst kraniet med fuld forløsning i 
sigte. Eller skal jeg lige så stille lirke 
den ud via tindingen med en syl...

Vågner efter Nozinansøvn. 

Migrænen sidder i højre side. 100 mg 
Sumatriptan i halsen. To timer senere 
er jeg frisk. Frisk som en der har fået 
tæv med et boldbrædt. Det føles 
som om jeg er blevet kørt gennem en 
gammeldags rulle. Alt kødet er kørt 
af mine knogler, og det tager flere 
dage, før det har fundet sin plads igen.

Jeg er SULTEN. Kaster alt hvad der 
er i huset indenbords (mere makrel 
i tomat). Har lyst til is, fløde, pizza, 
pommes frittes, mayo, marcipan. 
Altid noget med fedt, sukker, salt. 

PS.: Jeg ringede efter lægevagten 
lørdag kl. 03, men der var 76 
minutters ventetid...

Julemandens hjælpere har ingen 
overenskomst. De arbejder døgnet 

rundt, året rundt. 365 dage om året, 
dog ikke altid på Amager. De arbejder 
globalt 24/7...

Marina Rubini

Julen er hjerternes og stearinlysenes 
fest. Vi vil gerne være sammen med 
vore kære, og rigtigt hygge. Men 
hvordan reagerer migrænen?

Det er koldt udenfor. Det kan udløse 
migræne, specielt hvis man trækker 
kold luft ind gennem næsen. Så 
reagerer de små blodkar i næsen 
ved at trække sig sammen, og det 
kan være nok til at udløse et anfald. 
Så prøv at trække vejret gennem 
munden, når familien tager en 
travetur i det kolde vinterlandskab.

Efter turen står den måske på glögg. 
Rigtig glögg er lavet på (billig) rødvin, 
måske tilsat et skvæt snaps. Prøv at 
lave glöggen på rød frugtsaft (uden 
aspartam eller E330) og forstærket 

med ren rom eller vodka. Det 
udelukker to vigtige migrænetriggere: 
rødvin og snaps, og smagen kan 
næsten blive den samme med en god 
portion kanel. En del migrænikere 
kan drikke lidt ren alkohol uden at det 
udløser en migræne.

Stearinlys signalerer hygge. Men de 
har en kraftig duft 
(hvis man er lidt 
følsom for dufte), 
og den mindste 
træk får lysene 
til at blafre. Både 
duften og det 
blafrende lys kan 
være migrænetriggere.

Nogle familier skifter risengrøden/
risalamanden ud med en portion is. 
Når isen afkøler ganen, kan det udløse 
en helt speciel type migræne eller 
hovedpine – ice-cream headache. 
Heldigvis varer den oftest kun nogle 
minutter.

Den traditionelle julemiddag er 
stort set uden faldgruber, rent 
migrænemæssigt. Risengrøden med 
sukker, kanel og en smørklat har 
vist aldrig udløst et migræneanfald. 

Nisseøl kan derimod måske give 
migræne. Andesteg, kylling eller 
flæskesteg er også migrænesikre, 
ligesom hvide og brunede kartofler 
og rødkål (uden E330, hvis den er 
købt færdig). Ribsgeléen skal lige 
kikkes efter for, om den indeholder 
E330. Vælger man risalamande med 
kirsebærsovs, kan der være E330 i 
kirsebærsovsen.

Gaveræset kan også give hovedpine – 
men det er en helt anden historie.

God og helst migrænefri 
jul og nytår!

Migræne-faldgruber i julen 
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Medicintilskudsnævnet fratager migrænike-
re tilskud på forkerte grundlag

Migrænikerforbundet
Havrevej 2
4040 Jyllinge

Af: Anne Bülow-Olsen

Lægemiddelstyrelsen skal – selvfølgelig – holde hus med pengene, også til 
medicin og tilskud til medicin. Så de har bedt Medicintilskudsnævnet om at gen-
nemgå akutmedicinen til migræne for at se, om der kan skæres i tilskuddene.  
 
Medicintilskudsnævnet foreslog i oktober 2016, at de generelle tilskud bør 
forsvinde til smeltetabletter, injektioner og de 3 nyeste triptaner (Eletriptan, 
Frovatriptan og Naratriptan), som stadig er forholdsvis dyre. 
 
Begrundelserne er, at smeltetabletterne er dyrere end de almindelige tabletter, 
at de patentbeskyttede tabletter er dyre, og at der er enkelte migrænikere, som 
får mere end de anbefalede mængder af de dyre injektioner.  
 
Smeltetabletter 
Prisforskellen på smeltetabletter og almindelige tabletter er et sted mellem 
3 og 15 kr. Det synes som en meget lille besparelse at fjerne dette tilskud, og 
samtidig skubbe en del brugere over på almindelige tabletter, som de kaster op 
igen.  
 
Injektioner 
Medicintilskudsnævnet antager, at migrænikere højst må få 10 DOSER triptan 
om måneden. De har fundet, at der er ca. 100 ud af 1.900 brugere af triptan-in-
jektioner, som tager mere end 10 doser om måneden. De specificerer ikke om de 
er Horton-patienter, eller om de er migrænikere.  
 
Migrænelægerne og indlægssedlerne og alt andet, som migrænemedicinen 
udskrives efter, siger, at man højst bør tage triptaner 9 dage om måneden, og at 
man må tage to doser på et døgn. Det er 18 doser om måneden. Så Medicintil-
skudsnævnet har ikke læst ordentligt på lektien. Det bør ikke være et argument 
for at fjerne tilskuddet til injektionerne. 
 
Triptan tabletter 
Endelig mener Medicintilskudsnævnet, at de syv triptaner er ligeværdige, og 
foreslår derfor, at de 3 nyeste (og dyreste) triptaner ikke skal have generelt 
tilskud. Disse tre triptaner nedbrydes af leverenzymer af CYP-familien, mens 
de ældre triptaner (som bevarer tilskuddet) nedbrydes af enzymet MAO-A. Det 
giver en væsentlig forskel mellem de to grupper i virkningen og specielt i bivirk-
ningerne. Det er lige netop derfor, mange migrænikere finder en enkelt triptan, 
som passer dem bedre end de andre.  
 
Migrænikerforbundet har protesteret kraftigt overfor disse forslag til bortfald 
af tilskud, som vil ændre livsvilkårene voldsomt for brugerne af injektioner, og 
givetvis nedsætte livskvaliteten hos brugerne af de nyere triptaner og smel-
tetabletterne. 
 
Medicintilskudsnævnet har 9 medlemmer. Ingen af dem har ekspertise indenfor 
neurologi eller migrænebehandling. Det fremgår tydeligt af deres indstilling til 
Lægemiddelstyrelsen. 
 
Se mere på www.migraeniker.dk. 


