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Leder
Forebyggende medicin
Jeg vil gerne efterlyse øget forskning og oplysning vedr. forebyggende
medicin mod migræneanfald. Trods lægernes mangeårige forskning på
området – får en stor del af patienterne stadig udleveret fx gigtmedicin,
hvilket er helt utilfredsstillende og utilstrækkeligt og kun gavner et fåtal
af patienter. Er man migræniker kender man lige præcis de symptomer,
der går foran et anfald. Alene det er nok til at tage modet fra de fleste
– men kunne man få en medicin, der tager migrænen i opløbet ville det
være helt fantastisk – livet ville blive så meget bedre og livs- værdierne
og optimismen stige og fjerne den pessimisme, som desværre også følger
med et migræneanfald.
Vi migrænikere ville sætte meget stor pris på at kunne tage smerterne i
opløbet, vi ved alle sammen, hvor slemme de smerter, der kommer bagefter bliver – så vi håber på godt nyt fra forskerne og glæder os til at høre
mere om forebyggende medicin mod migræne – og dermed hele udviklingen – også selv om vi jo godt ved, at der kommer til at gå nogen tid med
placebo-undersøgelser mv.
Jeg vil gerne være optimistisk. Der foregår en masse spændende på området – så lad os holde humøret og håbet oppe og regne med, at vi er godt
på vej mod bedre tider.
I ønskes alle en dejlig sommer med masser af frisk luft og motion.
Knud Østberg

Den nye bestyrelse
Det er en fornøjelse at præsentere den nye bestyrelse:
•

Formand Knud Østberg, ny på posten, har været i bestyrelsen i 5 år,
det sidste år som næstformand og bor i Jyllinge.

•

Kasserer Keld Köcher har været i bestyrelsen i 5 år og bor i Store
Heddinge.

•

Sekretær Bente Lange, ny i bestyrelsen og bor i Roskilde.

•

Bestyrelsesmedlem Dorrit Bjerregaard, har været i bestyrelsen i 12
år og bor i Århus.

•

Bestyrelsesmedlem Kresten Søe, ny i bestyrelsen og bor i Silkeborg.

•

Bestyrelsesmedlem Lise Sevelsted, ny i bestyrelsen og bor i Høng.

På generalforsamlingen blev den afgående formand Anne Bülow-Olsen
efter 19 års fortjeneste udnævnt til æresmedlem.
Knud Østberg

Migrænikerforbundet
Postboks 115
2610 Rødovre
Telefon 7022 0131
info@migraeniker.dk
www.migraeniker.dk

MigræneNyt sendes til forbundets
medlemmer 4 gange om året.
Bladet kan købes i løssalg ved henvendelse til Migrænikerforbundet.
Personligt medlemskab, biblioteker og institutioner: 225 kr.
Unge under 25 år og pensionister:
110 kr.
Familiemedlemskab (alle på adressen): 330 kr.
Kontingentet dækker kalenderåret.
Login for medlemmer til hjemmesiden:
Hvis du har betalt via nettet, har du
fået et personligt password. Betaler du med girokortet, kan du logge
ind med migrænenyt som brugernavn og 2016 som password.
Tilmelding til Migrænikerforbundets mailservice med aktuelle
nyheder på hjemmesiden.
Redaktør: Anne Bülow-Olsen
migraenenyt@migraeniker.dk
Girokonto: 440-7652
ISBN 0901-358X
Migrænikerforbundets bestyrelse:
Knud Østberg, formand
Keld Köcher, kasserer
Bente Lange, sekretær
Dorrit Bjerregaard, bestyrelsesmedlem
Kresten Søe, bestyrelsesmedlem
Lise Selvested, bestyrelsesmedlem
Ambassadører: se under "Om os"
på hjemmesiden
Oplag: 500 stk.

Forsidebillede
Der er brug for nytænkning i migræneforskningen. Patienternes ønsker
om et godt liv bør have første prioritet, f.eks. ved at bygge nye projekter
på genetikernes viden om, hvilke dele af DNA'et som styrer aktiviteten
af en række af de enzymer, som er med til at give os migræne.
Foto: Fotolia
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medicin

Stort forbrug af smertestillende medicin giver
ændringer i den grå hjernebark
Heldigvis ser ændringerne
ud til at være reversible, dvs.
når man reducerer brugen af
medicin, bliver hjernebarken
atter af normalt omfang.

Det store medicinforbrug (dvs. 15
dage med smertestillende, sammen
med forebyggende medicin, i mere end
3 måneder) gav dels reduktion i tykkelsen af hjernebarken (den grå del af
hjernen) i områder som var involveret
i at udløse aura og lysfølsomhed (den
orange plet til højre på figuren), mens
den orange plet til venstre ligger i
’belønningsområdet’, som ofte kædes
sammen med f.eks. afhængighed.
Området markeret med den blå plet
(øget tykkelse i den grå bark) anses
som hjemsted for en del af smerteoplevelsen.
Når forsøgsdeltagerne stoppede med
at tage de smertestillende midler
(især paracetamol og koffein), genvandt de den normale tykkelse på den
grå bark.
Det er bemærkelsesværdigt, at forsøgsdeltagerne ikke syntes at bruge
triptaner, uanset at disse er tilgængelige på recept i Taiwan, og uanset
at de stort set alle fik forebyggende

Figur fra original-artiklen. Områder markeret med orange pletter viser steder, hvor hjernebarken var tyndere
hos deltagerne med kronisk migræne og MOH, mens den blå plet viser et område, hvor hjernebarken var
tykkere hos kroniske migrænikerne med MOH.

Figur fra original-artiklen. Områder markeret med orange pletter viser steder, hvor hjernebarken var tyndere hos deltagerne med kronisk migræne og
MOH, mens den blå plet viser et område, hvor hjernebarken var tykkere hos
kroniske migrænikerne med MOH.

medicin.
Forsøget var planlagt, så en gruppe på
33 deltagere havde kronisk migræne
og medicinoverforbrugshovedpine
(MOH), 33 deltagere havde kronisk migræne, men ikke MOH, og så var der en
kontrolgruppe med 33 raske personer.
Sammenligningerne var primært mellem de kroniske migrænikere med og
uden MOH. Når de to kroniske migrænegrupper blev sammenlignet med de
raske forsøgspersoner, havde gruppen
uden MOH ændringer i hjernebarken
på begrænsede områder, mens MOHgruppen havde langt større tykkelsesforskelle og over større områder, i
mængden af grå hjernebark.

Treo og tinnitus
medicin

Priserne på store pakninger af svage
smertestillende midler (f.eks. mere
end 10 asprin eller paracetamoltabletter) er næsten halveret,
siden der kom receptpligt på
disse pakninger i september
2013. Samtidig er salget af
de to smertestillende midler i
små pakninger, som kan købes
i supermarkedet, femdoblet.
Det samlede forbrug af svage smertestillende midler er stort set uændret
før og efter, der kom receptkrav på de
store pakninger, og hver dansker tager
lidt over 200 svage smertestillende
tabletter om året. De fleste er paracetamol (1).
Det aktive stof i Treo, som markedsføres ganske aggressivt som specielt
godt mod migræne, er ½ g aspirin,
sammen med 50 mg koffein. Max dosis
4
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T.-H. Lai, K.-H. Chou, J.-L. Fuh, P.-L. Lee, Y.-C.
Kung, C.-P. Lin og S.-J. Wang, 2016. Gray matter changes related to medication overuse in
patients with chronic migraine. Cephalalgia
preprint DOI: 10.1177/0333102416630593

Medicinoverforbrugshovedpine
(MOH) på grund af et stort forbrug af smertestillende medicin
ændrer tykkelsen af den grå bark
visse steder i hjernen. Når den
smertestillende medicin ikke
tages længere, genvinder hjernebarken sin normale tykkelse.
Redaktørens kommentar
Det er aldrig for sent at komme
ud af et overforbrug af smertestillende medicin.

Tinnitus er
en meget
ubehagelig
Man ved ikke præcist hvor lidelse.
mange dage med aspirin, der skal til
Antallet af
for at få tinnitus. Man ved heller ikke
personer,
præcis, hvor ’lyden’ af tinnitus komsom lider
mer fra – det kan være fra ørerne, el- af tinnitus
ler fra forskellige dele af hjernen. Men er stigende,
4 g aspirin i 3 – 4 dage i træk (en ikke
fra ca. 10%
urealistisk dosis for en migræniker)
i 2010 til
nedsætter hørelsen med op til 40 dB – ca. 12% i 2013 (3).
en væsentlig hørenedsættelse (2).
er 2 tabletter 4 gange om
dagen, dvs. 4 g aspirin.

Hørenedsættelsen sker ikke lige voldsomt på alle frekvenser, og især opfattelsen af de højere toner synes at blive
påvirket.
Et stort og længevarende forbrug af
aspirin kan føre til permanent tinnitus.
Et korterevarende forbrug giver også
tinnitus, men denne forsvinder som
regel, når man holder op med at tage
aspirinen.

(1) Færre og billigere svage smertestillende
lægemidler i store pakninger efter receptpligt.
Apotekerforening Analyse 26. februar 2016
(2) A. Sheppard, S.H. Hayes, G.-D. Chen, M.
Ralli og R. Salvi, 2014. Review of salicylateinduced hearing loss, neurotoxicity, tinnitus and
neuropathophysiology.
Acta otorhinolaryngologica italica 34, 79-93.
(3) Danskernes Sundhed – Den Nationale
Sundhedsprofil 2013 © Sundhedsstyrelsen
2014.

Moderate resultater fra fase 2-afprøvningen af forebyggende medicin mod migræne
medicin

Danske migrænikere har
været deltagere i to fase 2 afprøvninger ud af 5 afsluttede
afprøvninger af forebyggende
indsprøjtninger med CGRPantagonister (fremhævet med
fed skrift i tabellen). Afprøvningerne
er for alle midlerne gennemført som
samarbejde mellem mange hovedpineklinikker verden over.
Konklusionen for alle 5 fuldførte
fase 2 afprøvninger er, at der er basis
for at gennemføre fase 3 – dvs. en
afprøvning af medicinen på et langt
større antal forsøgspersoner. I fase
to indgår ca. 100 personer i placebogruppen, og et tilsvarende antal som
får det virksomme stof i større eller
mindre mængder, for evt. at finde den
optimale mængde medicin, der vil give
migrænikerne et bedre liv.

Selvfølgelig har den nye generation af forebyggende medicin
også nogle bivirkninger. Lidt over
halvdelen af alle forsøgsdeltagere
(både placebo og aktiv medicin)
oplevede en eller flere bivirkninger, f.eks. ubehag ved injektionen
eller træthed. Der var ikke væsentlige forskelle på bivirkningerne, når
placebo-grupperne blev sammenlignet med dem, der fik det aktive stof,
og bivirkningerne var ikke alvorlige.
2 af rapporterne fra afprøvningerne
for episodisk migræne oplyser om
50%-responders – dvs. forsøgsdeltagere, som har fået en halvering
eller mere af deres migrænedage.
Desværre fremgår det ikke, om det
var dem med færrest migrænedage,
som fik halveringen, men ud fra de
gennemsnitlige reduktioner er det
et godt gæt, at deltagere med få
migrænedage (ca. 4 om måneden) fik
en forholdsvis større virkning end dem
med mange migrænedage (op til 14
dage om måneden).

mised, double-blind, placebocontrolled study Lancet
Neurology 13, 885–92.
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, for the ALD403 study investigators, 2014. Safety and effi cacy of ALD403,
an antibody to calcitonin gene-related peptide,
for the prevention of frequent episodic migraine:
a randomised, double-blind, placebo-controlled,
exploratory phase 2 trial Lancet Neurology 13,
1100–07.
M. E. Bigal, L. Edvinsson, A. M. Rapoport, R.
B. Lipton, E. L. S. Spierings, H. C. Diener, R.
Burstein, P. S. Loupe, Y. Ma, R. Yang og S. D.
Silberstein, 2015. Safety, tolerability, and efficacy of TEV-48125 for preventive treatment
of chronic migraine: a multicentre, randomised,
double-blind, placebo-controlled, phase 2b
study. Lancet Neurology 14, 1091-100.
M. E. Bigal, D. W. Dodick, A. M. Rapoport, S. D. Silberstein, Y. Ma, R. Yang, P. S. Loupe,
R. Burstein, L. C. Newman og R. B. Lipton, 2015.
Safety, tolerability, and effi cacy of TEV-48125
for preventive treatment of high-frequency
episodic migraine: a multicentre, randomised,
double-blind, placebo-controlled, phase 2b
study Lancet Neurology 14, 1081–90.

Reduktionen i antal migrænedage i de
5 fuldførte afprøvninger var moderat.
I forsøgene med episodiske migrænikere havde forsøgsdeltagerne mellem
H. Sun, D. W. Dodick, S. Silberstein, P. J.
4 og 14 dage med migræne om måGoadsby, U. Reuter, M. Ashina, J. Saper, R. Cady,
Y. Chon, J. Dietrich og R. Lenz, 2016. Safety and
neden inden behandlingen. De kroD. W. Dodick, P. J. Goadsby, E. L. H. Spierings, J.
effi cacy of AMG 334 for prevention of episodic
C. Scherer, S. P. Sweeney, D. S. Grayzel, 2014.
niske migrænikere i afprøvningen af
migraine: a randomised, double-blind, placeboSafety and effi cacy of LY2951742, a monocloTEV48125 (markeret i orange felter i
controlled, phase 2 trial. Lancet Neurology 15,
nal antibody to calcitonin gene-related peptide,
tabellen) havde i gennemsnit omkring for the prevention of migraine: a phase 2, rando- 382–390.
160 timers
migræne om
Ændring i antal migrænedage med behandling med forebyggende injektioner
måneden,
svarende til
Medicin
TEV48125
TEV48125
ALD403
AMG334
LY2951742
ca. 6 døgns
episodisk
Kronisk
episodisk
episodisk
episodisk
migræne.
Dages reduktion per måned
Behandlingen
med højeste dosis, korrigeret
2,8
1,3
1,0
1,1
1,2
reducerede
for placebo-virkningen
migrænetimerne med
ca. 30 timer, svarende til ca. 1,25
døgn.
Vi takker alle deltagerne i disse forsøg og især de danske deltagere i de
grene af afprøvningerne, som blev gennemført på Dansk Hovedpinecenter
I alle afprøvningerne var der en væi Glostrup.
sentlig placebo-virkning, idet placeboens effekt udgjorde mellem 55% og
Disse afprøvninger af den nye generation af medicin har været imødeset
82% af den virkning, der blev set med
med store forventninger. Forskerne giver desværre ikke nogen forklaring
den aktive medicin.
på, hvorfor resultaterne ikke er mere overbevisende.
Redaktørens kommentar
Der har været en del medieomtale
om, at denne generation af forebyggende medicin har en fantastisk
virkning, specielt på kronisk migræne, med løfter om mulighed for total

migrænefrihed, selvom man hidtil
har haft kronisk migræne.
Ny medicin omtales ofte i medierne
på en langt mere positiv måde, end
de kliniske afprøvninger dokumenterer.

Den positive omtale kan styrke
producentfirmaets aktiekurs og kan
give en væsentlig styrket placebovirkning, når medicinen markedsføres.
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Gener afgør, om forebyggende medicin
forværrer migrænen
medicin

Lægerne har i årenes løb
mange gange sat næsen op
efter at finde en forebyggende medicin mod migræne
indenfor en række kendte medicinske behandlingsområder.
Blodtrykssænkende medicin (især
Propranolol) er førstevalget her i landet, skarpt forfulgt af epilepsimedicin
(især Topiramat) og antidepressiv
medicin (f.eks. Amitriptylin). Virkningen af alle de forebyggende midler
har, pænt sagt, været moderat, idet
en (mindre?) gruppe migrænikere
formentlig har fået en god virkning,
mens mange ikke har oplevet nogen
bedring eller evt. en forværring af
migrænen.

I. Den gruppe migrænikere, der
ved hjælp af enzymerne MAO-A og
MAO-B nedbryder de biogene aminer
tyramin og phenylethylamin hurtigt
i tarmen. De får ikke migræne af at
spise tyramin eller phenylethylamin.
De kan dog få migræne af at spise
mad med histamin, som nedbrydes af
helt andre enzymer.
II. Den gruppe migrænikere, hvis
genetik medfører, at de producerer
mindre end optimalt af enzymerne
MAO-A og MAO-B. Tyramin og
phenylethylamin optages derfor i
blodet via tarmvæggen. De to stoffer
følger så med kredsløbet rundt i
kroppen. Her påvirker de blodkarrene

En tilsvarende kortlægning af MAO-B
synes ikke at være publiceret, men
det kan med rimelighed anslås,
at et sted mellem 10% og 30% af
alle migrænikere formentlig har
fødevaremigræne.
CYP2D6 renser blodet for
fremmedstoffer
Når en fødevaremigræniker har spist
mad med tyramin og/eller phenylethylamin, optages de to stoffer fra
tarmen i blodet. Enzymet ved navn
CYP2D6, som især findes i leveren,
nedbryder i løbet af nogen tid tyraminen og phenylethylaminen. Men mens
indholdet af de to stoffer i blodet
stadig er højt, har fødevaremigrænikerne migræne. Er mængden
af tyramin og/eller phenylethylamin stor, tager det længere tid, end hvis det kun er
en lille mængde. Derfor oplever fødevaremigrænikere
typisk, at migræneanfald kan
vare fra få timer til 3 dage
eller mere.

Fødevaremigrænikere
og de andre
Migræne udløst af tyramin eller phenylethylamin
Genetikerne kan
nu forudsige,
hvilke af de mange
Migræniker
forebyggende
mediciner, der vil
Migræniker med
have en effekt. Set
Migræniker med andre
mangel på MAO.
triggere end fødevarer
fra den genetiske
Fødevaremigræniker
som reagerer på
vinkel, er der to
Årsag: gener eller
tyramin eller
store grupper
MAO-hæmmende
phenylethylamin
medicin
migrænikere:

Dansk Hovedpineselskab (D) eller
Institut for Rationel Farmakoterapi (I) anbefaler tre forskellige
typer forebyggende medicin mod
migræne, som nedbrydes af eller
hæmmer aktiviteten af enzymet
CYP2D6. Dette enzym nedbryder
tyramin og phenylethylamin hos
fødevaremigrænikere, og når
enzymet har travlt med at nedbryde en af de tre forebyggende
mediciner, hober tyramin og phenylethylamin sig op, og migrænen
varer ved længe.
•
•
•

Propranolol (D, I)
Metoprolol (D, I)
Amitriptylin (D)

Ud over disse gængse forebyggende midler er der i de senere
år brugt omkring 25 andre typer
medicin som forebyggende mod
migræne, som alle nedbryddes
af CYP2D6, og derved forsinker
nedbrydningen af tyramin og
phenylethylamin.
6
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Migræniker med
mangel på CYP2D6.
Årsag: gener eller
medicin
som nedbrydes
af CYP2D6

Ekstra hårdt ramt
fødevaremigræniker
som reagerer
på tyramin eller
phenylethylamin

bl.a. i hjernen, og migrænikerne får
den pulserende migrænehovedpine.
Til gruppe II hører i perioder
også dem, der tager medicin, som
er MAO-hæmmere. Det er f.eks.
Isocarboxazid eller Moclobemid
mod depression eller Levodopa mod
Parkinsons syge.
Genetisk kortlægning af MAO-Agenet hos raske personer har vist, at
knapt 10% af europæiske kvinder har
stærkt nedsat aktivitet af enzymet
MAO-A.
Blandt mænd har ca. en tredjedel
en væsentligt nedsat produktion
af MAO-A-enzymet, men knapt så
stærkt nedsat som de 10% kvinder,
der har den laveste aktivitet (1).

Når vi tager triptaner mod
disse migræneanfald, genoprettes blodkarrenes naturlige diameter, og hovedpinen
forsvinder. Men renselsesprocessen i leveren er måske
endnu ikke gjort helt færdig,
når kroppen har nedbrudt
triptanen, og så oplever vi, at
migrænen vender tilbage.

CYP2D6 prioriterer medicin frem
for tyramin og phenylethylamin
Hvis vi har mange og/eller voldsomme migræneanfald, kan vi få forebyggende medicin. Nogle af de ofte
brugte midler nedbrydes af leverenzymet CYP2D6, ligesom tyramin og
phenylethylamin. Enzymet CYP2D6
prioriterer at nedbryde de ’mest
fremmede’ stoffer frem for de biogene aminer. Så CYP2D6 nedbryder
fortrinsvis den forebyggende medicin,
og efterlader tyramin og phenylethylamin til senere.
Fødevaremigrænikeren oplever derfor, at den forebyggende medicin
stort set ikke virker – ja, den kan måske endda forlænge anfaldene.
Fødevaremigrænikerne (som jo har
nedsat MAO-aktivitet), kan opdeles

yderligere i grupper, efter hvor aktiv
deres CYP2D6-produktion er (2). Der
er fire forskellige genetisk bestemte
CYP2D6-aktiviteter. De heldige har
meget høj CYP2D6-aktivitet, og nedbryder derfor medicinen hurtigt. De
oplever få bivirkninger af den forebyggende medicin, men virkningen
er tilsvarende lille, fordi medicinen
nedbrydes meget hurtigt. Deres migræneanfald på grund af fødevarer
må forventes at være forholdsvis
kortvarige.
Ud over disse super-nedbrydere, er
der tre andre grupper, som har mere
eller mindre reduceret CYP2D6aktivitet. Migrænikere, som har gener,
der giver nedsat CYP2D6-aktivitet
får klart forlængede migræneanfald,
hvis de tager medicin, som nedbrydes
af CYP2D6. Disse migrænikere vil
derfor typisk ikke få gavn af den forebyggende medicin.
FMO redder de sidste
De fødevaremigrænikere, som har
mindst CYP2D6-aktivitet, får lange
og formentlig svære migræneanfald,
når de spiser noget, som indeholder
mere end en meget lille mængde
tyramin eller phenylethylamin. Men
migrænen varer ikke evigt. Enzymet
FMO (Flavin-containing MonoOxygenase) rydder op, der hvor CYP2D6
ikke kan klare opgaven, og nedbryder
tyramin og phenylethylamin (3). Der

Redaktørens kommentar
Det er ret skræmmende, at verdens
migrænelæger ikke har haft øje for,
at en del af de hyppigst anvendte
forebyggende midler giver en væsentlige del (formentlig mindst 10 –
30%) af migrænikerne ekstra mange
og ekstra voldsomme migrænean-

Mange forskellige typer medicin
har været forsøgt anvendt som
forebyggende mod migræne.
Her er en liste over (tidligere
anvendte) forebyggende midler,
som nedbrydes af CYP2D6 og
derved forsinker nedbrydningen
af tyramin og phenylethylamin
hos fødevaremigrænikere (4).
Alprenolol, Amitriptylin,
Amphetamin, Aripiprazol,
Atomoxetin, Carvedilol, Chlorpheniramin, Chlorpromazin, Clomipramin, Clonidin, Desipramin,
Dextromethorphan, Donepezil,
Duloxetin, Fluoxetin, Fluvoxamin, Haloperidol, Imipramin,
Lidocain, Methoxyamphetamin,
Metoclopramid, Metoprolol,
Mexiletin, Nebivolol, Nortriptylin, Paroxetin, Perphenazin,
Promethazin, Propranolol,
Risperidon, Timolol, Tramadol,
Venlafaxin
synes ikke at være lavet undersøgelser over, hvor lang tid denne ’oprydning’ tager.
(1) F. E. A. Verhoeven, L. Booij, A.-W. Kruijt, H.
Cerit, N. Antypa, W. Van der Does, 2012. The
effects of MAOA genotype, childhood trauma,
and sex on trait and state-dependent aggression. Brain and Behaviour 2, 806–813.
(2) http://www.pharmacytimes.com/publica-

fald.
Informationerne om sammenhængen mellem produktionen af enzymer, som nedbryder ’fremmede’
stoffer (der kaldes xenobiotics på
læge-engelsk), har været kendt
siden ca. 2007, men ikke desto
mindre er et stort antal migrænikere

•

Gener afgør aktiviteten af
enzymerne MAO-A og MAO-B;
er aktiviteten lav, får vi fødevaremigræne, fordi vi ikke nedbryder tyramin og phenylethylamin
inden det når over i blodkredsløbet

•

Gener afgør aktiviteten af enzymet CYP2D6, som renser blodet
for tyramin og phenylethylamin
– hvis aktiviteten af enzymet er
lav, og MAO-aktiviteten også er
lav, får vi ekstra slem fødevaremigræne

•

Mange typer medicin forstærker denne tendens

•

Vi kender ikke de nøjagtige
tal for hvor mange der har
disse mangler på enzymer, der
nedbryder tyramin og phenylethylamin, men det skønnes at
være et sted mellem 10 og 30%
af alle migrænikere.

tions/issue/2008/2008-07/2008-07-8624
(3) S. K. Krueger og D. E. Williams, 2005.
Mammalian flavin-containing monooxygenases: structure/function, genetic polymorphisms and role in drug metabolism Pharmacol Ther. 106, 357–387. doi: 10.1016/j.
pharmthera.2005.01.001
(4) Oplysninger fra søgning i marts 2016 på
Pubmed og Google på ”preventive medicine
migraine”

i perioden mellem 2007 og 2016
tilbudt forebyggende medicin, som
forværrer deres migræne.
En kort samtale om migrænetriggere kunne afsløre, om migrænikerne hellere skulle prøve andre
midler end propranolol, metoprolol
og amitriptylin.

MAO-A – er ikke et tegneserie-gen
Internettet strømmer over med
fortællinger om MAO-A – the warrior
gene. Mennesker, som har en variant
af dette gen skulle være hidsigere
og mere voldelige end andre og have
problemer med at omgås andre.

Det er jo let at blæse sådan en historie
op på internettet. I en seriøs undersøgelse med 371 deltagere fandt man
derimod ikke, at mennesker med den
’krigeriske’ variant af MAO-A-genet
har en afvigende, voldelig adfærd.

MAO-A-genet sidder på X-kromosomet, så kvinder har genet i dobbelt
udgave og skulle derfor være ekstra
voldelige.

H. Garpenstrand et al. 2002. A Regulatory
Monoamine Oxidase A Promoter Polymorphism
and Personality Traits. Neuropsychobiology 46,
190–193. DOI: 10.1159/000067804
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medicin

Triptanernes virkning bestemmes af
et enkelt gen
To ud af tre brugere af sumatriptan får den optimale virkning,
mens resten af befolkningen får
knapt så god virkning.

Den fulde virkning af triptanerne hænger sammen med, at man
har en variant af et lille gen (en codon,
dvs. 3 nukleotider på stribe, som afgør
hvilke proteiner og enzymer kroppen skal
danne), som indeholder en eller to T’er.
SNP’en sidder i DNA’et på kromosom 12,
og kaldes rs5443. Den sidste tredjedel af
befolkningen har gen-varianten som har
to C’er i SNP’en – markeret med gult i
figur 1. (1).

CC og CT får virkning af triptanerne, CC får ingen virkning

0

20

40

% af europæisk befolkning

60

80
CC

CT

100
TT

Figur 1. Ud af 100 europæerer er der ca. 35 med den genetiske variant
af genet som bestemmer om triptaner virker efter hensigten. Varianten kaldes CC og er markeret med gult. De får ikke den forventede
virkning af triptanerne. De resterende 65% af befolkningen, som er
markeret med grønt og blåt, har genetiske varianter med et eller to
C’er, og hos dem virker triptanerne fint.

Rs5443 påvirker vores liv på mange andre måder. Viagra
virker som forventet på mænd som har varianten TT, mens
kun halvdelen af dem med CT eller CC varianterne fik
virkningen (2).
Gravide kvinder med varianten TT har større tendens til
at tage (for meget) på, mens de er gravide, sammenlignet
med kvinder med CT og CC-varianterne. TT-kvinderne er
også generelt lidt rundere end CT og CC-kvinderne (3).

(1) M. Schürks, T. Kurth, P. Stude, C. Rimmbach, J. de Jesus, M. Jonjic, H.
C. Diener og D. Rosskopf, 2007. G protein beta3 polymorphism and triptan
response in cluster headache. Clin Pharmacol Ther. ;82, 396-401.
(2) H. Sperling, A. Eisenhardt, S. Virchow, E. Hauck, S. Lenk, H. Porst, C.
Stief, U. Wetterauer, H. Rubben, N. Muller og W. Siffert, 2003. Sildenafil
response is influenced by the G protein beta 3 subunit GNB3 C825T polymorphism: a pilot study. J Urol. 169, 1048-51.
(3) V. Dishy, S. Gupta, R. Landau, H. G. Xie, R. B. Kim, R. M. Smiley, D. W.
Byrne, A. J. Wood , C. M. Stein, 2003. G-protein beta(3) subunit 825 C/T
polymorphism is associated with weight gain during pregnancy. Pharmacogenetics 13, 241-2.

Del af et gen (det er meget længere end vist her)

Oprindeligt DNA

DNA efter
ændring af ét
nukleotid (C -> T
i den øverste
streng), dvs. en
Single Nucleotid
Polymorfi = SNP
på figuren
Ændringen af et nukleotid i DNA’et er nok til at ændre,
hvor meget der kan dannes af et enzym eller et protein.

Figur 2. DNA-dobbelt-strengen er bygget af en rygrad (her en rød
og en grøn streng) og 4 nukleotider, som danner forbindelserne
mellem de to strenge. Hvis en enkelt nukleotid udskiftes med en
anden (som vist her, hvor C på den røde streng er ændret til T),
ændres partneren på den grønne streng også. Det betyder, at
kodningen for dannelsen af f.eks. et enzym kan blive mindre god,
og der dannes mindre af enzymet.
Ændringen her svarer til, at ’ejeren’ af DNA-strengen går fra at
være i den grønne gruppe til den blå gruppe i figur 1, og der sker
ingen væsentlige ændringer i triptanerens virkning.
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Der er 4 forskellige nukleotider i DNAstrengen:
• Adenin (A)
• Guanin (G)
• Thymin (T)
• Cytosin (C)
Rækkefølgen af disse bestemmer, hvilke
proteiner, kroppen kan danne. A og T kan
danne par, og C og G kan danne par, som
er ’trappetrinnene’ i DNA-et. Tre par ved
siden af hinanden danner den enhed (et
codon), som bestemmer dannelsen af en
specifik aminosyre, som sammen med
andre aminosyrer kan danne et protein.

Redaktørens kommentar
Der er formentlig en sammenhæng mellem reaktionen på Viagra og triptaner,
for begge stoffer trækker vores blodkar
sammen.

Triptaner til basillarismigræne og hemiplegisk
migræne?
medicin

Triptaner
anbefales ikke
til mennesker
med basillarismigræne
eller hemiplegisk migræne. Sådan
har det været siden
triptanerne kom på
markedet. De to typer
migræne blev anset
for at blive forværret
af triptan-behandling,
specielt fordi basillarismigræne menes at skyldes en
sammentrækning
af basillaris-åren,
nederst i hjernen,
og fordi hemiplegisk
migræne blev anset
som en voldsom form
for aura. Aura-migrænikere fik også besked
på at vente med
triptanen til auraen
var ovre.
Nu ser det ud til, at
der er overvejelser
blandt nogle læger,
om at prøve at give
triptaner til mennesker med basillarismigræne eller hemiplegisk migræne.

Basillarismigræne

Hemiplegisk migræne

A. Aura med mindst to af følgende
symptomer, som forsvinder helt igen, men
ingen muskelsvaghed:
1. Dysarthria, dvs. musklerne som bruges
til at tale, fungerer ikke normalt
2. Vertigo, dvs. svimmelhed, verden
opleves som om den bevæger sig
3. Tinnitus, dvs. ringen for ørerne
4. Hyperacusia, dvs. lydfølsomhed
5. Diplopia, dvs dobbeltsyn
6. Synsforstyrrelser samtidig på begge
øjne, og både i området ved næsen og
ved tindingen
7. Ataxia, dvs. taleforstyrrelser
8. Sløvhed
9. Samtidige føleforstyrrelser i begge
sider, f.eks. som ’soveben’
B. Mindst et af følgende symptomer:
1. Mindst 1 aurasymptom udvikler sig
gradvist i løbet af 5 minutter eller mere
og/eller forskellige aura symptomer
kommer efter hinanden i løbet af 5
minutter eller mere
2. Hvert aura-symptom varer 5 til 60
minutter
C. Hovedpine som opfylder kriterierne for
migræne uden aura, som enten begynder,
mens der er aura eller indenfor 60 minutter

Familiær: Mindst en nær slægtning som har
symptomer som nævnt i A-B
Sporadisk: Ingen nære slægtninge som har
symptomer som nævnt i A-B
A. Aura som består af begge de to følgende
symptomer:
1. Muskelsvaghed, som forsvinder helt
2. Synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og/
eller taleforstyrrelser, som forsvinder
helt
B. Mindst 2 af følgende 4 kendetegn:
1. Mindst et af aura-symptomerne spredes
sig i løbet af 5 minutter, og/eller 2 eller
flere aura-symptomer dukker og efter
hinanden
2. Hvert aura-symptom (bortset fra
bevægelses-symptomer) varer 5 – 60
minutter, og bevægelses-symptomerne
varer op til 72 timer
3. Mindst et af aura-symptomerne er
ensidigt
4. Aura kommer samtidig med eller følges
indenfor 60 minutter, af hovedpine

45 patienter fik triptaner (forskellige mærker), og behandlede
i alt 7 anfald af hemiplegisk migræne og 39 anfald af basillarismigræne. Der var ingen voldsomme eller uventede bivirkninger.
Forfatterne peger på, at basillarismigræne i den nyeste revision af
definitionerne på migræne, nu kaldes for hjernestamme-migræne i

Disse to typer migræne (hemiplegisk og basillarismigræne, som nu kaldes hjernestammemigræne) minder en del om hinanden.
En sikker måde at skelne mellem dem er, om man har forbigående muskelsvaghed (lette lammelser). Lammelserne forsvinder helt igen i løbet af ca. 24 timer.
Så har man hemiplegisk migræne.
stedet for basillaris-migræne, netop
fordi der ikke kan findes dokumentation på, at basillaris-åren trækker sig
sammen ved denne type migræne.
Hermed er der også enighed om at
grundlaget for at undlade brugen af
triptaner er forsvundet.

dem en bedre livskvalitet, hvis de kan
tage triptaner mod deres migræne.
P. G. Mathew, R. Krel, B. Buddhdev, H. Ansari,
S. G. Joshi, W. D. Spinner og B. C. Klein, 2016. A
Retrospective Analysis of Triptan and DHE Use
for Basilar and Hemiplegic Migraine
Headache preprint doi: 10.1111/head.12804

Forfatterne peger også på, at det bør
være patienterne, som på
Resultaterne ovenfor bygger på meget få behandlinger
basis af grunaf basillarismigræne og hemiplegisk migræne med tripdig informatitaner. De kan derfor højst tages som et tegn på, at nogle
on, beslutter,
læger er begyndt at tænke over, om det er velbegrundet,
om de mener,
at nægte at udskrive triptaner til mennesker med disse
to varianter af migræne.
det vil give
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Hvad er nocebo?
migræne

Vi kender placebo. Det er
den ønskede virkning af en
virkningsløs behandling.
Ordet er latin, og betyder ’jeg
skal glæde’. Nocebo er også
latin og betyder ’jeg skal
skade’. Nocebo er derfor de
bivirkninger, patienter får, når de får
en virkningsløs behandling.
Jamen, det er der da ingen der får,
vel? Jo, i rigeligt mål. Migræne-behandling i dobbelt blindede forsøg er

Jyllandspostens humoristiske
indslag

fuld af nocebo, og er derfor brugt til
at prøve at forstå, hvad der egentlig
foregår, når snydepiller giver bivirkninger.
Flere ting er kommet frem. Forsøgspersonens forventninger til den aktive medicins bivirkninger bestemmer
i høj grad, om der opleves bivirkninger
af placebobehandlingen. I forsøg
med forebyggende behandling mod
migræne, er nocebo-effekten langt
større end i forsøg med anfaldsmedi-

Politikens humor

Tidsskriftet, denne
artikel er publiceret i

Mon disse medier er blevet konkurrenter?
Migrænikerforbundet går ind for grundig information til alle om den
behandling, de tilbydes. Det er ikke rimeligt, at de, der får den aktive medicin,
ikke skal få information om medicinens forventede (bi)virkninger. Og dermed
er det også nødvendigt at placebo-gruppen informeres tilsvarende. Ellers er
det jo klart for enhver, at de behandles med placebo.

cin. I forsøg med triptaner, falder ca.
under 1% af deltagerne ud på grund
af bivirkninger i placebogruppen. I
forsøg med forebyggende medicin,
falder 20% ud af samme grund,
selvom de udelukkende får placebo/
snydemedicin.
Denne type reaktion giver lægerne en
del grå hår. Ingen ved, hvorfor forsøgsdeltagerne reagerer sådan. Og til
stor overraskelse var nocebo-virkningen af Botox-injektioner den mindste
af alle kontrollerede forsøg med
forebyggende eller akut behandling
af migræne.
Derfor foreslår en græsk læge (med
støtte fra mange producenter af
migrænemedicin) nu, at forsøgsdeltagere ikke bør informeres om
de eventuelle bivirkninger, som
lægerne kan forudse. Simpelt hen
fordi denne information påvirker
deltagerne i så høj grad, at de ikke
reagerer forudsigeligt.
D. D. Mitsikostas, 2016. Nocebo in headache.
Curr Opin Neurol preprint. DOI:10.1097/
WCO.0000000000000313

Pulserende tinnitus, migræne og diæt
migræne

Ud af 6.500 migrænikere
havde 145 tinnitus (vedvarende suselyde), og ud af denne
gruppe oplevede 41, at deres
tinnitus pulserede ligesom
migrænen. Denne gruppe blev
grundigt undersøgt, og endnu
19 blev udelukket, fordi deres pulserende tinnitus kunne forklares som en
følge af andre lidelser.

grupper – halvdelen fik et diæt-skema
med besked om at spise efter skemaet. Den anden halvdel fik samme
skema og besked, men fik også forebyggende medicin mod migrænen. To
opgav at følge diæten.

Diæten, som lægen anbefalede, fravalgte kaffe og te, chokolade og alkohol, lagret ost, kærnemælk, gærbrød
og –kager, al slags speget, marineret
eller røget kød og fisk, enhver form for
Så efter selektionen var der 22
soya og smagsforstærker, sødemidlet
forsøgspersoner tilbage, som havde
migræne sammen med pulserende tin- aspartam, alle typer tørrede bønner,
pickles, oliven og løg, avocado, figner,
nitus. Endnu 6 faldt fra undervejs.
papaya, passionsfrugt, rosiner og
De tilbageværende 16 blev opdelt i to røde blommer. Bananer og citrusfrugt
kunne indtages i små mængder. Endelig skulle al form for
færdigretter fravælges. Alle
andre friske råvarer kunne
indtages frit.
Efter ca. 1 år blev de udspurgt
om deres migræne og tinnitus.
10
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12 ud af 14 oplyste, at diæten havde
reduceret både tinnitus og migræne.
Brugen af forebyggende medicin påvirkede ikke resultaterne.
H. M. Weinreich og J. P. Carey, 2016. Prevalence
of Pulsatile Tinnitus Among Patients With Migraine. Otology & Neurotology 37, 244–247.

Redaktørens kommentar
Dette er en meget lille undersøgelse, men det er bemærkelsesværdigt, at diæten i høj grad
minder om Migrænikerforbundets
råd om hvilke fødevarer der
bør undgås. Og resultaterne, at
både tinnitus og migræne kunne
reduceres ved diæten, er opmuntrende.
Diæt-skemaet kan ses på http://
links.lww.com/MAO/A363

migræne

Spinalvæsken afslører kronisk migræne
Vi sukker alle efter en laboratorie-test for,
om vi har migræne. Hvis/når en sådan kommer på markedet, vil diagnosen bygge på
tal, og ikke alene på vores udsagn om, hvad
vi oplever, når vi har et migræneanfald.

En gennemgang af 40 studier af biomarkører i spinalvæsken (den væske som findes
omkring hjernen og rygmarven), har nu vist, at
migrænikere med mere end 15 migrænedage om
måneden (dvs. de har kronisk migræne), har et klart
højere indhold af Glutamat, CGRP og NGF i spinalvæsken, og et lavere indhold af β-Endorphon end
kontrolpersoner.
Migrænikere med episodisk migræne havde samme
tendenser, men i mindre grad, end de kroniske migrænikere, sammenlignet med kontrolpersonerne.
R. M. van Dongen, R. Zielman, M. Noga, O. M. Dekkers, T. Hankemeier, A. M. J. M. van den
Maagdenberg, G. M. Terwindt og M. D Ferrari, 2016. Migraine biomarkers in cerebrospina fluid: A systematic
review and meta-analysis. Cephalalgia preprint. DOI:
10.1177/0333102415625614

Redaktørens kommentar
Gruppen af kroniske migrænikere
indeholdt muligvis nogle med medicinoverforbrugshovedpine. Vi ved
ikke om deres biomarkører vil falde
anderledes ud end de ’ægte’ kroni-

Hvad gør disse biomarkører?
Glutamat () er den mest almindelige neurotransmitter
(signalstof mellem neuroner i hjernen og rygmarven). Et
højt indhold af glutamat i spinalvæsken kan derfor betyde,
at f.eks. smerter opleves stærkere end hos kontrolpersonerne.
CGRP (Calcitonin Gen-Relateret Peptid) () udvider blodkar og er involveret i smerteopfattelsen. Den kommende
generation af forebyggende migrænemedicin (de månedlige
injektioner) bygger på at nedsætte virkningen af CGRP i
blodet ved at blokere de receptorer, som CGRP binder sig til
i synapserne (dvs. hvor signaler sendes fra en neuron til den
næste).
NGF (Nerve Growth Factor) () stimulerer væksten af
nerveceller. Nerveceller overalt i kroppen bliver ’brugt op’
og skal udskiftes eller repareres. Har man for lidt NGF, sker
dette ikke. Dette ses bl.a. i patienter med Alzheimers, skizofreni og depression.
β-EP (b-endorphin) () er kroppens egen smertelindring og
dannes f.eks., når man dyrker motion.

kere, som ikke har medicinoverforbrugshovedpine og stadig har mere
end 15 migrænedage om måneden.
Vi ved heller ikke, i hvor høj grad
biomarkørerne viser effekten af medicinforbruget, og i hvor høj grad de

viser en direkte sammenhæng mellem migræne og de fire markører.
Det er næppe overraskende, at de
kroniske migrænikere forsømmer
motionen og dermed har et lavere
indhold af β-Endorphin.

migræne

Iltmangel udvider arterier i hjernen
Vi skrev i sidste nummer af
MigræneNyt, at ophold i luft
med reduceret iltindhold kan
udløse migræneanfald. Nu
har danske forskere identificeret en del af mekanismerne
bag dette.

15 migrænikere og 15 kontrolpersoner fik masker på med kontrolleret
luftblanding i 3 timer. De fik enten et
iltindhold, som var sænket til ¾ af det
normale, dels en ’placebobehandling’
med almindelig
atmosfærisk luft.
Efter 1
– 3 timer
med masken på,
udviklede
12 ud
af de 15
migræ-

F. M. Amin, M. B. Vestergaard, A. Hougaard, F.
nikere et migræneanfald, eller noget
Wolfram, P. J. H. de Koning, K. S. Olsen, N. H.
der lignede migræne meget. De, der
Secher, H. B. Wiberg Larsson, J. Olesen og M.
brugte en triptan mod anfaldet, fik
Ashina, 2016. Migraine induced by hypoxia: an
den forventede virkning på migrænen. MRI spectroscopy and angiography study. Brain
139, 723–737.
Efter nogle få timer med
normalt iltindhold i luften
var migrænen væk hos alle
Redaktørens kommentar
deltagere.
Især det sidstnævnte resultat kan være

Alle blev scannet (magnetisk resonans angiografi,
MRA) samtidig med at de
begyndte at ånde gennem
masken og efter 2 timer.
Det viste sig, at arterier
både inde i kraniet og udenfor kraniet udvidede sig,
som følge af den nedsatte
iltmængde i luften, både
for kontrolgruppen og for
migrænikerne. Atmosfærisk luft i masken gav ingen
ændring.
N. Arngrim, H. W. Schytz, J. Britze,

interessant, for i modsætning til de forsøg,
hvor en udvidelse af arterier i hjernen er
fremprovokeret kemisk, f.eks. med nitroglycerin, er der i nærværende forsøg ikke
noget, som nedbrydes af enzymer, men kun
en direkte udvidelse og efterfølgende sammentrækning. Det tyder på, at migrænikere
reagerer stærkere end ikke-migrænikere
på karudvidelser i hovedet. En forklaring
på dette vil give en yderligere forståelse af
migrænens fysiologi.
Det vil måske også vise sig, at lige netop
denne mekanisme (iltmangel) er årsag
til, at mange migrænikere oplever at få
migræne af at dyrke sport.
MigræneNyt nr. 2 2016
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Nyt dansk studie om fly-relateret hovedpine
Af: Anne Bülow-Olsen, Migrænikerforbundet og Sebastian Bao Dinh Bui, Institut
for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

To unge forskere, Sebastian Bao Dinh Bui, 24 år, og
Torben Petersen, 25 år, fra Aalborg
Universitet har for nyligt gennemført
et nyt dansk epidemiologisk studie
om fly-relateret hovedpine under
vejledning af lektor Parisa Gazerani
og ph.d.-studerende Jeppe Nørgaard
Poulsen.
Fly-relateret hovedpine er en stærk,
ensidig, pulserende hovedpine, som
især sidder forrest i hjernen. Hovedpinen varer som regel op til en halv
time, og kommer især indenfor den
første og den sidste halve time af
flyveturen. På verdensbasis er der
omkring 100 millioner årlige tilfælde
af fly-relateret hovedpine.
Tidligere studier viser, at barotraume
(trykskade) på bihulerne fører til
udvidelse af de arterier i hjernen, som
spiller en essentiel rolle i udviklingen
af fly-relateret hovedpine. Forskere
fra Aalborg Universitet har i det
seneste år gennemført et epidemiologisk studie om fly-relateret hovedpine. Nu spekulerer de på, om det kan
være ændringer i kabinetrykket, som
udløser denne type hovedpine. Det
er velkendt, at kabinetrykket ændres
reelt under flyveturen. Op til 95 % af
forsøgsdeltagerne i det danske studie
mente, at ”ændringer i kabinetrykket”
var den mulige årsag til hovedpinen.
I studiet blev det blandt andet undersøgt, om der var en sammenhæng
mellem migræne og fly-relateret
hovedpine. Ifølge studiets resultater,
udgør migræne ikke øget en risiko for
at udvikle fly-relateret hovedpine.

Dog har andre studier vist, at migræne-patienter har en
ekstra sensitiv barorefleks i forhold
til personer uden
migræne. Barorefleksens rolle er
at udvide blodkarrene under forhøjet
blodtryk, heriblandt
i arterier i hjernen.
Men der er ikke
påvist en sammenhæng mellem
forhøjet blodtryk og migræne. Det
kunne derfor tænkes, at den øgede
barorefleks i migræne-patienter medfører, at arterierne i hjernen lettere
udvides af ændringen i kabinetrykket
hos migrænikerne, men der skal flere
undersøgelser til, for at bekræfte eller afkræfte dette.
Ifølge andre studier, synes indtagelsen af triptaner inden flyrejsen, at
kunne afbøde fly-relateret hovedpine.
Triptaner forhindrer, at hjernens
arterier udvider sig, og dermed udviklingen af fly-relateret hovedpine. Den
fulde effekt af triptaner opnås umiddelbart, hvis de indtages 30 minutter
før flyrejsen.
Det danske epidemiologiske studie
om fly-relateret hovedpine blev gennemført i samarbejde med Aalborg
Lufthavn, Sønderborg Lufthavn, Alsie
Express, Migræne og Hovedpineforeningen samt Migrænikerforbundets
medlemmer, som har deltaget i
undersøgelsen.
På nuværende tidspunkt er de to
unge forskere i gang med et klinisk
studie om fly-relateret hovedpine.
Forsøgspersonerne i dette studie skal
igennem en simuleret flyvetur i tryk-

kammeret ved Flyveog Navalmedicinsk
Center ved Flyvestation Skalstrup, hvor
der efterfølgende
indsamles spytprøver med henblik på
at forstå og beskrive
mekanismen ved
fly-relateret hovedpine. Der er ikke
blevet lavet lignende
studier før, og de to
unge forskere håber,
at de på sigt kan
bidrage med ny viden om fly-relateret
hovedpine. Studiet forventes at blive
afsluttet og offentliggjort i efteråret
2016.
S. B. D. Bui, T. Petersen, J. N. Poulsen og P.
Gazerani, 2016. Headaches attributed to
airplane travel: a Danish survey. The Journal
of Headache and Pain 17:33 DOI 10.1186/
s10194-016-0628-7

Det er bemærkelsesværdigt, at
indtagelse af triptaner så sent
som 30 minutter før afgang, kan
afbøde den fly-relateret hovedpine, når det normalt tager op til
2 timer, inden der er fuld virkning
på et migræneanfald. Forskergruppen fra Aalborg Universitet
har umiddelbart ikke en forklaring på dette, men henviser til et
tidligere studie om brug af triptaner ved fly-relateret hovedpine.
Her viste det sig, at forsøgspersonerne tog en triptan cirka 30
minutter før fly-rejsen, hvor de
efterfølgende undgik at få hovedpinen. Derfor kunne det tænkes,
at det er tilstrækkelig at tage
dem 30 minutter før i forhold til
fly-relateret hovedpine, men ikke
hvis formålet er at anvende det
ved migræneanfald.

Migræne opleves mildere med alderen
Når vi bliver omkring 60 år gamle,
øges produktionen af enzymet MAO-B,
som dels nedbryder phenylethylamin,
dels virker som ’generel skraldemand’,
og nedbryder bl.a. tyramin og andre
fremmede stoffer.
Når man når en alder omkring 60 år
12
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og mere, sker der også en øget nednedbrydning og den øgede aktivitet at
brydning af gliacellerne (fedtskeden
MAO-B.
omkring nervecellerne) i hypothalaS. E. Shemyakov, 2001. Monoamine oxidase
mus. Det skyldes, at de små blodkar
activity, lipid peroxidation, and morphological
i hjernen ikke leverer tilstrækkeligt
changes in human hypothalamus during aging.
med ilt til gliacellerne. Det er muligt,
Bull Exp Biol Med 131, 586–588.
der er en sammenhæng mellem denne

migræne

Migrænehjernen har mange broer
Vi tænker eller taler ofte om, at migrænikere har en lidt speciel hjerne, og at vi derfor
har det godt med et regelmæssigt liv uden
de store udsving i form af indtryk og stress.
Mange migrænikere synes, at det er et godt
billede på, hvordan vi tilpasser os til livet
med migræne.

Nu er der måske en forklaring på, hvad det er, som
giver os god grund til at tale om migrænehjernen. Vi
har simpelt hen flere forbindelser i hjernen, mellem
12 forskellige centre, sammenlignet med ikkemigrænikere (1). Jo flere migræneanfald vi har haft,
jo stærkere broer (forbindelser mellem centrene) er
der i vores hjerne. Derfor anbefaler disse forskere
en aggressiv behandling af migræneanfald.
Vi ved endnu ikke helt, hvad de mange forbindelser
betyder, men første skridt på vejen til forståelse, er
klart nok at beskrive, at der er en forskel.
Kortlægningen af forbindelserne mellem centrene i
hjernen er en ret ny gren af hjerneforskningen. Gennembruddet kom i 2011, da et forskerteam fra Holland og USA fandt en måde at kortlægge aktiviteten
i nervecellerne i hjernen hos levende mennesker (2).
(1) K. Li, L. Liu, Q, Yin, W. Dun, X. Xu, J. Liu og M. Zhang, 2016. Abnormal rich club organization and impaired correlation between
structural and functional connectivity in migraine sufferers. Brain
Imaging and Behavior. DOI 10.1007/s11682-016-9533-6
(2) M. P. van den Heuvel og O. Sporns, 2011. Rich-Club Organization of the Human Connectome. The Journal of Neuroscience 31,
15775–15786.

Nerveceller i broforbindelserne
(feeders på engelsk) hos raske
forsøgspersoner (HC (healthy controls), sort søjle) og hos migrænikere uden aura (MwoA (migraine
without Aura), rød søjle). Skalaen til
venstre angiver antal forbindelser.
Stjernen ovenover søjlerne viser, at
forskellen i søjlernes højde er troværdig (statistisk signifikant).

En gennemsnitlig hjernes
centre og forbindelser
hos en ikke-migræniker
Røde cirkler er centre
i hjernen, som har stor
aktivitet. Røde linjer er
forbindelser (’broer’, som
har højere aktivitet end
gennemsnittet, og grønne
linjer er forbindelser med
lav aktivitet. (2)

En migrænehjerne med
markeringer for hvor der
er ekstra stærke bro-forbindelser mellem centre i
hjernen
Røde cirkler er de store
centre i hjernen, grå cirkler
er mindre centre, og blå
streger er ekstra-stærke
broforbindelser. (1)

De to figurer er fra 2 forskellige artikler og har derfor
forskellig fremtræden, selvom de reelt viser den samme
type information

Den agressive behandling, som forskerne anbefaler, er
næppe blot smertelindring, for migrænen fortsætter formentlig uforandret, selvom vi dulmer hovedpinen. Triptanbehandling, som genopretter diameteren i blodkarrene i hjernen, kunne være en form for behandling, som
mindsker dannelsen af de ekstra forbindelser i hjernen.
Allerbedst vil det være, om man kan undgå anfald, f.eks.
ved at kende sine triggere.
Forskerne kikkede ikke på forsøgsdeltagernes genetik, så
vi ved ikke, hvor stor en del af de 30 migrænikere uden
aura i undersøgelsen, som f.eks. havde genetiske afvigelser, som gav dem fødevaremigræne, og hvor mange der
fik migræne af andre årsager.
’Rich club’ er forskernes betegnelse for centre i hjernen
med ekstra stor aktivitet.

Postdrom – efter migræneanfaldet
migræne

at genoptage de daglige aktiviteter i
Hver anden migræniker fortæller, at de har det halvskidt i mere end 24 timer efter migrænens
ophør.
timerne efter at
Træt
Svimmel
et migræneanDe hyppigste
fald er ovre. Det
Ømt hoved
Humørsvingninger
symptomer i
kalder lægerne
postdromen er
postdromTænke…?
Migræne
træthed, ømhed
symptomer. Ubehaget
i hovedet, det er
kan være så voldsomt,
svært at tænke,
at det ikke er muligt

føles som tømmermænd, skiftende
humør og svimmelhed, viser en gennemgang af litteraturen om prodrome.
Vi kender ikke årsagen til fænomenet
postdrom.
P. Bose og P. J. Goadsby, 2016. The migraine postdrome. Curr Opin Neurol preprint,
DOI:10.1097/WCO.0000000000000310
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Har du palinopsia?
migræne

Først må vi lige forklare, at
palinop-sia er det at se et ’efterbillede’. Forskerne brugte
en smartphone i et mørkt
rum og viste forsøgsdeltagerne en farvet
firkant (rød, blå, gul,
grøn eller hvid) i 1 minut. Forsøgsdeltagerne oplyste derefter, hvor længe de så firkanten,
efter den var slukket, og om de
så den oprindelige farve, eller
en kontrastfarve.
57% af migrænikerne i forsøget og 10% af kontrolpersonerne havde palinopsia. Migrænikernes palinopsia varede

i gennemsnit ½ minut, mens de
få kontrolpersoner, som havde
palinopsia kun havde effekten i
ca. 6 sekunder. Den røde firkant
gav den
længste palinopsia.
3 ud af 4 migrænikere med
palinopsia så
både den oprindelige farve og
kontrastfarven,
mens hver femte
kun så den oprindelige farve, og
ganske få så kun

kontrastfarven.
Der var en klar sammenhæng mellem
antal migrænedage og tendensen til
at have palinopsia. Migrænikere med
allodynia og med støj som trigger,
havde desuden oftere palinopsia.
J. Kalita, R. Uniyal og S. K Bhoi, 2016. Is palinopsia in migraineurs an enhanced physiological phenomenon? Cephalalgia preprint DOI:
10.1177/0333102415625610

Danske forskere efterlyser laboratorietest
for migræne og andre hovedpinesygdomme
genetik

Migrænikerne har sukket efter en test, som kan vise om
vi har migræne eller ’noget
andet’, i rigtigt mange år. Nu
har to forskere fra Dansk Hovedpinecenter (Henrik Schytz
og Jes Olesen) gennemgået den
videnskabelige litteratur og har fundet en række forskellige tests, som
er brugt i forskningsprojekter (1).
Testene kan bruges til at identificere
en række under-grupper af migræne
og hovedpine, og andre sygdomme,
som giver disse symptomer.
Testene spænder vidt, fra en helt
enkel test ved et tryk på huden på
toppen af hovedet over elektrisk
påvirkning af trigeminusnerven for at
se om patienten blinker med øjnene,
til provokation med f.eks. nitroglycerin, for at se om der kommer et
migræneanfald.
Der er mange tests, som er brugt i
forsøg. Men inden en test kan anbefales og blive en ’standard-metode’,
skal der gennemføres en lang række
forsøg for at sikre, at alle specialiserede hovedpineklinikker (og efterhånden også de praktiserende læger)
kan udføre testen korrekt og få de
korrekte svar – om patienten har
14
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migræne eller om det er noget helt
andet, som har nogenlunde samme
symptomer. Samtidig må testen ikke
omfatte farlige procedurer (f.eks.
blodprøver fra en arterie). Så der
skal internationalt samarbejde til, og
en hel del forskningsmidler.
De to danske forskere har helt
bevidst ikke omtalt genetiske tests.
Der er en rivende udvikling i gang på
dette område. En helt ny publikation
synes f.eks. at vise, at en genetisk
test på en blodprøve med stor sikkerhed kan påvise migræne (2). Den
bygger på 54 forskellige gener, som
hver for sig har (kan have?) forskelligt udtryk hos migrænikere og hos
ikke-migrænikere. Figuren viser et
eksempel på en sammenligning mellem en migræniker og en kontrolperson. Hvis der er farveforskel i højre
og venstre side ud for et gen, viser
det, at migrænikeren på dette punkt
har anderledes genetik end kontrolpersonen.
Da den genetiske metode bruger en
blodprøve til analysen, kan den – formentlig – rimeligt let indgå i laboratoriernes analyse-repertoire.

(1) H. W. Schytz og J. Olesen, 2016. Laboratory tests of headache disorders – dawn
of a new era? Cephalalgia preprint, DOI:
10.1177/0333102415612585
(2) Z. Gerring, A. J. Rodriguez-Acevedo,
J. E. Powell, L. R. Griffiths, G. W. Montgomery og D. R. Nyholt, 2016. Blood gene
expression studies in migraine: Potential
and caveats. Cephalalgia preprint, DOI:
10.1177/0333102416628463

Gener og gliaceller
genetik

Gliaceller er celler i hjernen,
som danner de proteinskeder,
som beskytter de neuroner,
som tilsammen danner den
hvide og den grå substans. Vi
har (mindst) 3 forskellige typer af gliaceller: Astrocyter,
som er mere eller mindre stjerneformede, oligodendrocyter, som kun har
få forgreninger, og mikro-gliaceller,
som kommer i rigtig mange varianter
og som kan reagere hurtigt, hvis der
skal laves en lille reparation et sted i
hjernen. Mikroglia-celler er ikke nerveceller, men er dannet af knoglemarven ligesom de røde blodlegemer.
Udviklingen hos hvert enkelt menneVores viden om de gener, som
styrer vores fysiologi og udvikling,
udvides hurtigt for tiden. Det er
endnu ikke undersøgt, om det er
muligt at ’korrigere’ de afvigelser,
som forskerne fandt i denne undersøgelse, så migrænikerne kan
få færre anfald.

ske af alle tre typer gliaceller styres
– selvfølgelig – af en række gener.
Kortlægningen af
vores gener er nu
så udbredt, at store
mængder data kan
sammenlignes.
Derfor kikkede et
forskerhold på, om
5.000 migrænikere
med og uden aura
havde de samme
gener, som allerede var kendt
som relaterede
til udviklingen af
gliaceller, som en
kontrolgruppe som
omfattede 13.500
personer.
Det viste sig, at
migrænikerne afveg
fra kontrolgruppen
ved at have gener,
som modificerede
astrocyternes og

Oligodendrocyter og astrocyter
er specialicerede nerveceller i
hjernen, som lægger sig som en
beskyttende kappe rundt om de
egentlige nerveceller i hjernen.
De blå celledele på billedet er
gliaceller, de røde er egentlige
nerveceller (neuroner), som sender signaler rundt i hjernen.

Børns madvaner kan udløse
migræne

En gennemgang af den videnskabelige litteratur viste, at f.eks.
chokolade, ost, citrusfrugt var hyppige triggere hos børn. Teenagere
(op til 17 år gamle) angav også ofte
alkohol som en trigger. Et højt indhold af fedtstof i maden er også en
velkendt trigger, sepcielt for børn,
ligesom tyggegummi (især med
aspartam), og røget/speget kød
som pølser (hotdogs ol. og salami)
og bacon udløser mange anfald.
Alkohol som trigger for børn kan
måske overraske de lidt ældre

E. Eising C. de Leeuw,
J. L. Min, og mange
andre, 2016. Involvement of astrocyte
and oligodendrocyte
gene sets in migraine
Cephalalgia preprint
DOI: 10.1177/03331
02415618614

Paracetamol
virker ikke på
børn og unges
migræne
Men Ibuprofen har en lille
effekt, og triptaner har
generelt en rimelig god
virkning. Det er konklusionen på en gennemgang af
27 studier med mere end 8000 deltagere. Triptanerne havde lidt flere,
men ingen alvorlige bivirkninger.

børn

børn

Der er god dokumentation på, at stærkt
overvægtige børn har
større risiko for at
have migræne end de
normalvægtige. Og der er samtidig en voksende forståelse for,
at mange af de madvarer, som
børn vælger, er medvirkende årsager til mange migræneanfald.

oligodendrocytternes membraner en
smule, så nervecellerne formentlig
ikke sender alle
signaler helt så
effektivt, som
hos kontrolpersonerne. Mikrogliacellerne hos
migrænikerne
afveg derimod
ikke ret meget fra
kontrolgruppen.
Spændende er det
også, at der var
klar forskel i de
afvigende gener
hos migrænikere
med og uden aura.

generationer, men faktisk drikker
(drak?) preteens og teenagere 25%
af al den alkohol, der indtages i
USA.
Mangel på søvn er den næsthyppigste trigger, men brug af elektroniske skærme synes ikke at have en
effekt, så længe børnene ikke er
overvægtige.
A. Russo, A. Bruno, F. Trojsi, A. Tessitore og
G. Tedeschi, 2016. Lifestyle Factors and Migraine in Childhood. Curr Pain Headache Rep
20, 9, DOI 10.1007/s11916-016-0539-y

Gennemgangen blev lavet af
Cochrane Instituttet, som er
uafhængigt af medicinalindustrien,
og som anses som en meget lødig
institution.
L. Richer, L. Billinghurst, M. A. Linsdell, K.
Russell, B. Vandermeer, E. T. Crumley, T. Durec, T. P. Klassen og L. Hartling, 2016. Drugs
for the acute treatment of migraine in children and adolescents. Cochrane Database
of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art.
No.: CD005220. DOI: 10.1002/14651858.
CD005220.pub2.
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Næsten alle kan få migræne

Efter ca. 3 timer begyndte en hovedpine hos alle, og hovedpine med
tilhørende migrænesymptomer hos
20 ud af 30 deltagere i forsøget.
De fik derefter en sumatriptan tablet
eller en placebotablet, men sumatriptanen havde ingen effekt sammen-

Redaktørens overvejelser
”Danskernes Sundhed” er Sundhedsstyrelsens løbende undersøgelser af,
hvor mange der har en lang række
sygdomme. Der er bl.a. data for migræne og hypppig hovedpine fra 1987
til 2013. Antallet af danskere med migræne og hyppig hovedpine er steget
med ca. 0,4% om året i perioden fra
1987 til 2013.
Man skal være meget forsigtig med
at fremskrive data fra ca. 25 år, til en
længere periode, men som tankeeksperiment gør vi det her. Hvis stigningstakten fortsætter uændret med
0,4% flere migrænikere om året indtil
2087 (dvs. 100 år fra de første opgørelser), vil ca. 50% af befolkningen
lide af migræne i 2087. Der er selvfølgelig ikke nogen form for sikkerhed
for, at denne spådom vil blive opfyldt.
Men de første 25 års data, som viser
denne rimeligt stabile stigning (med
et lille dyk i 2013, som senere data
vil afsløre som en tilfældighed eller
som tidspunktet, hvor migræne blev
mindre almindelig) giver anledning til
noget af et skrækscenario.

lignet med placebo. Forskerne
konkluderede, at Isosorbide5-mononitrate derfor ikke duede
til at fremkalde migræne i laboratoriet, for ’migrænen’ kunne
ikke behandles på normal vis.
Behandling med ibuprofen og
paracetamol hjalp, indtil kroppen
selv havde nedbrudt det ekstra
NO i løbet af omkring 12 timer.
Forskerne spekulerer nu over,
hvorfor sumatriptan ikke havde
nogen effekt, men har endnu ikke
en forklaring.
E. K. Hansen og J. Olesen, 2016. Towards a
pragmatic human migraine model for drug
testing: 2. Isosorbide-5-mononitrate in
healthy individuals. Cephalalgia preprint.
DOI: 10.1177/0333102416636095

Hvis stigningen fortsætter, må vi forvente, at hver anden voksne dansker
vil lide af migræne i slutningen af
dette århundrede, dvs. at der stadig til
den tid er ca. 15% ’potentielle migrænikere’, som kan blive ramt.
Selvom stigningstakten måske ikke
fortsætter, som den er begyndt, er
der alligevel god grund til at forske i
og tænke alvorligt over, hvad årsagen
kan være.
Det er helt sikkert, at det skyldes ydre
forhold – miljøet, i form af fødevarer,
medicin, forureninger, stress og andre
menneskeskabte påvirkninger.
Desværre vil det næppe sælge medicin at finde ud af, at en eller flere
faktorer i vores omgivelser er årsag
til det stigende antal migrænikere.
Derfor vil medicinalbranchen næppe
lægge penge i dette.
De offentlige kasser, som jo betaler for vores sygefravær og sociale
foranstaltninger, når vi f.eks. mister
arbejdet pga. migrænen, burde være
mere interesserede i at skabe mulig-

Vidste du, at...
risikoen for at have migræne mere end 10 dage om
måneden er 50% højere for kvinder de første år efter
overgangsalderen, sammenlignet med kvinder i årene
inden overgangsalderen? Det viser en rundspørge til 3.664
amerikanske kvinder mellem 35 og 65 år.
16
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Interessant i dette forsøg er også, at
den migræne, som forsøgsdeltagerne
fik, gav lettere smerter end spontane
anfald. Hovedpinens styrke måles på
en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den
væste smerte tænkelig, og 1 er ingen
smerte. I forsøget var hovedpinesmerterne omkring 4 (2 til 6) på skalaen, mens spontan migræne anses for
at give moderat til alvorlig smerte,
dvs. over ca. 5 på VAS-skalaen.
Den manglende virkning af sumatriptan forekommer velkendt blandt
migrænikere. Mange oplever enkelte
eller mange anfald, hvor triptanerne
ikke har nogen virkning. Måske er de
danske forskere på sporet af noget
rigtigt spændende her!

Fremskrivning af procentdel
med migræne og hyppig hovedpine 1987 - 2013
60

% med migræne og hovedpine

triggere

Et dansk forsøg på at udløse
migræne i laboratoriet har
vist, at 2 ud af 3 ikke-migrænikere kan få migræne, hvis
de får en varig påvirkning
med NO (det samme stof
som gives til hjertepatienter som nitroglycerin). I forsøget fik
deltagerne en tablet med Isosorbide5-mononitrate, som i kroppen langsomt omdannes til NO.

Y=0,43x + 3,85
50

Dvs. en stigning
på 0,4% om året
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heder for forskning i hvilke miljøfaktorer, der øger antallet af migrænikere.
Redaktøren er superoptimist, og
håber derfor, at det lille fald i antal
migrænikere i 2013 ikke er en tilfældighed, og at det er det første lille
tegn på, at vores miljø er ved at blive
lidt bedre for migrænikerne.
Tiden vil vise, om der er grund til
denne optimisme.
E. K. Hansen og J. Olesen, 2016. Towards a
pragmatic human migraine model for drug
testing: 2. Isosorbide-5-mononitrate in
healthy individuals. Cephalalgia preprint. DOI:
10.1177/0333102416636095

V. T. Martin, J. Pavlovic, K. M. Fanning, D. C.
Buse, M. L. Reed og R. B. Lipton, 2016. Perimenopause and Menopause Are Associated
With High Frequency Headache in Women
With Migraine: Results of the American
Migraine Prevalence and Prevention Study.
Headache 56, 292-305.

Blomsterduft giver migræne
Migrænen kom hurtigt
efter duft-påvirkningen –
mellem 6 og 260 minutter
efter duft-påvirkningen.
Forfatterne oplyste ikke,
hvor længe anfaldene varede. Der var 72 migrænikere og 84 deltagere med
andre primære hovedpiner
i forsøget.

triggere

En parfume med
blomsterduft udløste migræneanfald
hos hver tredje forsøgsdeltager, som
led af migræne.
Deltagere i forsøget, som havde andre typer
hovedpine, fik ikke anfald
eller hovedpine af duften.

triggere

Vil du med i biffen?
Måske ikke. For mange
migrænikere har erfaret,
at de får migræne af at gå i
biografen.

Det er specielt yngre kvinder,
der lider af migræne, som udvikler migræneanfald eller hovedpine,
mens de ser film i 3D. Hvis de ser en
3D-film hjemme på TV eller computer,
er risikoen mindre for at få hovedpine/
migræne af filmen.

Der er ikke rigtig
nogen gode forklaringer på dette,
men hvis turen går
i biografen til en
3D-film, er der mindst risiko for at få
hovedpine af filmen, hvis man vælger
en plads langt fra lærredet.
Risikoen for at få migræne af en
2D-film var mindre, og afstanden fra
lærredet havde ingen betydning, hvis
det var en 2D-film.

R. P. Silva-Neto, A. B. Rodrigues, D. C. Cavalcante, P. H. P. B. Ferreira, E. P. Nasi, K. M. de
Holanda Sousa, M. F. P. Peres og M. M. Valenca,
2016. May headache triggered by odors be regarded as a differentiating factor between migraine and other primary headaches? Cephalalgia preprint DOI: 10.1177/0333102416636098

Forfatterne oplyser ikke, hvilken
parfume de brugte til forsøget. Billedet kan derfor være misvisende.

Resultaterne stammer
fra en undersøgelse med
1267 biografgængere. Ca.
11% af dem fik migræne
eller hovedpine, mens de
så 3D-film, mens kun ca.
7% fik migræne eller hovedpine af en
almindelig film (2D).
M. Braschinsky, A. Raidvee, L. Sabre, N.
Zmachinskaja, O. Zukovskaja, A. Karask, B. Saar
og A. Rakitin, 2016. 3D cinema and headache:
The First evidential relation and analysis of involved Factors. Front. Neurol. 7, 30. doi: 10.3389/
fneur.2016.00030

Migræne påvirker også partneren
sammenlignet med partnerens vurdering.

Mon ikke alle migrænikere spekulerer mere eller mindre over, om
de nu også slår til, i tilstrækkelig
grad, i familien. Vi aflyser festlige
lejligheder, overlader husarbejde
og børnepasning til partneren, og
bidrager ikke så meget, som vi
gerne vil, til familiens økonomi.
Denne type spørgsmål har Mayoklinikken stillet til 3.500 husholdninger med en voksen migræniker.
Der var enlige migrænikere, migrænikere med en partner, og migrænikere
med og uden børn.
Det generelle billede, der kom frem,
er, at migrænikerne forsømmer at
deltage i sociale arrangementer,
mens deres partnere ca. hver tredje
gang der aflyses noget festligt, tager
afsted alligevel.
Sammenlignet med partnerne, følte
migrænikerne i højere grad, at de
overlod husarbejde og børnepasning

De to parter i et samliv havde
derimod samme opfattelse af,
at migrænen stjal fra deres
’alenetid sammen’.

til partnerne. Forskellen i opfattelse
var størst i de familer, som havde
børn. Ja faktisk overvurderede migrænikerne deres ’fravær’ med 100%

Mon ikke disse resultater er en
god grund til at give vores partner
og/eller børnene et knus. Samtidig kan vi jo sige tak for det gode
samarbejde, og hans/hendes/
deres tolerance overfor vores
periodevise fravær og krav til
forståelse.

Migrænikerne var desuden
langt mere bekymrede over,
at de ikke bidrog på lige fod
til familiens økonomi. Her
overvurderede migrænikerne også
problemerne med 50 – 100% i forhold
til deres partnere.
Så ja, migræne påvirker familiens liv,
men ikke helt så slemt som migrænikerne har tendes til at mene.
D. C. Buse, A. I. Scher, D. W. Dodick, M. L. Reed,
K. M. Fanning, A. Manack Adams, og R. B.
Lipton, 2016. Impact of Migraine on the Family:
Perspectives of People With Migraine and Their
Spouse/Domestic Partner in the CaMEO Study.
Mayo Clin Proc. 91, 596-611 www.mayoclinicproceedings.org
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Besværlige patienter får flere fejldiagnoser
behandling

Læger kan lave fejl. Trods
alt er de mennesker. Men
fejlprocenten stiger, hvis
lægen oplever, at patienten
er vanskelig. Jo mere kompliceret diagnosen er, jo større
fejlprocent, når patienten
ikke reagerer som lægen forventer. Fejlprocenten for komplicerede diagnoser steg med 42%, og for
simple diagnoser med 6%, når patienterne var besværlige (1).

I de oprindelige artikler bruges ordet
’disruptive’ om de besværlige patienters opførsel. Det kan oversættes til
dansk som ’forstyrrende’ eller ’nedbrydende’ eller ’ødelæggende’. Det er
altså et ganske stærkt ordvalg, som
Redaktørens kommentar
Disse resultater er yderst forstyrrende for patienterne. Selvom det
intuitivt er klart, at læger kan blive
irriterede på deres patienter, virker
det voldsomt, at opførsel, som formentlig er hyppig i konsultationerne,
i den grad øger risikoen for en fejldiagnose.
Patienterne kommer jo ikke hos
lægen for at få en hyggesludder.
De kommer, fordi der er noget galt,

Vidste du, at...
73% af kvinder med migræne søger
læge i forbindelse med migræne?
Kun 49% af de mandlige migrænikere
søger læge (1).
Kvinder oplever, at migrænen er mere
belastende end mænd og at den påvirker deres valg af uddannelse, deres
karriere-succes og deres indtægt. (2).
(1) R. B. Lipton, M. E. Bigal, 2005. Migraine: epidemiology, impact, and risk factors for progression. Headache 45 Suppl 1:S3-S13.
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her omsættes til ’besværlig’.
Et forskerhold definerede 8
forskellige typer af ’besværlige patienter’ (se boks). En
flok medicinstuderende fik
til opgave at agere som disse
besværlige patienter hos en
lang række læger, eller som
helt neutrale patienter med
tilsvarende symptomer.

8 typer af ‘besværlige’ patienter,
som indgik i forsøget
1. ‘frequent demander’ (en plageånd)
2. en aggressiv patient
3. en patient som tvivler på lægens
kompetance
4. en patient som ignorerer lægens råd
5. en patient som ikke forventer at få
støtte fra lægen
6. en patient som er totalt hjælpeløs
7. en patient som truer lægen
8. en patient som anklager lægen for
diskrimination

Lægerne brugte lige lang tid
på de besværlige patienter
som når patienterne opførte
sig som forventet. Men, konkluderer forfatterne, lægernes
mentale ressourcer er jo begrænsede, og når nogle af ressourcerne
bliver optaget af at håndtere den
uhensigtsmæssige opførsel, bliver
der mindre tankevirksomhed tilbage
til at finde den korrekte diagnose (2).
(1) H. G. Schmidt, T. van Gog, S. C. E. Schuit, K.
Van den Berge, P. L A Van Daele, H. Bueving,
T. Van der Zee, W. W. Van den Broek, J. L. C. M.
Van Saase og S. Mamede, 2015. Do patients’
disruptive behaviours influence the accuracy

det gør ondt, de er bekymrede, og
de vil allerhelst have en her og nu
løsning. Og den leverer lægen nok
ikke. Der skal undersøgelser til, der
er ventetider, måske henvisninger
til specialister osv. Det kan let føre
til ’utålmodige patienter’ (læs:
plageånder, som har let til at blive
aggressive, og som føler at lægen
svigter, eller kommer med fjollede
råd). Patienterne søger så på nettet,
og konkluderer, at lægen ikke helt
kan sit stof.

of a doctor's diagnosis? A randomised experiment. BMJ Quality & Safety doi:10.1136/
bmjqs-2015-004109
(2) S. Mamede, T. Van Gog, S. C. E. Schuit, K. Van
den Berge, P. L. A. Van Daele, H. Bueving,
T. Van der Zee, W. W. Van den Broek, J. L.
C. M. Van Saase og H. G. Schmidt, 2016.
Why patients’ disruptive behaviours.impair
diagnostic reasoning:.a randomised experiment. BMJ Quality & Safety DOI 10.1136/
bmjqs-2015-005065

Jo, det er svært at være læge. Men
det er også krævende at være den
tålmodige og ’neutrale’ patient, når
ens verden er på vej til ruiner, og der
ikke er løsninger i sigte.
Resultaterne af disse undersøgelser
af lægernes adfærd understreger, at
de patienter, som mestrer at bevare
roen og tilliden til lægen, og som
formentlig har de største mentale
overskud, også er dem, der får den
bedste behandling.

Redaktørens kommentar
Er kvinderne mere pylrede end mændene? Nej, det er de
nok ikke.
En mere sandsynlig forklaring på den stærkere belastning pga. migræne er, at migræne, som udløses af
østrogensvingninger, er mere belastende end mændenes
migræner.
Kvinder, som jo er bærere af to X-kromosomer, kan deruden have to udgaver af den gen-variant, som disponerer
for fødevaremigræne. Mænd, som kun har et X-kromosom, har højst et anlæg for at have fødevaremigræne. To
udgaver af genet for fødevaremigræne giver en stærkere
reduktion af aktiviteten af enzymet MAO, som bl.a. nedbryder tyramin, som kan give fødevaremigræne.

(2) T. J. Steiner,
L. J. Stovner, Z.
Katsarava, J. M.
Lainez, C. Lampl,
M. Lantéri-Minet,
D. Rastenyte, E.
Ruiz de la Torre, C.
Tassorelli, J. Barré
og C. Andrée,
2014. The impact
of headache in
Europe: principal
results of the
Eurolight project.
. J Headache
Pain 15, 31. doi:
10.1186/11292377-15-31.

Åbent brev til verdens migræneforskere
Kære
migræneforskere

mængder tyramin. Har man den
laveste enzymaktivitet, nedbrydes
tyramin langsomt og kommer i kredsløb med blodet. Da tyramin virker
kar-sammentrækkende, udløser lidt
for store mængder af tyramin i blodet
et migræneanfald. Dette varer indtil
andre enzymer, f.eks. i leveren, har
nedbrudt tyraminen. Det kan tage
nogle dage.
Gentest kan identificere RS6323
Det er muligt med forholdsvis enkle
midler at afgøre, hvilken udgave af
RS6323 en person har, og dermed
også aktiviteten af enzymet MAO-A.

Op til 30 % af alle migrænikere
har svært ved at nedbryde tyramin, som de indtager med maden.
De får hyppige migræneanfald,
fordi de ikke kan identificere de
fødevarer, som udløser migrænerne, med tilhørende problemer
med at passe arbejde og familie,
nedsat livskvalitet og måske mistet kontakt til arbejdsmarkedet.
Nu kan viden om vores gener
hjælpe dem.
Gen bestemmer aktiviteten af
monoaminoksidase A
Genetikerne har de sidste 10 års tid
arbejdet en del med migræne-gener.
De har f.eks. identificeret den SNP
(et lille stykke DNA), som afgør, hvor
aktiv enzymet monoaminoksidase A
(MAO-A) er. Det er det enzym, som
hovedsageligt nedbryder tyramin.
Tyramin findes i større eller mindre
mængder i mange fødevarer og er
en potent migrænetrigger. Tyramin,
som ikke bliver nedbrudt i kroppen,
udløser migræne hos en undergruppe
af migrænikere. Vi ved ikke præcis
hvor stor undergruppen er, men den
afvigende SNP på X-kromosomet er
fundet hos ca. 30% af en stor gruppe
mennesker.
Den SNP, som afgør, hvor aktivt
enzymet MAO-A er, kaldes RS6323.
RS6323 findes i tre udgaver: en der
giver stærk aktivitet af enzymet, en
der giver stærkt reduceret aktivitet,
og en der giver en aktivitet midt imellem.
Har man den stærke enzymaktivitet,
nedbrydes tyramin i maden straks, og
man får ikke migræne af selv store

De personer, som reagerer på tyramin, kan derfor identificeres entydigt
ved en simpel test.
Der mangler undersøgelser
om sammenhængen mellem
enzymaktivitet og migræne
Man ved stort set intet om, hvor lidt
eller hvor meget tyramin der skal til,
for at fremprovokere et migræneanfald, hvis man har den reducerede
MAO-A enzymaktivitet.
Det betyder, at selv de bedst informerede fødevaremigrænikere mangler
basal viden. De ved ikke med sikkerhed, om de får migræne af at indtage tyramin. De ved ikke hvor store
mængder, der skal til for at udløse
et anfald. Og kvinderne ved ikke, om
deres reaktion overfor tyramin i maden f.eks. ændrer sig i takt med deres
månedlige cyklus.
Perspektiver i de forventede
resultater af forskning på dette
område
Med viden om, hvor mange der faktisk
har den nedsatte MAO-A aktivitet
(meget nedsat eller noget nedsat
aktivitet) og hvor store mængder
tyramin, der skal til for at trigge
migræneanfald hos dem med stærkt
eller mindre stærkt nedsat enzymaktivitet, bliver den enkelte tyraminmigræniker rustet langt bedre til at
undgå madvarer, som har højt indhold
af tyramin.

værdier, som givetvis er langt højere,
end godt er for tyramin-migrænikere.
Et udbredt kendskab til, at visse
migrænikere reagerer på lige netop
tyramin, vil også medføre, at en stor
gruppe migrænikere vil kunne undgå
nogle eller de fleste af deres migræneanfald. Herved spares sygedage,
smerter og ubehag for migrænikerne,
og formentlig vil et stort antal hårdt
ramte migrænikere få en langt bedre
livskvalitet – måske i form af en ændring fra migræne næsten hver dag til
kun spredte anfald.
Økonomi
Set fra medicinalindustriens synspunkt, vil det næppe være vigtigt, at
sponsorere forskning, som har som
klart mål at begrænse antal migrænedage hos en stor gruppe migrænikere.
Da resultaterne af denne type forskning i høj grad vil give besparelser
på de offentlige udgifter til f.eks.
kontanthjælp, flexjob og drift af
Jobcentre, vil det være nærliggende,
om denne type forskning bliver betalt
af offentlige midler.
Andre fødevaretriggere – senere
projekter?
Tyramin er nok den hyppigste
fødevare-trigger. Phenylethylamin,
octopamin og histamin (som også er
biogene aminer, der påvirker blodkars
diameter), har lignende relativt enkle
genetiske årsager. Det vil derfor være
oplagt også at undersøge migrænikere, som mener, de reagerer netop på
disse, med henblik på at identificere
en eller flere genetiske årsager til
reaktionerne.
Med venlig hilsen
Anne Bülow-Olsen

Kendskab til ’grænseværdierne’ for
migrænikernes tolerance for tyramin
vil også kunne indgå i arbejdet for at
få reduceret tyraminindholdet i en
lang række fødevarer, og evt. få nedsat de allerede eksisterende grænseMigræneNyt nr. 2 2016
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Hvad er vigtigt for medlemmerne?
Medlemmerne
vil gerne
bevare
Migrænikerforbundet som
uafhængigt, men
gerne med
et løst samarbejde med Migræne- og
Hovedpineforeningen. Hjemmesiden
er en vigtig informationskilde mht.
nyheder og hotte emner, og MigræneNyt skal stadig bringe nyt fra
forskningen, men gerne kombineret
med mere journalistiske artikler.
Vi bad alle de medlemmer, som vi
havde en mailadresse på, om at svare
på nogle spørgsmål, om hvad der er
vigtigt for dem, her i Migrænikerforbundet.
3 ud af 4 af de 68 respondenter ønskede, at forbundet også i fremtiden
skal arbejde uden at modtage midler
fra medicinalfirmaer eller andre, som
vil sælge noget decideret til migrænikere.
Halvdelen af dem, der besvarede
spørgsmålet om samarbejde mellem
Migrænikerforbundet og Migræneog Hovedpineforeningen, mente at
et løst samarbejde er bedst. Resten
fordelte sig ligeligt mellem dem, der
gerne ser en sammensmeltning af
foreningerne, og dem, der ønsker en
klar adskillelse mellem foreningerne.

Sponsorstøtte
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Bestyrelsen bør vurdere enkeltsager mht. støtte

Sam arbejde m ellem foreniger
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Fælles forening med Migræne- og Hovedpineforeningen
Løst samarbejde mellem de to foreninger
Klart adskilte foreninger

Hjem m eside og facebook

0

10

Hjemmeside med 'hotte' og aktuelle emner
Let læste oversigtsartikler på hjemmesiden
Sats mere på Facebook
Generel opdatering, sprogligt og indholdsmæssigt

MigræneNyt

0

10

Mere journalistisk stof
Skriv om seneste landvindinger fra forskningen
Kombination af journalistisk stof og videnskabsnyheder

Næsten halvdelen af besvarelserne
viste at hjemmesiden er vigtig som
informationskilde til nyheder og
’hotte’ emner, mens interessen for
at styrke Facebook-gruppen var
væsentlig mindre, idet kun ca. 1 ud af
7 syntes, at Facebook skulle styrkes.
Hver fjerde mente, at hjemmesiden
kan trænge til en sproglig og indholdsmæssig opdatering, og mindre
end hver femte ville gerne have mere

Jeg forestiller mig, der godt kan være situationer,
hvor der ikke vil opstå interessekonflikt .... derfor
synes jeg bestyrelsen skal have muligheden for at se
på enkeltsager. Jeg mener dog som udgangspunkt, at
vi skal være uden støtte, hvor der kan være interessekonflikt fra firmaerne.

•

Der kan godt være ukontroversielle områder, hvor en
økonomisk støtte ikke vil betyde meget. Det stoler jeg
på, bestyrelsen kan gennemskue.

•

Enkelte afgrænsede initiativer, der er sponsorerede,
kunne måske forsvares.
MigræneNyt nr. 2 2016

30

Fortsæt arbejdet uden støtte fra medicinalfirmaer

Om sponsorer
• Medicinalfirmaer må jo ikke annoncere eller informere
om deres produkt overfor patienter, så der er ingen
risici ved at modtage støtte.

20

20

Åbn op for mulighed for støtte fra medicinalfirmaer

Kommentarer fra medlemmerne

•

10

letlæste artikler på hjemmesiden.
Læserne vil endelig gerne have artikler i MigræneNyt med nyt fra forskningen og gerne kombineret med
nogle mere journalistiske artikler.
Det er et fint udgangspunkt for den
nye bestyrelses arbejde. Tak til alle
som har besvaret spørgeskemaet.
Anne Bülow-Olsen

Om samarbejdet mellem foreningerne
• Udveksling af informationer, samarbejde omkring
erfaringer og rådgivning.
•

Jeg er medlem af begge foreninger, og synes, det er
rart at læse noget forskelligt, og synes I nogle gange
giver en bedre viden/forklaring end Migræne- og
Hovedpineforeningen gør. Personligt synes jeg, det er
rart, der er to vidt forskellige foreninger, og ligemeget
hvad, vil jeg altid være medlem.

•

Har netop valgt at være medlem hos jer frem for
Migræne- og Hovedpineforeningen, fordi I er mere
videnskabeligt baseret. Var tidligere medlem hos dem,
og blev træt af alle de hokus pokus artikler, der var i
deres medlemsblad.

•

Man kunne åbne op for annoncering, også fra migræne-medicin, men stadig forbeholde sig ret til at være

kritiske.

•

Som den er nu.

I tvivl ... ved det ikke.

•

Ikke alle er på Facebook.

Om hjemmesiden
• Ved ikke

•

I må endelig ikke skippe hjemmesiden. Den er virkelig god.

•

For alt i verden.... IKKE facebook. Siden er fin, som den er.

•

Fint som det er - jeg er ikke på
Facebook.

•

Jeg synes hjemmesiden er
flot og rigtig god - men jeg
må indrømme, at jeg bruger
facebook mere. Jeg tænker at I
kunne linke til nyheder på hjemmesiden på facebook. På den
måde får I mere trafik, og de to
understøtter hinanden.

•

Er godt tilfreds, som det er.

•

•

•

•

Hjemmeside og FB har hver
sit formål. Hjemmesiden er
god til generel og dybere info
omkring migræne. Praktisk info
og viden, oplysende film. FB kan
bruges til aktuelle ting, rådgivning (gruppen) og at connecte.
Bevar begge!
Bruger sjældent hjemmesiden.
Følger lidt med.

•

Er meget tilfreds med bladet,
som det er nu.

•

Bevar endelig Jeres evidensbaserede tilgang.

Bruger aldrig hjemmesiden.

•

Mere om migræne og kost.

•

Hellere mere dybdegående end
oversigtsartikler.

•

•

Kender den ikke.

•

Jeg er meget tilfreds med
hjemmesiden, som den er. Den
er supergod og nem at finde
rundt i. Ønsker ingen ændringer.

Referater af de seneste landvindinger er i et alt for indforstået biokemikersprog. Færre
landvindinger bedre forklaret.

•

•

Mangler lidt mere 'populærvidenskabelige' resuméer af
nyeste videnskabelig forskning,
som ikke er fyldt med ord,
almindelige mennesker ikke kan
forholde sig til. Jeg synes, det
er en vigtig opgave/mission for
forbundet, at gøre den nyeste
forskning mere let tilgængelig.

Jeg læser langt mere MigræneNyt end hjemmesiden. Mangler
lidt mere 'populærvidenskabelige' resumerer af nyeste videnskabelig forskning, som ikke er
fyldt med ord alm. mennesker
ikke kan forholde sig til. Jeg
synes det er en vigtig opgave/
mission for forbundet, at gøre
den nyeste forskning mere let
tilgængelig.

Ny masteruddannelse
i hovedpinesygdomme
på Københavns Universitet
Migrænikerforbundet har bl.a. skrevet et støttebrev
i forbindelse med etableringen af Den Internationale Masteruddannelse i Hovedpinesygdomme på
Københavns Universitet. Uddannelsen vil modtage
det første hold studenter i oktober 2016. Vi håber, at
den nye uddannelse vil bidrage til at at øge antallet
af migræne og hovedpine-eksperter, til vores alles
bedste.
Vi har derfor modtaget dette brev:

Om MigræneNyt
• Alternativ behandling, evt surveys blandt migrænikere, om
hvad der har hjulpet dem.

4. Marts 2016

Kære Migrænikerforbund

På vegne af bestyrelsen for Den internationale Masteruddannelse i
Hovedpinesygdomme (MHD) ved Københavns Universitet er det en stor
fornøjelse at invitere Jer til at godkende og at bidrage med økonomisk støtte til
den første Masteruddannelse i Hovedpinesygdomme der starter 10. Oktober,
2016 i København.
Udviklingen af denne Masteruddannelse er meget velvilligt blevet støttet af en
lang række organisationer blandt andet International Headache Society,
European Headache Federation, European Headache Alliance, Lifting The
Burden, Migraine Trust, European Academy of Neurology, Dansk Hovedpine
Selskab, Hovedpinesagen, Migræne- og Hovedpineforeningen,
Migrænikerforbundet, Trigeminusforeningen, og Hortonhovedpineforening.
MHD vil blive den eneste internationale masteruddannelse, der inkluderer klinisk
træning på et Global Excellence Center som Dansk Hovedpinecenter og rummer
dermed en enestående chance for opkvalificering og netværksdannelse med
andre, der har interesse i dette vigtige emne. Studenterne vil lære om alle
aspekter af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter strækkende sig fra de basale
molekylære sygdomsmekanismer til den seneste forskning indenfor hovedpine og
smertefysiologi samt organisering af behandling af hovedpine og ansigtssmerter,
så patienterne kan få en bedre behandling. Det 2 årige Masterprogram er
tilrettelagt som et deltidsstudie kombineret af Blended learning med E-læring,
forelæsninger, gruppe arbejde og klinisk træning og afsluttes med en
masterafhandling og en mastergrad fra Københavns Universitet (se venligst det
vedhæftede program og oplysninger på www.mhd.ku.dk).
Vi ser frem til at modtage 15-20 studenter fra Danmark og resten af Europa og
glæder os til at udveksle erfaringer, præsentere det detaljerede
uddannelsesprogram og de seneste forskningsnyheder i tæt samarbejde med
verdens ledende eksperter i København. Vi har imidlertid brug for Jeres støtte til
at dække studieafgifterne, og rejseomkostningerne og et sponsorkatalog med
forskellige støttemuligheder er vedhæftet. Vi håber meget at I også er
interesserede i at støtte dette uddannelsesinitiativ og vi er altid åbne for Jeres
forslag for evt. anden støttetilkendegivelse.
Vi håber inderligt at I vil tage godt imod den spændende og tiltrængte uddannelse
og glæder os til at høre fra Jer.
På hele bestyrelsens vegne og
med venlig hilsen
Professor Rigmor Højland Jensen
Formand for den Internationale Master Bestyrelse
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik,
Rigshospitalet-Glostrup, Københavns Universitet
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Referat af generalforsamling i Migrænikerforbundet
16. april 2016
Referat generalforsamling i Migrænikerforbundet d. 16.
april 2016
Anne bød velkommen
1. Valg af mødeleder: Knud blev valgt
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med følgende
ændringer: Punkt 8: Valg af revisor; Punkt 9: Forslag og
Punkt 10: Evt.

Anne takkede af efter 19 år – TAK for et kæmpe arbejde.
Dog vil Anne fortsætte som redaktør af vores medlemsblad.
5. Regnskab for 2015. Godkendt – vi har fået nyt økonomi- og medlemssystem.
6. Fastsættelse af kontingent for 2017. Uændret

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling
2015. Godkendt

7. Valg af bestyrelse: Den nye bestyrelse består af Knud
Østberg, Keld Köcher, Dorrit Bjerregaard, Kresten Søe,
Bente Lange og Lise Sevelsted.

4. Beretning for 2015. Anne aflagde beretning – se sidste blad:

8. Valg af revisor: Klaus Gjøl – suppleant: Willem van
Hess

Vi har afholdt 6 foredrag og en børnecafé,
Vi har været aktive overfor div. myndigheder
Hjemmesiden er blevet opdateret
Vi har fået nyt medlemssystem
Vi er aktive på sociale medier

Tak!
På generalforsamlingen d. 16. april fik
Migrænikerforbundet en ny formand,
da jeg havde meddelt, at jeg ønskede at
stoppe som formand. Jeg er glad for, at
Knud Østberg har overtaget ansvaret,
og jeg nyder nu at kunne bruge tid på
andre opgaver end formandsskabet.
Desuden fik jeg på generalforsamlingen
et gavekort til et par dages storbyferie.
Den er booket, og min mand og jeg tager til Barcelona for at se nærmere på
byen, og så kombinerer vi det lige med
en uges tid til fods i de nærliggende
bjerge.
Anne Bülow-Olsen
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9. Indkomne forslag: Bestyrelsen arbejder videre på et
forslag om en vedtægtsændring, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige.
10. Evt.: Bente Lange fortalte om info kampagne for unge
på gymnasie.
Keld Köcher, referent

Foredrag om medicin-overforbrugs-hovedpine
Maria Westergaard forsvarer sin Ph.D
Det foregår den 14. juni 2016 kl. 15 i Auditorium C på Glostrup hospital (indgang 7).
Vi skal høre om, hvor mange, der har medicin-overforbrugshovedpine, hvilke konsekvenser det har for de ramte, og
hvad man kan gøre for at undgå denne type af hovedpine.
Foredraget bliver på engelsk, da en af opponenterne (dvs.
en slags censor) ikke taler dansk.
Alle er velkomne.

HOTLINE til
Migrænikerforbundet

Ring til
70220131
Få en snak med en erfaren migræniker, hvis du er usikker, eller bare har
brug for et venligt råd.
Hvis vi ikke svarer med det samme
ringer vi tilbage, når det er muligt.

Migrænikerforbundets ambassadører
Ambassadørerne er lokale repræsentanter for Migrænikerforbundet. Kontakt ambassadøren, hvis du har forslag til aktiviteter i dit
område.
Frederiksberg

Mette Storel

storel2@hotmail.com

København

Marianne Niebuhr

marianne.niebuhr@gmail.com

Lyngby

Anne Bülow-Olsen

jacabo@webspeed.dk

Helsingør

Grethe Kirkeby

ghkirkeby@gmail.com

Roskilde

Knud Østberg

knudostberg@gmail.com

Køge

Jette Brorson

strange.brorson@gmail.com

Stevns

Keld Köcher

kocher@mail.tele.dk

Odense

Lene Sand Boas

odense@migraeniker.dk

Århus

Anne-Mette Grube

a.grube@hotmail.com

Silkeborg

Kresten Søe

kresten.soe@youmail.dk

Viborg

Rikke Hauerslev

bruushauerslev@gmail.com

Betaling af kontingent
Reviderede
foldere om
migræne
Migrænikerforbundet har
opdateret de 5 små foldere om migræne, som er
vedlagt.

Vi har haft en del problemer med betaling via hjemmesiden, derfor har vi lukket for denne mulighed.
Du kan altid betale som bankoverførsel til: konto nr.
1551 - 0004407652 eller du kan bede om at få tilsendt et
girokort (mail til kasserer@migraeniker.dk). Du kan også
bruge netbank med kortart 73 og 87102939 som indbetalingskode .
Det årlige kontingent opkræves i marts/april, og du får
tilsendt et indbetalingskort, så du kan tilmelde det til
Betalingsservice.

Der er følgende foldere:
•

Migræne hos børn

•

Migrænetriggere

•

Østrogenmigræne

•

Motion og migræne

•

Min partner har migræne

Send en mail til bestillinger@migraeniker.dk hvis du
har brug for flere foldere.
Del gerne folderne ud til
bekendte, hæng et par op
på opslagstavlen i supermarkedet, på biblioteket, i
børnenes skole og giv også
gerne nogle til din læge.

Kontingentindbetaling

Rigtig mange har allerede betalt kontingent for 2016. Tak
for det – det ser ud til, at vores nye system virker godt.
Hvis du endnu ikke har betalt, håber jeg, at du vil gøre det
snarest, dels for at støtte foreningens arbejde, dels så du
stadig får de mange gode oplysninger om migræne.
Der sendes endnu en anmodning med posten om betaling,
så hvis den overlapper med din indbetaling, må du
undskylde ulejligheden.
Så længe jeg ikke har modtaget dit ønske om udmelding,
går jeg ud fra, at du stadig vil være med og dermed støtte
vores arbejde, men dette vil være det sidste MigræneNyt,
du modtager.
Keld Köcher
Kasserer
Mail: kasserer@migraeniker.dk
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Migrænikerforbundet
Postboks 115
2610 Rødovre

Opgivet af lægerne?
Af: Anne Bülow-Olsen
Når lægerne giver op og afslutter
behandlingen af kronisk migræne med
konklusionen: ”Vi kan ikke gøre noget
for dig”, så ville det vel være rimeligt,
at det sociale system tager over, og der
udløses en pension. Der er lukket for
yderligere behandling hos migrænelægerne. Der er ingen tvivl om, at migrænen er invaliderende. Migrænen ændrer
sig ikke af at blive opgivet.

Opgivet af lægerne?

Førtidspension

Flexjob

Men sådan er virkeligheden ikke. Et
spørgsmål på facebook om pension efter opgivelse på Dansk Hovedpinecenter
eller Hovedpineklinikken i Århus viste, at der er snesevis af eksempler på lang
sagsbehandling (op til 9 år blev nævnt), inden man når frem til pensionen, efter
at lægerne har givet op. Mange er stadig undervejs i sagsbehandlingen, og de nyligt opgivne (dvs. efter ændringer i reglerne i begyndelsen af 2013) er generelt i
ressourceforløb og/eller arbejdsprøvning. Den proces tager et år eller mere.
Det kan føre til fleksjob nogle få timer om ugen (2 timer eller mere).
Er man under 40 år, når man opgives, er der slet ikke udsigt til pension, når man
ikke lider af en sygdom, som hurtigt fører til døden. Sådan er reglerne.
Migrænikere er jo mangfoldige. Og selv i gruppen med kronisk og hårdnakket
migræne, er der store forskelle på, hvad man ønsker sig af livet, på trods af
migrænen. Et fleksjob nogle få timer om ugen kan være en fin løsning, men
kan også opleves som en byrde. Flexjobbet giver en indtægt, som ikke justeres
efter ens formueforhold. Og det giver kontakt til kolleger og formentlig rimelige
udfordringer på jobbet. Så et fleksjob er langt at foretrække frem for kontanthjælp, hvis man på nogen vis kan klare det.
Men fleksjob på få timer om ugen kan være vanskelige at finde. Så der udfoldes
en del kreativitet for at finde et job, som kan godkendes som fleksjob, og hvor
der er mulighed for at placere arbejdstimerne på tidspunkter, hvor migrænen er
knapt så slem.
Det kræver sin mand (eller kvinde) at være opgivet af lægerne.

