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Screening for type II diabetes can be imple-
mented opportunistically in primary care. Ran-
dom blood glucose testing of people consulting
in primary care, and at high risk of diabetes (i.e.,
those with cardiovascular disease, hyperten-
sion, dyslipidaemia, obesity, or diabetes heredi-
ty, and Asian and African immigrants), fol-
lowed by annual monitoring, will detect
approximately 60 per cent of cases of hitherto
undetected diabetes. As the World Health
Organisation has proposed a fasting blood
glucose value of >6.1 mmol/L as the cut-off level
for diabetes, in primary care a random value of
>6.7 mmol/L would be an appropriate indicator
for further examination. The age-group to be
screened will depend on demographic criteria
and the workload at the centre. 
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That type 2 diabetes is a disease fulfilling
most of the criteria justifying screening is ar-
gued in the article. Currently there are probably
50–100,000 cases of undiagnosed type 2 diabe-
tes in Sweden, ie, 6–12 per 1 000 of the popula-
tion, a figure that could be substantially reduced
by more consistent use of opportunistic scree-
ning in primary care. With good organisation of
daily work routines, the screening itself need
not require significantly more resources. How-
ever, satisfactory management of newly dia-
gnosed patients may require further resources
and other, more effective reception facilities,
particularly if the more stringent diagnostic cri-
teria adopted in the USA in 1997 are ratified by
inclusion the WHO recommendations soon to
be published.
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Migrän är en vanlig folksjukdom
som under senare år har rönt stort in-
tresse. Kunskaperna har ökat avsevärt,
såväl när det gäller uppkomstmekanis-
merna som möjligheten att på ett effek-
tivt sätt behandla symtomen. Emellertid
är det i det närmaste ogörligt att för-
medla den smärta, ångest och övrigt li-
dande som den migrändrabbade upple-
ver under anfallet till någon som aldrig
haft migrän. Man kan beskriva synstör-
ningarna, tröttheten, den bultande hu-
vudvärken, illamåendet och kräkning-
arna, men för den som saknar erfarenhet
av dessa symtom är det omöjligt att för-
stå vad migränanfallet egentligen inne-
bär. 

Detta är sannolikt huvudorsaken till
att patienter med migrän fortfarande be-
möts med misstro från arbetskamrater
och/eller representanter för sjukvården.
En undersökning som genomfördes av
patientorganisationen Svenska migrän-
förbundet visade att vanliga attityder
från bl a sjukvården var att »migränen
skulle försvinna om personen ändrade
sitt sätt att leva», att »lite huvudvärk har
väl alla någon gång», att »arbete är bäs-
ta medicinen» eller att »migrän i själva
verket är ett sätt att komma undan krav»
[1].

Dessa attityder leder, enligt företrä-
dare för Migränförbundet, till skuld-
känslor, allt högre prestationsångest,
missmod, social isolering och i en del

fall överkonsumtion av läkemedel hos
de migrändrabbade individerna.

Nu finns
bättre kunskap
Synsättet att migrän i huvudsak skul-

le vara ett psykosomatiskt tillstånd är
helt förlegat. Själva migränattacken
tycks i stället vara ett primärt neurogent
fenomen med sekundära konsekvenser
för hjärnans och meningernas blodkärl
[2, 3]. Numera har man på många håll
insett vikten av ett adekvat och profes-
sionellt omhändertagande av migräni-
kerna, vilket har förbättrat deras situa-
tion betydligt.

I en nyligen genomförd svensk en-
kätundersökning på 444 slumpmässigt
utvalda migräniker angav 67 procent av
dem som gör läkarbesök att de får ett
ganska eller mycket bra omhänderta-
gande, 60 procent ansåg att läkarna har
ganska eller mycket bra kunskap om
migrän och 44 procent angav att läkar-
na har ganska eller mycket bra informa-
tion att ge om olika behandlingsalterna-
tiv [4]. 

Med triptanernas entré (selektiva
5-HT1B/1D-agonister som t ex suma-
triptan) på den farmakologiska scenen
har behandlingsresultaten förbättrats
påtagligt för tusentals migräniker i vårt
land, något som kan beskrivas även i
hälsoekonomiska tal i form av minskat
antal sjukdagar och reducerat produk-
tionsbortfall.

Huvudsyftet med denna översiktsar-
tikel är att beskriva aktuella synpunkter
på migränsjukdomens epidemiologi
och patofysiologi samt den fortsatta ut-
vecklingen när det gäller migräntera-
pin, framför allt avseende de nyare trip-
tanerna, inte minst ur ett hälsoekono-
miskt perspektiv.

Prevalens
Migränsjukdomen är intermittent till

sin natur och anfallsfrekvensen kan va-
riera från en period till en annan. Sjuk-
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Migrän är ett gissel som före-
kommer globalt utan markanta
skillnader vad gäller vare sig
ras, kultur eller geografisk hem-
vist. Dock drabbas kvinnor ofta-
re än män, ibland med en anfalls-
frekvens på upp till sex attacker
per månad i de svåraste fallen.

Dessa patienter är vanligtvis
inte hjälpta med enbart analge-
tika och/eller NSAID-preparat
utan behöver komplettera med
migränspecifika behandlingsal-
ternativ. För dem är de nya s k
triptanpreparaten ett värdefullt
tillskott i behandlingsarsena-
len. 
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domsbild och svårighetsgrad varierar
såväl mellan som inom individerna:
från glesa anfall av lindrig intensitet till
svåra och tätt återkommande anfall.
Man anser därför att ettårsprevalensen
(antalet individer med migrän det se-
naste året i förhållande till totala antalet
individer i befolkningen) är det bästa
sättet att epidemiologiskt undersöka
migränsjukdomens förekomst [5].

Migrän kan debutera i de tidiga bar-
naåren och drabbar enligt en svensk un-
dersökning 1,4 procent av alla 7-åring-
ar [6]. Medelvärdet för fyra olika retro-
spektiva undersökningar på samman-
lagt 5569 migräniker visar att omkring
23 procent insjuknar med sitt första an-
fall före 10 års ålder [7]. Det vanligaste
är att migränen debuterar i åldersinter-
vallet 10–19 år (ca 45 procent), därnäst
i åldersintervallet 20–29 år (ca 30 pro-
cent) [8, 9]. Hos mer än 95 procent har
migränsjukdomen debuterat före 40 års
ålder [8]. 

En svensk epidemiologisk under-
sökning utfördes under våren 1997 [4].
Sifo intervjuade per telefon 1668 (782
kvinnor, 886 män) slumpvis utvalda in-
divider mellan 18 och 74 år med avse-
ende på migränförekomst. Resultaten
visar att 22 procent av de tillfrågade un-
der det senaste året hade haft svår hu-
vudvärk som de upplevde som mycket
besvärande.

Majoriteten av dessa (80 procent)
uppfyllde de internationella klassifika-
tions- och diagnoskriterierna för mi-
grän, 21 procent av kvinnorna och 12
procent av männen [4]. Man fann inga
signifikanta skillnader i förekomst av
migrän vare sig mellan boende i
storstad eller på landsbygd, mellan nor-
ra, mellersta och södra Sverige eller
mellan olika inkomstgrupper. 

Överfört till det aktuella svenska be-
folkningsunderlaget i åldern 18–74 år
(6 750000 personer) innebär ovanstå-
ende resultat att 750000 kvinnor och
450000 män i Sverige under det senas-
te året har besvärats av migränanfall,
barn och ungdomar oräknade. Liknan-
de epidemiologiska undersökningar vi-
sar med några få undantag på enhetliga
resultat [5, 10]. 

Sammanfattningsvis tycks det inter-
nationella medelvärdet för ettårspreva-
lens för alla typer av migrän vara
omkring 12 procent, och motsvarande
livstidsprevalens omkring 16 procent
[5, 10]. Vidare har man dragit slutsatsen
att migränsjukdomen är globalt före-
kommande och inte tar hänsyn till ras,
kultur eller geografisk hemvist. Köns-
skillnad föreligger dock, då migrän är
två till tre gånger vanligare bland kvin-
nor.

Hereditet
Migrän förefaller vara ärftligt; tex

anger 56 procent av individer med mi-
grän att deras mor, far, syskon och/eller
barn haft migränhuvudvärk (mot 18
procent avseende individer utan mi-
gränhuvudvärk) [10]. Risken för att
barn skall utveckla migrän är omkring
70 procent om båda föräldrarna har mi-
grän, och ca 45 procent om en av för-
äldrarna är migräniker [11]. 

I en välgjord finsk tvillingundersök-
ning beräknades genomets betydelse
för utveckling av migrän till 47 procent,
medan olika omgivningsfaktorer, vilka
var olika för olika individer, svarade för
resten [12]. I en tysk och en holländsk
syskonstudie har man nyligen med
hjälp av sk »gene mapping» undersökt
sammanlagt 64 familjer och 679 indivi-
der. Resultaten antyder att man till kro-
mosom 19 (19 p 13.1) kan lokalisera en
genförändring som sannolikt är av stor
betydelse för utveckling av migrän så-
väl med som utan aura [13, 14].

Detta visar att migränsjukdomen är
en komplex multifaktoriell sjukdom
med heterogent nedärvningsmönster
som är känsligt för ett antal omgiv-
ningsfaktorer.

Tidigare
vaskulär teori 
Att påstå att vi i dagsläget vet vad mi-

grän är vore en kraftig överdrift. Vi vet
dock betydligt mer än för några år se-
dan. Enligt den tidigare förhärskande
vaskulära teorin ansågs migrän huvud-
sakligen vara en sjukdom i intra- och
extrakraniella blodkärl/arteriovenösa
shuntar. Teorin, som presenterades av
Wolff i slutet av 1930-talet, innebar att
migränattacken skulle starta med en
kärlsammandragning i de kraniella
blodkärlen [15, 16]. 

Även senare gjorda undersökning-
ar visade att migränattackens aura ib-
land var förenad med en minskad kor-
tikal genomblödning occipitalt, vilken
spred sig långsamt i frontal riktning
[17].

Kärlsammandragningen skulle orsa-
ka syrebrist i hjärnan och ge upphov till
auraassocierade symtom som syn-
störningar (flimmerskotom, ljusblixtar,
synfältsbortfall), känselrubbningar
och/eller talrubbning. Denna initiala fas
skulle följas av kärlvidgning såväl int-
ra- som extrakraniellt, med en efterföl-
jande ökad genomblödning som fram-
kallade huvudvärksfasen. Emellertid
har man inte exakt kunnat klarlägga vil-
ka blodkärl som engageras under mi-
gränattacken eller hur detta sker.

Neurovaskulär sjukdom
Under senare år har dock den vasku-

lära hypotesen ifrågasatts. Man har med
avancerad teknik (positronemissionsto-
mografi = PET; funktionell magnetre-
sonanstomografi = fMRI) kunnat stude-

ra regionalt blodflöde i hjärnan och fun-
nit att resultaten inte passar in på Wolffs
klassiska teori. Hittills har man på
grund av migränaurans kortvarighet
inte lyckats studera individer med pågå-
ende aura med den nya tekniken. Trots
upprepade mätningar efter aurafasen
har man inte kunnat dokumentera nå-
gon reaktivt ökad genomblödning. Man
har ej heller funnit några bevis för aci-
dotiska pH-förändringar under migrän-
attacken, vilka borde ha blivit resultatet
av en kraftigt nedsatt genomblödning i
hjärnbarken.

Vad gäller migrän utan aura har man
konstaterat att den cerebrala genom-
blödningen förfaller vara helt normal
under anfallet. I en studie baserad på
PET-teknik undersökte Weiller och
medarbetare det regionala cerebrala
blodflödet (rCBF) hos nio patienter:
dels under spontana migränattacker
utan aura, dels under huvudvärksfria in-
tervall [18]. Under migränanfallet före-
låg inga skillnader i rCBF mellan hemi-
sfären på samma sida respektive på
motsatt sida som huvudvärkssidan. Det
förelåg ej heller några skillnader i rCBF
under migränanfallet jämfört med hu-
vudvärksfritt intervall. Detta innebär att
förändringar i det kortikala blodflödet
är mycket osannolika som källa till hu-
vudvärken.

Av ovanstående skäl har man kom-
mit att svänga över till teorier om att mi-
grän sannolikt startar i själva hjärnan
(centrala nervsystemet = CNS) och att
den är en neurogen sjukdom med se-
kundära konsekvenser för hjärnans och
meningernas blodkärl [2]. Man bör där-
för inte betrakta migrän som en vasku-
lär sjukdom utan som en neurovaskulär
huvudvärkssjukdom.

Migränsymtomens väg
De smärtkänsliga intrakraniella

strukturerna anses vara dels de senso-
riskt innerverade meningerna och deras
arteriella och venösa blodkärl, dels de
proximala cerebrala artärerna och stora
vensinus. Dessa strukturer innerveras
av trigeminusnervens översta sensibla
del (nervus ophthalmicus). Trigeminus-
gangliets neuron överför smärtsignaler
till tr igeminuskärnans mest kaudala del
i medulla oblongata och dess del i rygg-
märgssegmenten C1 och C2 [2]. Inom
denna kärna kopplas de nociceptiva sig-
nalerna från hjärnans smärtkänsliga
strukturer vidare till de sekundära neu-
ron som leder impulserna till talamus
(via tractus quintothalamicus), där de
slutligen omkopplas till hjärnbarken
[2].

Aktivering av dessa uppåtstigande
banor och autonoma kärnor under mi-
gränanfallet ger upphov till smärta och
illamående, medan aktivering av auto-
noma efferenta (nedåtgående) banor
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anses ligga bakom de gastrointestinala
störningar som förekommer under an-
fallet [19].

Serotonin
Ett flertal observationer tyder på att

serotonin (5-HT) skulle ha en roll i mi-
gränsjukdomens patofysiologi. 5-HT
påverkar bl a det limbiska systemet
(som utgör hjärnans emotionella
centrum), hjärnbarken (vilken är an-
svarig för känsel- och igenkännande,
kognitiva, funktioner) samt luktlober-
na (som påverkar luktkänsligheten)
[20].

Flera av dessa områden visar oba-
lans under migränattacken, varför man
har föreslagit att attacken skulle kunna
ha samband med en störning i den sero-
toninerga neurotransmissionen. Kon-
centrationen av serotonin i blodplasma
är låg mellan migränattacker och stiger
sedan under attackerna.

Detta har föreslagits vara sekundärt
till en störd serotoninmetabolism hos
migräniker [20]. De intrakraniella blod-
kärlens glatta muskelceller, liksom de
perifera och centrala terminalerna i tri-
geminala nervfibrer, tycks vara utrusta-
de med serotoninreceptorer av 5-HT1-
typ. 

Hamel och medarbetare visade att
subtypen 5-HT1B dominerar i intrakra-
niella blodkärl [21]. Denna receptortyp
antas bl a mediera den kärlsammandra-
gande effekten av 5-HT1B/1D-agonis-
ten sumatriptan [22].

Proinflammator iska 
neuropeptider
Med polymeraskedjereaktionstek-

nik (PCR) kunde man visa att 5-HT1D-
receptorsubtypen är den absolut domi-
nerande i humana trigeminala neuron
[23, 24]. Man har därför föreslagit att
det är stimulering av 5-HT1D-recepto-
rer som förmedlar 5-HT1B/1D-agonis-
ten sumatriptans hämning av frisätt-
ningen av proinflammatoriska neuro-
peptider från humana perifera och cen-
trala trigeminala neuron [23]. De
kroppsegna proinflammatoriska neuro-
peptiderna som anses vara betydelse-
fulla för uppkomst av migrän är »calci-
tonin gene-related peptide» (CGRP)
och substans P. 

CGRP finns bl a i trigeminusneuro-
nen och orsakar då den frisätts från
nervterminalerna en vidgning av närlig-
gande blodkärl [25]. Substans P ökar
kärlens genomsläpplighet, tömmer
mastceller på histamin och stimulerar
syntesen av prostaglandiner [26]. Till -
sammans skulle dessa effekter bidra till
att öka smärtkänsligheten hos hjärnans
och/eller hjärnhinnornas blodkärl. Man
har även vissa hållpunkter för att dop-
aminerga och noradrenerga neuron
skulle vara överaktiva hos migräniker,

samt att denna överaktivitet sjunker pa-
rallellt med framgångsrik behandling
[27].

Tre potentiella nivåer
Ett flertal antimigränmedel tycks ut-

öva sin effekt genom att direkt eller in-
direkt påverka pre- respektive postjunk-
tionella 5-HT1-receptorer och/eller
modulera frisättning/bildning av neuro-
peptider som CGRP och substans P.
Djurstudier har visat att dihydroergot-
amin, liksom sumatriptan, har hög affi-
nitet till hjärnstamskärnorna, i synner-
het den sensoriska trigeminuskärnan
[28]. Som nämnts ovan är det i denna
kärna  som de nociceptiva signalerna
från hjärnans smärtkänsliga strukturer
kopplas vidare till de sekundära neuron
som leder till talamus och vidare till
hjärnbarken. 

Sammanfattningsvis föreligger
minst tre potentiella nivåer vid vilka se-
lektiva 5-HT1B/5HT1D-agonister kan
utöva akut lindring av migränattackens
symtom. 

Man har hittills antagit att samtliga
angreppsnivåer är mer eller mindre in-
blandade i triptanernas verkningsmeka-
nismer:

1. Selektiv kärlsammandragning av
vissa extra- och/eller intrakraniella
blodkärlssegment (5-HT1B).

2. Presynaptisk inhibition av frisätt-
ningen av proinflammatoriska neuro-
peptider från sensoriska nervterminaler
i meningerna (5-HT1D).

3. Hämning av central nociceptiv
neurotransmission genom inhibition av
transmittorfrisättning i trigeminala nuc-
leus caudalis (5HT1B/5HT1D?).

Sumatr iptan 
värdefullt tillsk ott
Under 1991 lanserades den första se-

lektiva 5-HT1B/1D-agonisten (suma-
triptan) i Sverige som injektion (12
mg/ml) för subkutant bruk. I tablett-
form har sumatriptan funnits tillgäng-
ligt för förskrivning sedan 1993–1994.
För många migränpatienter som tidiga-
re upplevt endast otillräcklig symtom-
lindring har sumatriptan inneburit ett
mycket värdefullt tillskott till behand-
lingsarsenalen. Åtskilliga välkontrolle-
rade kliniska prövningar har visat att su-
matriptan har god effekt vid den akuta
behandlingen av migränattacker [29,
30]. I genomsnitt har tre av fyra patien-
ter blivit helt smärtfria eller upplevt av-
sevärd lättnad vad gäller huvudvärk, il-
lamående och ljus-/ljudkänslighet.

Sumatriptan har alltså visat sig vara
ett effektivt antimigränmedel för många
patienter med svår migrän, dock inte för
alla. Sumatriptan har också tre nackde-
lar: patientrelaterad icke-respons (9
procent för den subkutana, 19 procent
för den perorala formen), att huvudvär-

ken återkommer samt relativt hög 
biverkningsfrekvens [31]. Typiska 
5-HT1B/1D-agonistinducerade sym-
tom är obehaglig tyngd eller tryckkäns-
la i bröstet, nacken och/eller halsen [29,
30, 32]. 

De vanligaste biverkningarna vid su-
matriptanbehandling är dock trötthet
och sedation [33, 34]. »Återfallshuvud-
värk» är en huvudvärk som återkommer
inom 24 timmar efter det att fullständig
eller nästan fullständig lindring erhål-
lits efter den första läkemedelsdose-
ringen. 

Ungefär hälften av de patienter som
står på regelbunden behandling med su-
matriptan rapporterar att migrän-
anfallen vanligen återkommer inom 24
(6–18) timmar [33, 34]. 

Man har försökt att finna förklaring-
ar till sumatriptans nackdelar genom att
jämföra patienterna, dock utan att nå
särskilt långt. De patienter som inte sva-
rade på behandlingen uppvisar ingen
skillnad i sin 5-HT1B/1D-receptorgen-
polymorfism [35]. Att huvudvärken
återkom visade sig vara signifikant van-
ligare hos patienter med svårare och
längre migränattacker, liksom hos dem
med menstruationsrelaterade attacker
[35]. 

Mellan 8 och 14 procent av de pati-
enter som fått sumatriptan slutar att an-
vända detta behandlingsalternativ [34].
Den vanligaste förklaringen till att man
ej vill använda den subkutana injek-
tionsformen är »spruträdsla» och rädsla
för biverkningar. De vanligaste skälen
till att man slutar använda sumatriptan i
tablettform är »dålig effekt» (71 pro-
cent), rädsla för biverkningar (57 pro-
cent) samt att huvudvärken återkommer
(28 procent) [34]. 

Bröstsymtom 
vanliga
Den biverkning av sumatriptan som

fått mest uppmärksamhet är de sk
bröstsymtomen, som kan imitera angi-
na pectoris [36]. Dock har man ej funnit
något signifikant samband mellan mi-
grän och hjärtinfarkt, trots att 25 pro-
cent av migränpatienterna rapporterade
aktivitetsrelaterade bröstsmärtor jäm-
fört med 13 procent av icke-migräni-
kerna [37]. Enligt den omfattande hol-
ländska erfarenheten av sumatriptan är
sådana bröstsymtom mycket vanliga
och förekommer i 41 procent av varje
behandlad attack efter subkutan injek-
tion och i 24 procent efter peroralt intag
[38]. 

En svensk studie visar ungefär sam-
ma resultat: 40 procent drabbas av
bröstsmärtor vid subkutan administre-
ring och 15 procent vid oralt intag av su-
matriptan [34]. Patofysiologin vid des-
sa symtom är inte känd, men oro har fö-
relegat om att sumatriptan skulle kunna
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orsaka koronarkärlskonstriktion och
därmed vara en riskfaktor för hjärtin-
farkt. 

Det har visats att 5-HT1B/1D- ago-
nister kan orsaka koronarkärlskonstrik-
tion hos människa in vitro, om än endast
i liten omfattning [39]. Allvarliga hjärt-
symtom har också rapporterats efter su-
matriptantillförsel, och ett orsakssam-
band mellan sumatriptan och ett fåtal
dödsfall eller förvärrade tillstånd av
hjärt–kärlsjukdom kan inte uteslutas
[40].

När patienter med migrän som tidi-
gare fått typiska bröstsymtom av suma-
triptan behandlades med 5-HT1B/1D-
agonisten avitriptan i hög dos sågs
emellertid inte några förändringar på
vare sig EKG eller ekokardiografi, inte
ens hos den grupp migräniker som fick
de typiska bröstsymtomen [41]. Ej hel-
ler har man iakttagit patologiska för-
ändringar i EKG hos tusentals patienter
under de första timmarna efter suma-
triptanbehandling [30, 36]. Man har 
nu mer än tio års erfarenhet av 
5-HT1B/1D-agonister. Sammanlagt har
mer än 5 miljoner migräniker använt 
sumatriptan för att behandla fler än 100
miljoner migränanfall. Förekomsten 
av allvarliga kardiovaskulära biverk-
ningar – tex angina pectoris, arytmi och
hjärtinfarkt – har beräknats till färre än
en på en miljon behandlingstillfällen. I
en översiktsartikel ges ett flertal argu-
ment stomstöd för konklusionen att 
5-HT1B/1D-inducerade symtom som
åtstramning, tryck och/eller tyngdkäns-
la över bröstkorg och/eller hals inte 
är av kardiovaskulärt ursprung, och att
5-HT1B/1D-agonister är att betrakta
som säkra om de används enligt givna
rekommendationer [42]. Sammanfatt-
ningsvis måste sumatriptan bedömas
som ett säkert preparat från hjärt–kärl-
synpunkt hos patienter som inte redan
har eller kan misstänkas ha ischemisk
hjärt–kärlsjukdom [42]. Kontraindika-
tioner för behandling är exempelvis an-
gina pectoris, arterioskleros, svårkon-
trollerad hypertoni, njurinsufficiens
och grav leversjukdom. I avvaktan på
ytterligare klinisk dokumentation re-
kommenderas ej heller sumatriptan till
patienter över 65 år.

Mekanismen oklar
Ett antal mer eller mindre välgrun-

dade förslag till mekanismer bakom de
5-HT1B/1D-inducerade symtomen
från bröstregionen har presenterats, bl a
ändrad esofagusperistaltik, mitokondri-
ell dysfunktion i skelettmuskel, pulmo-
när vasokonstriktion och interkostal
muskelspasm [43-48]; detta utan att 
någon generellt acceptabel förklarings-
modell har kommit fram. Det har vida-
re antagits att patienter med migrän
skulle skilja sig såväl kvalitativt som

kvantitativt från kontrollpersoner med
avseende på faktorer relaterade till den 
afferenta transmissionen av nociceptiva
nervimpulser samt hur dessa behandlas
centralt [49]. 

De föreslagna skillnaderna skulle
kunna förklara fenomenet »haptofobi»,
obehagskänsla av att bära kläder eller
att beröras under migränanfallet. Det
skulle också kunna förklara varför trös-
kelvärdet för smärta är lägre hos migrä-
niker än hos kontrollpersoner. Således
skulle migränikern kunna vara sensiti-
serad för all nociceptiv sensorisk im-
pulstrafik oavsett ursprung. 

Dock kvarstår att slutgiltigt förklara
den bakomliggande mekanismen till de
ovan beskrivna biverkningarna, som
upplevs i nära tidssamband med be-
handling med »triptaner».

Peroral behandling
Patienterna upplever att läkemedel

givna peroralt är mest användarvänliga.
Vid migränanfall kan dock den perora-
la absorptionen vara försämrad, efter-
som magsäckens motorik är hämmad.
Det finns sålunda risk för att illamåen-
det under attacken kulminerar i upp-
kastningar [19]. Dessutom tycks tripta-
ner utöver sina antimigränegenskaper
förlångsamma ventrikelns tömnings-
hastighet [50].

Absorptionen av peroralt givet su-
matriptan varierar därför högst betänk-
ligt, vilket flera av migränikerna upple-
ver som att de inte kan lita på att den
goda effekten av sumatriptan skall 
erhållas vid varje behandlingstillfälle.

Otillräcklig effekt anges som den all-
ra vanligaste anledningen (71 procent)
till att man slutar använda sumatriptan-
tabletter (se ovan) [34]. I kliniska studi-
er har man visat att endast en tredjedel
av migränikerna erhåller en konsekvent
behandlingseffekt över tre attacker (dvs
effekt vid varje behandlingstillfälle) vid
akut behandling med peroralt givet 
sumatriptan. En inkonsekvent läke-
medelseffekt är oacceptabel, ur såväl
patienternas som hälsoekonomisk syn-
vinkel. 

Det finns därför all anledning 
att kombinera behandling av peroralt
givet antimigränmedel med ett anti-
emetikum, exempelvis metoklopramid
(Primperan), under migränanfallet.
Detta ökar magsäckens tömningshas-
tighet och förbättrar därmed absorptio-
nen av det anfallskuperande läkemedlet
samt reducerar illamåendet [19]. Denna
kombination är speciellt viktig för de
migräniker för vilka injektionsbehand-
ling med sumatriptan inte utgör något
realistiskt alternativ på grund av stick-
rädsla eller rädsla för biverkningar.

Den allmänna rekommendationen
till patienter som får ofullständig eller
inkonsekvent behandlingseffekt av per-

orala antimigränläkemedel är att tidigt
under migränanfallet ta stolpiller me-
toklopramid (20 mg) och därefter vänta
15–20 minuter innan migränmedicinen
intas. Vår erfarenhet från ett hundratal
migräniker är att denna behandling ger
mer fullständig och/eller konsekvent
behandlingseffekt utan ytterligare bi-
verkningar. 

Emellertid skulle det vara ytterst
önskvärt om de gynnsamma effekterna
av förbehandling med metoklopramid
kunde dokumenteras ytterligare i kon-
trollerade kliniska prövningar med su-
matriptan eller något annat triptanpre-
parat.

ASA i kombination 
med metoklopramid
Två kliniska undersökningar har till-

dragit sig extra stor uppmärksamhet un-
der de senaste åren [51, 52]. I den förs-
ta undersökningen jämfördes den tera-
peutiska effekten av förstahandsalter-
nativet acetylsalicylsyra (ASA) i kom-
bination med ett antiemetikum (me-
toklopramid) med effekten av det mi-
gränspecifika läkemedlet sumatriptan i
tablett 100 mg vid akut behandling av
tre migränanfall på en oselekterad mi-
gränpopulation. 

Under den första attacken erhöll 56
procent av dem som behandlats med su-
matriptan och 45 procent av dem som
fick ASA i kombination med me-
toklopramid smärtlindring två timmar
efter det att läkemedlen administrerats
(P = 0,078). Under migränattack två
och tre blev 58 respektive 65 procent av
dem som fick sumatriptan och 36 re-
spektive 34 procent av dem som fick
ASA–metoklopramid förbättrade två
timmar efter det att behandlingen givits
(P = 0,001).

Illamående, kräkning, ökad ljus- och
ljudkänslighet lindrades i samma ut-
sträckning av de två behandlings-
alternativen [51]. 

I den andra kliniska undersökning-
en jämförde man på motsvarande sätt
effekten av sumatriptan tablett 100 mg
med effekten av peroralt givet ASA
900 mg i kombination med me-
toklopramid 10 mg vid akut behand-
ling av två på varandra följande
migränanfall. 53 procent av dem som
behandlade sin första attack av svår el-
ler medelsvår migränhuvudvärk med
sumatriptan blev förbättrade till lind-
rig eller ingen huvudvärk efter två
timmar.

Motsvarande siffra för ASA–me-
toklopramid var 57 procent. Vid den
andra migränattacken var siffrorna 55
procent för sumatriptan, 43 procent
för ASA–metoklopramid [52].

Varken under den första eller den
andra attacken erhölls någon signifi-
kant skillnad mellan behandlingsalter-
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nativen med avseende på smärtlindring
två timmar efter det att läkemedlen ad-
ministrerats. 

Resultaten visar att ASA i kombina-
tion med metoklopramid från effekt-
synpunkt ibland kan förefalla vara ett
lika bra alternativ som peroralt tillfört
sumatriptan. Man har därför ifrågasatt
användningen av sumatriptan, eftersom
det är ett betydligt dyrare alternativ.

Dessa fynd har även givit upphov till
den, enligt min åsikt, felaktiga konklu-
sionen att substanserna ASA och su-
matriptan skulle vara likvärdiga från ef-
fektsynpunkt. Resultaten bör i stället
tolkas så, att tillägg av metoklopramid
förbättrat absorptionen och därmed ef-
fekten av ASA [53]. Baserat på erhållna
undersökningsresultat med parenteralt
tillför t sumatriptan kan man anta att om
de båda perorala alternativen givits i
kombination med metoklopramid skul-
le sumatriptankombinationen ha blivit
den mest effektiva.

Den kliniska erfarenheten stödjer
detta antagande, då det har visat sig att
sumatriptan i kombination med me-
toklopramid fungerar bra för patienter
med starkt inslag av illamående under
migränanfallen. 

I klinisk praxis är naturligtvis situa-
tionen helt annorlunda än i en klinisk
prövning med en oselekterad migrän-
population. I klinisk praxis får enbart de
migräniker som inte erhållit tillfreds-
ställande lindring av migränattackens
symtom med förstahandsalternativen
ASA, paracetamol, NSAID-preparat
(non steroidal anti-inflammatory drugs)
– ensamma eller i kombination med me-
toklopramid – pröva migränspecifik be-
handling med mer eller mindre selekti-
va 5-HT1B/1D-agonister (tex ergot-
amin, dihydroergotamin, sumatriptan,
naratriptan, zolmitriptan). På grund av
olämplig beredningsform och/eller bi-
verkningar utgör dock sällan ergotamin
ett realistiskt behandlingsalternativ för
de flesta migräniker.

Dosering
Det är intressant att notera att total-

dosen per behandlad migränattack före-

faller vara mer eller mindre konstant.
Detta framkom vid en intervju av 707
svenska migräniker som under längre
tid använt sumatriptan för akut behand-
ling av migränanfall [34]. Om man tit-
tar på medelantalet återfall som migrä-
niker har per anfall finner man att detta
värde är lägre för tablett 100 mg (1,6) än
för tablett 50 mg (3,3). Denna iakttagel-
se stöds av erfarenheter i USA med ta-
blett 25 mg, som i jämförelse med ta-
blett 50 mg har betydligt fler återfall
(>5) per attack. 

En tolkning av denna information är
att det krävs en viss medeldos av su-
matriptan per migränattack. En alterna-
tiv tolkning blir att ju högre initialdo-
sering man använder, desto lägre blir
risken för återfall. 

Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv
antyder dessa iakttagelser att behand-
lingskostnaden per migränattack i stort
sett blir densamma vid användning av
tablett 100 mg, som är dyrare (ca 106
kronor styck i 6-pack), som vid behand-
ling med tablett 50 mg, som är billigare
(ca 57 kronor styck i 6-pack). Ur pati-
entens synvinkel förefaller emellertid
strategin med hög initialdosering vara
den bästa. Förskrivningsmönstret av 
sumatriptan i Sverige under 1997 – in-
jektion (10 procent), tablett 100 mg 
(53 procent), tablett 50 mg (30 procent),
nässpray (6 procent) och stolpiller (1
procent) – stödjer ett sådant antagande.
I den undersökta populationen använ-
der sex av tio (65 procent) ytterligare
mediciner (ASA, paracetamol, NSAID
etc) under samma migränattack, van-
ligtvis under attackens inlednings- och
avslutningsskede [34].

Nya triptaner
Om man ber individer med migrän

beskriva vad som för dem skulle vara
den ideala behandlingen blir svaret un-
gefär så här:

En medicin som är lätt att ta och som
har snabbt insättande effekt, så att man
utan besvärande biverkningar inom
några minuter kan återgå till normala
aktiviteter utan någon risk för att mi-
gränattacken skall återkomma. 

Tyvärr har vi inte nått dit ännu. 
Under det senaste året har två nya

triptaner (naratriptan och zolmitriptan)
lanserats i Sverige; ytterligare två (ri-
zatriptan och eletriptan) kan förväntas
bli tillgängliga inom kort [54, 55]. Un-
der utvecklingen av andra generatio-
nens triptaner (5HT1B/1D-agonister)
har ambitionen varit att i jämförelse
med sumatriptan förbättra såväl farma-
kodynamik som farmakokinetik. 

Bland annat har man eftersträvat föl-
jande:

– att förbättra den perorala biotill-
gängligheten;

– att få längre eliminationshalverings-
tid än den för sumatriptan (två tim-
mar), vilket antagits vara gynnsamt
vad gäller risken för återfallshuvud-
värk;

– att öka graden av penetration av
blod–hjärnbarriären för att öka den
centrala effekten och därmed even-
tuellt erhålla ökad klinisk effekt;

– att minska effekten på koronarkärls-
bädden och därmed försöka minska
obehagliga biverkningar från hals
och bröst.

Man har också lyckats framställa
triptaner som är mer potenta, absorbe-
ras snabbare, har högre peroral biotill-
gänglighet och i viss mån elimineras
långsammare än sumatriptan (Tabell I).
De är även mindre hydrofila och kan
därför penetrera en intakt blod–hjärn-
barriär bättre än sumatriptan. 

Naratriptan har högre oral biotill-
gänglighet och dessutom tre gånger
längre halveringstid med avseende på
elimination än sumatriptan [56]. Prepa-
ratet tolereras mycket väl av de flesta
patienter och är effektivt i dosen 2,5 mg. 

Trots gynnsamma fysikaliska egen-
skaper sätter effekten av peroralt givet
naratriptan in betydligt långsammare än
när det ges som subkutan injektion [56].
Det är sannolikt att man skulle kunna
förbättra detta förhållande genom att
kombinera behandlingen med me-
toklopramid eller något annat medel
som stimulerar tarmmotoriken (se
ovan). 

Zolmitriptanhar visats vara effektivt
i doser på 2,5 och 5 mg vid måttlig till
svår migrän, såväl vid den initiala at-
tacken som i de fall då huvudvärken
återkommer [57]. Zolmitriptan har både
central och perifer effekt, till skillnad
från sumatriptan, som penetrerar
blod–hjärnbarriären i mindre utsträck-
ning. Zolmitriptan har också betydligt
högre biotillgänglighet (46 procent mot
14 procent för peroralt sumatriptan)
[57]. 

I motsats till sumatriptan innehåller
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Tabell I. Farmakokinetiska egenskaper hos olika triptaner.

Oral bio-
Tmax tillgänglighet, T1/2β, Aktiva Sulfonamid

Substans timmar procent timmar metaboliter ingår

Sumatriptan
(Imigran) 2–3 14 2 Nej Ja
Zolmitriptan
(Zomig) 1–1,5 40–46 3 Ja Nej
Naratriptan 74 (kvinnor)
(Naramig) 2–3 63 (män) 6 Nej Ja
Rizatriptan
(Maxalt) 1–1,5 40–45 2 Ja Nej
Eletriptan
(UK-116,044) 1–1,5 50 4 Ja Ja
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zolmitriptan ingen sulfonamidgrupp,
vilket innebär att zolmitriptan kan an-
vändas även av patienter med överkäns-
lighet för sulfonamider [58]. 

Såväl rizatriptan i dosen 10 mg som
eletriptan (UK-116,004) i doserna 40
och 80 mg har i några jämförande kli-
niska prövningar visat sig ge signifikant
bättre effekt än sumatriptan i doserna 50
och 100 mg vid akut behandling av mi-
grän. I den mest effektiva dosen (80 mg)
har eletriptan dock mer uttalade biverk-
ningar, såväl generellt som på CNS, än
sumatriptan [54, 55].

Vilk en triptan 
skall man förskriva?
Har de nya triptanerna givit någon

kliniskt relevant avkastning? Det pågår
för närvarande ett stort antal undersök-
ningar där olika triptaner jämförs med
varandra, men några slutsatser kan ännu
inte dras. 

Om man jämför resultaten från hit-
tills gjorda kliniska prövningar finner
man att de nya triptanerna är relativt lik-
värdiga från såväl effekt- som biverk-
ningssynpunkt. 

Jämförelser avseende återfallshu-
vudvärk inom 24 timmar efter en initial
klinisk förbättring är mycket vanskliga.
Orsaken är att denna utvärderingsvaria-
bel är kringgärdad av många olika bak-
grundsfaktorer, vilka dessutom varierar
i olika kliniska undersökningar. Det är
därför omöjligt att ur ett kliniskt per-
spektiv jämföra de procentsatser som
anges för olika triptaner. 

Sannolikt kommer de olika läkeme-
delsbolagen att välja olika strategier
vid val av rekommenderad dos. Gene-
rellt gäller för triptaner att man med
högre dosering kan få större effekt,
men till priset av mer uttalade biverk-
ningar. Man försöker därför finna den
dos som ger bäst kvot mellan effekt och
biverkningar. Å andra sidan vet man att
migränikern är beredd att köpa effekt,
även om den för med sig vissa biverk-
ningar. 

Denna kunskap har resulterat i att lä-
kemedelsbolagen använder sig av an-
tingen en låg- eller en högdosstrategi
vid val av rekommenderad dos, vilket
naturligtvis kommer att få betydelse för
resultaten när man jämför olika tripta-
ner med avseende på rekommenderad
dos. 

Naratriptan (tablett 2,5 mg) utgör ett
bra exempel på lågdosstrategin, där
man eftersträvat bästa möjliga tolerabi-
litet i kombination med acceptabel tera-
peutisk effekt [59]. 

Den ultimata lösningen vore kanske
att låta varje enskild migräniker under
minst två migränattacker prova var och
en av triptanerna för att därefter slutgil -
tigt bestämma sig för vilken hon/han

önskar använda i fortsättningen. 
Hälsoekonomiska aspekter
Då man lägger ekonomiska aspekter

på sjukvårdande behandling är det van-
ligt att man delar in kostnaderna i direk-
ta och indirekta. Till dir ekta kostnader
räknas de som rör konsultation, blod-
provstagning, mediciner och utnyttjan-
de av vårdplats m m, medan de indirek-
ta kostnaderna utgör det produktions-
bortfall som sjukdomen kan tänkas
medföra. Migränsjukdomen innebär en
stor ekonomisk börda för både samhäl-
let och individen. Därtill kommer mi-
gränikernas lidande och försämrade
livskvalitet, som svårligen låter sig be-
skrivas i ekonomiska termer. 

Flera olika internationella hälsoeko-
nomiska undersökningar visar entydigt
att de indirekta kostnaderna för samhäl-
let motsvarar ca 100 kronor per invåna-
re och år, vilket överfört till svenska för-
hållanden blir 845 miljoner kronor [60].
Då har man inte försökt att värdera pro-
duktionsbortfallet när den sjuke är kvar
på arbetet med pågående migränanfall.

Det bör därför påpekas att beräk-
ningen av migränsjukdomens indirekta
kostnader till 100 kronor per invånare
och år är lågt satt. Den innebär tex att
300000 (25 procent) av de vuxna mi-
gränikerna tvingas bort från arbetsplat-
sen tre dagar per år på grund av migrän,
vilket ger en produktionsbortfallskost-
nad på ca 950 kronor per dag. De direk-
ta kostnaderna är ca 300 miljoner kro-
nor. Sammanlagt är samhällskostnaden
för Sveriges migräniker drygt 1,14 mil-
jarder kronor, vilket motsvarar ca 135
kr per invånare och år.

Som tidigare påpekats är inte alla
migräniker lika hårt drabbade. Ungefär
en tredjedel av migränpopulationen
tycks vara särskilt hårt drabbad av svår
migrän, som återkommer flera gånger
per månad. Vidare att 10 procent av mi-
gränpopulationen drabbas av omkring
55 procent av det totala antalet migrän-
attacker i Sverige per år (ca 12 miljoner
attacker). Om samhällskostnaden antas
stå i direkt proportion till migränens
svårighetsgrad (här uttryckt i antalet an-
fall) får man fram att dessa 10 procent
av migränikerna kostar samhället 5250
kronor per migräniker och år. 

I tider med en ständigt minskande
sjukvårdsbudget måste den primära
målsättningen vara att i första hand ge
bra sjukvård till den tredjedel av mi-
gränpopulationen som är svårast drab-
bad (Figur 1). 

Nyligen genomförda undersökning-
ar i Kanada, Frankrike, Italien, Storbri-
tannien, Sverige, Tyskland och USA vi-
sar att anställda migräniker besväras av
i medeltal 15 dagar med migrän per år,
och att de tvingas vara borta från ar-
betsplatsen fem av dessa dagar. En pro-
spektiv undersökning som genomförts

på Migränklinik-Göteborg visar att
man med en för individen så väl anpas-
sad behandling som möjligt kan minska
både antalet dagar med huvudvärk och
antalet dagar med sjukskrivning med i
medeltal ca 40 procent [61]. Omkring
hälften av patienterna i den tidigare re-
laterade telefonundersökningen uppgav
att sumatriptananvändningen ledde till
ett minskat antal migrändagar, mindre
migrän på arbetet och ett minskat antal
dagar då de måste stanna hemma från
arbetet på grund av migrän [4]. 

En fråga som ofta kommer upp i 
dessa sammanhang är huruvida 5-
HT1B/1D-agonister som tex sumatrip-
tan utgör ett kostnadseffektivt behand-
lingsalternativ. Nedanstående räkneex-
empel visar att rätt använda förefaller
de nya triptanerna vara tillfredsstäl-
lande kostnadseffektiva. Ovanstående
Sifo-undersökning och ett flertal olika
marknadsundersökningar visar sam-
stämmigt att det under det senaste året
fanns över en miljon migräniker i Sve-
rige, varav 25–30 procent använde
sumatriptan för att i medeltal behandla
25–30 procent av alla sina migränat-
tacker. Det totala antalet migränanfall
per år var omkring 14 miljoner; 3,5 mil-
joner av dessa behandlades således
med sumatriptan (ca nio doser per an-
vändare). Under det senaste året inne-
bar denna behandling med sumatriptan
minst 16 timmars (två dagar) minsk-
ning av produktionsbortfallet per mi-
gräniker. 

Om vi för enkelhetens skull värderar
produktionsbortfallet till 1 000 kronor
per förlorad dag har behandlingen med
sumatriptan inneburit en samhällseko-
nomisk besparing på 600 miljoner kro-
nor. För att vi skall få fram nettobespa-
ringen behöver vi emellertid subtrahera
anskaffningskostnaderna, dvs 260 mil-
joner kronor (867 kronor per använda-
re). Resultatet visar att behandling med
sumatriptan har inneburit en »förtjänst»
på 340 miljoner kronor, dvs varje mi-
gräniker i Sverige som använder su-
matriptan bidrar med en samhällseko-
nomisk besparing på 1000–3000 kro-
nor per år.

Dessa beräkningar är exklusive de
vinster som ett bra omhändertagande
och en förbättrad livskvalitet ger pati-
enterna. Detta under förutsättning att
inte alla migräniker är användare av
sumatriptan; vidare att dessa migräni-
ker inte kunnat erhålla tillfredsställande
behandlingsresultat med billigare läke-
medel. Räkneexemplet visar även att
om motsvarande behandlingsresultat
kunde erhållas med ett billigare alterna-
tiv än sumatriptan skulle man kunna
spara upp till 800 kronor ytterligare per
år och patient. 

Det är min förhoppning att komman-
de antimigränmedel, såväl triptaner
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som andra substanser, skall fortsätta
denna positiva utvecklingstrend, och att
man på allt fler håll skall inse vikten av,
och vinsterna med, att öka sjukvårds-
personalens kunskaper om migrän och
optimal migränbehandling.
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Summary

New triptan preparations can 
help the migraine patient

Carl C H Dahlöf

Läkartidningen 1998; 95: 5175-86

Migraine is an idiopathic, recurrent neuro-
vascular headache disorder characterised by at-
tacks of debilitating pain associated with pho-
tophobia, phonophobia, nausea and vomiting. It
is apperently a global disorder, occuring in all
races, cultures and geographical locations. Mi-
graine has a hereditary component, and its life-
time prevalence is about 16%. About a third of
migraine patients in Sweden seem to be par-
ticulary sorely afflicted having 1–6 severe at-
tacks a month and accounting for more than 80
per cent of the annual total of about 14 million
attacks in the country as a whole. In general,
these migraine sufferers do not obtain satisfac-
tory relief from simple analgesice or NSAIDs
(non-sterodial antiinflammatory drugs only),
and thus require additional migraine-specific
treatment. Selective 5-HT1B/1D-agonists, the
so-called triptans, have become an invaluable
addition to the therapeutic arsenal for treating
this category of patients.

Correspondance: Associate Professor Carl
C H Dahlöf, Gothenburg Migraine Clinic, So-
ciala Huset, SE-411 17 Göteborg, Sweden.
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Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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