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Migrän med aura är kopplad till för
dubblad risk för ischemisk stroke. Det 
är ett av de huvudsakliga resultaten av 
en metaanalys som presenteras i BMJ. 
Studien har utförts av forskare från fle
ra amerikanska och europeiska centra. 

Utgångspunkten har varit studier pub
licerade fram till och med januari 2009. 
Författarna har identifierat dessa med 
hjälp av de medicinska databaserna 
PubMed, Embase och Cochrane. Man 
har tittat på kopplingen mellan migrän 
med och utan aura och kardiovaskulär 
sjukdom samt stroke. Nio studier har 
inkluderats kring sambandet mellan 
migrän och ischemisk stroke. 

En metaanalys av dessa visar att ris
ken för ischemisk stroke är ungefär för
dubblad hos individer med migrän. 
Risk ökningen noterades dock bara för 
migrän med aura. Värt att notera för öv
rigt är att riskökningen var särskilt 
markerad bland kvinnor som åt ppiller, 
rökare och individer under 45 års ålder.  
När man undersökte kopplingen mellan 
migrän och hjärtinfarkt samt migrän 

och kardiovaskulärt orsakad död var 
sambandet inte lika tydligt som mellan 
migrän och stroke. 

Författarna har identifierat åtta stu
dier som behandlar migrän och hjärtin
farkt, och resultatet visar sammantaget 
att migrän inte kan kopplas till  ökad in
farktrisk. Inte heller när det gäller döds
fall till följd av kardiovaskulära orsaker 
noterades några statistiskt säkerställda 
skillnader mellan individer med och 
utan migrän i de fem studier som förfat
tarna identifierat som behandlar detta 
samband. Vilken roll förekomst av aura 
spelar när det gäller risken att drabbas 
av hjärtinfarkt och död till följd av kar
dio vaskulära orsaker går inte att analy
sera av den anledningen att det helt en
kelt inte fanns tillräckligt med studier 
kring detta.

BMJ konstaterar på ledarplats att kopp
lingen mellan migrän och ischemisk 
stroke är så pass kraftig att individer 
med migrän bör behandlas intensivt av
seende andra riskfaktorer för stroke. 
Att migrän skulle kunna vara kopplad 

Migrän med aura kan öka risken för stroke

Höga nivåer av hormonet leptin, som 
syntetiseras i fettväv och som påverkar 
hunger och mättnad, kopplas till sänkt 
risk för alzheimer i en amerikansk pro
spektiv studie som presenteras i tid
skriften JAMA. 

Författarna har följt 785 deltagare 
med en genomsnittsålder på 79 år. Ing
en av dem led av demens då studien på
börjades. Deltagarna har genomgått lö
pande utvärderingar avseende bl a alz
heimer. En mindre grupp, 198 individer, 
har därtill följts med MRun  der sök
ningar av hjärnan. I dessa tittade man 
på två parametrar: total cerebral volym 
och volym av temporalhornen. Under de 
i genomsnitt åtta år som deltagarna följ
des drabbades 111 av demens, och av 
dessa drabbades 89 av alzheimer. 

Det visade sig att individer som hade 
höga nivåer av leptin i serum i samband 
med att studien påbörjades i mindre ut
sträckning drabbades av alzheimer. Ser 
man på den fjärdedel med högsta nivåer 
av leptin i plasma drabbades 6 procent 
av alzheimer under uppföljningsperio
den. Det ska jämföras med 25 pro cent 
för fjärdedelen med lägsta leptinnivåer. 

Ett liknande mönster noterades vid 
MRundersökningarna, där höga halter 
av leptin var korrelerat med hög cere
bral total volym och hög temporalhorns
volym. Sambandet mellan tem poral
hornens volym och leptinhalten i serum 
var dock inte statiskt signifikant. 

Sammantaget skulle leptin således 
kunna utgöra en markör för minskad 
risk för alzheimer, men resultaten mås
te först verifieras. En intressant aspekt i 
sammanhanget är att övervikt i medel
åldern tidigare kopplats samman med 
ökad risk för alzheimer.  
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Leptin tycks minska 
alzheimerrisken

Rökning under graviditeten och expo
nering för bly i barndomen ökar risken 
för ADHD. Det visar en studie som pre
senteras i Pediatrics. 

Studien bygger på ett nationellt ameri
kanskt material på 2 588 pojkar och 
flickor i åldern 8–15 år som ingick i Na
tional health and nutrition examination 
survey (NHANES). Uppgifter om kost 
och om modern rökte under gravidite
ten har funnits tillgängliga. Därtill har 
författarna haft tillgång till blodprov 
från deltagarna. 

Det visade sig att 8,7 procent av delta
garna uppfyllde kriterierna för ADHD. 
Värt att notera är att samtliga barn 
screenades avseende ADHD inom ra
men för studien och att 8,7 procent allt
så uppfyllde kriterierna för detta, vilket 
således innebär att man i ADHDgrup
pen inte bara inkluderat barn som re
dan hade en diagnos och/eller som be
handlades farmakologiskt. 

Bland de barn och ungdomar vars 
mödrar rökt under graviditeten var det 
2,4 gånger vanligare med ADHD. Upp
gifter om rökning baseras helt på vad 
mödrarna själva rapporterat. Det visa

de sig också att barn och ungdomar med 
högre serumnivåer av bly of tare hade 
ADHD än barn med lägre nivåer. Bland 
de barn i den övre tredjedelen av grup
pen med högst halter av bly i serum var 
ADHD 2,3 gånger vanligare än bland 
den tredjedel med lägst halter. 

Att både ha en mamma som rökt under 
graviditeten och tillhöra den tredjedel 
med högst blyhalt i blodet var korrelerat 
med 8,1 gånger högre risk för ADHD.  
Författarna konstaterar att rökning un
der graviditeten och exponering för bly i 
barndomen båda är riskfaktorer för 
ADHD som dessutom tycks verka syn
ergistiskt, då barn som utsätts för båda 
dessa faktorer tycks löpa särskilt hög 
risk. 

Ur ett folkhälsoperspektiv beräknar  
forskarna att 38 procent av ADHDfal
len hos 8–15åriga barn kan hänföras 
till exponering för rökning och/eller bly.  
I USA motsvarar det 900 000 fall.
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Exponering för tobak och bly 
ökar risken för ADHD

till stroke och strukturella skador i 
hjärnan är ingen ny tes. En isländsk stu
die presenterad i JAMA och refererad i 
Läkartidningen nr 36/2009 visade att 
lesioner i cerebellum var vanligare hos 
kvinnor med migrän och aura än hos 
jämnåriga kvinnor utan migrän. 
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