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Sammanfattning 
Migrän är en återkommande form av huvudvärk som förmodas bero på hormonella, genetiska 

och miljörelaterade faktorer. Migrän finns i olika former men detta arbete fokuserar främst på 

migrän med aura och migrän utan aura. Det utmärkande för migrän med aura är neurologiska 

störningar som oftast uppstår innan attacken och kan yttra sig i form av tillexempel 

synstörningar. Det är en komplex sjukdom och uppkomsten är inte helt klarlagd. Smärtan som 

uppstår i samband med en migränattack förmodas bero på aktivering av det trigeminovaskulära 

systemet. Migrän anses som den 8:e mest betungande sjukdomen i världen och livskvalitén 

påverkas ofta negativt hos de individer som lider av migrän. Under en migränattack är det 

många individer som inte klarar av skol- eller jobbdagen, blir ofta sängliggande och sociala 

aktiviteter påverkas negativt. Behandlingsformer av migrän delas ofta upp i förebyggande eller 

anfallskuperande metoder och syftet med behandlingen är att hindra migränattackerna eller häva 

en pågående attack. Det förekommer både standardbehandling i form av tillexempel NSAID och 

triptaner. Dessutom finns det hormonell behandling som profylax i mensrelaterad migrän i form 

av olika hormoner. En stark riskfaktor för att drabbas av migrän är att ha släktingar som är 

lidande och ärftligheten kan vara så hög som 50%. Kvinnor drabbas oftare än män och 

bakgrunden till detta kan vara hormonella förändringar i kvinnokroppen, ofta sjunkande halter 

av östrogen. Denna litteraturstudie granskar sex artiklar, fyra om genetiska variationer vid 

migrän och två som berör hormonell behandling och migrän. Granskade artiklar visar att det 

finns en genetisk koppling till migrän, men det behövs fler studier för att få klarare och tydligare 

resultat. Några gener är länkade till både migrän med och utan aura, medan några är starkare i 

den ena formen av migrän. Resultat huruvida hormonell behandling kan ha en positiv effekt vid 

migrän är något klarare.  
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Abstract 
Migraines are a recurrent form of headache believed to be caused by hormonal, genetic and 

environmental factors. Migraines exist in different forms, but in this work, focuse is mainly on 

migraines with aura and migraines without aura. The characteristics of migraines with aura are 

neurological disorders that usually occur before the attack and can be expressed in the form of 

visual disturbances. It is a complex disease and the cause is not entirely clear. The pain that 

occurs in connection to a migraine attack is believed to be due to activation of the 

trigeminovascular system. Migraines are considered the 8th most burdensome disease in the 

world and the quality of life is often negatively affected in individuals suffering from migraines. 

During a migraine attack, many individuals fail to attend to school or to work, get often 

bedridden and social activities are adversely affected. Means of treatment of migraines are often 

divided into preventive or emergency methods and the purpose of both methods is to prevent 

migraine attacks. There are both standard treatments in the form of for example triptans and 

NSAIDs and there are hormonal treatments in the form of different hormones, such as 

estrogens. A strong risk factor for migraines is to have relatives who are suffering, the heredity 

may be as high as 50%. Women suffer more often than men and the background to this can be 

hormonal changes in the female body, often decreasing levels of estrogen. This literature review 

examines six articles, four on the link between genetics and migraine and two on hormonal 

treatment and migraine. Examined articles show that there is a genetic link to migraines, but 

more research is needed to get clearer results. Some genes are linked to both migraines with and 

without aura, while some are stronger in one form of migraine. There are some clearer 

indications that hormonal treatment may have a positive effect on migraines.  
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Förkortningar  

 
AJAP1 = Adherens junction-associated protein 1 

ASTN2 = Astrotactin 2 

BL = Baseline 

cAMP = Cyclic adenosine monophosphate  

CGRP = Calcitonin gene-related peptide 

Cl= Confidence interval 

COC = Combined oral contraceptives 

COMT = Catechol-O-methyl transferase  

C7orf10 = Chromosome 7 open reading frame 10 

CSD = Cortical spreading depression 

DRD2 = Dopamine receptor D2 

DZ = Dizygota 

FHL5 = Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis 5  

GWAS = Genome-wide association study 

5-HT = 5-hydroxitryptamin/serotonin 

ICHD-II = The International Classification of Headache Disorders 2 

IHS = International Headache Society 

LOD = Logarithm of the odds  

LRP1 = Lipoprotein receptor-related protein 1  

MA = Migraine with aura 

MAO-A = Monoamine oxidase A 

MAO – hämmare = Monoaminoxidashämmare 

MEF2D = Mads box transcription enhancer factor 2, polypeptide d 

MMP16 = Matrix metalloproteinase 16 

MO = Migraines without aura 

MZ = Monozygota 

NSAID = Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs  

OR= Odds ratio 

PHACTR1 = Phosphatase and actin regulator 1 

POP = Progestogen-Only Pill 

PRDM16= PR dopamin-containing protein 16  

SD = Standard deviation 

SNP = Single Nucleotide Polymorphism 

TGFBR2 = Transforming growth factor-betareceptor 2 

TP = Treatment period 

TP1 = Treatment period 1 

TP2 = Treatment period 2 

TRPM8 = Transient receptorpotential 8  

TSPAN2 = Tetraspanin 2 
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1. Introduktion 
Migrän är en form av huvudvärk som förmodas bero på bland annat hormonella, genetiska och 

miljömässiga faktorer. Migrän är en komplex sjukdom där bakgrunden eller uppkomsten ännu inte är 

helt klarlagd (1). Hypoteser är att det är en kombination av flera faktorer som utlöser 

migränhuvudvärken. Sjukdomen kan bero på flera olika genetiska kombinationer samt yttre faktorer, 

däribland miljöfaktorer, och näringsämnen som kan ha en påverkan. Även epigenitik och gen-gen 

interaktion kan påverka sjukdomen och inverkar i svårigheten av att peka ut de mest relevanta 

genetiska riskfaktorerna (2). En individ kan under sin livstid lida av olika typer av migrän och det kan 

även förekomma en kombination mellan migrän med aura och migrän utan aura (3). 

Det är svårt att fastställa ifall vissa kliniska symtom är mest miljö-betingande eller genetiskt betingade 

(4). Individer som lider av migrän rapporterar funktionsnedsättning i form av att frånvara från skola 

och arbete, sängläge, avbrott i hushållsarbete, minskad effektivitet samt negativ påverkan på sociala 

aktiviteter och familjerelationer. Detta tyder på att det är flera hälsorelaterade faktorer som negativt 

påverkar livskvalitén och har socioekonomiska effekter. Individer som är drabbade av migrän upplever 

ofta att de är underbehandlade eller underdiagnostiserade. Behandlingen av migrän delas ofta upp i 

förebyggande eller anfallskuperande metoder, vars syfte är att stoppa igångsättningen av en 

migränattack och häva en pågående migränattack (5).   

 

Migränattacker kan även utlösas av livsmedel bland annat av produkter som är bearbetade och av salta 

livsmedel såsom ostar. Även livsmedelstillsatser som kan förekomma i olika drycker särskilt vin har 

visat sig vara migränutlösande. Dessutom kan medicinering och fetma påverka uppkomsten av 

migränattacker (6).  

 

Migrän anses som den 8:e mest betungande sjukdomen i världen (2). Det har beräknats att nästan tre 

fjärdedelar av världens befolkning mellan 18–65 år haft huvudvärk åtminstone en gång under det 

senaste året. Av dessa individer är det cirka 30 % eller fler som rapporterat migrän (7). 

 

1.1 Migrän med och utan aura 
Av alla individer som är drabbade av migrän är det uppemot en tredjedel som upplever migränattacker 

som är associerade med aura. Det som utmärker migrän med aura är neurologiska störningar som 

yttrar sig i känsliga, visuella eller motoriska symptom som oftast uppstår innan migränattacken (5).  

De kan uppstå mellan 5 till 20 minuter innan attacken och kvarstå upp till 60 minuter (8). Visuella och 

sensoriska symptom innefattar bland annat ljusflimmer, förlorad synförmåga, stickningar och 

domningar. Ofta upplevs huvudvärken på vänster sida i huvudet om individen upplever aura 

symptomen på höger sida och tvärtom (9). Migrän med aura anses vara den mest ärftliga av de två 

vanliga migränformerna (10). 

 

Migrän utan aura är en form av migrän som påverkar cirka 58% av individerna som är drabbade av 

migrän och därav kallas denna form även ibland för ”vanlig migrän” (11). De mest framträdande 

symptomen hos individer som lider av migrän utan aura är fotofobi och fonofobi, vilket betyder 

känslighet för ljus och ljud. Symptomens intensitet korrelerar med intensiteten av smärtan som 

infinner sig vid huvudvärk. En hypotes är att individer som lider av migrän utan aura är överkänsliga 

för auditiva och visuella stimuli (12). Migrän utan aura är en återkommande sjukdom och attackerna 

kan pågå mellan 4–72 timmar. Vanligt är att huvudvärken lokaliseras på en sida i huvudet, är 

pulserande och har en måttlig till svår intensitet. Illamående och kräkningar kan också förekomma (9).  

 

1.2 Patofysiologi 

För att förstå patofysiologin vid migrän måste en förståelse finnas för hur neurala nätverk fungerar och 

hur de integrerar med varandra. Det förekommer flera faktorer som kan trigga en attack däribland ljus, 

ljud, dofter, hormonella förändringar, stress och genetiska anlag. Innan och i samband med huvudvärk 

kan flera symptom förekomma som kallas för prodromes som kan förklaras som förvarnande 

symptom. Dessa symptom är bland annat trötthet, gäspningar, matbegär, nack- och muskelstelhet och 

känslighet för ljud, ljus och lukt. Hos dessa symtom finns det en potentiell inblandning av 

hypotalamus, hjärnstammen, cortex och limbiska systemet. Symptomen kan förekomma även hos 
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individer utan migrän så en förståelse för varför vissa individer drabbas och vissa inte skulle 

förmodligen bidra till en bättre förståelse för kopplingen mellan symptomen och migränanfall. Många 

studier har gjorts på hypotalamus inverkan vid migrän och dess många aspekter i människors olika 

rytmer som förekommer under en dag, bland annat hormonella förändringar, sömn, kroppstemperatur 

och födointag. Därför anses det som en rimlig förklaring att hypotalamus nervceller har en inverkan på 

de olika dygnsrytmerna i människan och att det kan vara ursprung för migrän prodromes (13).  

 

Migränsmärtan medieras genom att det trigeminovaskulära systemet aktiveras, meningeala kärl 

medierar smärtan via hjärnstammen och vidare upp till cortex och thalamus. Cortical spreading 

depression (CSD) förmodas vara en bidragande orsak till aktiveringen av migrän med aura. CSD är en 

störning som är övergående. En fas i CSD är depolariseringsfasen och denna fas är associerad med en 

ökning av cerebralt blodflöde, denna ökning är tillfällig (5). CSD beskrivs som en långsam våg av glia 

och neuronal depolarisering som kan alstras i cerebellum, cortex, thalamus, basala ganglion och 

hippocampus. CSD är en trolig förklaring till aura symptomen i migrän, dock behövs det fler studier 

för att fastställa det helt. Mottagligheten för CSD kan bero på miljömässiga och genetiska faktorer 

(14).   

 

Det har rapporterats kortikala tjockleksskillnader hos patienter som är drabbade av migrän. I en studie 

där individer drabbade av migrän fick visuella cortex undersökt upptäcktes det att ett område som var 

inblandat i rörelse hade större tjocklek hos individer med migrän, både med och utan aura. Det 

upptäcktes också ett område med större tjocklek som motsvarar ett område som tidigare påvisats vara 

en källa för CDS under migrän med aura. Det har även påvisats en ökad tjocklek i somatosensoriska 

cortex hos individer som är drabbade av migrän, speciellt området som representerar huvudet och 

ansiktet. Det förekommer olika hypoteser om varför dessa tjocklekskillnaderna uppstår. En hypotes är 

att individer som lider av migrän har en annan hjärnstruktur som beror på individers genetiska 

bakgrund. Anatomiska förändringar kan också vara en bakomliggande orsak till kortikala 

tjockleksskillnader, de kan bero på ett ökat antal eller ökad densitet hos neuronala- och/eller gliaceller 

i vissa områden i cortex. Fokala dysplasier kan ha en bidragande orsak till att cortex blir mer 

exiterbart. En hypotes är att hjärnan hos individer som är drabbade av migrän är hypersensibel. 

Intressant är att barn som senare i livet drabbats av migrän har i barndomen lidit av 

rörelsesjuka/åksjuka som kan bero på hypersensibelitet i rörelsekänsliga områden i visuella cortex. 

Fokala dysplasier i somatosensoriska och visuella cortex skulle kunna vara en förklaring varför CDS 

ofta börjar i dessa områden (15).  

 

Även gap junction-kanaler har upptäckts spela en roll i patofysiologin av migrän med aura. 

Förhoppningsvis är det en ny och lovande upptäckt för behandling av migrän (5).  

 

1.3 Genetik och migrän 

På grund av bristande tydlighet i resultat i studier angående genetiska riskfaktorer vid migrän har det 

varit svårt att spåra komponenterna som bidrar till migrän. Stora Genome-wide association study 

(GWAS) på migränstudier kommer förhoppningsvis bidra till mer kunskaper angående den genetiska 

kopplingen vid migrän och de två subtyperna, migrän med och utan aura (3). En stark riskfaktor för att 

drabbas av migrän är att ha släktingar som lider av sjukdomen och det har uppskattats att ärftligheten 

är så hög som 50 % och kvinnor drabbas oftare av migrän än vad män gör. Vissa kvinnliga 

migränpatienter drabbas av migrän på grund av hormonella förändringar (16). Migränutbrotten 

drabbar oftast kvinnorna under den mest fertila perioden i livet, mellan 20-30 år (17). Genetiska 

variationer leder till att hjärnstamssmärtbanorna kan bli hypersensibla vilket leder till en sänkt tröskel 

för yttringen av migrän. Det finns studier som tyder på multifunktionellt arv för de vanligaste 

formerna av migrän. I en studie på 255 individer med migrän som klassificerats av International 

Headache Society (IHS) kriterierna, var det 91 % där åtminstone en av föräldrarna diagnostiserats med 

migrän, vilket tyder på att det finns en stark ärftlig komponent. I tvillingstudier rapporteras ofta att 

monozygota tvillingar uppvisar att arvet har en dubbelt så stor betydelse än vad som påvisas dizygota 

tvillingar. I monozygota tvillingpar uppnås dock aldrig 100 % genetiskt arv, vilket tyder på att miljön 

också har en inverkan (18). 
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1.4 Diagnostik  

För att diagnostisera migrän används ofta IHS kriterierna, som tagits fram genom expertutlåtanden 

från olika neurologiska kliniker. Dessa kriterier används även för att klassificera de olika fenotyperna 

av migrän (migrän med aura och utan aura). Kriterierna för IHS ställs ofta via enkäter och intervjuer 

där frågorna besvaras med ”ja”, ”vet inte”, ”nej” eller ”vill inte svara”. Frågor berör kriterier såsom: a) 

huvudvärk som är återkommande och som inte associerades med feber, infektion eller 

alkoholkonsumtion (nuvarande eller tidigare), b) attackerna av huvudvärk vara mellan 4 timmar och 

upp till 3 dagar när ingen medicinering för huvudvärken och smärtan tagits. c) Individen lider av 

åtminstone två av fyra smärtfaktorer. Intensiteten på smärtan är måttlig till svår, ensidig, bultande och 

en försämring av rutinmässig aktivitet framkommer. d) Individen upplever åtminstone två av följande 

symptom; ökad känslighet för ljud, ökad känslighet för ljus, kräkningar eller illamående (18).  

 

1.5 Hormoner och signalämnen som inverkar vid migrän 
Det finns studier som tyder på att serotonin har en betydande roll i patogenesen av migrän. Serotonin 

kan påverka nociceptiv smärta genom en vasokonstriktionseffekt på blodkärl. Vid låga nivåer av 

serotonin vidgas blodkärl och det kan bidra till initiering av migrän. Många individer med migrän och 

huvudvärk rapporterar att migränen lättar efter att individen kräkts. Monoaminoxidashämmare (MAO-

hämmare) kan förhindra migrän genom att de ökar serotoninnivån i synapser, genom att de hämmar 

nedbrytningen av serotonin. Selektiva agonister till serotoninreceptorn orsakar förhöjda serumnivåer 

av Calcitonin gene-related peptide (CGRP), en vasodilaterande peptid. I neuronala vävnader påverkas 

förmodligen serotonin och CGRP av fysiologiska hormonella faktorer (19).  

 

Ett annat signalämne som tros inverka vid migrän är dopamin. Dopamin är en signalsubstans och har 

en viktig roll i nervsystemet i hjärnan. Det finns en association mellan dysfunktion i dopaminsystemet 

och flera sjukdomar i nervsystemet, däribland migrän. Ett antal studier har undersökt sambandet 

mellan genetisk polymorfism av Catechol-O-methyl transferase (COMT), Dopamine receptor D2 

(DRD2) och Monoamine oxidase A (MAO-A) gener och migrän. Dock finns det inga tydliga resultat, 

de är mer motstridiga än avgörande (20).  

 

Ett hormon som förmodas inverka vid migrän är östrogen, vilket är kvinnodominerat könshormon. 

Under en menstruation sjunker östrogennivåerna vilket kan leda till en minskning av serotonin som i 

sin tur kan påverka migränutlösning. Det finns ytterligare bevis som tyder på att könshormonen spelar 

en viktig roll i migränutvecklingen. Studier visar att migrän som är relaterad till menstruationen 

påverkas av sänkningar i östrogenkoncentrationen i blodet. Att förebygga eller minimera denna 

sänkning kan förhindra migränattacker. Under de senaste åren har forskning angående könsskillnader 

inom migrän dykt upp. Det finns bevis via epidemiologiska studier som tyder på skillnader mellan 

kvinnor och män i migränrelaterade frågor. Hos kvinnor är det speciellt östrogen som gör kvinnor 

predisponerade för migrän (19). Hypotesen bakom denna skillnad är att det förmodligen beror på flera 

faktorer, både psykologiska och biologiska där könshormonerna förmodligen spelar störst roll. 

Egenskaperna hos kvinnor som drabbas av migrän kan variera vid hormonell status, det vill säga vid 

användning av hormonella preventivmedel eller över menstruationscykeln. I studier med magnetisk 

resonanstomografi på hjärnan har man även sett både funktionella och strukturella skillnader mellan 

könen med avseende på migrän. Kvinnor som är drabbade av migrän hade tjockare posterior insula 

och precuneus cortex än migränfria individer av båda könen. Det förekommer skillnader i mängden 

östrogen mellan män och kvinnor. Män har en lägre och jämnare nivå av östrogen och en jämnare 

avtagning med åldern av nivåerna än vad kvinnor har (21).  

 

1.6 Standardbehandling 

Behandlingen av migrän delas ofta upp i förebyggande eller anfallskuperande metoder, vars syfte är att 

stoppa igångsättningen av migränattacken och/eller mildra attacken (5). Det i särklass bästa sättet att 

behandla migrän är att individen lär sig undvika de faktorer som triggar och framkallar migrän (19).  

 

Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID) används för de inflammatoriska reaktionerna i 

anfallskuperande metoder (5). Några exempel på NSAID preparat som kan användas vid migrän är 
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acetylsalicylsyra och ibuprofen (19). Acetylsalicylsyra och ibuprofen finns receptfritt och bör tas så 

tidigt som möjligt vid ett migränanfall. Naproxen är ett NSAID som ofta förskrivs på recept för 

migrän men finns även receptfritt (22). 

 

De läkemedel som riktar sig till den anfallskuperande behandlingen riktar sig även mot det serotonerga 

systemet där triptaner har en kärlsammandragande effekt (5). Triptaner fungerar som 5-HT1B/1D- 

receptoragonister och används vid avsaknad av effekt av NSAID eller paracetamol (22). Dessa 

påverkar serotonins förmåga att binda till receptorer i blodkärl och trigeminala nervvävnader. Detta i 

sin tur påverkar frisättningen av smärtpeptider såsom CGRP och förbättrar migränhuvudvärken. Nyare 

forskning på CGRP-receptorantagonister som nytt läkemedel för migrän är pågående. De är selektiva 

blockare av CGRP-receptorer och har ingen vasokonstriktionseffekt (19). 

  

Betablockare, antiepileptika och antidepressiva läkemedel kan också fungera som behandling för 

migrän (19). Behandling av migrän brukar delas upp i tre kategorier utifrån trappstegsmodell för 

vuxna individer. Icke-farmakologisk behandling, anfallskuperande farmakologisk behandling och 

profylaktisk farmakologisk behandling och delas upp i nio steg. De två första stegen är icke-

farmakologisk behandling, steg tre till sju är anfallskuperande farmakologisk behandling och de två 

sista stegen är profylaktisk farmakologisk behandling. Vid utredning av migränmedicinering börjar 

man på första steget och utvärderar effekten vid tre tillfällen innan nästa steg kan påbörjas. Man 

eftersträvar alltid behandling som innebär så lågt trappsteg som möjligt. Vid profylaktisk behandling 

är betablockerare förstahandsvalet. Andrahandsvalet vid profylaktisk behandling är antiepileptikum 

där bland annat topiramat används. Målet vid profylaktisk behandling är att minska anfallsfrekvensen 

med minst 50 % (22).  

 

Läkemedel som riktar sig mot att förebygga migränattacker riktar sig till det excitatoriska systemet i 

centrala nervsystemet (5).   

 

Att förstå patofysiologin för migrän är ett viktigt steg i läkemedelsutvecklingen vars intresse är att på 

ett effektivt sätt kunna behandla och förebygga migrän (15). Förekomsten av biverkningar och 

effekten av olika läkemedel beror på individuella variationer hos individerna som är drabbade av 

migrän. Dessa individuella variationer kan bero på genetisk bakgrund och olika miljöfaktorer. De 

genetiska variationerna påverkar både farmakodynamiken och farmakokinetiken hos läkemedlet (23).  

 

1.7 Hormonell behandling 

Det förekommer flera faktorer som kan bidra till migränattacker under kvinnans liv. Graviditet, 

menstruation, menopaus men även hormonell ersättningsbehandling och hormonella preventivmedel 

kan påverka förekomsten av migrän. Det förekommer olika effekter på migrän vid starten av 

användning av hormonella preventivmedel hos olika kvinnor. Kombinerade orala preventivmedel, 

tillexempel p-piller är mest studerade i samband med migrän. P-piller kan förvärra migränattacker, 

framkalla migrän hos kvinnor som inte varit besvärade av attacker innan men i vissa fall förekommer 

inga förändringar vid användandet av kombinerade orala preventivmedel (19). 

Preventivmedlet gestagen visar färre risker för tromboemboliska och ischemiska sjukdomar jämfört 

med preventivmedel som innehåller en östrogenkomponent (24). Individerna som är drabbade av 

migrän särskilt migrän med aura, löper en liten ökad risk att drabbas av bland annat stroke. De 

individer som lider av migrän utan aura löper inte samma risk (17).  

 

Individer som är drabbade av migrän som huvudsakligen uppträder under kvinnans  

menstruationscykel kan få hjälp av profylaktiska metoder, där bland annat östrogen har studerats. 

Östrogen har bland annat studerats som intermittent profylax i form av plåster och orala tabletter. I en 

undersökning där östradiolgel eller placebogel applicerades 10 dagar efter ägglossning med fortsatt 

behandling till den andra dagen av menstruationen visades en minskning av antalet migrändagar per 

patient med 22 % hos de individer som blivit behandlade med östradiolgel. Individerna som 

behandlats rapporterade även mindre illamående och allvarlig huvudvärk. Patienterna upplevde en 

ökning av migrän fem dagar efter att östradiolbehandlingen upphört jämfört med placebogruppen. Vid 

menstruationsrelaterad migrän verkar det finnas positiva effekter med östrogentillskott angående 
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antalet huvudvärksdagar. Dock har det rapporterats en ökning av antalet huvudvärksdagar när 

östrogentillskottet avbrutits (25).   

 

Profylaktiska metoder där enbart gestagen använts har också studerats, preventivmedel innehållande 

enbart gestagen brukar även kallas för östrogenfria p-piller (26). Dessa är av intresse då de inte ger 

samma risk för tromboemboliska sjukdomar som kombinerade p-piller (24). 

 

1.8 Förtydligande av begrepp 

Logarithm of the odds (LOD) förklarar hur stor sannolikheten att två genetiska loci ligger nära 

varandra på en kromosom är och hur stor sannolikheten för att de två loci ärvs tillsammans är. Ett 

LOD poäng >3 innebär en risk för genkoppling.   

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) uppträder vid en särskild position i genomet. Om en SNP 

finns i <1% av befolkningen anses den som sällsynt. Det finns fler än 38 miljoner SNP som är 

identifierade. Vid forskning på genetiska markörer är SNP det mest använda (27).  

 

2. Syfte  
Syftet med arbetet var att undersöka genetiska variationer vid migrän, samt om effekten av hormonell 

behandling kan vara beroende av typ av migrän.  

 

3. Frågeställning  
1) Vilka genetiska variationer har hittills observerats vid migrän?  

2) Är effekten av hormonell behandling olika vid olika typer av migrän?    

 

4. Metod 

Databasen PubMed har använts för att söka vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie. 

 

Studien inkluderar sex artiklar där följande sökord använts, GWAS studie AND migraine, Migraine 

AND loci, Migraine AND combined oral contraceptives och Migraine with aura AND hormonal 

treatment. Sökningen begränsades till free full text. Artikel nummer ett och två hittades båda i en 

referenslista i en annan artikel som användes i inledningen av arbetet, dessa valdes ut baserat på 

inklusionskriterierna som nämns nedan. Sökorden för artikel tre och fyra var Migraine AND loci, där 

free full text inkluderades och det resulterade i 47 träffar. Sökorden för artikel fem var migraine AND 

combined oral contraceptives, Clinical trial lades till och det resulterade i 14 träffar. För artikel 

nummer sex användes sökorden migraine with aura AND hormonal treatment även här lades free full 

text till och det resulterade i 11 träffar.  

 

Inklusionskriterier för alla artiklarna var att de skulle vara på engelska. Inklusionskriterier för de fyra 

första artiklarna som berör migrän och bakomliggande genetik var följande; Studier som undersökte 

migrän med aura eller utan och samtidigt berörde genetiska aspekter. Inklusionskriterier för de 

resterande två artiklarna var att de var studier som undersökte migrän med eller utan aura och 

hormonell inverkan. Det finns flera migränformer än bara migrän med och utan aura, men alla andra 

former har exkluderats från denna studien. Artiklar som berörde migrän och olika andra sjukdomar 

samt artiklar före 2000-talet har också exkluderats från arbetet. 
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5. Resultat 

 

5.1 Artikel 1 A Susceptibility Locus for Migraine with Aura, on Chromosome 4q24 (8). 

 
Syfte 

Syftet med studien var att studera resultatet från en Genome-wide studie (GWAS) på 50 stycken 

familjer från Finland som var drabbade av migrän med aura.  

 

Metod 
Studien fokuserade på individer som diagnostiserats med migrän med aura. Endast de individer som 

givit sitt samtycke till studien genomgick en genetisk analys. Studien godkändes av den etiska 

kommittén HUCS och University of California från Los Angeles. Familjerna som ingick i studien 

rekryterades från neurologiska kliniker för huvudvärkspatienter i tre olika städer i Finland 

(Helsingfors, Kemi och Jyväskylä). I studien fanns ett inkluderingskrav som innebar att minst tre av de 

närmsta familjemedlemmarna också led av migrän med aura. När en individ diagnostiserats med 

migrän med aura av en neurolog kontaktades resterande familjemedlemmar som också ansågs lida av 

migrän och tillfrågades att delta i studien. Frågeformulär anpassade till familjestudier skickades till 

familjen om minst tre stycken av familjemedlemmarna var villiga att delta i studien. Blodprov 

lämnades från 430 individer för genotyping. 246 individer med migrän med aura (72 män och 174 

kvinnor) och 53 individer som led av migrän utan aura (17 män och 36 kvinnor) inkluderades i studien 

och kliniska data från 646 individer (278 män och 368 kvinnor) samlades in. Alla diagnoser 

fastställdes med hjälp av IHS kriterierna. Genotyping bestämmer genetiska varianter hos en individ 

och genomfördes i studien med hjälp av en kopplingsanalys. Det genotypades 350 polymorfa 

mikrosatellitmarkörer i de individer som gav blod. Markörerna är fördelade jämt på genomet och i 

genomsnitt 11 cM mellan loci. Det beräknades allelfrekvenser från genotyperna från de som ingick i 

analysen. Länkanalysen genomfördes med ett tvåpunkts-tillvägagångsätt där en enda markör och 

egenskap används. Analyser av tvåpunkts-tillvägagångssätt anses vara mindre känsliga för genotypfel 

än multipunktmetoder. P-värde för LOD-poäng uppskattades under både homogenitet och 

heterogenitet. För signifikant koppling ska LOD-poängen vara 3,3 (p=0,000049).  

 
Resultat  

Logarithm of the odds (LOD-värden) beräknades. Det högsta LOD-värdet var 4,20 och uppvisades på 

markören D4S1647. I det parametiska testet uppvisades det högsta LOD-värdet på 4,45, mellan 

markörerna D4S2380 och D4S2409. Utifrån resultaten från studien på de 50 familjerna från Finland 

som led av migrän med aura fanns det ett starkt bevis för en koppling mellan migrän och ett locus på 

kromosom 4q24.  

 

5.2 Artikel 2 Localization of a Gene for Migraine without Aura to Chromosome 4q21 (11). 

 
Syfte 

Syftet med studien var att undersöka gener länkade till migrän utan aura från en Genome-wide 

skanning på isländska familjer.  

 

Metod 

Studien genomfördes på migränpatienter från Island av företaget deCODE genetic. Individerna som 

deltog i studien rekryterades från tre olika källor. Den första källan bestod av ett register på 401 

individer från två olika neurologer. Den andra källan var en annons i ett nyhetsbrev till 137 personer 

som skickades ut av den isländska migränföreningen. Den sista källan bestod av en enkät som 

slumpmässigt skickades ut till 20 000 islänningar. Alla dessa individer bodde i Reykavikområdet och 

var 18–50 år. I enkätundersökningen var det 2481 respondenter som hade återkommande attacker av 

huvudvärk. Individerna som inkluderades i studien kontaktades för en vidare genetisk undersökning. 
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Det var även 1865 nära släktingar till individerna som sannolikt hade migrän som också kontaktades. 

Alla som deltog i studien fick svara på ett frågeformulär baserat på kriterier från IHS och donerade 

även blod. De 1943 patienterna med migrän och 1510 släktingarna genotypades. Det var 594 stycken 

av de huvudvärksdrabbade patienterna som uppfyllde IHS kriterierna för migrän utan aura 458 

kvinnor och 138 män. Det uteslöts 720 patienter med möjlig migrän utan aura som dock hade vissa 

symptom för migrän med aura. Den nationella bioetiska kommittén godkände studien och det erhölls 

informerat samtycke från alla individer som deltog i studien.  

 

Resultat  

Island har en unik släkt-bas och i studien identifierades 103 familjer med 289 genotypade individer var 

drabbade av migrän utan aura. Dessa 289 individer hade en nära släkting som också var drabbad av 

migrän utan aura. Det identifierades fem platser som hade ett LOD-poäng >1,5. På kromosom 4p 

(markör D4S394, LOD=2,05), 4q (markör D4S2361, LOD=1,96), 18p (markör D18S453, LOD=1,57), 

18q (markör D18S877, LOD=1,50) och 20q (markör D20S96, LOD=1,60). Eftersom det är vanligare 

att kvinnor drabbas av migrän utan aura än män begränsades undersökningarna i familjerna till 

antingen manliga eller kvinnliga patienter i varje familj. LOD-poängen för män med migrän utan aura 

sjönk till <0,3 för kromosom 4 och 18. Det observerades ingen LOD-poäng <1,5 hos männen. För 

kvinnorna som led av migrän utan aura sjönk LOD-poängen till <1,5 för kromosomerna 4p, 18q, 18p 

och 20q. På kromosom 4q steg LOD-poänget till 2,68 på markören D4S2361. Migrän utan aura var 

kopplat till kromosomen 4q21 i studien.   

 

5.3 Artikel 3 Genome-wide meta-analysis identifies new susceptibility loci for Migraine (10). 

 
Syfte 

Syftet med studien var att genomföra en metaanalys med avseende på migrän och identifiera loci med 

koppling till migränkänslighet.  
 

Metod 

Studien bygger på en metaanalys där forskarna tittade på SNP markörer för att undersöka genetiska 

kopplingar vid migrän. Data i form av markörer från 23 285 försöksindivider och 95 425 

kontrollindivider från 29 studier användes. Alla individer som ingick i de 29 studierna hade europeisk 

härkomst. Det ingick även fem klinikbaserade studier som jämfördes med fyra populationsstudier där 

individerna hade okänd migränstatus. Det inkluderades även 14 helpopulationsgrupper och fyra av 

populationsstudierna var baserade på årskullar. Datamarkörerna som användes kom från tidigare 

GWAS. All data kom från migränspecifika studier av International Headache Genetics Consortium 

studier och kvinnors Genome Health Study. De individuella studierna hade godkänts av lokala 

forskningsetiska kommittéer och det erhölls informerat samtycke från de som deltog. När fenotyperna 

analyserades ingick alla typer av subgrupper av migrän. I de kliniska grupperna hade individerna 

diagnostiserats av huvudvärksspecialister och baserats på enkäter och telefonintervjuer. I 

befolkningsstudien hade migränstatus fastställs genom ett frågeformulär.  

Utöver den primära metaanalysen genomfördes tre undergruppsanalyser för att få ytterligare 

information genom att använda all genotypad data. De tre undergrupperna bestod av; 1) De fem 

klinikbaserade studierna, med hypotesen att dessa individer hade svårare migrän än de som 

identifierats i den allmänna populationen. 2) Individer som led av migrän med aura och 3) Individer 

som led av migrän utan aura.  

 

Resultat  

Det identifierades 142 SNP från de tre undergrupperna och den primära metaanalysen som var länkade 

till 12 loci där det förekom en signifikant association med migränkänslighet. Åtta av dessa 12 loci låg 

inom ett känt område och fem loci (FHL5, AJAP1, TSPAN2, MMP16 och c7orf10) var nya. 7 loci 

hade tidigare associerats med migrän (MEF2D4, PEDM162, TGFBR24, TRPM8, ASTN24, 

PHACTR14 och LRP12). Av de 12 loci som identifierades var det fyra loci (AJAP1, PHACTR1, 

TGFBR2 och MMP16) som identifierades i undergruppsanalyserna inklusive två nya av de nya loci. 

MMP16 och PHACTR1 var signifikanta i undergruppen migrän utan aura medan ingen SNP nådde 

genome- wide signifikans vid migrän med aura. Det mest signifikanta p-värdet observerades på 
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rs1172113 i den primära metaanalysen på locuset Lipoprotein receptor-related protein 1 (LRPI) på 

kromosom 12q13. Alla de 12 loci (tabell 1) som associerats med migrän visade större signifikans i de 

klinikbaserade grupperna jämfört med primära analyserna.  

 

Tabell 1: Sammanställda resultat från associationsanalyserna: 

 

 
*Tabellförklaring:  

Resultat från en metaanalys som bestod av 29 studier, fem klinikbaserade studier, fyra 

populationsstudier och 14 helpopulationsstudier. Undergrupp representerar de tre 

undergruppsanalyserna, kliniska studier, studier med migrän med aura och migrän utan aura. Det 

observerades enbart en association för ASTN2, PHACTR1, MMP16, AJAP1 och FHL5 i 

undergruppsanalyserna resterande associerades i alla analyser.  

 

5.4 Artikel 4 A replication study of GWAS findings in migraine identifies association in a 

Swedish case–control Sample (16). 

 
Syfte 

Syftet var att utföra en associationsstudie i en svensk grupp där åtta SNP undersöktes. De hade tidigare 

identifierats som riskfaktorer vid migrän i tre GWAS.   

 

Metod 

Studien var en associationsstudie som genomfördes i en svensk populationsbaserad grupp där åtta SNP 

undersöktes. Individerna som deltog rekryterades från svenska tvillingregister. Materialet i studien 

bestod av 9897 individer. Studien följde the declaration of Helsinki och individerna som ingick i 

studien gav skriftligt samtycke att delta. Individerna som deltog i studien besvarade enkäter där 

kriterier från The International Classification of Headache Disorders 2 (ICHD-II) för migrän 

användes. Med hjälp av ”ja”, ”nej”, ”vet ej” eller ”vill inte svara” besvarades frågorna. Bland annat 

SNP Gen Kromosom P-värde Metanalys och 

undergrupp  

Ytterligare signifikans i 

Rs2651899 PRDM16 1 3.28x10-4 Alla prover  

Rs7577262 TRPM8 2 3.27x10-3 Alla prover Kliniska studier, bara i 

MO 

Rs13208321 FHL5 6q16 2.15x10-

12 

MO Alla prover 

Rs4379368 C7orf10 7p14 1.46x10-9 Alla prover MO 

Rs10915437 Nära AJAP1 1 2.81x10-8 Kliniska studier  

Rs11172113 LRP1 12q13 2.69x10-

19 

Alla prover MO 

Rs12134493 Nära 

TSPAN2 

1 6.71x10-

14 

Alla prover  

Rs2274316 MEF2D4 1 3.14x10-8 Alla prover  

Rs6790925 Nära 

TGFBR2 

3 2.16x10-8 Kliniska studier  

Rs9349379 PHACTR1 6 2.81x10-

10 

MO Alla prover 

Rs10504861 Nära 

MMP16 

8 1.32x10-8 MO  

Rs6478241 ASTN2 9 1.04x10-9 Kliniska studier Alla prover 
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undersökte frågorna huruvida personerna led av 1) ”Huvudvärk som inte berodde på feber, infektion 

eller alkohol och som var återkommande.” 2) ”Huvudvärksattacker med en längd på mellan fyra 

timmar och tre dagar utan medicinering mot smärtan.” 3) ”Huvudvärk med måttlig eller svår intensitet, 

bultande kvalité, ensidigt läge” eller ”försämring av rutinmässig verksamhet”. 4) ”Av symptomen 

ökad känslighet för ljus och ljud, illamående och/eller kräkningar”. För att ta reda på om individerna 

led av migrän med aura ställdes följdfrågor som undersökte förekomsten av, synstörningar, blixtar 

framför ögonen, dimsyn eller svårigheter att läsa eller förlust av bokstäver. Frågorna besvarades med 

”ibland,” ”aldrig,” ”alltid,” ”vet ej” eller ”vill inte svara”. Symptomen för migrän med aura skulle 

kvarstå i minimum fem minuter och maximum 1 timme. Det ingick både individer med och utan aura i 

studien. Av de 9897 individerna som deltog var det 910 personer som enligt ICHD-II kriterierna 

klassificerades med migrän och 7544 som inte klassificerades med migrän. För de återstående 1443 

individerna fanns det inte tillräckligt med information för att inkluderas i studien. Genotypingen 

genomfördes på Uppsala Illumina Omni Express chip på SNP & SEQ tekniska plattform vid Uppsala 

universitet. Materialet i denna studien bestod av 78 %  kvinnor.  

På grund av provstorleken borde oddsförhållanden <0,753 och>1,294 kunna upptäckas.   

 

Tabell 2: SNP studerades i en svenska populationsgrupp.  

 

 

Resultat 

De åtta SNP som studerades var rs3790455 (1q22), rs2651899 (1p36.32), rs10166942 (2q37.1), 

rs9349379 (6p24), rs7640543 (3p24), rs6478241 (9p33), rs11172113 (12q13.3) och rs1835740 (8q22). 

Det saknades information från Illumina Omni Express chip på SNP & SEQ på rs3790455, rs10166942 

och rs7640543 så de kunde inte ingå i analysen. Dessa ersattes med rs2274316, rs1003540 och 

rs4075749 (tabell 3). SNP rs2651899 som i tidigare studier identifierats som en riskfaktor för migrän 

identifierades som en riskfaktor för migrän även i denna svenska grupp. I studien visade resultaten 

även en association mellan SNP rs1835740 och migrän. Dock visade resultaten inga statistiska 

signifikanta samband med avseende på de återstående sex SNP och migrän i denna studie.   

 

 

Tabell 3: Resultat från studien. 

 

SNP P-värde OR (95% CI) 

Rs2274316 0,6143 0,97 (0,85–1,11) 

Rs2651899 0,0019 1,20 (1,07–1,35) 

Rs1003540 0,0692 0,81 (0,64–1,02) 

Rs9349379 0,4957 0,96 (0,85–1,08) 

Rs4075749 0,3961 1,06 (0,93–1,21) 

Rs6478241 0,6192 1,03 (0,91–1,17) 

Rs11172113 0,1569 0,92 (0,82–1,03) 

Rs1835740 0,0075 1,28 (1,07–1,54) 

 

SNP Ersättande SNP Kromosom  Gen  

Rs3790455 Rs2274316 1 MEF2D 

Rs2651899  1 PRMD16 

Rs10166942 Rs1003540 2 TRMP8 

Rs9349379  6 PHACTR1 

Rs7640543 Rs4075749 3 TGFBR2 

Rs6478241  9 ASTN2 

Rs11172113  12 LRP1 

Rs1835740  8 MTDH 
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*Tabellen visar de SNP som undersökts i studien, p-värdet bestämdes av Bonferroni 

korrektionsmetoden. Odds ratio (OR); 95% confidence interval (CI). P <0.05 betraktades som 

signifikant.  

 

5.5 Artikel 5 Prevention of migraine in the pill-free interval of combined oral contraceptives: 

A double-blind, placebo-controlled pilot study using natural oestrogen supplements (28). 

 
Syfte  

Syftet med studien var att undersöka om östrogenplåster kunde påverka förekomsten av 

migränhuvudvärk och migränsymptom under det pillerfria intervallet vid användning av kombinerade 

p-piller.  

 

Metod 

Studien var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, crossover-studie där kvinnliga 

deltagarna fick östrogenplåster i form av 50ug östradiol i Evorel® plåster eller placebo. Evorel® eller 

placebo användes under p-pillerfria intervaller fördelat slumpmässigt över fyra pillercykler. Under två 

cykler användes placebo och under de resterande två användes Evorel®. Kvinnorna rekryterades från 

kliniker i London och studien godkändes av ett etikutskott. Ett kriterium för att medverka i studien var 

att ha fyllt 18 år och ha återkommande migrän utan aura under det pillerfria intervallet. Andra kriterier 

var att kvinnan skulle haft migrän utan aura under minst ett år och använt samma orala kombinerade 

preventivmedel i sex månader innan deltagandet i studien påbörjades. Kvinnorna gav samtycke till 

studien och kunde när de ville dra sig ur studien. Alla kvinnor som deltog i studien genomgick en 

neurologisk och fysisk undersökning. Slumpmässigt fick kvinnorna antingen östradiol- eller 

placeboplåster som användes under det pillerfria intervallet. Under varje cykel gavs två plåster. På 

kvällen av den sista dagen med piller sattes det första plåstret på och byttes till ett nytt på morgonen på 

fjärde dagen av de pillerfria intervallen. Det sista plåstret togs bort på första dagen på den efterföljande 

pillercykeln. Kvinnorna ombads att föra dagbok på all huvudvärk och migrän under de fyra månaderna 

som studien pågick. Kvinnorna ombads även att registrera symtomen illamående, fotofobi och 

kräkningar. Kvinnorna kontrollerades efter de två första cyklerna, då blodtryck och biverkningar 

undersöktes.  

 

Resultat  

Analyserna av studien är baserade på 13 kvinnor som alla tagit orala kombinerade preventivmedel 

åtminstone i sex månader innan studien började. En kvinna valde att avsluta behandlingen efter två 

cykler, resterande fullförde studien. En kvinna var huvudvärks- och migränfri under de två pillerfria 

intervallerna med östrogenplåster. När denna kvinnliga patient använde placebo under det pillerfria 

intervallet upplevde hon på dag fem en menstruationsblödning som var associerad med en 

migränattack. En annan patient upplevde ingen förändring under studiens gång i antalet 

migränattacker. Det var 10 kvinnor som upplevde samma antal veckor med migrän oavsett om de hade 

östrogenplåster eller inte. Ett 95 % konfidensintervall visade att kvinnorna hade färre dagar med 

migrän under den pillerfria perioden med östrogenplåster jämfört med placeboperioden. Dock var 

resultatet inte statistiskt signifikant (p=0,68). Det sågs en tendens att kvinnor som använde östrogen 

hade mindre svår migrän. Även här fanns det ingen statistisk signifikans (p=0,50). Det var enbart sex 

kvinnor som upplevde illamående under behandlingstiden och två stycken som upplevde kräkningar. 

Inget belägg fanns heller för att fotofobi påverkades av östrogenanvändning (p=0,79).    
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5.6 Artikel 6 Positive effects of the progestin desogestrel 75 μg on migraine frequency and 

use of acute medication are sustained over a treatment period of 180 days (24). 

 
Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effekten av preventivmedel innehållande 75 μg desogestrel under 

sex menstruationscykler. Förändringen i huvudvärkens frekvens och intensitet samt användandet av 

smärtstillande läkemedel undersöktes.  

 

Metod 

Studien genomfördes i Schweiz på en öppen mottagning. Patienterna som kom till mottagningen 

diagnostiserades med hjälp av IHS kriterierna. Individerna som besökte mottagningen var kvinnor i 

behov av hormonell behandling för huvudvärk, kvinnor var i behov av preventivmedel och samtidigt 

led av migrän samt kvinnor som led av migrän i samband med menstruation. Individerna genomförde 

dagböcker där de dokumenterade sin huvudvärk/migrän under tre menstruationscykler. De flesta 

kvinnorna som kom till kliniken var i behov av effektiva preventivmedel. Kliniken rekommenderade 

inte kombinerade hormonella preventivmedel till kvinnor som lider av migrän och är över 35 år på 

grund av förhöjda risker för stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Innan kvinnorna deltog i studien fick 

de information om potentiella risker och biverkningar, så som tillexempel acne och oregelbunden 

menstruation vid användning av desogestrel. Kvinnorna som deltog i studien genomförde 

huvudvärksdagsbok i 90 dagar innan själva studien genomfördes. Studien pågick i över 180 dagar och 

kvinnorna fick tabletter med 75 μg desogestrel dagligen under genomförandet. Kvinnorna som deltog i 

studien led av alla typer av migrän. Alla biverkningar dokumenterades under de 180 dagarna. 

Individer med mindre än 10 episoder med huvudvärk under de 90 dagarna när dagböckerna skrevs 

eller de som hade ofullständiga dagböcker uteslöts ur studien och till slut uteslöts 26 av 68 individer 

från studien. Dagböckerna innehöll flera olika uppgifter om migränpatienterna. Bland annat antalet 

dagar med migrän, användning av smärtstillande läkemedel, svårighetsgraden av migrän, dagar med 

vaginal blödning och hormonanvändning. Svårighetsgraden av huvudvärken uppskattades utifrån en 

fyra gradig skala (0=ingen smärta, 3=svår smärta), en skala som används i arbetet med patienter som 

lider av migrän och som är lätt att förstå. Innan dagböckerna utvärderades var de anonymiserade av 

etiska skäl. Den etiska kommittén i Kanton Zürich godkände utvärderingen av dagböckerna. Det 

genomfördes statistiska analyser där data jämfördes. Baslinjen (BL) som representerade dag 1–90 

innan behandlingen jämfördes med behandlingsperioden (TP). TP delades in i behandlingsperiod 1 

(TP1) och behandlingsperiod 2 (TP2). TP1 representerar dag 1–90 och TP2 representerar dag 91–180. 

Alla variabler mellan TP1 och TP2 jämfördes. All data som presenterats i studien presenterades som 

medelvärde (±SD). Med hjälp av den fyra gradiga skalan kunde smärtintensitetpoängen sammanställas 

och beräknades som summan av huvudvärksintensiteten för varje behandlingsperiod.  Summan för 

varje behandlingsperiod dividerades med tre för att få en genomsnittlig månadssmärta. 

Månadsfrekvensen beräknades med den sammanlagda summan för varje observerade episod och 

delades med tre. Med hjälp av MIDAS frågeformulär utvärderades livskvalitén, MIDAS-värdet 

korrelerade med kliniska utvärderingar av huvudvärksproblemen hos en individ. Utifrån de dagliga 

huvudvärksböckerna bestämdes frekvensen av episoderna av huvudvärk.  

 

Resultat 

I studien var det totalt 68 kvinnor som var drabbade av migrän som påbörjade intaget av 

preventivmedlet innehållande 75 μg desogestrel. Av dagböckerna som skrevs av individerna i studien 

var det 42 stycken som var fullständiga och kunde analyseras. På grund av biverkningar slutade sex 

individer behandlingen inom 42 dagar. Två av dessa sex individer hade en ökning av antal 

huvudvärksdagar, tre stycken hade en ökad och förlängd blödning medan en individ slutade på grund 

av acne. Det var 50 % (21 stycken) av de inkluderade individerna och 61 % (16 stycken) i 

uteslutningsgruppen som använde hormonella preventivmedel. Medelåldern för migrändebut var 22,4 

(±5,2) år. Resultaten visar en signifikant minskning i migränfrekvens, antal dagar med användning av 

smärtstillande läkemedel och triptaner samt huvudvärksintensiteten när TP2 och BL jämfördes (tabell 

4). 
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Vidare visade resultaten att antalet dagar med svår smärta sänktes från 5,4 (±4,2) till 2,4 (±3,5) med ett 

p-värde på <0,001. De flesta förbättringarna sågs redan under TP1 och kvarstod under resten av 

undersökningen. Det observerades en 30 % minskning i smärta hos 60 % (25) av deltagarna och hos 

ytterligare 28 % (12) deltagare observerades en 50 % smärtminskning. Antal dagar med migrän och 

huvudvärk minskade hos 55 % (23) av deltagarna. Det var 16 %, (7) av individerna som upplevde ett 

ökat antal dagar med migrän, upp till en till fem dagar extra under TP2 jämfört med BL. Det 

genomfördes separata analyser mellan de två vanligaste typerna av migrän, med aura och utan aura. 

Det observerades en signifikant förbättring i alla funktioner hos patienter med migrän utan aura 

förutom antal huvudvärksdagar. Patienter med migrän med aura upplevde en minskning i användandet 

av smärtstillande läkemedel och triptaner.  

 

 

Tabell 4: Migränfrekvens, intensitet och användning av läkemedel vid baslinjen samt vid de olika 

behandlingsperioderna.   

 

 

*Tabellen visar förändringar i migrän, intensitet, frekvens och användning av smärtstillande medel 

under behandlingsperioden. Intensiteten beräknas med hjälp av den fyra gradiga skalan och 

huvudvärksböckerna visade frekvensen. Intensitet-poängen beräknades som summan av 

huvudvärksintensiteten för varje behandlingsperiod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagar/månad Baslinje 

Medelvärde 

(±SD) 

Behandlingsperiod 

TP1 Medelvärde 

(±SD)  

Behandlingsperiod 

TP2 Medelvärde 

(±SD) 

 P-

värde 

P-värde 

baslinje 

vs. TP1 

P-värde 

baslinje 

vs. TP2 

P-

värde 

TP1 

vs 

TP2 

Antal 

huvudvärksdagar 

4,1 (±4,5) 3,8 (±4,1) 3,0 (±4,1) 0,051 0,867 0,050 0,062 

Antal migrändagar 5,8 (±4,3) 3,7 (±3,4) 3,6 (±4,0) <0,001 <0,001 0,001 0,701 

Summan av antalet 

huvudvärksdagar 

och migrändagar  

9,4 (±5,1) 7,6 (±5,5)  6,6 (±5,4) 0,002 0,008 <0,001 0,130 

Huvudvärksintensitet 15,7 (±7,6) 11,4 (±7,5) 10,7 (±8,0) <0,001 <0,001 <0,001 0,312 

Antal dagar med 

smärtstillande 

läkemedel 

7,2 (±5,9) 5,0 (±3,3) 5,0 (±4,0) 0,044 <0,001 0,015 0,751 

Antal dagar med 

användande av 

triptaner under den 

totala 

behandlingsperioden 

12,3 

(±15,0) 

8,1 (±9,4) 7,8 (±10,2)  0,035 0,010 0,041 0,599 
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Tabell 5: Migränfrekvens, intensitet och användning av läkemedel vid baslinjen samt vid de olika 

behandlingsperioderna hos patienter med och utan aura. 

 

 

 

 

* Tabellen visar förändringar i migrän, intensitet, frekvens och användning av smärtstillande medel 

under behandlingsperioden. Intensiteten beräknades med hjälp av den fyra gradiga skalan och utifrån 

huvudvärksböckerna visades frekvensen. I denna tabell jämförs individer som lider av antingen 

migrän med aura eller migrän utan aura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MO 

baslinje 

Medelvärde 

(±SD)   

MA 

baslinje  

Medelvärde 

(±SD) 

MO 

behandlingsperiod 

TP2 Medelvärde 

(±SD) 

MA 

behandlingsperiod 

TP2 Medelvärde 

(±SD) 

P-värde 

MO 

baslinje 

vs TP2 

P-värde 

MA 

baslinje 

vs TP2 

Antal 

huvudvärksdagar/månad  

4,1 (±4,3)  3,8 (±5,2)  3,4 (±4,6) 1,9 (±2,0) 0,06 0,60 

Antal 

migrändagar/månad 

5,4 (±4,1) 6,8 (±4,8) 3,2 (±3,8)  4,6 (±4,3) 0,007 0,09 

Summan av antalet 

dagar med huvudvärk 

och migrän/månad 

9,5 (±5,6) 8,8 (±3,6) 6,6 (±4,4)  6,6 (±4,4)  <0,001 0,11 

Intensitet/månad 16,0 (±8,3) 14,4 (±5,4)  11,4 (±8,4) 8,5 (±6,4) <0,001 0,24 

Antal dagar med 

smärtstillande  

6,2 (±3,6) 9,8 (±9,5) 4,7 (±3,6) 5,8 (±4,8) 0,03 0,03 

Antal dagar med 

användande av triptaner 

under 

behandlingsperioden 

11,9 

(±11,8) 

13,1 

(±22,2) 

8,4 (±10,7) 6,2 (±8,6) 0,005 0,02 
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5.7 Sammanställning av gener, kromosomer och SNP associerade med migrän 

 
Tabell 6:  

 

 

 
 

 

 

*Tabellförklaring.  

Genen FHL5 som ligger på kromosom 6q16 kodar för en transkriptionsfaktor som cAMP element 

reglerar och som spelar en viktig roll i minnesbildning och synaptisk plasticitet.  

Mutationer i c7orf10 som ligger på kromosom 7p14 har associerats med fenotypiska milda eller/och 

asymtomatiska former av glutarsyrauri typ 1 som är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom där vissa 

aminosyror inte bryts ned normalt, vilket kan leda till skador på hjärnan (10).  

 

LRP1-genen uttrycks i hjärnan, i olika kärl och i många andra vävnader. Genen modulerar synaptisk 

överföring och tillhör lipoproteinreceptorfamiljen, vilket innebär att den är en sensor för den 

extracellulära miljön. Genen TRPM8 har en inblandning i kall brännande smärta, genen uttrycks bland 

annat i sensoriska neuron och dorsalrotsganglier (29).  

 

Genen TSPAN2 tillhör tetraspanin-familjen som kodar för ett cellyteprotein. Detta cellyteprotein 

medierar signaltransduktionshändelser som påverkar regleringen av tillväxt, motilitet och aktivering 

av cellutveckling (10).  

 

6. Diskussion  

 

6.1 Genetik och migrän  

Studien på den finska befolkningen fokuserade enbart på familjer drabbade av migrän med aura vilket 

förmodligen tydliggör resultatet i studien. Individerna diagnostiserades vid kliniker, besvarade 

frågeformulär och gav blodprover vilket kan anses positivt då det kan uppkomma avvikelser när 

individer enbart självuppskattar sitt mående. Anledningen till att studien endast fokuserades på 

Migrän med aura  SNP Gen Kromosom 

 rs9349379 PHACTR1 6p21 

 rs10504861 Nära MMP16 8q21 

 rs1835740  8q22 

   4q24 

Migrän utan aura SNP Gen Kromosom 

   4q21 

 rs7577262 TRPM8 2 

 rs13208321 FHL5 6q16 

 rs4379368 c7orf10 7p14 

 rs11172113 LRP1 12q13 

Migrän SNP Gen Kromosom 

 rs2651899  1p36.32 

 rs11172113 LRP1 12q13 

 rs12134493 TSPAN2 1p13 
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individer som led av migrän med aura var att det finns data som tyder på att migrän med aura har en 

starkare genetisk komponent, än vad migrän utan aura har. Det finns tidigare studier som indikerat att 

det finns möjliga genetiska kopplingar till kromosom 4 och migrän. Ett locus som associerats med 

migrän tidigare är gruppkomponenten (GC [MIM139200]) på kromosom 4q12-13,3. GC är ett 

multifunktionellt protein som förekommer i plasman med uppgiften att transportera D-vitamin. En 

annan koppling till kromosom 4 och migrän som visats är polymorfism hos endotelin-typ-A-

receptorgenen (ENDRA [MIM  131 243]). Denna receptor är kopplad till en potentiell 

vasokonstriktionseffekt, vilket även ses vid migrän (30). Dessa två kopplingar ligger en bit ifrån 

markören D4S1647 på kromosomen som associerats i denna studie (8). Studien påvisade en stark 

koppling mellan migrän med aura och markören D4S1647 på kromosom 4q24. Utifrån tidigare 

forskning som studien kopplar till finns det andra bevis på locus och markörer på kromosom 4 som har 

en koppling till migrän med aura (8).  

 

Kopplingsanalysen som genomfördes på den isländska befolkningen fann en association till migrän 

utan aura på kromosom 4q21. Det locus som var associerat till migrän utan aura på denna kromosom 

överlappar locus MGR1. I andra studier är locus MGR1 associerat med migrän med aura. Studien 

visar en association med D4S1534, vilket framträder tydligast i kvinnor drabbade av migrän utan aura. 

Detta tyder på en starkare genetisk koppling hos kvinnor (11). Då det var fler kvinnor i studien än män 

kan det dock vara svårt att upptäcka en möjlig association hos män. 

 
Studie nummer tre var en genome-wide meta-analys där SNP markörer undersöktes för att finna 

genetiska variationer vid migrän. I studien ingick 23 285 individer och flera olika studier jämfördes 

(10). Undergruppsanalyser genomfördes för att tydliggöra resultatet. I analyserna observerades 

skillnader mellan grupperna ”migrän med aura” och ” migrän utan aura”. Studiens resultat tyder på att 

migrän med aura är mer ärftlig än migrän utan aura. Det mest signifikanta p-värdet (2,69x10-19) i den 

primära analysen som observerades var rs11172113 på LRP1 locus på kromosom 12q13.  

 

I djurmodeller där neuropatisk smärta undersöks är även TRPM8 intressant. TRPM8 kan vara en 

patofysiolologisk länk mellan migrän och neuropatisk smärta eftersom dessa smärtupplevelser delar 

vissa egenskaper (31). 

 

Det krävs ytterligare studier för att loci associerade med migrän tydligt ska framkomma och resultaten 

bör därför tolkas med försiktighet. Det finns dock några funktionella slutsatser som kan dras i detta 

arbete. Tillexempel associeras många av de identifierade loci med neuronfunktion. AJAP1 kodar för 

apoptosrelaterade protein och uttrycks i hjärnan, TSPAN2 kodar bland annat för cellyteprotein och 

medierar signaltransduktionshändelser och MMP16 är involverat i Nogo-66 receptorer i kortikala 

neuroner vilket leder till ökad synaptisk och axonal plasticitet. TGFBR2 och PHACTR1 har 

associerats med kardiovaskulära egenskaper (10).   

 

Studien i Sverige var en metaanalys baserad på klinik och populationsgrupper och visade att kvinnor 

är mer benägna att drabbas av migrän än män. I en tidigare studie rapporterades rs2651899 för första 

gången i en populationsbaserad grupp där individer med och utan aura ingick (31). Detta 

överensstämmer med resultaten från denna associationsstudie. I en kinesisk klinik- och 

populationsbaserad studie har denna SNP associerat hos individer med migrän utan aura (32). I 

motsatts till dessa resultat som visar att rs2651899 är en riskfaktor för migrän finns det rapporter på att 

den har en skyddande effekt i en nordindisk befolkningsgrupp (33). Rs1835740 rapporterades i en 

studie som en riskfaktor för migrän och särskilt migrän med aura (34), och associationen fanns även i 

den svenska studien. Det visade sig att rs1835740 hade starkare association hos migränpatienter som 

led av migrän med aura. För att hitta en signifikant skillnad krävs analyser i större grupper för att hitta 

könsspecifika skillnader. Det tycks finnas skillnader mellan olika populationer och det skulle kunna 

återspegla att populationerna har olika genetiska bakgrunder. Forskning har föreslagit att de olika 

undergrupperna eller fenotyperna av migrän (med och utan aura) har olika riskalleler. Av analysen på 

dessa åtta SNP som studerades påvisades ingen signifikant skillnad mellan könen. Studien betonar att 

det hade varit intressant att göra en analys på större migrängrupper där det genomfördes könsspecifika 

undersökningar för att se om vissa alleler har en större inverkan på kvinnor eller män. Alla de åtta 
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SNP hade identifierats tidigare som en riskfaktor för att drabbas av migrän (16). Migränpatienterna 

själv diagnostiserade sig i studien vilket kan vara en begränsning med studien. Studier framöver 

förväntas hitta ännu tydligare genetiska riskfaktorer för olika migränformer.  

 

Rs1835740, rs10504861 och rs9349379 har associerats med migrän med aura. Rs75772622, 

rs13208321, rs4379368 och rs11172113 har associerats med migrän utan aura. Rs2651899, 

rs11172113 och rs12134493 har associerats med enbart migrän, inte specifikt för någon av 

undergrupperna. Kromosom 4 har associerats med både migrän med och utan aura och det är 

kromosom 4q21 och 4q24 som har ett gemensamt loci som associerats med migrän, loci MGR1. Av 

flertalet studier framkommer det att det är nödvändigt med fler studier för att få ett tydligt och säkert 

svar på vilken gen som är länkad till migrän eller för att helt förstå vad som initierar en migränattack. 

Hur mycket genetiken respektive miljön som inverkar på migränattacker är fortfarande inte fastställt 

men, båda två har troligtvis en stor påverkan.  

 

6.2 Hormonell behandling  
Under det pillerfira intervallet vid användandet av kombinerade p-piller fanns det en viss antydan till 

att frekvensen och svårigheten av migrän kunde minska under användandet av östrogenplåster, dock 

var resultatet inte statistiskt signifikant. Det förekom inte stora effekter av östrogenplåstren i studien, 

vilket kan bero på att dosen av östrogen har en betydande roll och att det var för låg dos i studien. Det 

finns studier som tyder på att det är vanligt att migrän utan aura upplevs i pillerfria intervaller vid 

användandet av kombinerade orala preventivmedel. Hypotesen är att det är den fallande östrogennivån 

som orsakar migränattacken. Att minimera den fallande östrogennivån under det pillerfria intervallet 

borde kunna förebygga migränattacker. Typ av gestagen och mängd östrogen i de kombinerade orala 

preventivmedlen kan påverka frekvensen av huvudvärk (28). I studien ingick det enbart individer som 

led av migrän utan aura. Det hade varit intressant med en studie som undersökte om östrogenplåster 

har samma effekt på individer som lider av migrän med aura. 

 

I studien som undersökte desogestrelanvändandet under sex menstruationscykler observerades en 

minskning av flera migränsymtom, däribland frekvensen, intensiteten och antal dagar med användning 

av smärtstillande läkemedel och triptaner. Med hjälp av MIDAS-skalan mättes livskvalitén hos 

individerna som ingick i studien. Det sågs en förbättring på mer än 50 % i livskvalitén hos individerna. 

Det gick att se förbättringarna redan efter 90 dagars behandling och förbättrades ytterligare efter hela 

studien, alltså efter 180 dagars behandling. Utifrån studien går det att se att användningen av triptaner 

kan minskas med hjälp av hormonell behandling. Detta är fördelaktigt för kvinnor som använder 

mycket läkemedel, till och med överanvändning av läkemedel på grund av migrän. Eftersom det 

förekommer skillnader mellan migrän med aura och migrän utan aura utfördes subanalyser för dessa. 

Kvinnor som led av migrän utan aura förbättrade alla variabler förutom antalet huvudvärksdagar. Hos 

kvinnorna som led av migrän med aura sågs en minskning med två dagar med migränattacker per 

månad. Migrän kan variera från månad till månad och en 90 dagarsperiod som genomfördes i denna 

studien gav en överblick. Av de två migränformerna anses migrän med aura vara den mest ärftliga och 

det finns olika möjliga förklaringar till detta. En förklaring kan vara att det är mer sällsynta genetiska 

varianter som förmedlas i migrän med aura. En styrka i studien är längden på behandlingstiden och 

utvärderingen av flera parametrar, vilket ger ett mer övergripande perspektiv på livskvalitén. Det hade 

varit fördelaktigt med en kontrollgrupp där kvinnor använde andra hormonella preventivmedel. En 

ytterligare styrka hade varit att göra studien placebokontrollerad (23).  

 

Utifrån tabell 4 går det att avläsa förändringarna under de olika behandlingsperioderna när desogestrel 

intogs av kvinnor som led av migrän under 180 dagar. Antalet huvudvärks- och migrändagar minskade 

mer och mer för varje behandlingsperiod. Intensiteten av smärtan, användningen av smärtstillande 

läkemedel och triptaner minskade också över behandlingsperioden. Dagar med huvudvärk ökade något 

under behandlingsperiod två när jämförelsen gjordes med behandlingsperiod ett. Tabell 5 visar 

jämförelser mellan patienter drabbade av migrän med aura och patienter med migrän utan aura vid 

baslinjen och behandlingsperiod två. I jämförelsen är det fler individer som är drabbade av migrän 

utan aura totalt sett.  Det är intressant att se att det förekommer en förbättring i antalet huvudvärks- 

och migrändagar, intensitet och användning av smärtstillande läkemedel och triptaner när kvinnorna 
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använder desogestrel. Det påvisades en förbättring i alla funktioner hos individer som led av migrän 

utan aura förutom antalet huvudvärksdagar. De individer som led av migrän med aura upplevde en 

minskning i användandet av triptaner och smärtstillande läkemedel och upplevde en minskning av 

antal migränattacker per månad. 

 

Resultaten tyder på att migrän med aura är den mest ärftliga formen av migrän och att hormonell 

behandling har en positiv inverkan på båda formerna. Båda studierna som presenterats har undersökt 

huruvida migrän utan aura påverkas av hormonell behandling. De individer som enbart fick 

desogestrel förbättrade inte antalet huvudvärksdagar per månad. Dock förbättrades antalet 

migrändagar per månad, intensiteten och användandet av smärtstillande läkemedel och triptaner. 

Individerna som fick östradiol och led av migrän utan aura upplevde färre dagar med migrän och lägre 

smärtintensitet. Individerna som led av migrän med aura upplevde en minskning av användandet av 

smärtstillande och triptaner och rapporterade även mindre antal migränattacker per månad då de intog 

desogestrel. Båda formerna av migrän påverkas därmed positivt av hormonell behandling. Det behövs 

fler studier för att fastställa exakt vilken typ av hormonell behandling som påverkar de olika 

undergrupperna av migrän på bäst sätt. 

 

7. Slutsats  

Resultaten i det här arbetet visar att det finns genetiska faktorer som påverkar förekomsten av migrän, 

men flera olika gener verkar ha en inverkan på dess utveckling. Några gener är länkade till migrän 

både med och utan aura, tillexempel MGR1 locuset som ligger på kromosom 4. Andra gener verkar 

vara mer länkade till en av migränformerna. Det verkar även finnas en skillnad mellan olika 

populationer, vilket kan tyda på en genetisk skillnad dem emellan. Rs2651899 verkar vara en 

riskfaktor för både migrän med och utan aura, men det finns även motstridande studier som påvisar att 

rs2651899 skulle ha en skyddande effekt mot migrän. Migrän med aura verkar vara den mest ärftliga 

formen av de två subgrupper som undersökts i arbetet.  

 

Det har framkommit att fallande östrogennivåer har en inverkan på migränattacker hos kvinnor och 

genom att förebygga de fallande nivåerna skulle migränattacker kunna förhindras. Hormonell 

behandling i form av östrogen är ett alternativ men även annan hormonell behandling har visat en 

positiv effekt på minskningen av migrän under en behandlingsperiod. Individer som led av migrän 

med aura upplevde en minskning av användandet av triptaner och smärtstillande läkemedel när de tog 

75 mikrogram desogestrel dagligen under en behandlingsperiod. Individer som led av migrän utan 

aura och som fick östrogenplåster med 50 mikrogram östradiol/24 timmar rapporterade färre dagar 

med migrän och lindrigare migrän under den pillerfria perioden med östrogenplåster, dock var detta 

inte statistiskt signifikant. De två studierna på två olika hormonella preventivmedel visar ändå en viss 

förbättring vid både migrän med och utan aura, vilket ger en indikation på att hormonell behandling 

påverkar förekomsten av migränsymptom. Fler och större studier hade dock gett ett säkrare och 

tydligare resultat.   

 

8. Metodologiska aspekter 

En svaghet i mitt arbete är att två artiklar kommer från referenslistan i en annan artikel, men då dessa 

var relevanta för arbetet valde jag att inkludera dem. En annan svaghet är antalet artiklar, då fler 

artiklar eventuellt hade givit ett tydligare resultat.  
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