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Migrän ( gr. Hemikrania )
Ett komplext neurologiskt tillstånd med återkommande huvudvärk 
men även symtom från visuella, sensoriska, motoriska och 
autonoma nervsystemet.
Neurovaskulär patogenes med aktuell hypotes om 
hjärnstamsgenerator.
Patofysiologin ej  klarlagd men där ingår Cortical spreading 
depression (CSD) som orsakar aura, aktivering av trigeminusnerven 
(n. opthalmicus) med ev. trigeminovaskulära reflexen samt 
frisättning av CGRP= Calcitonin gene related peptide
Förändrad kortikal excitabilitet mellan migränattacker (interiktalt) 
konstaterat både hos barn och vuxna.
Genetisk orsak med betydande miljömodifikation och med ca. 50% 
ärftlighet. Större ärftlighet och starkare genetisk samband vid migrän 
med aura 
Kan börja i spädbarnsåren och migränekvivalenter debuterar oftast i 
förskoleåldern
Både hos barn och vuxna ökad förekomst av migrän vid epilepsi, 
obesitas, allergi/astma, sömnstörningar. Vid migrän ökad förekomst 
av annan smärta.



IHS= International 
Headache Society
ICHD-II= 
International 
classification of 
Headache 
Disorders, 2:a 
upplagan 2004

(Migralepsy)



Migränekvivalenter 
(Periodiska syndrom i barndomen som ofta föregår migrän) 

ICHD-II ( > 5 attacker) 
Cykliska kräkningar - Episodiska attacker med kräkningar (minst 4 

ggr/timme under minst 1 timme) och intensivt illamående. Associerat  
med blekhet och slöhet. Duration 1 – 5 dagar.

Abdominell migrän  - Buksmärta med lokalisation mittlinje, 
periumbilikalt eller diffus; molande eller ´just sore´; moderat eller 
intensiv. 2 symtom av anorexi,illamående,kräkningar eller blekhet. 
Duration 1 – 72 timmar

Benign paroxysmal vertigo - Plötsliga anfall av rotatorisk yrsel. 
Duration minuter – timmar. Ofta associerat med nystagmus eller 
kräkningar. Ensidig pulserande HV kan förekomma i vissa attacker.
ICHD-II  Appendix

Benign paroxysmal torticollis - Sidoväxlande torticollis med ibland 
blekhet, illamående och ataxi. Duration minuter – dagar. Debut 1:a 
levnadsåret
Ej ICHD

Aura symtom  - Visuella hallucinationer som kan vara associerad med 
störd tid och kroppsuppfattning.

Extremitetssmärtor - Återkommande smärtor. Duration < 72 timmar





AURA enl. ICHD-II
( > 2 attacker)

Migrän med typisk aura eller typisk aura utan huvudvärk 
Visuella (homonyma) och/eller sensoriska symtom (unilateralt 
stickningar/domningar) och /eller dysartri 
> 5 min och < 60 min

Familjär hemiplegisk migrän (FHM)
Motorisk svaghet  + visuella och/eller sensoriska symtom och/eller dysartri 
> 5 min och < 24 tim

Basilartyp migrän
Minst 2 av: dysartri, vertigo, tinnitus, hypacusis,diplopi, visuella symtom i 
både temporala och nasala synfältet bilat., ataxi, sänkt medvetandegrad, 
samtidig bilateral parestesi, 
> 5 min och < 60 min



Migränanfallets dynamik

Huvudvärk
ICHD-II: Vuxna  4 -72 tim

Barn   1 - 72 tim
A
U
R
A

Central  sensitisering
- allodyni

Premonitorisk fas Postdrom fas  -> Interiktalt

Sänkt neuropsykologisk kapacitet

Foto-,fonofobi,illamående,kräkningar



Premonitoriska symtom 
2-48 timmar innan HV enl. ICHD-II 

Trötthet, gäspningar, koncentrationsvårigheter, förändrat humör 
och/eller beteende, ljud-/ljuskänslighet, blekhet, nackstelhet           
GI – symtom.

Prevalens hos vuxna med migrän 12 – 79%

I studie av barn (5-16år) med migrän, med och utan aura,  
rapporterade föräldrar och barn minst ett symtom hos 
67% och hos 55% två eller fler symtom. Vanligaste 
symtomen ansiktsförändringar (blekhet, skuggor under 
ögonen), trötthet och irritabilitet. Cuvellier et al. Cephalalgia 2009 



Allodyni

Allodyni – centralt ökad känslighet med smärtrespons på
normalt icke smärtsamma stimuli

Ca. 80% av vuxna upplever kutan allodyni  under 
migränattacker

Barn och föräldraintervju  av 59 barn (4,5 – 18 år) med 
migrän,med eller utan aura. 37,7% hade allodyni under 
migränattack. Barn med allodyni hade oftare HV med 
aura och signifikant kortare HV attacker (intensivare?). 
Eidlitz-Markus et al. Headache 2007



Postdrom fas

Beskrivs ej i ICHD-II.

Debut oftast dåligt definierat, symtom är vaga och duration 
varierar mycket.

I studie av personer med migrän, med och utan aura, 13 -
81 år (medel 38.2 år, 85% kvinnor) rapporterade 68%
postdrom fas med medelduration 25 timmar (56% < 12 
tim, 12% > 24 tim). Vid migrän med aura längre duration, 
medel 60 tim. Vanligaste symtomen trötthet (71%), HV 
(33%), kognitiva svårigheter (11%).  
Kelman. Cephalalgia 2005



Interiktalt
( >48 tim före och > (48 -) 72 tim efter HV)

Neurofysiologiska studier interiktalt vid migrän ( evoked potentials, 
transkraniell magnetstimulering=TMS) visar på en förändrad kortikal 
excitabilitet. Det mest reproducerbara fyndet är en reducerad 
habituering av repetitiva stimuli vid kortikala evoked potentials.

Barn med migrän utan aura (MuA) (jmf med åldersmatchade icke-
migrän) har en kortare SEP recovery cycle (two paired electrical 
stimuli at different interstimulus intervals) indicerande en 
disinhibition av somatosensoriska systemet.  Valeriani et al. Pain
2005.
SEP recovery cycle signifikant längre efter 3 mån behandling med 
topiramat (1,3mg/kg/dag) hos barn med behandlingseffekt (> 50% 
frekvensreduktion).  Vallono et al. Cephalalgia, 2009
Barn med MuA undersökt med TMS uppvisar högre excitabilitet i 
occipitala kortex interiktalt jmf med kontroller. Siniatchkin et al. Pain 
2009
Nedsatt visuell uppmärksamhet interiktalt hos barn med migrän med 
och utan aura jmf med kontroller. Villa et al. Cephalalgia 2009



Incidens av migrän 



Prevalens förskoleålder t.o.m 7 år

1-års prevalens av frekvent eller svår HV inklusive migrän 
hos 4-5 åringar i USA  4%.  
Lateef et al. Journal of Child Neurology 2009

6-mån prevalens migrän hos 7-åringar enl. 
Vahlquistkriterier (paroxysmal HV och minst 2 av: 
unilateral smärta, illamående/kräkningar, visuell aura och 
ärftlighet) 1974 - 1,9% ,  1992 – 5,7%
Sillanpää, Anttila. Headache 1996



Prevalens 7 – 15 år

Laurell et al . Cephalgia 2004:
Ett års prevalens hos 1371 skolbarn (Uppsala) 7 – 15 år 1997

Migrän - 11%  (17,0% exkl. kriterier A och B, IHS 1988). 
Migrän med aura  - 7,8%
Huvudvärk av spänningstyp (TTH)  - 9,8%  (23,0% exkl. kriterier A 
och B, IHS 1988)
HV >15 dagar/ mån 2,8% och 1,5% i mer än 6 månader  och med 
dominans av migrän (migrän +TTH eller enbart migrän). Kronisk
migrän enl. ICHD-II , HV > 15d/mån i minst 3 mån  
Prevalens migrän och TTH ökar med åldern och lika för pojkar och 
flickor upp till 11 års ålder , därefter ökar bara hos flickor  fr.a  TTH
Migrän 6,6%  enl. Vahlquistkriterier jmf med 3,9% i B. Bille studie 
1955 av samma åldergrupp (Uppsala)



Prognos

3-års uppföljning av barn i studie 1997  Uppsala. 80% 
hade fortfarande HV. Ca. 20%  med HV av TTH från 
början hade utvecklat migrän och vice  versa. Laurell et al. 
Cephalalgia 2006

Uppföljning 73 barn med uttalad migrän och med 
genomsnittlig debutålder 6 år. 23% migränfria innan 25 
års ålder. Vid 50 års åldern mer än hälften med migrän. 
Av de med barn hade 52% ett barn eller mer med 
återkommande HV.  Bille. Cephalalgia 1997

1 års prevalens migrän (med och utan aura) i Sverige 
18 – 74 år 13,2 % (kvinnor 16,7% och män 9,5%). 

26% upplevde aura. Dahlöf, Linde. Cephalalgia 2001



Etiologi/bakgrund
Genetisk orsak som dock är komplex och multifaktoriell och med en 

betydande miljömodifikation
Familjestudier 
Till individ med migrän utan aura 1,9 gånger högre risk för migrän utan 

aura (MuA) och 1,4 gånger högre risk för migrän med aura (MmA) 
hos familjemedlem (syskon,förälder,barn). Motsvarande siffror till 
individ  med migrän med aura 1,0 gånger högre risk MuA och 3,8
gånger högre risk MmA hos familjemedlem.  
Russel, Olesen. BMJ 1995

Tvillingstudier
Högre konkordans för migrän hos monozygota jmf med dizygota 

tvillingar. Utifrån tvillingstudier beräknas ca. 50% hereditet för 
migrän med en multifaktoriell, polygenetisk ärftlighet

Jmf av DZ ch MZ tvillingar uppväxta tillsammans eller i olika miljöer. 
Ingen miljöpåverkan beträffande migrän, tvärtom högre konkordans 
för separerade MZ.  Svensson et al. Headache 2003



Testning av kandidatgener

Gener med polymorfism och med trolig association till migrän  – bl.a  för 
glutathione-S-transferase, dopamine 4 receptor, serotonin transportör, dopamin-
beta -hydroxylase



Familjär hemiplegisk migrän (FHM)
Associerade genmutationer:  CACNA1A ,  ATP1A2 , SCN1A och SLC1A3 (kodar för en 
glutamat transportör) 



Epilepsi och migrän
Migrän är mer än 2 gånger vanligare vid epilepsi
Migralepsy (ICHD-II).   Migrän med aura och där epileptiskt anfall 
kommer antingen under eller inom 1 timme efter aura. Vid Benign 
occipital epilepsy of childhood (BOEC)? 
Postictal migränhuvudvärk.  Vanlig vid late onset BOEC.

Studie av barn (medianålder 9-10 år) med TTH, migrän med (MmA) 
och utan aura (MuA). Epileptogen aktivitet hos 43,5% av barn med
MmA, 7,7% av barn med MuA och 5,4% hos barn med TTH. I 
kontrollgrupp 4,3%. Piccinelli et al. Headache  2006

Jmf prevalensstudie av migrän hos barn 5-18 år med BECT, 
kryptogen/symtomatisk partiell ep. och icke epilepsi. Högre 
prevalens av både migrän och migränekvivalenter hos barn med 
epilepsi men ingen signifikant skillnad mellan BECT och 
kryptogen/symtomatisk partiell ep. Postictal migrän oftare hos barn 
med kryptogen/symtomatisk ep. Wirell,Hamikwa. Epilepsia 2006



Lancet Neurol 2009; 8: 679–90

Patofysiologi



Lancet Neurol 2009; 8: 679–90



Lars Edvinsson: Varför gör migrän så ont?



Pain and temperature

Trigeminala nucleus caudalis - TNC

VPM thalamus



Lars Edvinsson: Varför gör migrän så ont?
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PAG= Periakveduktal grå substans

TNC= Trigeminala
nucleus caudalis

(VPM)



Via  5-HT1B - receptorer

Via 5-HT1B/1D - receptorer

Lars Edvinsson: Varför gör migrän så ont?
4. Hämmar neuron i VPM thalamus via 5-HT1B/1D receptorer

( 5-HT-agonist)



Hjärnstamsgeneratorhypotes
Patogenesen för migrän har samband med obalans i aktivitet 
(excitation och inhibition) i de hjärnstamskärnor (raphekärnor, 
locus coeruleus, PAG) som reglerar nociception och vaskulär 
kontroll

Projektioner från hjärnstamskärnor (serotonerga och 
noradrenerga) kan initiera kortikal hypoperfusion och reduktion 
av elektrisk aktivitet i grå substans (CSD) och som sprider sig 
över hjärnbarken.  

Afferenta trigeminusnerver aktiveras och därmed också
trigeminovaskulära reflexen med antidrom frisättning av bl.a 
CGRP(calcitonin gene related peptide). Resulterar i 
vasodilatation (+ ”neurogen inflammation” ?).

Smärtan en kombination av förändrad perception av stimuli (pga 
central eller perifer sensitisering) och aktivering av 
trigeminovaskulära systemet .



Lars Edvinsson: Varför gör migrän så ont?



Vad talar för hjärnstamsgeneratorhypotes?



Alternativ teori beträffande smärtgenes
Migrän en störning i hjärnan men smärtan har sitt 
ursprung i perifera sensoriska nervfibrer som förmedlar 
smärtan från en primär aktivering av perivaskulära 
nociceptorer fr.a periateriella (extrakraniella?,dura 
mater?, pia mater?).
CSD orsakar förändringar i pH och extracellulär 
koncentration av joner och transmittorer bl.a glutamat 
som aktiverar sensoriska nervändar omkring kärl i pia 
mater
Vid migrän utan aura skulle förhöjda cirkulerande nivåer 
av transmittorer t.ex CGRP utlösa attack alternativt att 
hjärnstamsstrukturer aktiveras och i sin tur aktiverar 
nervändar periarteriellt på hjärnytan via lokal frisättning 
av signalsubstanser



CGRP Kalcitoningenrelaterad peptid

CGRP uttrycks i sensoriska nerver från kraniella blodkärl och som 
projicerar mot trigeminala nucleus caudatus (TNC) + motsvarande 
delar av C1-3. CGRP receptorer finns i trigeminusganglion, centrala 
axonen av perifer sensorisk nerv samt TNC.
CGRP innehållande nervcellskroppar finns i bl.a hippocampus, 
amygdala, periventrikulär substans, hypothalamus och 
mesencephalon. Nervfibrer innehållande CGRP  innerverar främre 
hypofysen. Uttrycks i höga nivåer i cerebellum och nucleus olivarius 
inferior.
Neuromodulator med modulering av bl.a nociceptive transmission 
(PAG)
Hos vuxna med migrän förhöjd basalnivå i blod av CGRP och som 
ökar vid HV-attack. I studie på barn med migrän (4 -18 år) förhöjd 
basalnivå emellan attacker jmf med barn med icke-migränHV och 
icke-HV. Bara hos barn med migrän ökade nivårna vid HV-attack. 
Fan et.al. Cephalalgia 2009 
Telgcagepant – p.o. CGRP antagonist. Bryter migränsmärta och 
minskar illamående, ljus- och ljudkänslighet





Behandling

Information,huvudvärksdagbok, kartläggning av 
utlösande faktorer och komorbiditet, ev. intyg 

Avslappningsbehandling, biofeedback , kognitiv 
beteendeterapi - individuellt och i grupp - har 
effekt.  Trautman et al. Cephalalgia 2006

Farmakologisk behandling



EFNS ( European Federation of Neurological Societies) guideline 
on the drug treatment of migraine

Barnstudier (R,D,P) med 
signifkant effekt 

Ibuprofen 10mg/kg  (4 -16 år)

Paracetamol 15mg/kg





Barnstudier (R,D,P)    
med signifikant 
effekt

Sumatriptan,nasal 
10-20mg (8 -17år)

Zolmitriptan, 
oral 2,5 mg (6-18år), 
nasal 5mg (12-17år)

Rizatriptan, oral 5-
10mg (6-17år)



Barnstudier (R,D,P) 
med signifikant effekt

Propranolol 80mg (3 -
12år). Sannolikt effekt

Flunarizin 5mg (5-
11år)

Topiramat 
•15 -200mg/dag, medel  
2mg/kg/dag (6-15år)
•(50)100-200mg/dag 
(8-14år)





Profylax

Andra preparat med  effekt i öppna studier på barn
Amitriptyline (Tryptizol)1mg/kg (medelålder 11,7 år), 
10mg/dag (3-12år)
Levetiracetam 125-750mg/dos (3-17år), 20-40mg/dag 
(6-17år)
Zonisamid 5-8mg/dag (10-17år)
Cyproheptadine (Periactin) 4mg/dag (3-12år)
Coenzyme Q10 100mg (3-22år)
Riboflavin 200 eller 400mg (8-18år)

Sannolikt viss effekt
Magnesiumoxid 9mg/kg/dag (3-17år) (D,R,P)
Butter bur (pestskråp) extract (petasites) 50-100mg (8-
12år) (D,R,P)






