Nya läkemedel ger
migrändrabbade hopp
Vid årsskiftet godkändes ett nytt läkemedel mot kronisk
migrän i Sverige. Redan har livet förändrats för många
drabbade. Fler nya mediciner är på gång. Den svenska
forskaren Lars Edvinsson ligger bakom de banbrytande
läkemedlen.
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För alla som lider av kronisk migrän finns nu kanske ett nytt hopp. Ett
läkemedel, som tas i form av en spruta en gång i månaden, har visat sig ha
god effekt. Många patienter blir helt fria från sin migrän medan en stor
grupp får betydligt färre anfall och och mindre symptom.
Det nya läkemedlet mot migrän lanserades i USA i maj i fjol. Enligt en
första utvärdering har 250.000 patienter med kronisk migrän fått en
betydligt bättre livskvalitet. Medicinen blev senare även godkänd för
användning i Europa.
Sedan årsskiftet ingår läkemedlet i det svenska högkostnadsskyddet – dock
med en begränsning. Subventionen gäller endast vid förskrivning av
neurologer eller läkare som är specialiserade på behandling av patienter
med kronisk migrän.
Ytterligare nya läkemedel är gång. Vilka är då aktuella för behandling? Det
handlar om patienter med mycket svår kronisk migrän där minst två
förbyggande behandlingar inte visat sig ha någon effekt.
Som svår kronisk migrän räknas femton eller fler huvudvärksdagar per
månad i minst tre månader. Mellan 100.000 och 200.000 personer i
Sverige beräknas ha så svåra problem.
Bakom de nya läkemedlen finns den svenska professorn och forskaren Lars
Edvinsson. Han anade redan i början av 1980-talet att ett särskilt
signalämne spelade en viktig roll vid migrän. Misstanken var att detta
ämne, kallat CGRP, frigörs från huvudets känselnerver i samband med
migrän eller annan svår värk i huvudet.
Genom sin forskning kunde Lars Edvinsson visa att det går att ta bort eller
att minska smärtan genom att blockera den ”mottagare” på nervcellernas

yta som annars skulle ta emot smärtsignalerna. Länge var det få som trodde
på hans teorier – men i dag har han fått rätt.
Ett av de nya läkemedlen, Aimovig, används redan i stora delar av världen
och bygger på hans upptäckt. Medicinen tas förebyggande en gång i
månaden i form av en spruta. Kostnaden för ett års behandling uppgår till
60 000 kronor, men täcks alltså i Sverige av högkostnadsskyddet om
läkemedlet skrivs ut på recept av behörig läkare.
Inom kort kommer ytterligare läkemedel som i klinisk prövning har visat
sig fungerat lika väl, enligt Lars Edvinsson. I dag hyllas han av patienter
runt om i världen för sin banbrytande upptäckt. Han säger att det är ytterst
få forskare som får ynnesten att kunna leda ett projekt från grundforskning
ända fram till behandling av en livslång sjukdom - en sjukdom som har
oerhörda konsekvenser för individen, familjen och samhället.
– Jag får brev, mejl och telefonsamtal från personer som upplever en
revolutionerade förändring av sin livskvalitet. En av mina patienter, en 28årig man med kronisk migrän, hade aldrig haft ett jobb eftersom ingen
arbetsgivare vill anställa honom. För en tid sedan ringde han och berättade
att han fått sitt första arbete, berättar Lars Edvinsson.
Långt in på 1900-talet saknades en verksam behandling mot migrän. För de
flesta gällde det att stänga in sig i ett mörkt rum, i värsta fall kanske
uppemot tre dagar. Minsta ljud eller ljus förvärrade den fruktansvärda
huvudsmärtan som ofta åtföljdes av illamående och kräkningar.
Receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen, typ
Alvedon och Ipren, kan i vissa fall ge lindring. För tjugo år sedan kom nya
mediciner, så kallade triptaner. Det hjälpte många migränpatienter till ett
normalt liv, men långt ifrån alla.
Det nya läkemedlet Aimovig har inneburit att en fjärdedel av alla patienter
helt blir av med sin migrän, hälften blir bättre och får kanske en attack i
månaden istället för att lida av kronisk migrän. För den resterade fjärdelen
tycks inte sjukdomen påverkas alls.
– Det stämmer, säger Lars Edvinsson. Men i vissa fall har vi sett att om man
inte ger upp så kan effekten komma lite senare, kanske efter sex
injektioner.
Fler kvinnor än män lider av kronisk migrän. På varje drabbad man går det
tre kvinnor, enligt Lars Edvinsson.
– I min pågående forskning vill jag förstå sambandet mellan olika
hormoner och migrän. Det finns redan en del spännande fynd. Många

kvinnor får migränanfall när de ska få menstruation - vilket då kopplas till
markanta förändringar i östrogen och progesteron.
Lars Edvinsson är professor vid Lunds universitet och ordförande för
International Headache Society, en världsomfattande förening för forskare
och läkare med inriktning på migrän och annan primär huvudvärk.

