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Sammanfattning 
 
Huvudvärk är vanligt i befolkningen. 75 % av alla män och mer än 90 % av alla kvinnor i 
åldersgruppen 20 - 30 år drabbas då och då av huvudvärk. De två vanligaste specifika 
huvudvärksdiagnoserna är spänningshuvudvärk och migrän. Migrän har en prevalens på 
15 % med en fördelning av män:kvinnor på 1:3. Migrän diagnostiseras med hjälp av 
diagnoskriterier i International Headache Society. De två vanligaste typerna är migrän 
utan aura (ca 80 %) och migrän med aura (ca 20 %). Migrän utan aura uppträder i anfall 
som varar mellan 4 och 72 timmar. Typiskt för huvudvärken är att den oftast är 
lokaliserad till halva huvudet, är dunkande, förvärras av fysisk aktivitet och är av måttlig 
till svår intensitet. Vid migrän med aura föregås huvudvärken av neurologiska symptom, 
vanligtvis synrubbningar. Kronisk migrän definieras som huvudvärk minst 15 dagar per 
månad varav minst 8 dagar migrän under minst 3 månaders tid. Tillståndet utvecklas 
oftast under flera år. Prevalensen för kronisk migrän är ca 2,4 % av befolkningen och är 
ett svårt och invalidiserande tillstånd som minskar patientens hälsorelaterade 
livskvalitet och innebär betydande kostnader för samhället. 

Botulinum toxin är ett nervgift från bakterien Clostridium botulinum som främst 
används i läkemedel mot speciella typer av muskelkramper. Clostridium botulinum 
producerar sju serologiskt distinkta neurotoxiner som betecknas A-G där serotyperna A 
och B används farmakologiskt. Botulinum toxin A används bl. a. för att släta ut rynkor 
och vid kronisk migrän. Verkningsmekanismen för botulinum toxin vid behandling av 
kronisk migrän är inte helt klarlagd och vi vet fortfarande mycket lite om dess effekt. 

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa dagens kunskapsläge gällande effekt 
och biverkningar av botolinum toxin jämfört med placebo för behandling av migrän.  
Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga originalartiklar hämtade från databaserna 
PubMed och Web of Science.  
 
Fyra av studierna var dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade, övriga 
fyra studier var observationsstudier. I de dubbelblinda, randomiserade och placebo-
kontrollerade studierna var det bara en av studierna som fann signifikant skillnad på det 
primära resultatmåttet som var antal huvudvärksdagar. Samtliga av 
observationsstudierna fann dock signifikant skillnad på alla resultatmått som var antal 
huvudvärksdagar, migrändagar, huvudvärksfria dagar, milda dagar, dagar med 
smärtstillande, dagar med triptan-behandling, sjukskrivningsdagar samt 
illamåendedagar. 
  
Resultatet tyder på att botulinum toxin fungerar bra för behandling av migrän. Vidare 
fungerar botulinum toxin bättre för behandling av kronisk migrän än på episodisk 
migrän. Biverkningar som muskelsvaghet, nacksmärta, nackstelhet, hängande ögonlock 
och smärta på injektionsstället rapporterades av fler än 10 % av deltagarna i någon av 
studierna.  
 
Sammanfattningsvis innebär det att många individer har fått bättre livskvalitet genom 
fler friska dagar och bättre förutsättningar för att arbeta. De flesta rapporterade 
biverkningarna var övergående och milda eller måttliga i svårighetsgrad. Sammantaget 
stödjer resultaten behandling med botulinum toxin till personer med kronisk migrän. 
 
Nyckelord: migrän, kronisk, botulinum toxin, biverkningar, episodisk  
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Förkortningar och definitioner 
 
ASA - Acetylsalicylsyra  
 
BDI - Beck Depression Inventory, bedömningsinstrument som mäter grad av depression 
 
BoNT - Botulinum toxin 
 
BoNTA - Botulinum toxin typ A 
 
BoNTB - Botulinum toxin typ B 
 
CGRP - Calcitonin gene-related peptide, kalcitoningenrelaterad peptid  
 
CM - Chronic migraine, kronisk migrän 
 
EM - Episodic migraine, episodisk migrän  
 
EMA - European Medicines Agency  
 
HST - Huvudvärk av spänningstyp  

HRQoL – Health-related quality of life, hälsorelaterad livskvalitet  

ICHD-II - International Classification of Headache Disorders, second edition, 
internationella klassificeringen av huvudvärksstörningar, andra upplagan 
 
IHS -  International Headache Society 
 
NHS - National Health Service  
 
MOH – Medication overuse headache, läkemedelsutlöst huvudvärk 
 
MRI – Magnetic resonance imaging, magnetisk resonanstomografi  
 
PREEMPT - The Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy 
 
WoS - Web of Science  
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1. Introduktion 

1.1 Migrän 

Huvudvärk är vanligt i befolkningen. 75 % av alla män och mer än 90 % av alla kvinnor i 
åldersgruppen 20 - 30 år drabbas då och då av huvudvärk. Förekomsten av huvudvärk 
avtar med ökad ålder och efter 70 års ålder rapporterar endast 25 % av männen och 50 
% av kvinnorna huvudvärk. De två vanligaste specifika huvudvärksdiagnoserna är 
spänningshuvudvärk och migrän. Spänningshuvudvärk har en prevalens på 16 - 39 % 
med en fördelning av män:kvinnor på 4:5. Migrän har en prevalens på 15 % med en 
fördelning av män:kvinnor på 1:3 [1].  

Migrän diagnostiseras med hjälp av diagnoskriterier i International Headache Society 
(IHS). De två vanligaste typerna är migrän utan aura (ca 80 %) och migrän med aura (ca 
20 %).  

Migrän utan aura uppträder i anfall som är mellan 4 och 72 timmar långa. Typiskt för 
huvudvärken är att den oftast: 
 

1. är lokaliserad till halva huvudet 
2. är dunkande 
3. förvärras av fysisk aktivitet 
4. är av måttlig till svår intensitet 

För migrändiagnos enligt IHS krävs minst två av ovanstående fyra karaktäristika samt 
illamående/kräkning och/eller ljus- och ljudöverkänslighet. Minst fem typiska anfall 
krävs för säker diagnos. Lindriga migränanfall är svåra att skilja från huvudvärk av 
spänningstyp (HST). 

Migrän med aura är när huvudvärken enligt ovan föregås av aura. Vanligast är 
synrubbningar som till exempel lysande prickar eller sicksacklinjer i båda ögonens 
synfält under cirka 5–60 minuter. Domningar i ena handen/armen, halva ansiktet eller 
tungan är relativt vanligt. Vanligtvis utbreder sig auran gradvis exempelvis från handen 
till ansiktet. Om flera olika aurasymptom uppträder kommer de i följd och inte samtidigt 
[2]. 

HST skiljer sig från migrän genom att: 

1. värken sitter i hela huvudet, inte bara ena halvan. 
2. smärtan inte är dunkande utan mera molande och tryckande. 
3. smärtan kommer smygande, inte anfallsvis. 
4. illamående och kräkningar i samband med smärtan är ovanliga. 
5. neurologiska symtom såsom synrubbningar, synbortfall och domningar 

uppkommer inte i samband med huvudvärken. 
6. värken inte förvärras av fysisk aktivitet [3]. 

Migrän debuterar oftast under tonåren och debut efter 50 års ålder är sällsynt. 70 % av 
alla migränpatienter anger att de har någon nära anhörig som har haft migränhuvudvärk 
vilket indikerar för hög ärftlighet. Risken att utveckla migrän är 70 % om båda 
föräldrarna är migräniker och 45 % om en av föräldrarna har migrän [4]. Orsakerna är 
inte kända, men både genetiska och miljömässiga faktorer är viktiga. 
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Frekvensen av attacker varierar, ungefär tre fjärdedelar av migränpatienterna har mer 
än en migränattack per månad. I Storbritannien förloras omkring 25 miljoner arbets- 
eller skoldagar varje år på grund av de invalidiserande effekterna av migrän. Detta leder 
till en ekonomisk kostnad på mer än 2 miljarder pund per år.  Migrän är klassificerat av 
WHO som ett av de 20 mest handikappande förhållanden under en livstid [5].  

1.2.1 Behandling av migrän 

Behandling av migrän sker i dag oftast utifrån en terapitrappa i 8 steg. 

Steg 1: Undvika migränprovocerande faktorer  
- Exempelvis för mycket/för lite sömn, oregelbundna måltider, alkohol, ändring i 

östrogennivåer, stress samt vissa födoämnen som till exempel choklad och 
grönmögelost. 

Steg 2: Vila 
- Helst i ett tyst, svalt och mörkt rum. 

Steg 3: Lätta anfall – receptfria läkemedel 
- acetylsalicylsyra (ASA) eller paracetamol  
- ibuprofen, andra receptfria NSAID. 

Steg 4: Medelsvåra anfall - receptbelagda NSAID 
- naproxen peroralt eller rektalt  
- diklofenak peroralt, rektalt eller intramuskulärt alternativt ibuprofen 

Steg 5: Medelsvåra eller svåra anfall med illamående 
- metoklopramid peroralt i kombination med ASA, paracetamol eller annan 

NSAID. 

Steg 6: Svåra anfall 
- triptaner, till exempel sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, 

rizatriptan och zolmitriptan. 

Steg 7: Svåra anfall med illamående, otillräcklig effekt eller återfall 
- triptan + naproxen 
- triptam + metoklopramid 

Steg 8: Profylax 
- betablockerare 
- amitryptylin (på neurologs ordination) 
- topiramat (på neurologs ordination) [6] 

1.3 Kronisk migrän 

Definitionen på kronisk migrän (CM) är huvudvärk minst 15 dagar per månad under 
minst 3 månaders tid varav minst 8 dagar migrän. Tillståndet utvecklas oftast under flera 
år. Då antalet migräntillfällen sakta ökar finns stor risk för högfrekvent analgetikabruk, 
därför måste alltid läkemedelsutlöst huvudvärk (MOH) övervägas och behandlas i så fall 
[6].  

Prevalensen för CM är ca 2,4 % av befolkningen och räknas som en komplikation till 
migrän i den internationella klassificeringen av huvudvärksstörningar, andra upplagan 
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(ICHD-II). CM är ett svårt och invalidiserande tillstånd som minskar patientens 
hälsorelaterade livskvalitet (HRQoL) [7]. 

Patienter med CM är mer benägna att använda sjukvårdsresurser än de med episodisk 
migrän (EM) och CM har stora konsekvenser på hälsa, ekonomi och social aktivitet. En 
av fem med CM kan inte arbeta på grund av migränens effekt på deras produktiva 
förmåga. Depression, ångest, kronisk smärta och andningsstörningar är också vanligare 
hos patienter med CM än patienter utan CM [8]. 

1.3.1 Botulinum toxin - Vad är det och varför kan det fungera vid migrän?  

Botulinum toxin (BoNT) är ett nervgift från bakterien Clostridium botulinum som främst 
används i läkemedel mot speciella typer av muskelkramper [9].  

Clostridium botulinum producerar sju serologiskt distinkta neurotoxiner som betecknas 
A-G där serotyperna A och B används farmakologiskt. Botulinum toxin typ A (BoNTA) 
används bland annat för att släta ut rynkor och vid CM. I FASS är Botox® det enda 
läkemedlet med BoNTA med indikationen CM. BoNTA finns även med andra 
indikationer. Azzalure och Vistabel har indikationen tillfällig förbättring av rynkor. 
Dysport® och Xeomin är indicerat för neurologiska störningar som muskelkramper men 
inte för CM. Botulinum toxin typ B (BoNTB) finns i NeuroBloc och har indikationen 
cervikal dystoni (tvångsmässig vridning av huvudet) [10, 12].  

Verkningsmekanismen för BoNTA vid behandling av CM är inte helt klarlagd. 
Interaktioner mellan BoNTA och smärtransduktion, överföring, perception samt 
modulering diskuteras. Förutom den muskelavslappnande effekten kan BoNTA även 
modulera utsöndringen av olika neurotransmittorer som är involverade i smärtvägar, till 
exempel substans P, kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) och glutamat. Toxinet 
hämmar även frisättningen av acetylkolin i den neuromuskulära kopplingen, vilket leder 
till en tillfällig förlamning av de drabbade musklerna [10, 11].  
 

1.3.2 Behandling av kronisk migrän 

Botox® är indicerat i FASS för symtomlindring hos vuxna (över 18 år) som uppfyller 
kriterierna för CM och är intoleranta eller har svarat dåligt på profylaktiska 
migränläkemedel. Administrering av Botox® bör endast ske under överinseende av 
neurologer som är experter på behandling av CM. 155 - 195 enheter administreras på 31 
- 39 bestämda injektionspunkter i nacke och huvud [12].  

2. Syfte 

Prevalensen av CM i Sverige är okänd.  Amerikanska och europeiska studier uppger en 
prevalens på 2.4 % vilket betyder att uppskattningsvis 240 000 svenskar lider av CM [7]. 
 
BoNTA används i dag i många länder för profylaktisk behandling av CM. Svenska 
läkemedelsverket godkände Botox® som behandling för CM i november 2011, baserat på 
beslut från ”European Medicines Agency” (EMA). Dess verkningsmekanism är okänd 
och BoNTA är ett av de mest potenta toxinerna som är kända för människor, med dödliga 
doser på 10-9 g / kg kroppsvikt. Detta problematiserar dess användning i vården genom 
potentiellt ökade risker [10].  
 
Syftet med litteraturstudien är att sammanställa kunskapsläget i dag gällande denna 
behandlingsform då vi fortfarande vet mycket lite om dess mekanism och effekt.  
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Frågeställningarna som jag utgått från är: 
- Är BoNTA bättre än placebo vid behandling av migrän?  
- Vilka är de vanligaste biverkningarna? 

 

3. Metod 

För att få svar på frågeställningarna har en litteraturstudie gjorts, främst från 
originalartiklar i PubMed och Web of Science (WoS) men även bakgrundsinformation 
från andra källor. Eftersom kunskapsläget i dag efterfrågats söktes så nya studier som 
möjligt (<5 år), men då inte så många lämpliga nyare studier hittades utökades sökandet 
till inom 10 år. Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga originalartiklar. 
Inklusionskriterier var att studierna skulle vara gjorda på människor och ha minst 10 
testpersoner. Studierna skulle primärt undersöka effekt och biverkningar. I första hand 
söktes nya randomiserade dubbelblinda studier (<5 år), men då inga sådana studier 
hittades utökades sökningen (<10 år), och fyra stycken publikationer från 2007 - 2011 
inkluderades. För att få med ytterligare några nyare studier valdes fyra 
observationsstudier från 2014 - 2016. Exklusionskriterier blev därmed studier äldre än 
10 år. Studier med poolade resultat och med andra primära syften än effekt och 
biverkningar exkluderades också. 
 
Tabell 1. Databas sökning i Pubmed. Sökord, fraser och begränsningar vilka användes 
för att hitta relevanta publikationer.  

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

170327 
 

"Botulinum Toxins, 
Type A/drug 
effects"[Mesh] AND 
"Migraine 
Disorders/drug 
therapy"[Mesh] 

 0  

170327 
 

Migraine AND botox Clinical Trial,  
5 years 

16 13, 8 
 

170410 Migraine AND botox Clinical Trial,  
10 years 

35 7, 14, 15  
 

170419 Migraine AND 
botulinum toxin 

Clinical Trial,  
10 years 

52 16 

 
Tabell 2. Databas sökning i WoS. Sökord, fraser och begränsningar vilka användes för 
att hitta relevanta publikationer. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

170404 Migraine AND botox 5 years 59  
170404 Migraine AND botox 5 years, article 31 11, 17 

 

4. Resultat 

Sammanfattning inklusive resultat från åtta analyserade originalstudier presenteras 
nedan.  Fyra av studierna var dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade, 
övriga var observationsstudier. Två av de dubbelblinda, randomiserade och placebo-
kontrollerade studierna gällde CM och två av dem gällde EM. Övriga fyra studier var 
observationsstudier på patienter med CM. Två olika fabrikat av BoNTA förekommer i 
studierna, Botox® (Allergan Inc., Irvine, CA, USA) samt Dysport® (Ipsen Ltd., Slough, 
UK). Angivna enheter är inte utbytbara mellan olika produkter av BoNTA [12]. 
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Studiedesign - Studie 1, 2 samt 5 - 8 
 
Flertalet publikationer mynnar ur den storskaliga studien ”The Phase III Research 
Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy” (PREEMPT). Detta innebär en fas 3-studie 
som börjar med en 28-dagars baslinje och sedan en 24-veckors dubbelblind, 
parallellgrupps, placebo-kontrollerad fas med två injektionscykler följt av en 32-veckors 
öppen fas med tre injektionscykler (figur 1). 155 enheter BoNTA eller placebo 
administrerades på 31 bestämda punkter på sju specifika muskelområden på 
huvud/nacke. Ett tillägg med 40 enheter kunde administreras i musklerna temporalis, 
occipitalis och/eller trapezius enligt principen ”följ smärtan”. Maximal totaldos var 195 
enheter fördelade på 39 punkter. 
 
Deltagarna var män och kvinnor i åldrarna 18 - 65 med en konstaterad migrändiagnos 
enligt ICHD-II. Av de randomiserade deltagarna krävdes dagboksuppgifter på mer än 20 
av 28 dagar under baslinjen. För fortsatt deltagande i studien krävdes minst 15 
huvudvärksdagar med minst 4 timmars huvudvärk varav minst 50 % migrän samt minst 
4 distinkta huvudvärksepisoder som varat minst 4 timmar.  
 
Exklusionskriterierna var medicinska tillstånd med någon risk associerad med 
användning av BoNTA, andra primära eller sekundära huvudvärksformer, användning 
av några profylaktiska migränläkemedel inom 28 dagar innan start av baslinjen, över 24 
poäng på ”Beck Depression Inventory” (BDI) på baslinjen, fibromyalgi, psykiska tillstånd 
som kan interferera med deltagandet i studien, eller tidigare användning av någon typ 
av BoNT. För kvinnor i fertil ålder krävdes negativt graviditetstest innan varje injektion 
samt användning av pålitligt preventivmedel.  
 

 
Figur 1. PREEMPT studiedesign. Omarbetad från [7].  
 
Studiedesign - studie 3 och 4 
 
Studie 3 började med en 4-veckors kontrollperiod för att se om de uppfyllde inklusions- 
och exklusionkriterierna. Under randomiseringen delades de upp i tre grupper, som 
kallades Placebo (0,9 % saltlösning), Dysport-120 (120 enheter Dysport®) och Dysport-
240 (240 enheter Dysport®). Patienterna fick två injektioner subkutant i ansiktets 
frontala och temporala regioner samt två injektioner intramuskulärt i nackens occipitala 
region.  
 
Studie 4 började med 30 dagars placeboinjektioner för alla deltagare (singelblind) i sju 
muskelgrupper på 20 olika punkter. Huvudvärksspecifika egenskaper registrerades 
under 30 dagar, därefter delades de upp i placebo-respondenter och icke-placebo-
respondenter. 
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4.1 Studie 1: Behandling av kronisk migrän, en dubbelblind, randomiserad, 

placebokontrollerad studie (PREEMPT 1). [7]. 

Denna studie var den första av ett par studier där syftet var att undersöka effektiviteten, 
säkerheten och toleransen hos BoNTA som profylax hos vuxna med CM. Tidpunkt för 
studien var från 23 januari 2006 till 16 juli 2008 på 56 platser i Nordamerika.  
 
Tabell 4. Sammanställning av resultatet vid vecka 24 vid jämförelse av BoNTA och placebo. *Ändring från 
baslinjen. †Headache Impact Test (Poäng 36-49 liten inverkan, 50-55 viss inverkan, 56-59 betydande 
inverkan, ≥60 allvarlig inverkan). Omarbetad från [7]. 

 BoNTA Placebo P-värde 
Antal personer 341 338  
Antal huvudvärksepisoder* -5,2 -5,3 0,344 
Antal huvudvärksdagar* -7,8 -6,4 0,006 
Antal migrändagar* -7,6 -6,1 0,002 
Intag av akut huvudvärksmedicin* -10,3 -10,4 0,795 
Intag av triptaner* -3,3 -2,5 0,023 
Antal dagar med 
 medelsvår/svår huvudvärk* 

-7,2 -5,8 0,004 

Kumulativt totalt antal timmar med  
huvudvärk på huvudvärksdagar* 

-106,7 -70,4 0,003 

Total poäng HIT-6*† -4,7 -2,4 <0,001 
% patienter med hög poäng  
HIT-6† (≥60)  

68,9% 79,9% 0,001 

Antal migränepisoder* -4,8 -4,9 0,206 
 
Det primära resultatmåttet antal huvudvärksepisoder (tabell 4) visade ingen skillnad i 
grupperna. Däremot visades det att BoNTA signifikant minskade både antal dagar med 
medelsvår/svår huvudvärk och totalt antal timmar med huvudvärk på huvudvärksdagar. 
De flesta rapporterade biverkningarna var milda eller måttliga i svårighetsgrad. 
Behandlingsrelaterade biverkningar var enligt tidigare känd tolerabilitetsprofil för 
BoNTA och ingen ny säkerhetsrisk upptäcktes, (tabell 5). 
 
Tabell 5. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [7]. 

 % av antal 
deltagare 

BoNTA 

% av antal 
deltagare 
Placebo 

Alla biverkningar 59,7 46,7 
Behandlingsrelaterade biverkningar 25,3 11,7 
Allvarliga biverkningar 5,3 2,4 
Behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar 0,0 0,0 
Avbröt behandling p g a biverkningar 4,1 0,9 
Dödsfall 0,0 0,0 
Enskilda rapporterade biverkningar ≥5 %:   
Nacksmärta 5,9  
Muskelsvaghet 5,9  
BoNTA > placebo:   
Hängande ögonlock   
Skelettmuskelstelhet (Muskuloskeletal stelhet)   
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4.2 Studie 2: Behandling av kronisk migrän, en dubbelblind, randomiserad, 

placebokontrollerad studie (PREEMPT 2). [14]. 

Den här studien var den andra av ett par studier där syftet var att undersöka 
effektiviteten, säkerheten och toleransen hos BoNTA som profylax hos vuxna med CM. 
Studiedesign och administrering var enligt PREEMPT.  
 
Studien utfördes 7 februari 2006 till 11 augusti 2008 på 50 platser i Nordamerika och 16 
platser i Europa. Exklusionskriterier var detsamma som PREEMPT förutom att även 
käkfunktionsstörningar uteslöts.  
 
Tabell 6. Sammanställning av resultatet vid vecka 24 vid jämförelse av BoNTA och placebo. *Ändring från 
baslinjen. †Headache Impact Test (Poäng 36-49 liten inverkan, 50-55 viss inverkan, 56-59 betydande 
inverkan, ≥60 allvarlig inverkan). Omarbetad från [14]. 

 BoNTA Placebo P-värde 
Antal personer 347 358  
Antal huvudvärksepisoder* -5,3 -4,6 0,003 
Antal huvudvärksdagar* -9,0 -6,7 <0,001 
Antal migrändagar* -8,7 -6,3 <0,001 
Intag av akut huvudvärksmedicin* -9,9 -8,4 0,132 
Intag av triptaner* -3,0 -1,7 <0,001 
Antal dagar med 
 medelsvår/svår huvudvärk* 

-8,3 -5,8 <0,001 

Kumulativt totalt antal timmar med  
huvudvärk på huvudvärksdagar* 

-132,4 -90,0 <0,001 

Total poäng HIT-6*† -4,9 -2,4 <0,001 
% patienter med hög poäng  
HIT-6† (≥60) 

66,3% 76,5% 0,003 

 
Det primära resultatmåttet, som i denna studie var antal huvudvärksdagar (tabell 6), 
visade en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna där BoNTA visade -9 dagars 
skillnad från baslinjen och placebo -6,7 dagars skillnad från baslinjen. 
 
De fem sekundära effektvariablerna var antal migrändagar, antal dagar med 
medelsvår/svår huvudvärk, kumulativt totalt antal timmar med huvudvärk på 
huvudvärksdagar, proportion av patienter med hög poäng på HIT-6 (Headache Impact 
Test) (≥60) samt antal huvudvärksepisoder. Alla dessa visade en signifikant skillnad 
mellan grupperna där BoNTA visade störst skillnad. Även mått på intag av akut 
huvudvärksmedicin inkluderades, ingen signifikant skillnad fanns. De flesta 
rapporterade biverkningarna var milda eller måttliga i svårighetsgrad. 
Behandlingsrelaterade biverkningar var enligt tidigare känd tolerabilitetsprofil för 
BoNTA och ingen ny säkerhetsrisk upptäcktes (tabell 7). 
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Tabell 7. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [14]. 
 % av antal 

deltagare 
BoNTA 

% av antal 
deltagare 
Placebo 

Alla biverkningar 65,1 56,4 
Behandlingsrelaterade biverkningar 33,4 13,7 
Allvarliga biverkningar 4,3 2,2 
Behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar 0,3 0,0 
Avbröt behandling p g a biverkningar 3,5 1,4 
Dödsfall 0,0 0,0 
Enskilda rapporterade biverkningar ≥5 %:   
Nacksmärta 7,5  
Muskelsvaghet 5,2  
BoNTA > placebo:   
Hängande ögonlock   
Skelettmuskelstelhet (Muskuloskeletal stelhet)   

 

4.3 Studie 3: Behandling av episodisk migrän utan aura, en dubbelblind, 

randomiserad, placebokontrollerad studie [16]. 

Syftet med denna studie var att utvärdera, effektivitet, säkerhet och optimal dos av 
BoNTA av märket Dysport® som migränprofylax.  
 
Studien utfördes under 12 veckor i januari 2003 till mars 2004 på sex olika platser i 
Thailand. Deltagarna i denna studie var män och kvinnor mellan 18 och 65 år vilka 
drabbats av 2–4 migränattacker under en fyra veckors screeningperiod. Under 
studietiden var akut migränmedicin tillåtet samt profylaktisk behandling om doserna var 
stabila.  
 
I denna studie var patienter med ren migrän med aura, enligt diagnoskriterier i IHS 
2004, uteslutna. Andra exklusionskriterier var en historiskt komplicerad migrän, 
historiskt drogmissbruk, behandling med BoNTA de senaste 6 månaderna, tidigare 
biverkningar av BoNTA samt en historisk botulinum-förgiftning eller andra 
neuromuskulära störningar. Även kvinnor som var gravida, inte använde lämpligt 
preventivmedel eller ammade uteslöts, liksom patienter som använt olicensierade 
läkemedel eller prövningsläkemedel de senaste 6 månaderna. Dessutom uteslöts kliniskt 
signifikanta medicinska tillstånd eller andra tillstånd som kunde påverka provresultatet 
och nivån på levertransaminas fick inte överskrida två gånger de övre normala värdena.  
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Figur 2. Medelvärde (+/- SD) för reduktion av migränfrekvens från baslinjen. till vecka 8 – 12. Omarbetad 

från [16]. 

Primärt resultatmått var ändring av migränfrekvens från baslinjen till vecka 8 - 12. 
Ingen signifikant skillnad fanns mellan de tre grupperna vecka 12 (figur 2). Dock fanns 
en signifikant skillnad vecka 0 - 4 där placebo var bättre än Dysport-240 (1,40 vs 0,69) 
med p = 0,04. 

Tabell 8. Sammanställning av resultatet. Omarbetad från [16]. 
 Dysport-

240 
Dysport-

120 
Placebo P- 

värde 
Antal personer 43 43 42  
Total intensitetspoäng:     
Baslinje - 4 veckor -14,55 -14,93 -10,50 0,03 
Baslinje - 8 veckor -11,32 -10,65 -5,19  
Baslinje - 12 veckor -22,25 -16,11 -9,71  
Timmar/månad med 
medelsvår till svår huvudvärk: 

    

Baslinje - 4 veckor -6,93 -6,97 -4,45 0,04 
Baslinje - 8 veckor -5,72 -4,74 -2,47  
Baslinje - 12 veckor -10,23 -7,25 -4,61  

 
Ändring i intensitetspoäng för migränsmärta från baslinjen till vecka 8 - 12. Här var 
skillnaden större för Dysport-240 jämfört med Dysport-120 och placebo men ingen 
signifikant skillnad erhölls. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan Dysport-240 
och placebo vid 0 - 4 veckor (tabell 8).  
 
En signifikant skillnad mellan Dysport-240 och placebo vid 4 veckor fanns för mått på 
timmar per månad med medelsvår till svår huvudvärk. Även om skillnaderna var stora 
vid vecka 8 och 12 nådde de inte statistisk signifikans. Majoriteten av biverkningarna var 
milda eller måttliga och inga allvarliga biverkningar inträffade under 
uppföljningsperioden (tabell 9). 
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Tabell 9. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [16]. 
 % av antal 

deltagare 
Dysport-

240 

% av antal 
deltagare 
Dysport-

120 

% av antal 
deltagare 
Placebo 

Svullna ögonlock 0 2,3 2,4 
Hängande ögonlock 4,7 0 0 
Illamående 0 2,3 0 
Kräkningar 2,3 0 0 
Smärta på injektionsstället 0 0 2,4 
Svullnad 2,3 0 0 
Feber (pyrexi) 0 0 2,4 
Ömhet 2,3 0 0 
Muskelstramhet 0 4,7 0 
Skelettmuskelstelhet (Muskuloskeletal 
stelhet) 

0 2,3 0 

Nacksmärta 0 4,7 2,4 
Svårighet att öppna munnen (trismus) 0 0 2,4 
Yrsel 2,3 4,7 0 
Ofrivilliga rörelser (dyskinesi) 0 2,3 0 
Huvudvärk 0 0 2,4 
Nedsatt känsel (hypoestesi) 0 2,3 0 
Masticerings-störning  2,3 0 0 
Radikulär smärta 0 2,3 0 
Sedering 0 2,3 4,8 
Sömnighet 0 2,3 0 
Spänningshuvudvärk 0 2,3 0 
Rikliga menstruationsblödningar 
(menorragi) 

0 0 2,4 

Bältros 0 0 2,4 
 

4.4 Studie 4: Behandling av episodisk migrän, en dubbelblind, 

randomiserad, placebokontrollerad studie [15]. 

Studie 4 rapporterar om en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, 
parallellgrupps-studie där syftet var att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos 
BoNTA jämfört med placebo för profylaktisk behandling av EM.  
 
Studien utfördes på totalt 37 platser i Europa (Belgien, Kroatien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Tyskland, Norge, Schweiz och Storbritannien) under 11 månader och bestod 
av 30 dagars baslinje, 30 dagars placeboinledning (alla grupper fick placebo) och 9 
månaders behandlingsperiod. Deltagarna var män och kvinnor mellan 18 och 65 år som 
hade minst tre måttliga till svåra obehandlade migränanfall per månad (definierad enligt 
IHS 1988) eller minst tre behandlade migränanfall oavsett svårighetsgrad. Antalet 
migrändagar/månad skulle vara ≤15 stycken som bekräftades genom en 
huvudvärksdagbok under baslinjen. Patienterna måste ha fått sin migrändiagnos före 50 
års ålder och haft migränanfall under minst ett år innan inskrivning. Eventuell 
profylaktisk behandling mot huvudvärk fick avbrytas 3 månader innan början av 
baslinjen och patienten fick inte byta ut akuta migränläkemedel under studietiden. 
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Exklusionskriterierna i denna studie var medicinska tillstånd eller användning av medel 
som medför risk med exponering av BoNTA, infektion eller hudproblem vid någon av 
injektionspunkterna, känd allergi eller känslighet för studiemedicinen, BDI-poäng över 
24, psykiska problem som kunde störa resultatet, tidigare behandling med BoNT av 
någon typ samt injektion med bedövningsmedel eller steroider i muskel som skulle 
behandlas under 30 dagar innan baslinjens start. Även missbruk av medicin, alkohol 
eller droger var exkluderande liksom kronisk användning av muskelavslappnande medel 
under 3 månader innan baslinjens start. Deltagande i andra studier under 30 dagar 
innan start av baslinjen, okontrollerad systemisk sjukdom eller något annat tillstånd som 
enligt utredarens uppfattning kunde vara farligt för patienten eller påverka studien 
negativt var också exkluderande. Kvinnor som planerade graviditet, var gravida, 
ammade eller inte ville använda tillförlitligt preventivmedel uteslöts också. 
 
Huvudvärksspecifika egenskaper registrerades under 30 dagar, därefter klassificerades 
patienter som hade minst 50 % reduktion av migränattacker jämfört med baslinjen, 
mindre än tre medelsvåra till svåra obehandlade migräntillfällen eller mindre än tre 
behandlade migräntillfällen som placebo-respondenter. Resten klassificerades som icke-
placebo-respondenter. Därefter randomiserades deltagarna i fyra grupper, 225 enheter 
BoNTA, 150 enheter BoNTA, 75 enheter BoNTA eller placebo. Det primära 
resultatmåttet baserades sedan på icke-placebo-respondenter (tabell 10).  
 
Tabell 10. Medeländring från baslinjen i antal migränepisoder per 30 dagar. Icke-placebo-respondenter 
Omarbetad från [15]. 

 BoNTA  
225 enheter 

BoNTA  
150 enheter 

BoNTA  
75 enheter 

Placebo P- 
värde 

Antal personer 85 82 83 72  
baslinje 4,3 4,7 4,7 4,4 0,198 
placeboperiod 0,24 -0,08 -0,02 0,12 0,271 
Dag 30 -0,99 -1,27 -0,78 -0,78 0,436 
Dag 60 -1,3 -1,5* -1,1 -0,72 0,181 
Dag 90 -1,0 -1,3 -1,4 -0,91 0,518 
Dag 120 -1,3 -1,4 -1,9 -1,3 0,374 
Dag 150 -1,3 -1,7 -1,8 -1,4 0,515 
Dag 180 -1,6 -1,7 -1,5 -1,4 0,817 
Dag 210 -1,5 -1,6 -1,9 -1,9 0,798 
Dag 240 -2,1 -1,8 -2,0 -1,9 0,814 
Dag 270 -2,0 -2,4 -2,3 -1,8 0,594 

*P=0,042 BoNTA 150 enheter vs. placebo. 
 
Det primära resultatmåttet var medeländring från baslinjen i antal migränepisoder per 
30 dagar i icke-placebo-respondentgruppen dag 180. Ingen statistisk signifikant skillnad 
mellan grupperna observerades vid någon av tidpunkterna. Parvis jämförelse mellan 
grupperna visade dock en statistisk signifikant skillnad på dag 60 mellan BoNTA 150 
enheter jämfört med placebo. Ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 
observerades heller i placebo-respondentgruppen vid någon av tidpunkterna. Noterade 
biverkningar var övergående och milda till måttliga och vanligast var muskelsvaghet och 
nacksmärta. (tabell 11).  
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Tabell 11. Rapporterade biverkningar under behandling med BoNTA eller placebo. Omarbetad från [15]. 
 % av antal 

deltagare 
BoNTA 
225 U 

% av antal 
deltagare 

BoNTA 
150 U 

% av antal 
deltagare 
BoNTA 75 

U 

Placebo P- 
Värde 

Någon 
behandlings-
relaterad biverkan 

67,4 63,2 62,6 31,4 <0,001 

Muskelsvaghet 27,1 28,0 24,4 1,7 <0,001 
Nacksmärta 23,3 19,2 17,9 5,1 0,001 
Nackstelhet 14,1 16,0 10,6 4,2 0,008 
Hängande 
ögonlock 
(blepharoptos) 

14,0 9,6 2,4 0 <0,001 

Muskelvärk 
(Myalgi) 

7,8 4,0 5,7 1,7 0,152 

Stramhet i hud 4,7 7,2 5,7 1,7 0,236 
Smärta på 
injektionsstället 

2,3 7,2 3,3 1,7 0,129 

Armsmärta 4,7 4,8 5,7 0 0,034 
Ansiktssmärta 3,1 4,8 3,3 2,5 0,796 
Domning 
(Parestesi) 

4,7 3,2 3,3 0,8 0,382 

Huvudvärk 1,6 4,0 3,3 2,5 0,670 
Långvarig 
kraftlöshet (Asteni) 

3,9 2,4 3,3 2,5 0,926 

Smärta 3,9 2,4 2,4 1,7 0,761 
Sväljsvårigheter 
(dysfagi) 

3,1 2,4 0,8 0 0,202 

Illamående 3,1 1,6 0,8 0,8 0,546 
Högt blodtryck 
(Hypertoni) 

3,1 2,4 2,4 0 0,270 

Nedstämdhet 3,1 0 0 0 0,015 
Yrsel 1,6 2,4 2,4 2,5 0,931 
Blödning vid 
injektionsstället 

0 1,6 2,4 0 0,114 

Migrän 0,8 2,4 1,6 0,8 0,707 
Utslag 0,8 0 2,4 0 0,117 
Svullna ögonlock 2,3 0 1,6 0 0,155 

 

4.5 Studie 5: Behandling av kronisk migrän, en observationsstudie från 

Hull, Storbritannien [8]. 

Denna studie var en observationsstudie som utfördes på 254 patienter vid Hulls 
migränklinik i Storbritannien. Syftet var att undersöka ändringar i frekvensen av 
migränsymptom före och efter behandling. 
 
Studien pågick från 1 juli 2010 till 31 maj 2013 och injektionerna utfördes enligt 
PREEMPT-protokollet. Deltagarna var 55 män och 199 kvinnor i åldrarna 19 - 77 år. 
Patienterna började fylla i huvudvärksdagbok 30 dagar innan studiens start. 
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Ingen randomisering utfördes, urvalet styrdes av behovet hos patienter med diagnosen 
CM som inte var nöjda med tidigare behandlingar. De som behandlades inom National 
Health Service (NHS) gavs BoNTA efter tre misslyckade förebyggande behandlingar. 
Några av patienterna som ingick i studien godkändes via en finansieringsansökan eller 
var sponsrade via Allergan och av dem hade några få endast provat en förebyggande 
behandling tidigare. I denna studie var inte patienter som uppfyllde kriteriet för 
medicinsk överanvändning exkluderade. 
 
Tabell 12. Medeländring före och efter behandling. Omarbetad från [8]. 

 Antal 
personer 

Median-
värde före 

behandling 

Median-
värde efter 
behandling 

Ändring 
median-

värde 

P- 
värde 

Huvudvärks-
dagar 

254 27 18 -7 <0,001 

Migrändagar 254 15 7 -6 <0,001 
Huvudvärksfria 
dagar 

254 3 12 7 <0,001 

Milda dagar 254 10 8 -1 <0,001 
Dagar med 
smärtstillande 

254 12 6 -3 <0,001 

Dagar med 
triptan 
behandling 

241 5 2 0 <0,001 

Sjukskrivnings-
dagar 

58 4 1 2 <0,001 

 
Resultatmåtten som studerades var huvudvärksdagar, migrändagar, huvudvärksfria 
dagar, milda dagar, dagar med smärtstillande, dagar med triptan behandling samt 
sjukskrivningsdagar. Alla resultatmått uppnådde statistisk signifikant skillnad före och 
efter behandling. En signifikant ökning i antal huvudvärksfria dagar och en signifikant 
minskning i resterande resultatmått (tabell 12). Antalet biverkningar var väldigt lågt och 
inga nya säkerhetssignaler noterades (tabell 13). 
 
Tabell 13. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [8]. 

 % av antal deltagare 
Smärta på injektionsstället i minst 24 timmar 14,9 
Lite hängande ögonlock 11 
Rapporterad men klagar inte på oförmåga att rynka 
pannan 

5,9 

Nackstelhet 14,56 
Svimning under injektionen 1,2 
Försämring av huvudvärk i mer än fem dagar 4,3 
Sväljsvårigheter 1,96 

 

4.6 Studie 6: Behandling av kronisk migrän, en observationsstudie från 

Tyskland [11]. 

Den här studien var en observationsstudie. Studien ville undersöka effektivitet och 
kvalitet hos BoNTA för behandling av CM under verkliga förhållanden. 
Observationsperioden började 4 veckor innan första injektionsserien och slutade 8 
veckor efter fjärde injektionsserien. Studien använde injektionsschema enligt 
PREEMPT.  
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Studien utfördes mellan januari 2012 och mars 2014 på 25 kvinnor och 2 män i åldern 
34 - 56 år med en CM-diagnos enligt IHS sedan 15 - 39 år.  Deltagarna hade provat minst 
en profylaktisk behandling med antingen otillräcklig effekt eller outhärdliga 
biverkningar. Alla patienter genomgick komplett neurologisk undersökning, genomgång 
av medicinsk historia samt magnetisk resonanstomografi (MRI). 
  
Via en huvudvärksdagbok fick patienterna dokumentera huvudvärksdagar (dagar med 
>4 timmar huvudvärk), migrändagar (dagar med typisk migränsymptom), 
illamåendedagar (dagar med migrän och illamående eller kräkningar), 
medicineringsdagar (dagar med intag av akut smärtstillande medicin) samt 
biverkningar. Dessa var de primära resultatmåtten. 
 
Tabell 14. * Injektionsserie. Medelvärde av ifyllda dagboksnoteringar (dagar/28 dagar). Mätvärden från 4 
veckor innan start av BoNTA behandling samt 4 - 8 veckor efter varje IS*. Med alla menas IS1* till IS4*. 
Omarbetad från [11]. 

 Innan 
BoNTA 

IS1* IS2* IS3* IS4* Alla P- 
värde 

Antal personer 27 27 25 24 22   
Huvudvärksdagar 18,9 9,2 7,5 9,1 9,0 8,7 <0,001 
Migrändagar 16,8 7,3 6,0 8,1 8,1 7,4 <0,001 

Illamåendedagar 8,6 2,6 2,5 2,8 3,0 2,7 <0,001 

Dagar med 
smärtstillande 

14,2 8,3 7,1 8,9 8,8 8,3 <0,001 

 
Resultattabellen visar en signifikant reducering av alla resultatmått (tabell 14). Alla 
rapporterade biverkningar (tabell 15) var övergående och ingen ledde till att studien 
avbröts. 
 
Tabell 15. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [11]. 

 % av antal deltagare 
Nacksvaghet 5,7 
Muskelvärk  3,4 
Huvudvärk (migränanfall inom en dag efter BoNTA 
injektion) 

2,3 

Hängande ögonlock 1,1 
Blåmärke (hematom) 0,6 

 

4.7 Studie 7: Behandling av kronisk migrän, en observationsstudie från 

Parma, Italien. [17]. 

Detta var en observationsstudie där syftet var att utvärdera den kliniska effekten och 
toleransen av BoNTA i verkligheten.  
 
Studien pågick från februari 2014 till november 2015. Studien utfördes på personer med 
CM på Parma Huvudvärkscentrum i Italien. Deltagarna var 46 kvinnor och 6 män med 
en medelålder på 48,7 år. De som inkluderades i studien skulle ha provat minst 3 andra 
profylaktiska behandlingar under minst 4 månader var. Patienter med MOH 
behandlades med ett särskilt program för att stoppa överanvändningen av smärtstillande 
läkemedel en månad innan start av BoNTA behandling. Även patienter som inte svarat 
på avgiftning inkluderades. 
 
Exklusionskriterier var användning av profylaktiska migränbehandlingar de fyra sista 
veckorna innan start av BoNTA-behandlingen samt gravida och ammande kvinnor. 
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BoNTA injicerades var tredje månad enligt PREEMPT-protokollet. De primära 
resultatmåtten var medianvärdet på antal huvudvärksdagar från baslinjen till 6 månader 
och 9 månader. Sekundära resultatmått var antal dagar med symptomatiskt 
läkemedelsintag och antal använda symtomatiska läkemedel från baslinjen till 6 
månader och 9 månader. 
 
Tabell 16. Resultatmått 6 månader efter baslinjen. Omarbetad från [17]. 

 Antal 
personer 

Median
-värde 

baslinje 

Median-
värde 

Efter 6 mån 

Ändring 
median- 

värde 

P- 
värde 

Huvudvärksdagar 23 20 18 -2 0,002 
Antal dagar med 
symptomatiskt 
läkemedelsintag 

23 17,5 15 -2 0,016 

Antal använda 
symtomatiska 
läkemedel 

23 20 15 -6 0,014 

 
Tabell 17. Resultatmått 9 månader efter baslinjen. Omarbetad från [17]. 

 Antal 
personer 

Median
-värde 

baslinje 

Median-
värde 

Efter 9 mån 

Ändring 
median- 

värde 

P- 
värde 

Huvudvärksdagar 14 19 14,5 -3,5 0,011 
Antal dagar med 
symptomatiskt 
läkemedelsintag 

14 15 9 -4 0,015 

Antal använda 
symtomatiska 
läkemedel 

14 20 12 -6,5 0,005 

 
Alla ovanstående resultatmått visade signifikanta förbättringar (tabell 16, 17). 
Biverkningar som rapporterades ses nedan (tabell 18). 
 
Tabell 18. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [17]. 

 % av antal deltagare 
Svullnad på injektionsstället 3,9 
Lite hängande ögonlock 5,8 
Lateral ögonbrynshöjning 9,6 
Nacksmärta 13,5 
Nackstelhet 9,6 
Nacksvaghet (tappat huvud) 5,8 
Axelsmärta 3,9 
Överdriven svettning 1,9 
Svimning 1,9 
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4.8 Studie 8: Behandling av kronisk migrän, en observationsstudie från 

Grekland. [13]. 

Den här studien var en öppen observationsstudie som utfördes för att bedöma effekten 
och säkerheten hos grekiska patienter. 
 
Studien utfördes mellan januari 2014 och april 2015 och deltagarna var från 5 olika 
huvudvärkscentrum i Grekland. För att deltaga krävdes en CM-diagnos med eller utan 
överanvändning av smärtstillande läkemedel samt att de ansågs vara icke-respondenter 
till tidigare förebyggande läkemedel beroende antingen på bristande effekt eller 
intolerans. De inskrivna patienterna skulle också vara vuxna och fullt ut förstå 
informationen tillhandahållen av forskarna. 
 
Exklusionskriterierna var någon kontraindikation mot BoNTA. Injektionerna utfördes 
enligt PREEMPT-protokollet var tredje månad. Primära resultatmått var antal 
huvudvärksdagar per månad från baslinjen till tredje administrationen. Sekundära 
resultatmått var förändring i huvudvärkens svårighetsgrad uttryckt som förändring i 
antal dagar med huvudvärk över 4 på en 10-gradig smärtskala samt förändring i antal 
dagar med konsumtion av något akut smärtstillande läkemedel. 
 
Tabell 19. Resultatmått från baslinje, T0, (3 månader före start av terapi) till T3 (3 månader efter 3:e 
administrationen av BoNTA. Omarbetad från [13]. 

 Antal 
personer 

T0 
medel-
värde 

T3 
medel- 
värde 

P- 
värde 

Huvudvärksdagar/månad 81 21,3 7,7 <0,001 
Antal dagar med huvudvärk över 
4/10, /månad 

81 11,9 3,7 <0,001 

Antal dagar med akut läkemedels-
intag/månad 

81 16,2 5,2 <0,001 

 
Alla ovanstående resultatmått i studien reducerades signifikant (tabell 19). Få 
biverkningar rapporterades och de var övergående och inte allvarliga (tabell 20). 
 
Tabell 20. Rapporterade biverkningar. Omarbetad från [13]. 

 % av antal deltagare 
Svullnad på injektionsstället 6,2 
Lite hängande ögonlock 6,2 
Lateral ögonbrynshöjning 3,7 
Nack- och/eller axelsmärta 3,7 

 

4.9 Sammanställning av resultat 

Effekt 
 
Studierna baserade resultatet på olika resultatmått och var därför svåra att jämföra med 
varandra. Det enda resultatmått som förekom i nästan alla studier var antal 
huvudvärksdagar. Det mättes i 6 av studierna, alla gällande CM. Alla dessa visade en 
signifikant skillnad på antal huvudvärksdagar vid jämförelse av BoNTA och placebo 
respektive före och efter behandling (tabell 21).  
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Tabell 21. Sammanvägda resultat gällande antal huvudvärksdagar från studierna gällande CM. 
 BoNTA* Placebo* Skillnad BoNTA 

- Placebo 
p-värde 

Studie 1. [7] -7,8 -6,4 -1,5 0,006 
Studie 2. [14] -9,0 -6,7 -2,3 <0,001 

 
 Median-

värde före 
behandling 

Medianvärde 
efter 

behandling 

Ändring 
medianvärde 

 

Studie 5. [8] 27 18 -7 <0,001 
Studie 7. [17] 19 14,5 -3,5 0,011 

 
 Medelvärde 

före 
behandling 

Medelvärde 
efter 

behandling 

Ändring 
medelvärde 

 

Studie 6. [11] 18,9 8,7 -10,2 <0,001 
Studie 8. [13] 21,3 7,1 -13,6 <0,001 

*Medelvärde, ändring från baslinjen. 
 
I de dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade studierna var det bara en 
av studierna som fann signifikant skillnad på det primära resultatmåttet antal 
huvudvärksdagar. Samtliga av observationsstudierna fann dock signifikant skillnad på 
alla resultatmått (tabell 22, 23).  
 
Tabell 22. Sammanställning av resultat från de dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade 
studierna.  

 Antal deltagare  
Jämförelse BoNTA och 

placebo, primärt 
resultatmått 

 
 
 

BoNTA 
låg dos 

BoNTA 
mellan 
dos 

BoNTA 
hög dos 

Placebo 

Studie 1. 
[7] 

- - 341 338 Ingen signifikant skillnad (antal 
huvudvärksepisoder) 1) 

Studie 2. 
[14] 

- - 347 358 Statistisk signifikant skillnad 
(antal huvudvärksdagar) 

Studie 3. 
[16] 

43 - 43 42 Ingen signifikant skillnad 
(migränfrekvens)2) 

Studie 4. 
[15] 

83 82 85 72 Ingen signifikant skillnad (antal 
migränepisoder)   

1) Däremot visades det att BoNTA signifikant minskade både antal dagar med medelsvår/svår huvudvärk 
och totalt antal timmar med huvudvärk på huvudvärksdagar. 
2) Dock fanns en signifikant skillnad vecka 0 - 4 där placebo var bättre än BoNTA hög dos. 
 
Tabell 23. Sammanställning av resultat från observationsstudierna. 

 Antal 
deltagare 

Jämförelse före och efter behandling 

Studie 5. [8] 254 Alla resultatmått uppnådde statistisk signifikant 
skillnad 

Studie 6. [11] 27 Alla resultatmått uppnådde statistisk signifikant 
skillnad 

Studie 7. [17] 231)  
142) 

Alla resultatmått uppnådde statistisk signifikant 
skillnad 

Studie 8. [13] 81 Alla resultatmått uppnådde statistisk signifikant 
skillnad 

1) Mätning efter 6 månader 
2) Mätning efter 9 månader 
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Biverkningar 
 
De flesta rapporterade biverkningarna var övergående och milda eller måttliga i 
svårighetsgrad. Vanligast var muskelsvaghet som drabbade mellan 5,2 % och 28,0 % av 
deltagarna (tabell 24).  
 
Tabell 24. Sammanställning av vanligaste rapporterade biverkningarna. 

Biverkning % av antal deltagare, från 
minvärde till maxvärde i de 

studier biverkningarna fanns med 
Muskelsvaghet 5,2 - 28,0 
Nacksmärta 3,7 - 23,3 
Nackstelhet 9,6 - 16,0 
Smärta på injektionsstället 2,3 - 14,9 
Hängande ögonlock 1,1 - 14,0 
Lateral ögonbrynshöjning 3,7 - 9,6 
Muskelvärk 3,4 - 7,8 
Svullnad på injektionsstället 3,9 - 6,2 
Oförmåga att rynka pannan 5,9 
Armsmärta 4,7 – 5,7 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa resultaten av ett antal vetenskapliga 
artiklar för att dra slutsatser om kunskapsläget idag angående BoNTA för behandling av 
migrän. Frågeställningen är relevant med tanke på den samhällskostnad och personliga 
funktionsnedsättningen CM bär med sig. Vidare är BoNTA, den verksamma 
komponenten i Botox®, en av de mest potenta toxinerna kända för människor varvid 
mycket små doser är livsfarliga. 
 
Följande frågeställningar skulle besvaras: 

- Är BoNTA bättre än placebo vid behandling av migrän?  
- Vilka är de vanligaste biverkningarna? 

 
Med tanke på arbetets syfte och tidsbegränsningen på 10 veckor var litteraturstudie den 
mest passande metoden att använda. Fördelen med en litteraturstudie var att de flesta 
studier inom området fanns tillgängliga via olika vetenskapliga databaser som 
exempelvis PubMed och WoS. Genom att använda olika sökfunktioner och kombinera 
olika sökord gick det hitta relevanta och passande artiklar. 
 
En nackdel med denna metod var att det var svårt att hitta nyare originalstudier som var 
dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade. En svårighet med metoden var 
att misstolkningar kan ha uppstått vid översättningen från engelska till svenska. 
 
Litteraturstudiens styrka är att den tar fram både positiva och negativa resultat gällande 
behandling med BoNTA mot migrän. Den innehåller bara studier utförda på människor. 
Studien innehåller både dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade studier 
och observationsstudier. Med tanke på att kunskapsläget idag efterfrågas är det även en 
styrka att ingen av studierna är äldre än tio år. 
 
Svagheter i litteraturstudien är att bara fyra av studierna är dubbelblinda, 
randomiserade och placebo-kontrollerade. Några av studierna har även ett relativt litet 
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antal deltagare, vilket medför ett stort utslag procentuellt vid enskilda avvikelser och 
svårigheter att dra slutsatser som gäller för större populationer. Det var även svårt att 
jämföra studierna då flera av dem hade olika resultatmått.  
 
Få studier har gjorts på området och forskarna bakom flertalet publikationer 
rapporterade intressekonflikter. Studie 1 och 2 var sponsrade av Allergan och alla 
författarna har erhållit någon typ av arvode från olika läkemedelsbolag, tre av författarna 
var dessutom anställda av Allergan. I studie 5 [8] hade en av författarna fått arvode av 
Allergan både för att utföra utbildning och delta i Allergans rådgivande styrelsemöten, 
resterande 3 författare hade dock inga intressekonflikter. I studie 6 [11] hade fem av 
författarna också erhållit någon typ av arvode från olika läkemedelsbolag medan tre 
författare inte hade några intressekonflikter. Slutligen hade alla fem författarna i studie 
8 fått någon typ av arvode från minst ett läkemedelsbolag. Studie 3, 4 och 7 [16, 15, 17] 
var helt utan intressekonflikter.  
 
Anledningen till att så få studier har gjorts och särskilt brist på studier utan 
intressekonflikter kan bero på både ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl. Ekonomiska 
skäl då behandlingen är dyr och studien måste pågå under relativt lång tid för att 
generera tillförlitliga resultat, säkerhetsmässiga skäl då även mycket små doser BoNTA 
är livsfarliga. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

Effekt 
 
Studie 1 [7] rapporterar om utebliven signifikans i primära resultatmåttet (antal 
huvudvärksepisoder). Däremot visades det att BoNTA signifikant minskade både antal 
dagar med medelsvår/svår huvudvärk och totalt antal timmar med huvudvärk på 
huvudvärksdagar. Studie 2 [14] visar i en studie med samma studieupplägg och design 
statistisk signifikans för det primära resultatmåttet antal huvudvärksdagar. Skillnaden i 
de rapporterade resultaten kan vara att antal huvudvärksepisoder är svårt att mäta 
eftersom gränsen för en episod är svårtolkad, detta introducerar betydelse av personliga 
referens-ramar i rapporteringen. Antal huvudvärksdagar är ett bättre mått eftersom de 
är lättare att mäta, antingen har man haft huvudvärk någon gång under dagen eller inte.  
 
Varken studie 3 [16] eller studie 4 [15], vilka beskriver dubbelblinda, randomiserade och 
placebo-kontrollerade studier där studiedeltagarna diagnostiserats med EM, uppnådde 
statistisk signifikans för de primära effektmåtten. Anmärkningsvärt i studie 3 [16] är att 
en signifikant skillnad fanns vecka 0 – 4, men där placebo var bättre än Dysport-240. 
 
Det är möjligt att studieresultatet tyder på att BoNTA inte har samma effekt på EM som 
på CM, men en svaghet i den jämförelsen är att studiedesignen var annorlunda så det är 
det svårt att dra några slutsatser utan att analysera fler studier. Styrkor i dessa studier är 
att dubbelblinda, randomiserade och placebo-kontrollerade studier anses ha hög 
evidensgrad och resultatet är svårt att manipulera för både försökspersoner och forskare. 
En svaghet med att använda sprutor i en placebostudie är att nålsticket i sig kan ha en 
akupunktureffekt som påverkar resultatet.  
 
Alla observationsstudier, studie 5 - 8, [8, 11, 17, 13] gjordes på patienter med 
diagnostiserad CM. Samtliga av dessa fann signifikant skillnad på alla resultatmått. 
Svagheter i de här studierna är att ingen randomisering eller placebo-kontroll utfördes 
utan urvalet styrdes endast av behov. Eftersom ingen jämförelse mot placebo utfördes 
kan placebo-effekten ha haft stor betydelse. Inklusions- och exklusionskriterierna 
varierade också på de olika studierna, vilket gör dem svåra att jämföra med varandra. 
Styrkan i dessa studier är att de visar hur BoNTA används i verkliga livet på riktiga 



21 
 

patienter. I till exempel studie 5 [8] var inte patienter som uppfyllde kriteriet för 
medicinsk överanvändning exkluderade, med motiveringen att IHS tillåtit detta i sina 
riktlinjer för studier av CM för att korrekt återspegla den verkliga patientpopulationen. 
I studie 6 [11] fick hälften av patienterna ytterligare profylaktisk medicinering. Det 
positiva resultatet i dessa studier kan alltså även ha berott på synergieffekter. 
 
Totalt sett tyder resultaten från studierna på att BoNTA fungerar bättre på CM än på EM. 
Denna tolkning finns även i FASS [12], där ingen indikation för EM finns med samt att 
även en kommentar finns att säkerhet och effekt inte har fastställts vid profylaktisk 
behandling hos patienter med EM. 
 
Biverkningar 
 
Studie 1 [7] och 2 [14] rapporterades endast två enskilda biverkningar ≥5 %, nacksmärta 
och muskelsvaghet och det var också de mest rapporterade biverkningarna i de flesta 
studier. Studie 3 [16], rapporterade flera olika biverkningar men ingen enskild över 5 %, 
men det var den enda studien med ett annat fabrikat av BoNTA, Dysport®. Eftersom det 
inte går att jämföra styrkan på olika fabrikat av BoNTA är det svårt att veta om det 
berodde på styrkan eller något annat. Alla övriga studier hade valt fabrikatet Botox®.  
 
Anmärkningsvärt är att studie 4 [15], rapporterade väldigt stor andel med nacksmärta 
(23,3 %) och muskelsvaghet (28,0 %). Denna studie använder Botox®, men inte i samma 
doser och injektionspunkter som i övriga Botox®-studier så även här är det svårt att 
jämföra biverkningarna med någon annan studie. Studie 5 [8] fångade inte upp 
nacksmärta och muskelsvaghet bland biverkningarna utan rapporterade nackstelhet och 
smärta på injektionsstället i minst 24 timmar som de vanligaste biverkningarna. I studie 
8 [13] var svullnad på injektionsstället och lite hängande ögonlock vanligast.  
 
Med olika doser av BoNTA, olika injektionspunkter och olika benämningar på 
biverkningarna på de olika studierna var det svårt att göra jämförelser mellan dem. Vissa 
av de rapporterade biverkningarna såsom huvudvärk, illamående och kräkningar finns 
dessutom redan med som migränsymtom och behöver inte ha med injektionerna att 
göra. Enligt doktor Andrew Blumenfeld, amerikansk neurolog och huvudvärksspecialist, 
är tekniken och vilka ställen man injicerar på väldigt viktiga för att få bra resultat och 
undvika biverkningar. Nackvärk, nacksvaghet, försämrad huvudvärk eller hängande 
ögonlock beror på att injektionerna har satts för djupt eller på fel ställe [18]. Således kan 
även administreringen av injektionerna ha påverkat vilka biverkningar som 
rapporterades.  
 
Sammanfattningsvis var biverkningarna milda eller måttliga och det var bara 
muskelsvaghet, nacksmärta, nackstelhet, hängande ögonlock och smärta på 
injektionsstället som rapporterades av fler än 10 % av deltagarna i någon av studierna.  
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6. Slutsats 

Arbetet utgick från åtta vetenskapliga studier, där syftet var att undersöka effektiviteten, 
säkerheten och toleransen hos BoNTA som profylax hos vuxna med CM eller EM. Då 
ingen av studierna som omfattade EM [16, 15] uppnådde signifikant skillnad känns det 
rimligt att läkemedelsverket endast godkänt Botox® som behandling för CM och inte för 
EM [10]. 

Även om inga revolutionerande skillnader setts mellan BoNTA och placebo vad gäller 
behandling av CM, så har ändå signifikanta skillnader uppmätts. I alla studier gällande 
CM innebar behandlingen färre huvudvärksdagar, färre migrändagar, färre 
illamåendedagar samt färre dagar med intag av akut smärtstillande medicin.  
 
Sammanfattningsvis innebär det att många individer har fått bättre livskvalitet genom 
fler friska dagar och bättre förutsättningar för förvärvsarbete. Med färre 
sjukskrivningsdagar är behandlingen även samhällsekonomisk. De flesta rapporterade 
biverkningarna var övergående och milda eller måttliga i svårighetsgrad. Sammantaget 
stödjer resultaten behandling med BoNTA till personer med CM. 
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