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Sammanfattning 

 
Inledning: Migrän är en sjukdom som innebär mycket lidande och som ofta gör det 
svårt att leva ett normalt liv. Obehandlad eller dåligt behandlade migränattacker, är 
samhällsekonomiskt så dyra att det lönar sig att så snabbt som möjligt hitta en 
fungerande behandling. Den vanligaste metoden för att behandla migrän är att 
använda receptfria smärtstillande läkemedel som t.ex. NSAID preparat, triptanpreparat 
acetylsalicylsyra (ASA) eller paracetamol. Läkemedlets fördelar ger snabb effekt och är 
en lättsam behandling men det finns även en stor risk att dessa läkemedel kan ha 
negativa biverkningar.  
Akupunktur är en komplementär behandlingsmetod för migrän och metoden har sitt 
ursprung från kinesisk medicin. Även fast man inte vet exakt hur akupunktur har för 
verkningsmekanism i kroppen, tror man att olika signalsubstanser frisläpps - bland 
annat serotonin och endorfiner som kopplas till smärtlindring och välmående. Svenska 
sjukvården har starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har smärtstillande 
effekt jämfört med annan behandling vid ländryggssmärta, tennisarmbåge, samt vid 
nack- och skuldersmärta, men användning i samband med migrän är mindre 
väldokumenterat. 

 
Syfte: I denna litteraturstudie är syftet att ta reda på om akupunktur kan förebygga 
och/eller behandla migränsmärtor och att jämföra behandlingseffekten mellan 
akupunktur och konventionella läkemedel mot migrän. Vad finns för evidens för att 
akupunktur kan minska migränanfall och smärtor? 
 
Metod: Bakgrundsinformation inhämtades från olika internetkällor. Informationen 
för rapporten söktes i databasen PubMed där enbart randomiserade, kliniska 
humanstudier kom i betraktning. 
 
Resultat/Diskussion: I denna litteraturstudie ingår sex originalartiklar. Fyra av dem 
har används för att jämföra effekten mellan akupunktur och läkemedel vid 
migränprofylax- och migränbehandling. Två av sex studier används för att jämföra 
effekten mellan akupunktur och sham-akupunktur (falsk akupunktur). 
Flertalet publikationer indikerar att akupunktur kan ha positiva profylaktiska effekter 
på migränsmärta. Resultaten är dock inte entydiga. Det är stor spridning på hur 
studierna genomförts, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser om 
akupunkturens effektivitet jämfört med läkemedel. Troligen har akupunktur en del 
placeboeffekter. Evidensstyrkan i artiklarna som ingår i mitt arbete, får betecknas som 
lågt, då studierna hade brister i studiedesign och antal studiedeltagare var generellt 
lågt.  Det behövs större och fler studier med längre observationstider för att utreda 
akupunkturs effekt . 
 
 
Slutsats: Studierna som ingick i detta arbete ger inget entydigt svar om akupunktur är 
effektiv vid profylax och behandling av migrän jämfört med läkemedelsterapi. 
Studierna visade delvis motstridande resultat och deras evidensstyrka var generellt låg. 
Flera väl genomförda, kontrollerade kliniska studier behövs. 
 
 
 
Nyckelord: Akupunktur, migrän, migränbehandling. 
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Förklaring av termer 

 
Analgetika   Är en samlad benämning på smärtstillande läkemedel. 
 
Aura Är ett övergående fokalt neurologiskt fenomen som 

inträffar före eller under huvudvärken. 
 
CGRP            Calcitonin gene-related peptide.  
 
Fibromyalgi  Innebär att man har långvarig smärta eller värk i 

musklerna på flera ställen i kroppen. 
 
Gastrit Magkatarr (svenska). Magsäckens slemhinna är 

inflammerad. 
 
Hemofili Blödarsjuka (svenska). En genetiskt medfödd brist på 

vissa proteiner i blodet (t.ex. brist på faktor VIII eller IX), 
vilken gör att kroppens förmåga att koagulera blod 
minskar. 

 
Hjärtarytmi   Oregelbunden hjärtrytm. 
 
Invasiv Där man tränger in i kroppen med något instrument 

genom ett kroppshål eller genom ett kirurgiskt ingrepp. 
 
Licenspreparat Läkemedel som inte har fått Läkemedelsverkets 

godkännande för försäljning, men som får användas 
under förutsättning att licens har beviljats av 
Läkemedelsverket. 

 
Moxa En ört i form av cigarrer, som ofta används i kinesisk 

medicin vid akupunkturbehandling. 
 
Postoperativ smärta Akut smärta orsakad av vävnadsskada i samband med 

operation. 
 
Sham-akupunktur ”Låtsasakupunktur” där nålarna inte sätts i 

akupunkturpunkter utan lite vid sidan av. 
 
Trigeminus Trillingnerven. Den femte hjärnnerven som ansvarar för 

känsel i ansiktet och vissa motoriska funktioner. 
 
Ulcus                         Sår i huden eller slemhinna. 
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1. Introduktion 
 
1. Inledning 
 
1.1  Migrän och akupunktur 
 
Migrän är en kronisk huvudvärksjukdom som drabbar 15 % av befolkningen i 
västvärlden. Kraftig huvudvärk, fysisk försämring, illamående, kräkningar och 
känslighet för ljus och ljud karaktäriserar migrän.(1) Sjukdomens svårighetsgrad 
varierar från person till person. Personer som drabbas av migränanfall kan sjukdomen 
uppträda mer eller mindre för olika individer. Migrän har mycket stora 
socioekonomiska konsekvenser för samhället och inverkar starkt på patientens 
livskvalitet.(2) Världshälsoorganisationen (WHO) placerar migrän bland de 20 mest 
kostnadskrävande sjukdomarna. Migrän kostar svenska samhället minst en miljard 
kronor per år. Detta innebär stora kostnader för både samhälle och individ t.ex. för 
behandling såsom medicinering, läkarbesök, sjukhusinläggningar, men även indirekta 
kostnader som förlorad arbetsinkomst genom minskad produktivitet.(2, 3)  
 
Migrän är en av de vanligaste behandlingsindikationer för akupunktur. Cirka 30 % av 
de som drabbas av migrän väljer akupunktur som en alternativ eller komplementär 
terapiform till medikamentell behandling.(4) Under senaste året har akupunktur väckt 
ett stort intresse hos allmänheten och sjukvården. Inom ramen för det stora intresse 
som visats för s.k. alternativa behandlingsmetoder vid migrän, har akupunktur intagit 
en framträdande plats och metoden anses av många kunna förebygga och lindra smärta 
vid migrän. 

Denna uppfattning har emellertid inte varit grundad på vetenskaplig evidens studier 
utan på subjektiv och praktisk erfarenhet av akupunktur hos migränpatienter.(4) 
 
 
 
1.2  Akupunktur 
 
1.2.1  Akupunkturens historia 
 
Akupunktur kommer från latinska ordet ”acus” som betyder nål och ”punctur” som 
betyder sticka.(4) 
 
”Akupunktur är en vanlig behandlingsform för att lindra långvarig smärta. Metoden 
innebär mekanisk, termisk eller elektrisk stimulering via nålar som penetrerar hud eller 
slemhinna.”(5) 
 
Metoden är en traditionell behandling som uppfanns i Kina för mer än 2000 år sedan. I 
början användes en vass sten som trycktes mot vissa ställen på kroppen. Sedan 
utvecklade man verktygen genom att börja använda bambustickor eller nålar av ben. 
Nu för tiden används nålar som är tillverkade av brons, koppar, järn eller silver. Under 
1500-talet kom akupunkturmetoder för första gången till Europa och sedan spreds 
akupunkturkunskap till Sverige under 1970-talet. Västerländsk medicin använder 
akupunktur främst för symtomatiskt behandling av olika smärtor.(6) 
 
I Sverige godkände Socialstyrelsen akupunktur som smärtbehandling i 1984, eftersom 
det fanns kliniska studier och även basala studier om verkningsmekanismer som gjorde 
att behandlingsmetoden kunna anses som vetenskapligt beprövad.(6) 1993 vidgades 
indikationsområdet till att även omfatta sjukdomar där det finns vetenskapligt 
bevisbara effekter eller kliniskt beprövad erfarenhet.  
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Inom den offentliga sjukvården i Sverige är det framförallt sjukgymnaster som 
använder akupunktur, men även andra legitimerade yrkesgrupper såsom läkare, 
sjuksköterskor och barnmorskor utövar akupunktur.(6) I vissa landsting och kommuner 
ingår akupunktur i högkostnadsskyddet. Till exempel i Sundsvall så betalar man 100 
kronor per besök och kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.(22) 

 
 
 
1.2.2 Traditionell kinesisk medicin (TCM) som behandlingsform 
 
I traditionell kinesisk medicin (TCM) används akupunktur för att behandla olika 
sjukdomar som till exempel smärta, migrän, astma, högt blodtryck, diabetes, stress, 
matsmältningsbesvär, ledgångsreumatism och depression.(6) Traditionell behandling 
innebär inte bara akupunktur utan ofta en kombination med moxa, örtmediciner och 
kinesisk massage. Förr var kunskaper i anatomi och fysiologi begränsade och därför 
utgick förklaringen till behandlingseffekten, utifrån filosofiska tankar och teorier. Det 
handlar ofta om naturkraften som styr livet ursprung och balansering av energiflödet, 
som Qi, eller Yin och Yang.(7) 
 
Qi är ett grundbegrepp inom TCM. Det betyder på svenska ”livsenergi”. Enligt TCM 
tror man att så länge Qi flödar som det ska är vi friska och motståndskraftiga mot 
sjukdomar. Blockeringar i dessa flöden är orsak till smärta och sjukdom. All diagnostik 
går ut på att hitta stagnationer och obalanser i flödet. Syftet med TCM behandlingen är 
att återställa energiflödet som utgår från energikanaler som kallas meridianer. Dessa 
kanaler löper över kroppen och längs med den ligger akupunkturpunkterna. TCM 
punkter är de ställen på meridianen där det är lättare att nå energin och påverka den 
genom att sticka, värma eller massera punkten.(8) 
 
Enligt läran finns 361 akupunkturpunkter på kroppen som ligger på meridianomlopp. 
Om man har något sjukdomstillstånd, kan man genom att sätta nålar på speciella 
punkter med rätt vinkel och med en vridande rörelse, påverka hela kanalen.  
 
Akupunkturnålar är cirka 0,20 till 0,40 mm i diametern och längden är mellan 15 och 
75 mm. Vid första behandlingen sätts ett mindre antal nålar, för att sedan öka antalet 
allteftersom. Oftast märks en förbättring efter 4-6 behandlingar med ett intervall på en 
halv- till två veckor mellan behandling. Man brukar behandla 8-12 gånger. Hur länge 
effekten håller i sig är individuellt. Hos cirka hälften av de behandlade rör det sig om 
ett halvår, men hos vissa patienter måste man upprepa behandlingarna var tredje 
månad, medan det hos andra räcker med vartannat år.(6) 
 
 

1.2.3  Skillnader mellan västerländska medicinska 
behandlingsmetoder och TCM. 

TCM används idag i Kina parallellt med västerländska mediciner. Den akupunktur som 
används i Sverige ges oftast som smärtlindring och bygger på västerländska tolkningar 
av hur kroppen fungerar. Den västerländska medicinen förklarar akupunkturens 
verkan med att nålarna, förenklat uttryckt, frigör kroppens egna smärtstillande ämnen 
(endorfiner).(6) 
I västerländsk skolmedicin bedöms och behandlas kroppens delar var för sig medan vid 
TCM behandlas kroppen inte som enskild kroppsdel, utan behandlingen relateras till 
resten av kroppen och kopplas ofta ihop med själen, andar och den omgivning 
patienten lever i för att förstå hur sjukdomen uppkommer och hur den ska behandlas.(6) 
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I den svenska sjukvården används akupunktur vid olika former av långvariga och akuta 
smärtor som t.ex. migrän, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, smärtor i nacke, axlar 
och rygg, knäsmärtor, artros och generella muskelsmärtor som vid fibromyalgi. 
missbruksavvänjning.(6) Akupunktur används ofta i kombination med annan 
behandling, till exempel sjukgymnastik eller läkemedel.(9) 

Akupunktur ger också smärtlindring vid postoperativ smärta samt smärta vid 
sammanväxningar efter operativa ingrepp. Akupunktur används även mot vissa former 
av urininkontinens, klimakteriebesvär, muntorrhet, stress och vid illamående samt 
missbruksavvänjning.(6) Akupunktur utförs ofta i kombination med annan behandling, 
såsom sjukgymnastik och/eller läkemedel.(9) 

 

1.2.4  Verkningsmekanismen av akupunktur vid migrän 

Verkningsmekanismen av akupunktur vid migrän är fortfarande oklar. En av teorierna 
är att när man sticker en nål i bestämda akupunkturpunkter, får man en 
nervstimulering. Sedan skickas impulser via nervtrådar från smärtområdet till 
ryggmärgen och sedan vidare till hjärnan. Centrala nervsystemet svarar på stimulering 
och producerar olika hormoner som endorfiner (kroppens egen opioid) och serotonin 
som kan hjälpa till att minska smärta.(9)  

 

1.2.5  Kontraindikationer och biverkningar. 

Vid hemofili och för personer som behandlas med antikoagulantia bör 
akupunkturbehandling undvikas. Vid allvarlig psykiskt sjukdomstillstånd, epilepsi, 
hjärtklaffopererade, hjärtarytmier, pacemakerpatienter och kroniskt svårt njursjuka 
kan akupunkturbehandling ge en sjukdomsförsämring och är kontraindicerad. 
Personer som drabbats av AIDS, HIV, hepatit B eller hepatit C bör man undvika 
behandling med akupunktur på grund av smittorisken.(6)  

Även patienter som har hudinfektioner och/eller metallallergi bör undvika akupunktur 
behandling på grund av att det kan förvärra en infektion i huden eller öka den 
allergiska reaktionen vid behandling. Dessutom bör gravida i första trimestern undvika 
akupunkturbehandling på grund av risk för missfall.(6) 

Man brukar känna sig lugn, trött och varm i armar och/eller ben under behandlingen. 
Efter behandlingen kan man känna sig trött, upprymd eller illamående. Biverkningar 
av akupunktur är att man kan få allergi, blåmärken eller mindre blödningar vid 
nålsticket.(9) 

 

1.2.6 Sham-akupunktur och placebo  

Sham-akupunktur är ”låtsasakupunktur” där nålarna inte sätts i akupunkterna utan lite 
vid sidan av och används för placebokontroll vid studier.(10) 

Shapiro definierade placebo 1964 på följande sätt: 
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” Placebo är varje form av terapi som medvetet eller omedvetet ordineras av läkare 
eller annan behandlare eller ges av lekman för behandling av symtom eller sjukdom, 
men som i själva verket saknar specifik effekt på de symtom eller den sjukdom som 
behandlas.” (6) 

Precis som all annan behandling har akupunktur också en placeboeffekt. Generellt kan 
man förvänta sig de kraftigaste placeboeffekterna vid invasiva behandlingar så som 
t.ex. vid kirurgiska ingrepp, d. v. s. behandlingsformer som innebär penetrering av 
huden, precis som också är fallet vid akupunkturbehandling där nålar sticks i huden. 
Det innebär att dessa behandlingar kan ge kraftigare placeboeffekt än till exempel oral 
läkemedelsbehandling.(6) Detta kan skapa problem när akupunktur ska jämföras 
direkte med t.ex. läkemedelsbehandling i tablettform som kan antas ha svagare 
placeboeffekter.  

 

1.3  Migrän 
 
1.3.1 Olika stadier av migrän 
 
Migrän delas in i två vanliga huvudtyper; migrän med aura och migrän utan aura. Cirka 
10 % av den svenska befolkningen har migrän och 20 % av dessa har migrän med 
aura.(2, 11) Enligt International Headache Society (IHS) krävs minst två av fyra 
smärtkarakteristiska symtom för att kunna ställa diagnos av migrän. Dessa symtom är 
illamående, kräkning samt ljud- och ljusöverkänslighet i samband med 
huvudvärken.(12) 
 
Migränanfall kan delas in i fyra faser; prodromalfasen, aurafasen, huvudvärksfasen 
samt resolutions- och återhämningsfasen.(1) 

 
1) Prodromalfasen är den klassiska migränformen som innebär uppkommande 
huvudvärk direkt utan aurasymtom. I cirka 70 procent av fallen går symtomen över av 
sig själv. Personerna kan uppleva humörsvängningar, trötthet, inåtvändhet, 
koncentrationssvårigheter eller sug efter sötsaker. Ett migränanfall kan vara mellan 2-
48 timmar.(1, 7, 11) 
 
2) Aurafasen är den andra fasen som man får innan eller under huvudvärken. 
Aurasymtom kan vara i 15-30 minuter. Aura utgörs av neurologiska retnings- och 
bortfallssymtom. Under anfallet påverkas hjärna och nerver så att det uppstår olika 
typer av aurasymtom. Beskrivningen av aurasymtom kan skilja mellan olika personer. I 
regel beskriver migränpatienten hur en lite synfältsdefekt i form av en prick eller ett 
tomrum uppstår alldeles invid fixationspunkten. Vissa personen ser skarpt lysande 
zick-zack linjer i synfältet och synfältsbortfall under 5-10 minuter.(5, 7, 13) 
 
I sällsynta fall kan man känna stelhet/domningar i ena kroppshalvan, hallucinationer 
och få svårt att tala. Om det uppträder flera olika aurasymtom, kommer dessa i följd 
och inte samtidigt.(5, 7, 13) 
 
3) Huvudvärksfasen är den tredje fasen. Huvudvärk börjar med en mild molande värk 
som successivt ökar intensitet inom en timme. Man får ofta värken i halva delen av 
pannan, tinningen eller ena ögat. Man kan få symtom som huggande-, skärande- och 
bultande smärta och samtidigt förekommer ofta både ljus och ljudkänslighet. Attacken 
kan pågå under några timmar och upp till flera dagar.(5, 7, 13) 
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4) Resolutions- och återhämtningsfasen: Migränanfall återgår till normaltillstånd och 
man kan känna sig mycket trött. Det kan ta några dagar innan man är helt återställd.( 7) 
 
” Kronisk migrän definieras som fler än 15 migrändagar per månad i minst 3 månader i 
frånvaro av annan åkomma eller överförbrukning av läkemedel.”(12) 
 
 
 
1.3.2 Etiologi 
 
Faktorer som leder till att man drabbas av migrän kan skilja sig åt från individ till 
individ. Sjukdomen kan drabba alla åldrar men debuterar som regel vid tonårsåldern 
och upp till femtioårsåldern. Efter femtioårsåldern brukar migränhuvudvärk successivt 
minska.(1) En skandinavisk undersökning tyder på att fler kvinnor än män drabbas av 
migrän, men före puberteten finns det inte någon skillnad mellan könen.(13) Sjukdomen 
är ofta ärftlig. Om båda föräldrarna har sjukdomen så anges risken vara cirka 70 % för 
att barnen ska insjukna (45 % om en av föräldrarna).(1, 7) De vanligaste faktorerna som 
kan utlösa migränanfall är; stress, hormonförändringar (såsom till exempel under 
menstruationen), vissa livsmedel som t.ex. choklad, starka ostar, rödvin, citrusfrukter, 
starkt kryddad mat, samt livsmedelstillsatser. Även långvarig fysisk träning, p-piller, 
för mycket eller för lite sömn, hetta och starkt solljus, höga ljud, starka lukter, 
svängningar i temperatur och lufttryck kan utlösa ett anfall.(9) 
 
 
 

1.3.3  Patofysiologi vid migrän 
 
Migränens exakta patofysiologi är fortfarande oklar. Idag har man en uppfattning om 
att migrän med aura har gemensam patofysiologi med migrän utan aura.(1)  
Det finns olika teorier om uppkomsten av migrän.  En av de möjliga teorierna vid 
migrän är att det finns en ”migrängenerator” i hjärnstammen.  
Enligt denna teori startar migrängeneratorn igång och utlöser en våg över hjärnytan. 
Detta leder till kärlsammandragningar, vilket leder till att hjärnans ytliga kärl drar ihop 
sig. För att hjärnan inte ska få för lite blod så reagerar trillingnerven (trigiminalnerven) 
på denna reflex.(4, 14) Trigeminusnerven känner av kärlsammandragning och frisätter 
olika signalsubstanser från sensoriska nervterminalen av kemiska ämnen som 
bradykinin, histamin, prostaglandiner, prostacykliner och proinflammatoriska peptider 
som CGRP (calcitonin gene-related peptide). Signalsubstanser påverkar blodkärlen så 
de vidgas och blodflödet ökar. Samtidigt som blodflödet ökar sänder trigeminusnerven 
signaler till hjärnstammen. Talamus modulerar signalerna och sänder de vidare till 
hjärnbarken och där känner vi smärta.(4, 14)(se figur 1). 
 
När det gör ont under ett migränanfall så skickar hjärnan ut den smärtdämpande 
neurotransmittorn serotonin. Serotonin som överför signaler mellan celler finns i så 
kallande serotoninkärnor i hjärnstammen. Vid brist på serotonin kan smärtupplevelsen 
bli värre.(4, 14) 
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(Figuren är modifierat efter originalfigur)(4) 

 
Figur 1. Den trigeminovaskulära hypotesen. Bilden visar en migrängenerator i 
hjärnstammen som sänder ut signaler, vilket leder till att hjärnans kärl drar ihop sig och 
sedan sänker blodflödet. Trigeminusnerven reagerar på dessa signaler genom att frisläppa 
olika signalsubstanser (bradykinin, CGRP (calcitonin gene-related peptide), histamin, 
prostagladiner, prostacykliner) och leder till att blodkärlen utvidgas och blodflödet ökar. 
Samtidigt som blodflödet ökar, sänder trigeminusnerven signaler till hjärnstammen och i och 
med detta, upplevs smärta.(4) 

 
 
 
1.3.4  Läkemedelsbehandling vid migrän 
 

Behandling av migrän utgår från anfallens svårighetsgrad, samt läkemedelseffekt och 
biverkningar för den enskilda individen. Målet med behandlingen är att lindra 
migränsymtomen. En första viktig del i behandlingen är att undvika 
anfallsprovocerande faktorer (migräntriggare). Icke-farmakologisk behandling som vila 
i ett lugnt, tyst, mörkt och svalt rum är ett bra alternativt till migrän behandling.(1, 11, 13) 
 
Allt i allt har västerländska medicinska metoder och TCM många beröringspunkter och 
det finns goda grunder att undersöka om dessa metoder kan vara komplement för 
varandra och jämföra evidensen för effektiviteten i de olika behandlingsformerna. 
 
 
1) Anfallskuperande behandling 
 
Förstahandsvalen vid lätt till måttlig migränhuvudvärk är läkemedel som innehåller 
substanserna acetylsalicylsyra (ASA) eller paracetamol. Som alternativ kan andra icke- 
steroid antiinflammatoriska läkemedel (NSAID preparat) användas. Vid illamående 
kan man kombinera dessa preparat med metoklopramid.(1, 11, 13) 
 
Om behandling med lätta analgetika i maximal dygnsdos ger otillräcklig effekt, så finns 
det andra alternativa behandlingar som triptanpreparat. Triptaner är en grupp av 
läkemedel som stimulerar och binder till serotoninreceptorer (5-hydroxytryptamin) 
och som har visat kunna dämpa aktiviteten hos trigeminusnerven som antas kan bidra 
vid utlösandet av migränattacker. Det finns sex olika "triptaner" som är tillgängliga i 
Sverige: almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan och zolmitriptan. 
Preparaten kan användas för att lindra huvudvärk och associerade symtom som 
illamående, samt ljus- och ljudkänslighet. Skillnader i effekt och biverkningar mellan 
triptanpreparat är små, men biotillgänglighet, kinetik och interaktioner kan skilja sig 
något.  
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Fördelar med triptaner är att de har behandlingseffekt även under ett pågående 
migränanfall och det finns olika läkemedelsberedningar att välja på. En stor nackdel 
med triptanerna är det höga priset. Triptaner kan ge biverkningar i form av tryck över 
bröstet, krampkänsla i halsen och tyngdkänsla i olika delar av kroppen. Preparaten har 
en kärlsammandragande effekt och ska därför inte ges till patienter med hjärtsjukdom 
eller med mycket högt blodtryck. Även under eller vid planerad graviditet bör dessa 
preparat undvikas.(1, 11, 13) 

 
 
2) Profylaktisk behandling 
 
Det finns även profylaktisk behandling vid akut anfallskuperande migrän. Ofta används 
en tilläggsbehandling vid otillräcklig effekt av farmakologiska första- och andrahands 
behandlingar. Målet med profylaxbehandling är att minska antalet anfall, 
huvudvärksdagar och anfallsintensiteten.  
 
Betablockerare (t.ex. metoprolol, propranolol) är förstahandsval bland läkemedel som 
kan användas för att förebygga migrän. Biverkningar av betablockerare såsom trötthet, 
kraftlöshet, gastrointestinala obehag och sömnstörningar kan uppkomma.  
 
Andrahandsval för alternativ behandling vid migränprofylax är verapamil, flunarizin 
och topiramat (antiepileptikum). Topiramat är ett nytt andrahandsmedel vid 
migränprofylax. Det är en sulfamatsubstituerad monosackarid. Verkningsmekanismen 
vid migrän är inte fullständigt kartlagd, men substansen har effekter på GABA och 
glutamatfunktioner, samt hämmar karboanhydras. Vanliga biverkningar är illamående 
och viktnedgång. Humörsvängningar och depression förekommer också. Medlet ska 
inte ges till patienter med njurstensbesvär eller leverskada.(1, 11, 13)  
 
Verapamil och flunarizin är kalciumkanalblockerare – d.v.s. en grupp av läkemedel 
som minskar flödet av kalciumjoner i celler genom att påverka en särskilt typ av kanal 
(L-kanal) för kalciumjoner i cellmembranet. Verapamil har kärlvidgande effekt och 
minskar kärlmotståndet. Läkemedlet används främst för att behandla kärlkramp men 
används även som andrahandsmedel vid migränprofylax. (21) 

 
Flunarizin är ett licenspreparat som inte är registrerat på indikationen migränprofylax i 
Sverige men det har dokumenterat migränförebyggande effekt främst genom reduktion 
av antalet anfall. Verkningsmekanismerna för dessa profylaktiska preparat vid migrän 
är dåligt belysta, och användningen baseras primärt på information från kliniska 
undersökningar.(1, 11, 13) 
 
Läkemedelsbehandling ska påbörjas med låg dos enligt rekommendationer i FASS. 
Utöver dessa behandlingsformer så finns det andra alternativa behandlingar såsom 
huskurer, massage, avslappningsövningar och akupunktur.(1, 11, 13) 
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Tabell 1: Terapirekommendationer - Migränbehandling enligt trappstegsmodell.(11) 

 

 Åtgärd Beskrivning Kommentar 

Icke-farmakologisk behandling 

Steg1 Undvika migrän 
framkallande 
faktorer 

Sömnbrist, sova för länge, 
oregelbundna måltider, psykisk 
stress, alkohol, vissa födoämnen, p-
piller av sekvenstyp. 

Migrändagboken är ett 
mycket värdefullt 
instrument i detta steg. 

Steg 2 Vila, sömn, 
mörker, tystnad 

Detta steg är ofta tillräckligt, särskilt 
hos barn 

Placeboeffekten av 
huskurer bör tas tillvara. 

Anfallskuperande farmakologisk behandling 

Steg 3 Receptfria läkemedel Paracetamol 750-1000 mg, 
ASA 750-1000 mg, 
diklofenak 25 mg, ibuprofen 
400 mg. 

Läkemedlet tas så tidigt 
som möjligt under 
anfallet. Koffeintillägg 
kan möjligen underlätta 
absorptionen. 

Steg 4 NSAID Naproxen 500-750 mg, 
diklofenak 50-100 mg, 
ibuprofen 400-800 mg. 

Använd så 
snabbverkande 
beredning som möjligt, 
vid illamående i 
suppositorieform. 

Steg 5  Metoklopramid Adderas vid illamående i 
doserna 10 mg peroralt eller 
10-20 mg rektalt. 

Påskyndar absorption av 
tabletterna. Kan ges 
under graviditet och vid 
amning.  

Steg 6 Triptaner För kostnadseffektivt val av 
triptan hänvisas till 
respektive 
läkemedelskommitté 

Små skillnader mellan 
olika triptaner. Zomig 
Nasal samt tablett 
sumatriptan 50 mg finns 
som receptfria alternativ. 

Steg 7 Triptan+ NSAID, 
Triptan+metoklopramid 

Antingen NSAID enligt ovan 
eller metoklopramid, kan 
adderas till triptan. 

Minskar frekvensen 
återfallshuvudvärk 

Profylaktiskt farmakologisk behandling 

Steg 8 Profylax 1. Betablockerare. Rekommenderad dos av 

propranolol är 80-160 (depåberedning). 

Dos av metoprolol är 50-200 mg/dag med 

minst en månad per dossteg. 

Propranolol, metoprolol 

   Profylax 2. Pizotifen (licenspreparat Sandomigrin 

NOVARTIS HEALTHCARE A/S, tablett 0,5 

mg), topiramat 

Ges av neurolog eller 
läkare med särskild 
erfarenhet av 
huvudvärkbehandling 

   Profylax 3. Amitriptylin, valproat (inte godkända för 

migrän i Sverige men med väldokumenterad 

effekt), flunarizin (licenspreparat, Sibelium 

kapslar och tabletter 5 mg) 

Ges av neurolog eller 
läkare med särskild 
erfarenhet av 
huvudvärkbehandling 
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2. Syfte 

I detta arbete ville jag undersöka evidensgrundlaget för akupunkturbehandling av 
migrän, samt se närmare på om det finns jämförande studier mellan akupunktur och 
medikamentell behandling av migrän. 

Huvudsyftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns vetenskapliga 
belägg för att akupunktur kan användas i samband med förebyggning och/eller 
behandling av migrän. Ett ytterligare syfte är att jämföra akupunkturbehandling med 
konventionella läkemedel som används vid behandling av migrän. 

Mina specifika frågeställningar är: 

1. Kan akupunktur användas för att förebygga eller behandla migrän? 

2. Vad är effektiviteten av akupunktur jämfört med behandling med 

konventionella migränläkemedel? 

 

3. Metod 

Detta är en litteraturstudie, där information hämtats från PubMed databasen under 
perioden 2014-02-20 till 2014-02-25.  

Sökord: ”acupuncture and migraine”, “acupuncture and migraine and randomized 
controlled trial”, ”acupuncture”,” migraine”,” migraine with aura” och ”migraine 
disorder”.  

För att insnäva sökningen till artiklar med relevans för frågeställningen användes 
sökorden enskilt eller i kombination med boolean “AND”. På grund av det stora antalet 
söktträffar, begränsades sökningen vidare till kliniska studier, utförda på människor. 
Sedan valdes sex originalartiklar ut som var randomiserade kontrollerade studier som 
jämförde läkemedelseffekt med akupunktur vid migränbehandling, samt även 
undersökte om akupunktur kunde förbygga eller minska symtom vid migrän.  

I tabell 2 framgår, vilka sökord som använts (samt om det är MeSH- termer), 
begränsningar som gjorts av sökningarna, hur många träffar som erhölls, samt vilka 
artiklar (utskrivet som referens) som slutligen användes från sökningen. 

I introduktions- och diskussionsdelen har fakta hämtats från monografisk litteratur och 
Internetsidor i Google, från Läkemedelsverket, Läkemedelsboken 2011-2012, 
Internetmedicin.se, 1177 vårdguiden, Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU), Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (Fass) och Janusinfo.se, med sökord 
”akupunktur”, ”migrän”, ”migränbehandling”, ”akupunktur mot migrän” och ”migrän 
mekanism”.  Information hämtades under period 2014-02-18 till 2014-02-25. 
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Tabell 2. Sökhistorik från den medicinska databasen PubMed. 

Databas 
PubMed 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

#1 "Acupuncture " [Mesh]  1186  

#2 migraine  28409  

 #1 AND #2  17 1 

#3 "Migraine 
Disorders"[Mesh] 

 21049  

 #1 AND #3  12 1 

#4 Acupuncture AND 
migraine 

Clinical trial, 
Humans, Full text  

49 2 

#5 Acupuncture AND 
migraine AND 
randomized controlled 
trial 

Clinical trial, 
Humans, Full text 

47 2 

#6 "Migraine with 
aura"[Mesh] 

 1298  

#7 #1 AND #6  0  

 

 

4. Resultat 

Akupunktur jämfört med läkemedel vid profylaxbehandling. 

4.1 Studie 1: Effectiveness and tolerability of acupuncture compared with 
metoprolol in migraine prophylaxis.(15) 

Streng et al.(15) publicerade denna randomiserade kontrollerade studie i 2006. Målet 
med studien var att undersöka om akupunktur var lika effektiv och säker som 
metoprolol vid profylaktisk behandling av migrän. 

Antalet deltagare var totalt 114 personer i åldrarna mellan 18-65 år. Studien pågick i 
Tyskland under totalt 28 veckor och uppdelades i tre perioder. Första perioden var 4 
veckor (uppstartsfasen), följd av 12 veckor för behandling (vecka 5-16) och 12 veckor för 
uppföljning (vecka 17-28). Selektionskriterier var att patienterna som deltog i 
undersökningen hade haft en viss frekvens av migränanfall, minst 2-8 gånger varje 
månad, under de senaste 12 månaderna. Patienterna blev randomiserad i 2 grupper, 
där ena gruppen (n=55) fick behandling som startade med lågdos metoprolol under de 
två första veckorna och sedan ökades dosen mellan 100 mg till 200 mg under 12 veckor. 
Under behandlingsperioden hade patienterna läkarkontakt i slutet av vecka 4, vecka 16 
och vecka 28 för att kontrollera läkemedelsbiverkningar och få metoprolol recept 
utskrivet. 

Andra gruppen (n=59) behandlades med akupunktur vid 8-15  tillfällen och varje 
behandling hade en längd på 20-30 minuter under en 12 veckors period. Alla patienter 
fyllde i en dagbok om de hade haft huvudvärk och om sin smärtintensitet, hur många 
dagar de hade migrän och hur många gånger de hade migrän anfall.  
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Figur 2: Antal dagar(är 95 % CI) med migrän. 

Resultatet visade att antalet dagar med migrän huvudvärk vid behandlingsvecka 9 till 
12 var 2,5±2,9 dagar mindre i akupunkturgruppen (baslinje 5,8±2,5) jämfört med 
2,2±2,7 dagar i metoprololgruppen (baslinje 5,8±2,7) (skillnaden mellan akupunktur 
och metoprolol var icke-signifikant; 0,2 dagar, 95 % CI -1,0 till 1,5 dagar, p=0,721) (se 
figur 2).  

Minskning i antal migränanfall var ≥50% i båda behandlingsgrupperna, med en 61 % 
minskning för akupunkturgruppen och 49 % för metoprololgruppen (p=0,261). 
Skillnaderna mellan grupperna var alltså inte signifikanta. Antal 
biverkningsrapporteringar i akupunkturgruppen var dock lägre än i 
metoprololgruppen.(15) 

 

4.2 Studie 2: Acupuncture versus topiramate in chronic migraine 
prophylaxis; a randomized clinical trial.(16) 

Yang et al.(16) genomförde i 2001 en randomiserad klinisk studie i Taiwan med 66 
deltagare i åldrarna mellan 18-65 år, där ena gruppen (n=33) fick behandling med 
akupunktur 24 gånger under 12 veckor.  
 
Den andra gruppen (n=33) fick behandling med topiramat under 12 veckor. Under 
upptrappningsperioder de första 4 veckorna fick deltagare inta topiramat 25 mg per 
dag i samband sänggående under en vecka.  
Veckan efter ökades dosen gradvis till en måldos på 100 mg per dygn. Från vecka tre till 
fyra fick deltagare inta topiramat 50 mg två gånger per dygn. Under 
underhållsperioden från vecka 5 till vecka 12 (totalt 8 veckor) följde alla deltagare 
samma doseringsschema. Den slutgiltiga genomsnittliga underhållsdosen av topiramat 
var 84 mg per dygn. 
 
Målet med denna studie var att undersöka effekten och tolerabiliteten av akupunktur 
jämfört med topiramatbehandling vid kronisk migrän (CM).  
 
Studien indikerar att det sker en markant minskning av antalet måttliga/svåra 
huvudvärksdagar i båda grupperna, alltså bland patienter som fick akupunktur- och 
bland patienter som fick topiramatbehandling, men minskning i antal migränanfall var 
större i akupunkturgruppen än i topiramatgruppen (se tabell 3). Skillnaden i 
reduktionen mellan grupperna var statistiskt signifikant (p< 0,01 ). 
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Tabell 3: Minskning av antalet måttliga/svåra huvudvärksdagar med akupunktur och 
topiramat behandling jämfört med baslinje under 12 veckor. 
 

Behandling/perioder Baslinje Efter 12 veckor 

Akupunktur 20,2±1,5 dagar 9,8±2,8 dagar 

Topiramat 19,8±1,7 dagar 12,0±4,1 dagar 

 
 
Rapporterade biverkningsfrekvenser hos akupunkturbehandlade personer var 6 % och 
biverkningen bestod av lokal smärta efter insättning av nål. Av de som behandlats med 
topiramat hade 66 % biverkningar såsom dyspepsi, trötthet, illamående, sömnighet, 
yrsel och problem med minnet.(16) 
 
 
 
4.3 Studie 3:  Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine 
without aura: a comparison with flunarizine.(17) 
 
Allais et al.(17) genomförde, en sex månaders randomiserad kontrollerad studie i Italien. 
Totalt deltog 160 kvinnor mellan 18-60 år, varav 150 patienter slutförde studien. 
Undersökningen publicerades i 2002 och syfte var att jämföra effekten av akupunktur 
mot flunarizin vid profylaktisk behandling av migrän utan aura. Flunarizin är en 
kalciumkanalblockerare – d. v. s. en grupp av läkemedel som minskar flödet av 
kalciumjoner i celler genom att påverka en särskilt typ av kanal (L-kanal) för 
kalciumjoner i cellmembranet.(21)  

Deltagarna delades in i två grupper med samma antal (n=80) patienter. Grupp A 
behandlades med akupunktur en gång varje vecka under 2 månader. Sedan minskades 
antalet behandlingar till en gång i månaden under 4 månader. De fick även inta 
flunarizin när det behövdes. Grupp F fick inta 10 mg flunarizin dagligen under de två 
första månaderna och sedan minskade antalet behandlingsdagar till 20 dagar per 
månad under 4 månader. Total behandlingstid av både grupperna var 6 månader. 

Antalet migränanfall under månaderna, intensitet vid smärta och antal gånger när 
behandlingen hjälpte vid huvudvärk noterades i en huvudvärksdagbok av båda 
grupperna. Behandlingsresultat registrerades under ett intervall på två månader (2 
månader = T1, 4 månader = T2 och 6 månader =T3) (se figur 3).  

 

Figur 3: Huvudvärk under studie perioden (T0) start period och efter 2 månader (T1), 4 
månader (T2) och 6 månader (T3) av terapi i grupp A och grupp F. 
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Resultatet visade att antalet migränanfallsdagar minskade under 6 månaders 
behandling i båda behandlings grupperna jämfört med startperioden (T0). Efter 2 
månaders (T1) behandling var antalet migränanfall 2,95±0,39 dagar mindre i 
akupunkturgruppen jämfört med startperioden 6,40±0,67 dagar och i 
flunarizingruppen var 4,10±0,42 dagar mindre jämfört med start period 6,10±0,62 
dagar, (p<0,05) (se figur 3). 
 
Efter 4:e månaden(T2) var antalet migränanfall 2,30±0,20 dagar mindre i 
akupunkturgruppen jämfört med startperioden 6,40±0,67 dagar och i 
flunarizingruppen var 2,93±0,24 dagar mindre jämfört med startperiod 6,10±0,62 
dagar, (p<0,05).  
Efter 6:e månaden(T3) behandling var antalet migränanfall 2,05±0,22 dagar mindre i 
akupunkturgruppen jämfört med startperioden 6,40±0,67 dagar och i 
flunarizingruppen var 2,32±0,27 dagar mindre jämfört med startperiod 6,10±0,62 
dagar, (p<0,05). 

Studieresultatet visade också att antalet migränanfallsdagar efter 2 och 4 månaders 
behandling var lägre i grupp A (akupunktur) än i grupp F (flunarizin) (p< 0,05). Efter 
2:e månaden behandling var antalet migränanfall 2,95±0,39 dagar mindre hos 
akupunkturgruppen jämfört med flunarizingruppen 4,10±0,42 dagar (95 % CI, 0,02 till 
2,28).  

Efter 4 månader behandling var antalet migränanfall 2,30±0,20 dagar mindre hos 
akupunkturgruppen jämfört med flunarizingruppen 2,93±0,24 dagar (95 % CI,0,02 till 
1,24 ). Under månad 6 visade att det inte finns statisktik skillnader av 
migränanfallsdagar mellan akupunkturgruppen (2,05±0,22 dagar) jämfört med 
flunarizingruppen (2,32±0,27 dagar) (95 % CI, 0,41 till 0,95)( p<0,05) (se figur 3). 

 

 

Figur 4: Antal dagar av smärtstillande konsumtion under studie perioden (T0) start period 
och efter 2 månader (T1), 4 månader (T2) och 6 månader (T3) av terapi i grupp A och grupp F. 

Konsumtion av smärtstillande tabletter var lägre i båda grupperna under 6 månaders 
behandling. Efter 2 månaders behandling minskade akupunkturgruppen intag av 
smärtstillande 5,13±0,46 dagar jämfört med akupunkturgruppens startperiod 
9,72±1,25 dagar, (p<0,05) och i flunarizingruppen minskade intag av smärtstillande 
6,70±0,56 dagar jämfört med flunarizingruppens startperiod 9,50±1,32 dagar, 
(p<0,05).  
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Efter 4 månaders behandling minskade akupunkturgruppen intag av smärtstillande 
4,20±0,40 dagar jämfört med akupunkturgruppens startperiod 9,72±1,25 dagar, 
(p<0,05) och i flunarizingruppen minskade intag av smärtstillande 4,50±0,46 dagar 
jämfört med flunarizingruppens startperiod 9,50±1,32 dagar, (p<0,05). Efter 6 
månaders behandling akupunkturgruppen minskade intag av smärtstillande 4,30±0,44 
dagar jämfört med akupunkturgruppens startperiod 9,72±1,25 dagar, (p<0,05) och i 
flunarizingruppen minskade intag av smärtstillande 4,40±0,45 dagar jämfört med 
flunarizingruppens startperiod 9,50±1,32 dagar, (p<0,05). (se figur 4) 

Konsumtion av smärtstillande tabletter efter 2 månader behandling var lägre i 
akupunkturgruppen (5,13±0,16 dagar) jämfört med flunarizingruppen (6,70±0,56 
dagar), 95 % CI 0,14 till 3,00 dagar, (p<0,05). 
 
Antalet av personer som totalt slutade använda smärtstillande tabletter under 
behandling var 23,3 % (n= 18) i akupunkturgruppen och 15,0 % (n= 11) i flunarizin 
gruppen. 

Biverkningsfrekvensen som rapporterades i samband med akupunktur var lokal smärta 
efter insättning av nålar (8 %) och sedation efter behandling (10 %). De som fick 
biverkningar av läkemedel led av dåsighet (35 %), viktökning (22 %) och depression (7 
%). Totalt var biverkningsfrekvensen lägre i gruppen som behandlades med 
akupunktur (10 personer av 77) än i gruppen som behandlades med flunarizin (29 
personer av 73), (p= 0,007)(17) 

 

Akupunktur jämfört med läkemedel och placebo vid behandling av 
migränattack. 

4.4 Studie 4: Acupuncture versus placebo versus sumatriptan for early 
treatment of migraine attacks: a randomized controlled trial.(18) 

Melchart et al.(18) publicerade 2003 en randomiserad delvis dubbelblind studie för att 
undersöka om akupunktur var bättre än placebobehandling och om akupunktur hade 
motsvarande effekt som sumatriptan behandling. Studien utfördes i två delar på två 
sjukhus i Tyskland, där 179 randomiserade patienter med akut migränanfall ingick i 
första delen av studien. Första gruppen patienter fick traditionell kinesisk 
akupunkturbehandling (n=60). Andra gruppen fick subkutan injektion av sumatriptan 
(6 mg, 1 ml NaCl), (n=58) och sista gruppen fick placebobehandling (n=61) (1 ml NaCl, 
s.c.).  

I den andra delen av studien deltog 108 av de 179 patienter som deltog i första delen av 
studien. Även dessa 108 patienter delades i tre grupper. Första gruppen fick traditionell 
kinesisk akupunktur behandling som tidigare (n=31). Andra gruppen fick subkutan 
injektion av sumatriptan (6 mg i 1 ml NaCl) (n=31) och i sista gruppen byttes tidigare 
placebobehandling ut med sumatriptan subkutan injektion (6 mg i 1 ml NaCl), (n=46). 
(Andra- och sista gruppen hade alltså samma behandling i andra delen av studien). 

Det sammanlagda resultatet visade att akupunktur och sumatriptan var effektivare än 
placebo.  Vid jämförelse mellan akupunktur- och sumatriptanbehandling hade 
sumatriptan en marginal bättre effekt än akupunktur vid migränanfall (p= 0,019). Den 
relativa risken att få migränanfall var 1,03 (95 % CI, 0,64–1,64) för akupunktur jämfört 
med sumatriptan. 

 



15 
 

Resultatet av den första delen av studien visade en minskning av migränanfall hos 21 av 
60 personer (35 %) som fick akupunkturbehandling. Av de som fick sumatriptan 
minskade anfallen hos 21 av 58 patienter (36 %). Placebobehandling minskade antal 
anfall hos 11 av 61 personer (18 %). Skillnaden mellan akupunktur och placebo var 
statistik signifikant (p= 0,028). Den relativa risken att få migränanfall var 0,79 (95 % 
CI, 0,64–0,99) för akupunktur jämfört med placebo och 0,78 (95 % CI, 0,62–0,98) för 
sumatriptan jämfört med placebo (se tabell 6). 

 

Tabell 6: Minskning i antal migränanfall bland 179 patienter under den första delen av 
studien.  

Metod Totalt patienter 
n=179 

Antal patienter som fick 
mindre migränanfall n= 53 

Akupunktur 60 21 (35 %) 

Sumatriptan 58  21 (36 %) 

Placebo 61 11 (11 %) 

 

Vid den andra delen av studien minskade antal migränanfall hos 37 av 46 (80 %) 
personer som fick placebo eller sumatriptan i den första respektive andra delen av 
studien. Bland dem som fick placebo- och sumatriptanbehandling minskade 
migränanfall mer än hos dem som fick enbart sumatriptan i den första och andra 
behandlingen (17 av 31 personerna (55 %). Bland de som fick akupunkturbehandling 
minskade migränanfallen hos 4 av 31 (13 %) av patienterna (se tabell 7). 

 
Tabell 7: Minskning i antal migränanfall bland 108 patienter under den andra delen av 
studien. 

 
Metod Totalt patienter 

n=108 
Antal patienter som fick 

mindre migränanfall n=58 
Akupunktur 31 4 (13 %) 

Sumatriptan 31 17 (55 %) 

Sumatriptan(+placebo) 46 37 (80 %) 

 

Tabell 8: Antalet patienter som drabbades av biverkningar.(18) 

 Akupunktur Sumatriptan Placebo 
Antal patienter med biverkningar 14 23 10 
Förhöjt blodtryck  13 22 8 
Bröstsmärta - 4 - 
Värmekänsla, tyngdkänsla - 2 - 
Yrsel - 2 1 
Övriga biverkningar 3 6 1 
Totalt antal rapporterade 
biverkningar 

16 36 10 
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Akupunktur jämfört med sham-akupunktur. 

4.5 Studie 5: Acupuncture for patients with migraine: a randomized 
controlled trial.(19) 
 
Linde et al.(19) utförde en randomiserad kontrollerad studie i Tyskland under april 2002 
till januari 2003 med 302 randomiserade patienter där 88 % var kvinnor. Studiens 
syfte var att undersöka effekten av akupunktur jämfört med sham-akupunktur hos 
patienter med migrän. Sham-akupunktur innebär att i studien så placeras nålarna ytligt 
på akupunkturpunkter som inte förknippas med migränbehandling. Ingen stimulering 
av nålarna skedde efter det att de var satta.  

Studielängden var totalt 24 veckor, 4 veckor för uppstartsperioden, 8 veckor för 
behandlingsperioden och 12 veckor för uppföljningsperiod. 

I studien delades deltagarna upp i tre grupper. En akupunkturgrupp (n=145), en sham-
akupunkturgrupp (n=81) och sist en kontrollgrupp med patienter på väntelista för 
behandling (n=76) (kontrollgrupp med patienter på väntelistan för behandling innebär 
att dessa patienter väntade på att få behandling). Akupunktur- och sham-akupunktur-
behandlingar skedde med hjälp av en speciell läkare och bestod av 12 
behandlingstillfällen under 8 veckor. Kontrollgruppen med patienter på väntelistan fick 
inte behandling alls men man noterade förändringar under 8 veckor vänteperioden.  
Under uppföljningsperioden (vecka 13-24) fick patienterna ingen behandling varken i 
akupunktur- eller sham- akupunkturgruppen, men under vecka 13-20 fick 
kontrollgruppen med patienter på väntelistan börja akupunkturbehandling,  
(se figur 5). 

Patienter noterade i sin huvudvärksdagbok vecka 4 efter start, sedan vecka 12 och sist 
vecka 24 som uppföljning.(19) 

 

Figur 5. Antal dagar med måttlig till svår huvudvärk. 

 
Resultatet visade att antalet dagar med måttlig och svår huvudvärk mellan baslinje och 
vecka 9 till 12 var 2,2±2,7 dagar mindre i sham- akupunkturgruppen jämfört med 
baslinje 5,0±2,4 dagar. I akupunkturgruppen minskade med 2,2±2,7 dagar jämfört 
med baslinje 5,2±2,5 dagar. I kontrollgruppen med patienter på väntelistan för 
behandling minskade med 0,8±2,0 dagar jämfört med baslinje 5,4±3,0 dagar. 
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Resultatet visade också att sham-akupunktur var lika effektiv som akupunktur när det 
gällde att minska migränsmärta. Studien kunde inte se statistiska skillnader mellan 
akupunktur och sham-akupunktur grupperna (0,0 dagar, 95 % konfident intervall, -0,7 
till 0,7 dagar, P=0,96), men en statistiskt signifikant skillnad fanns mellan de båda 
akupunktur grupperna och kontrollgruppen på väntelistan för behandling (1,4 dagar, 
95 % konfident intervall, 0,8-2,1 dagar, p<0,001). 

Andelen av patienters totala dagar med huvudvärk minskade med 50 %. I 
akupunkturgruppen minskade antal huvudvärksdagar med 51 % och med 53 % i sham-
akupunkturgruppen och med 15 % i kontrollgruppen på väntelistan för behandling. 
Inga biverkningar rapporterades in i denna studie.(19). Studien tyder på att det inte 
fanns en skillnad i behandlingseffekt mellan sham-akupunktur och korrekt utfört 
akupunktur när det gäller minskning i antal huvudvärksdagar. De som behandlades 
med akupunktur (både sham- och korrekt utfört akupunktur) hade en signifikant 
reduktion i antal huvudvärksdagar jämfört med kontrollgruppen på väntelistan för 
behandling. 

 

4.6 Studie 6: Acupuncture in migraine prevention: a randomized sham 
controlled study with 6-months posttreatment follow-up.(20) 

Ytterligare en placebokontrollerad och randomiserad studie Alecrium-Andrade et al.(20)  
utfördes under 24 veckor i Brasilien och publicerades i 2008. Målet med studien var att 
utvärdera effekter av akupunktur vid profylax av migrän hos 37 migränpatienter. De 
var uppdelade i två grupper. En grupp fick akupunkturbehandling (n=19) och den 
andra gruppen fick sham-akupunkturbehandling (falsk akupunktur) (n=18). De två 
behandlingsgrupperna fick 16 akupunkturbehandlingar under 3 månaders perioder.  

Deltagarna antecknade i huvudvärksdagböcker vid samma tid under sex månader. 
Baslinjeperiod (1 månad), akupunktur behandlingsperiod (månad 2, 3 och 4), tidig 
uppföljningsperiod (första månaden efter den sista akupunkturbehandlingsperioden - 
månad 5) och sist en uppföljningsperiod (månad 6)(se figur 5).  

 

Figur 5. Andel som svarade att de fått minst 50 % minskning av migränanfall enligt 
patientens egen dagbok (1 månad) jämfört med referensperioden (dagbok 1) i de båda 
akupunktur grupperna. Dagbok 2 = första månaden av behandlingen, dagbok 3 = andra 
månaden av behandlingen, dagbok 4 = tredje månaden av behandlingen, dagbok 5 = första 
månaden efter behandlingen, och dagbok 6 = sjätte månaden efter behandlingen. 
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Studien indikerar att andelen patienter med minst 50 % reduktion i antal migränanfall 
under de första 3 månaderna (månad 2 till 4) var större i akupunkturgruppen jämfört 
med sham-akupunktur. Skillnaden var statistiskt signifikant under den tredje månaden 
efter behandlingsstart (p = 0,021). Vid den fjärde månaden hade antalet migränanfall 
minskat i båda grupperna, särskilt i akupunkturgruppen. Vid uppföljning fem månader 
efter behandlingsstart observerades inte längre signifikanta skillnader mellan de två 
grupperna (p= 0,332). Under slutet av perioden (månad sex) såg man att antalet 
migränanfall hade minskat mer i gruppen som behandlades med sham-akupunktur 
jämfört med korrekt utförd akupunktur (p=0,003)(se figur 5). Biverkningar blev inte 
rapporterade i denna studie.(20)  
Studien tyder på att det sker en markant minskning av antalet migränanfall i 
akupunkturgruppen under de 3 första månader med behandling jämfört med sham-
akupunkturgruppen. Vid den sista månaden av uppföljningen var minskning i antal 
migränanfall större i sham-akupunkturgruppen än i akupunkturgruppen (se figur 5).  

 

5. Diskussion 

Resultaten från de olika studierna som ingick i detta arbete var divergerande och ger 
inte ett entydigt svar på frågan om hur effektiv akupunkturbehandling av migrän är 
jämfört med medikamentell behandling. Dessutom ifrågasätter en studie om 
akupunktur har någon effekt alls utöver placeboeffekten.  

Studierna av Streng et al.(15) och Yang et al.(16) pekar på att akupunktur kan ha en 
signifikant profylaktisk effekt mot migränsmärta. De kom fram till att akupunktur kan 
användas för att förebygga migränanfall och även minska antal 
migränhuvudvärksdagar. Allais et al.(17) antyder att en kombination av akupunktur med 
flunarizin kan eventuellt ge synergistisk effekt mot migrän. Patienter minskade antalet 
migränanfall efter behandlingen i båda grupperna, men antalet personer med 
migränanfall var mindre i grupp A. Biverkningsfrekvenserna var däremot högre i grupp 
F än grupp A.  
I denna studie kan man dra slutsatsen att en kombinationsbehandling med läkemedel 
och akupunktur kan ge bättre behandlingseffekt för migrän än behandling med enbart 
läkemedel. 
 
Dessa tre studier.(15-17) tyder också på att akupunktur möjligen kan ge bättre effekt än 
läkemedel, men studien till Melchart et al.(18) kunde inte bekräfta detta. Melchart et 
al.(18) pekar dock på att akupunktur var överlägsen placebobehandling (injektion av 
koksaltlösning). Däremot visade studierna av Linde et al.(19) och Alecrium-Andrade et 
al.(20) på att akupunktur inte engång var effektivare än placebobehandling. 
 
Enligt studien till Streng et al. (15) ger akupunktur positiva effekter vid profylax mot 
migränanfall först efter längre tids behandling. Under de 4 första månaderna ger 
akupunktur sämre behandlingseffekt än metoprolol. Från vecka 5 till 24 förbättrades 
behandlingseffekten av akupunktur och gav bättre resultat än metoprolol. Man kunde 
observera att akupunktur minskar också migränsmärta och att akupunktur hade bättre 
effekt mot smärta jämfört med metoprolol. 
 
I studien påpekades dock att resultatet måste tolkas med försiktighet på grund av att 
bortfallet av studiedeltagarna var stort med många som hoppade av från behandling i 
metoprolol gruppen.(15) Studiens slutsats var att akupunktur kan vara effektivt och 
säkert för profylaxbehandling av migrän. Dessutom hade akupunktur mindre 
biverkningar jämfört med metoprolol 
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I den andra studien som ingick i detta arbete av Yang et al.(16) antyddes också en positiv 
effekt av akupunktur jämfört med läkemedel (topiramat) vid kronisk migrän. Efter 12 
veckor visade akupunktur en statistiskt signifikant större minskning av antalet 
måttliga/svåra huvudvärksdagar än i patientgruppen som behandlades med topiramat. 
Biverkningsfrekvenserna är också lägre än vid topiramatbehandling. Även om antalet 
observationer i denna studie var låg (n=66) var det statistiskt signifikanta skillnader 
mellan akupunktur och läkemedel. 
 
Ytterligare en studie visar positiv behandlingseffekt av akupunktur. Allais et al.(17) kom 
fram till att under de 2 första månaderna fick grupp A som behandlades med 
akupunktur har minskat antal migränanfall än i grupp F som behandlades med 
flunarizin. Migränsmärtintensitet hos grupp A minskade mer än hos grupp F.  
Efter 6 månader fanns inte några skillnader mellan de två grupperna i antal 
migränanfall men antalet av migränanfall var minska kontinuerligt under studieperiod 
i både behandlingsgrupperna jämfört med startperiod. 

Melchart et al.(18) observerade att både akupunktur och sumatriptan hade bättre effekt 
än placebo.  Dessutom visade studien att sumatriptan hade en signifikant bättre 
behandlingseffekt än akupunktur. Vid jämförelse mellan sumatriptan och akupunktur 
var sumatriptan effektivare vid behandling av migränanfall. Antal personer som 
drabbades av biverkningar var dock högre i sumatriptangruppen jämfört med 
akupunkturgruppen.  

Linde et al.(19) visade att akupunktur inte var effektivare än placebo (sham-
akupunktur). De kunde inte se någon statistisk skillnad mellan akupunkturgruppen och 
gruppen som fick sham-akupunktur. Även om det inte fanns några signifikanta 
skillnader mellan de två grupperna, så minskade det totala antalet totala migrändagar i 
båda grupperna med 50 % jämfört med patienter på väntelistan för behandling. 

Sista studien som ingick i detta arbete Alecrium-Andrade et al.(20) Även denna studie 
visade att akupunktur inte var mer effektiv än placebo (sham-akupunktur). Andelen av 
patienter som hade minskat antal migränanfall under de tre första månaderna var 
initialt högre hos de patienter som fick akupunkturbehandling jämfört med 
shamakupunktur. Men, efter 4 behandlingsmånader sågs inte längre signifikanta 
skillnader i reduktion i antal migränanfall mellan de två grupperna. Under sista 
månaden gav sham-akupunktur till och med bättre effekt än akupunktur.  
 
Studierna 1 till 4 som ingår i mitt arbete tyder på att akupunktur kan eventuellt 
användas som ett komplement till medikamentell behandling av migrän, även om 
kombinationsbehandling och eventuella synergistiska effekter inte blev undersökt 
systematiskt. Akupunktur tycks minska anfallsintensiteten och antal huvudvärksdagar i 
båda studierna. Enligt dessa studier tycks akupunktur ha effekt inte bara vid prevention 
men även vid behandling av migränsmärtor, även om man inte vet exakt 
verkningsmekanismen för dessa behandlingseffekter. 
 
Allt i allt kan man inte dra några säkra slutsatser av studierna som ingick i detta arbete 
när det gäller effektiviteten av akupunktur jämfört med läkemedelsbehandling vid 
profylax av migränanfall. Bland annat var bortfall i en av studierna(15) stor och det var 
speciellt många hoppade av i gruppen som fick läkemedelsbehandling. I den andra 
studien(16) som undersökte profylaktiska effekter var det lågt antal deltagare (n=66). 
Även detta studieresultat måste tolkas med försiktighet. Studierna utfördes också med 
olika typer av läkemedel, olika observationslängd, olika metoder och det kan vara några 
av anledningarna till att resultaten ser olika ut mellan studierna. De flesta läkemedel 
som togs upp i denna litteraturstudie var tänkt för profylaktisk behandling mot migrän.  
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Det vore intressant om man kunde hitta mer studier som undersökte anfallskuperande 
läkemedelsbehandling och jämförde behandlingseffekter mellan varandra.  
Generellt kan man anta att akupunktur som en mer invasiv behandlingsmetod troligen 
vill kunna framkalla kraftigare placeboeffekter än t.ex. tablettbehandling. Akupunktur 
har således alltid en fördel i jämförande studier där tablettbehandling är 
komparatorn.(23) 
 
Patienternas socio-demografiska bakgrund och livsstil påverkar också 
behandlingseffektivitet, och kan vara en viktig faktor som kan ha haft inverkan på 
behandlingsresultatet av akupunktur. De som lever i en stressig miljö har ofta sämre 
behandlingsrespons än de som inte gör det.(3) 
  
Fördelar med akupunkturbehandling jämfört med läkemedel är att den överlag ger 
mindre biverkningar. Här finns konsistens mellan studieresultaten. Nackdelar med 
akupunkturbehandling är att den inte kan utföras av patienterna själva och att 
behandlingen tar tid (minst 30 min) samt att behandlingskostnaderna ofta är höga. Om 
man bortser från biverkningar så är läkemedel smidigare och billigare vid 
migränbehandling. Om man använder migränmedicin alltför ofta, finns dock risk för 
att medicinen kan underhålla och förstärka besvären istället för att lindra symptomen. 
Akupunktur kan då komma in som ett alternativ till läkemedelsbehandling. 
 
 
 
6. Slutsatser 
 
 
Denna litteraturstudie ger inte entydiga svar på frågan om effektiviteten av 
akupunkturbehandling jämfört med läkemedelsbehandling. Jämfört med 
placebobehandling (tabletter) tycks akupunktur dock ha signifikanta preventiva 
effekter mot migrän. Flera studier tyder också på att akupunktur kan lindra 
migränanfall och minska antalet dagar med migränhuvudvärk. Andra studier antyder 
däremot att sham-akupunktur fungerar lika bra än riktig akupunktur. Troligen har 
akupunktur alltså kraftiga placeboeffekter som försvårar tolkning av studieresultaten. 
Oavsett om akupunktur i sig har en specifik verkan eller om det rör sig om 
placeboeffekter, så kan metoden användas som ett alternativ eller en komplementär 
behandlingsform vid migrän. Flera väl genomförda, kontrollerade interventionsstudier 
behövs för att klargöra dessa frågor. I alla fall är en av akupunkturens stora fördelar att 
den ger mindre biverkningar än läkemedel.  
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