
 
 
Et skridt tættere på kuren mod migræne 
Et forsøg med medicin mod forhøjet blodtryk fandt proteinet, der afslører, om der er et 
migræneudbrud på vej. En kur som effektivt forebygger migræne kan snart være en realitet.  
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Når et almindeligt forekommende protein i cellerne åbner sig, kan det være tegn på, at der er 
hovedpine på vej. Det er blevet påvist i et ph.d.-forskningsprojekt på Dansk Hovedpinecenter – 
Rigshospitalet. Hvis det i fremtiden kan lykkes at isolere en behandling til kun at ramme proteinet, 
som findes i blodkar i hjernen, er vejen banet for bedre behandling af migræne. 
 
En folkesygdom med store omkostninger 
Migræne er en folkesygdom, og ifølge WHO den hyppigste årsag til nedsat funktionsevne hos 
mennesker mellem 20 og 50 år. Når du rammes af et migræneanfald, får du tilbagevendende kraftige 
hovedpineanfald, der ofte ledsages af kvalme, opkastning, lydoverfølsomhed og lysskyhed.  
 
Udover ubehag, nedsat funktionsevne og en dårligere livskvalitet har migræne store 
samfundsøkonomiske og personlige konsekvenser, da det bliver sværere at passe et arbejde, når man 
lider af migræne. Alene i Europa mister vi op mod 111 milliarder euro om året på grund af migræne. 
Der er derfor brug for bedre behandlingsmuligheder af migræne, som trods store fremskridt i 
migræneforskning stadig byder på en række ubesvarede spørgsmål om, hvordan sygdommen opstår.   
 
 
At fremprovokere en hovedpine 
På Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet har vi i mange år udført nyskabende migræneforskning 
baseret på undersøgelser med mennesker (humane studier) frem for forsøgsdyr som rotter eller mus.  
Konkret foretager vi såkaldte provokationsforsøg, hvor signalmolekyler eller farmakologiske stoffer 
mistænkt for at spille en rolle for migræne tilføres forsøgspersonerne for at fremprovokere eller 
’trigge’ hovedpine og/eller migræneanfald. På den måde blotlægges de signaleringsmekanismer, der 
ligger til grund for hovedpine og migræne, og molekyler, som fremtidig migrænemedicin skal rettes 
imod, afsløres.  
 
 
Når kanalen åbner sig, starter hovedpinen  
Store calcium-afhængige kaliumkanaler (BKCa-kanaler) findes i en lang række vævstyper i kroppen, 
herunder hjerte, glatte munkeceller i blodkar og nervevæv. Helt konkret er en kaliumkanal et protein, 
der strækker sig gennem cellemembranen og fungerer som et meget snævert rør eller kanal, der 
næsten udelukkende tillader kalium-ioner at passere. Calcium-afhængige (følsomme) kaliumkanaler 
åbner ved tilstedeværelse af calcium og lukker, når calcium-koncentrationen i cellen falder. Kanalen 
spiller en afgørende rolle i nerveaktivitet og regulering af blodkarrenes diameter.  
Flere lægemidler herunder MaxiPost, som åbner BKCa-kanalen, blev udviklet – blandt andet til 
behandling af forhøjet blodtryk og astma. I flere kliniske forsøg med MaxiPost var hovedpine den 
hyppigste bivirkning. Det kunne tyde på, at åbning af BKCa-kanaler kan føre til hovedpine, og det er 
hvad vi undersøgte. 
 



Migræneudløser og saltvand 
For at finde ud af, om det er tilfældet, udførte vi på Dansk Hovedpinecenter en undersøgelse på 20 
raske forsøgsdeltagere og 22 migrænepatienter. Den ene dag fik patienterne MaxiPost og den anden 
dag fik de saltvand (placebo). Hverken patienter eller sundhedspersonale vidste, hvad der blev givet, 
og hermed var forsøget et såkaldt dobbeltblindet crossover og placebokontrolleret. Hypotesen for 
vores forsøg var, at MaxiPost, som åbner BKCa-kanaler, fremprovokerer hovedpine hos raske 
forsøgsdeltagere og migræneanfald hos migrænepatienter. Resultatet for forsøget var markant:  
 
 
Vi inducerede hovedpine og migræneanfald med MaxiPost  
Det viste sig, at 18 ud 20 (90%) raske forsøgsdeltagere fik hovedpine og 21 ud 22 (95%) 
migrænepatienter fik migræneanfald efter MaxiPost. Efter placebo fik 6 raske forsøgsdeltagere 
hovedpine men ingen migrænepatienter fik migræneanfald.  
  
Samtidig med at det udløste migræneanfald, udvidede MaxiPost blodkar i kraniet, hvilket ikke er 
overraskende, da migræne netop er en neurovaskulær (nerve og blodkar) sygdom. Disse resultater 
peger på BKCa-kanaler som en betydningsfuld spiller i fysiologiske ændringer som fører til migræne  
 
Hvis åbning af disse kanaler udløser migræneanfald, er det nærliggende, at lukning eller blokering af 
disse kanaler kan forebygge og hæmme migræneanfald. Dermed kan BKCa-kanalen potentielt være 
et nyt og mere effektivt mål for migrænebehandling (figuren). Vores resultater er de første i denne 
felt og blev siden forstærket med en række af resultater som øger vores forståelse omkring den nye 
kommende behandling. 
 
 
 

 
 



Figuren om migræneprovokation. Signalvejene aktiverer en lang række molekyler eller 
mekanismer, som i sidste ende leder til et migræneanfald. De to signalveje (1. og 2.), som vi indtil 
videre ved spiller en rolle i udviklingen af migræne er cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP) og cyklisk 
guanosinmonofosfat (cGMP). Vores fund indikerer at disse to separate signalveje går sammen i en 
fælles signalvej længere henne i deres forløb, nemlig BKCa-kanalen. På den måde, har vi kortlagt de 
mekanismer i cellen som kan give migræne og har fundet det protein som virkelig spiller en afgørende 
rolle.  
 
  
Betydning af disse resultater  
Vores resultater udgør et paradigmeskifte i vores forståelse af migræne sygdom. Udover at pege på 
et nyt og mere effektivt mål for migrænebehandling, vores data indikerer at cAMP- og cGMP 
signalvejene mødes længere henne i deres forløb og går sammen i en fælles signalvej (figur), netop 
kaliumkanaler og medvirker til at sætte gang i migrænen.  
 
Det betyder at ny behandling som retter sig mod BKCa-kanaler vil være mere effektiv til trods for den 
store individuelle variation indenfor migræne. Vores data indebærer også at migræne skyldes en 
defekt i ion kanaler, derfor må migræne kategoriseres som en ion-kanal sygdom ”a channelopathy 
disease”.  
 
 
Ny migrænebehandling skal kunne ramme plet 
Men kan vi så ikke bare gå i gang med den nye behandling i dag? Så enkelt er det desværre ikke helt. 
For at undgå at blokering af BKCa-kanalen skal føre til flere bivirkninger på grund af den store 
udbredelse af kanalen i forskellige væv i kroppen, skal behandlingen nemlig målrettes meget nøje. 
Fordi kanalen består af forskellige subunits, vil et migræneegnet lægemiddel skulle ramme en specifik 
subunit i kanalen, som kun udtrykkes i migrænerelaterede strukturer såsom blodkar i kraniet. Men 
hvis det kan lykkes os på den måde at ’ramme plet’ med en behandling, kan vi begrænse 
bivirkningerne så meget som muligt. Det vil gøre livet lettere for de mange millioner, der døjer med 
migræne.  
 


