Patientinformation

BOTOX® vid
symtomlindrande
behandling av
kronisk migrän

Egna anteckningar

Min läkare:

Telefon:

Min sjuksköterska:

Telefon:

Behandling med BOTOX®
vid kronisk migrän
Du har fått den här broschyren eftersom din läkare har bedömt att du
lider av kronisk migrän och har därför förskrivit behandling med BOTOX®.
I den här broschyren får du bl a information om hur BOTOX® fungerar, hur
behandlingen går till och vilket resultat du kan förvänta dig efter behandlingen.
Broschyren ska ses som ett komplement till bipacksedeln, vägledning,
rådgivning och hjälp som du i övrigt får av din läkare eller sjuksköterska.
Ta noga del av din bipacksedel som medföljer läkemedlet och som även
finns på fass.se.

Läs mer om behandling med BOTOX® på vår hemsida
patientinfo.botox.se
På kroniskmigran.se finns det dessutom mycket att läsa
om migrän.

Vad är migrän?
Migrän är en neurologisk, delvis ärftlig sjukdom. Den kännetecknas av
återkommande attacker med pulserande, ofta halvsidig, huvudvärk som
förvärras av fysisk aktivitet. Huvudvärken är ofta förenad med illamående
och eventuellt kräkningar. Under migränanfallet är den drabbade vanligen
överkänslig för ljus, ljud och dofter. Huvudvärken kan föregås av s k aura
med zick-zack-mönster eller blixtar i synfältet och i mindre vanliga fall
även halvsidig domning, förlamning eller talsvårigheter. Ett migränanfall
varar normalt mellan 4 och 72 timmar.

Från episodisk till kronisk migrän

Vid episodisk migrän uppträder migränattackerna allt emellan en handfull
gånger i livet till flera gånger per månad. Personer med episodisk migrän
är i allmänhet huvudvärks- och besvärsfria mellan attackerna. Ca 10%
av de med episodisk migrän försämras dock med tiden och utvecklar allt
tätare migränanfall, ofta med en spännings- eller bakgrunds- huvudvärk
som kvarstår mellan migränattackerna. Man kallar detta tillstånd för
kronisk migrän om man under minst 3 månaders tid haft 15 eller fler
huvudvärksdagar per månad och om minst 8 av dessa dagar per månad
uppfattas som migrän.
Orsaken till att vissa övergår från episodisk till kronisk migrän är inte
helt klarlagd. Riskfaktorer kan vara stress, övervikt, depression, andra
kroniska smärttillstånd som exempelvis ryggproblematik och fibromyalgi.

För att få diagnosen
kronisk migrän:
Ska du ha haft 15 eller fler
huvudvärksdagar per månad
de senaste 3 månaderna ...
... varav minst 8
huvudvärksdagar per månad
av migränkaraktär.

Visste du att ...
... migrän är en folksjukdom
som drabbar 10-15% av
befolkningen och är mer vanlig
än diabetes och astma

Vad sker i huvudet vid ett
migränanfall?
Orsaken till migrän och mekanismen bakom ett migränanfall är
ofullständigt känd men man tror att det handlar om en medfödd ökad
känslighet i den nerv som förmedlar känselsignaler från främre delen
av huvudet samt hjärnhinnor och hjärnans blodkärl. Denna nerv kallas
trillingnerven (trigeminus), den passerar också områden i hjärnan som
kontrollerar illamående och kräkningar.
Man kan betrakta migränanfallet som en “sänkt smärttröskel” i
trillingnerven. Under migränanfallet “överreagerar” nerven på normala
ljud- och ljus-upplevelser, blodkärlens pulsrörelser, beröring på huvudet
mm och dessa stimuli upplevs som smärtsamma. Även andra nerver i
bakhuvudet och nacken kan vara involverade i migränanfallet.

Visste du att ...
... 1-2 % av världens
befolkning lider av kronisk
migrän

Utan migrän
Nervsignal som
förmedlar smärta

Hög smärttröskel
Personer utan migrän har en
högre ”motståndskraft” eller
smärttröskel mot nervsignaler
som orsakar migränhuvudvärk

Migrän
Nervsignal som
förmedlar smärta

Låg smärttröskel
Personer med migrän har en låg
smärttröskel (motståndskraft
för nervsignaler som orsakar
migränanfall)

Så här fungerar BOTOX®
vid kronisk migrän
BOTOX® innehåller den aktiva substansen botulinumtoxin typ A. Detta
är ett protein som man tror bl a minskar frisättningen av ämnen som är
förknippade med uppkomst av smärta. Förenklat uttryckt höjer BOTOX®
smärttröskeln i nerver som förmedlar smärtan vid migrän vilket i sin
tur resulterar i en symtomlindring av migränanfallen. BOTOX® har som
många känner till även en muskelavslappnande effekt men man tror att
detta är av underordnad betydelse vid migränbehandling.

Så här går det till i detalj

Nerverna i hjärnan är sammankopplade i stora nätverk.
Alla sinnesintryck som ljud och ljus liksom känsel förmedlas via elektriska
signaler som löper genom nervtrådarna. När en elektrisk signal i en nerv
som förmedlar smärta når fram till nervtrådens slut (nervterminal) frisätts
kemiska ämnen som förmedlar signalen vidare till nästa nervtråd där
signalen återigen omvandlas till en elektrisk nervimpuls.
Exakt hur BOTOX® fungerar vid kronisk migrän är inte helt känt. En teori
är att BOTOX® tas upp i nervtrådarnas slut där det “låser in” och hämmar
frisättningen av kemiska ämnen* i nervterminalen som normalt förstärker
smärtsignalen. På så vis höjs smärttröskeln i nerver som förmedlar
smärta vid migrän.

*Ett exempel på ett sådant ämne som hämmas av BOTOX® är CGRP (calcitonin gene
related peptide) som man vet har stor betydelse vid migrän. Personer med kronisk migrän
har förhöjda nivåer av CGRP i blodet som tecken på en överaktivitet i dessa nervbanor.
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Detta är en illustration hur BOTOX®
verkar på nervtrådarna

En behandling med BOTOX® utförs i de allra flesta fall på en neurologmottagning och är en kort procedur.

Inför behandlingen
När du träffar din läkare inför
behandlingen med BOTOX® görs
en noggrann genomgång av din
huvudvärkssituation. Med ledning
av vad du berättar kan läkaren
ställa korrekt diagnos.

Om du är kvinna kommer din
läkare att fråga om du är gravid
eller ammar. I dessa fall får inte
behandling med BOTOX® starta.

Bedömer din läkare att du överkonsumerar smärtstillande eller anfalls
örebyggande läkemedel kan det bli
aktuellt med en nedtrappning av
dessa läkemedel före du börjar med
BOTOX®.

Inför behandlingen brukar läkaren
gå igenom och överlämna en s k
huvudvärkskalender som du ska
fylla i och ha med dig på behandlingsdagen. Med hjälp av kalendern
kan du och din läkare utvärdera
resultatet av behandlingen med
BOTOX®.

Behandling
med BOTOX®
Din läkare injicerar BOTOX®
enligt ett godkänt protokoll. Om
huvudvärken brukar vara kraftigare
i en viss del av huvudet kan din
läkare ge dig några extra injektioner
i detta område. Sammanlagt kan
du få max 39 injektioner. Hela
behandlingen tar ca 15 minuter.
Behandling upprepas var tredje
månad.
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Läkaren markerar med en penna var injektioner med BOTOX® ska ges
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7 injektioner ges i pannan
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6 i bakhuvudet
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4 injektioner på vardera sida av huvudet
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4 i nacken samt 6 i skuldrorna
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Efter behandlingen
Läkaren kan be dig stanna kvar en stund på mottagningen för att se till
att du känner dig bra efter behandlingen. Det kan hända att du får bulor i
huden på de ställen där du fått injektionerna, oftast försvinner dessa inom
några timmar. Försök undvika att gnugga på injektionsställena det första
dygnet. I de allra flesta fall kan man återgå till arbete och vardagsliv direkt
efter behandlingen.
Återbesöket planeras in ca tre månader efter behandlingen. I samband
med besöket går du och din läkare igenom den ifyllda huvudvärkskalendern för att utvärdera resultatet av BOTOX®. Ofta ges en ny behandling i
samband med återbesöket.

Eventuella biverkningar

Som alla läkemedel kan BOTOX® orsaka biverkningar men de är i regel
få och beskedliga. Det är sällsynt att någon behöver avstå från fortsatt
behandling med BOTOX® på grund av biverkningar.
Vanliga biverkningar (som förekommer hos 1 till 10 av 100
användare) är:
Huvudvärk, migrän, muskelsvaghet i ansiktet, hängande ögonlock,
hudutslag, klåda, smärta i nacken, muskelsmärta, muskelkramp,
muskelstelhet, muskelspändhet, muskelsvaghet, smärta vid
injektionsstället.
För mer information om varningar, försiktighet och biverkningar ber
vi dig att noga läsa igenom bipacksedeln som även finns på fass.se.
Du kan naturligtvis också fråga din läkare eller sjuksköterska.

Mycket sällsynta men allvarliga biverkningar som du
ska känna till
Om du upplever något av följande ska du kontakta läkare och söka vård
omedelbart:
• Överdriven muskelsvaghet, svårigheter att andas, svälja eller tala,
mat eller vätska som oavsiktligt kommer ner i luftvägarna och
lunginflammation.
• Nässelutslag, svullnad inklusive svullnad i ansikte eller hals, väsande
andning, svimningskänsla och andningssvårigheter.

Vanliga frågor om BOTOX®
Vilket resultat kan BOTOX® ge?
För de patienter som blir hjälpta
med BOTOX® kan man se att
effekten av BOTOX® oftast byggs
upp gradvis under första året.
Baserat på vetenskapliga studier
kan BOTOX® minska frekvensen
av antalet dagar med huvudvärk
och migrän. De anfall man ändå får
kan vara mildare och pågår inte lika
länge som före behandlingen.
Hur länge har BOTOX® effekt?
Effekten av en behandling med
BOTOX® sitter i ca 3 månader.
Behandling måste därför i
regel upprepas var tredje
månad. Huvudvärken kan i en
del fall förvärras i slutet av en
behandlingsperiod.

Kan jag fortsätta att ta smärtstillande medel eller
receptbelagd migränmedicin?
Ja, det finns inga restriktioner.
Du kan fortsätta med dina
anfalls-förebyggande mediciner
och smärt-stillande medel. Men
en del patienter behöver inte
ta lika mycket läke-medel mot
huvudvärken som tidigare.
Hur påverkas min kropp av
BOTOX®?
BOTOX® injiceras lokalt i huden
och i små doser, därför är risken
för att BOTOX® ska sprida sig till
andra delar av kroppen mycket
liten. Effekten av BOTOX®
försvinner ur kroppen helt och
hållet efter ett antal månader om
inte behandlingen upprepas.
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