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Sammanfattning 

Bakgrund: Migrän är en neurologisk sjukdom som består av återkommande anfall med måttlig till svår 

huvudvärk. Andra symtom som är kopplade till migrän är illamående, ljuskänslighet och ljudkänslighet. I 

Sverige är det cirka 15 % av den vuxna befolkningen som lider utav sjukdomen. Hypotesen idag är att migrän 

beror på en aktivering av det trigeminovaskulära systemet med en sensibilisering som följd, på grund av en 

defekt i hjärnan. Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP), en neuropeptid, har visat sig ha en nyckelroll vid 

uppkomsten av migrän. Förhöjda nivåer av CGRP har bland annat lyckats påvisas under ett migränanfall. 

Frisättning av CGRP leder till nervinflammation och vasodilatation. Nuvarande specifik migränbehandling är 

tyvärr inte så effektiv som man skulle kunna önska och därför behövs det nya behandlingsalternativ. Syfte: 

Syftet med arbetet är att studera effektiviteten och säkerheten med peptid och proteinbaserade läkemedel 

riktade mot Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) vid behandling av migrän. Metod: Detta arbete är en 

litteraturstudie baserat på åtta randomiserade placebokontrollerade studier. Resultat: Alla åtta studier som 

detta arbete bygger på kommer fram till att CGRP-receptorantagonister och monoklonala antikroppar riktade 

mot CGRP är effektiva och säkra vid behandling av migrän. Senare studier har dock lett till att tre av de fyra 

receptorantagonisterna i detta arbete har stoppats bland annat på grund av levertoxicitet. Den fjärde 

receptorantagonisten kräver fler studier för att fastställa säkerheten. För de fyra monoklonala antikropparna 

går utvecklingen bättre och alla förväntas komma ut på marknaden under de närmsta åren. Slutsats: Denna 

litteraturstudie har undersökt benhandlingspotentialen i peptid- och proteinbaserade läkemedel, specifikt 

riktade mot CGRP, för behandling av migrän. De åtta studierna som detta arbete är baserat på ger preliminära 

bevis på att peptid och proteinbaserade läkemedel riktade mot CGRP är effektiva och säkra vid behandling av 

migrän, samt pekar mot att CGRP spelar en viktig roll vid uppkomsten av migrän. Även om resultat från de 

aktuella kliniska studierna visar god effekt för lindrande av symptom associerat med migrän krävs mer 

omfattande studier för att kunna avgöra lämpligheten vid användandet av dessa läkemedel för terapeutisk 

effekt och säkerhet hos en bredare patientgrupp. 
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Summary  
 

Background 

Migraine is a neurological disease consisting of recurring seizures with moderate to 

severe headache. Other symptoms associated with migraines are nausea, photophobia 

and phonophobia. In Sweden, about 15% of the adult population suffers from the 

disease. The hypothesis today is that migraine is due to an activation of the 

trigeminovascular system with a sensitization as a result, due to a defect in the brain. 

Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP), a neuropeptide, has been shown to play a 

key role in the development of migraines. Among other things, it has been possible 

to detect elevated levels of CGRP during a migraine attack. Release of CGRP leads 

to nerve inflammation and vasodilation. Current specific migraine treatment is 

unfortunately not as effective as one could wish for and therefore new treatment 

options are needed. 

Purpose 

The purpose of the work is to study the efficacy and safety of peptide and protein-

based drugs directed against Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) for the 

treatment of migraine. 

Method 

This work is a literature study based on eight randomized placebo controlled trials. 

Results 

All eight studies on which this work were based on revealed that CGRP receptor 

antagonists and monoclonal antibodies directed against CGRP were effective and 

safe in treating migraine. However, recent studies have led to termination of three of 

the four receptor antagonists chosen for this literature study, partly because of liver 

toxicity. The fourth receptor antagonist requires more studies to determine safety. 

For the four monoclonal antibodies, pharmaceutical development is progressing and 

are all expected to reach the market in the next few years. 

Conclusion 

This literature study has investigated treatment potentials for peptide- and protein 

based drugs, more specifically targeting  CGRP for the treatment of migraine. The 

eight studies chosen for this study pointed to be effective and safe for the treatment 

of migraine, and also suggested that  CGRP plays a significant role in the 

pathophysiology of the disease. The results show that the drugs are effective and safe 

for alleviating symptoms associated with migraine, larger studies need to be 

conducted in order to make sure these drugs can display therapeutic potential in 

terms of efficacy and safety for a wider patient group. 
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Förord 
 

Detta examensarbete ingår i farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet och skrevs 

under vårterminen 2018. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 

veckors arbete.  

Jag vill tacka min handledare Thomas Näsström som med sin kunskap, positiva 

inställning och stora engagemang har väglett mig genom detta arbete.  

Kalmar 2018-03-05 

Mathilda Thorsson 
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Förkortningar 
 

CGRP - Calcitonin Gene-Related Peptide 

FHM - familiär hemiplegisk migrän 

CSD - cortical spreading depression 

PET – positronemissionstomografi 

5-HT – serotonin 

NNT - Number needed to treat 
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Introduktion 

 

Migrän 
 

Migrän är en neurologisk sjukdom med återkommande anfall med måttlig till svår 

huvudvärk som ofta är ensidig (1). Vid ett anfall är det även vanligt med illamående, 

ljuskänslighet och ljudkänslighet (1). Anfallen kan se väldigt annorlunda ut för olika 

personer men de kan också skilja sig från gång till gång för samma person i fråga om 

anfallets struktur och svårighetsgrad (2). Det finns flera olika typer av migrän men de 

två vanligaste är migrän utan aura och migrän med aura (2).  

Hypotesen idag är att migrän beror på en aktivering av det trigeminovaskulära 

systemet med en sensibilisering som följd, på grund av en defekt i hjärnan (3). 

Utlösande faktorer för migrän skiljer sig mellan olika personer men kan också skilja 

sig för samma person från gång till gång (4). Exempel på saker som kan utlösa 

migränanfall är stress, sömnbrist, hormonförändringar, mat, dryck, starka dofter, 

fysisk ansträngning och kraftiga temperaturförändringar (4). 

I Sverige lider cirka 15% av den vuxna befolkningen av migrän (5). Prevalensen 

världen över ligger på ungefär den samma som i Sverige (6, 7). Detta gör migrän till 

den tredje vanligaste sjukdomen i världen (8).  Flera studier som gjorts visar på att 

antalet personer som lider av migrän tycks öka, orsaken har dock inte lyckats 

fastställas (9-11). Migrän hos barn är ovanligt, fast det förekommer. Sjukdomen 

brukar istället debutera i tonåren och sedan succesivt avta efter 40-årsåldern (4, 5).  

Migrän orsakar enorma kostnader för samhället. Kostnaden för migrän i Europa 

ligger på cirka 27 000 miljoner euro (12). Detta gör migrän till den näst dyraste 

neurologiska sjukdomen i Europa efter demenssjukdomar (12). Migrän är väldigt 

hämmande för den drabbade och har blivit utsedd till den sjätte mest invalidiserande 

neurologiska sjukdomen av World Health Organization (WHO) (13). 

 

Ärftlighet och andra faktorer 
 

Studier som gjorts tyder på att migrän ofta är ärftligt (14). Cirka 70 % av dem som 

lider av migrän har en nära anhörig som har eller har haft migrän (5). Tvillingstudier 

har gjorts på enäggstvillingar och tvåäggstvillingar, där minst en av tvillingarna 

uppgett att de led av migrän, för att undersöka vilken roll genetiken har för 

uppkomsten av migrän (15, 16). Studierna visade att det var vanligare att båda 

tvillingarna hade migrän om de var enäggstvillingar än om de var tvåäggstvillingar, 

vare sig det handlade om migrän utan aura eller migrän med aura (15, 16).  
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Ärftligheten för migrän utan aura och migrän med aura går dock inte att beskriva 

med hjälp av mendelsk nedärvning. Den enda typen av migrän som har fastställts 

följer mendelsk nedärvning är familiär hemiplegisk migrän (FHM) (1, 17). Man har 

funnit att genen för denna ovanliga typ av migrän återfinns på kromosom 19p13 (17). 

Orsaken tycks vara en mutation på kalciumkanalgenen CACNL1A4 (17). Denna 

mutation återfanns hos cirka 50% av de som lider av FHM (17). Denna upptäckt har 

lett till misstankar om att det troligtvis finns en genetisk orsak även till de vanligare 

formerna av migrän (17).   

Data som samlats in från studier världen över indikerar att det är vanligare att 

kvinnor har huvudvärk än män. Detta gäller både migrän, spänningshuvudvärk och 

kronisk huvudvärk (18). Hur stor andel kvinnor som har migrän jämfört med män 

skiljer sig mellan olika länder men ligger globalt på omkring två till tre gånger så 

många (18). Studier pekar dock på att fördelningen ser olika ut i olika åldrar (19). I 

åldrarna sju till nio är fördelningen ungefär den samma mellan flickor och pojkar 

men därefter ökar antalet flickor som har migrän jämfört med pojkar och största 

ökningen sker i puberteten (19). Det är fler som lider av migrän utan aura än som 

lider av migrän med aura, och en dansk studie hävdar att det är störst skillnad i 

fördelning mellan kvinnor och män hos dem som har migrän utan aura (20). Enligt 

denna studie är det dubbelt så många kvinnor som har migrän med aura och sju 

gånger så många som har migrän utan aura jämfört med männen (20). Studier visar 

att kön även påverkar antalet migränanfall och anfallens karaktär (7). Kvinnor har 

fler anfall än män och deras anfall är även längre och smärtsammare (7).  

Migrän är komorbid med flera andra sjukdomar (21). Komorbididtet, eller 

samsjuklighet innebär att det förekommer två eller flera samtida sjukdomstillstånd 

(22). Exempel på sjukdomar som förefaller vara komorbida med migrän är högt 

blodtryck, stroke, fibromyalgi, hypertyreos och epilepsi (21). Migrän med aura har 

fler komorbida sjukdomar än migrän utan aura och kvinnor med migrän har fler 

komorbida sjukdomar än män (21). 

Anledningen till att det är mycket mer kvinnor än män som har migrän tycks vara de 

kvinnliga könshormonerna (23). Kopplingen mellan migrän och kvinnliga 

könshormoner kan tydligt ses då det är vid puberteten som fördelningen av migrän 

mellan flickor och pojkar börja skilja sig, kvinnor får ofta migrän i samband med 

mensen, graviditet minskar migränen och migränen börjar succesivt avta efter 

klimakteriet (23). 

 

Symtom och olika typer av migrän 
 

Det är svårt att diagnostisera migrän då det inte finns någon biologisk markör och då 

det är svårt att beskriva ett typiskt anfall då utbrotten skiljer för olika personer och 

dessutom kan avvika från gång till gång för samma person (2). 

Huvudvärksklassificeringskommittén för International Headache Society (IHS) har 

tagit fram en klassificering av migrän där de delar in migrän i sju olika typer: migrän 

utan aura, migrän med aura, oftalmoplegisk migrän, retinal migrän, periodiska 
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barnsjukdomar som kan vara föregångare till eller associerade med migrän, 

komplikationer till migrän och migrän som inte passar in i någon av de tidigare 

nämnda grupperna (2). Av dessa typer är de två förstnämnda de två vanligaste (2).  

International Classification of Headache Disorders har tagit fram kriterier för diagnos 

av migrän utan aura och migrän med aura (24). Kriterierna för migrän utan aura är 

minst fem anfall som följer kriterierna 1–3, 1: anfall som varar mellan fyra timmar 

och tre dygn 2: minst två av följande: ensidig värk, pulserande värk, måttlig till svår 

värk och värk som påverkar normal aktivitet 3: minst en av följande: 

illamående/kräkningar och/eller ljud- och ljuskänslighet (24). Kriterierna för migrän 

med aura är minst två anfall som följer kriterierna 1-3, 1: minst ett av följande: helt 

reversibla sensoriska symtom, helt reversibla visuella symtom eller helt reversibla 

talsvårigheter 2: minst två av följande: ett ensidigt aurasymtom, aurasymtomet 

uppkommer gradvis under fem minuter och/eller flera olika aurasymtom efter 

varandra och symtom som varar mellan fem till 60 minuter 3: aurasymtomen åtföljs 

av huvudvärk som följer kriterierna 1-3 för migrän utan aura (24).  

Migränanfall brukar delas in fyra faser; prodromalfasen, aurafasen, huvudvärksfasen 

och återhämtningsfasen (5, 25). Alla som får migrän upplever dock inte alla faser (5). 

I prodromalfasen utvecklas symtomen sakta och kan bestå av förändrat humör, 

magkänsla och beteende. I den här fasen är troligtvis hypotalamus och de frontala 

loberna involverade (25). I aurafasen upplevs aurasymtomen och där är troligtvis 

occipitalloben och sensoriska cortex involverade (25). I huvudvärksfasen kommer 

den svåra pulserade värken tillsammans med illamående, ljud- och ljuskänslighet, 

trötthet, irritation och koncentrationssvårigheter. Här är troligtvis hela hjärnan 

involverad (25). I återhämtningsfasen försöker kroppen återhämta sig efter den stora 

påfrestningen som ett migränanfall utgör (25).  

 

Patofysiologi 
 

Även om man ännu inte lyckats få fram en fullständig bild av orsakerna till migrän är 

man idag ganska säker på att det rör sig om en aktivering och sensibilisering av det 

trigeminovaskulära systemet på grund av en defekt i hjärnan (3). Denna defekt tycks 

vara lokaliserad i centrala delarna av hjärnstammen (26). Aktiveringen av det 

trigeminovaskulära systemet leder till frisättning av vasoaktiva neuropeptider, så som 

CGRP (calcitonin gene-related peptide), som i sin tur leder till vasodilatation av 

kranialkärlen (27). 
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Figur 1. Aktivering av trigeminovaskulära systemet leder till frisättning av neuropeptider såsom 

CGRP, vilket i sin tur leder till vasodilatation och nervinflammation. Bild: Mathilda Thorsson  

Uppfattningen om att det rör sig om en aktivering av det trigeminovaskulära 

systemet på grund av en defekt i hjärnstammen har kommit till genom flertalet 

upptäckter inom forskningen. Den första upptäckten om att det sker förändringar i 

kranialkärlen under ett migränanfall gjordes 1929 (28), 1944 kom den första 

beskrivningen av cortical spreading depression (CSD) (29), 1990 lyckades man mäta 

CGRP-nivån under ett migränanfall (30), 1995 lyckades man med hjälp av 

positronemissionstomografi (PET) visa en ökad aktivitet i hjärnstammen under ett 

migränanfall (31) och 2004 gjordes för första gången en klinisk studie med en 

CGRP-receptor antagonist (32).  

Smärtkänsligheten i huvudet är i första hand lokaliserad i meningeala blodkärl som 

innerveras av nervfibrer från första trigeminusgrenen, och det antas vara genom 

aktivering av dessa nervfibrer som smärtan i ett migränanfall uppstår (3). CSD som 

man idag tror är orsaken till aurafasen består av en depolarisering som ger ökad 

neural aktivitet följt av en reducering av neural aktivitet (33). Depolariseringen ger 

ökat cerebralt blodflöde och reduceringen ger minskat cerebralt blodflöde (33). Flera 

djurförsök har genomförts som tyder på att CSD kan aktivera det trigeminovaskulära 

systemet och på så sätt starta ett migränanfall (34, 35). Exakt hur detta går till är inte 

helt kartlagt men det tycks bero på att CSD leder till molekylära förändringar så som 

förändrad sammansättning av extracellulärvätskan (3). I djurförsök har man även 

funnit att CSD uppreglerar en gen som kodar för ett proteas, MMP-9, som försvagar 

blod-hjärnbarriären (36). Genom att visa att det sker en ökad utsöndring av 5-HIAA i 

urin under ett migränanfall lyckades man koppla serotonin till uppkomsten av migrän 

(37). Teorin om seratonerga rubbningar stöds av att man upptäckt att seratonerga och 
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noradrenerga områden i hjärnstammen aktiveras under ett migränanfall (31). Studier 

visar även att seratoninreceptorn 5-HT7 är iblandad i både neurogena och vaskulära 

förändringar då den är iblandad i smärtfasens inflammationstillstånd och medierar 

vasodilatation (38, 39). Jonkanaler är inblandade i CSD och studier som gjorts har 

funnit att de som lider av FHM har en mutation på kalciumkanalgenen CACNL1A4 

(17). Möjligtvis kommer det i framtiden göras likdanande upptäckter även för de 

vanligare migränsorterna. 

 

Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) 
 

Man har lyckats fastställa att koncentrationen av CGRP ökar i den cerebrala 

cirkulationen under ett migränanfall (30). Man har även kunnat visa att det går att 

provocera fram ett migränanfall med hjälp av infusioner av CGRP (40). 

CGRP är en neuropeptid bestående av 37 aminosyror (41). CGRP finns i en alfa och 

en beta form. Båda formerna finns i nerver men alfaformen är mer dominant då 

koncentrationen av alfaformen är 3-6 gånger så stor som betaformen i sensoriska 

nerver (42). Det är även alfaformen som till största del orsakar dilatation av cerebrala 

kärl (43). CGRP finns både i det centrala nervsystemet, i det perifera nervsystemet, i 

det kardiovaskulära systemet, respirationsapparaten och det gastrointestinala 

systemet (44, 45).  

CGRP är en potent vasodilaterare i det cerebrala kretsloppet och frigörs tillsammans 

med substans P från trigeminocervikala nervändar vid aktivering av meningeala 

nociceptorer. Frisättningen leder till nervinflammation och vasodilatation (46).  

 

Behandling 
 

Vid lätt till måttlig migränhuvudvärk rekommenderas i första hand paracetamol eller 

NSAID-preparat (5). Vid måttlig migränhuvudvärk tillsammans med kraftigt 

illamående rekommenderas paracetamol eller NSAID-preparat tillsammans med 

metoklopramid (5). Vid svår migränhuvudvärk rekommenderas migränsspecifik 

behandling så som triptaner eller ergotaminer (5). 

Ergotamin och dihydroergotamin var de första specifika läkemedlen mot akut migrän 

och var ensamma på marknaden tills triptanerna kom (47). Av ergotamin och 

dihydroergotamin är dihydroergotamin att föredra då dessa har visat sig ha mindre 

biverkningar (47). Sumatriptan, den första triptanen som kom ut på marknaden, 

binder inte till monoaminreceptorerna som ergotaminerna gör. Bindning till dessa 

receptorer är kopplande till biverkningar så som vaskulära effekter, asteni, dysfori 

och illamående (47). Triptanerna har stora fördelar men de har också många 

biverkningar som hindrar många från att ta dem samt så är det många som svarar 

dåligt på behandlingen (14, 48).   
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Figur 2. Kemiska strukturer för ergotamin, dihydroergotamin, sumatriptan och zolmitriptan. 

 

Aktivering och sensibilisering av det trigeminovaskulära systemet är en av de 

viktigaste delarna av patofysiologin till migrän (3). I det trigeminovaskulära systemet 

finns olika subtyper av 5-HT receptorer (serotoninreceptorer) så som 5-HT1B, 5-HT1D 

och 5-HT1F, och det är till dessa receptorer som de olika triptanerna binder in till som 

receptoragonister (47).  

Av de migränläkemedel som finns på marknaden idag är triptanerna de mest 

effektiva (49). Triptanerna ger bland annat vasokonstriktion men även neurala 

effekter då de binder till serotoninreceptorerna i trigeminovaskulära systemet vilket 

leder till hämmad frisättning av neuropeptider så som CGRP (49, 50). Triptanerna 

har dock en begränsad effekt då bara 59% känner en förbättring i två timmar, 29% 

blir helt smärtfria i två timmar och endast 20% blir helt smärtfria utan att värken 

kommer tillbaka (51). Något som också begränsar användningen av triptaner är att de 

ger vasokontriktion samt att de kan ge kardiovaskulära biverkningar hos cirka 10% 

av användarna (52). 

Ny och framtida läkemedelsbehandling mot migrän som det forskas på är bland 

annat 5-HT1-agonister som inte är triptaner, 

GABA(gammaaminosmörsyra)agonister, dopaminantagonister, 

glutamatmodulatorer, adenosin-1-receptoragonister, CGRP-receptorantagonister och 

antikroppar mot CGRP och CGRP receptorn (53, 54).  

 

Peptid och proteinbaserad behandling 
 

I och med att CGRP har visat sig ha en nyckelroll vid uppkomsten av migrän gör 

detta att CGRP blir ett väldigt intressant läkemedelsmål vid utvecklandet av nya 

migränläkemedel (55). Kliniska studier har gjorts med läkemedel som har CGRP 

som sitt läkemedelsmål. Dessa läkemedel består av antingen receptorantagonister 

eller monoklonala antikroppar (32, 56). Receptorantagonister och antikroppar är 

peptid- och proteinbaserade läkemedel, där receptorantagonisterna består av små 

molekyler (peptider) och de monoklonala antikropparna består av stora molekyler 

(proteiner) (53). CGRP-receptorantagonisterna binder in till det trigeminala gangliet 
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men vart de monoklonala antikropparna verkar är ännu oklart (56). Då monoklonala 

antikroppar i allmänhet har svårt att korsa blod-hjärnbarriären finns det misstankar 

om att de monoklonala antikropparna har ett perifert verkningsställe (56). En annan 

hypotes är att blod-hjärnbarriären försvagas under ett migränanfall och att de 

monoklonala antikropparna på så sätt skulle kunna få möjlighet att korsa blod-

hjärnbarriären (56).  

 

Peptidbaserade läkemedel  
 

CGRP-receptorantagonister binder in till CGRP-receptorn och blockerar den och 

hindrar på så vis även effekten av CGRP (32). CGRP-receptorer återfinns bland 

annat på neuroner, satellitceller och på den glatta muskulaturen av blodkärlen (53). 

CGRP-receptorantagonister ger till skillnad mot triptanerna ingen vasokonstriktion 

(32). Att receptorantagonister inte ger någon vasokonstriktion ger dem en stor fördel 

då triptanernas vasokonstriktion gör att de helst ska undvikas av dem som har ökad 

risk för eller lider av kardiovaskulära sjukdomar (57). Kliniska prövningar har gjorts 

med CGRP-receptorantagonister både med oral och intravenös administrering (32, 

57). Receptorantagonisterna som använts i de kliniska prövningarna har getts som 

akut behandling av migrän (32, 57) 

 

 

Figur 3. Kemiska strukturer för telcagepant, MK-3207, BIBN 4096 och Ubrogepant.  

 

Proteinbaserade läkemedel 
 

De monoklonala antikropparna binder selektivt och potent till CGRP (56). 

Antikroppar som används som läkemedel är antingen musantikroppar, chimära 

antikroppar, humaniserade antikroppar eller helt humana antikroppar (58). De 

antikroppar som binder till CGRP som använts i kliniska prövningar har bestått av 

humaniserade antikroppar och helt humana antikroppar (56, 59). Att antikropparna är 

humaniserade innebär att antikropparna består av 90-95 % humana sekvenser (58). I 

de kliniska prövningarna med antikroppar mot CGRP har läkemedlen getts som 

injektioner (59). De monoklonala antikropparna som använts i de kliniska 

prövningarna har getts som förebyggande behandling av migrän (56, 59). 
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Mål med behandling 
 

De kliniska studierna med monoklonala antikroppar riktade mot CGRP utgår ifrån 

International Classification of Headache Disorders klassificering av migrän (59). För 

att få vara med i dessa studier ska patienterna ha haft migrän som stämmer överens 

med International Classification of Headache Disorders klassificering i minst ett år 

samt ha mellan fyra och 14 dagar med migrän per månad (59). Målet med 

behandlingen med monoklonala antikroppar är minskat antal dagar med migrän per 

månad (59). 

De kliniska studierna med receptorantagonister riktade mot CGRP-receptorn utgår 

antingen ifrån International Headache Society criteria eller International 

Classification of Headache Disorders klassificering av migrän (32, 57). För att få 

vara med i studierna ska patienterna ha haft migrän som stämmer överens med dessa 

kriterier i minst ett år samt ha mellan en till åtta måttliga till svåra migränanfall per 

månad (32, 57). De flesta studierna mäter även huvudvärken utefter en fyrgradig 

skala (smärtfri, mild smärta, måttlig smärta eller svår smärta) (57). Målet med 

behandlingen med receptorantagonister var att patienterna skulle vara smärtfria två 

timmar efter administrering av läkemedlet (57). 

 

Varför behövs det nya behandlingsalternativ?  
 

Migrän är ett stort problem för samhället. Det är den tredje vanligaste sjukdomen i 

världen och prevalensen tycks bara öka (8, 9). Migrän har även blivit utsedd till den 

sjätte mest invalidiserande neurologiska sjukdomen i världen (13). Migrän kostar 

även samhället enorma summor pengar (12). Nuvarande specifik migränbehandling 

är tyvärr inte så effektiv som man skulle kunna önska då endast en liten del av dem 

som tar dem blir helt smärtfria (51). En del som tar dem får kardiovaskulära 

biverkningar och de som redan lider av kardiovaskulära sjukdomar avrådes att ta 

dem på grund av den vasokonstriktiva effekten (52, 57).  

Då CGRP har visat sig ha en nyckelroll vid uppkomsten av migrän blir detta ett 

väldigt intressant läkemedelsmål (55). Det är därför intressant att studera de 

proteinbaserade läkemedel som har CGRP som sitt läkemedelsmål. CGRP-

receptorantagonisterna har dessutom ingen direkt vasokonstriktiv effekt vilket gör att 

de borde kunna användas av dem som lider av kardiovaskulära sjukdomar (57).   
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Syfte 
 

Syftet med arbetet är att studera effektiviteten och säkerheten med peptid och 

proteinbaserade läkemedel riktade mot Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) vid 

behandling av migrän.  

 

Frågeställningar  
 

• Hur effektiva är peptid och proteinbaserade läkemedel riktade mot CGRP vid 

behandling av migrän? 

• Hur säkra är peptid och proteinbaserade läkemedel vid behandling av 

migrän? 

 

Metod 
 

Detta examensarbete består av en litteraturstudie baserad på kliniska prövningar med 

peptid och proteinbaserade läkemedel för behandling av migrän. Sökningar efter 

kliniska studier gjordes i PubMed vid tre tillfällen 25/9-17, 11/1-18 och 14/1-18. När 

sökorden ”Migraine and CGRP” användes i PubMed hittades 743 artiklar. Då 

sökningarna begränsades till endast ”randomized controlled trials” hittades 39 

artiklar. Av dessa valdes 6 antal artiklar ut för analys. Genom läsning av en review-

artikel (60) hittades två artiklar till, vilka stämde in på utsatta inklusions- och 

exklusionskriterier, och dessa valdes därför ut till litteraturstudien. Totalt valdes 8 

studier ut som grund för detta examensarbete. Samtliga utvalda studier var gjorda på 

människor, vuxna mellan 18-70 år som led av olika former av migrän. Studier med 

individer med sekundära sjukdomar såsom hypertension, hjärt-kärldiagnoser samt 

blodförgiftning exkluderades från denna litteraturstudie. 

 

Resultat 
 

Tabell 1. Sammanfattning av de fyra studierna med receptorantagonister. Number needed to treat 

(NNT) är beräknat utifrån hur många procent som är smärtfria två timmar efter intag av läkemedlet. 

Studie Syfte Design Deltagare Resultat 

(NNT) 

Studie 1 

Randomized, 

controlled trial 

of telcagepant 

for the acute 

Att undersöka 

effektiviteten hos 

CGRP-

receptorantagonisten 

telcagepant vid 

Randomiserad, 

placebokontrollerad 

och dubbelblind 

med fyra parallella 

grupper.  

1703 personer 

randomiserades 

till studien varav 

1294 fick 

behandling. 

300 mg: 7,6 

(p = 0,001) 

150 mg: 8 (p 

= 0,001) 

50 mg: 17,8 
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treatment of 

migraine (62) 

behandling av akut 

migrän. 

Studie 2  

Randomized 

controlled trial 

of the CGRP 

receptor 

antagonist MK-

3207 in the 

acute treatment 

of migraine 

(63) 

Att undersöka 

effektiviteten hos 

CGRP-

receptorantagonisten 

MK-3207 vid 

behandling av akut 

migrän. 

Randomiserad, 

placebokontrollerad, 

dubbelblind, med 

parallella grupper 

och bestod av två 

steg. 

676 patienter 

randomiserades 

till studien varav 

547 blev 

behandlade. 

2,5 mg: 37 

5 mg: 62,5 

10 mg: 6,4 (p 

=0,050) 

20 mg: 10,9 

50 mg: 8,5 

100 mg: 7,2 

(p = 0,050) 

200 mg: 3,8 

(p = 0,001) 

Studie 3 

Calcitonin 

Gene–Related 

Peptide 

Receptor 

Antagonist 

BIBN 4096 BS 

for the Acute 

Treatment of 

Migrain (34) 

Att undersöka 

effektiviteten, 

säkerheten och 

toleransen av 

CGRP-

receptorantagonisten 

BIBN 4096 BS vid 

behandling av akut 

migrän. 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

internationell 

multicenterstudie 

127 patienter 

randomiserades 

till studien varav 

126 blev 

behandlade. 

0,25 mg: 

ingen effekt 

0,5 mg: ingen 

effekt 

1 mg: 5,6 

2,5 mg: 2,4 (p 

=0,001) 

5 mg: 4,3 

10 mg: 4,3 

Studie 4 

A phase IIb 

randomized, 

double-blind, 

placebo-

controlled trial 

of ubrogepant 

for the acute 

treatment of 

migraine (58) 

Att undersöka 

effektiviteten och 

toleransen av 

CGRP-

receptorantagonisten 

ubrogepant vi 

behandling av akut 

migrän.  

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebokontrollerad, 

fas 2b, 

multicenterstudie. 

834 patienter 

randomiserades 

till studien, 640 

fick behandling 

och 627 

fullföljde 

studien. 

1 mg: sämre 

än placebo 

10 mg: 16,9 

25 mg: 8 (p = 

0,013) 

50 mg: 8,3 (p 

= 0,020) 

100 mg: 6 (p 

= 0,003) 
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Studie 1 

Randomized, controlled trial of telcagepant for the acute treatment of migraine 

(61) 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten hos telcagepant som var den 

första orala CGRP-receptorantagonisten (61).  

Studiens upplägg 

Studien gjordes av läkare och professorer från Merck Research Laboratories, 

University of Vermont College of Medicine, University of Duisburg-Essen och 

University of Washington Medical Center (61). Studien genomfördes mellan mars 

2007 och november 2007 på 83 olika ställen i Europa, USA och Latinamerika (61). 

De primära utfallsvariablerna för studien bestod av fem delar: minskad smärta, 

smärtfrihet, frånvaro av ljuskänslighet, frånvaro av ljudkänslighet och frånvaro av 

illamående två timmar efter intagande av läkemedlet (61). Den sekundära 

utfallsvariabeln var att patienterna skulle vara fortsatt smärtfria i 24 timmar (61).   

Studien var randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind och bestod av fyra 

parallella grupper (61). Patienterna fick antingen 50 mg telcagepant, 150 mg 

telcagepant, 300 mg telcagepant eller placebo (61). Fördelningen av patienter i de 

olika grupperna var 1:2:2:2 (61). Patienterna var instruerade till att ta läkemedlet ifall 

de fick en migränattack med måttlig till svår värk (61). Patienterna hade även 

möjlighet att ta en blindad andra dos efter två timmar ifall de inte kände någon 

förbättring samt om värken återkom inom 48 timmar efter den första dosen (61). 

Patienterna hade även möjlighet att ta annan valfri migränmedicin efter två timmar 

istället för en andra blindad dos eller så kunde de avstå från att ta mer läkemedel 

(61). Under 48 timmar efter initialdosen antecknade patienterna hur de bedömde 

effekten och ifall de hade tagit några andra läkemedel (61). Patienterna antecknade 

även eventuella negativa upplevelser fram tills nästa läkarbesök (61). Patienterna var 

ombedda att träffa läkare på kliniken sju dagar efter intag av studieläkemedlet för 

genomgång av anteckningar, medicinsk efterföljsamhet och säkerhetgenomgång 

(61). Huvudvärken bedömdes efter en fyrgradig skala (smärtfri, mild smärta, måttlig 

smärta eller svår smärta) vid intagande av studieläkemedlet samt efter en halvtimme, 

en timma, en och en halv timma, två timmar, två och en halv timma och efter ett 

dygn (61). Vid samma tillfällen bedömdes även förekomsten av illamående, 

kräkningar, ljuskänslighet, ljudkänslighet och funktionella begränsningar enligt en 

fyrgradig skala (normalt, milt nedsatt, svårt nedsatt eller kräver sängliggande) (61). 

Säkerheten och tolerans av läkemedlet bedömdes via spontanrapporteringar och 

genom fysiska undersökningar, laboratorieundersökningar, EKG och vitala tecken 

före och efter studien (61). Statistiska beräkningar gjordes i studien för att ge en 

power på minst 90 % (61). Gruppen som fick 50 mg telcagepant var med för att få 

bättre förståelse för dosresponsen men var inte fördefinierad för analys av 

utfallsvariabler och var heller inte med i powerberäkningen (61). Patienterna som var 

med i studien var 18 år eller äldre, hade haft migrän med eller utan aura i ett år (som 

mötte kriterierna som International Headache Society tagit fram), hade haft en till 

åtta migränanfall per månad de senaste två månaderna som var måttliga till svåra i 
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styrka samt så skulle patienterna vara i god hälsa i övrigt (61). Patienterna fick inte 

ha några kardiovaskulära sjukdomar eller okontrollerad hypertoni (61). Patienterna 

fick ta förebyggande migränläkemedel så länge den dagliga dosen inte ändrats de 

senaste tre månaderna innan studiens början (61). Starka CYP3A4-hämmare eller -

inducerare var inte tillåtna under studien då dessa integrerar med telcagepant (61). 

1703 personer randomiserades till studien (61). 244 personer randomiserades till 

gruppen som skulle ta 50 mg telcagepant, 485 personer randomiserades till gruppen 

som skulle ta 150 mg telcagepant, 484 personer randomiserades till gruppen som 

skulle ta 300 mg telcagepant och 490 personer randomiserades till gruppen som fick 

placebo (61). Det blev bortfall i alla grupper och antalet patienter som fick 

behandling i de olika grupperna blev 177, 381, 371 och 365 (61). Alla som 

behandlades var med i utvärderingen av effekt och säkerhet (61).   

Resultat 

Både telcagepant 150 mg och telcagepant 300 mg var mer effektiva än placebo 

utifrån både de primära och sekundära utfallsvariablerna (61). Andelen patienter som 

var smärtfria efter två timmar var 10,7 % i placebogruppen, 16,5 % i gruppen som 

fick 50 mg telcagepant, 23,2 % (p = 0,001) i gruppen som fick 150 mg telcagepant 

och 23,8 % (p = 0,001) i gruppen som fick 300 mg telcagepant (61). Andelen 

patienter som fick biverkningar var 30,9 % i gruppen som fick placebo, 32,2 % i 

gruppen som fick 50 mg telcagepant, 30,7 % i gruppen som fick 150 mg telcagepant 

och 34,6 % i gruppen som fick 300 mg telcagepant (61). 

 

Studie 2  

Randomized controlled trial of the CGRP receptor antagonist MK-3207 in the 

acute treatment of migraine (62) 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten hos CGRP-

receptorantagonisten MK-3207 vid behandling av akut migrän (62).  

Studiens upplägg 

Studien gjordes av personer från Merck & Co. Inc., USA, Swedish Headache Center, 

USA, Mayo Clinic, USA och University of California, USA (62). Studien 

genomfördes mellan juli 2008 och januari 2009 på 47 olika ställen i Europa, USA 

och Kanada (62). Den primära utfallsvariabeln var antalet patienter som var smärtfria 

två timmar efter att de fått läkemedlet (62). Det fanns fem sekundära utfallsvariabler: 

minskad smärta efter två timmar, avsaknad av ljuskänslighet efter två timmar, 

avsaknad av ljudkänslighet efter två timmar, avsaknad av illamående efter två 

timmar och fortsatt smärtfrihet i 24 timmar (62). Studien var randomiserad, 

placebokontrollerad, dubbelblind, hade parallella grupper och bestod av två steg (62). 

Studien bestod av två interna effektanalyser för att hitta den bästa doseringen (62). 

En eller flera doser skulle tas bort efter en första analysen och en till dos kunde 

tillsättas, antingen högre eller lägre, efter den andra analysen (62). Patienterna 
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randomiserades först till grupper som fick 2,5; 5, 10, 20, 50 eller 100 mg MK-3207 

eller placebo (62). Efter första analysen togs dosen på 2,5 mg bort och efter andra 

analysen lades en dos på 200 mg till (62). Patienterna var instruerade till att ta 

läkemedlet ifall de fick en migränattack med måttlig till svår värk (62). Ifall 

patienterna inte kände någon förbättring efter två timmar hade de möjlighet att ta 

valfritt migränläkemedel (62).  Under 48 timmar efter intagande av läkemedlet 

antecknade patienterna värkens svårighetsgrad, symtom associerade med migrän och 

eventuella biverkningar (62). Patienterna var ombedda att träffa läkare på kliniken 

fem till sju dagar efter intag av studieläkemedlet för genomgång av anteckningar, 

medicinsk efterföljsamhet och säkerhetgenomgång (62). Huvudvärken bedömdes 

efter en fyrgradig skala (smärtfri, mild smärta, måttlig smärta eller svår smärta) vid 

intagande av studieläkemedlet samt efter en halvtimme, en timma, en och en halv 

timma, två timmar, två och en halv timma, ett dygn och två dygn (62). Vid samma 

tillfällen bedömdes även förekomsten av illamående, kräkningar, ljuskänslighet, 

ljudkänslighet och funktionella begränsningar enligt en fyrgradig skala (normalt, milt 

nedsatt, svårt nedsatt eller kräver sängliggande) (62). Säkerheten och tolerans av 

läkemedlet bedömdes via spontanrapporteringar och genom fysiska undersökningar, 

laboratorieundersökningar, EKG och vitala tecken före och efter studien (62). 

Statistiska beräkningar gjordes i studien för att ge en power på minst 90 % (62). 

Patienterna som var med i studien var mellan 18 och 65 år, hade haft migrän med 

eller utan aura i ett år (som mötte kriterierna som International Headache Society 

tagit fram) som vanligtvis varade i 4-72 timmar ifall den inte behandlades, hade haft 

två till åtta migränanfall per månad de senaste två månaderna som var måttliga till 

svåra i styrka samt så skulle patienterna vara i god hälsa i övrigt (62). Patienterna 

fick ta förebyggande migränläkemedel så länge den dagliga dosen inte ändrats de 

senaste tre månaderna innan studiens början (62). Patienter som hade lindrig migrän, 

migränattacker som gick över på mindre än två timmar, spänningshuvudvärk som var 

svår att skilja från migrän, fler än 15 migränanfall per månad, hade tagit läkemedel 

för akut huvudvärk med än tio gånger på månad de senaste tre månaderna, hade 

basilärtyp eller hemiplegisk migränhuvudvärk eller som hade fått sitt första 

migränanfall efter 50 års ålder exkluderades från studien (62). Starka CYP3A4-

hämmare eller -inducerare var inte tillåtna under studien då dessa integrerar med 

MK-3207 (62). Patienterna fick inte ha kardiovaskulära sjukdomar och kvinnorna i 

studien fick inte amma, vara gravida eller planera att bli gravida inom det närmsta 

halvåret (62). 676 patienter randomiserades till studien varav 547 blev behandlade 

(62). 

Resultat 

200 mg MK-3207 gav en signifikant skillnad i jämförelse med placebo för den 

primära utfallsvariabeln och 10 mg och 100 mg MK-3207 gav en nominell 

signifikant skillnad (62). Andelen patienter som var smärtfria efter två timmar var 

9,8 % i placebogruppen, 12,5 % av de som fick 2,5 mg MK-3207, 11,4 % av de som 

fick 5 mg MK-3207, 25,4 % (p =0,050) av de som fick 10 mg MK-3207, 19 % av de 

som fick 20 mg MK-3207, 21,5 % av de som fick 50 mg MK-3207, 23,7 % (p = 

0,050) av de som fick 100 mg MK-3207 och 36,2 % (p = 0,001) av de som fick 200 

mg MK-3207 (62). Andelen patienter som fick biverkningar var 20,4 % i 
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placebogruppen, 31,3 % av de som fick 2,5 mg MK-3207, 38,3 % av de som fick 5 

mg MK-3207, 25,8 % av de som fick 10 mg MK-3207, 26,9 % av de som fick 20 mg 

MK-3207, 26,5 % av de som fick 50 mg MK-3207, 30,6 % av de som fick 100 mg 

MK-3207 och 27 % av de som fick 200 mg MK-3207 (62).  

 

Studie 3 

Calcitonin Gene–Related Peptide Receptor Antagonist BIBN 4096 BS for the 

Acute Treatment of Migrain (32) 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effektiviteten, säkerheten och toleransen av 

CGRP-receptorantagonisten BIBN 4096 BS (32).  

Studiens upplägg 

Studien gjordes av läkare och professorer från neurologiska institutionen på Glostrup 

sjukhus tillhörande Köpenhamns universitet, från neurologiska institutionen på 

Essens universitet, från neurologiska institutionen på universitetssjukhuset i Münster, 

från Institute of Neurology i London och från Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals 

(32). Studien genomfördes mellan februari och december 1999 på 16 olika ställen i 

Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna (32). Den primära 

utfallsvariabeln var minskad smärta efter två timmar från måttlig eller svår värk till 

mild värk eller ingen värk (32). Sekundära utfallsvariabler var antalet patienter som 

svarade på behandlingen efter 30 minuter, en timma, fyra timmar och 24 timmar efter 

infusionen, antalet patienter som blev smärtfria efter 30 minuter, en timma, två 

timmar, fyra timmar och 24 timmar efter infusionen, antalet patienter som fortsatte 

svara på behandling i 24 timmar, avsaknad av ljuskänslighet, avsaknad av 

ljudkänslighet, avsaknad av illamående, användandet av andra migränläkemedel, 

biverkningar, ändrat blodtryck, ändrad puls samt kliniska laboratorievärden (32). Det 

var en randomiserad, dubbelblind, internationell multicenterstudie (32). 126 patienter 

med migrän fick antingen placebo eller 0,25; 0,5; 1, 2,5; 5 eller 10 mg BIBN 4096 

BS intravenöst under tio minuter (32). Studien använde en gruppsekvensiell adaptiv 

behandlingsuppdragsdesign för att minimera antalet patienter som får en icke-

effektgivande dos (32). Målet med denna studiedesign var att hitta den lägsta 

effektiva dosen jämfört med placebo (32). Studien var designad för att ge en power 

på 80 % (32). Patienter var ombedda att komma till kliniken ifall de fick en akut 

migränattack (32). De inkluderades i studien om värken var måttlig till svår, attacken 

hade hållit på i mindre än sex timmar och ingen förbättring hade skett (32). 

Patienterna fick då en 10 minuter lång intravenös infusion med antingen placebo 

eller 0,25; 0,5; 1, 2,5; 5 eller 10 mg BIBN 4096 BS (32). Huvudvärken bedömdes 

som mild, måttlig eller svår (32). Även förekomst av illamående, kräkningar, 

funktionella begränsningar, ljudkänslighet och ljuskänslighet mättes (32). Effekten 

mättes efter 30 minuter, en timma, två timmar och fyra timmar på kliniken samt efter 

ett dygn med hjälp av en telefonintervju (32). Biverkningar och användandet av 

andra migränläkemedel dokumenterades fram till dag sju (32). En säkerhetsansvarig 

bedömde säkerheten och toleransen (32). Patienterna som var med i studien var 
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mellan 18 och 65 år, hade haft migrän med eller utan aura i ett år (som mötte 

kriterierna som International Headache Society tagit fram), hade haft en till sex 

migränanfall i månaden det senaste halvåret, hade fått sitt första migränanfall innan 

50 års ålder och hade lämnat skriftligt samtycke (32). Patienter exkluderades ifall de 

överanvände något läkemedel, om de ofta hade huvudvärk som inte var migrän samt 

om de hade någon allvarlig psykisk eller medicinsk sjukdom (32). 127 patienter 

randomiserades till studien varav 126 blev behandlade (32). 

Resultat 

Andelen patienter som gick från måttlig eller svår värk till mild värk eller ingen värk 

efter två timmar var 27 % i placebogruppen, 0 % av de som fick 0,25 mg, 25 % av de 

som fick 0,5 mg, 45 % av de som fick 1 mg, 66 % av de som fick 2,5 mg, 76 % av de 

som fick 5 mg och 68 % av de som fick 10 mg BIBN 4096 BS (32). Andelen 

patienter som var smärtfria efter två timmar var 2 % i placebogruppen, 0 % av de 

som fick 0,25 mg, 0 % av de som fick 0,5 mg, 20 % av de som fick 1 mg, 44 % (p 

=0,001) av de som fick 2,5 mg, 25 % av de som fick 5 mg och 25 % av de som 10 

mg BIBN 4096 BS (32). 2,5 mg BIBN 4096 BS valdes ut som den lägsta effektiva 

dosen jämfört med placebo (32). 20 % av alla som fick BIBN 4096 BS fick 

biverkningar, 12 % av de som fick placebo fick biverkningar och av de som fick en 

dos på 2,5 mg BIBN 4096 BS fick 25 % biverkningar (32). 

 

Studie 4 

A phase IIb randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ubrogepant for 

the acute treatment of migraine (57) 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten och toleransen av CGRP-

receptorantagonisten ubrogepant (57).  

Studiens upplägg 

Studien gjordes av personer från Merck & Co. Inc, Kenilworth, Department of 

Neurology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, Montefiore Headache 

Center, Bronx, Department of Neurology, The Mayo Clinic, Scottsdale och 

Department of Neurology, Stanford University Medical Center, Palo Alto (57). 

Studien genomfördes mellan juli och december 2012 på 55 olika ställen i USA (57). 

Den primära utfallsvariabeln bestod av två delar, smärtfrihet två timmar efter 

administrering av läkemedlet samt minskad smärta (från måttlig eller svår värk till 

mild eller ingen värk) två timmar efter aministering av läkemedlet (57). Sekundära 

utfallsvariabler var bland annat frånvaro av ljuskänslighet, ljudkänslighet och 

illamående efter två timmar och fortsatt smärtfrihet och minskad smärta i ett och två 

dygn efter administrering av läkemedlet (57). Det var en randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad, fas 2b, multicenterstudie (57). 834 patienter randomiserades till 

studien för att behandla ett migränanfall med antingen 1mg, 10mg, 25mg, 50mg eller 

100mg ubrogepant eller placebo (57). Fördelningen mellan grupperna var 1:1 (57).  
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Patienterna var instruerade att ta läkemedlet ifall de fick ett migränanfall med måttlig 

till svår smärta, anfallet hade pågått i mindre än fyra timmar, det var ett nytt anfall 

och inte ett anfall från de senaste två dygnen som hade blossat upp igen, patienten 

hade inte haft någon annan huvudvärk eller migrän de senaste två dygnen och 

anfallet var inte på väg att försvinna av sig själv (57). Huvudvärken bedömdes efter 

en fyrgradig skala (smärtfri, mild smärta, måttlig smärta eller svår smärta) vid 

intagande av studieläkemedlet samt efter en halvtimme, en timma, en och en halv 

timma, två timmar, tre timmar, fyra timmar, sex timmar, åtta timmar, ett dygn och 

två dygn och antecknades i en dagbok (57). Även sekundära utfallsvariabler 

antecknades (57). Studien var designad för att ge en power på minst 84 % (57). 

Patienterna som var med i studien var mellan 18 och 65 år, hade haft migrän med 

eller utan aura i ett år (enligt International Classification of Headache Disorders 

kriterier) och hade haft två till åtta migränanfall per månad som var måttliga till svåra 

de senaste två månaderna  (57). Patienter som hade spänningshuvudvärk som var 

svår att skilja från migrän, fler än 15 migränanfall per månad, hade tagit läkemedel 

för akut huvudvärk med än tio gånger på månad de senaste tre månaderna, hade 

basilärtyp eller hemiplegisk migränhuvudvärk, hade haft ett migränanfall som krävde 

sjukhusbesök de senaste två månaderna, hade använt opioder eller barbiturater de 

senaste två månaderna för att behandla ett migränanfall eller som hade fått sitt första 

migränanfall efter 50 års ålder exkluderades från studien (57). Av de 834 patienter 

som randomiserades till studien var det 640 som fick behandling och 627 som 

fullföljde studien (57). 

Resultat 

100 mg ubrogepant var signifikant mer effektiv än placebo när det kommer till 

smärtfrihet efter två timmar och 25 mg och 50 mg ubrogepant var nominellt 

signifikant mer effektiva (57). Andelen patienter som var smärtfria efter två timmar 

var 8,9 % i placebogruppen, 5,6 % av de som fick 1 mg, 14,8 % av de som fick 10 

mg, 21,4 % (p = 0,013) av de som fick 25 mg, 21 % (p = 0,020) av de som fick 50 

mg och 25,5 % (p = 0,003) av de som fick 100 mg ubrogepant (57). Andelen 

patienter som fick biverkningar var 24,8 % i placebogruppen, 30,8 % av de om fick 1 

mg, 26,9 % av de som fick 10 mg, 20,4 % av de som fick 25 mg, 21,5 % av de som 

fick 50 mg och 29,4 % av de som fick 100 mg ubrogepant (57). 

  

Tabell 2. Sammanfattning av de fyra studierna med monoklonala antikroppar.  

Studie Syfte Design Deltagare Resultat 

Studie 5 

Safety and 

efficacy of 

LY2951742, a 

monoclonal 

antibody to 

calcitonin gene-

related peptide, 

for the 

prevention of 

Att undersöka 

effektiviteten 

och säkerheten 

av LY2951742 

som är en 

monoklonal 

antikropp riktad 

mot CGRP. 

Randomiserad, 

placebokontrollerad, 

dubbelblind fas två 

studie. 

482 patienter 

screenades varav 

218 

randomiserades 

till studien. 

150 mg 

LY2951742: 4,2 

(62,5 %) dagar 

mindre med 

migrän (p = 

0,003) 

Placebo: 3 (42,3 

%) dagar mindre 

med migrän. 



22 
 

migraine: a 

phase 2, 

randomised, 

double-blind, 

placebo-

controlled study 

(57) 

Studie 6 

Safety and 

efficacy of 

ALD403, an 

antibody to 

calcitonin gene-

related peptide, 

for the 

prevention of 

frequent 

episodic 

migraine: a 

randomised, 

double-blind, 

placebo-

controlled, 

exploratory 

phase 2 trial (64) 

Att undersöka 

effektiviteten, 

säkerheten och 

toleransen av 

ALD403 som är 

en monoklonal 

antikropp riktad 

mot CGRP. 

Randomiserad, 

placebokontrollerad, 

dubbelblind fas två 

studie. 

174 patienter 

randomiserades 

till studien varav 

163 fick 

behandling. 

1000 mg 

ALD403: 5,5 

(65 %) dagar 

mindre med 

migrän (p = 

0,0306)  

Placebo: 4,4 (50 

%) dagar mindre 

med migrän. 

Studie 7  

Safety and 

efficacy of AMG 

334 for 

prevention of 

episodic 

migraine: a 

randomised, 

double-blind, 

placebo-

controlled, phase 

2 trial (60) 

Att undersöka 

säkerheten och 

effektiviteten av 

AMG 334 som 

är en 

monoklonal 

antikropp riktad 

mot CGRP. 

Randomiserad, 

placebokontrollerad, 

dubbelblind, fas 2, 

multicenterstudie. 

483 patienter 

randomiserades 

till studien varav 

448 genomgick 

behandling. 

Placebo: 2,3 (26 

%) dagar mindre 

med migrän  

7 mg AMG 334: 

2,2 (26 %) dagar 

mindre med 

migrän 

21 mg AMG 

334: 2,4 (27 %) 

dagar mindre 

med migrän 

70 mg AMG 

334: 3,4 (40 %) 

dagar mindre 

med migrän (p = 

0,021) 

Studie 8 

Fremanezumab 

for the 

Preventive 

Treatment of 

Chronic 

Migraine (65) 

Att undersöka 

effektiviteten av 

fremanezumab 

som är en 

monoklonal 

antikropp riktad 

mot CGRP. 

Randomiserad, 

placebokontrollerad, 

dubbelblind, fas 3 

studie med 

parallella grupper. 

1130 patienter 

randomiserades 

till studien varav 

1034 fullföljde 

studien. 

Fremanezumab 

kvartalsvis: 4,3 

(33 %) dagar 

mindre med 

huvudvärk (p = 

0,001) 

Fremanezumab 

månadsvis: 4,6 

(36 %) dagar 

mindre med 

huvudvärk (p = 

0,001) 
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Placebo: 2,5 (19 

%) dagar mindre 

med huvudvärk. 

 

Studie 5 

Safety and efficacy of LY2951742, a monoclonal antibody to calcitonin gene-

related peptide, for the prevention of migraine: a phase 2, randomised, double-

blind, placebo-controlled study (56) 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka effektiviteten och säkerheten av 

LY2951742 som är en monoklonal antikropp riktad mot CGRP (56). 

Studiens upplägg  

Studien gjordes av professorer och läkare från Department of Neurology, Mayo 

Clinic, Phoenix, Wellcome Trust Clinical Research Facility, Kings College London, 

Department of Neurology, University of California, San Francisco, Department of 

Neurology, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, 

Craniofacial Pain Center, Tufts University School of Dental Medicine, Boston, 

Headache and Face Pain Program, Tufts Medical Center, Boston, Eli Lilly and 

Company, Indianapolis och Arteaus Therapeutics, Cambridge (56). Studien 

genomfördes mellan juli 2012 och september 2013 på 35 olika ställen i USA (56). 

Den primära utfallsvariabeln i studien var skillnaden i antal dagar med migrän under 

en 28 dagars period (56). Sekundära utfallsvariabler var skillnaden i antal dagar med 

huvudvärk eller möjlig migrän under en 28 dagars period samt hur stor andel som 

svarade på behandlingen med en minskning på minst 50 % i antalet dagar med 

migrän (56). Det var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind fas två 

studie (56). Studien var uppdelad i fyra steg, första perioden screenades patienter 

samt så avslutades all användning av andra förebyggande läkemedel, i andra 

perioden mätte man hur många migrändagar per månad patienterna vanligtvis ligger 

på, under tredje perioden behandlades patienterna och under fjärde perioden som 

bestod av 12 veckor fortsatte man mäta toleransen av läkemedlet (56). Patienterna 

injicerades subcutant varannan vecka under tolv veckor med antingen 150 mg 

LY2951742 eller placebo (56). Den primära utfallsvariabeln mättes under veckorna 

9-12 (56). Studien var designad för att ge en power på 90 % (56). Patienterna som 

var med i studien var mellan 18 och 65 år, hade haft migrän med eller utan aura i ett 

år (enligt International Classification of Headache Disorders kriterier) och hade 

mellan fyra och 14 dagar med migrän per månad (56). Patienterna var tvungna att 

avsluta förebyggande läkemedelsbehandling minst 30 dagar innan period två (120 

dagar ifall de tog botulinumtoxin) och fick inte ta någon annan förebyggande 

läkemedelsbehandling under behandlingen med studieläkemedlet (56). Patienterna 

exkluderades ifall de hade kronisk migrän, migrän av basilärtyp, hemiplegisk migrän 

eller oftalmoplegisk migrän, ifall de hade haft huvudvärk som inte var migrän eller 

spänningshuvudvärk under det senaste året eller ifall de hade 15 dagar eller mer med 

migrän per månad (56). 482 patienter screenades varav 218 randomiserades till 

studien. Av dessa var det bara en som inte inkluderades i analysen av studien (56).  
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Resultat 

De som fick 150 mg LY2951742 fick en minskning med 4,2 (62,5 %) (p = 0,003) 

dagar med migrän under en 28-dagarsperiod och de som fick placebo fick en 

minskning med 3 (42,3 %) dagar (56). Andelen som fick biverkningar var 72 % i 

gruppen som fick LY2951742 och 67 % i gruppen som fick placebo (56).  

 

Studie 6 

Safety and efficacy of ALD403, an antibody to calcitonin gene-related peptide, for 

the prevention of frequent episodic migraine: a randomised, double-blind, placebo-

controlled, exploratory phase 2 trial (63) 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka effektiviteten, säkerheten och toleransen av 

ALD403 som är en monoklonal antikropp riktad mot CGRP (63).  

Studiens upplägg 

Studien gjordes av professorer och läkare från bland annat Department of Neurology, 

University of California, San Francisco, Department of Neurology and the Montefi 

ore Headache Center, Albert Einstein College of Medicine, Bronx och Danish 

Headache Center and Department of Neurology, Glostrup Hospital, Faculty of 

Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Köpenhamn (63). Studien 

genomfördes mellan januari och december 2013 på 26 olika ställen i USA (63). Den 

primära utfallsvariabeln i studien var skillnaden i antal dagar med migrän under en 

28 dagars period (63). Det var en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind fas 

två studie (63). Patienterna fick en intravenös dos med antingen 1000 mg ALD403 

eller placebo (63). Fördelningen mellan grupperna var 1:1 (63). Patienterna fick 

injektionen inom tio dagar efter randomiseringen (63). Patienterna antecknade när de 

hade huvudvärk samt huvudvärkens karaktär i en e-dagbok (63). Patienterna besökte 

studiecentret vid screening, vid injektionstillfället samt vecka 2, 4, 8, 12 och 24 efter 

injektionen (63). Vid varje besök kontrollerades e-dagboken, EKG, biverkningar och 

laboratorieresultat (63). Studien var designad för att ge en power på minst 90 % (63). 

Patienterna som var med i studien var mellan 18 och 55 år, hade haft migrän med 

eller utan aura i ett år (enligt International Classification of Headache Disorders 

kriterier) och hade mellan fem och 14 dagar med migrän per månad (63). Patienterna 

exkluderades ifall de hade fått sitt första migränanfall efter 50 års ålder, ifall de 

regelbundet använde förebyggande migränläkemedel, ifall de använt botulinumtoxin 

det senaste halvåret samt ifall de hade kronisk spänningshuvudvärk, hypnisk 

huvudvärk, hemicrania continua, huvudvärk som uppstått nyligen, migrän av 

basilärtyp, hemiplegisk migrän eller sporadisk migrän (63). 174 patienter 

randomiserades till studien varav 163 fick behandling (63). 

Resultat 

De som fick 1000 mg ALD403 fick en minskning med 5,5 (65 %) (p = 0,0306) dagar 

med migrän per månad och de som fick placebo fick en minskning med 4,4 (50 %) 
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dagar med migrän per månad (63). Andelen som fick biverkningar var 57 % i 

gruppen som fick 1000 mg ALD403 och 52 % i gruppen som fick placebo (63).  

 

Studie 7  

Safety and efficacy of AMG 334 for prevention of episodic migraine: a 

randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial (59) 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka säkerheten och effektiviteten av AMG 334 som 

är en monoklonal antikropp riktad mot CGRP (59).  

Studiens upplägg 

Studien gjordes av professorer och läkare från bland annat Department of Neurology, 

Mayo Clinic, Scottsdale, Department of Neurology NIHR-Wellcome Trust King’s 

Clinical Research Facility, King’s College London, London och Department of 

Neurology, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin (59). Studien genomfördes 

mellan augusti 2013 och november 2014 på 59 olika ställen i Nordamerika och 

Europa (59). Den primära utfallsvariabeln i studien var skillnaden i antal dagar med 

migrän under en månad (59). Sekundära utfallsvariabler var andelen patienter som 

svarade på behandlingen med en minskning på minst 50 % i antalet dagar med 

migrän per månad samt förändringen i antalet migränanfall per månad (59). Det var 

en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, fas 2, multicenterstudie (59). 

Studien bestod av fyra faser. Första fasen bestod av screening, andra fasen bestod av 

dubbelblind behandling, tredje fasen bestod av öppen fortsättning av behandling och 

fjärde fasen bestod av en uppföljning av säkerheten (59). Patienternas fick en 

subcutan injektion med antingen placebo, 7 mg AMG 334, 21 mg AMG 334 eller 70 

mg AMG 334 en gång i månaden under tolv veckor (59). I en e-dagbok antecknades 

information om huvudvärken så som när den startade, när den slutade, hur stark 

smärtan var, andra symtom samt ifall patienten behövde ta några akuta 

migränläkemedel (59). Studien var designad för att ge en power på 80 % (60). 

Patienterna som var med i studien var mellan 18 och 60 år, hade haft migrän med 

eller utan aura i ett år (enligt International Classification of Headache Disorders 

kriterier) och hade mellan fyra och 14 dagar med migrän per månad (59). Patienterna 

exkluderades ifall de hade 15 dagar med migrän eller mer per månad, ifall de var 

äldre än 50 år när de fick sitt första migränanfall, ifall de led av Hortons huvudvärk, 

ifall de led av hemiplegisk migrän, ifall de överanvände akut migränmedicin eller 

ifall de inte svarat på sex veckors behandling med minst två förebyggande läkemedel 

(59). 483 patienter randomiserades till studien varav 448 genomgick behandling (59). 

Resultat 

7 mg och 21 mg AMG 334 gav ingen signifikant skillnad i jämförelse med placebo 

(59). De som fick placebo fick en minskning med 2,3 (26 %) dagar med migrän per 

månad, de som fick 7 mg AMG 334 fick en minskning med 2,2 (26 %) dagar, de som 

fick 21 mg AMG 334 fick en minskning med 2,4 (27 %) dagar och de som fick 70 
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mg AMG 334 fick en minskning med 3,4 (40 %) (p = 0,021) dagar (59). Andelen 

som fick biverkningar var 54 % i gruppen som fick placebo, 50 % i gruppen som fick 

7 mg AMG 334, 51 % i gruppen som fick 21 mg AMG 334 och 54 % i gruppen som 

fick 70 mg AMG 334 (59). 

 

Studie 8 

Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine (64) 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka effektiviteten av fremanezumab som är en 

monoklonal antikropp riktad mot CGRP (64). Studien gjordes av professorer och 

läkare från Jefferson Headache Center, Thomas Jefferson University, Philadelphia; 

Teva Pharmaceuticals; Frazer; Mayo Clinic Arizona, Phoenix och National Institute 

for Health Research– Wellcome Trust King’s Clinical Research Facility, King’s 

College London, London (64). Studien genomfördes mellan mars 2016 och januari 

2017 på 132 platser i nio olika länder (64). 

Studiens upplägg 

Den primära utfallsvariabeln i studien var skillnaden i antal dagar med huvudvärk 

under en månad (dagar då huvudvärken varade i minst fyra timmar och var måttlig 

till svår eller krävde behandling med akuta migränspecifika läkemedel) (64). 

Sekundära utfallsvariabler var skillnaden i antal dagar med migrän under en månad, 

andelen patienter som svarade på behandlingen med en minskning på minst 50 % i 

antalet dagar med migrän per månad samt skillnaden i antalet dagar då det krävdes 

akuta huvudvärksläkemedel per månad (64). Det var en randomiserad, 

placebokontrollerad, dubbelblind, fas 3 studie med parallella grupper (64). 

Patienterna i studien skulle antingen ta fremanezumab kvartalsvis, månadsvis eller 

placebo (64). Fördelningen mellan grupperna var 1:1:1 (64). Alla patienter fick tre 

subkutana injektioner, en vid studiens start, en vid vecka fyra och en vid vecka åtta 

(64). Patienterna som fick fremanezumab kvartalsvis fick 675 mg fremanezumab vid 

studiens start och sedan placebo vid vecka fyra och åtta (64). Patienterna som fick 

fremanezumab månadsvis fick 675 mg fremanezumab vid studiens start och sedan 

225 mg fremanezumab vecka fyra och åtta (64). Patienterna besökte klinikerna vid 

fem tillfällen för utvärdering; vid screening, vid studiens start, vecka fyra, vecka åtta 

och vecka tolv (64). Huvudvärksdata antecknades dagligen i en e-dagbok (64). 

Studien var designad för att ge en power på 90 % (64). Patienterna som var med i 

studien var mellan 18 och 70 år, hade haft migrän i minst ett år (enligt International 

Classification of Headache Disorders kriterier) samt hade haft huvudvärk som mötte 

kriterierna för kronisk migrän den senaste månaden (64). Patienterna exkluderades 

ifall de använt botulinumtoxin de senaste fyra månaderna, ifall de använt opioder 

eller barbiturater på mer än 4 dagar under preinterventionperioden, ifall de använt 

interventioner eller anordningar för migrän de senaste två månaderna eller ifall de 

inte svarat på behandling med minst två av fyra förebyggande läkemedel (64). 1130 

patienter randomiserades till studien varav 1034 fullföljde studien (64). 
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Resultat 

De som fick fremanezumab kvartalsvis fick en minskning med 4,3 (33 %) (p = 

0,001) dagar med huvudvärk per månad, de som fick fremanezumab månadsvis fick 

en minskning med 4,6 (36 %) (p = 0,001) dagar och de som fick placebo fick en 

minskning med 2,5 (19 %) dagar (64). Andelen som fick biverkningar var 70 % i 

gruppen som fick fremanezumab kvartalsvis, 71 % i gruppen som fick 

fremanezumab månadsvis och 64 % i gruppen som fick placebo (64).  

 

Diskussion 
 

Denna litteraturstudie har undersökt peptid- och proteinbaserade läkemedel mot 

CGRP samt behandlingspotentialen för dessa vid behandling av migrän, jämfört med 

vedertagen farmaceutisk behandling. 

Effekt och säkerhet 
 

Alla behandlingsalternativ, både receptorantagonisterna och de monoklonala 

antikropparna, hade minst en dos som var mer effektiv än placebo (32, 56, 57, 59, 

61-64). Av alla receptorantagonister var telcagepant (studie 1) 300 mg den enda som 

var signifikant mer effektiv än placebo utifrån alla primära och sekundära 

utfallsvariabler (32, 57, 61, 62). Lägst NNT-tal av alla receptorantagonister fick 2,5 

mg BIBN 4096 BS (studie 3). Denna studie hade dock mycket lägre antal patienter 

än de andra studierna med receptorantagonister (32, 57, 61, 62). Alla studierna med 

receptorantagonister kommer fram till att de tolereras väl av patienterna (32, 57, 61, 

62). Senare upptäckter har dock lett till att utvecklingen av telcagepant, MK-3207 

och BIBN 4096 BS (studie 1, 2 och 3) har avbrutits, bland annat på grund av 

levertoxicitet (65, 66). Den enda av de fyra receptorantagonisterna som inte blivit 

stoppad är ubrogepant (studie 4), men där krävs ytterligare studier för att klarlägga 

säkerheten och det genomförs just nu en fas tre studie (67). 1000 mg ALD 403 

(studie 6) gav störst minskning i antalet dagar med migrän per månad av de 

monoklonala antikropparna, men i denna studie fick även placebo en stor minskning 

i antalet dagar med migrän vilket gör att 1000 mg ALD 403 (studie 6) var den 

antikropp som gav minst skillnad i jämförelse med placebo. Störst skillnad i 

jämförelse med placebo fick fremanezumab (studie 8) när det gavs månadsvis (56, 

59, 63, 64). NNT är inte beräknat för de monoklonala antikropparna då det saknades 

förutsättningar för det. Alla fyra studier med monoklonala antikroppar kommer fram 

till att monoklonala antikroppar riktade mot CGRP är effektiva vid förebyggande 

behandling av migrän och att de tolereras väl av patienterna (56, 59, 63, 64). Fler 

studier har gjorts som stödjer detta resultat (68, 69). Ingen av de monoklonala 

antikropparna har blivit stoppade och planen är att alla fyra ska lanseras i 

Storbritannien under 2018 och 2019 (70-73). Läkemedelsutvecklingen går att följa 

via Specialist Pharmacy Service (70-73)I studien med ALD403 (studie 6) var det 11 

patienter som blev helt fria från migrän, alla dessa patienter var med i gruppen som 
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fick ALD 403 vilket tyder på att det finns en grupp av migränpatienter där CGRP har 

avgörande roll vid uppkomsten av migrän (63). Denna upptäckt stödjer hypotesen 

om att även de vanligare formerna av migrän beror på en genetisk defekt (17). Det 

vore därför positivt med en bättre kartläggning av patofysiologin bakom migrän för 

att bättre kunna individanpassa behandlingen.  

En av anledningarna till att dessa studier gjorts är för att det behövs nya 

behandlingsalternativ då nuvarande behandling såsom triptaner inte är så effektiva 

som man skulle önska samt att de som lider av kardiovaskulära sjukdomar avrådes 

att ta dem (51, 52). Dock är det endast ett av preparaten i den här litteraturstudien 

som jämförts med en triptan. Studier har gjorts som jämför effekten av telcagepant 

med zolmitriptan. Dessa studier har kommit fram till att telcagepant antingen är lika 

effektiv eller något mer effektiv än zolmitriptan (74, 75). Receptorantagonisterna och 

de monoklonala antikropparna ger ingen vasokonstriktion vilket gör att de teoretisk 

sett borde vara säkra att använda för dem som lider av kardiovaskulära sjukdomar 

(61, 63). Dock verkar det inte ha varit några patienter med kardiovaskulära 

sjukdomar i studierna så det går inte att bara utifrån dessa studier säga om det 

faktiskt är säkert att ta dessa läkemedel om man lider av kardiovaskulära sjukdomar 

(61). Något som studierna dock bekräftar är att den vasokonstriktiva effekten som 

triptanerna har inte är nödvändigt för att effektivt kunna behandla migrän, både akut 

och förebyggande (63). Något som studierna inte tar upp är ifall patienterna i studien 

är sådana som svarar på behandling med triptaner eller inte. Då det inte finns någon 

information om detta går det heller inte att avgöra om personer som svara på 

behandling med receptorantagonister och monoklonala antikroppar är sådana som 

svarar på behandling med triptaner eller inte. Kommer de som redan svarar på 

befintlig behandling få ett nytt alternativ eller kommer de som inte blivit lindrade av 

existerande medicinsk behandling äntligen få en som hjälper?  

Styrkor och svagheter med valda studieupplägg 

 

Något som väcker många frågor är studiedesignen, mer specifikt urvalet av patienter. 

Patienterna i studierna är väldigt noga utvalda och utgör en väldigt specifik grupp av 

migränpatienter. För det första är patienterna i studierna relativt friska och verkar inte 

lida av några andra sjukdomar än migrän. Detta gör att det inte går att avgöra om 

studieläkemedlen är säkra att ta av dem som lider av andra sjukdomar. Den här typen 

av urval, med patienter som inte lider av något annat än sjukdomen som ska 

behandlas, är dock vanligt i så här tidiga studier och ett bredare patienturval brukar 

tillåtas i senare större studier med större fokus på säkerhet. En annan sak med 

patienturvalet som väcker frågor är åldern på patienterna. Enligt studiernas 

inklusionskriterier ska patienterna vara mellan 18 och 65 år för att få vara med i 

studierna men patienterna som faktiskt valts ut till studierna har alla varit runt 40. 

Varför? Är det bara för att patienterna ska vara så lika varandra åldersmässigt som 

möjligt eller finns det någon annan anledning? Migränanfallen brukar gravis börja 

avta efter 40-års ålder (4). Att välja ut patienter som är i denna åldern kan därför leda 

till falskpositiva resultat. Då personerna som gjort studierna är otroligt kunniga om 

migrän är de också självklart medvetna om att migrän brukar avta efter 40-års åldern. 
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Detta får en att misstänka att åldern på patienterna är ett medvetet val. Men då åldern 

påverkar både de som fått studieläkemedlen och de som fått placebo kan 

läkemedlens effekt ändå avgöras genom jämförelse med placebo. Men faktum är att 

de som fick placebo fick ganska bra effekt. Ändå är det ingen som tar upp åldern som 

en möjlig orsak till detta utan istället menar man att det till exempel kan bero på 

patienterna trodde att de fick läkemedel och att de därför förväntade sig att de skulle 

må bättre (57). Bland exklusionskriterierna i studierna nämns väldigt många andra 

typer av huvudvärk. Patienterna som är med i studierna får i princip bara ha migrän 

med eller utan aura och ingen annan typ av huvudvärk. Spänningshuvudvärk är med 

som ett exklusionskriterium i flera studier vilket kraftigt begränsar vilka som får vara 

med i studierna då det är vanligt att man har båda typerna av huvudvärk samt att 

migrän kan leda till spänningshuvudvärk och tvärt om (76). Ett väldigt märkligt 

exklusionskriterium i studierna med monoklonala antikroppar är att patienterna inte 

får vara med i studierna om de inte svarat på någon typ av förebyggande behandling 

tidigare. Detta talar emot syftet med att få fram nya behandlingsalternativ. En av 

anledningarna till att man vill få fram nya behandlingsalternativ är ju att man vill 

kunna hjälpa dem som inte svarar på befintlig behandling. Men dessa personer får 

som sagt inte vara med i studierna och fortsätter sakna behandling som hjälper.   

En annan sak som kan påverka resultatet i studierna är att folk oftast är villiga att 

vara med i studier när de mår som sämst. Detta innebär att utgångspunkten, det 

värdet som resultaten kommer jämföras med, är taget när patienternas migrän är som 

allra sämst och därifrån kan det bara bli bättre. Det betyder att positiva resultat, både 

för dem som får studieläkemedelen och för dem som får placebo, kan bero på 

sjukdomens naturliga förlopp då sjukdomens svårighetsgrad ofta skiljer sig mellan 

olika perioder (5).  

Alla studier var sponsrade av läkemedelsföretag vilket är vanligt vid kliniska studier 

med läkemedel. Det är framförallt svårt att hitta icke-sponsrade studier med 

läkemedel som ännu inte kommit ut på marknaden. Läkemedelsföretagen var 

inblandade i studiedesignen, i insamlandet av data och skrivandet av artiklarna. Detta 

kan mycket väl ha påverkat resultaten då läkemedelsföretagen är intresserade av att 

ge en så positiv bild av studieläkemedlen som möjligt. De författare som inte 

representerade läkemedelsföretagen hade dock tillgång till allt material och 

kontrollerade att allt gick rätt till under studiens gång samt vid sammanställandet av 

resultatet.  

Studiernas resultat ser lovande ut framförallt då det finns fler arbeten som stödjer 

resultaten samt att flera av läkemedlen förväntas komma ut på marknaden under de 

närmaste åren. Det är dock svårt att säga vilken effekt och säkerhet som läkemedlen 

kommer ha på längre sikt. Något som också bör tas i beaktande är att läkemedlen 

testas under perfekta förhållanden i studier vilket också påverkar resultatet. När 

läkemedlen väl kommer ut på marknaden och ska användas i ”verkligheten” finns 

inte längre dessa perfekta förhållanden, vilket troligtvis kommer resultera i sämre 

effekt och säkerhet. Avslutningsvis måste mer omfattande studier med färre 

exklusionkriterier tillsammans med fler individer genomföras. Det behöver även 

göras jämförande studier med andra migränpreparat för att avgöra vilka läkemedel 
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som är mest effektiva. Det skulle även vara bra om studier med flera olika 

migränpreparat genomfördes där fler tester tas på patienterna för att tydligare 

kartlägga vilka som svarar på vilken behandling och varför.  

 

Slutsats 
 

Denna litteraturstudie har undersökt benhandlingspotentialen i peptid- och 

proteinbaserade läkemedel, specifikt riktade mot CGRP, för behandling av migrän. 

De åtta studierna som detta arbete är baserat på ger preliminära bevis på att peptid 

och proteinbaserade läkemedel riktade mot CGRP är effektiva och säkra vid 

behandling av migrän, samt pekar mot att CGRP spelar en viktig roll vid uppkomsten 

av migrän. Även om resultat från de aktuella kliniska studierna visar god effekt för 

lindrande av symptom associerat med migrän krävs mer omfattande studier för att 

kunna avgöra lämpligheten vid användandet av dessa läkemedel för terapeutisk 

effekt och säkerhet hos en bredare patientgrupp. 
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