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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste huvudvärksformerna och drabbar 11–12% av den vuxna 

befolkningen. Det finns flera olika utlösande faktorer bland annat stress, hunger och sömnbrist. Vid ett 

migränanfall är smärtan unilateral, pulserande och förvärras vanligen vid fysisk ansträngning. Ofta 

upplever den drabbade även icke-smärtrelaterande symtom, så som illamående, kräkning samt ljud- och 

ljuskänslighet. Migrän diagnostiseras med hjälp av kriteriesystemet International Classification of 

Headache Disorders (ICHD) utefter den drabbades symtom. Det finns sex underkategorier av migrän, där 

kronisk migrän är en av dessa och innebär huvudvärk i minst 15 dagar per månad där minst åtta av dagarna 

är migrän. Episodisk migrän klassificeras inte enligt ICHD, utan definieras i flera studier som huvudvärk i 

färre än 15 dagar per månad. Patofysiologin vid migrän är fortfarande inte helt klarlagd, men teorier föreslår 

att migrän orsakas av kortikal depressionsspridning (CSD) som sprider sig över hjärnbarken, den så kallade 

aurafasen. Aurafasen orsakar synförändringar hos den drabbade och ibland även sensoriska symtom. När 

CSD sprider sig över nervvävnader i hjärnan kommer det trigeminovaskulära systemet aktiveras, vilket 

leder till frisättning av bland annat kalcitonin gen-relaterad peptid (CGRP). CGRP når meningeala och 

intrakraniella artärer och binder till kalcitonin gen-relaterad peptidreceptor (CGRP-receptor) och orsakar 

vasodilatation. Dessutom binder CGRP till CGRP-receptorer på centrala neuron vilket leder till 

sensitisering av smärtreceptorer. Denna kaskad av händelser tros vara orsaken till migränsmärta. Migrän 

förekommer även utan att aurafasen fås och forskare tro att det sker ett CSD-liknande fenomen även här. 

Dessa teorier om att CGRP har en central roll i utvecklandet av migrän har gjort att läkemedel riktade mot 

CGRP eller CGRP-receptorn börjat utvecklas exempel monoklonala antikroppar. Idag finns de tre 

monoklonala antikroppar riktade mot CGRP (exempel fremanezumab) och en mot CGRP-receptorn 

(erenumab). Fremanezumab binder specifikt till CGRP och förhindrar peptiden från att binda till sin 

receptor, medan erenumab binder direkt till receptorn och förhindrar att peptiden kan binda in. Syfte: Syftet 

med denna litteraturstudie var att jämföra effekten av fremanezumab och erenumab mot placebo hos 

patienter med kronisk eller episodisk migrän. Dessutom studerades läkemedlens biverkningar. Metod: En 

litteraturstudie utfördes där sju artiklar, hämtade från databasen PubMed, granskades. Resultat: Tre studier 

granskade fremanezumab och alla doser (225 mg och 675 mg) av läkemedlet minskade antalet migrändagar 

per månad signifikant jämfört med placebo. Fyra studier granskade erenumab och doserna 70–140 mg 

minskade signifikant antalet migrändagar per månad jämfört med placebo. Biverkningarna var liknande 

mellan läkemedelsgrupperna och placebo, där injektionssmärta var vanligast förekommande. Slutsats: 

Behandling med fremanezumab i doserna 225–675 mg månadsvis eller kvartalsvis och erenumab i doserna 

70–140 mg månadsvis minskade signifikant antalet migrändagar per månad jämfört med placebo. 

Biverkningarna var få, men studier med längre behandlingstid är nödvändiga för att utvärdera säkerheten 

och toleransen av läkemedlen under ett längre perspektiv.  
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ABSTRACT 
 

 

Background: Migraine is one of the most common forms of headache and affects 11-

12% of the adult population. There are several different known triggers, including stress, 

hunger and lack of sleep. A migraine attack lasts for about 4-72 hours and the pain is 

unilateral, pulsating and exacerbated by physical activity. Migraine is often associated 

with non-pain features such as nausea, vomiting, photophobia and phonophobia. There 

are no clinical tests to diagnose migraine, but instead a criteria system is used, the 

International Classification of Headache Disorders (ICHD). There are six subcategories 

of migraine, where chronic migraine is one. Chronic migraine is defined as at least 15 

headache days per month with at least 8 days of migraine. Episodic migraine is not 

classified by ICHD, but in several studies it is defined as headache less than 15 days per 

month. The pathophysiology is not fully understood, but one theory suggested that 

migraine with aura is caused by cortical spreading depression (CSD), by activating the 

trigeminovascular system. The activation leads to release of several neuropeptides, 

including calcitonin gene-related peptide (CGRP). CGRP reaches meninges and 

intracranial arteries and binds to its receptor, calcitonin gene-related peptide receptor 

(CGRP-receptor) which give vasodilation. CGRP also binds to CGRP-receptors on 

central neuron which leads to sensitization of pain-receptors. This cascade of events is 

thought to be the cause of the pain associated with migraine. Migraine occur even without 

the aura phase and it is suggested that a CSD-like phenomenon also happens here. The 

theory that CGRP has a central role and is associated to migraine has led to the 

development of monoclonal antibodies directed towards the CGRP or the CGRP-

receptors. Today, there are three monoclonal antibodies directed against CGRP (e.g. 

fremanezumab) and one against the CGRP-receptor (erenumab). Fremanezumab binds to 

CGRP and blocks the peptide from binding to the receptor. Erenumab binds to the CGRP-

receptor and prevents CGRP from binding to the receptor.  

 

Purpose: The purpose with this literature review was to compare the effect of 

fremanezumab and erenumab against placebo in patients with chronic or episodic 

migraines. In addition, the side effects of the medications were evaluated.   

  

Methods: A literature review was conducted where seven randomised, placebo-

controlled, double-blind clinical studies, retrieved from the database PubMed, were 

reviewed. 

 

Results: Three studies examined fremanezumab and all doses of the drug reduced the 

number of migraine days per month significantly compared to placebo. Four studies 

examined erenumab and at doses of 70-140 mg the number of migraine days per month 

reduced significantly compared to placebo. The adverse events were similar between the 

groups of medication and placebo, where injection pain was the most common event.  

 

Conclusion: Treatment with fremanezumab with doses of 225-675 mg monthly or 

quarterly and erenumab doses of 70-140 mg monthly has been shown to reduce the 

number of migraine days per month significantly compared to placebo. The side effects 

were few, but studies with longer duration of treatment need to be done to evaluate the 

long-term effect and safety.  
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FÖRKORTNINGAR 
 

 

ASAT  Aspartataminotransferas 

CGRP   Kalcitonin gen-relaterad peptid  

CGRP-receptor Kalcitonin gen-relaterad peptidreceptor 

CSD   Kortikal depressionsspridning  

EKG   Elektrokardiografi  

ICHD  Internationella klassificeringen av huvudvärksstörningar 

(International Classification of Headache Disorders)  

NSAID  Icke-steroida antiinflammatoriska medel (Non-steroidal anti-

inflammatory drugs) 

SD  Standardavvikelse 
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1 INTRODUKTION 

 

 

 

1.1 Epidemiologi vid migrän 

 

 

Migrän är en av de vanligaste huvudvärksformerna och står för ca 15% av all 

huvudvärk (1). Migrän drabbar 11–12% av den vuxna befolkningen (2, 3) och är 

ungefär tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män (4, 5). Prevalensen är vanligare 

hos kvinnor på grund av de hormonella förändringarna i kvinnans liv; menstruation, 

graviditet, amning och menopaus (4). Av alla kvinnor med migrän är 35–51% 

kopplade till menstruationen (6). Ca 5% av världens befolkning har migrän 18 dagar 

om året och runt 1% minst en gång i veckan (7). Det finns flera olika utlösande faktorer 

till exempel stress, hunger, sömnbrist, menstruation, alkohol eller choklad (8). Migrän 

påverkar i hög grad den sociala ekonomin i samhället (2, 3, 7) och enligt 

världshälsoorganisationen är migrän en av de 20 mest kostnadskrävande sjukdomarna. 

Förutom läkemedel, läkarbesök och sjukhuskostnader är förlorad arbetsinkomst en 

stor ekonomisk bidragande faktor (7). 

 

 

 
1.1.1 Symtom vid migrän 

 

 

Vid migrän är smärtan oftast unilateral, intensiv, pulserande och förvärras vanligen 

vid fysisk aktivitet eller motion (8). De drabbade upplever ofta icke-smärtrelaterade 

symtom i form av illamående, kräkningar, ljud- och ljuskänslighet (8). En 

migränattack varar vanligen mellan 4-72 timmar (2, 8) vilket kan påverka en patients 

livskvalité, både socialt och ekonomiskt (7).  

 

 

 
1.1.2 Klassificering av migrän 

 

 

Det finns idag inga kliniska tester att utföra för att diagnostisera migrän, utan istället 

används International Headache Society´s kriteriesystem, International Classification 

of Headache Disorders (ICHD), för att bedöma vilken typ av huvudvärk en patient 

lider av utefter dess symtom (7). Kriteriesystemet började användas 1988 (ICHD-1) 

och 2013 släpptes ICHD-3 beta, en version som prövades i flera kliniska studier innan 

den slutliga versionen ICHD-3 publicerades 2018 (9). Enligt ICHD-3 delas huvudvärk 

in i primär och sekundär huvudvärk. Den primära huvudvärken delas därefter in i fyra 

kategorier; migrän, spänningshuvudvärk, trigeminal autonom cefalalgi samt övriga 

primära huvudvärkstillstånd (9). Migrän delas därefter in i sex stycken 
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underkategorier; migrän med aura, migrän utan aura, kronisk migrän, komplicerad 

migrän, trolig migrän samt episodiska syndrom som kan vara associerade med migrän 

(9). Migrän med aura och migrän utan aura är de två huvudtyperna (2, 10) och migrän 

utan aura är vanligast (1). Den drabbade kan uppfylla kriterierna för fler än en 

underkategori och diagnostiseras då för samtliga kategorier. Till exempel kan vissa 

uppleva både migrän med och utan aura och ska därför diagnostiseras för båda (9, 10). 

Kriteriet för att diagnostiseras med kronisk migrän är att ha migrän med eller utan aura, 

och därför kan den drabbade få diagnosen migrän med aura samt kronisk migrän (9, 

10).  

 

Kronisk migrän definieras enligt ICHD-3 som huvudvärk i minst 15 dagar per månad 

under minst tre månader, där minst åtta av dessa dagar är migrän (9). De diagnostiska 

kriterierna för kronisk migrän beskrivs i tabell I. Se bilaga 1, tabell II och III, för 

diagnostiska kriterier för migrän utan och med aura. ICHD-3 har ingen egen 

underkategori för episodisk migrän (10) men brukar definieras som huvudvärk i färre 

än 15 dagar per månad (11).  

 

 

 
Tabell I Diagnotiska kriterier för kronisk migrän enligt ICHD-3 (9). 

 

 

 
1.1.3 Ärftlighet vid migrän  

 

 

Ärftligheten för migrän har visats vara ca 42% (12, 13). Familjär hemiplegis migrän 

(FMH) är en subtyp av migrän med aura och är associerad med en mutation vid en 

enskild gen. Genom studier har det visat sig att mutationen kan ske på tre olika gener, 

Kronisk migrän: 
Diagnostiska kriterier: 

 

A: Huvudvärk i minst 15 dagar per månad under de senaste 3 månaderna samt 

fullfölja kriterierna B och C. 

B: Minst fem migränattacker som uppfyller kriterierna B-D för migrän utan aura 

och/eller kriterier B och C för migrän med aura. 

C:  Migrän minst 8 dagar/månaden under 3 månader, där något av dessa kriterier 

uppfylls: 

1. Kriterier C och D för migrän utan aura 

2. Kriterier B och C för migrän med aura 

3. Trolig migrän där lindring fåtts med triptaner eller ergotderivat. 

D. Inte bättre förklarat av någon annan ICHD-3 diagnos 
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och har gjort att sjukdomen delats in i tre grupper, FMH1-FMH3 (12). Migrän utan 

aura och migrän med aura är mer komplexa tillstånd där flera olika gener kan vara 

inblandade och där även miljöfaktorer påverkar sjukdomen (12-14). Flera studier har 

utförts för att försöka hitta de genetiska komponenterna som är involverade vid migrän 

med och utan aura och över 40 olika genetiska loci har identifierats (14).  

 

 

 

1.2 Patofysiologi vid migrän 

 

 

Det är fortfarande inte helt klarlagt vad/vilka som är de utlösande faktorerna vid 

migrän (15). En tidig teori var den vaskulära hypotesen, smärtan vid migrän ansågs då 

uppstå på grund av dilatation av smärtkänsliga meningeala artärer och smärtan släppte 

när kärlen kontraherade (16). En nyare teori är den neuronala teorin där det anses att 

migrän uppstår på grund av en primär defekt i hjärnan (5, 7). 

 

 

 

1.2.1 Migrän med aura 

 

 

Aura är en neurologstörning i hjärnan (7) vilket upplevs i form av synförändringar (1, 

3, 7). Dessa synförändringar kan utryckas i form av lysande prickar eller punkter 

framför ögonen, blixtrar eller kantigt synfält (1, 3). Ibland tillkommer även sensoriska 

symtom och dessa kan uttrycks i form av domningar i någon hand, arm, ansiktet eller 

tunga (1, 3). Symtomen brukar vara mellan 5–60 minuter (1, 3). Aurafasen uppstår 

vanligen innan huvudvärksfasen men kan även fortsätta under själva huvudvärken (3, 

17). Det finns även de som lider av migränaura, utan att få någon huvudvärk (1, 3, 8). 

Aurafasen tros bero på kortikal depressionsspridning (cortical spreading depression, 

CSD) vilken sprider sig över hjärnbarken (17, 18). Det är fortfarande inte helt klarlagt 

varför CSD utlöses, men det finns teorier om en genetisk koppling (18). CSD är en 

långsamt ökande våg där depolarisation av glia- och neuronala celler (18, 19) leder till 

en ökad koncentration av extracellulärt kalium, frisättning av glutamat samt att det 

cerebrala blodflödet först ökar, för att sedan minska (19). CSD vågen sprider sig över 

nervvävnaden i hjärnan och aktiverar trigeminovaskulära systemet (18, 19).  

 

 

 

1.2.2 Trigeminovaskulära systemet 

 

 

I den neuronala teorin spelar det trigeminovaskulära systemet en central roll (5, 7, 20). 

När CSD aktiverat det trigeminovaskulära systemet kommer trigeminusgangliet 

frisätta flera potenta signalsubstanser bland annat kalcitonin gen-relaterad peptid 
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(CGRP), substans P, neurokinin A och B (20, 21). Från trigeminusgangliet går 

afferenta trigeminusnerven till trigeminuskärnan samt halskotorna C1 och C2. CGRP 

frisätts från synapsen på trigeminusnerven och binder in till kalcitonin gen-relaterad 

peptidreceptor (CGRP-receptor) på centrala neuron. Detta leder till en sensitisering av 

smärtreceptorer (21, 22). Trigeminusnerver från trigeminusgangliet når även 

meningeala och intrakraniella artärer (20). När CGRP frisätts vid dessa kärl och binder 

in till CGRP-receptorer orsakas en vasodilatation av artärer (5, 7). Det är denna kaskad 

av händelser med ökad smärtkänslighet i centrala nervsystemet som tros vara orsaken 

till migränsmärtan (7, 20), se figur 1.   

 

Patofysiologin vid migrän utan aura är inte helt klarlagt (18) men det finns teorier att 

CSD eller ett CSD-liknande fenomen förekommer även hos dessa patienter (15). 

 

 

 

1.2.3 Kalcitonin gen-relaterad peptid 

 

 

Kalcitonin gen-relaterad peptid (CGRP) är en 37 aminosyror lång peptid (3, 17) och 

tillhör familjen kalcitonin peptider (17). Andra peptider i denna familj är amylin- och 

adrenomedullin (17). CGRP finns i två former, alfa och beta och de två formerna 

skiljer sig från varandra vid tre aminosyror (3, 17). Alfaformen finns främst i 

nervsystemet (3) och uttrycks i hög grad i trigeminusgangliet (17), medan betaformen 

främst finns i de sensoriska nerverna i tarmsystemet (3). CGRP binder till flera olika 

receptorer; CGRP-receptorn, kalcitonin receptorn samt amylin- och adrenomedullin 

receptorerna (3). Peptiden frisätts både från det centrala och perifera nervsystemet (3) 

vars uppgift är att bland annat fungera som en potent vasodilator (3, 17). CGRP är 

även involverad i smärtöverföring, uppfattning och central sensibilisering i centrala 

nervsystemet (17). Peptiden förstärker även frisättningen av substans P från afferenta 

terminaler och är inblandad i överföringen av glutamat och acetylkolin i synapser (17). 

I det perifera nervsystemet finns CGRP både i de omyeliniserade C-fibrerna och i de 

myeliniserade A delta-fibrerna (3). Studier av CGRP har visat att peptiden uttrycks i 

tunna, omyeliniserade grenade nervfibrer och passerar inte blod-hjärnbarriären i någon 

större utsträckning (17).  

 

 

 
1.2.4 Kalcitonin gen-relaterad peptidreceptor 

 

 

CGRP-receptorn tillhör de G-proteinkopplade receptorerna och finns i två typer, 

CGRP1 och CGRP2 (17). Det finns teorier att amylin och adrenomedullin är 

målmolekyler för CGRP2-receptorn medan CGRP är målmolekyler för CGRP1 (17). 

CGRP-receptorn är uppbyggd av två enheter, kalcitonin receptorliknande receptor och 

receptoraktivitets modifierande protein typ 1, som båda sedan kopplar till ett 
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receptorkomponent protein (3, 17) se figur 2. CGRP-receptorerna uttrycks i tjocka 

myeliniserade fibrer samt i kärlväggar (17). 

 

 

 
1.2.5 Vasodilatation och sensitisering av smärtreceptorer 

 

 

CGRP-receptorn återfinns på muskelcellerna runt de meningeala artärerna. När CGRP 

binder till den G-proteinkopplade CGRP-receptorn startar en intracellulär 

signaleringskaskad, vilken aktiverar adenylatcyklas och genererar ökade nivåer av 

intracellulärt cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). cAMP kommer sedan stimulera 

bildning av kväveoxid som i sin tur stimulerar vasodilatation av endotelcellerna runt 

kärlen (23) se figur 1.  

 

När CGRP frisätts från trigeminusnerven och binder in till CGRP-receptorn på 

afferenta nerver i trigeminuskärnan och halskotorna kommer det stimulera 

frisättningen av glutamat (24). Dessutom tros det att den aktiverade CGRP-receptorn 

orsakar sensitisering av α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra (AMPA) 

receptorn och N-metyl-D-aspartat (NMDA) receptorn. När glutamat bundit in till 

AMPA-receptorn och NMDA-receptorn kommer detta underlätta nociceptiv 

överföring (5, 24). Det finns även teorier att CGRP inducerar frisättning av brain-

derived neurotrophic factor, som i sin tur binder till tyrosinkinas-receptorn på 

postsynaptiska nerver och kommer att stärka nociceptiv överföringen (24). Se figur 1. 
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Figur 1 Schematisk figur över hur kalcitonin gen-relaterad peptid (CGRP) frisätts från 

trigeminusgangliet och antas orsaka migränsmärta. A) CGRP binder till den G-proteinkopplade 

kalcitonin gen-relaterad peptidreceptor (CGRP-receptor) på muskelceller i meningeala blodkärl. Detta 

leder till en intracellulär signalering som stimulerar vasodilatation av kärlen. B) CGRP binder till den 

G-proteinkopplade CGRP-receptorer på afferenta nerver, vilket leder till ökad frisättning av glutamat 

och sensitisering av α-amino-3-hydroxi-5-metyl-4-isoxazol-propansyra receptorn och N-metyl-D-

aspartat receptorn, vilket underlättar nociceptiv smärta. Modifierad med tillstånd från Durham PL et 

al.,2004 Copyright Massachusetts Medical Society 

 

 

 

1.3  Tidigare behandling vid migrän 

 

 

 
1.3.1 Icke-farmakologisk behandling 
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En viktig del i behandlingen av migrän är att lära sig känna igen symtomen innan 

migränanfallet utlöses och på så vis kunna ta läkemedlet i ett tidigt skede. Det 

rekommenderas att föra migrändagbok, för att kunna se ett mönster i eventuella 

utlösande faktorer exempel viss typ av mat, stress, sömnbrist, alkohol (1). Vid migrän 

kan även icke-farmakologisk behandling fungera bra till exempel akupunktur eller 

avslappningsövningar (25). Ibland rekommenderas livsstilsförändringar där exempel 

viss typ av mat tas bort från kosten, för att utesluta utlösande faktorer. Den icke 

farmakologiska behandlingen används i många fall som tillägg till den farmakologiska 

behandlingen (25).  

 

 

 
1.3.2 Farmakologisk behandling 

 

 

Den farmakologiska behandlingen består i första hand av receptfria analgetika eller 

icke-steroida antiinflammatoriska medel (Non-steroidal anti-inflammatory drugs, 

NSAID). Dessa bör tas så snart som möjligt efter att migränanfallet startat för bästa 

effekt (1). I andra hand ges receptbelagda NSAID preparat och även dessa bör tas i 

tidigt stadium. Mot illamående kan metoklopramid fås. Fungerar inte NSAID preparat 

ges triptaner och de kan tillhandahållas i olika behandlingsformer: perorala, nasala, 

rektala och som subkutana injektioner. Triptaner kan kombineras med naproxen och 

metoklopramid för bättre effekt. I sista hand kan ergotaminer användas. Dessa är 

framförallt effektiva vid långa och glesa migränanfall (1).  

 

Vid profylaxbehandling används i första hand betablockare, ibland används även 

licenspreparatet pizotifen (1). Profylaktisk behandling ges till patienter med tre eller 

flera anfall per månad. För att utvärdera effekten av dessa profylaktiska läkemedel bör 

patienten föra migrändagbok. Vid kronisk migrän kan patienter få botulinumtoxin 

injicerat, dock först efter att andra profylaktiska behandlingar (exempel betablockare) 

prövats och utvärderats (1). 

 

 

 
1.3.3 Problemen med ergotaminer, triptaner och beta-blockare 

 

 

Ergotamin har en långvarig kärlsammandragande effekt (1, 2) med hög affinitet för 

flera olika receptorer och kan ge allvarliga kardiovaskulära biverkningar (2). Triptaner 

kom ut på marknaden under 1990 talet och var effektiva akuta migränmediciner med 

färre biverkningar än ergotaminer (2). Dessvärre orsakade triptaner vasokonstriktion 

av kransartärer och var därför inte lämpliga till patienter med hjärt-kärlsjukdomar eller 

okontrollerad hypertoni (2, 17, 22). Dessutom fick endast en tredjedel av de patienter, 

där triptaner användes, någon effekt av läkemedlet (17). Detta begränsade 

användningen av triptaner och ett intresse ökade för att finna läkemedel där inte 

kardiovaskulära biverkningar inträffade (2, 17, 22).  
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De förebyggande migränmediciner förekommande i Sverige är beta-blockare. Dessa 

läkemedel är ursprungligen inte tillverkade för detta ändamål och deras användning är 

ofta begränsade då de kan ge många olika biverkningar (17) så som trötthet, yrsel och 

kraftlös (1). Dessutom ger de otillräcklig hjälp i förebyggande syfte mot migrän och 

nya förebyggande läkemedel är därför önskvärt (17). 

 

 

 

1.4 Varför kalcitonin gen-relaterad peptid? 

 

 

Redan 1985 föreslogs det att CGRP spelade en viktig roll vid utveckling av migrän 

men det dröjde flera år innan CGRP studerades mer noggrant (21). Studier har visat 

att CGRP ökar i jugularisvenen under migränanfall (3, 17, 21) och injicering av CGRP 

har visat sig utlösa ett migränliknande tillstånd (17, 21). Hos personer med kronisk 

migrän är nivåerna av CGRP kroniskt förhöjda (21). Eftersom CGRP spelar en viktig 

roll i patofysiologin av migrän har läkemedel riktade mot CGRP eller CGRP-receptorn 

börjat utvecklas (3, 21). 

 

 

 

1.5 Kalcitonin gen-relaterad peptid-antagonister 

 

 

I studier från 2004 kunde det visas att efter användandet av CGRP-

receptorantagonister minskade frekvensen av migrän och att de hade liknande effekt 

som sumatriptan (17). Fördelarna med CGRP-behandling var att de inte gav några 

kardiovaskulära biverkningar. Nackdelarna var att de behövde administreras 

intravenöst, vilket begränsade dess användning (17). År 2016 formulerades 

telcagepant, en oral selektiv CGRP-receptorantagonist (17). Studier utfördes där 

telcagepant prövades som migränförebyggande läkemedel, men dessa studier fick 

avbrytas i förtid då det visade sig att kontinuerlig användning av läkemedlet kunde ge 

levertoxicitet (17). Detta resulterade i att forskare började studera om monoklonala 

antikroppar kunde användas vid förebyggande behandling (17). 

 

 

 

1.6 Läkemedelsbehandling med monoklonala antikroppar  

 

 

Det är fördelaktigt att behandla med monoklonala antikroppar då de har en hög 

specificitet till sina målmolekyler och låg risk för läkemedelsinteraktioner (26, 27). 

Biverkningar minskas då antikroppar bryts ned av mononukleära fagocyter och inte 

elimineras via levern eller njurarna, vilket ger mindre risk för levertoxicitet (26). 

Monoklonala antikroppar är stora molekyler och kommer inte passera blod-
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hjärnbarriären i någon större utsträckning och ger därför färre biverkningar i det 

centrala nervsystemet (26). De har längre halveringstid (3-6 veckor) i jämförelse med 

perorala läkemedel vilket gör att de inte behöver administreras lika ofta (26).  

 

 

 

1.7 Antikroppar riktade mot kalcitonin gen-relaterad peptid och 

kalcitonin gen-relaterad peptidreceptor   

 

 

I nuläget finns det tre monoklonala antikroppar riktade mot CGRP och en monoklonal 

antikropp riktad mot CGRP-receptorn (17). Antikroppar riktade mot CGRP peptiden 

blockerar överskottet av CGRP som frigörs från sensoriska trigeminusnerver (17) 

medan antikroppar riktade mot CGRP-receptorn används för att blockera receptorn för 

att förhindra att den aktiveras av CGRP (17). CGRP-receptor och monoklonal 

antikropp illustreras i figur 2.  

 

 

 
 
Figur 2 Schematisk figur av en monoklonal antikropp och kalcitonin gen-relaterad peptidreceptorn 

(CGRP-receptor). Antikroppens Fab-region kan binda till receptorn och förhindrar på detta sätt för 

kalcitonin gen-relaterad peptid att binda in. Fc-region: konstant region, Fab-region: Antigenbindande 

region, CLR: kalcitonin receptorliknande receptor, RAMP1: receptoraktivitets modifierande protein 

typ 1, RCP: receptorkomponent protein. Illustrerad av Emma Lindell. 
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1.7.1 Fremanezumab 

 

 

Utvecklingen av fremanezumab startade på ett litet biotekniskt företag i San Fransisco 

och 2014 tog Teva Pharmaceutical över utvecklingen av antikroppen (28, 29). 

Fremanezumab, tidigare känd under namnet TEV-48125 (28) är en humaniserad 

monoklonal IgG2a antikropp riktad mot CGRP peptiden (28, 29). Fremanezumab 

binder specifikt till CGRP och kan urskilja CGRP från andra närbesläktade peptider, 

vilket minskar risken för icke specifik toxicitet (29). När antikroppen bundit CGRP 

kommer detta förhindra peptiden att binda till och aktivera sin receptor (28). Studier 

in vitro har visat att fremanezumab binder både till alfa och beta formen av CGRP (28, 

29). Den rekommenderade dosen är 225 mg i månaden eller 675 mg var tredje månad 

och administreras subkutant (30). I USA har fremanezumab blivit godkänd av U.S. 

Food and Drug Administration (28, 29).  

 

 

 
1.7.2 Erenumab 

 

 

Erenumab, även känt under namnet AMG334, är en humaniserad monoklonal 

antikropp utvecklad av Amgen och Novartis (31). Denna monoklonala IgG2-antikropp 

(27) binder kompetitivt och med hög affinitet till CGRP receptorn, på samma 

inbindningsställe som peptiden CGRP (27, 31). Denna inbindning hämmar receptorns 

aktivering och därmed dess funktion (27). Erenumab används som migränprofylax till 

vuxna med minst 4 migrändagar per månad (27, 31). Den rekommenderade dosen är 

70-140 mg var 4:e vecka och administreras subkutant (27, 31). Från och med 1 januari 

2019 ingår erenumab i högkostnadsskyddet i Sverige med begränsad subvention, 

vilket innebär att den endast subventioneras till patienter med kronisk migrän där två 

eller flera andra förebyggande migränbehandlingar har testats utan effekt eller inte 

tolererats (32). Erenumab har i USA blivit godkänd av U.S. Food and Drug 

Administration (23). 

 

 

 

2 SYFTE 

 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera effekten av två olika monoklonala 

antikroppar, fremanezumab och erenumab, riktade mot den kalcitonin gen-relaterade 

peptiden eller den kalcitonin gen-relaterade peptidreceptorn vid episodisk eller kronisk 

migrän och jämföra dem mot placebo. Arbetet studerar även läkemedlens 

biverkningsprofil i jämförelse med placebo.  
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3 MATERIAL OCH METOD 

 

 

Detta arbete är en litteraturstudie som baserats på artiklar hämtade från databasen 

PubMed. En sökning gjordes mellan datumen 2019-01-14 till 2019-01-20 med MeSH-

termerna "Migraine Disorders" och "Antibodies, Monoclonal" vilket resulterade i 75 

träffar. Sökresultaten begränsades till kliniska studier samt publicerade efter 2010 och 

resulterade i 16 träffar. Artiklar inkluderades till detta arbete om de var randomiserade, 

dubbelblinda studier där antigen fremanezumab eller erenumab jämförts mot placebo. 

Studier där de monoklonala antikropparna epitinezumab och galcanezumab studerats 

valdes bort, då det i denna sökning gav få träffar. Av dessa 16 artiklar granskades 11 

mer noggrant. En av studierna innehöll enbart 13 patienter och tre utav studierna 

bestod av post hoc studier och exkluderades. Det resulterade i sju studier vilka valdes 

för vidare analys. Fyra av dessa studier studerade fremanezumab och tre studerade 

erenumab. Ytterligare en sökning gjordes i PubMed mellan datumen 2019-01-28 till 

2019-01-30 med mål att hitta ytterligare en randomiserad, dubbelblindad studie där 

läkemedlet erenumab utvärderades mot placebo. Sökorden ”erenumab”, ”migraine”, 

”randomized” och ”placebo” användes (ej MeSH-termer) och detta gav 14 träffar. 

Artiklar där andra läkemedel än erenumab används, fas 1 studier, metaanalyser, där 

ingen klinisk studie utförts eller redan granskade studier exkluderades. Kvar att 

granska fanns fyra studier. En studie var en subgruppsanalys och en hade en 

utfallsvariabel som inte passade till denna litteraturstudie och exkluderades. Efter 

granskning av de två sista studierna hade den ena samma författare som en tidigare 

vald studie och valdes därför bort. Totalt åtta studier hade nu valts och efter mer 

noggrann granskning av dessa visade sig att ytterligare två studier hade samma 

författare. Därför valdes en av dessa bort, totalt återstod sju studier för vidare 

granskning.  

 

 

 

4 RESULTAT 

 

 

 

4.1 Studie I Silberstein et al., 2017 (33) - Fremanezumab for the 

Preventive Treatment of Chronic Migraine 

 

 

 
4.1.1 Studiens syfte 

 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten, säkerheten och biverkningar av 

fremanezumab i två olika doser jämfört med placebo vid förebyggande behandling 

mot kronisk migrän.  
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4.1.2 Studiedesign 

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, placebo-kontrollerad, 

parallellgruppsstudie och sponsrades av Teva Pharmaceuticals. Patienter i åldern 18–

70 år med en historia av migrän under minst 12 månader, enligt kriterierna i 

International Classification of Headache Disorders 3:e utgåvan (betaversionen) 

(ICHD-3 beta), inkluderades till studien. De skulle även uppfylla kriterierna för 

kronisk migrän under 28 dagar före interventionen. Patienter exkluderades från studien 

om de använde onabotulinumtoxinA fyra månaderna före screeningen. Användandet 

av nervblock eller transkraniell magnetstimulering två månader före screening, opioid- 

eller barbituratmedikamenter i mer än fyra dagar under preinterventionen eller där 2–

4 förebyggande läkemedel testats utan effekt exkluderades också från studien.  

 

Studiens utfallsvariabel var den genomsnittliga förändringen i antalet migrändagar per 

månad från baslinjen fram till vecka 12. Definition av en migrändag var; huvudvärk i 

minst 4 timmar i följd med en svårighetsgrad på minst måttlig eller där akuta 

migränmediciner användes. Säkerhet- och biverkningsprofilen utvärderades enligt de 

rapporterade biverkningar, vitala tecken, fysiska undersökningar, elektrokardiografi 

(EKG), kliniska laboratorietester, bedömning av lokala reaktioner vid injektionsstället, 

samtidiga använda mediciner samt självmordstankar. Dessutom mättes serumnivåerna 

av anti-läkemedelantikroppar hos patienterna.  

 

Patienter rekryterades från 132 kliniker i nio olika länder mellan mars 2016 och januari 

2017. För att få en power på minst 90% behövde 876 patienter delta. Totalt 

randomiserades 1130 patienter till de tre olika behandlingsgrupperna. Till 

fremanezumab kvartalsvis randomiserades 376 patienter. De fick vid baslinjen 675 mg 

fremanezumab subkutant och vid vecka 4 och vecka 8 placebo. Till fremanezumab 

månadsvis randomiserades 379 patienter. Vid baslinjen fick de 675 mg fremanezumab 

och vid vecka 4 och vecka 8 erhöll de 225 mg fremanezumab. Till placebogruppen 

randomiserades 375 patienter och de fick placebo vid alla tillfällen. Utgångsvärdena, 

både demografiska och kliniska, var lika mellan de tre grupperna. Patienterna hade 

totalt 5 besök planerade; screening, baslinjen, vecka 4, vecka 8 samt vecka 12. Vid 

dessa besök utfördes en protokollspecifik utvärdering. Huvudvärksdata (förekomst, 

varaktighet, illamående, kräkningar etc.) rapporterades dagligen via en elektronisk 

huvudvärksdagbok. Totalt slutförde 1034 patienter studien; 349 i kvartalsgruppen, 343 

i månadsgruppen och 342 i placebogruppen. Effektanalysen utfördes hos intention-to-

treat populationen och inkluderade alla patienter där minst en dos av studieläkemedlet 

tagits samt där minst 10 dagars information angående utfallsvariabeln fanns insamlat 

efter baslinjefasen. Säkerhetsanalysen inkluderade alla patienter där minst en dos av 

studieläkemedlet tagits.  
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4.1.3 Resultat 

 

 

Vid baslinjen var antalet migrändagar per månad för; kvartalsgruppen 16,2±4,9 dagar, 

månadsgruppen 16,0±5,2 dagar och för placebogruppen 16,4±5,2 dagar. Den 

genomsnittliga förändringen i antalet migrändagar per månad var för; kvartalsgruppen 

-4,9±0,4 dagar (p <0,001), månadsgruppen -5,0±0,4 dagar (p <0,001) och 

placebogruppen -3,2±0,4 dagar.  

Biverkningar rapporterades hos 240 patienter (64%) i placebogruppen, 265 patienter 

(70% p=0,06) i kvartalsgruppen och 270 patienter (71% p=0,03) i månadsgruppen. Av 

dessa kunde 159 fall i placebogruppen, 186 fall i kvartalsgruppen och 194 fall i 

månadsgruppen kopplas till behandlingsformen. Biverkningarna var milda till måttliga 

i 95–96% av fallen. Tjugo patienter slutförde studien i förtid på grund av biverkningar; 

fem i kvartalsgruppen, sju i månadsgruppen och åtta i placebogruppen. 

Injektionsreaktion rapporterades hos 40% av patienterna i placebogruppen, 47% i 

kvartalsgruppen (p=0,08) och 47% i månadsgruppen (p=0,03). Allvarliga biverkningar 

förekom hos sex patienter i placebogruppen, tre patienter i kvartalsgruppen och fem 

patienter i månadsgruppen. Ett orelaterat dödsfall inträffade i kvartalsgruppen. Möjlig 

läkemedelsinducerad leverskada förekom hos tre patienter i placebogruppen, fem 

patienter i månadsgruppen (p=0,73) och hos fem patienter i kvartalsgruppen (p=0,56). 

Åtta patienter, där alla fått en dos fremanezumab, hade leverenzymnivåer över det 

normala men mindre än 3 till 5 gånger den övre gränsen. Dessa värden återgick till 

normala nivåer under studiens gång. Dessa patienter hade ofta använt icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel, paracetamol eller antidepressiva läkemedel dagligen. 

Två patienter där fremanezumab gavs hade en aspartataminotransferas (ASAT) eller 

alanintransaminas nivå på mer än 5 gånger den övre gränsen. Båda dessa värden 

stabiliserades under studiens gång. Inga patienterna visade någon allvarlig 

överkänslighets eller anafylax. Anti-läkemedelsantikroppar utvecklades hos två 

patienter i kvartalsgruppen. Det kunde inte ses några kliniskt signifikanta förändringar 

i vitala tecken, fysiska undersökningsfynd eller EKG resultat i någon utav grupperna  

 

 

 

4.2 Studie II Dodick et al., 2018 (34) - Effect of Fremanezumab 

Compared with placebo for prevention of Episodic migraine 

 

 

 
4.2.1 Syfte 

 

 

Syftet med studien var att utvärdera effekten, biverkningar samt immunogeniciteten 

av fremanezumab i två olika doser jämfört med placebo hos patienter med episodisk 

migrän.  
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4.2.2 Studiedesign  

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, parallellgrupp 

studie och sponsrades av Teva Pharmaceuticals. Män och kvinnor, 18–70 år gamla, 

med en historia av migrän i minst 12 månader före screening, baserat på kriterierna i 

ICHD-3 beta inkluderades till studien. De skulle dessutom uppvisa episodisk migrän 

under preinterventionsfasen. Episodisk migrän innebar huvudvärk i 6–14 dagar, där 

minst fyra av dagar uppfyllde kriterierna för migrän enligt ICHD-3 beta med eller utan 

aura, sannolik migrän eller där triptaner/ergotderivat användes. Patienter exkluderades 

om; huvudvärksdebuten startade efter 50 års ålder, om onabotulinumtoxinA använts 

fyra månaderna före screening eller om opioider eller barbiturater använts i mer än 4 

dagar under preinterventionen samt om nervblock eller transkraniell 

magnetstimulering mot migrän utförts två månader före screening. Patienterna fick 

använda ett annat förebyggande migränpreparat under studien, om dosen varit stabil i 

minst två månader före preinterventionen och förblev oförändrad. Hade två eller fler 

förebyggandeläkemedel prövats utan effekt exkluderades dem. Akuta 

migränmediciner var tillåtna.  

 

Den primära utfallsvariabeln var den genomsnittliga förändringen i antalet 

migrändagar per månad från baslinjen fram till vecka 12. En migrändag innebar en dag 

med huvudvärk i minst två timmar och där kriterierna för migrän med eller utan aura 

uppfylldes. Trolig migrän (med endast ett migränsymtom frånvarande) eller där akuta 

migränmediciner användes räknades också som migrändag. Biverkningar och 

toleransen bedömdes genom utvärdering av rapporterade biverkningar, vitala tecken, 

kliniska laboratorietester, fysisk undersökning, EKG, bedömning av injektionsstället, 

andra samtidigt använda mediciner samt självmordstankar. Slutligen utvärderades 

serumnivåerna av anti-läkemedelsantikroppar.  

 

Patienter rekryterades från 123 undersökningsställen i nio olika länder mellan mars 

2016 och januari 2017. För att få en power på minst 90% behövde 675 patienter delta 

och totalt randomiserades 875 patienter till de tre behandlingsgrupperna. Till gruppen 

fremanezumab månadsvis randomiserades 290 patienter och de fick 225 mg/mL 

fremanezumab subkutant vid baslinjen, vecka 4 och vecka 8. Till fremanezumab 

kvartalsvis randomiserades 291 patienter och de fick 675mg/mL mg fremanezumab 

subkutant vid baslinjen och placebo vid vecka 4 och vecka 8. Till placebogruppen 

randomiserades 294 patienter och de fick placebo vid alla tre tillfällen. Patienterna 

hade fem inplanerade besök; vid screening, baslinjen, vecka 4, vecka 8 samt vecka 12. 

Vid dessa besök utvärderades studien enligt ett protokoll. Patienterna antecknade sina 

huvudvärksdata i en elektronisk huvudvärksdagbok. Totalt slutförde 791 patienter 

studien. Effektanalysen utfördes hos intention-to-treat populationen och inkluderade 

alla patienter där minst en dos av studieläkemedlet tagits samt där minst 10 dagars 

information angående utfallsvariabeln fanns insamlat från behandlingsfasen. 

Säkerhetsanalysen inkluderade alla patienter där minst en dos av studiedosen tagits.  
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4.2.3 Resultat 

 

 

Vid baslinjen var antalet migrändagar per månad för; månadsgruppen 8,9 dagar, 

kvartalsgruppen 9,2 dagar och placebogruppen 9,1 dagar. Den genomsnittliga 

förändringen i antalet migrändagar 12 veckor från baslinjen var i; månadsgruppen -3,7 

dagar (p <0,001), kvartalsgruppen -3,4 dagar (p <0,001) och placebogruppen -2,2 

dagar. Det fanns en statistisk signifikant skillnad i antalet minskade migrändagar 

mellan placebo och fremanezumabgrupperna. Mellan månadsgruppen och placebo var 

skillnaden -1,5 dagar (95%CI, -2,01 till -0,93 dagar; p <0,001) och mellan 

kvartalsgruppen och placebo var skillnaden -1,3 dagar (95% CI, -1,79 till -0,72 dagar; 

p <0,001). Totalt fick 192 (66%) av patienterna i månadsgruppen, 193 (66%) patienter 

i kvartalsgruppen och 171 (58%) patienter i placebogruppen biverkningar. 

Biverkningar relaterat till behandlingen var högre i månadsgruppen (48%) och i 

kvartalsgruppen (47%) jämfört med placebo (37%). Vanligaste biverkningen i 

fremanezumabgrupperna var injektionssmärta, förhårdnad och erytem. Ett orelaterat 

dödsfall rapporterades i kvartalsgruppen. Fem patienter i vardera grupper avslutade 

studien i förtid på grund av biverkningar. Det sågs inga relevanta förändringar vid den 

fysiska undersökningen, vitala tecken eller på EKG i någon utav grupperna. Det fanns 

ingen klinisk signifikant skillnad mellan laboratorievärdena och leverfunktionstesterna 

mellan grupperna. Fyra patienter i månadsgruppen fick anti-läkemedelsantikroppar 

utan några andra signifikanta biverkningar. 

 

 

 

4.3 Studie III Bigal et al., 2015 (35) - Safety, tolerability, and efficacy of 

TEV-48125 for preventive treatment of high-frequency episodic 

migraine: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, 

phase 2b study 

 

 

 
4.3.1 Syfte 

 

 

Syftet med studien var att jämföra säkerheten och effekten av TEV-48125 i två olika 

doser med placebo vid förebyggande behandling av episodisk migrän. 

 

 

 
4.3.2 Studiedesign 

 

 

Studien var en randomiserad, multicenter, dubbelblindad, placebo-kontrollerad, fas 2b 

studie och sponsrades av Teva Pharmaceuticals. Patienter, män och kvinnor i åldern 
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18–65 år med diagnosen migrän, enligt kriterierna i ICHD-3 beta, inkluderades till 

studien. De skulle ha huvudvärk i 8–14 dagar per månad och uppfylla kriterierna för 

migrän i minst åtta av dessa dagar. Förebyggande migränläkemedel fick användas om 

dosen varit stabil i minst två månader före screening. Dessutom fick patienterna 

använda akuta läkemedel i upp till 14 dagar per månad. De behövde ha en följsamhet 

till den elektroniska dagboken på minst 80% under preinterventionen, där patienterna 

antecknade huvudvärksdata (förekomst, varaktighet etc.). Uppfylldes inte kraven för 

kronisk migrän, använde opioider eller barbiturater i mer än fyra dagar under 

preinterventionen eller där tre eller flera förebyggande migränmediciner prövats utan 

effekt exkluderades dessa.   

 

Den primära utfallsvariabeln var den genomsnittliga förändringen i antalet 

migrändagar per månad från baslinjen till den tredje behandlingscykeln (vecka 9–12). 

En migrändag innebar en dag med migrän, med eller utan aura, som varade i minst 4 

timmar, sannolik migrän eller där akuta migränmediciner användes. Säkerheten och 

toleransen av TEV-48125 jämfört med placebo utvärderades genom att studera 

biverkningsprofilen. 

 

Totalt rekryterades 1170 patienter från 62 kliniker i USA mellan januari 2014 till 

oktober 2015. Av dessa randomiserades 297 patienter till studien. För att få en power 

på 90% behövdes minst 90 patienter till varje studiegrupp. Studieläkemedlet gavs 

subkutant i fyra injektioner i början av varje ny 28 dagars cykel, totalt tre cyklar. Första 

gruppen fick 225 mg TEV-48125 och hit randomiserades 95 stycken. Nästa grupp fick 

675 mg TEV-48125 och hit randomiserades 96 stycken. Den sista gruppen fick 

placebo och hit randomiserades 104 patienter. I början av varje ny cykel, innan 

studiedosen gavs, genomgick patienterna en fysisk undersökning. Ett slutligt besök 

gjordes 28 dagar efter att sista studiedosen tagits. Huvudvärksdata registrerades 

dagligen i en dagbok. Utgångsvärdena, både demografiska och kliniska, var likvärdiga 

mellan grupperna. Analysen av effektutfallsvariabeln inkluderade intention-to-treat 

populationen där minst en dos av studieläkemedlet tagits och där minst en 

utfallsvariabelmätning fanns. Till säkerhetsanalysen inkluderades all behandlade 

patienter.  

 

 

 
4.3.3 Resultat  

 

 

Patienternas genomsnittliga antal migrändagar per månad vid baslinjen var 11,4 dagar 

(standardavvikelse (SD) 2.1). Den genomsnittliga minskningen i antalet migrändagar 

per månad under tredje behandlingscykeln var för; 225 mg gruppen -6,27 migrändagar 

(SD 5,38), 675 mg gruppen -6,09 migrändagar (SD 5,22) och placebogruppen -3,46 

migrändagar (SD 5,4).  Båda doserna av TEV-48125 minskade antalet migrändagar 

statistiskt signifikant jämfört med placebo. I 225 mg gruppen minskade antalet dagar 

med -2,81 (-4,07 till -1,55 p <0,0001) jämfört med placebo. Och i 675 mg gruppen 

minskade antalet dagar med -2,64 (-3,9 till -1,38 p <0,0001) jämfört med placebo. 
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Biverkningar, oavsett om de var relaterade till studieläkemedlet eller inte, uppträdde 

hos 58 (56%) patienter i placebogruppen, 44 (46%) patienter i 225 mg gruppen och 

hos 57 (59%) patienter i 675 mg gruppen. Den vanligaste biverkningen var 

injektionssmärta eller erytem vilket förekom i alla grupper. Fyra orelaterade allvarliga 

biverkningar rapporterades, två i 225 mg gruppen och två i 675 mg gruppen. Detta 

gjorde att en patient i vardera grupp avslutade behandlingen i förtid. Inga relevanta 

förändringar kunde registreras angående; vitala tecken, blodtryck, EKG eller kliniska 

laboratoriefynd. Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades av 24 (23%) 

patienter i placebogruppen, 26 (27%) patienter i 225 mg gruppen och av 24 (25%) 

patienter i 675 mg gruppen. Två patienter (1%) hade antikroppar mot TEV-48125 

innan läkemedlet administrerades och visade positivt test även efter.  

 

 

 

4.4 Studie IV Sun et al., 2016 (36) - Safety and efficacy of AMG334 for 

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

controlled, phase 2 trial 

 

 

 
4.4.1 Syfte  

 

 

Syftet med studien var att bedöma säkerheten och effekten av AMG334 vilken 

jämfördes mot placebo vid förebyggande behandling av episodisk migrän.  

 

 

 
4.4.2 Studiedesign 

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, fas 2 studie och 

sponsrades av Amgen. Män och kvinnor i åldrarna 19–60 inkluderades till studien om 

de hade en historia av migrän, med eller utan aura, i minst 12 månader före screening 

enligt kriterierna i International Classification of Headache Disorders II (ICHD-II). De 

skulle ha mellan 4–14 migrändagar per månad och mindre än 15 huvudvärksdagar per 

månad i minst tre månader före screening. Dessutom skulle patienterna ha en 

följsamhet till den elektroniska dagboken på minst 80% under baslinjefasen där 

huvudvärksdata (förekomst, varaktighet etc.) registrerades. Startade 

huvudvärksdebuten efter 50 års åldern, hade klusterhuvudvärk eller hemiplegisk 

huvudvärk, prövat två eller fler förebyggande läkemedel utan effekt eller överanvänt 

akuta migränmediciner (exempel triptaner och ergotamin) exkluderades dessa från 

studien. Injektion av botulinumtoxin i huvud eller nackområde var inte tillåtet under 

eller sex månader före studiestarten. Migränförebyggande medel fick inte användas 

under studien eller två månader före studiens start. 
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Den primära utfallsvariabeln var den genomsnittliga förändringen i antalet 

migrändagar per månad från baslinjen till vecka 12. Definitionen av en migrändag var 

en kalenderdag där patienten hade en påbörjad, fortsatt eller återkommande 

kvalificerad migrän i minst 30 minuter med minst två smärtsymtom eller ett icke 

smärtsymtom. En migrändag inkluderade även dagar där akuta migränmediciner 

används. För att bedöma säkerheten studerades patienternas biverkningar, kliniska 

laboratorievärden, vitala tecken och nivåerna av anti-AMG334 antikroppar.  

Totalt rekryterades 927 patienter till studien med start i juni 2013 från 59 

huvudvärkskliniker i Nordamerika och Europa. Behandlingen startade i augusti 2013 

och pågick till november 2014. Totalt randomiserades 483 patienter till de olika 

behandlingsgrupperna. För att få en power på 80% behövdes 156 patienter till 

placebogruppen och 104 patienter till vardera AMG334 grupp. Till varje grupp 

randomiserades; 7 mg AMG334 108 patienter, 21 mg AMG334 108 patienter, 70 mg 

AMG334 107 patienter och placebogruppen 160 patienter. Alla patienterna fick 

subkutana injektioner av respektive studiedos varje månad (vid dag 1, vecka 4 samt 

vecka 8). Huvudvärksdata registrerades dagligen via en elektronisk dagbok. 

Utgångsvärdena, både demografiska och kliniska, var likvärdiga mellan grupperna. 

Totalt avslutade 105 patienter i 7 mg gruppen, 99 patienter i 21 mg gruppen, 101 

patienter i 70 mg gruppen och 134 patienter i placebogruppen studien. Effektanalysen 

inkluderade alla patienter där minst en dos av studieläkemedlet tagits och hade minst 

4 migrändagar under baslinjefasen. Till säkerhetsanalysen inkluderades alla där minst 

en studiedos tagits.  

 

 

 
4.4.3 Resultat 

 

 

Antalet migrändagar per månad vid baslinjen var; 7 mg gruppen 8,6 migrändagar, 21 

mg gruppen 8,9 migrändagar, 70 mg gruppen 8,6 migrändagar och placebogruppen 

8,8 dagar. Antalet migrändagar förändrades per månad med; 7 mg gruppen -2,2 dagar 

(p=0,82), 21 mg gruppen -2,4 dagar (p=0,83), 70 mg gruppen -3,4 dagar (p=0,021) 

och placebogruppen -2,3 dagar. Biverkningarna var svaga till måttliga i 95% av fallen 

i AMG334 grupperna och i 98% av fallen i placebogruppen. Ett fåtal patienter fick en 

mild reaktion vid injektionsstället, fem patienter i placebogruppen och 16 patienter i 

AMG334 grupperna. Två patienter, en i 7 mg gruppen och en i 70 mg gruppen fick en 

allvarlig biverkning, orelaterad till behandlingsformen. Ett antal patienter utvecklade 

anti-AMG334 antikroppar; 13 patienter i 7 mg gruppen, 12 patienter i 21 mg gruppen 

samt åtta patienter i 70 mg gruppen. Inga av dessa patienters biverkningar orsakades 

på grund av utvecklandet anti-läkemedelantikropparna. Två patienter i 

placebogruppen, två patienter i 7 mg gruppen, två patienter i 21 mg gruppen samt tre 

patienter i 70 mg gruppen avbröt studien i förtid på grund av biverkningar. Det fanns 

inga kliniska signifikanta fynd på att behandlingen påverkat vitala tecken, 

laboratorievärden, EKG, serumnivåerna eller blodtryck. En patient hade höga nivåer 

av ASAT vid vecka 2, dessa värden återgick till det normala. 
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4.5 Studie V Tepper et al., 2017 (37) - Safety and efficacy of erenumab 

for preventive treatment of chronic migraine: a randomised, double-

blind, placebo-controlled phase 2 trial 

 

 

 
4.5.1 Syfte  

 

 

Syftet med studien var att bedöma säkerheten och effekten av erenumab i två doser 

jämfört med placebo vid förebyggande behandling mot kronisk migrän. 

 

 

 
4.5.2 Studiedesign  

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 2 studie och 

sponsrades av Amgen. Kvinnor och män i åldern 18–65 år inkluderades till studien 

med en historia av kronisk migrän, med eller utan aura tre månader före screening. 

Samma kriterier gällde under baslinjefasen och under denna fas antecknades 

huvudvärksdata (förekomst, svårighetsgrad etc.) i en elektronisk dagbok med en 

följsamhet på minst 80%. Patienter där huvudvärken startade efter 50 års åldern, har 

en historia av klusterhuvudvärk, hemiplegisk migrän eller kronisk migrän med 

kontinuerlig smärta eller där tre eller flera förebyggande läkemedel prövats utan effekt 

exkluderade. Migränförebyggande läkemedel fick inte användas under eller två 

månader före studien. Användes botulinumtoxin injektioner i nacke eller 

huvudområde inom fyra månader före baslinjen exkluderades även dessa personer.  

 

Den primära utfallsvariabeln var den genomsnittliga förändringen i antalet 

migrändagar per månad från baslinjen till vecka 12. En migrändag definierades som 

en kalenderdag där patienten hade en påbörjad, fortsatt eller återkommande migrän, 

med eller utan aura, som varade i minst 4 timmar med minst två smärtsymtom eller ett 

icke smärtrelaterade symtom. Dagar där akuta migränmediciner användes ansågs vara 

en migrändag oavsett varaktighet eller svårighetsgrad. Säkerheten bedömdes utefter 

patienternas biverkningar, kliniska laboratorievärden, vitala tecken och förekomst av 

anti-erenumab antikroppar.  

 

Patienter rekryterades till studien under mars 2014 från 69 olika kliniker i Nordamerika 

och Europa. Behandlingsfasen startade april 2014 och avslutades februari 2016. Totalt 

screenades 953 patienter och av dessa randomiserades 667 patienter till de olika 

behandlingsgrupperna. För att få en power på minst 85% behövdes 279 patienter till 

placebogruppen och 186 patienter till vardera erenumabgrupp. Läkemedlet 

administrerades subkutant vid dag 1, vecka 4 samt vecka 8. Till 70 mg 

erenumabgruppen randomiserades 190 patienter, till 140 mg erenumabgruppen 190 
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patienter och till placebogruppen 282 patienter. Effektanalysen inkluderade alla 

patienter där minst en dos av studieläkemedlet tagits och slutfört minst en månad av 

studien, där huvudvärksinformation fanns samlat i den elektroniska dagboken. Till 

säkerhetsanalysen inkluderades alla patienter där minst en dos av studiedosen tagits. 

 

 

 
4.5.3 Resultat 

 

 

Det genomsnittliga antalet migrändagarna per månad var för; 70 mg gruppen 17,9 

dagar, 140 mg gruppen 17,8 dagar och placebogruppen 18,2 dagar. Antalet 

migrändagar sjönk per månad med; 70 mg gruppen -6,6 dagar (p <0,0001), 140 mg 

gruppen -6,6 dagar (p <0,0001) och placebogruppen -4,2 dagar. Antalet biverkningar 

var likvärdiga mellan grupperna; 83 (44%) av 190 i 70 mg gruppen, 88 (47%) av 188 

i 140 mg gruppen och 110 (39%) av 282 i placebogruppen. De vanligaste 

biverkningarna var smärta vid injektionsstället, infektion i övre luftvägarna, 

illamående, förstoppning, muskelspasmer samt nasofaryngit. Allvarliga biverkningar 

rapporterades hos åtta patienter i erenumabgrupperna och hos sju patienter i 

placebogruppen. Ingen av dessa ledde till att studien avslutades i förtid. Antikroppar 

mot erenumab bildades hos 14 patienter i erenumabgrupperna. Det fanns inga samband 

mellan de inrapporterade biverkningar och antikroppsbildandet. En patient i 140 mg 

gruppen hade onormalt höga nivåer av alanin och ASAT vid vecka 4. Dessa värden 

återgick till de normala vid vecka 8. Det fanns inga kliniskt signifikanta förändringar 

i vitala tecken, laboratorievärden eller på EKG. Totalt avslutade två patienter i 

placebogruppen och två patienter i 140 mg gruppen studien i förtid på grund av 

biverkningar. 

 

 

 

4.6 Studie VI Goadsby et al., 2017 (38) - A controlled trial of erenumab 

for episodic migraine 

 

 

 
4.6.1 Syfte  

 

 

Syftet med studien var att bedöma effekten och säkerheten av erenumab i två doser 

jämfört med placebo vid episodisk migrän.  
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4.6.2 Studiedesign  

 

 

Studien var en randomiserad, multicenter, dubbelblind, placebokontrollerad, 

parallellgrupp, fas 3 studie och sponsrades av Amgen och Novartis. Patienter i åldern 

18–65 år med en historia av migrän med eller utan aura under minst 12 månader före 

screening inkluderades till studien. Migrän definierades enligt kriterierna i ICHD-3 

beta och skulle ha mellan 4–15 migrändagar per månad samt färre än 15 

huvudvärksdagar per månad under tre månaderna före screening. Kriterierna för 

migrän skulle även uppfyllas under den fyra veckor långa baslinjefas, där huvudvärken 

utvärderades med hjälp av en elektronisk dagbok där huvudvärksdata antecknades. En 

följsamhet på 80% behövdes till dagboken för att inkluderas. Patienter över 50 år vid 

huvudvärksdebuten, en historia av hemiplegisk migrän eller klusterhuvudvärk, 

användande av botulinumtoxin inom fyra månader före eller under baslinjefasen, 

användande av nervblock eller transkraniell magnetstimulering under två månader före 

baslinjefasen eller där två eller flera förebyggande migränmediciner används utan 

effekt exkluderades från studien. Andra migränförebyggande läkemedel fick användas 

om dosen varit oförändrad under minst två månader före baslinjefasen och förblev 

oförändrad under studien.  

 

Den primära utfallsvariabeln var den genomsnittliga förändringen i antalet 

migrändagar från baslinjen till de tre sista behandlingsmånaderna (månad 4–6). En 

migrändag definierades som en kalenderdag där patienten hade en påbörjad, fortsatt 

eller återkommande migrän i minst 30 minuter med minst två smärtsymtom och ett 

icke smärtrelaterat symtom närvarande. Användes akuta migränmediciner ansågs det 

som en migrändag. Säkerheten utvärderades genom analys av de biverkningar och 

allvarliga biverkningar patienterna rapporterad. Utvärderingen inkluderade även 

analys av laboratorievärden, vitala tecken, EKG och förekomst av anti-erenumab 

antikroppar. 

 

Studien utfördes mellan juli 2015 och september 2016. Totalt randomiserades 955 

patienter till studien från 121 områden i Nordamerika, Europa och Turkiet. Studien 

bestod av fyra faser; screeningsfas (inkluderad 3 veckor screening och 4 veckors 

baslinjefas), 24 veckors dubbelblindad behandlingsfas, 28 veckors aktiv 

behandlingsfas (där patienterna genomgick en randomisering igen för att få antigen 70 

mg eller 140 mg erenumab) och slutligen en 12 veckors uppföljningsfas. Denna studie 

rapporterar enbart resultatet från baslinjefasen och behandlingsfasen. Patienterna 

randomiserades till en av de tre behandlingsgrupperna och fick månadsvisa subkutana 

injektioner (dag 1, vecka 4, 8, 12, 16 samt 20) av studieläkemedlet. Till 70 mg 

erenumab gruppen randomiserades 317 patienter, till 140 mg gruppen randomiserades 

319 patienter och till placebogruppen randomiserades 319 patienter. Huvudvärksdata 

(förekomst, varaktighet etc.) registrerades dagligen i en elektronisk dagbok. 

Utgångsvärdena, både demografiska och kliniska, var likvärdiga mellan grupperna. 

Totalt slutförde 858 patienter studien. 
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4.6.3 Resultat 

 

 

Genomsnittliga antalet migrändagar per månad vid baslinjen var 8,3 dagar. Antalet 

dagar minskade med; 70 mg gruppen -3,2±0,2 (p <0,001) dagar, 140 mg gruppen            

-3,7±0,2 (p <0,001) dagar och placebogruppen -1,8±0,2 dagar. Det var liknande antal 

biverkningar och allvarliga biverkningar mellan erenumabgrupperna och 

placebogruppen; 180 (57,3%) i 70 mg gruppen, 177 (55,5%) i 140 mg gruppen och 

201 (63%) i placebogruppen. Fler upplevde smärta vid injektionsstället i 70 mg 

gruppen (10 patienter, 3,2%) än i placebogruppen (en patient, 0,3%) och i 140 mg 

gruppen (en patient, 0,3%). Trettiofem (5,6%) patienter i erenumabgrupperna hade 

anti-erenumab antikroppar, varav en i 70 mg gruppen hade neutraliserade antikroppar. 

Det fanns inga kliniska skillnader mellan resultaten av leverfunktionstester, 

kreatinnivåer, totala neutrofilantal, vitala tecken eller EKG fynd mellan grupperna.   

 

 

 

4.7 Studie VII Reuter et al., 2018 (39) - Efficacy and tolerability of 

erenumab in patients with episodic migraine in whom two-to-four 

previous preventive treatments were unsuccessful: a randomised, 

double-blind, placebo-controlled, phase 3b study 

 

 

 
4.7.1 Syfte  

 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten och toleransen av erenumab med placebo.  

 

 

 
4.7.2 Studiedesign  

 

 

Studien var en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, fas 3b studie och 

sponsrades av Novartis Pharma. Patienter i åldern 18–65 år med en historia av 

episodisk migrän, med eller utan aura, i minst 12 månader inkluderades till studien. 

De behövde uppfylla kriterierna för migrän enligt ICHD-3 samt ha migrän mellan 4–

14 dagar per månad under tre månader före screening samt under baslinjefasen. De 

skulle även ha prövat två till fyra förebyggande läkemedel utan uppnådd effekt. 

Patienter över 50 år vid huvudvärksdebuten, gravida eller ammande exkluderades från 

studien. Även de med en historia av klusterhuvudvärk, hemiplegisk migrän, psykisk 

störning, aktiv kroniska smärtsyndrom, leversjukdom eller malignitet i något organ 

exkluderades. Patienter som behandlats med botulintoxin i huvud eller nackområde 

inom fyra månader före baslinjen, hade någon hjärtsjukdom eller stroke uteslöts också. 
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Utfallsvariabeln var den genomsnittliga förändringen i antalet migrändagar från 

baslinjen fram till vecka 12. En migrändag definierades som en kalenderdag där 

patienten hade en påbörjad, fortsatt eller återkommande migrän, med eller utan aura i 

minst 30 minuter med minst två smärtsymtom eller ett icke smärtrelaterade symtom 

närvarande. Dagar där akuta migränmediciner användes ansågs som en migrändag. 

Säkerheten och toleransen utvärderades genom att studera patienternas registrerade 

biverkningar, utvärdering av fysisk undersökning, vitala tecken, laboratorievärden och 

EKG. 

 

Patienter rekryterades från 59 områden i 16 länder i Europa och Australien mellan 

mars 2017 till oktober 2017. Studien bestod av; screeningsfas, baslinjefas (fyra 

veckor), dubbelblindad behandlingsfas (12 veckor), öppenstudiefas (156 veckor) samt 

en slutlig uppföljningsfas (12 veckor). Denna studie presenterar resultatet från den 

dubbelblinda fasen. Totalt randomiserades 246 patienter; 121 till 140 mg erenumab 

och 125 till placebo. Subkutana injektioner administrerades vid dag 1, vecka 4, 8 och 

12. Under screeningsfasen och vid varje tillfälle då studieläkemedlet administrerades 

fick patienterna fylla i ett frågeformulär och genomgå en fysisk undersökning. 

Huvudvärksdata (förekomst, svårighetsgrad etc.) registreras dagligen i den 

elektroniska dagboken med en följsamhet på minst 80%. Utgångsvärdena, både 

demografiska och kliniska, var likvärdiga mellan grupperna. Totalt slutförde 119 

patienter i 140 mg gruppen och 124 patienter i placebogruppen studien. 

 

 

 
4.7.3 Resultat 

 

 

Vid baslinjen var det genomsnittliga antalet migrändagar per månad för 140 mg 

gruppen 9,2 (SD 2,6) dagar och för placebogruppen 9,3 (SD 2,7) dagar. Antalet 

migrändagar minskade i 140 mg gruppen med -1,8 (standardfel (SE) 0,4) dagar per 

månad och för placebogruppen -0,2 (SE 0,4) dagar per månad. Skillnaden mellan 140 

mg gruppen och placebo var -1,6 (95% CI; -2,7 till -0,5; p=0,004). Antalet 

rapporterade biverkningar och allvarliga biverkningar var liknande mellan grupperna. 

De flesta biverkningarna var milda till måttliga och injektionssmärta, ryggsmärta och 

nasofaryngit var vanligt förekommande. Två orelaterade allvarliga biverkningar i 140 

mg gruppen och en i placebogruppen rapporterades. Det fanns inga skillnader mellan 

grupperna gällande leverfunktionsvärden, vitala tecken eller EKG och ingen patient i 

140 mg gruppen utvecklade bindande eller neutraliserade antikroppar.  
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5 DISKUSSION 

 

 

Detta litteraturarbete bestod av randomiserade, dubbellindade studier där 

fremanezumab eller erenumab jämfördes mot placebo. Studiernas utfallsvariablar var 

den genomsnittliga förändringen i antalet migrändagar per månad från baslinjen fram 

till vecka 12 (studier I–V samt studie VII) eller vecka 24 (studie VI). Dessutom 

studerades läkemedlens biverkningsprofil. I studie I-III studerades fremanezumab och 

antalet migrändagar minskade signifikant mer per månad jämfört med placebo. Studie 

IV-VII studerade erenumab och antalet migrändagar minskade signifikant mer per 

månad med doserna 70–140 mg jämfört med placebo. Dosen 7 mg erenumab minskade 

antalet migrändagar mindre än placebo och dosen 21 mg minskade inte antalet 

migrändagar signifikant mer än placebo. Se tabell IV för sammanställning av 

studierna. I studie VI behandlades patienterna med erenumab i 24 veckor, medan de i 

studie IV, V och VII behandlades i 12 veckor. Trots det minskade inte antalet 

migrändagar mer för studie IV jämfört med de övriga. 

  

Antalet biverkningar (exempel injektionssmärta, nasofaryngit, illamående) var 

liknande mellan läkemedelsgrupperna och placebogrupperna. Den vanligaste 

biverkningen var injektionssmärta och förekom i alla grupper oavsett om placebo eller 

läkemedel administrerades.  

 

Behandlingstiden var relativt kort, 12 veckor för studierna I-V och VII och 24 veckor 

för studie VI. Detta gör att det är svårt att veta hur effekten av läkemedlet fungerar i 

ett längre perspektiv och om toleransen påverkas efter en längre tids behandling. Det 

finns studier där behandlingen utvärderas under en längre tid, men dessa studier har 

inte slutförts ännu. Eftersom erenumab och fremanezumab är relativt nya läkemedel 

på marknaden så har fler studier ur ett långtidsperspektiv ännu inte hunnits 

genomföras, vilket är nödvändigt för att kunna utvärdera den långvariga effekten och 

toleransen.   

 

 

 

5.1 Studierna slutsats 

 

 

 
5.1.1 Studie I  

 

 

Studie I visade att fremanezumab (675 mg kvartalsvis och 675mg/225 mg månadsvis) 

resulterade i färre antal migrändagar per månad jämfört med placebo, men gav en 

högre risk för injektions-reaktioner. Se tabell IV. 
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5.1.2 Studie II  

 

 

Fremanezumab (675 mg kvartalsvis och 225 mg månadsvis) minskade antalet 

migrändagar per månad signifikant, jämfört med placebo. Injektionssmärta var den 

vanligaste biverkningen och förekom mer frekvent hos de i fremanezumabgrupperna. 

Se tabell IV. 

 

 

 
5.1.3 Studie III 

 

 

Båda doserna, 225 mg och 675 mg månadsvis, av TEV-48125 var säkra och 

tolererades av patienter. Antalet biverkningar var liknande mellan grupperna. TEV-

41125 minskade antalet migrändagar signifikant jämfört med placebo. Se tabell IV. 

 

 

 
5.1.4 Studie IV 
 

 

Patienter där 70 mg AMG334 administreras hade en signifikant minskning av antalet 

migrändagar per månad jämfört med placebo. De flesta biverkningarna var milda till 

måttliga och liknande mellan alla grupper. Se tabell IV. 

 

 

 
5.1.5 Studie V 

 

 

Månadsvis behandling med 70–140 mg erenumab minskade antalet migrändagar mer 

per månad jämfört med placebo. Erenumab tolererades väl och dess säkerhetsprofil 

skiljde sig inte mot placebogruppens. Vanligaste biverkningen var injektionssmärta. 

Se tabell IV. 

 

 

 
5.1.6 Studie VI  

 

 

Antalet migrändagar per månad minskade signifikant vid behandling med erenumab 

(70–140 mg månadsvis) jämfört med placebo. Vidare studier behövs för att kunna 

utvärdera den långsiktiga säkerheten av behandlingen. Se tabell IV. 
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5.1.7 Studie VII 

 

 

Erenumab (140 mg månadsvis) minskade antalet migrändagar per månad signifikant 

jämfört med placebo och har visats vara effektiv hos patienter där tidigare 

förebyggande läkemedel inte fungerat. Biverkningarna var liknande mellan de båda 

grupperna. Se tabell IV. 

 

 

 
Tabell III. Sammanfattning av de sju studiernas utfallsvariablar, studiedoser, utgångsvärden och 

resultat. 

 

Studie Utfallsvariabel Studiedoser Utgångsvärden 
Migrändagar/månad 

Resultat Differens vs. 

placebo 
I - Fremanezumab for 

the Preventive 
Treatment of Chronic 

Migraine 

Genomsnittliga 

förändringen i antalet 
migrändagar per 

månad från baslinjen 
till vecka 12. 

675mg fremanezumab 

kvartalsvis                   
675mg/225 mg 

fremanezumab månadsvis                 
Placebo 

Kvartalsgruppen  

16,2±4,9 dagar  
Månadsgruppen  

16,0±5,2 dagar  
Placebogruppen  

16,4±5,2 dagar 

Kvartalsgruppen          

-4,9±0,4 dagar 
Månadsgruppen         

-5,0±0,4 dagar 
Placebogruppen         

-3,2±0,4 dagar 

Kvartalsgruppen 

-1,7±0,4 (p <0,001) 
Månadsgruppen 

-1,8±0,4 (p <0,001) 

II - Effect of 

Fremanezumab 

Compared with placebo 

for prevention of 
Episodic migraine 

Genomsnittliga 

förändringen i antalet 

migrändagar per 

månad från baslinjen 
till vecka 12. 

675 mg fremanezumab 

kvartalsvis                    

225 mg fremanezumab 

månadsvis                            
Placebo 

Kvartalsgruppen          

9,2 dagar          

Månadsgruppen  

8,9 dagar             
Placebogruppen  

9,1 dagar 

Kvartalsgruppen          

-3,4 dagar 

Månadsgruppen          

-3,7 dagar 
Placebogruppen          

-2,2 dagar 

Kvartalsgruppen 

-1,3 (p <0,001) 

Månadsgruppen 

-1,5 (p <0,001) 
 

III - Safety, tolerability, 
and efficacy of TEV-

48125 for preventive 

treatment of high-
frequency episodic 

migraine: a multicentre, 

randomised, double-
blind, placebo-

controlled, phase 2b 

study 

Genomsnittliga 
förändringen i antalet 

migrändagar per 

månad från baslinjen 
till vecka 12. 

225 mg fremanezumab 
månadsvis                      

675 mg fremanezumab 

månadsvis             
Placebo 

225 mg gruppen  
11,4 dagar                   

675 mg gruppen  

11,4 dagar                       
Placebogruppen  

11,4 dagar  

225 mg gruppen                   
-6,27 dagar          

675 mg gruppen         

-6,09 dagar 
Placebogruppen          

-3,46 dagar  

225 mg gruppen 
-2,81 (p <0,0001) 

675 mg gruppen 

-2,64 (p <0,0001) 

IV - Safety and efficacy 

of AMG334 for 

prevention of episodic 

migraine: a randomised, 
double-blind, placebo-

controlled, phase 2 trial  

Genomsnittliga 

förändringen i antalet 

migrändagar per 

månad från baslinjen 
till vecka 12. 

7 mg erenumab                   

21 mg erenumab                 

70 mg erenumab  

Placebo 

7 mg gruppen  

8,6 dagar                         

21 mg gruppen  

8,9 dagar                          
70 mg gruppen  

8,6 dagar                   

Placebogruppen  
8,8 dagar 

7 mg gruppen              

-2,2 dagar              

21 mg gruppen                

-2,4 dagar                      
70 mg gruppen           

-3,4 dagar 

Placebogruppen         
-2,3 dagar  

7 mg gruppen 

+0,1 (p=0,82) 

21 mg gruppen 

-0,1 (p=0,83) 
70 mg gruppen 

-1,1 (p=0,021) 

 

V - Safety and efficacy 

of erenumab for 

preventive treatment of 
chronic migraine: a 

randomised, double-

blind, placebo-
controlled phase 2 trial  

Genomsnittliga 

förändringen i antalet 

migrändagar per 
månad från baslinjen 

till vecka 12. 

70 mg erenumab  

månadsvis                  

140 mg erenumab 
månadsvis              

Placebo  

70 mg gruppen  

17,9 dagar                            

140 mg gruppen  
17,8 dagar 

Placebogruppen  

18,2 dagar 

70 mg gruppen           

-6,6 dagar                   

140 mg gruppen             
-6,6 dagar 

Placebogruppen              

-4,2 dagar 

70 mg gruppen 

-2,5 (p <0,0001) 

140 mg gruppen 
-2,5 (p <0,0001) 

 



  
 

27 

 

VI - A controlled trial 
of erenumab for 

episodic migraine 

Genomsnittliga 
förändringen i antalet 

migrändagar per 

månad från baslinjen 
till vecka 24. 

70 mg erenumab  
månadsvis                 

140 mg erenumab 

månadsvis                 
Placebo  

70 mg gruppen  
8,3 dagar                               

140 mg gruppen  

8,3 dagar                 
Placebogruppen  

8,3 dagar 

70 mg gruppen            
-3,2±0,2 dagar            

140 mg gruppen                   

-3,7±0,2 dagar 
Placebogruppen         

-1,8±0,2 dagar 

70 mg gruppen 
-1,4 (p <0,001) 

140 mg gruppen 

-1,9 (p <0,001) 

VII - Efficacy and 

tolerability of erenumab 

in patients with 
episodic migraine in 

whom two-to-four 

previous preventive 
treatments were 

unsuccessful: a 

randomised, double-
blind, placebo-

controlled, phase 3b 

study 

Genomsnittliga 

förändringen i antalet 

migrändagar per 
månad från baslinjen 

till vecka 12. 

140 mg erenumab  

Placebo  

140 mg gruppen  

9,2 dagar            

Placebogruppen  
9,3 dagar 

140 mg gruppen                    

-1,8 dagar 

Placebogruppen         
-0,2 dagar  

140 mg gruppen 

-1,6 (p=0,004) 

 

 

 

5.2 Studiepopulationerna 

 

 

Majoriteten av patienterna i studierna var kvinnor, vilket stämmer bra överens med 

verkligheten då migrän är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män (4, 5). Studierna 

tittade inte på om behandlingen fungerade olika hos män eller kvinnor, vilket skulle 

kunna vara intressant då kvinnors migrän ofta är kopplade till hormonella 

förändringarna. Det skulle även varit intressant att veta hur många av kvinnorna som 

hade migrän på grund av hormonella förändringar och om behandlingen fungerade 

annorlunda hos dessa kvinnor.  

 

Prevalensen av migrän är vanligast i åldern 25–55 år och minskar därefter gradvis (19). 

Det kan förklara varför medelåldern på patienterna i studierna var ca 40 år. Vid denna 

ålder har troligtvis även flera olika behandlingsmetoder prövats utan att tillräcklig 

effekt uppnåtts och viljan att testa något annat är större vilket också kan vara en 

förklaring till att fler patienter i denna åldersgrupp valde att delta i studierna. Med 

stigande ålder ökar vanligen också användandet av andra läkemedel, vilket kan orsaka 

läkemedelsinteraktion vilket gör att en alternativ behandling av migrän behöver testas.  

 

I studierna III-V samt VII presenterades att majoriteten av patienterna var vita. 

Resultaten i dessa studier säger därför inte så mycket om hur behandlingen skulle se 

ut för andra populationer. I de övriga tre studierna framgick det enbart från vilka länder 

patienterna kom, men det presenterades inte hur många de var från varje område och 

gör det svårt att veta hur behandlingen skulle fungera hos olika typer av populationer.  

 

Fem av studierna (II-IV och VI-VII) inkluderade personer med episodisk migrän, 

medan studie I och V inkluderade personer med kronisk migrän. Både fremanezumab 

och erenumab prövades för de olika kategorierna av migrän och minskade antalet 

migrändagar per månad mer jämfört med placebo, vilket innebär att 

behandlingsformerna fungera för båda typerna av migrän. 
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Om två eller fler förebyggande läkemedel prövats utan effekt exkluderades patienterna 

i studierna I-VI. Detta är märkligt eftersom fremanezumab och erenumab har en annan 

verkningsmekanism än de tidigare förebyggande migränmediciner och en av 

anledningarna till att nya förebyggande läkemedel behövdes var för att patienter fick 

otillräcklig effekt av de befintliga. I studie VII behövde patienterna däremot ha prövat 

minst två förebyggande läkemedel för att få delta, vilket är styrkan för denna studie 

och visade att patienterna fick bra effekt av de monoklonal antikropparna. 

 

 

 

5.3 Patienter med eller utan aura 

 

 

Enbart studie V och VII presenterar fördelningen av antalet personer med eller utan 

aura i behandlingsgrupperna. Det hade varit intressant om de hade redovisat eventuella 

skillnader i antalet minskade migrändagar per månad mellan de med och de utan aura. 

Eftersom patofysiologin vid migrän utan aura fortfarande inte är helt klarlagd skulle 

det vara intressant att se om behandlingen skiljde sig åt och om den hade bättre effekt 

eller tolererades för den ena gruppen framför den andra.  

 

 

 

5.4 Sponsrade studier 

 

 

Alla studier var sponsrade av ett läkemedelsföretag. Studierna med fremanezumab 

sponsrades av läkemedelsföretaget Teva och studierna med erenumab sponsrades av 

Novartis och/eller Amgen. Dessa läkemedelsföretag är med och utvecklar respektive 

läkemedel och har därför ett stort intresse i att uppvisa positiva resultat från studierna. 

Därför kan studiernas resultat vara vinklade eller presenterade för att ge så bra bild 

som möjligt av läkemedlen. Då både fremanezumab och erenumab är nya på 

marknaden finns det fortfarande inte många studier gjorda som inte är sponsrade av 

läkemedelsföretag. Fördel med att företag sponsrar studier är att det annars finns risk 

att ingen vill bekosta studien och nya läkemedel kommer inte släppas ut på marknaden 

i samma utsträckning.  

 

 

 

5.5 Rekommenderade läkemedelsdoser jämfört med studiernas doser 

 

 

De rekommenderade doserna av fremanezumab är 225 mg i månaden alt. 675 mg i 

kvartalet. I studie II gavs läkemedlet utefter rekommendationerna medan de i studie I 

gav kvartalsgruppen efter rekommendationen och månadsgruppen en startdos på 675 

mg och därefter 225 mg i månaden. I studie III fick båda grupperna månadsvis 
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behandling med antigen 225 mg eller 675 mg fremanezumab. Månadsvis 

administrering av läkemedlet gav en större skillnad jämfört med placebo än kvartalsvis 

administrering. I studie III gav inte den högre dosen en större minskning än den lägre 

dosen och gör att den rekommenderade dosen på 225 mg i månaden verkar rimlig. Då 

behandlingen måste tas subkutant kan det vara mer behagligt för patienterna att 

administrera läkemedlet en gång per kvartal framför varje månad och kan underlätta 

behandlingen. Inga statistiska skillnader kunde ses mellan gruppernas biverkningar 

och därför kan båda administreringssätten vara fördelaktiga.  

 

Erenumab rekommenderas att tas 70 mg eller 140 mg var fjärde vecka (månadsvis) 

och minst en av dessa doser administrerades i studierna IV-VII. Enbart i studie V 

jämfördes doserna med varandra och mot placebo och det fanns ingen skillnad mellan 

läkemedelsdoserna i antalet minskade migrändagar eller biverkningar. I studie IV 

prövades två lägre doser, 7–21 mg, vilka inte hade någon bättre effekt än placebo. 

Erenumab binder kompetitivt till CGRP-receptorn och förhindrar CGRP att binda in 

(27, 31). Vid lägre koncentrationer kan det kanske finnas en risk att inte tillräckligt 

många receptorer blockeras, vilket möjliggör för CGRP att binda till CGRP-receptorn 

och utövar sin effekt. 

 

 

 

5.6 Behandling med monoklonala antikroppar 

 

 

Monoklonala antikroppar kan inte ges peroralt eftersom de är proteiner och bryts ner 

av peptidaser i mag-tarmkanalen (26). Fremanezumab och erenumab administreras 

därför med subkutana injektioner. Detta kan upplevas obekvämt för många patienter 

och den vanligaste biverkningen i studierna, oavsett behandlingsgrupp, var 

injektionssmärta. Fördelarna med att få läkemedel subkutant är att halveringstiden är 

längre vilket gör att läkemedlet inte behöver administreras lika ofta som perorala 

läkemedel och kan på så vis underlätta behandling för den drabbade. Dessutom kan 

fördelarna med dessa läkemedel, med färre migrändagar per månaden, överväga 

nackdelarna med subkutana injektioner.  

 

Det finns en risk att kroppen ger ett immunsvar vid behandling med monoklonala 

antikroppar. Neutraliserade antikroppar kommer då att börja produceras vilket leder 

till att läkemedelseffekten försvinner (17). I studierna mätes bildandet av anti-

läkemedelantikroppar och det förekom hos ett antal patienter. Det fanns inga tecken 

på att effekten eller biverkningar påverkades på grund av bildandet av anti-

läkemedelsantikroppar.   

 

En fördel med att använda monoklonala antikroppar är att de inte metaboliseras i 

levern, vilket gör att levertoxiciteten minskar (26). Denna behandling borde därför 

vara en fördel till patienter med någon typ av leverpåverkan. Det framgick inte i 

studierna ifall någon av de deltagande patienterna led av någon leversjukdom och 

därför går det inte att utvärderas om personer med leversjukdomar tolererar 
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behandlingen. Något som skulle kunna vara intressant att titta på i framtida studier. I 

studierna mättes nivåerna av leverenzymer och nivåerna var något förhöjda hos ett 

antal patienter. Eftersom andra mediciner var tillåtna under studierna kan det vara 

möjligt att förhöjda nivåer av leverenzymer härrörde från dessa läkemedel och inte 

från de monoklonala antikropparna som användes. Dessutom återfick de förhöjda 

nivåerna av leverenzymer till det normala i flera fall, vilket också kan indikera på att 

det var andra läkemedel som orsakade de förhöjda nivåerna.  

 

 

 

5.7 Kardiovaskulära biverkningar 

 

 

CGRP-receptor antagonister är effektiva läkemedel vid migrän med mindre risk för 

kardiovaskulära biverkningar än triptaner. Problemet var att de gav ökad risk för 

levertoxicitet vid långvarig användning (17). Detta gjorde att monoklonala antikroppar 

riktade mot CGRP eller CGRP-receptorn började utvecklas som förebyggande 

behandling vid migrän, eftersom dessa inte elimineras via levern (26). I studie VII 

exkluderades patienter med leversjukdomar, vilket kan ifrågasättas eftersom det är 

intressant att se hur behandlingen fungerar hos dessa. Även patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar exkluderades. Eftersom ett av problemen med ergotaminer 

och triptaner har varit kardiovaskulära biverkningar vore det intressant att testa de nya 

CGRP-läkemedlen hos dessa patienter för att utvärdera toleransen. Varför dessa 

patienter exkluderades från studie VII framgår inte och i framtida studier med 

erenumab eller fremanezumab borde denna patientgrupp utvärderas närmre. I de 

övriga studierna framgår det inte om patienterna hade övriga sjukdomar och i så fall 

vilka. Något som skulle kunna vara intressant att titta på i framtida studier med fokus 

på patienter med kardiovaskulära- och leversjukdomar.    

 

CGRP är en vasodilator, och vid behandling med fremanezumab eller erenumab 

kommer en vasokonstriktion fås. Detta gör att det finns en teoretisk risk för 

hypertension vid behandling med de monoklonala antikropparna (40). I studie VI 

förekom 13 fall av hypertension och i studie III tre fall. I båda dessa studier fick akuta 

migränmediciner (exempel triptaner) användas, vilka kan vara orsaken till de 

kardiovaskulära biverkningarna. Att utföra studier där akuta migränmediciner inte får 

användas för att se hur de monoklonala antikropparna påverkar dessa typer av 

biverkningar är inte försvarbart då det är mycket påfrestande för en person att ha 

migrän och inte har möjligheten att lindra det på något sätt.    
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5.8 Analysmetoden av studierna 

 

 

Eftersom patienterna själva fick registrera sin huvudvärksdata i dagböcker under 

studien är det svårt att bedöma om alla upplever migrän på samma sätt. De hade vissa 

kriterier att uppfylla för att en dag skulle räkna som migrändag, men eftersom det inte 

finns några kliniska tester att göra är det den enskild personens uppfattning som avgör 

hur en dag upplevs. Dessutom kan vissa data missats att antecknas och alla 

biverkningar kanske inte registrerades. De mest allvarliga och förekommande 

biverkningar kommer troligen att registreras eftersom dessa är lättare att upptäcka och 

komma ihåg för en person än de mindre allvarliga och framträdande.  

 

 

 

6 SLUTSATS 

 

 

Behandling med fremanezumab (månadsvis eller kvartalsvis) och erenumab (70–140 

mg månadsvis) har visats minska antalet migrändagar per månad signifikant, jämfört 

med placebo hos patienter med kronisk eller episodisk migrän. Både fremanezumab 

och erenumab har tolererats väl och har en liknande biverkningsprofil som placebo. 

Den vanligaste biverkningen har varit injektionssmärta. För att kunna utvärdera 

effekten och hur väl dessa monoklonala antikroppar tolereras under ett längre 

perspektiv, måste studier utformas med en längre behandlingstid.  
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8 BILAGA 1 

 

 

 
Tabell I Diagnostiska kriterier för migrän utan aura enligt ICHD-3. 

1 

  

                                                 
1 https://www.ichd-3.org/ 

Migrän utan aura 
Diagnostiska kriterier: 

A. Minst fem attacker som uppfyller kriterierna B-D 

 

B. Huvudvärksattacker som varar i minst 4–72 timmar 

 

C. Huvudvärk med minst två av följande fyra egenskaper 

1. Ensidig 

2. Pulserande 

3. Måttlig eller svår intensitet 

4. Förvärras av eller orsakas av vanlig fysisk aktivitet 

 

D. Under huvudvärken minst ett av följande: 

1. Illamående och/eller kräkning 

2. Fotofobi eller fonofobi 

 

E. Inte bättre förklarat av någon annan ICHD-3 diagnos 
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Tabell II Diagnostiska kriterier för migrän med aura enligt ICHD-3.  

2

                                                 
2 https://www.ichd-3.org/ 

Migrän med aura 
Diagnostiska kriterier: 

A. Minst två attacker som uppfyller kriterierna B och C 

 

B. Minst ett av följande fullständigt reversibla aurasymtom: 

1. Visuell 

2. Sensorisk 

3. Tal och/eller språk 

4. Motor 

5. Hjärnbalk 

6. Retinal 

 

C. Minst tre av följande sex egenskaper: 

1. Minst ett aurasymtom som sprids gradvis över ≥5 minuter 

2. Två eller flera aurasymtom som uppstående i följd 

3. Varje enskilt aurasymtom vara i minst 5–60 minuter  

4. Minst ett av aurasymtomen är unilateralt 

5. Minst ett aurasymtom är positivt  

6. Auran återföljs eller följs inom 60 minuter med huvudvärk 

 

D. Inte bättre förklarat av någon annan ICHD-3 diagnos 

 



  
 

 
 

 


