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StreSzczenie
Migrena należy do najczęstszych pierwotnych bólów głowy. Jest chorobą neurologiczną, która wywiera 

istotny wpływ na życie społeczne. Dotychczasowe badania wskazują, że upośledza wydajność pracy, 

ogranicza codzienną aktywność w sferze rodzinnej i  towarzyskiej oraz stanowi przyczynę złej jakości 

życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Wykazano skuteczność fremanezumabu – humanizowanego 

przeciwciała monoklonalnego oddziałującego przeciwko peptydowi związanemu z  genem kalcyto-

niny – w leczeniu profilaktycznym migreny przewlekłej i epizodycznej. Stosowanie opisywanego leku 

zmniejsza liczbę dni z migreną i bólem głowy, a także pozytywnie wpływa na jakość życia w tej grupie 

chorych. 
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AbStrAct
Migraine is one of the most common primary headaches. It is a  neurological disease, which effects 

a significant impact on social life. Research shows that migraine impaires work performance, limits daily 

activity in the family and social sphere. It leads to a poor quality of life. Fremanezumab has been shown 

to be effective in prophylactic treatment of chronic and episodic migraine. It is a humanized monoclo-

nal antibody interacting against the peptide associated with the calcitonin gene. It reduces number of 

days with migraine, headache and it has a positive effect on quality of life. 
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wStęp
Migrena należy do najczęstszych pierwotnych bólów głowy, 

dotyczy bowiem aż 10–15% populacji ogólnej na świecie [1]. 

Migrena bez aury charakteryzuje się nawracającymi napadami 

bólu głowy o charakterze pulsującym i natężeniu umiarkowa-

nym bądź silnym oraz o różnym czasie trwania (nawet do kilku 

dni). Objawami towarzyszącymi są nadwrażliwość na dźwięk 

lub światło, a także bardzo często nudności i wymioty. Migre-

na występuje u  pacjentów przez długi czas. Dostępne źródła 

podają, że prawie 30% populacji z migreną odczuwa ból głowy 

częściej niż raz w tygodniu, a ok. 8% osób z migreną epizodycz-

ną doświadcza tych ataków co najmniej 10–14 dni miesięcznie 

i znajduje się w grupie ryzyka przekształcenia się formy epizo-

dycznej w przewlekłą [2, 3]. Migrena przewlekła zgodnie z kla-

syfikacją bólów głowy opublikowaną przez Międzynarodowe 

Towarzystwo Bólów Głowy (IHS, International Headache Soci-

ety) w 2018 r. jest diagnozowana, kiedy występuje min. 15 dni 

z bólem głowy miesięcznie, w tym przez co najmniej 8 dni ból 

spełnia kryteria migreny i ma to miejsce przez ponad 3 miesią-

ce [4].

W  terapii doraźnej migreny są stosowane m.in. proste leki 

przeciwbólowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz swo-

iste leki przeciwmigrenowe – tryptany. Wiele z  tych leków 

ma jednak ograniczoną skuteczność, co z  kolei wiąże się ze 

zwiększoną potrzebą ich przyjmowania [5]. Nadużywanie le-

ków z jednej strony może być przyczyną, z drugiej – skutkiem 

chronifikacji migreny. Proces chronifikacji migreny dotyczy 

2,5–4,6% chorych w ciągu roku i polega na stopniowej inten-

syfikacji nasilenia oraz częstości występowania bólów głowy, 

najczęściej współistniejącej z  komponentą polekową. Są to 

polekowe bóle głowy z  nadużycia (MOH, medication overuse 

headache) [6]. 

Migrena zdecydowanie negatywnie wpływa na jakość życia 

pacjentów, zaburzając ich codzienne funkcjonowanie. Przepro-

wadzone w 2012 r. badanie kwestionariuszowe Migrena w Pol-

sce wykazało, że aż 80% polskich chorych na migrenę rezygnuje 

ze swoich planów życiowych i zawodowych właśnie z powodu 

bólu głowy. 70% z nich stara się opanować ból lekami dostęp-

nymi bez recepty. Pozytywny efekt w postaci uśmierzenia bólu 

uzyskuje jedynie 20% respondentów. 50% badanych chciałoby 

wypróbować nowe metody leczenia [7]. 

Pod koniec 2020 r. zostały zaktualizowane rekomendacje Pol-

skiego Towarzystwa Bólów Głowy dotyczące leczenia migreny. 

Aktualizacja w tym przypadku jest koniecznością, bowiem po-

jawiły się nowe dane z badań klinicznych nad lekami oddzia-

łującymi na receptor lub peptyd zależny od genu kalcytoniny 

(CGRP, calcitonin gene-related peptide). Badania nad patofizjo-

logią migreny wykazały, że CGRP jest neuropeptydem odgry-

wającym istotną rolę w patofizjologii migreny [8]. Za pojawie-

nie się bólu i objawów migreny odpowiadają aktywacja układu 

trójdzielno-naczyniowego, w której trakcie dochodzi do uwal-

niania neuropeptydów (m.in. CGRP), oraz aktywacja neuronów 

w  pniu mózgu i  przodomózgowiu [9]. Przeciwciała monoklo-

nalne skierowane przeciwko białku CGRP (takie jak fremanezu-

mab) lub będące antagonistami receptora CGRP są pierwszymi 

dostępnymi lekami, których działanie jest ukierunkowane na 

konkretny czynnik biorący udział w  patogenezie napadu mi-

grenowego. To pierwsze obiecujące celowane leczenie profi-

laktyczne migreny. 

FremAnezumAb – przeciwciAło 
monoklonAlne Anty-cgrp
Fremanezumab jest humanizowanym przeciwciałem mono- 

klonalnym IgG2Δa/κ pozyskiwanym z  prekursora mysiego. 

Wiąże się on z  ligandem CGRP, blokując wiązanie obydwu 

izoform CGRP: α (występującą w  ośrodkowym i  obwodowym 

układzie nerwowym) oraz β (obecną w  zakończeniach ner-

wowych w obrębie jelit) z receptorem CGRP [10]. Chociaż nie-

pewny jest dokładny mechanizm działania, na którego drodze 

fremanezumab zapobiega atakom migreny, uważa się, że uzy-

skuje się to przez jego modulujący wpływ na układ trójdzielny 

poprzez oddziaływanie na CGRP [11, 12]. Podobnie jak w przy-

padku innych przeciwciał jest rozkładany na drodze proteolizy 

enzymatycznej na małe peptydy i aminokwasy. Okres połowi-

czego rozpadu fremanezumabu wynosi 30 dni, zaś biodostęp-

ność 55–65% [13]. To jedyne przeciwciało monoklonalne, które 

ma elastyczny schemat podawania. Fremanezumab może być 

stosowany zarówno raz na miesiąc, jak i raz na kwartał. Zaleca-

na dawka to 225 mg raz na miesiąc podskórnie lub 675 mg raz 

na 3 miesiące (trzy ampułkostrzykawki po 225 mg) podskórnie. 

Co ważne, lek ten nie jest metabolizowany przez wątrobę czy 

nerki, dlatego też nie spodziewamy się nefro- ani hepatotok-

syczności [11–13]. Fremanezumab został dopuszczony do ob-

rotu w krajach Unii Europejskiej w marcu 2019 r., po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Europejskiej Agencji Leków (EMA, European 

Medicines Agency). 

FremAnezumAb w terApii migreny
Efektywność i  bezpieczeństwo przeciwciał monoklonalnych 

oceniano w  wielu randomizowanych badaniach klinicznych. 

Analizy wykazały, że oprócz korzystnego profilu bezpieczeń-

stwa i  tolerancji mają one wysoką skuteczność i  są rekomen-

dowane do leczenia migreny epizodycznej z  częstymi napa-

dami (gdy występują co najmniej 4 dni z migreną w miesiącu) 

oraz migreny przewlekłej. Fremanezumab był oceniany w ba-
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daniach III fazy w  terapii migreny epizodycznej w  dawkach  

225 mg na miesiąc i  675 mg na kwartał (HALO-EM); w  daw-

kach 675 mg na kwartał i  225 mg na miesiąc z  pojedynczą 

dawką nasycającą 675 mg w  prewencji migreny przewlekłej  

(HALO-CM), a  następnie w  migrenie opornej na leczenie  

(FOCUS) [14–16]. 

Badanie HALO-EM zostało wykonane w  123 ośrodkach na 

całym świecie. Trwające 12 tygodni badanie prowadzono me-

todą podwójnie zaślepioną z  grupą kontrolną otrzymującą 

placebo. Jego celem była ocena skuteczności fremanezumabu 

w zapobieganiu migrenie epizodycznej. Z badania wykluczo-

no osoby, u których w wywiadzie stosowano więcej niż dwie 

terapie profilaktyczne. Wyniki potwierdziły zmniejszenie licz-

by dni z  migreną. W  ciągu 12 tygodni obserwacji miesięczna 

liczba dni z migreną u chorych przyjmujących lek w schemacie 

miesięcznym zmniejszyła się o 3,7 dnia, zaś u pacjentów daw-

kujących lek kwartalnie zmniejszyła się o 3,4 dnia. W grupie pla-

cebo redukcja wynosiła tylko 2,2 dnia [14]. Skuteczność leku po-

twierdzono także w  zakresie zmniejszenia niepełnosprawności 

wywołanej migreną mierzonej w skali MIDAS (Migraine Disability 

Assessment) – kwestionariusza oceniającego liczbę utraconych 

dni aktywności w ciągu ostatnich 3 miesięcy. U chorych, w któ-

rych przypadku stopień niepełnosprawności na początku był 

oceniany jako ciężki, po zastosowanym leczeniu zmniejszył się 

on do umiarkowanego. Świadczy to o istotnym wpływie terapii 

fremanezumabem na poprawę jakości życia pacjentów. 

Cel kolejnego wieloośrodkowego badania HALO-CM stano-

wiła ocena skuteczności fremanezumabu u pacjentów z migre-

ną przewlekłą metodą podwójnie zaślepioną w  porównaniu 

z grupą kontrolną otrzymującą placebo. Schemat dawkowania 

w grupach kwartalnej oraz placebo był analogiczny jak w ba-

daniu HALO-EM, natomiast w  grupie dawkowania miesięcz-

nego chorym podawano kolejno dawki 675 mg na wizycie 

baseline, potem 225 mg co 4 tygodnie przez 12 tygodni. Lek vs 

placebo zmniejszył średnią liczbę dni z bólem głowy w miesiącu 

(o ok. 2 dni), a także średnią liczbę dni z migreną w miesiącu. Ten 

efekt obserwowano 4 tygodnie po ostatniej dawce. W badaniu 

stwierdzono również znamienną statystycznie redukcję nie-

pełnosprawności związanej z bólem głowy, mierzonej w skali  

HIT-6 (The 6-item Headache Impact Test); p < 0,001 dla obu 

schematów dawkowania fremanezumabu vs placebo [15]. 

W  badaniu FOCUS podjęto się oceny skuteczności i  bezpie-

czeństwa fremanezumabu u osób z trudną do leczenia migre-

ną epizodyczną lub migreną przewlekłą. Była to grupa chorych 

z  udokumentowanym niepowodzeniem dwóch–czterech 

terapii profilaktycznych zaliczanych do różnych klas. Brak od-

powiedzi na leczenie profilaktyczne definiowano jako brak 

poprawy klinicznej po co najmniej 3-miesięcznym stosowaniu 

leku w  danej dawce (β-adrenolityki, leki przeciwpadaczkowe 

oraz trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, a także kandesartan, 

kwas walproinowy, flunaryzyna, toksyna botulinowa) lub prze-

rwanie terapii z  powodu działań niepożądanych lub leczenie 

było przeciwwskazane, lub nieodpowiednie dla pacjenta. Było 

to duże, międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane 

badanie prowadzone metodą podwójnie zaślepioną z  grupą 

kontrolną otrzymującą placebo. Włączono ok. 39% pacjen-

tów z  migreną epizodyczną oraz 61% z  migreną przewlekłą, 

którym podawano fremanezumab co miesiąc lub co kwartał 

(z placebo w kolejnych 2 miesiącach) bądź placebo. Po 12 ty-

godniach redukcja średniej liczby dni z  migreną w  miesiącu 

była zdecydowanie wyraźniejsza w  porównaniu z  placebo, 

zarówno w grupie przyjmującej lek co miesiąc, jak i co 3 mie-

siące. Tym samym potwierdzono skuteczność fremanezumabu 

w populacji chorych z trudną do leczenia migreną epizodycz-

ną i  przewlekłą, którzy wcześniej nie odpowiedzieli na kilka 

(do czterech) terapii lekami z różnych grup farmakologicznych 

[16]. Dokładny osiągnięty cel dotyczył redukcji liczby dni z mi-

greną w  miesiącu, redukcji liczby dni z  bólem głowy (co naj-

mniej umiarkowanym) w miesiącu oraz zmniejszenia liczby dni 

ze stosowaniem leków doraźnych przeciw bólowi głowy o 3,1 

dnia dla dawki kwartalnej i  o  3,4 dnia dla dawki miesięcznej 

w porównaniu z placebo. Ponad 1/3 pacjentów stosujących fre-

manezumab raz w miesiącu oraz raz na kwartał uzyskiwała co 

najmniej 50-procentową redukcję średniej liczby dni z migre-

ną w  miesiącu, 4 tygodnie od podania pierwszej dawki leku, 

w porównaniu z 10% chorych w grupie placebo [16, 17].

W  opublikowanym ostatnio artykule potwierdzono skutecz-

ność leczenia fremanezumabem na podstawie analizy trzech 

randomizowanych badań kontrolowanych. Lek stosowany 

zarówno kwartalnie, jak i  miesięcznie znacząco zmniejszał 

nasilenie i  czas trwania bólu głowy u  pacjentów z  migre-

ną przewlekłą lub epizodyczną, a  także z  udokumentowaną 

niewystarczającą odpowiedzią na dwie–cztery grupy leków. 

Wykazano ponadto, że nasilenie bólu głowy jest wprost pro-

porcjonalne do niepełnosprawności związanej z bólem głowy 

i pogorszenia jakości życia [18]. 

Działanie fremanezumabu oceniano również u  chorych z  mi-

greną przewlekłą, którzy nadużywali doraźnych leków przeciw 

bólowi głowy. Znamiennie statystycznie lepsze wyniki w  za-

kresie 50-procentowej redukcji średniej miesięcznej liczby dni 

z bólem głowy obserwowano u pacjentów leczonych fremane-

zumabem – zarówno w grupie nadużywającej, jak i nienaduży-

wającej doraźnych leków przeciwbólowych – w  porównaniu 

z grupą placebo. Co ważne, nadużywanie leków nie wpłynęło 

na efektywność przeciwciał monoklonalnych. Znacząco wię-
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cej chorych leczonych fremanezumabem (55,2% pacjentów 

poddających sie terapii w  schemacie kwartalnym oraz 60,6% 

pacjentów leczonych w  schemacie miesięcznym) wróciło do 

stanu nienadużywania doraźnych leków przeciwbólowych 

w porównaniu z pacjentami z grupy placebo (46,3%) [19]. 

Przyjmowanie leków doraźnych ze wszystkich grup stosowa-

nych w celu przerwania bólu głowy, który jest codzienny lub 

prawie codzienny, może doprowadzić do ich nadużywania 

i  w  konsekwencji do MOH. Bóle migrenowe zdecydowanie 

negatywnie wpływają na jakość życia pacjentów, zaburzając 

ich codzienne funkcjonowanie. Według Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO, World Health Organization) migrena jest naj-

częstszą przyczyną niesprawności u  osób przed 50. r.ż., tym 

samym prowadzając do częstych absencji w  pracy oraz rezy-

gnacji z  życia osobistego i  rodzinnego [20, 21]. Skale jakości 

życia zastosowane w tej grupie osób wykazują zmniejszoną ja-

kość życia związaną ze zdrowiem oraz znaczne trudności w co-

dziennym funkcjonowaniu. Wzrost intensywności bólu głowy 

wiąże się z  wyższym poziomem stresu oraz z  narastającą de-

presją [18, 20]. Jak wiadomo, częste jest współwystępowanie 

migreny i zaburzeń depresyjnych (u ok. 80% pacjentów) oraz 

lękowych (u ok. 70%). Choroby te wzajemnie na siebie oddzia-

łują, występowanie jednej zwiększa częstość drugiej. Z  tego 

powodu zaleca się ocenę stanu emocjonalnego chorego przez 

neuropsychologa lub psychiatrę. Należy zwrócić uwagę na to, 

iż migrena przewlekła to choroba nie tylko pojedynczego pa-

cjenta, lecz także całej rodziny i całego społeczeństwa. 

Nowoczesne leki będące przeciwciałami monoklonalnymi 

zastosowane w  profilaktyce migreny dzięki większej skutecz-

ności i  dobrej tolerancji znacznie poprawiają jakość życia 

pacjentów oraz zmniejszają niepełnosprawność i  nasilenie 

zaburzeń depresyjnych [23]. Bez względu na rodzaj dawkowa-

nia fremanezumab zastosowany u osób z migreną przewlekłą 

pozytywnie wpływał na ogólny stan zdrowia oraz produktyw-

ność w pracy. W badaniu nie tylko oceniano częstość występo-

wania bólu głowy, lecz także dokonywano wielowymiarowej 

oceny pacjenta, która obejmowała: subiektywne przeżycia 

emocjonalne, współwystępowanie innych chorób, niepełno-

sprawność, jak również wpływ migreny na pracę zawodową 

i życie rodzinne. Chorzy mogli wykonywać wiele codziennych 

czynności, które dotychczas były dla nich niemożliwe z uwa-

gi na ból głowy. Obserwowano mniejszą frustrację, większe 

zaangażowanie w codzienne czynności oraz mniejszą absen-

cję w  pracy. Lipton i  wsp. zwrócili uwagę na to, iż migrena 

przewlekła generuje znaczne koszty finansowe bezpośred-

nie i  pośrednie dla społeczeństwa. Wyniki badania sugeru-

ją, że fremanezumab może zmniejszyć znaczne obciążenie 

ekonomiczne [22]. Uzyskane dane dają nadzieję zarówno 

pacjentowi, jak i społeczeństwu na to, że obciążenie migreną 

przewlekłą może zostać znacznie zmniejszone, a jakość życia 

– poprawiona. 

Zadowolenie chorych stosujących fremanezumab i  ich pre-

ferencje dotyczące dawkowania przedstawiono w  badaniu 

ankietowym autorstwa Buse i  wsp. Wyniki wykazały wysoką 

satysfakcję pacjentów leczonych fremanezumabem. Uzyskano 

bowiem wyraźną poprawę w  zakresie nie tylko zmniejszenia 

liczby dni z bólem, jego natężenia czy czasu trwania napadu, 

ale też – przede wszystkim – zmniejszenia lęku, poprawy ja-

kości snu oraz zmniejszenia częstości stosowania leków prze-

ciwmigrenowych, a  także ich liczby. Fremanezumab wpływał 

pozytywnie na produktywność w pracy lub w szkole, poprawę 

relacji z  rodziną oraz przyjaciółmi. Większość ankietowanych 

(69%) preferowała dawkowanie kwartalne fremanezumabu, 

jednocześnie podkreślając, że konieczność przyjmowania leku 

co miesiąc nie zniechęciłaby ich do terapii, aczkolwiek ela-

styczność w  dawkowaniu wyraźnie ułatwiłaby jego stosowa-

nie. Wykazano, że wspólne podejmowanie decyzji, uwzględ-

niających preferencje chorego, ma bezpośredni wpływ na 

przestrzeganie zaleceń, a to z kolei wpływa na sukces lecze-

nia [23]. Uzyskane dane są zgodne z wynikami innego bada-

nia obserwacyjnego przeprowadzonego u  osób z  migreną 

[24], w którym to pacjenci zgłaszali, że częściej przestrzegają 

zaleceń, kiedy mają możliwość wyboru schematu dawkowa-

nia leku. Nie tylko skuteczność, lecz także możliwość wyboru 

dawkowania sprawiają, że chorzy chętniej stosują fremanezu-

mab w terapii profilaktycznej migreny. Dawkowanie kwartalne 

w porównaniu z miesięcznym zapewnia wyjątkową korzyść dla 

pacjentów poszukujących wygody. 

Skuteczność kliniczną i  bezpieczeństwo stosowania przeciw- 

ciała monoklonalnego oceniano w kilku randomizowanych ba-

daniach z udziałem dorosłych chorych. Jedno z badań Goads-

by’ego i  wsp., będące kontynuacją badań rejestracyjnych 

HALO i trwające 52 tygodnie, dotyczyło pacjentów z migreną 

przewlekłą i epizodyczną. Chorzy przyjmujący fremanezumab 

zarówno co miesiąc, jak i co kwartał zgłaszali zmniejszenie licz-

by dni z migreną i bólami głowy. Wśród najczęstszych zdarzeń 

niepożądanych związanych z leczeniem obserwowano łagod-

ny ból w miejscu wkłucia lub rumień [25]. W enzymatycznym 

procesie proteolitycznym podczas metabolizmu przeciwciał 

monoklonalnych są wytwarzane nietoksyczne krótkie peptydy 

i aminokwasy, pomijane podczas eliminacji nerkowej i wątro-

bowej. Usuwane są głównie na drodze proteolizy wewnątrz-

komórkowej, dlatego terapia fremanezumabem wiąże się 

z mniejszym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepo-

żądanych [11, 13]. 
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wnioSki
Kluczem do leczenia migreny jest coraz dokładniejsze po-

znawanie patomechanizmu napadów oraz patomechanizmu 

chronifikacji tej choroby. W ślad za odkrywaniem nowych neu-

roprzekaźników i ich roli w migrenie podążają nowe leki. Naj-

bardziej obiecujące to przeciwciała monoklonalne skierowane 

przeciwko CGRP lub będące antagonistami receptora CGRP. Wy-

soka skuteczność i dobra tolerancja stanowią przewagę tej gru-

py leków nad dotychczas stosowanymi terapiami doustnymi. 
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Badania pokazują, że fremanezumab dawkowany zarówno 

co miesiąc, jak i  co kwartał wykazuje skuteczność w  leczeniu 

zapobiegawczym pacjentów z migreną poprzez zmniejszenie 

liczby dni z  tą chorobą lub z  bólami głowy. Lek pozytywnie 

wpływa na jakość życia (poprawia samopoczucie, koncentrację 

uwagi), pracę zawodową oraz życie rodzinne i towarzyskie. 
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