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Summary
For the preventive treatment of migraine, we mostly depend on medication not specifically developed 
for this condition. The advent of monoclonal antibodies against calcitonin gene-related peptide and 
the calcitonin gene-related peptide-receptor is probably going to change this. Four such antibodies, 
human or humanised, are in development for the preventive treatment of migraine. Of two antibodies, 
randomised, double-blind, placebo-controlled, phase IIA studies have shown preliminary efficacy in 
episodic migraine with and without aura as well as good tolerability. Of the other two, phase IIA studies 
in episodic and chronic migraine have very recently been completed with positive results but the 
results have as yet not been published in full.  

Samenvatting
Voor de preventieve behandeling van migraine zijn wij voornamelijk aangewezen op geneesmiddelen 
die niet specifiek voor deze aandoening zijn ontwikkeld. Daar lijkt met de komst van de monoclonale 
antilichamen tegen ‘calcitonin-gene related peptide’  en de ‘calcitonin-gene related peptide’ -receptor 
een einde aan te komen. Vier van deze antilichamen, humaan of gehumaniseerd, zijn in ontwikkeling 
voor de preventieve behandeling van migraine. Van twee antilichamen hebben gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase IIA-onderzoeken voorlopige effectiviteit aangetoond bij 
episodische migraine met en zonder aura alsook goede verdraagzaamheid. Van de andere twee zijn de 
fase IIA-onderzoeken bij episodische en chronische migraine heel recent en met goede resultaten 
afgesloten, maar de resultaten zijn  alleen nog maar in samenvattingen en derhalve onvolledig gepu-
bliceerd. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2015;116(3):146-150)

Nieuwe ontwikkeling in migraine- 
preventie met CGRP(-receptor)
antilichamen
 
New development in migraine prevention with CGRP(-receptor) antibodies

Prof. dr. E.L.H. Spierings1,2, dr. P.L.I. Dellemijn1,3

Inleiding 
Migraine is een veel voorkomende aandoening met een 
éénjaarsprevalentie in Nederland van 25% bij vrouwen 
en 7,5% bij mannen, van wie 25% ten minste twee aan-
vallen per maand heeft.1 Bij de preventie van migraine-
aanvallen gebruikt men grotendeels geneesmiddelen, die 
oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor andere aandoenin-
gen. Voorbeelden hiervan zijn de antihypertensiva uit  

 
de groepen bètablokkers (propranolol en metoprolol),  
ACE-remmers (lisinopril) en angiotensine-II antagonis-
ten (candesartan), de anticonvulsiva (natriumvalproaat 
en topiramaat) en de calcium-instroomblokker tegen 
duizeligheid (flunarizine). Botulinetoxine A is in de 
Verenigde Staten en Groot Britannië geregistreerd spe-
cifiek voor de profylaxe van chronische migraine.2,3
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Hoofdpijnmechanismen
Bij de zogenaamde trigeminovasculaire hypothese be-
treffende de pathogenese van de migraine wordt steriele 
ontsteking verondersteld door het vrijkomen van inflam-
matoire stoffen uit de perifere, nociceptieve C- en Ad-
zenuwvezels.4-6 Deze zogenoemde neurogene ontsteking 
zou op haar beurt de extracraniële, arteriële vasodilatatie 
veroorzaken, die werd gezien als het mechanisme van de 
migrainehoofdpijn.7,8 De trigeminovasculaire hypothese 
is gebaseerd op onderzoek bij knaagdieren en bleek extra- 
cranieel niet van toepassing te zijn.9 Als gevolg daarvan 
verschoof het aandachtsveld naar de intracraniële struc-
tuur van de dura mater of pachymeninx, waar het tot 
nu toe nog steeds ligt. 
Bij de neurogene ontsteking zijn ten minste de volgende 
inflammatoire stoffen betrokken: neurokinine A, sub-
stantie P en ‘ calcitonin gene-related peptide’ (CGRP).10 
Substantie P komt voornamelijk vrij uit de C-zenuw- 
vezels en leidt tot extravasatie van plasma via stimulatie 
van de neurokininereceptor. CGRP komt voorname-
lijk vrij uit de Ad-zenuwvezels en leidt tot vasodilatatie. 
Blokkade van de neurokinine-receptor door ten min-
ste drie geneesmiddelen, dat wil zeggen GR205171, 
L758298 en LY303870 (lanepitant), onderzocht in 
gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde 
onderzoeken, liet geen abortieve of preventieve wer-
king zien.11-15 In tegenstelling tot substantie P, bleek bij 
onderzoek CGRP tijdens de migraineaanval echter in 
verhoogde concentraties aanwezig te zijn in het bloed 
van de vena jugularis externa.16 Deze verhoogde con-
centraties konden met sumatriptan in de dosering van 3 
of 6 mg subcutaan worden opgeheven.17 Dezelfde waar-
nemingen zijn gedaan bij clusterhoofdpijn, zowel bij 
spontane aanvallen alsook bij aanvallen uitgelokt door 
nitroglycerine.18,19

CGRP-receptorblokkers20 
De ontwikkeling van specifieke CGRP-receptor-
blokkers, de zogenaamde gepanten, BI44370TA, 
BMS927711, BIBN4096BS (olcegepant) en MK0974 
(telcagepant), leidde tot de bevinding dat blokkade van 
de CGRP-receptor zowel abortief als preventief kan hel-
pen. 21-27 Hepatotoxiciteit, waarbij het ging om asymp-
tomatische leverfunctiestoornissen, bracht deze ontwik-
keling onverhoopt tot een vroegtijdig einde. CGRP en 
de CGRP-receptor bleven echter een aangrijpingspunt 
voor geneesmiddelontwikkeling met het ter beschikking 
komen van monoclonale antilichamen. Hiervoor zijn 
tot dusverre vier monoclonale antilichamen ontwikkeld, 
drie tegen CGRP (ALD403, LBR101 en LY2951742) 
en één tegen de CGRP-receptor (AMG334). 

CGRP(-receptor) antilichamen
Monoclonale antilichamen zijn in het begin van de ja-
ren tachtig als therapieën geïntroduceerd en er zijn er nu 
meer dan twintig op de markt.28 Zij hebben in tegen- 
stelling tot de traditionele geneesmiddelen een zeer 
specifieke werking en veelal een lange halfwaardetijd, 
alsook minder potentieel voor hepatotoxiciteit en 
geneesmiddelinteracties. Zo binden de CGRP-anti- 
lichamen zich alleen maar aan CGRP en bijvoorbeeld 
niet aan nauw gerelateerde eiwitten, zoals amyline en 
calcitonine.29 Over de veiligheid op de lange termijn van 
de antilichamen tegen CGRP c.q. de CGRP-receptor 
is echter nog niets bekend. Daar CGRP een krachtige 
vaatverwijder is, staan vooral de mogelijke cardiovascu-
laire bijwerkingen zoals hypertensie in de belangstelling. 
ALD403, LBR101 en LY2951742 zijn zogenaamde 
gehumaniseerde antilichamen, waarvan de eerste door 
gistcellen wordt geproduceerd en de andere twee door 
zoogdiercellen. AMG334 is – in tegenstelling tot deze 
drie – een humaan antilichaam en is niet gericht tegen 
CGRP maar tegen de CGRP-receptor. Als gevolg van 
deze laatste eigenschap staat het qua werkingsmecha-
nisme dichterbij de gepanten met reeds bewezen effecti-
viteit bij migraine (vide supra). 
Van alle vier de monoclonale antilichamen is het fase I-
onderzoek in gezonde proefpersonen voltooid en voert 
men nu fase II-onderzoeken uit, gericht op de preven-
tieve behandeling van episodische migraine met en zon-
der aura en van chronische migraine.   

Fase II-onderzoeken
Bij fase II-klinisch geneesmiddelonderzoek gaat het om 
proof-of-concept (IIA) en dose-finding (IIB). Het lopende 
onderzoek van de antilichamen tegen CGRP c.q. de 
CGRP-receptor is van het fase IIA-type en richt zich 
op episodische en chronische migraine. Episodische 
migraine is aanvalsgewijze optredende migraine, onder-
verdeeld in migraine met en migraine zonder aura, wat 
zich onderscheidt van chronische migraine. De Inter-
national Headache Society (IHS) definieert deze laatste 
aandoening als migraine met ten minste vijftien hoofd-
pijndagen per maand, waarbij de aard van de hoofdpijn 
er niet toe doet, zolang zij ten minste vier uur duurt en 
er op ten minste acht dagen per maand sprake is van 
migraine, ook weer gedefinieerd door de IHS.30 
Van het lopende fase IIA-onderzoek met de CGRP 
(-receptor) antilichamen bij episodische en chronische 
migraine zijn inmiddels zes onderzoeken afgerond, 
waarvan er twee bij episodische migraine volledig zijn 
gepubliceerd. Bij deze gepubliceerde onderzoeken  gaat 
het om gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecon-
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troleerde onderzoeken met ALD403 en LY2951742 
in de preventieve behandeling van migraine.31,32 Beide 
onderzoeken rekruteerden patiënten met episodische 
migraine met en/of zonder aura, mannen en vrouwen, 
18 tot 55 jaar (ALD403) of 18 tot 65 jaar (LY2951742). 
De migraine begon vóór de leeftijd van 50 jaar en was 
gedurende ten minste één jaar aanwezig. De vereiste 
migrainefrequentie was 5 tot 14 dagen tijdens de 28 
dagen vóór toediening van verum óf placebo (ALD403) 
of 4 tot 14 dagen (LY2951742). Patiënten met vijf-
tien of meer hoofdpijndagen per maand, dat wil zeg-
gen,  met chronische migraine volgens de IHS-criteria, 
waren uitgesloten van de onderzoeken, net als zij die 
migraineprofylactica gebruikten. Na randomisatie kre-

gen 163 patiënten in het ALD403-onderzoek eenma-
lig intraveneus 1000 mg verum toegediend óf placebo 
en zij werden gedurende drie maanden gevolgd. In het 
LY2951742-onderzoek kregen 218 patiënten om de 
twee weken subcutaan 150 mg verum toegediend óf 
placebo gedurende drie maanden en zij werden ook 
deze drie maanden gevolgd. 
Zowel het onderzoek met ALD403 als dat met 
LY2951742 had als primair eindpunt de absolute ver-
andering in het aantal migrainedagen per 28 dagen in 
week vijf tot en met acht (ALD403) of week negen tot 
en met twaalf (LY2951742) ten opzichte van de 28 
dagen vóór toediening van verum óf placebo, prospec-
tief vastgelegd. In het ALD403-onderzoek was de ge-

Figuur 1 en 2 bij CGRP(-receptor) antilichamen bij migraine.
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Figuur 1. Het percentage respondenten met  ≥50%, ≥75% en 100% vermindering in migrainedagen in week vijf tot en met 

acht  ten opzichte van de 28 dagen vóór de behandeling in het onderzoek met ALD403. Het ging hierbij om eenmalige 

intraveneuze toediening van 1000 mg verum (n = 81) óf placebo (n = 82).31

Figuur 2. Het percentage respondenten met  ≥50%, ≥75% en 100% vermindering in migrainedagen in week negen tot en 

met twaalf ten opzichte van de 28 dagen vóór de behandeling in het onderzoek met LY2951742. Het ging hierbij om sub-

cutane toediening van 150 mg verum (n = 108) óf placebo (n = 110), iedere twee weken gedurende drie maanden.32 
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middelde verandering in het aantal migrainedagen -5,6 
± 3,0 (S.D.) met 67% vermindering bij verum en -4,6 
± 3,6 met 52% vermindering bij placebo (p = 0,03); in 
het LY2951742-onderzoek was de gemiddelde verande-
ring respectievelijk -4,2 ± 3,1 met 62% vermindering 
en -3,0 ± 3,0 met 42% vermindering (p = 0,003).  
De effectiviteitsparameter die voor de Amerikaanse 
Food and Drug Administration (FDA) de voorkeur ver-
dient, is het percentage respondenten met ≥50% ver-
mindering in migrainedagen ten opzichte van de pros-
pectief vastgelegde uitgangswaarde. In Figuur 1 en 2 zijn 
respectievelijk de percentages ≥50%, ≥75% en 100% 
respondenten aangegeven, gebaseerd op de procentu-
ele verandering ten opzichte van de prospectief vastge-
legde uitgangswaarde, zoals waargenomen in de onder- 
zoeken met ALD403 en LY2951742. Het verschil in de 
≥50% percentages tussen verum en placebo is 28% voor 
ALD403 en 25% voor LY2951742 (p-waarden niet 
vermeld). Voor de ≥75% respondenten, zijn deze ver-
schillen respectievelijk 24% en 20% en voor de 100% 
respondenten, 16% en 15%. P-waarden, noodzakelijk 
voor de juiste interpretatie van de bevindingen, zijn niet 
vermeld omdat het respectievelijk om post-hoc analyses 
en exploratoire eindpunten gaat. 
De bijwerkingen van ALD403 verschilden in aard 
en frequentie niet van placebo; LY2951742 gaf meer 
injectieplaatsreacties (17% versus 6%), infecties van de 
bovenste luchtwegen (17% versus 9%) en buikpijn dan 
placebo (6% versus 3%). P-waarden zijn ook hier niet 
vermeld, wat bij het weergeven van bijwerkingen veelal 
niet wordt gedaan.  
De overige vier fase IIA-onderzoeken, verricht met 
AMG334 en LBR101 bij episodische en chronische 
migraine, zijn heel recent en met goede resultaten afge-
sloten maar de resultaten zijn alleen nog maar in samen-
vattingen en derhalve onvolledig gepubliceerd.

Discussie
Net zoals de abortieve behandeling, heeft de preventieve 
behandeling van migraine behoefte aan specifieke ge-
neesmiddelen, die door hun specificiteit effectief, ver-
draagzaam en veilig zijn. De beschikbare geneesmidde-
len voor migrainepreventie komen allemaal uit andere 
therapeutische gebieden, behalve methysergide en pizo-
tifeen. De ontwikkeling van de monoclonale antilicha-
men tegen CGRP c.q. de CGRP-receptor is hiertoe een 
eerste aanzet. De eerste resultaten zijn – zoals bovenbe-
schreven – hoopgevend, hoewel nog veel onderzoek zal 
moeten worden verricht voordat deze groep geneesmid-
delen beschikbaar zal zijn. Het gaat hierbij om humane 
of gehumaniseerde antilichamen die parenteraal wor-

den toegediend, waarschijnlijk op maandelijkse basis 
maar mogelijk minder frequent. De doelgroep van deze 
potentieel nieuwe groep geneesmiddelen bestaat uit 
patiënten met frequente episodische migraine met en/of 
zonder aura en die met chronische migraine. 
In de twee hierboven beschreven onderzoeken was het 
placebo-effect voor de absolute verandering in het aantal 
migrainedagen (primair eindpunt) relatief hoog: 52% 
in het ALD403-onderzoek en 42% in het LY2951742-
onderzoek. Een meta-analyse van gerandomiseerde, 
dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken 
van migraineprofylactica liet een gemiddelde placebo- 
respons zien van 18% bij de parameter “aantal 
migraine-aanvallen per maand”.33 Bij de parameter 
“respondenten met ≥50% vermindering in migraine-
aanvallen” was de gemiddelde placeboresponse 21% 
(95% CI: 13%-28%). In  de hierboven beschreven on-
derzoeken was de placeborespons voor de respondenten 
met ≥50% vermindering in migrainedagen 33% in het 
ALD403-onderzoek en 45% in het LY2951742-onder-
zoek. Het is mogelijk dat deze relatief hoge placebo-
responsen het gevolg zijn van de parenterale toediening 
van de geneesmiddelen, waarbij LY2951742 aanzien-
lijk vaker werd toegediend dan ALD403, dat wil zeg-
gen zesmaal versus eenmaal, met een navenant hogere 
placeborespons.  
De verdraagzaamheid van de CGRP(-receptor) anti- 
lichamen lijkt goed, maar ook in dit opzicht moeten 
de hierboven beschreven resultaten als voorlopig wor-
den beschouwd. Onderzoek naar de veiligheid bij lang- 
durig gebruik is geboden, zoals dat overigens al loopt 
voor AMG334. De eerste indicaties voor wat de effecti-
viteit betreft, die uit het gedeeltelijk gepubliceerde  fase 
II-onderzoek komen, zijn bemoedigend; dit geldt zowel 
voor episodische als chronische migraine, maar de re-
sultaten van het bevestigende fase III-onderzoek moe-
ten worden afgewacht. Hopelijk zal bij het bevestigende 
fase III-onderzoek ook een vergelijking met bestaande 
profylactica, zoals bètablokkers, natriumvalproaat en 
topiramaat, worden gemaakt. 
Na een halve eeuw staat de preventieve behandeling van 
migraine weer in het teken van specifieke farmacolo-
gische ontwikkeling. Antilichamen tegen CGRP c.q. 
de CGRP-receptor beloven goede verdraagzaamheid 
en effectiviteit bij migraine. De ontwikkeling is geba-
seerd op de veronderstelling dat CGRP, een krachtige 
vaatverwijder, een rol speelt in de pathogenese van de 
migrainehoofdpijn. Patiënten met frequente migraine- 
aanvallen en/of inadequate abortieve behandeling 
zullen baat kunnen hebben bij deze nieuwe en veel- 
belovende ontwikkeling. 
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