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PREVENCE
Více dlouhodobých údajů než kdy předtím 3,12

„Kvůli migréně jsem
propásla narozeninovou
oslavu svého syna.
Na jeho výraz plný
zklamání nedokážu
zapomenout.“
Anna, 33*
Žena v domácnosti
a matka dvou dětí

* Jedná se o modelový příklad.

Pacienti, jako je Anna, přicházejí ročně
kvůli záchvatům migrény až o 48 dnů
• 4 migrenózní dny za měsíc
• Migrénami trpí přibližně 15 let, četnost jejích
záchvatů ji donutila snížit pracovní úvazek
• Selhala již na 2 typech konvenční
profylaktické terapie:
– Propranolol (β-blokátor)
– Topiramát (antiepileptikum)
Záchvaty migrény se u Anny projevují
ve střední až silné intenzitě s tepavým
a pulzujícím charakterem, během nichž:
• se Anna vyhýbá běžné fyzické aktivitě
(procházkám, chůzi do schodů)
• trpí nevolnostmi, fotofobií a fonofobií
Pacientka by mohla být indikována
pro léčbu monoklonálními protilátkami

AIMOVIG JE CÍLENOU A ÚČINNOU
PROFYLAKTICKOU TERAPIÍ MIGRÉNY 1,2*
Aimovig je jediným preventivním léčivým přípravkem, který selektivně cílí
na receptor CGRP a blokuje jej na místech souvisejících se vznikem migrény 1,2
Aimovig neovlivňuje vazbu CGRP na další receptory 5
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Jediný plně humánní blokátor CGRP receptoru. 4
Nízký potenciál imunogenicity. 6
Navržen tak, aby necílil na imunitní systém
jako jiné monoklonální protilátky používané
k léčbě neurologických onemocnění 7
Pro svou velikost
neprochází hematoencefalickou
bariérou 6

* migrenózní dny/měsíc
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Nižší

DEJTE ŠANCI
VAŠIM PACIENTŮM
PROŽÍT VÍCE DNŮ
BEZ MIGRÉNY 1,2
Aimovig nabízí konzistentní
klinické výsledky u irokého
spektra pacientù 1,2,8

EPIZODICKÁ MIGRÉNA 11
U poloviny pacientů snížil
Aimovig po 6měsíční léčbě počet
migrenózních dnů na polovinu 1
Pacienti dosahující po 4 až 6 měsících
≥50% snížení počtu migrenózních dnů
za měsíc (MMD) oproti výchozímu stavu: 1

50,0 %

Pacienti dosahující po 4 až
6 měsících užívaní Aimovigu
významného snížení počtu
migrenózních dnů za měsíc
(MMD) oproti výchozímu stavu: 1

43,3 %

pacientů

pacientů

(n = 318) s přípravkem
Aimovig 140 mg*

(n = 312) s přípravkem
Aimovig 70 mg*

vs. 26,6 % placebo

vs. 26,6 % placebo

Obdobný podíl pacientů
zaznamenal významné snížení
intenzity bolesti hlavy 11

Obdobný podíl pacientů
zaznamenal významné snížení
intenzity bolesti hlavy 11

Podíl pacientů, kteří dosáhli klinicky
významného snížení intenzity bolesti hlavy: 11

Podíl pacientů, kteří dosáhli klinicky
významného snížení intenzity bolesti hlavy: 11

49,7 %

56,4 %

pacientů

pacientů

(n = 318) s přípravkem
Aimovig 140 mg*

(n = 312) s přípravkem
Aimovig 70 mg*

vs. 39,9 % placebo

vs. 39,9 % placebo

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie
fáze III sparalelními skupinami (STRIVE) hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku
Aimovig u 955 pacientů s epizodickou migrénou. Pacienti byli ve věku 18 až 65 let
v průměru se 4 až 14MMD a <15 dny bolesti hlavy během tříměsíčního období před
screeningem. Průměrný počet MMD ve výchozím stavu byl přibližně 8 dnů.1
Výsledky hlášené pacienty byly ve studii STRIVE hodnoceny jako exploratorní cílové
parametry (viz výše uvedené informace o studii). Smysluplné snížení intenzity
bolesti hlavy bylo definováno jako ≥5bodové snížení (zlepšení) skóre HIT-6TM
během 4. a 6. měsíce oproti výchozímu stavu. Průměrné skóre HIT-6TM
ve výchozím stavu bylo přibližně 60.11
* p<0,001 pro každou dávku vs. placebo
†
Nominální p<0,001 pro každou dávku vs. placebo

EPIZODICKÁ MIGRÉNA 11

MINIMÁLNĚ

50%
SNÍŽENÍ

~ 1 ze 2

~1z5

pacientů dosáhl

pacientů dosáhl

průměrného měsíčního
počtu dní s migrénou 1,20
v měsíci 4–6, v porovnání
s výchozím stavem,
erenumab 140 mg
u pacientů
s epizodickou
migrénou

průměrného měsíčního
počtu dní s migrénou 1,20
v měsíci 4–6, v porovnání
s výchozím stavem,
erenumab 70 mg
a 140 mg u pacientů
s epizodickou
migrénou

MINIMÁLNĚ

75%
SNÍŽENÍ

Do studie bylo zařazeno 955 pacientů.1
*Aimovig redukoval počet migrenózních dní a výrazně zvýšil kvalitu života ve srovnání s placebem.1,2,19

AIMOVIG JE ÚČINNÝ TAKÉ U PACIENTŮ, KTEŘÍ SELHALI NA PŘEDCHOZÍ
KONVENČNÍ PROFYLAKTICKÉ TERAPII
8,20,21

Změna počtu migrenózních dní od výchozí hodnoty k měsíci 3, u pacientů s chronickou migrénou 8,20

Změna počtu migrenózních dní za měsíc
LSM (95% CI)

≥ 2 selhání předchozí léčby (N = 327)
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Erenumab 70 mg

Erenumab 140 mg

Adaptováno z Ashina M et al.
Cephalalgia 2018; 38“161121.

NÁSTUP ÚČINKU ERENUMABU BYL POZOROVÁN OD PRVNÍHO TÝDNE PODÁVÁNÍ.

CI: interval spolehlivosti.
*P < 0,001 pro kadou vìtev s erenumabem versus placebo;
**U epizodické migrény Aimovig 140 mg, u chronické migrény Aimovig 70 mg a 140 mg

20, 22–24**

DLOUHODOBÁ ÚČINNOST A BEZPEČNOSTNÍ PROFIL
12
AIMOVIGU U PACIENTŮ S CHRONICKOU MIGRÉNOU
Změna počtu migrenózních dní od výchozí hodnoty ke 40. a 52. týdnu
u pacientů s chronickou migrénou 12

Změna počátečního počtu MMD
z výchozího stavu během DBTP
a studie OLTP (95% Cl)
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Změna počtu MMD během OLTP
v týdnech 40 a 52 podle poslední
přijaté dávky (95% Cl)
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0

8

12
0

4

8

12

561 574 560

-9,3

24

40

52

481

430

383

Sledované období (týdny)
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-14
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Poznámka: Čárkované čáry označují přechod od konce mateřské studie do 4. týdne OLTP. CI: interval
spolehlivosti; DBTP: dvojitě zaslepená léčebná fáze; MMD: počet dnů s migrénou za měsíc; N: počet
pacientů s pozorovanými údaji přiodpovídající návštěvě; SD: směrodatná odchylka; OLTP: otevřená fáze
léčby; P: placebo; 70 mg: dávka 70 mg erenumabu; 140 mg: dávka 140 mg erenumabu.
Multicentrická, 52týdenní, otevřená studie uvádí dlouhodobou účinnost, bezpečnost a snášenlivost
erenumabu u chronické migrény (CM) během jednoleté otevřené léčebné fáze (OLTP) (NCT02174861).
Po dokončení dvojitě zaslepené fáze (DBTP) byli způsobilí pacienti zařazeni do open-label fáze (OLTP).
V OLTP byli pacienti zahajováni na dávce 70 mg erenumabu jednou měsíčně, poté se měsíční dávka zvýšila
na 140 mg erenumabu. Takto bylo možné získat dlouhodobé údaje o bezpečnosti při vyšší dávce.
Po dobu 52 týdnů nebyla zaznamenána zvýšená míra AE a během OLTP nebyla pozorována žádná nová
bezpečnostní rizika. Bezpečnostní profil je tedy shodný se známým bezpečnostním profilem erenumabu a míra
nežádoucích účinků je srovnatelná s placebem v DBTP (dvojitě zaslepené části studie).

-8,5
(–9,4; –7,6)

-10,5
(–11,5; –9,4)

Adaptovano z Tepper SJ, Ashina M,
Reuter U, et al. , 2020

TAKTO MŮŽETE POMOCI PACIENTŮM
S EPIZODICKOU MIGRÉNOU VRÁTIT SE
11
KE KAŽDODENNÍMU ŽIVOTU
Aimovig poskytuje mnoho beneﬁtů: 1,11
Osobní život...
• Zlepšení kvality života
• Zlepšení emočního stavu pacienta
• Méně ztracených dnů kvůli migréně
Pracovní život...
• Méně absencí
• Zlepšení pozornosti

Dopad užívání přípravku Aimovig může pozitivně ovlivnit nejen život
samotného pacienta, ale i jeho nejbližšího okolí kolem něj...

„Na něco takového, jako je Aimovig,
jsem čekala velmi dlouho.
Děkuji lékaři, že mi ho předepsal.“
Lucie

„Po nasazení Aimovigu jsme opět schopni
naplánovat si jako rodina dovolenou.
Můžeme cestovat kamkoliv bez omezení
a obav, že se objeví migréna.“
Petr, manžel Lucie

„Od té doby, co Alena začala užívat Aimovig, mám
pocit, že se konečně vše netočí jen kolem migrény.
Od Aleny už víckrát neslyšíte: a co když?“
Alena, přítelkyně Lucie

Lucie je fiktivni pacientkou, včetně vyobrazení.
Tvrzení se zakládají na zkušenostech neurologů.
Výsledky hlášené pacienty byly ve studii STRIVE
hodnoceny jako exploratorní cílové parametry (viz
výše uvedené informace o studii). Smysluplné snížení
intenzity bolesti hlavy bylo definováno jako ≥5bodové
snížení (zlepšení) skóre HIT-6TM během 4. a 6. měsíce
oproti výchozímu stavu. Průměrné skóre HIT-6TM
ve výchozím stavu bylo přibližně 60.11

PŘÍZNIVÝ
BEZPEČNOSTNÍ PROFIL
Proﬁl bezpečnosti přípravku Aimovig byl studován
v registračních studiích s více než 2 500 pacienty. 4,20
< 2 % pacientů v klinických studiích ukončilo předčasně
léčbu z důvodu nežádoucích účinků. 4,20
Nežádoucí účinky přípravku Aimovig 20
Celkový výskyt (%)

3,2 %
4,5 %
5,6 %

Reakce v místě vpichu
(celkové poruchy a lokální
reakce v místě podání)*

1,1 %

Zácpa
(gastrointestinální poruchy)

3,2 %
1,3 %
0,4 %
2,0 %
0,1 %

Svalové křeče
(onemocnění muskuloskeletální
soustavy a pojivových tkání)

0,5 %
1,8 %
0,7 %

Svědění
(onemocnění kůže
a podkožní tkáně)**

Aimovig 140 mg (N = 507)

20 %

10 %

0%

Placebo (N = 1,043)

Aimovig 70 mg (N = 893)

VÍCE NEŽ 440 000 PACIENTŮ VYZKOUŠELO PŘÍPRAVEK AIMOVIG
NAPŘÍČ 44 ZEMĚMI NA CELÉM SVĚTĚ.13
Nežádoucí účinky, k nimž došlo u pacientů léčených přípravkem Aimovig během 12týdenní placebem
kontrolované fáze studie (frekvence ≥1 % a <10 %)
* Reakce v místě vpichu zahrnují vícero preferovaných termínů, jako je bolest v místě vpichu a zarudnutí
v místě vpichu.
**Svědění zahrnuje preferované termíny, jako je generalizovaný pruritus, pruritus a pruritická vyrážka.
Po uvedení přípravku na trh byly u erenumabu hlášeny závažné hypersenzitivní reakce včetně vyrážky,
angioedému aanafylaktických reakcí, jakož i zácpy se závažnými komplikacemi.4,20

VÍCE JISTOTY DÍKY
JEDNODUCHÉ APLIKACI
1× za 4 týdny

20

Formou předplněného pera
(dávka 70 mg nebo 140 mg*) 20

70 mg

140 mg

SNADNÁ APLIKACE
POMOCÍ PŘEDPLNĚNÉHO
PERA SE SKRYTOU JEHLOU
PO ŘÁDNÉM ZAŠKOLENÍ SI AIMOVIG
MOHOU PACIENTI PODÁVAT SAMI
V POHODLÍ DOMOVA
14,20

16,20

Podstudie klinického podávání v domácím prostředí z open-label rozšíření studie NCT01952574
hodnotící schopnost 136 pacientů s epizodickou migrénou aplikovat si samostatně přípravek Aimovig
140 mg v domácím prostředí. 67 si jich podávalo tuto dávku pomocí autoinjektoru a 69 pomocí
předplněné injekční stříkačky. Výsledky pokusů o samoaplikaci byly hlášeny subjekty.21
* Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v síle 140 mg.

V ÚHRADĚ
ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN*
Dle rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz) je
od 1. února 2020 hrazen první ze skupiny biologických léčiv migrény,

lék

Aimovig 140 mg (kód SUKL 0238461), a to za těchto podmínek:
S (preskripce ve specializovaných pracovištích).

Erenumab je hrazen u pacientů s diagnózou
migréna, kteří před jeho iniciálním podáním
mají v průměru za poslední 3 měsíce více
než 4 migrenózní dny/měsíc (MMD),
a to po selhání (nedostatečné účinnosti),
nebo intoleranci minimálně 2 zástupců
rozdílných skupin konvenční profylaktické
medikace, z nichž alespoň 1 lék musí být
antikonvulzivum (topiramát nebo valproát),
pokud k nim pacient není kontraindikován.

Pacienti, kteří ve 3. měsíci terapie erenumabem
nedosáhnou adekvátní terapeutické odpovědi
(pokles minimálně o 50 % MMD v porovnání
s výchozím stavem, před nasazením
erenumabu), nejsou dále hrazeni z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Terapie
erenumabem není dále hrazena, pokud počet
MMD v každém jednotlivém měsíci u 3 po sobě
jdoucích měsících byl větší než 50 % výchozí
hodnoty MMD (před nasazením erenumabu).

VÝČET ZÁSTUPCŮ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN
KONVENČNÍ PREVENTIVNÍ MEDIKACE:
Sk. 1: topiramát
Sk. 2: valproát
Sk. 3: β-blokátory (metoprolol, bisoprolol, propranolol)
Sk. 4: antidepresiva (TCA, SNRI venlafaxin)
Sk. 5: blokátory Ca kanálu (ﬂunarizin a cinarizin)

* SÚKL: Rozhodnutí ze dne 30. 12. 2019

„Jsem ráda, že mohu
trávit více času
s rodinou a dělat si
i vlastní plány.“
Anna, 33*
Žena v domácnosti
a matka dvou dětí

Tento léèivý pøípravek podléhá dalímu sledování. To umoní rychlé získání nových informací o bezpeènosti. ádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezøení na
neádoucí úèinky. Podrobnosti o hláení neádoucích úèinkù viz Souhrn údajù o pøípravku, bod 4.8.

Zkrácená informace  Aimovig 70 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru  Aimovig 140 mg injekèní roztok v pøedplnìném peru  Sloení: Jedno pøedplnìné pero obsahuje erenumabum 70 mg
nebo 140 mg. Indikace: Pøípravek Aimovig je indikován k profylaxi migrény u dospìlých, kteøí trpí migrénou nejménì 4 dny v mìsíci. Dávkování: Doporuèená dávka je 70 mg erenumabu kadé
4 týdny. U nìkterých pacientù mùe být prospìné podat dávku 140 mg kadé 4 týdny. Dávku 140 mg je nutné podat buï jako jednu podkoní 140 mg injekci nebo jako dvì podkoní 70 mg injekce.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvlátní upozornìní/varování: Krytka hrotu pøedplnìné injekèní støíkaèky/pera pøípravku Aimovig obsahuje
suený pøírodní latex (kauèuk), který mùe vyvolat alergickou reakci u osob citlivých na latex. *Po uvedení pøípravku na trh byly u erenumabu hláeny závané hypersenzitivní reakce vèetnì vyráky,
angioedému a anafylaktických reakcí. Zácpa je èastým neádoucím úèinkem pøípravku Aimovig a je obvykle lehká nebo støednì tìká. Ve vìtinì pøípadù byl nástup hláen po první dávce pøípravku
Aimovig; nicménì u pacientù se zácpa objevila i pozdìji bìhem léèby. Ve vìtinì pøípadù zácpa odeznìla do tøí mìsícù. V období po uvedení pøípravku na trh byla u erenumabu hláena zácpa se
závanými komplikacemi. V nìkterých pøípadech byla nutná hospitalizace, vèetnì pøípadù, kdy byl nutný chirurgický zákrok. Zácpa v anamnéze nebo souèasné uívání léèivých pøípravkù spojených se
sníenou gastrointestinální motilitou mùe zvýit riziko závanìjí zácpy a monosti komplikací souvisejících se zácpou. Pacienti mají být upozornìni na riziko zácpy a musí být pouèeni, aby vyhledali
lékaøskou pomoc v pøípadì, e zácpa nezmizí nebo se zhorí. Pokud se u pacientù objeví zácpa, mají okamitì vyhledat lékaøskou pomoc. Zácpa musí být léèena neprodlenì, jakmile je to z klinického
hlediska vhodné. Pøi tìké zácpì má být zváeno pøeruení léèby.* Interakce: Vzhledem k metabolickým cestám monoklonálních protilátek se neoèekává vliv na expozici souèasnì podaných léèivých
pøípravkù. Ve studii na zdravých dobrovolnících nebyla pozorována interakce s perorálními kontraceptivy (ethinyl estradiol/norgestimát). Tìhotenství a kojení: Podávání pøípravku Aimovig
v tìhotenství se z preventivních dùvodù nedoporuèuje. O pouívání pøípravku Aimovig bìhem kojení je moné uvaovat pouze v pøípadech, kdy je to klinicky nezbytné. Neádoucí úèinky: Èasté:
*Reakce z pøecitlivìlosti vèetnì anafylaxe, angioedému, vyráky, zduøení/edému a kopøivky*, zácpa, pruritus, svalové køeèe, reakce v místì vpichu. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladnièce
(2 °C - 8 °C). Chraòte pøed mrazem. Uchovávejte pøedplnìná pera v krabièce, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem. Po vyjmutí z chladnièky musí být pøípravek Aimovig pouit bìhem 14 dní, pokud
bude uchováván pøi pokojové teplotì (do 25°C), nebo znehodnocen. Pokud je uchováván pøi vyí teplotì nebo po delí dobu, musí být znehodnocen. Dostupné lékové formy/velikosti balení: Jedna
pøedplnìná injekèní støíkaèka, 1 pøedplnìné pero nebo víceèetné balení obsahující 3 pøedplnìná pera. Na trhu nemusí být vechny velikosti balení. Poznámka: Døíve ne lék pøedepíete, pøeètìte si
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* Jedná se o modelový příklad.

VÍCE DNŮ
BEZ MIGRÉNY PRO ŠIROKÉ
SPEKTRUM PACIENTŮ
Aimovig významně snižuje frekvenci 1
1,2,8–10
a intenzitu migrény

VÍCE DLOUHODOBÝCH
ÚDAJŮ
NEŽ KDY PŘEDTÍM
Bezpečnostní proﬁl hodnocen
po dobu 52 týdnů 12

VÍCE JISTOTY
DÍKY JEDNODUCHÉ
APLIKACI

PREVENCE
Jediná plně humánní biologická léčba migrény.
Jediný přímý blokátor CGRP receptoru.
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