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ERENUMAB (AIMOVIG ®) 

 
Erenumab és un medicament antimigranyós, un anticós monoclonal humà que s’uneix al receptor del pèptid 
relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP). Aquest receptor es troba localitzat en llocs rellevants en la 
fisiopatologia de la migranya, com en el gangli del trigènim.  
 
El CGRP és un neuropèptid que modula les senyals nociceptives i un vasodilatador que s’ha associat a la 
fisiopatologia de la migranya. S’han observat que els seus nivells augmenten durant la migranya i disminueixen 
quan s’alivia. L’erenumab competeix de forma específica per la unió al receptor amb el CGRP i, per tant, inhibeix 
els seus efectes. 
 
Està indicat com a profilaxis de la migranya en adults amb almenys 4 dies de migranya al mes. Està finançat pel 
sistema públic en pacients amb almenys 8 dies de migranya/mes (migranya episòdica de freqüència alta i 
migranya crònica) i que hagin fracassat a almenys 3 tractaments previs. 
 
Com s’ha d’administrar? 
 
Erenumab s’administra per via subcutània (sota la pell).  No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un 

blau o estigui dura. 

La injecció es pot administrar  en l’abdomen, cuixa o en la zona externa de la 

part superior dels braços. 

Si el metge li prescriu la dosis de 70 mg s’ha de posar la injecció un cop cada 4 

setmanes. En canvi, si la dosis és de 140 mg s’ha de posar una injecció de 140 

mg o dos injeccions consecutives de 70 mg, un cop cada 4 setmanes. 

Per evitar qualsevol molèstia en lloc de la punció, s’ha de mantenir la ploma 

precarregada a temperatura ambient durant almenys 30 minuts abans de la injecció.  

 

Què fer si s’oblida una dosi? 
 

Ha d’administrar-la lo abans possible i contactar amb el metge que li donarà una nova pauta d’administració.  

 
 
Precaucions 
 

Evitar el seu ús durant l’embaràs.  Consultar amb el metge sobre la utilització de erenumab durant l’alletament. 

No s’ha avaluat la seva eficàcia i seguretat en pacients amb certes malalties cardiovasculars. 

 
Interaccions amb altres medicaments 
 
No s’ha observat cap interacció significativa. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte 

natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.  
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Presentacions comercials 

 

Presentacions al nostre centre: 

- Aimovig ® 70 mg pluma precarregada 

- Aimovig® 140 mg pluma precarregada 

 

Efectes secundaris 

 

Entre els efectes adversos més freqüents trobem: 

- Trastorns del sistema immunològic: reaccions d’hipersensibiltat, erupcions exantemàtiques, inflamació, 

edema cutània i urticària. 

- Trastorns gastrointestinals: restrenyiment, còlics 

- Trastorns de la pell i del teixit subcutani: pruït 

- Trastorns musculoesquelètic i del teixit conjuntiu: espasme muscular 

- Trastorns generals i alteracions en el lloc d’administració: dolor en el punt d’injecció. 

 

Conservació 

 

Conservació en nevera ( entre 2 i 8 º C). 

Si per accident la medicació queda fora de la nevera, la medicació és estable 14 dies a temperatura ambient (tirar 

passats els 14 dies). 

 

No congelar i protegir de la llum. 

Mantenir fora de l’abast dels nens. 

 
Caducitat 
 
No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l’envàs 

 
Si vol saber més pot consultar... 
 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a618029-es.html 
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