
Descriere
Nimotuzumab este un anticorp monoclonal umanizat recombinant care se 
leagă în mod specific la domeniul extracelular al receptorului factorului de 
creștere epidermic uman (EGFR) prin interacțiunea cu epitopul situat în 
domeniul extracelular al acestui receptor. Nimotuzumab este o formă 
umanizată a anticorpului monoclonal murin IgG2a R3 (ior egf/r3). Anticorpul 
umanizat Nimotuzumab IgG1 este obţinut prin donarea CDR-urilor 
anticorpului murin în Frs uman (Eu pentru lanţ greu şi REI pentru lanţ uşor) şi 
reintroducerea a 3 reziduuri murine în Frs uman de lanţ greu.

Într-un alt studiu clinic randomizat, deschis, multicentric de fază II, la pacienți 
cu carcinom scuamos nazofaringian avansat local (stadiul III sau IVA-B)3 137 
de pacienți au fost incluși, dintre care 70 au fost în grupul cu medicamentul de 
studiu (Nimotuzumab) și 67 în grupul de control. Pacienții din grupul de 
droguri de studiu au primit Nimotuzumab în combinație cu radioterapie 
radicală, în timp ce grupul de control a primit radioterapie singur. Pacienții au 
primit 8 perfuzii săptămânale de Nimotuzumab în doză de 100 mg în asociere 
cu radioterapie. Prima perfuzie s-a administrat în aceeași zi în care pacienții au 
început radioterapia și s-a încheiat concomitent cu radioterapia.

Compoziţie:
Fiecare flacon de 10 ml 
conţine Nimotuzumab
(Anticorp monoclonal umanizat anti-EGFR) 
Fosfat de sodiu dibazic
Fosfat de sodiu monobazic 
Clorura de sodiu
Polisorbat 80
Apa pentru injectare

Analiza a fost efectuată la sfârșitul tratamentului, la 5 și 17 săptămâni după tratament separat. La sfârșitul tratamentului, procentul CR (Remisie completă) din grupul de droguri de studiu a fost: 

76,56% pentru tumora primară, 75,00% pentru ganglionii limfatici și 65,63% pentru evaluarea globală; comparativ cu cei din grupul de control ca 34,85%, 57,58% și, respectiv, 27,27%. Procentele CR 

în grupul de droguri de studiu au fost mai mari decât cele din control. La 5 săptămâni după tratament, procentele CR în grupul de droguri de studiu au fost de 90,63% pentru tumora locală, 89,06% 

pentru ganglionii limfatici și 87,50% pentru evaluarea globală; comparativ cu grupul de control de 51,52%, 72,73% și, respectiv, 42,42%. La 17 săptămâni după tratament, procentele de CR în grupul 

de droguri de studiu au fost de 92,19% pentru tumora locală, 93,75% pentru ganglionii limfatici și 90,63% pentru evaluarea globală, comparativ cu 63,64%, 80,30% și 51. 52% în control. Toate 

diferențele au fost semnificative statistic. Răspunsul obiectiv observat la 17 săptămâni după tratament a fost de 100% în grupul de droguri de studiu și de 90,91% în grupul de control. Diferența a 

fost semnificativă statistic. Valoarea medie a gradării Karnofsky a grupului de droguri de studiu după tratament a fost mai mare decât cea a grupului de control, care a fost semnificativă statistic, 

ceea ce indică faptul că anticorpul este util pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului. Au fost analizate diferențele dintre greutățile corporale ale pacientului înainte și după tratament, iar 

valoarea medie a lotului experimental a fost de 0,35 kg și cea a lotului de control a fost de 0,87 kg și această diferență a fost semnificativă statistic. Răspunsul obiectiv observat la 17 săptămâni după 

tratament a fost de 100% în grupul de droguri de studiu și de 90,91% în grupul de control. Diferența a fost semnificativă statistic. Valoarea medie a gradării Karnofsky a grupului de droguri de 

studiu după tratament a fost mai mare decât cea a grupului de control, care a fost semnificativă statistic, ceea ce indică faptul că anticorpul este util pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului. 

Au fost analizate diferențele dintre greutățile corporale ale pacientului înainte și după tratament, iar valoarea medie a lotului experimental a fost de 0,35 kg și cea a lotului de control a fost de 0,87 

kg și această diferență a fost semnificativă statistic. Răspunsul obiectiv observat la 17 săptămâni după tratament a fost de 100% în grupul de droguri de studiu și de 90,91% în grupul de control. 

Diferența a fost semnificativă statistic. Valoarea medie a gradării Karnofsky a grupului de droguri de studiu după tratament a fost mai mare decât cea a grupului de control, care a fost semnificativă 

statistic, ceea ce indică faptul că anticorpul este util pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului. Au fost analizate diferențele dintre greutățile corporale ale pacientului înainte și după tratament, 

iar valoarea medie a lotului experimental a fost de 0,35 kg și cea a lotului de control a fost de 0,87 kg și această diferență a fost semnificativă statistic. ceea ce indică faptul că anticorpul este util 

pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului. Au fost analizate diferențele dintre greutățile corporale ale pacientului înainte și după tratament, iar valoarea medie a lotului experimental a fost de 

0,35 kg și cea a lotului de control a fost de 0,87 kg și această diferență a fost semnificativă statistic. ceea ce indică faptul că anticorpul este util pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului. Au fost 

analizate diferențele dintre greutățile corporale ale pacientului înainte și după tratament, iar valoarea medie a lotului experimental a fost de 0,35 kg și cea a lotului de control a fost de 0,87 kg și 

această diferență a fost semnificativă statistic.
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Produsul este formulat ca o soluție incoloră și limpede, fără materii insolubile.

Farmacologie clinică
Nimotuzumab se leagă de domeniul extracelular al receptorului factorului de creștere 
epidermic (EGFR, HER1, c-ErB1) și inhibă legarea factorului de creștere epidermic (EGF) 
și alți liganzi, cum ar fi factorul de creștere transformator alfa. Proprietățile intrinseci 
ale Nimotuzumab necesită legarea bivalentă (adică, legarea cu ambele brațe de 
anticorpi la două ținte simultan) pentru atașarea stabilă la suprafața celulară, ceea ce 
duce la legarea selectivă a Nimotuzumab la celulele care exprimă niveluri moderate 
până la ridicate de EGFR1. EGFR este o glicoproteină transmembranară care este un 
membru al unei familii de receptori numite HER. EGFR este exprimat în celulele din 
toate cele trei celule ale stratului embrionar, în special în celulele de origine epitelială 
(piele, tractul respirator, tractul gastrointestinal, tractul urinar și ficatul). Într-o mare 
diversitate de tumori umane de origine epitelială, cum ar fi capul și gâtul (SCCHN), 
cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC), carcinoame pancreatice, de colon, de sân, de 
rinichi ovarian și de vezică urinară EGFR este supra-exprimată. Este, de asemenea, 
supraexprimat în glioame. Legarea Nimotuzumabului de EGFR blochează fosforilarea și 
activarea kinazelor asociate receptorilor, ducând la inhibarea creșterii celulare, 
inducerea apoptozei și scăderea producției de factor de creștere endotelial vascular.

Studii non-randomizate
Un studiu clinic deschis, nerandomizat, de fază I/II cu un singur centru a fost 
conceput pentru a evalua siguranța și eficacitatea Nimotuzumab în combinație 
cu radioterapie cu fascicul extern la 12 pacienți avansati cu cancer de cap și gât 
care exprimă EGF-R (stadiile III sau IV) adecvate. pentru radioterapie radicală. 
Au fost stabilite patru cohorte diferite de tratament de 3 pacienți. Doze unice 
în cele 4 cohorte definite de la 50 la 400 mg de Nimotuzumab. Pacienții au 
primit aceeași doză săptămânal timp de 6 săptămâni. Pentru cele 4 cohorte, 
dozele cumulate totale de Nimotuzumab au fost de 300, 600, 1200 și 2400 mg. 
Pacienții au primit, de asemenea, radiații de 60 sau 66 Gy, în funcție de 
răspunsul surselor de Co 60, la doze de 2 Gy administrate zilnic timp de cinci 
zile timp de șase săptămâni. După terminarea acumularii,

Studiile in vitro folosind linii de celule tumorale precum A431, MDA-MB-435, 
U87 și studii in vivo la șoareci SCID xenogrefați cu tumori umane au arătat că 
Nimotuzumab are activitate anti-proliferativă, anti-angiogenă și proapoptotică.

Farmacocinetica umană
Nimotuzumab administrat în asociere cu chimioterapie sau radioterapie concomitentă 
prezintă o farmacocinetică neliniară. După o perfuzie de 30 de minute, aria de sub 
curba concentrației timp (ASC) a crescut într-un mod mai mare decât proporțional cu 
doza, pe măsură ce doza a crescut de la 50 la 400 mg. Clearance-ul nimotuzumabului 
(CL) a scăzut de la 1,08 la 0,34 mL/h/kg, pe măsură ce doza a crescut de la 50 la 200, iar 
la doze > 200 mg, a părut să scadă. Volumul compartimentului central (Vc) pentru 
Nimotuzumab a variat între 2,3 și 7,2 L, iar concentrația maximă Cmax a fost de 27 
până la 57 ng/mL pentru același interval de doză. Timpul de înjumătățire prin eliminare 
(t 1/2ß)a variat între 62,91 și 304,51 ore pentru dozele de 50 până la 400 mg.

În prima secțiune a studiului, în care 12 pacienți au luat cele 4 doze de 
Nimotuzumab, 7 pacienți din 12 au prezentat ORR (PR sau CR), iar patru 
subiecți au prezentat o boală stabilă și a existat progresie tumorală într-un caz 
după terapia combinată. La 6 dintre cei 7 pacienți care au răspuns, a existat o 
remisie completă a tumorii primare și a metastazelor acesteia, în timp ce 1 
pacient a prezentat un răspuns parțial. Analiza farmacocinetică preliminară a 
indicat că saturația receptorului a fost atinsă peste 200 mg.

Supraviețuirea globală a crescut semnificativ după utilizarea dozelor de 200 sau 400 mg 
în comparație cu dozele mai mici (P=0,03). Cu o urmărire mediană de la începutul 
tratamentului până la data încheierii de 45,2 luni (interval, 41,5 până la 48,1 luni), 
supraviețuirea mediană pentru pacienții tratați cu 50 și 100 mg a fost
8,60 luni, în timp ce supraviețuirea mediană a pacienților care au primit 200 și 400 mg a 
fost de 44,30 luni. Rata de supraviețuire la 3 ani a fost de 16,7% pentru subiecții tratați 
cu cele mai mici două doze și de 66,7% pentru pacienții tratați cu 200 și 400 mg. După 
ce protocolul a fost modificat pentru a include 10 pacienți noi în grupurile de 200 și 400 
mg, în cele din urmă, 14 (87,5%) dintre cei 16 pacienți au obținut ORR, unde 11 au fost 
CR. Supraviețuirea medie globală este de 22 de luni; 8 pacienți rămân în viață și șapte 
sunt liberi de boală4.

În corpul uman, Nimotuzumab este distribuit în principal în ficat, splină, inimă, rinichi și 
vezică urinară. Ficatul preia cea mai mare parte a Nimotuzumab. Dovezile din studiile 
de farmacocinetică pe animale indică faptul că concentrația de anticorpi în tumoră este 
cea mai mare la 24 de ore după injectare.

Studii clinice
Eficacitatea și siguranța Nimotuzumab concomitent cu chimioterapie și/sau 
radioterapie au fost studiate în două studii clinice randomizate controlate (RCT) (229 de 
pacienți) și două studii clinice nerandomizate (53 de pacienți). Au fost de asemenea 
evaluate datele de siguranță de la toți acești pacienți. Un alt studiu multicentric nonrandomizat care evaluează siguranța și eficacitatea 

Nimotuzumab în combinație cu radioterapie (RT) în tratamentul pacienților cu carcinom 
cu celule scuamoase la cap și gât (SCCHN) avansat local, nerezecabil, a fost efectuat la 
treizeci și unu de subiecți. Pacienții au fost tratați cu radioterapie de 6600 sau 7000 cGy 
în 33 sau 35 de fracții plus doze de 100 sau 200 mg de Nimotuzumab o dată pe 
săptămână timp de 6 săptămâni. Populația ITT a fost definită ca toți pacienții cărora li s-
a administrat cel puțin o doză de Nimotuzumab. Populația evaluabilă a fost definită ca 
fiind toți pacienții cărora li s-a administrat șase doze de Nimotuzumab și au ajuns la 
evaluările în săptămâna 12. Douăzeci și patru de pacienți au fost pe deplin evaluabili. 
Dintre acestea, 17 (70%) au arătat răspunsuri complete tumorale ca fiind cel mai bun 
răspuns. În total, treisprezece pacienți au finalizat studiul ca răspuns complet. Dintre 
pacienții rămași evaluabili, 3 (12,5%) pacienți au obținut răspunsuri parțiale și apoi au 
progresat la 24 de săptămâni, 1 (4,9%) pacient a avut boala stabilă pentru 3 vizite și 
apoi a progresat. Restul de 3 (12,5%) pacienți au avut boală progresivă. Supraviețuirea 
medie în populația ITT a fost de 829 de zile. Supraviețuirea mediană a populației 
evaluabile este în prezent de 43,4 luni.

Studii randomizate, controlate
Un studiu clinic multicentric randomizat de fază II a înrolat 92 de pacienți pentru a 
studia adăugarea de Nimotuzumab la două regimuri de îngrijire standard și anume 
Radioterapie (RT) și Chimioterapia (CT) + RT în tratamentul cancerului nerezecabil de 
cap și gât în   stadiul III și stadiul IVA. Cele două grupuri au fost egalate în ceea ce 
privește vârsta, sexul, stadiul tumorii și KPS inițial, fără nicio diferență statistică între 
grupuri. Pacienții au primit Nimotuzumab sub formă de perfuzie IV de 200 mg o dată 
pe săptămână timp de 6 săptămâni. Răspunsul la tratament a fost evaluat la sfârșitul a 
3 luni și 6 luni. Un total de șaisprezece pacienți nu au fost evaluabili. 76 de pacienți au 
fost evaluabili pentru analiza eficacității.

Ratele de răspuns obiectiv (ORR) în diferitele grupuri de tratament au fost:

Grupuri de tratament
n =54# ORR % (valoarea p)

Indicaţie
Nimotuzumab este indicat pentru utilizarea în tratamentul carcinomului cu celule 
scuamoase avansate din regiunea capului și gâtului, cu chimioterapie și/sau 
radioterapie concomitentă.

Nimotuzumab +RT 13 76,47∗(0,02)

RT 7 36,84

Nimotuzumab +CT+RT 20 100.00♦(0,02)

CT+RT 14 70.00 Dozare și mod de administrare
Nimotuzumab se administrează sub formă de perfuzii intravenoase continue (IV) în 
doze săptămânale de 200 mg timp de 6 săptămâni, în combinație cu o radioterapie și/
sau chimioterapie standard pentru cancerele capului și gâtului. 200 mg de anticorp se 
diluează în 250 ml de clorură de sodiu și se perfuzează timp de 60 de minute.

∗

♦
Nimotuzumab + RT vs RT
Nimotuzumab +CT+RT vs CT+RT

# 54 de pacienți au prezentat ORR din cei 76 evaluabili pentru analiză

Nimotuzumab nu a deteriorat KPS-ul pacientului când a fost adăugat la CT+RT 
și RT. Nimotuzumab, atunci când a fost utilizat concomitent cu CT și/sau RT, a 
prezentat o rată de răspuns obiectiv mai mare decât grupurile de tratament 
martor. La 30 de luni de urmărire2, rata de supraviețuire în brațul 
Nimotuzumab plus chimioradiere a fost de 69,5% față de 21,7% în brațul 
numai chimioradiat și în brațul Nimotuzumab plus radioterapie a fost de 39,1% 
față de 21,7% în brațul numai radioterapie. Adăugarea de Nimotuzumab la 
chimioradierea a dus la o reducere a riscului de deces (rrd) cu 85 % (HR 0,15, 
p-0,0006) și la RT o rrd de 36 % (HR0,64, p 0,33) (OS pe protocol).

În timpul diluării cu soluție salină normală, asigurați-vă că sunt luate toate măsurile de precauție 
pentru a evita contaminarea accidentală. În cazul în care se observă orice turbiditate în soluție, 
aceasta se datorează contaminării microbiene accidentale. În acest caz, vă rugăm să aruncați 
soluția și să pregătiți o soluție proaspătă.

Reactii adverse
Într-un studiu clinic randomizat la pacienții cu cancer de cap și gât în   care 
Nimotuzumab a fost utilizat concomitent cu sau fără RT și/sau CT, evenimentele 
adverse raportate frecvent în grupul de radioterapie au fost febra,
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frisoane, mucozită, prurit, urticarie/erupții cutanate, cefalee, hipertensiune arterială și 
fluctuații ale tensiunii arteriale. Evenimentele adverse raportate în grupul de chimio-
radioterapie au fost mucozită, astenie, amețeli, hematurie (microscopică), vărsături și 
scaune moale. Doar erupția cutanată și frisoanele au fost evaluate de investigator ca 
fiind legate cu siguranță de Nimotuzumab. Aceste evenimente adverse au fost de 
severitate uşoară până la moderată, reversibile autolimitante şi probabil sau posibil 
legate de Nimotuzumab. Trei pacienți au prezentat o reacție la prima doză de perfuzie 
și s-au recuperat fără sechele și au fost capabili să reziste la perfuziile ulterioare de 
Nimotuzumab. Un pacient a avut o reacție anafilactică gravă cu erupție cutanată care a 
fost tratată cu terapie simptomatică și a fost retras din studiu.

Răspunsul anti-idiotipic scăzut indică natura umanizată a anticorpului și poate 
fi, de asemenea, responsabil pentru reacția de hipersensibilitate scăzută. 
Dezvoltarea unui răspuns imunogen depinde de o serie de factori, cum ar fi 
momentul recoltării probei, manipularea probei, momentul recoltării, boala de 
bază și medicația concomitentă. Incidența dezvoltării anticorpilor la 
Nimotuzumab nu este concludentă.

Utilizare în timpul sarcinii și alăptării Utilizare 

în timpul sarcinii

Nu au fost efectuate studii de reproducere la animale cu Nimotuzumab.
Cu toate acestea, EGFR a fost implicat în controlul dezvoltării prenatale și, prin 
urmare, poate fi esențial pentru organogeneza, proliferarea și diferențierea 
normale în embrionul în curs de dezvoltare. Se știe că IgG1 umană traversează 
bariera placentară; prin urmare anticorpul are potențialul de a fi transmis de la 
mamă la fătul în curs de dezvoltare. Dar nu se știe dacă anticorpul poate 
provoca vătămări fetale atunci când este administrat unei femei gravide. 
Anticorpul trebuie administrat numai unei femei însărcinate sau oricărei femei 
care nu utilizează contracepție adecvată dacă beneficiul potențial depășește 
riscul potențial pentru făt. Dacă pacienta rămâne gravidă în timp ce primește 
acest medicament, ea trebuie informată cu privire la pericolul potențial pentru 
făt și/sau riscul potențial de pierdere a sarcinii.

În grupul de chimio-radioterapie, proporția de pacienți care au raportat evenimente 
adverse de gradul III și IV în brațul Nimotuzumab a fost mai mare decât în   brațul fără 
Nimotuzumab. Aceste evenimente adverse au fost legate mai degrabă de CT+RT 
concomitent decât de Nimotuzumab. Grupul de radioterapie a arătat că proporția de 
pacienți cu evenimente adverse de gradul III și IV se află mai mult în brațul fără 
Nimotuzumab în raport cu RT decât brațul cu Nimotuzumab. Nu sa demonstrat că 
adăugarea de Nimotuzumab potențează efectele toxice ale RT.

Reacția anafilactică a pielii a fost singura EAG raportată din cauza 
Nimotuzumab. Celelalte EAG raportate s-au datorat tulburării maligne de bază 
sau ca urmare a tratamentului cu chimioterapie sau radioterapie 
concomitentă.

Utilizare în alăptare
Nu se știe dacă anticorpul este secretat în laptele uman. Din moment ce uman
IgG1 este secretată în laptele uman, potențialul de absorbție și vătămare a sugarului 
după ingerare este necunoscut. Nu se face nicio recomandare cu privire la beneficiul 
potențial versus riscul administrării de Nimotuzumab mamelor care alăptează.

În studiul clinic privind carcinomul scuamos nazofaringian avansat, cele mai frecvente 
reacții adverse observate includ febră scăzută, hipotensiune arterială, greață, amețeli și 
erupții cutanate. Dintre cei 70 de pacienți din lotul experimental tratați cu medicament, 
incidența febrei de gradul I, , a fost de 4,28%, iar temperatura cea mai ridicată a fost de 
39 oC, care a scăzut după tratament și nu a întrerupt programul de terapie; incidența 
hipotensiunii și amețelilor a fost de 2,86%, iar cea mai scăzută tensiune arterială 
înregistrată a fost de 80/50, care s-a normalizat după repaus. Incidența grețurilor de 
grad I și a erupțiilor cutanate a fost de 1,43%.

Utilizare pediatrică

Studiile clinice sunt în curs de desfășurare la copii și adolescenți cu boli neurologice
tumori fără evenimente adverse semnificative legate de

Nimotuzumab.
Eficacitatea în glioamele de grad înalt cu recidivă pretratate intens la copii și

Reacțiile adverse observate în studiile clinice când Nimotuzumab a fost utilizat 
împreună cu radioterapia pentru tratamentul tumorilor epidermice avansate din 
cancerele capului și gâtului au fost clasificate ca reacții comune și rare și sunt 
enumerate în Tabelul 1. Majoritatea reacțiilor adverse legate de medicament au fost de 
gradul I și II. Nu a fost raportată nicio erupție cutanată sau altă toxicitate cutanată.

adolescenți a fost demonstrat într-un studiu de fază II. Aplicarea repetată a 
Nimotuzumab ca monoterapie a fost bine tolerată și sigură. Niciunul dintre 
EAG nu a fost considerat legat de medicația studiată. Deteriorările clinice au 
fost asociate în cea mai mare parte cu complicații ale bolii tumorale, progresii 
tumorale sau, rar, cu o altă boală concomitentă. În special, nu au fost 
observate reacții alergice sau toxicitate cutanată sau gastrointestinală severă.

Tabelul 1 Incidența reacțiilor adverse frecvente la pacienții cu cancere 
epidermice avansate Nu au apărut probleme legate de siguranță din testele de laborator, semnele vitale sau 

rezultatele examinării fizice. Nu au fost observate efecte secundare hematologice sau 
non-hematologice severe asociate cu anticorpul Nimotuzumab, reducând la minimum 
riscul de infecții severe, transfuzii de sânge și spitalizări.

Incidenţă%
Gradul I

Incidenţă%
Gradul II

Incidenţă%
Gradul IIIReacție adversă

Febră 14.2 2.6 16.8
Tremurături 11.6 5.2 16.8

Utilizare geriatrică

Limita maximă de vârstă evaluată în studiile clinice privind cancerul de cap și gât a fostGreață și vărsături 10.9 2.6 13.5
Frisoane 12.2 1.3 13.5 78 de ani. Studiile clinice efectuate cu Nimotuzumab nu sunt adecvate pentru a 

evidenția vreo diferență de răspuns din cauza efectului vârstei înaintate.Hipotensiune 5.2 2.6 7.8
Slăbiciune 7.8 0,0 7.8
Durere de cap 5.6 0,0 5.6 Supradozaj

S-a demonstrat în studii clinice finalizate dozele de până la 400 mgAnemie 4.3 1.3 5.6
sunt sigure pentru oameni. Nu este disponibilă nicio concluzie despre siguranța pentru doze de 
peste 400 mg.

Cianoza Acral 3.0 2.6 5.6

Într-un studiu clinic nerandomizat cu un singur braț, un pacient a dezvoltat o 
somnolență de grad 3 după prima doză. Alte reacții ușoare sau moderate au fost febră, 
vărsături, greață, hipotensiune arterială, tremor, frisoane, cefalee, dezorientare, durere 
precordială, disfazie și mialgii. Aceste evenimente adverse au fost controlate prin 
medicație standard. Toxicitatea iradierii nu a fost exacerbată prin adăugarea de 
Nimotuzumab la radioterapia standard.

Ambalare
Disponibil ca cutie unică de 4 flacoane și fiecare flacon de 10 ml (50 mg de
Nimotuzumab).

Stabilitate și depozitare
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) trebuie păstrat la frigider la

În al doilea studiu nerandomizat la pacienții cu SCCHN, cele mai frecvente 
evenimente adverse asociate cu radiația au fost alterarea gustului, disfagia, 
stomatita, mucozita și durerea în gât și eritemul în câmpul de radiații. Niciuna 
dintre acestea nu a fost neașteptată și nu pare să existe nicio exacerbare 
asociată cu administrarea anticorpului. Greața și oboseala au fost cele mai 
frecvent raportate evenimente adverse non-radiații. Reacțiile la perfuzie au 
apărut numai la patru pacienți cărora li sa administrat un singur lot specific de 
Nimotuzumab. Au fost raportate 13 SAE. Evenimentele adverse grave 
raportate s-au datorat în principal progresiei bolii sau bolii metastatice și au 
fost considerate că nu au legătură cu terapia studiată. Aceasta a inclus două 
decese;

temperatura intre 2°C si 8°C. Nu înghețați. Înghețarea și dezghețarea vor
distruge activitatea biologică a Nimotuzumab.
Nimotuzumab diluat în soluție de clorură de sodiu este fizic și chimic
stabil timp de 12 ore sub 2~8 oC, și timp de 6 ore la temperatura camerei (25 ± 
3°C). Nimotuzumab poate să nu fie activ în soluția preparată în afara acestor 
condiții, soluția trebuie aruncată și soluție proaspătă preparată pentru 
perfuzie.

Termen de valabilitate

24 de luni.
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Precauții
BIOMab EGFRTM trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu boli cunoscute
hipersensibilitate la Nimotuzumab sau la oricare dintre componentele cunoscute ale 
formulării. (Consultați DESCRIEREA pentru alte componente din formulare)

Contraindicație
Nu stie nimeni.

Interacțiuni medicamentoase

Efectul administrării concomitente a altor medicamente asupra Nimotuzumab și
inversul nu a fost evaluat.

Imunogenitate
Studiile de imunotoxicitate la maimuțele verzi constând din patru intra-dermice
dozele de Nimotuzumab cu adjuvant au provocat doar un răspuns imunogen 
sub maxim, ceea ce sugerează o imunogenecitate mai mică cu Nimotuzumab 
fără adjuvant.

Imunogenitatea [anticorp uman anti-uman (HAHA)] pentru a determina 
răspunsul antiidiotipic împotriva Nimotuzumab a fost evaluată în studii clinice 
la doze unice și multiple până la maximum 2400 mg cu o urmărire de un an. 
Din cei 34 de pacienți evaluați, doar un pacient a prezentat un răspuns.
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