
Beskrivning
Nimotuzumab är en rekombinant humaniserad monoklonal antikropp som binder 
specifikt till den extracellulära domänen av den humana epidermala 
tillväxtfaktorreceptorn (EGFR) genom att interagera med epitop som finns i denna 
receptors extracellulära domän. Nimotuzumab är en humaniserad form av murin 
IgG2a monoklonal antikropp R3 (ior egf/r3). Den humaniserade Nimotuzumab IgG1-
antikroppen erhålls genom kloning av CDR:erna för den murina antikroppen in i 
humana Frs (Eu för tung kedja och REI för lätt kedja) och återinförande av 3 murina 
rester i humana Frs av tung kedja.

I en annan randomiserad, öppen, multicentrisk klinisk fas II-studie på patienter med 
lokalt avancerad (stadium III eller IVA-B) nasofarynx skivepitelcancer3 inkluderades 137 
patienter, varav 70 var i studieläkemedlet (Nimotuzumab)-gruppen, och 67 i 
kontrollgruppen. Patienter i studieläkemedelsgruppen fick Nimotuzumab i 
kombination med radikal strålbehandling, medan kontrollgruppen fick enbart 
strålbehandling. Patienterna fick 8 veckovisa infusioner av Nimotuzumab i dosen 100 
mg i kombination med strålbehandling. Den första infusionen gavs samma dag som 
patienterna påbörjade strålbehandlingen och avslutades samtidigt med 
strålbehandlingen.

Sammansättning:
Varje 10 ml injektionsflaska 

innehåller Nimotuzumab

(Humaniserad anti-EGFR monoklonal 
antikropp) Dibasiskt natriumfosfat
Natriumfosfat monobasisk 
Natriumklorid
Polysorbat 80
Vatten för injektion

Analys utfördes i slutet av behandlingen, 5 och 17 veckor efter behandlingen separat. Vid slutet av behandlingen var procentandelen CR (Complete Remission) för studieläkemedelsgruppen: 76,56 

% för primärtumör, 75,00 % för lymfkörtel och 65,63 % för övergripande utvärdering; jämfört med kontrollgruppen som 34,85 %, 57,58 % respektive 27,27 %. CR-procenten i 

studieläkemedelsgruppen var högre än de i kontrollgruppen. 5 veckor efter behandlingen var CR-procenten i studieläkemedelsgruppen 90,63 % för lokal tumör, 89,06 % för lymfkörtel och 87,50 % 

för total utvärdering; jämfört med kontrollgruppen på 51,52 %, 72,73 % respektive 42,42 %. 17 veckor efter behandlingen var CR-procenten i studieläkemedelsgruppen 92,19 % för lokal tumör, 

93,75 % för lymfkörtel och 90,63 % för total utvärdering, jämfört med 63,64 %, 80,30 % och 51. 52 % i kontrollen. Alla skillnader var statistiskt signifikanta. Det objektiva svaret som observerades 17 

veckor efter behandlingen var 100 % i studieläkemedelsgruppen och 90,91 % i kontrollgruppen. Skillnaden var statistiskt signifikant. Medelvärdet för Karnofsky-gradering av 

studieläkemedelsgruppen efter behandling var högre än för kontrollgruppen, vilket var statistiskt signifikant, vilket indikerar att antikroppen är till hjälp för att förbättra patientens livskvalitet. 

Skillnaderna mellan patientens kroppsvikter före och efter behandlingen analyserades och medelvärdet för experimentgruppen var 0,35 kg och kontrollgruppens var 0,87 kg och denna skillnad var 
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Produkten är formulerad som en färglös och klar lösning, utan olösliga 
ämnen.

Klinisk farmakologi
Nimotuzumab binder till den extracellulära domänen av epidermal 
tillväxtfaktorreceptor (EGFR, HER1, c-ErB1) och hämmar bindningen av 
epidermal tillväxtfaktor (EGF) och andra ligander såsom transformerande 
tillväxtfaktor alfa. Nimotuzumabs inneboende egenskaper kräver bivalent 
bindning (dvs bindning med båda antikroppsarmarna till två mål samtidigt) för 
stabil vidhäftning till cellytan, vilket leder till att Nimotuzumab selektivt binder 
till celler som uttrycker måttliga till höga EGFR-nivåer1. EGFR är ett 
transmembrant glykoprotein som är en medlem av en familj av receptorer 
som heter HER. EGFR uttrycks i celler från alla tre embryonala skiktcellerna, 
särskilt i celler av epitelialt ursprung (hud, andningsvägar, mag-tarmkanalen, 
urinvägarna och levern). I en stor mångfald av mänskliga tumörer av epitelialt 
ursprung som huvud och hals (SCCHN), icke-småcellig lungcancer (NSCLC), 
bukspottkörtel-, kolon-, bröst-, njur-, ovarie- och blåscancer EGFR överuttrycks. 
Det är också överuttryckt i gliom. Bindning av Nimotuzumab till EGFR 
blockerar fosforylering och aktivering av receptorassocierade kinaser, vilket 
resulterar i hämning av celltillväxt, induktion av apoptos och minskad 
produktion av vaskulär endoteltillväxtfaktor.

Icke-randomiserade försök
En öppen fas I/II öppen, icke-randomiserad, klinisk prövning med ett enda 
centrum utformades för att utvärdera säkerhet och effekt av Nimotuzumab i 
kombination med extern strålbehandling hos 12 patienter med avancerad 
EGF-R-uttryckande huvud- och halscancer (stadier III eller IV) lämpliga. för 
radikal strålbehandling. Fyra olika behandlingskohorter med 3 patienter 
etablerades. Enstaka doser i de 4 definierade kohorterna från 50 till 400 mg 
Nimotuzumab. Patienterna fick samma dos på veckobasis i 6 veckor. För de 
fyra kohorterna var den totala kumulativa dosen av Nimotuzumab 300, 600, 
1200 och 2400 mg. Patienterna fick också antingen 60 eller 66 Gy-strålning 
beroende på respons från Co 60-källor vid 2Gy-doser som gavs dagligen i fem 
dagar under sex veckor. Efter avslutad periodisering,

In vitro-studier med tumörcellinjer som A431, MDA-MB-435, U87 och in vivo-
studier på humana tumörxenotransplanterade SCID-möss har visat att 
Nimotuzumab har anti-proliferativ, anti-angiogen och proapoptotisk aktivitet.

Human farmakokinetik
Nimotuzumab administrerat i kombination med samtidig kemoterapi eller 
strålbehandling uppvisar icke-linjär farmakokinetik. Efter en 30 minuters 
infusion ökade arean under koncentrationstidskurvan (AUC) på ett mer än 
dosproportionellt sätt när dosen ökade från 50 till 400 mg. Nimotuzumab-
clearance (CL) minskade från 1,08 till 0,34 mL/h/kg när dosen ökade från 50 till 
200, och vid doser >200 mg verkade den platåa. Volymen av det centrala facket 
(Vc) för Nimotuzumab varierade från 2,3 till 7,2 L och den maximala 
koncentrationen Cmax var 27 till 57 ng/ml för samma dosintervall. 
Halveringstiden för eliminering (t 1/2ß)varierade från 62,91 till 304,51 timmar 
för doserna 50 till 400 mg.

I det första försöksavsnittet, där 12 patienter tog de 4 dosnivåerna av 
Nimotuzumab, visade 7 patienter av de 12 ORR (PR eller CR), och fyra 
försökspersoner visade stabil sjukdom och det var tumörprogression i 1 fall 
efter den kombinerade behandlingen. Hos 6 av de 7 patienterna som svarade 
var det fullständig remission av den primära tumören och dess metastaser 
medan 1 patient visade ett partiellt svar. Preliminär farmakokinetisk analys 
indikerade att receptormättnad uppnåddes över 200 mg.

Den totala överlevnaden ökade signifikant efter användning av doser på 200 
eller 400 mg i jämförelse med lägre doser (P=0,03). Med en medianuppföljning 
från behandlingsstart till slutdatumet på 45,2 månader (intervall, 41,5 till 48,1 
månader), var medianöverlevnaden för 50 och 100 mg behandlade patienter
8,60 månader, medan medianöverlevnaden för patienterna som fick 200 och 400 mg 
var 44,30 månader. 3-årsöverlevnaden var 16,7 % för patienter som behandlades med 
de två lägsta doserna och 66,7 % för patienterna som behandlades med 200 och 400 
mg. Efter att protokollet ändrats för att inkludera 10 nya patienter i grupperna 200 och 
400 mg, uppnådde slutligen 14 (87,5 %) av de 16 patienterna ORR där 11 var CR. Den 
totala medelöverlevnaden är 22 månader; 8 patienter lever kvar och sju är 
sjukdomsfria4.

I människokroppen distribueras Nimotuzumab huvudsakligen i lever, mjälte, 
hjärta, njure och urinblåsa. Levern tar upp det mesta av Nimotuzumab. Bevis 
från farmakokinetiska djurstudier indikerar att koncentrationen av 
antikroppen i tumören är högst 24 timmar efter injektion.

Kliniska studier
Effekten och säkerheten av Nimotuzumab samtidigt med kemoterapi och/eller 
strålbehandling har studerats i två randomiserade kontrollerade studier (RCT) (229 
patienter) och två icke-randomiserade (53 patienter) kliniska studier. Säkerhetsdata 
från alla dessa patienter utvärderades också. En annan multicentrisk icke-randomiserad studie som utvärderade säkerheten och 

effekten av Nimotuzumab i kombination med strålbehandling (RT) vid behandling av 
patienter med lokalt avancerad, icke-operabel skivepitelcancer i huvud och nacke 
(SCCHN) utfördes på trettioen patienter. Patienterna behandlades med strålbehandling 
av 6600 eller 7000 cGy i 33 eller 35 fraktioner plus 100 eller 200 mg doser av 
Nimotuzumab en gång i veckan under 6 veckor. ITT-populationen definierades som alla 
patienter som fick minst en dos av Nimotuzumab. Den utvärderbara populationen 
definierades som alla patienter som fick sex doser av Nimotuzumab och nådde vecka 
12 utvärderingar. Tjugofyra patienter var helt utvärderbara. Av dessa visade 17 (70%) 
fullständiga tumörsvar som sitt bästa svar. Totalt genomförde tretton patienter studien 
som kompletta svarspersoner. Av de återstående evaluerbara patienterna uppnådde 3 
(12,5 %) patienter partiella svar och fortsatte sedan efter 24 veckor, 1 (4,9 %) patient 
hade stabil sjukdom under 3 besök och fortsatte sedan. De återstående 3 (12,5 %) 
patienterna hade progressiv sjukdom. Medelöverlevnaden i ITT-populationen var 829 
dagar. Medianöverlevnaden för den utvärderbara populationen är för närvarande 43,4 
månader.

Slumpvisa kontrollerade försök
En randomiserad multicentrisk klinisk fas II-studie inkluderade 92 patienter för att 
studera tillägget av Nimotuzumab till två standardbehandlingsregimer, nämligen 
strålbehandling (RT) och kemoterapi (CT) + RT vid behandling av stadium III och 
stadium IVA inoperabel huvud- och halscancer. De två grupperna matchades jämnt 
med avseende på ålder, kön, tumörstadium och baslinje-KPS utan någon statistisk 
skillnad mellan grupperna. Patienterna fick Nimotuzumab som 200 mg IV infusion varje 
vecka en gång i 6 veckor. Svaret på behandlingen utvärderades i slutet av 3 månader 
och 6 månader. Totalt sexton patienter var inte utvärderbara. 76 patienter kunde 
utvärderas för effektanalys.

De objektiva svarsfrekvenserna (ORR) i de olika behandlingsgrupperna var:

Behandlingsgrupper
n =54# ORR % (p-värde)

Indikation
Nimotuzumab är indicerat för användning vid behandling av avancerad 
skivepitelcancer i huvud- och halsregionen med samtidig kemoterapi och/eller 
strålbehandling.

Nimotuzumab +RT 13 76,47∗(0,02)

RT 7 36,84

Nimotuzumab +CT+RT 20 100,00♦(0,02)

CT+RT 14 70,00 Dosering och administreringsmetod
Nimotuzumab administreras som kontinuerliga intravenösa (IV) infusioner i 
veckodoser om 200 mg under 6 veckor, i kombination med en vanlig 
strålbehandling och/eller kemoterapi för huvud- och halscancer. 200 mg av 
antikroppen späds i 250 ml natriumklorid och infunderas under 60 minuter.

∗

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

# 54 patienter visade ORR av de 76 som kunde utvärderas för analys

Nimotuzumab försämrade inte patientens KPS när det lades till CT+RT och RT. 
Nimotuzumab när det användes samtidigt med CT och/eller RT visade högre 
objektiv svarsfrekvens än kontrollgrupperna. Vid 30 månaders uppföljning2 
var överlevnaden i armen Nimotuzumab plus kemoradiation 69,5 % jämfört 
med 21,7 % i armen med enbart kemoradiation och i armen Nimotuzumab 
plus strålbehandling 39,1 % jämfört med 21,7 % i armen med enbart 
strålbehandling. Tillägget av Nimotuzumab till Chemoradiation resulterade i 
en minskning av risken för död (rrd) med 85 % (HR 0,15, p-0,0006) och till RT en 
36 % rrd (HR0,64, p 0,33) (OS per protokoll).

Se till att alla försiktighetsåtgärder vidtas under spädning med normal 
koksaltlösning för att undvika oavsiktlig kontaminering. I händelse av 
grumlighet i lösningen beror det på oavsiktlig mikrobiell kontaminering. I så 
fall kassera lösningen och förbered en ny lösning.

Negativa reaktioner
I en randomiserad klinisk prövning på patienter med huvud- och halscancer 
där Nimotuzumab användes samtidigt med eller utan RT och/eller CT, var de 
vanligast rapporterade biverkningarna i strålbehandlingsgruppen feber,
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frossa, mukosit, klåda, urtikaria/utslag, huvudvärk, högt blodtryck och 
fluktuationer i blodtrycket. De rapporterade biverkningarna i 
kemoradioterapigruppen var mukosit, asteni, yrsel, hematuri (mikroskopisk), 
kräkningar och lös avföring. Endast utslag och frossa bedömdes av utredaren 
som säkert relaterade till Nimotuzumab. Dessa biverkningar var milda till 
måttliga i svårighetsgrad, självbegränsande reversibla och troligen eller 
möjligen relaterade till Nimotuzumab. Tre patienter visade en första 
dosinfusionsreaktion och återhämtade sig utan några följdsjukdomar och 
kunde motstå efterföljande infusioner av Nimotuzumab. En patient fick en 
allvarlig anafylaktisk reaktion med hudutslag som behandlades med 
symtomatisk terapi och drogs ur studien.

Det låga anti-idiotypiska svaret är en indikation på antikroppens 
humaniserade natur och kan också vara ansvarig för den låga 
överkänslighetsreaktionen. Utvecklingen av ett immunogent svar är beroende 
av ett antal faktorer som tidpunkt för provtagning, provhantering, tidpunkt för 
insamling, underliggande sjukdom och samtidig medicinering. Incidensen av 
utveckling av antikroppar mot Nimotuzumab är inte avgörande.

Användning under graviditet och amning 

Använd under graviditet

Reproduktionsstudier på djur har inte utförts med Nimotuzumab.
Emellertid har EGFR varit inblandad i kontrollen av prenatal utveckling och kan 
därför vara avgörande för normal organogenes, proliferation och 
differentiering i det utvecklande embryot. Humant IgG1 är känt för att passera 
placentabarriären; därför har antikroppen potential att överföras från modern 
till fostret under utveckling. Men det är inte känt om antikroppen kan orsaka 
fosterskador när den administreras till en gravid kvinna. Antikroppen ska 
endast ges till en gravid kvinna eller till någon kvinna som inte använder 
adekvat preventivmedel om den potentiella nyttan överväger den potentiella 
risken för fostret. Om patienten blir gravid medan hon får detta läkemedel, ska 
hon informeras om den potentiella faran för fostret och/eller den potentiella 
risken för förlust av graviditeten.

I strålbehandlingsgruppen med kemoterapi var andelen patienter som 
rapporterade biverkningar av grad III och IV i Nimotuzumab-armen mer än 
armen utan Nimotuzumab. Dessa biverkningar var mest relaterade till 
samtidig CT+RT snarare än med Nimotuzumab. Strålbehandlingsgruppen 
visade att andelen patienter med grad III och IV biverkningar var mer i armen 
utan Nimotuzumab i förhållande till RT än Nimotuzumab-armen. Tillsats av 
Nimotuzumab har inte visat sig förstärka de toxiska effekterna av RT.

Den anafylaktiska hudreaktionen var de enda SAE som rapporterades på grund av 
Nimotuzumab. De andra SAE som rapporterades berodde på den underliggande 
maligna sjukdomen eller som ett resultat av behandling med samtidig kemoterapi eller 
strålbehandling.

Använd vid amning
Det är inte känt om antikroppen utsöndras i bröstmjölk. Sedan människa
IgG1 utsöndras i bröstmjölk, potentialen för absorption och skada på 
spädbarnet efter intag är okänd. Ingen rekommendation ges om potentiell 
nytta kontra risk med att administrera Nimotuzumab till ammande mödrar.

I den kliniska prövningen av avancerad nasofaryngeal skivepitelcancer är de 
vanligast observerade biverkningarna låg feber, hypotoni, illamående, yrsel 
och hudutslag. Bland de 70 patienterna i den experimentella gruppen som 
behandlades med läkemedlet var incidensen av feber av grad I, 4,28 %, och 
den högsta temperaturen var 39 oC, vilket minskade efter behandling och inte 
avbröt behandlingsschemat; förekomsten av hypotoni och yrsel var 2,86 % och 
det lägsta registrerade blodtrycket var 80/50, vilket normaliserades efter vila. 
Incidensen av grad I illamående och hudutslag var 1,43 %.

Pediatrisk användning

Kliniska studier pågår för närvarande på pediatriska patienter med neurologiska
tumörer utan signifikanta biverkningar relaterade till

Nimotuzumab.
Effektivitet vid kraftigt förbehandlade återfall höggradiga gliom hos barn och

Biverkningar som observerats i kliniska prövningar när Nimotuzumab 
användes tillsammans med strålbehandling för behandling av avancerade 
epidermala tumörer i huvud- och halscancer klassificerades som vanliga och 
sällsynta reaktioner och listas i Tabell 1. De flesta av biverkningarna relaterade 
till läkemedlet var av svårighetsgrad I och II. Inga hudutslag eller annan 
hudtoxicitet rapporterades.

ungdomar har visats i en fas II-studie. Den upprepade appliceringen av 
Nimotuzumab som monoterapi tolererades väl och var säker. Ingen av SAE 
ansågs relaterade till studiemedicinering. De kliniska försämringarna var 
mestadels förknippade med komplikationer av tumörsjukdomen, 
tumörprogressioner eller, sällan, med en annan samtidig sjukdom. I synnerhet 
observerades inga allergiska reaktioner eller allvarlig hud- eller 
gastrointestinal toxicitet.

Tabell 1 Incidens av vanliga biverkningar hos patienter med avancerad 
epidermal härledd cancer Inga säkerhetsproblem uppstod från laboratorietester, vitala tecken eller fysiska 

undersökningsfynd. Inga allvarliga hematologiska eller icke-hematologiska 
biverkningar associerade med Nimotuzumab-antikroppen sågs, vilket minimerar risken 
för allvarliga infektioner, blodtransfusioner och sjukhusvistelser.

Frekvens%
Klass I

Frekvens%
Grad II

Frekvens%
Grad IIIBiverkning

Feber 14.2 2.6 16.8
Skakningar 11.6 5.2 16.8

Geriatrisk användning

Den maximala åldersgränsen som utvärderades i kliniska studier av huvud- och halscancer varIllamående och kräkningar 10.9 2.6 13.5
Frossa 12.2 1.3 13.5 78 år. Kliniska studier utförda med Nimotuzumab är inte tillräckliga för att visa 

några skillnader i respons på grund av effekten av hög ålder.Hypotoni 5.2 2.6 7.8
Svaghet 7.8 0,0 7.8
Huvudvärk 5.6 0,0 5.6 Överdosering

Det har visats i avslutade kliniska prövningar dosen upp till 400 mgAnemi 4.3 1.3 5.6
är säkra för människor. Ingen slutsats är tillgänglig nu om säkerheten för 
doser över 400 mg.Akral cyanos 3.0 2.6 5.6

I en enarmad icke-randomiserad klinisk prövning utvecklade en patient grad 3 
somnolens efter sin första dos. Andra milda eller måttliga reaktioner var feber, 
kräkningar, illamående, hypotoni, skakningar, frossa, huvudvärk, 
desorientering, prekordial smärta, dysfasi och myalgi. Dessa biverkningar 
kontrollerades med standardmedicinering. Bestrålningstoxiciteten förvärrades 
inte av tillägget av Nimotuzumab till standardstrålbehandling.

Förpackning
Finns som en kartong med 4 injektionsflaskor och varje injektionsflaska med 10 ml (50 mg av
Nimotuzumab).

Stabilitet och förvaring
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) ska förvaras i kylskåp kl

I den andra icke-randomiserade studien på SCCHN-patienter var de vanligaste 
strålningsrelaterade biverkningarna smakförändring, dysfagi, stomatit, 
mukosit och smärta i halsen och erytem i strålningsfältet. Ingen av dessa var 
oväntad och det verkade inte vara någon exacerbation associerad med 
administrering av antikroppen. Illamående och trötthet var den vanligast 
rapporterade biverkningen som inte är associerad med strålning. 
Infusionsreaktioner inträffade endast hos fyra patienter som fick en enda 
specifik lot nimotuzumab. Det rapporterades om 13 SAE. De allvarliga 
biverkningarna som rapporterades berodde huvudsakligen på 
sjukdomsprogression eller metastaserande sjukdom och ansågs inte 
relaterade till studieterapi. Detta inkluderade två dödsfall;

temperatur mellan 2°C och 8°C. Frys inte. Frysning och upptining kommer
förstöra Nimotuzumabs biologiska aktivitet.
Nimotuzumab utspädd i natriumkloridlösning är fysiskt och kemiskt
stabil i 12 timmar under 2~8 oC och i 6 timmar vid rumstemperatur (25 ± 3°C). 
Nimotuzumab kanske inte är aktivt i den beredda lösningen utöver dessa 
förhållanden, lösningen ska kasseras och färsk lösning beredas för infusion.

Hållbarhetstid

24 månader.
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Försiktighetsåtgärder

BIOMab EGFRTM ska användas med försiktighet till patienter med kända
överkänslighet mot Nimotuzumab eller mot någon av de kända komponenterna i 
formuleringen. (Se BESKRIVNING för andra komponenter i formuleringen)

Kontraindikation
Ingen känd.

Läkemedelsinteraktioner

Effekten av samtidig administrering av andra läkemedel på Nimotuzumab och
det omvända har inte utvärderats.

Immunogenicitet
Immuntoxicitetsstudier på gröna apor bestående av fyra intradermala
doser av adjuvans- Nimotuzumab framkallade endast submaximalt 
immunogent svar, vilket tyder på lägre immunogenicitet med icke-
adjuvanserad Nimotuzumab.

Immunogenicitet [human anti-human antikropp (HAHA)] för att bestämma det 
antiidiotypiska svaret mot Nimotuzumab utvärderades i kliniska studier vid 
enstaka och multipla doser till maximalt 2400 mg med en uppföljning på ett år. 
Av de 34 utvärderade patienterna visade endast en patient ett svar.
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