
وصف
 REIالخفيفة للسلسلة  )فيالفئران مخلفات 3 إدخال وإعادة  Frsالثقيلة السلسلة من .البشرية

عن البشر مع المتوافق  CDRsفي للفئران المضاد للجسم  Frs البشري (Euو الثقيلة للسلسلة

 r3(. /  egf R3 )iorالمضادالجسم على الحصول يتم  IgG1 Nimotuzumabاستنساخ طريق

 .من Nimotuzumabالمضادة األجسام من البشر مع متوافق شكل هو  IgG2aالنسيلة أحادية

جسم  هو ( )EGFRالمستقبللهذا اإلضافي الخلوي المجال في الموجودة الحاتمة مع التفاعل خالل

البشرة نمو عامل لمستقبل الخلية خارج بالمجال خاص بشكل يرتبط مؤتلف النسيلة أحادي مضاد

Nimotuzumabالبشري

في المفتوحة العالمات ذات الثانية المرحلة من المراكز متعددة عشوائية أخرى سريرية تجربة في

تم  )B-IVAأو الثالثة المرحلة (محلياً المتقدم الحرشفية البلعوم سرطان من يعانون الذين المرضى

المجموعة في 67 و  ، )(Nimotuzumabالدراسة عقار مجموعة في 70 منهم مريضاً 137 تضمين

اإلشعاعي العالج مع باالشتراك نيموتوزوماب الدراسة أدوية مجموعة في المرضى تلقى الضابطة.

دفعات 8 المرضى تلقى بمفردها. اإلشعاعي العالج الضابطة المجموعة تلقت بينما الجذري ،

في األول التسريب إعطاء تم اإلشعاعي. العالج مع مجم 100 بجرعة نيموتوزوماب من أسبوعية

اإلشعاعي.العالج مع بالتزامن وانتهى اإلشعاعي العالج المرضى فيه بدأ الذي اليوم نفس

تكوين:

على مل 10 قارورة كل تحتوي

نيموتوزوماب

فوسفات  )EGFRلـ مضاد النسيلة أحادي مضاد جسم (

القاعدةثنائي الصوديوم

الصوديوم كلوريد الصوديوم فوسفات

القاعدةأحادي

80سوربات بولي

للحقنالماء

76.56٪ الدراسة: أدوية لمجموعة  )كاملةمغفرة ( CRنسبة كانت العالج ، نهاية عند منفصل. بشكل العالج بعد أسبوعاً 17 و 5 العالج ، نهاية في التحليل إجراء تم

في  CRنسب كانت التوالي. على 27.27٪ 57.58٪ ، 34.85٪ ، الضابطة المجموعة مع مقارنة العام. للتقييم 65.63٪ و الليمفاوية ، للعقدة 75.00٪ األولي ، للورم

لألورام 90.63٪ الدراسة أدوية مجموعة في  CRنسب كانت العالج ، من أسابيع 5 بعد الضابطة. المجموعة في الموجودة تلك من أعلى الدراسة أدوية مجموعة

من أسبوعاً 17 بعد التوالي. على 42.42٪ 72.73٪ ، 51.52٪ ، الضابطة المجموعة مع مقارنة العام. للتقييم 87.50٪ و الليمفاوية ، للعقدة 89.06٪ و الموضعية ،

63.64٪ ، بـ مقارنة العام ، للتقييم 90.63٪ و الليمفاوية ، للعقد 93.75٪ و الموضعية ، لألورام 92.19٪ الدراسة أدوية مجموعة في  CRنسب كانت العالج ،

مجموعة في 100٪ العالج من أسبوعاً 17 بعد لوحظت التي الموضوعية االستجابة كانت إحصائية. داللة ذات الفروق جميع كانت السيطرة. في ٪52 51. ٪80.30 ،

العالج بعد الدراسة أدوية لمجموعة  Karnofskyلتصنيف المتوسطة القيمة كانت إحصائية. داللة ذو الفرق كان الضابطة. المجموعة في 90.91٪ و الدراسة أدوية

تحليل تم المريض. حياة نوعية تحسين في مفيد المضاد الجسم أن إلى يشير مما إحصائية ، داللة ذات كانت والتي التحكم ، بمجموعة الخاصة تلك من أعلى

ذا االختالف هذا وكان كجم 0.87 الضابطة المجموعة وقيمة كجم 0.35 التجريبية المجموعة قيمة متوسط   وبلغ وبعده العالج قبل المريض جسم أوزان بين الفروق

كان الضابطة. المجموعة في 90.91٪ و الدراسة أدوية مجموعة في 100٪ العالج من أسبوعاً 17 بعد لوحظت التي الموضوعية االستجابة كانت إحصائية. داللة

كانت والتي التحكم ، بمجموعة الخاصة تلك من أعلى العالج بعد الدراسة أدوية لمجموعة  Karnofskyلتصنيف المتوسطة القيمة كانت إحصائية. داللة ذو الفرق

وبلغ وبعده العالج قبل المريض جسم أوزان بين الفروق تحليل تم المريض. حياة نوعية تحسين في مفيد المضاد الجسم أن إلى يشير مما إحصائية ، داللة ذات

التي الموضوعية االستجابة كانت إحصائية. داللة ذا االختالف هذا وكان كجم 0.87 الضابطة المجموعة وقيمة كجم 0.35 التجريبية المجموعة قيمة متوسط

المتوسطة القيمة كانت إحصائية. داللة ذو الفرق كان الضابطة. المجموعة في 90.91٪ و الدراسة أدوية مجموعة في 100٪ العالج من أسبوعاً 17 بعد لوحظت

الجسم أن إلى يشير مما إحصائية ، داللة ذات كانت والتي التحكم ، بمجموعة الخاصة تلك من أعلى العالج بعد الدراسة أدوية لمجموعة  Karnofskyلتصنيف

كجم 0.35 التجريبية المجموعة قيمة متوسط   وبلغ وبعده العالج قبل المريض جسم أوزان بين الفروق تحليل تم المريض. حياة نوعية تحسين في مفيد المضاد

تحليل تم المريض. حياة نوعية تحسين في مفيد المضاد الجسم أن إلى يشير مما إحصائية. داللة ذا االختالف هذا وكان كجم 0.87 الضابطة المجموعة وقيمة

ذا االختالف هذا وكان كجم 0.87 الضابطة المجموعة وقيمة كجم 0.35 التجريبية المجموعة قيمة متوسط   وبلغ وبعده العالج قبل المريض جسم أوزان بين الفروق

متوسط   وبلغ وبعده العالج قبل المريض جسم أوزان بين الفروق تحليل تم المريض. حياة نوعية تحسين في مفيد المضاد الجسم أن إلى يشير مما إحصائية. داللة

إحصائيا.معنويا االختالف هذا وكان كجم 0.87 الضابطة المجموعة وقيمة كجم 0.35 التجريبية المجموعة قيمة
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للذوبان.قابلة غير مواد بدون وواضح ، اللون عديم كمحلول المنتج صياغة تمت

السريريةالصيدلة علم

 ، ErB1)-c ، HER1البشرة نمو عامل لمستقبل الخلية خارج بالمجال  Nimotuzumabيرتبط

EGFR(  البشرة نمو عامل ارتباط ويمنعEGF)(  ألفا. النمو عامل تحويل مثل األخرى والروابط

ذراعي بكال االرتباط أي (التكافؤ ثنائي ارتباطاً  Nimotuzumabلـ الجوهرية الخصائص تتطلب

ارتباط إلى يؤدي مما الخلية ، بسطح المستقر لالرتباط  )واحدوقت في لهدفين المضاد الجسم

Nimotuzumab  من عالية إلى متوسطة مستويات عن تعبر التي بالخاليا انتقائي بشكل

EGFR. EGFR  تسمى المستقبالت من عائلة إلى ينتمي الغشاء عبر سكري بروتين هوHER . يتم

األصل ذات الخاليا في خاصة الثالثة ، الجنينية الطبقة خاليا من خاليا في  EGFRعن التعبير

متنوعة مجموعة في . )والكبدالبولية والمسالك الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الجلد (الظهاري

غير الخاليا ذو الرئة سرطان  ، )(SCCHNوالرقبة الرأس مثل طالئي أصل من البشرية األورام من

من أكثر  EGFRالمثانة وسرطان المبيض والكلى والثدي والقولون والبنكرياس  )(NSCLCالصغيرة

منع إلى  EGFRبـ  Nimotuzumabربط يؤدي الدبقية. األورام في أيضاً عنه التعبير يتم التعبير.

وتحريض الخاليا ، نمو تثبيط إلى يؤدي مما بالمستقبالت ، المرتبطة الكينازات وتفعيل الفسفرة

الدموية.األوعية بطانة نمو عامل إنتاج وانخفاض المبرمج ، الخاليا موت

العشوائيةغير التجارب

وغير المفتوحة السريرية التجارب من والثانية األولى المرحلة من واحدة مركزية مرحلة تصميم تم

في الخارجي اإلشعاعي العالج مع باالشتراك نيموتوزوماب عقار وفعالية سالمة لتقييم العشوائية

للعالج . )الرابعةأو الثالثة المرحلتان (والعنق الرأس سرطان مرضى من متقدماً مريضاً 12

في الفردية الجرعات مرضى. 3 من مختلفة عالجية مجموعات أربع إنشاء تم الجذري. اإلشعاعي

الجرعة نفس المرضى تلقى نيموتوزوماب. من مجم 400 إلى 50 من المحددة األربع المجموعات

التراكمية الجرعات إجمالي كان األربع ، للمجموعات بالنسبة أسابيع. 6 لمدة أسبوعي أساس على

غراي إشعاعاً 66 أو 60 أيضاً المرضى تلقى مجم. 2400 و 1200 و 600 و 300 نيموتوزوماب من

مدار على أيام خمسة لمدة يومياً تعطى Gy 2بجرعات  60Co مصادر من االستجابة على اعتماداً

االستحقاق ،من االنتهاء بعد أسابيع. ستة
و  435MB-MDA-و  A431مثل السرطانية الخاليا خطوط باستخدام المختبر في الدراسات أظهرت

U87  فئران في المجراة والدراساتSCID  البشرية األورام ذاتXenografted  عقار أن

Nimotuzumab  للتكاثر.ومضاد الدموية لألوعية ومضاد للتكاثر مضاد نشاط له

البشريةالدواء حركية

للحرائك المصاحب اإلشعاعي العالج أو الكيميائي العالج مع باالشتراك نيموتوزوماب يعُطى

وقت منحنى تحت الواقعة المنطقة زادت دقيقة ، 30 لمدة التسريب بعد الخطية. غير الدوائية

انخفض مجم. 400 إلى 50 من الجرعة زيادة مع تناسبية بطريقة الجرعة من بأكثر  )(AUCالتركيز

إلى 50 من الجرعة زيادة مع كجم   /ساعة  /مل0.34 إلى 1.08 من  )(CLنيموتوزوماب تخليص

 )(Vcالمركزية الحجرة حجم تراوح يستقر. أنه يبدو مجم ، 200  >الجرعاتوعند 200 ،
لنفس مل   /نانوغرام57 إلى  27Cmax تركيز أقصى وكان لتر 7.2 إلى 2.3 من لنيموتوزوماب

50 من للجرعات ساعة 304.51 و 62.91 بين تراوحت )2/1ßر (القضاء النصف عمر الجرعة. نطاق

مجم.400 إلى

 ، Nimotuzumabمن األربعة الجرعات مستويات مريضاً 12 تناول حيث األول ، التجربة قسم في

هناك وكان مستقراً مرضاً أشخاص أربعة وأظهر  ، )CRأو  (ORR PRمريض 12 من مرضى 7 أظهر

مغفرة هناك كان مستجيبين ، مرضى 7 من 6 في المشترك. العالج بعد واحدة حالة في للورم تطور

األولي التحليل أشار جزئية. استجابة واحد مريض أظهر بينما ونقائلته الرئيسي للورم كاملة

مجم.200 فوق تحقق قد المستقبالت تشبع أن إلى الدوائية للحركية

مجم 400 أو 200 جرعات استخدام بعد ملحوظ بشكل عام بشكل الحياة قيد على البقاء معدل زاد

45.2 اإلغالق تاريخ حتى العالج بداية من متوسطة متابعة مع . )P =0.03 (أقل بجرعات مقارنة

50 المعالجين للمرضى الحياة قيد على البقاء متوسط   كان  ، ً)شهرا48.1 إلى 41.5 المدى ، (شهراً

مجم.100 و

مجم 400 و 200 تلقوا الذين للمرضى الحياة قيد على البقاء متوسط   كان بينما شهراً ، 8.60

عولجوا الذين لألشخاص 16.7٪ سنوات 3 لمدة الحياة قيد على البقاء معدل كان شهراً. 44.30

البروتوكول تعديل بعد مجم. 400 و 200 بجرعتين عولجوا الذين للمرضى 66.7٪ و جرعتين بأدنى

 ORRعلى مريضاً 16 من  ٪)87.5 (14 حصل أخيراً ، مجم ، 400 و 200 في جدد مرضى 10 ليشمل

قيد على يزالون ال مرضى 8 شهراً ؛ 22 هو الحياة قيد على البقاء متوسط   . CRكان 11 حيث

4.األمراض من خالية وسبعة الحياة

والكلى والقلب والطحال الكبد في رئيسي بشكل نيموتوزوماب توزيع يتم اإلنسان ، جسم في

الحرائك دراسة من المستمدة الدالئل تشير نيموتوزوماب. معظم الكبد يمتص والمثانة.

الحقن.بعد ساعة 24 عند أعلى يكون الورم في المضاد الجسم تركيز أن إلى الحيوانية الدوائية

السريريةالدراسات

العالج أو   /والكيميائي العالج مع بالتزامن  Nimotuzumabوسالمة فعالية دراسة تمت

غير السريرية التجارب من واثنتين  ً)مريضاRCT)( ) 229شواهد ذات معشاة تجربتين في اإلشعاعي

المرضى.هؤالء جميع من السالمة بيانات تقييم أيضاً تم . ً)مريضا53 (العشوائية

نيموتوزوماب عقار وفعالية سالمة لتقييم معشاة غير المراكز متعددة أخرى دراسة أجريت

الحرشفية الخاليا بسرطان المصابين المرضى عالج في  )(RTاإلشعاعي العالج مع باالشتراك

عولج شخصاً. وثالثين واحد في  )(SCCHNوالرقبة الرأس في لالكتشاف القابل وغير محلياً المتقدم

ملغ 200 أو 100 إلى باإلضافة جزءاً 35 أو 33 في  7000cGy أو 6600 من إشعاعي بعالج المرضى

جميع أنهم على  ITTسكان تعريف تم أسابيع. 6 لمدة أسبوعيا ًواحدة مرة  Nimotuzumabمن

القابل المجتمع تعريف تم . Nimotuzumabمن األقل على واحدة جرعة تلقوا الذين المرضى

األسبوع إلى ووصلوا نيموتوزوماب من جرعات ست تلقوا الذين المرضى جميع أنه على للتقييم

(17 أظهر هؤالء ، بين من كامل. بشكل مريضاً وعشرين أربعة تقييم تم التقييمات من عشر الثاني
الدراسة مريضاً عشر ثالثة أكمل المجموع ، في لهم. استجابة كأفضل للورم كاملة استجابات  ٪)70

المرضى من  ٪)12.5(3 حقق للتقييم ، الخاضعين المتبقين المرضى بين من كاملين. كمستجيبين

زيارات 3 لمدة مستقر بمرض مصاباً  ٪)4.9(1 وكان أسبوعاً ، 24 في تقدموا ثم جزئية استجابات

الحياة قيد على البقاء متوسط   كان تدريجي. مرض الباقين  ٪)12.5(مرضى 3 لدى كان تقدم. ثم

شهراً.43.4 حالياً تقييمهم يمكن الذين السكان بقاء متوسط   يبلغ يوماً.  829ITT سكان في

الشواهدذات العشوائية التجارب

إضافة لدراسة مريضاً 92 الثانية المرحلة من المراكز متعددة عشوائية سريرية تجربة سجلت

Nimotuzumab  اإلشعاعي العالج وهما الرعاية معايير من نظامين إلىRT)(  الكيميائي والعالج

CT)( + RT  والمرحلة الثالثة المرحلة إدارة فيIVA  القابل غير والعنق الرأس سرطان من

وخط الورم ومرحلة والجنس بالعمر يتعلق فيما بالتساوي المجموعتين مطابقة تمت لالكتشاف.

200 نيموتوزوماب المرضى تلقى المجموعتين. بين إحصائي فرق وجود عدم مع  KPSاألساس

6 و أشهر 3 نهاية في للعالج االستجابة تقييم تم أسابيع. 6 لمدة واحدة مرة أسبوعيا الوريد في مجم

الفعالية.لتحليل مريضا 76 تقييم تم مريضا. عشر ستة مجموعه ما تقييم يتم لم أشهر.

المختلفة:العالج مجموعات في  )(ORRالموضوعية االستجابة معدالت كانت

العالجمجموعات
ORR ٪(قيمة )p#54 =ن

داللة

الرأس منطقة في المتقدم الحرشفية الخاليا سرطان عالج في لالستخدام نيموتوزوماب إلى يشار

المتزامن.اإلشعاعي العالج أو   /والكيميائي العالج مع والرقبة

)0.02(∗1376.47تيآر  +نيموتوزوماب

RT736.84

)RT + CT20100.00♦)0.02 +نيموتوزوماب

RT + CT1470.00
واالستعمالالجرعة طريقة

مجم 200 من أسبوعية بجرعات  )(IVالوريد في مستمر تسريب شكل على نيموتوزوماب يعُطى

الرأس لسرطان الكيميائي العالج أو   /والقياسي اإلشعاعي العالج مع باالقتران أسابيع ، 6 لمدة

تسريبه ويتم الصوديوم كلوريد من مل 250 في المضاد الجسم من مجم 200 تخفيف يتم والرقبة.

دقيقة.60 من ألكثر

∗

♦
RTمقابل  RT +نيموتوزوماب
RT + CTمقابل  RT + CT +نيموتوزوماب

للتحليلللتقييم قابلة 76 من  ORRمريضا 54 أظهر#

أظهر . RTو  RT + CTإلى إضافته عند للمريض  KPSتدهور في نيموتوزوماب يتسبب لم

Nimotuzumab  مع بالتزامن استخدامه عندCT أو   /وRT  من أكبر موضوعي استجابة معدل

في الحياة قيد على البقاء معدل كان 2 ، المتابعة من شهراً 30 بعد الضابطة. العالج مجموعات

Nimotuzumab  العالج في ٪ 21.7 مقابل ٪ 69.5 الكيميائي العالج ذراع إلى باإلضافة

مقابل ٪ 39.1 اإلشعاعي العالج ذراع إلى باإلضافة  Nimotuzumabفي والذراع وحده الكيميائي

الكيميائي اإلشعاع إلى  Nimotuzumabإضافة أدت الذراع. وحده اإلشعاعي العالج في ٪ 21.7

HR0.64  36٪( 0.33p ،rrd  )وإلى )0.0006p  0.15،HR-(85٪ بنسبة  )(rrdالوفاة خطر تقليل إلى

a RT OS)  بروتوكوللكل(.

العرضي. التلوث لتجنب االحتياطات جميع اتخاذ من تأكد عادي ، ملحي بمحلول التخفيف أثناء

هذه مثل في عرضي. جرثومي تلوث بسبب ذلك يكون المحلول في عكارة أي وجود حالة في

جديد.حل وإعداد المحلول من التخلص يرجى الحالة ،

السلبيةالفعل ردود

تم حيث والعنق الرأس سرطان من يعانون الذين المرضى على عشوائية سريرية تجربة في

كانت المحوسب ، المقطعي التصوير أو   /و RTبدون أو مع متزامن بشكل نيموتوزوماب استخدام

الحمى ،هي اإلشعاعي العالج مجموعة في عنها المبلغ الشائعة الضائرة األحداث

TITLE - NIMOTUZUMAB / BIOMAB MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Biocon

www.911globalmeds.com/buy-nimotuzumab-biomab-online
http://www.biocon.com/docs/prescribing_information/oncology/biomab_pi.pdf


وتقلب الدم ضغط ارتفاع صداع ، جلدي ، طفح   /شرىحكة ، المخاطي ، الغشاء التهاب قشعريرة ،

هي الكيميائي اإلشعاعي العالج مجموعة في عنها المبلغ الضائرة األحداث كانت الدم. ضغط في

فقط الرخو. والبراز والتقيؤ  ، )مجهرية(دموية وبيلة   والدوخة ، والوهن ، المخاطي ، الغشاء التهاب

بنيموتوزوماب. بالتأكيد مرتبطة أنها على المحقق قبل من تصنيفها تم والقشعريرة الجلدي الطفح

وربما لالنعكاس وقابلة ذاتياً ومحدودة شدتها ، في معتدلة إلى خفيفة الضائرة األحداث هذه كانت

وتعافوا التسريب من أولى جرعة فعل رد مرضى ثالثة أظهر بنيموتوزوماب. تتعلق ربما أو مرتبطة

المرضى أحد لدى كان نيموتوزوماب. من الالحقة الحقن تحمل على قادرين وكانوا عقابيل أي دون

الدراسة.من سحبه وتم األعراض بعالج عالجه تم جلدي طفح مع خطير تأقي تفاعل

تكون وقد المضاد للجسم البشرية الطبيعة على الذاتي للنمط المضادة المنخفضة االستجابة تدل

من عدد على المناعية االستجابة تطوير يعتمد المنخفض. الحساسية فرط تفاعل عن مسؤولة أيضاً

واألدوية الكامنة واألمراض الجمع ، ووقت العينة ، مع والتعامل العينة ، جمع توقيت مثل العوامل

حاسماً.ليس لنيموتوزوماب المضادة األجسام تطور حدوث إن المصاحبة.

والرضاعة الحمل فترة في استخدم

الحملفي استخدامها

.Nimotuzumabباستخدام الحيوان استنساخ دراسات إجراء يتم لم

لتكوين ضرورياً يكون قد وبالتالي الوالدة ، قبل التطور في التحكم في  EGFRتورط فقد ذلك ، ومع

يعبر البشري  IgG1أن المعروف من النامي. الجنين في والتمايز واالنتشار ، الطبيعي ، األعضاء

النامي. الجنين إلى األم من االنتقال على القدرة لديه المضاد الجسم فإن لذلك المشيمة ؛ حاجز

للمرأة إعطائه عند للجنين ضرراً يسبب أن يمكن المضاد الجسم كان إذا ما المعروف غير من لكن

منع وسائل تستخدم ال امرأة أي أو الحامل ، للمرأة فقط المضاد الجسم إعطاء يجب الحامل.

أصبحت إذا الجنين. على المحتملة المخاطر تفوق المحتملة الفوائد كانت إذا المناسبة الحمل

الخطر أو   /والجنين على المحتمل بالخطر إخبارها يجب الدواء ، هذا تلقي أثناء حامالً المريضة

الحمل.لفقدان المحتمل

من سلبية أحداث عن أبلغوا الذين المرضى نسبة كانت الكيميائي ، اإلشعاعي العالج مجموعة في

هذه كانت نيموتوزوماب. بدون الذراع من أكثر نيموتوزوماب ذراع في والرابعة الثالثة الدرجة

أظهرت . Nimotuzumabمن بدال ًالمتزامن  RT + CTبـ الغالب في مرتبطة الضائرة األحداث

الثالثة الدرجة من الضائرة األحداث من يعانون الذين المرضى نسبة أن اإلشعاعي العالج مجموعة

مقارنة اإلشعاعي للعالج بالنسبة نيموتوزوماب عقار استخدام دون الذراع في أكثر كانت والرابعة

.RTلـ السامة التأثيرات تقوي أنها  Nimotuzumabإضافة تظهر لم نيموتوزوماب. بذراع

 SAEحاالت كانت . Nimotuzumabبسبب عنه اإلبالغ تم الذي الوحيد هو التأقي الجلد تفاعل كان

الكيميائي بالعالج العالج نتيجة أو األساسي الخبيث االضطراب بسبب عنها اإلبالغ تم التي األخرى

المتزامن.اإلشعاعي العالج أو
الرضاعةفي استخدم

اإلنسانمنذ األم. لبن في يفرز المضاد الجسم كان إذا ما المعروف غير من

توجد ال معروفة. غير تناوله بعد به الضرر وإلحاق امتصاصه وإمكانية اإلنسان ، لبن في  IgG1يفُرز

المرضعات.لألمهات نيموتوزوماب إعطاء مخاطر مقابل المحتملة الفائدة بشأن توصية هو شيوعاً األكثر الضار الفعل رد كان المتقدم ، األنفي البلعوم سرطان على السريرية التجارب في

مريضا 70ً بين من الجلدي. والطفح والدوخة والغثيان الدم ضغط وانخفاض الحرارة درجة انخفاض

4.28٪ ، األولى الدرجة بحمى اإلصابة نسبة كانت بالدواء ، عولجت التي التجريبية المجموعة من

العالج ؛ جدول تقطع ولم العالج بعد انخفضت والتي مئوية ، درجة 39 حرارة درجة أعلى وكانت

80 ، /50كان مسجل دم ضغط وأدنى 2.86٪ ، والدوخة الدم ضغط انخفاض حدوث نسبة كانت

األولى الدرجة من الجلدي والطفح الغثيان حدوث نسبة بلغت الراحة. بعد طبيعته إلى عاد والذي

.٪1.43

األطفالاستخدام

العصبيةباألمراض المصابين األطفال مرضى في حالياً جارية السريرية الدراسات

صلةذات سلبية أحداث دون األورام

نيموتوزوماب.

واألطفال عند االنتكاس مسبقاً المعُالجة الجودة عالية الدبقية األورام في الفعالية

استخدام عند السريرية التجارب في لوحظت التي العكسية التفاعالت تصنيف تم

Nimotuzumab  ًالبشرة من المشتقة المتقدمة األورام لعالج اإلشعاعي العالج مع جنب إلى جنبا

كانت 1. الجدول في مدرجة وهي ونادرة ، شائعة تفاعالت أنها على والرقبة الرأس سرطانات في

عن اإلبالغ يتم لم الشدة. من والثانية األولى الدرجة من بالدواء المتعلقة الضائرة التفاعالت معظم

أخرى.جلدية سمية أو جلدي طفح

أحادي كعالج لنيموتوزوماب المتكرر االستخدام كان الثانية. المرحلة دراسة في المراهقين إثبات تم

السريرية التدهورات ارتبطت الدواء. بدراسة متعلقاً  SAEsمن أي اعتبار يتم لم وآمن. التحمل جيد

على مصاحب. آخر بمرض نادرة حاالت في أو الورم ، وتطور الورم ، مرض بمضاعفات الغالب في

الهضمي.الجهاز أو الجلد في شديدة سمية أو تحسسية فعل ردود أي يالحظ لم الخصوص ، وجه

المتقدمة السرطانات من يعانون الذين المرضى في الشائعة الجانبية التفاعالت حدوث 1 الجدول

الفحص نتائج أو الحيوية العالمات أو المعملية االختبارات من بالسالمة تتعلق مخاوف تنشأ لمالبشرةمن المشتقة

المضادة باألجسام مرتبطة شديدة دموية غير أو دموية جانبية آثار أي تالُحظ لم البدني.

واالستشفاء.الدم نقل وعمليات الشديدة العدوى مخاطر من يقلل مما لنيموتوزوماب ،
سقوط٪

األولالصف

سقوط٪
الثانيالصف

سقوط٪
الثالثالصف

سلبيفعل رد

14.22.616.8حمُى

11.65.216.8االرتعاش
الشيخوخةاستخدام

والرقبةالرأس لسرطان السريرية الدراسات في للعمر األقصى الحد تقييم تم 10.92.613.5غثيانو استفراغ

اختالفات أي إلظهار كافية ليست  Nimotuzumabمع أجريت التي السريرية الدراسات سنة. 12.21.313.578قشعريرة

العمر.تقدم تأثير بسبب االستجابة في 5.22.67.8الدمضغط انخفاض

7.80.07.8ضعف

زائدةجرعة5.60.05.6الراسصداع

ملغ400 إلى تصل الجرعة أن السريرية التجارب في ثبت وقد
4.31.35.6دمفقر

ملغ.400 فوق الجرعات سالمة حول اآلن متاح استنتاج يوجد ال للبشر. آمنة
3.02.65.6الكرالزرقة

جرعته بعد الثالثة الدرجة من نعاساً المرضى أحد طور واحدة ، بذراع معشاة غير سريرية تجربة في

ضغط وانخفاض والغثيان ، والتقيؤ ، الحمى ، المعتدلة أو الخفيفة األخرى التفاعالت كانت األولى.

تم عضلي. وألم الكالم ، وعسر المبكر ، واأللم واالرتباك ، والصداع ، والقشعريرة ، والرعشة ، الدم ،

بإضافة التشعيع سمية تتفاقم لم القياسية. األدوية طريق عن الضائرة األحداث هذه في التحكم

القياسي.اإلشعاعي العالج إلى نيموتوزوماب

والتغليفالتعبئة

ملجم50 (مل 10 بسعة قنينة وكل قوارير 4 على يحتوي واحد ككرتون متوفر

.)نيموتوزوماب

والتخزيناالستقرار

فيالثالجة في  EGFRTM )Nimotuzumab(  BIOMabتخزينيجب

شيوعاً األكثر الضائرة األحداث كانت  ، SCCHNمرضى في العشوائية غير الثانية الدراسة في

المخاطي ، الغشاء والتهاب الفم ، والتهاب البلع ، وعسر المذاق ، تغير هي باإلشعاع المرتبطة

هناك أن يبدو وال متوقع غير هؤالء من أي يكن لم اإلشعاع. مجال في والحمامي الحلق في واأللم

المرتبطة الضائرة األحداث أكثر والتعب الغثيان كان المضاد. الجسم بإعطاء مرتبط تفاقم أي

جرعة تلقوا مرضى أربعة في فقط التسريب تفاعالت حدثت شيوعاً. عنها اإلبالغ تم التي باإلشعاع

الخطيرة الضائرة األحداث كانت . 13SAEs عن اإلبالغ تم نيموتوزوماب. عقار من محددة واحدة

مرتبطة غير واعتبرت النقيلي المرض أو المرض تطور بسبب رئيسي بشكل عنها اإلبالغ تم التي

وفاة.حالتي ذلك وشمل الدراسة. بعالج

والذوبانالتجميد إرادة تجمد. ال مئوية. درجات 8 و مئوية درجة 2 بين الحرارة درجة

لنيموتوزوماب.البيولوجي النشاط تدمير

وكيميائيافيزيائيا يكون الصوديوم كلوريد محلول في المخفف النيموتوزوماب

 ±25 (الغرفة حرارة درجة في ساعات 6 ولمدة مئوية ، درجة 8  ~2 تحت ساعة 12 لمدة مستقرة
الشروط ، هذه بعد المحضر المحلول في نشطاً  Nimotuzumabيكون ال قد . )مئويةدرجة 3

للتسريب.جديد محلول وإعداد المحلول من التخلص يجب

الصالحيةمدة

شهرا.24
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احتياطات

المعروفينالمرضى عند بحذر  EGFRTM BIOMabاستخدام يجب

للمكونات الوصف انظر (المعروفة. المستحضر مكونات من ألي أو لنيموتوزوماب الحساسية فرط

)الصيغةفي األخرى

موانع

معروف.شيء ال

األدويةتفاعل

ونيموتوزوماب على أخرى أدوية تعاطي من ذلك يصاحب ما تأثير

العكس.تقييم يتم لم

المناعة

الجلدداخل أربعة من تتكون الخضراء القردة في المناعية السمية دراسات

األقصى ، الحد من أقل مناعية استجابة فقط أثارت نيموتوزوماب - المساعدة األدوية من جرعات

.Nimotuzumab-nonadjuvanted Nimotuzumabمع أقل باستنباط يوحي مما

االستجابة لتحديد  )](HAHAلإلنسان المضادة البشرية المضادة األجسام [المناعة تقييم تم

بحد ومتعددة فردية بجرعات السريرية الدراسات في للنيموتوزوماب المضاد للنمط المضادة

واحد مريض أظهر تقييمهم تم مريضا 34 بين من واحد. عام لمدة متابعة مع مجم 2400 أقصى
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