
คําอธิบาย
Nimotuzumab เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดทีี่ทําให้มีลักษณะของมนุษย์แบบลูกผสมซึ่งจับ
อย่างจําเพาะกับโดเมนภายนอกเซลลข์องตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นนอก (EGFR) 
โดยการโต้ตอบกับอีพิโทปที่อยูใ่นโดเมนพิเศษของเซลล์ของรเีซพเตอร์นี้ Nimotuzumab คือรูป
แบบที่ทําให้มีลักษณะของมนุษย์ของ IgG2a โมโนโคลนัลแอนติบอดี R3 ของหนู (หรือ egf/r3) 
แอนติบอดี Nimotuzumab IgG1 ที่ทําให้มีลักษณะของมนุษย์ไดม้าจากการโคลน CDR ของ
แอนติบอดขีองหนูไปเป็น Frs ของมนุษย์ (Eu สําหรับสายหนักและ REI สําหรับสายเบา) และกา
รนําเรซดิิวของหนู 3 ตัวกลับเข้าไปใน Frs ของมนุษยข์องสายหนัก

ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 แบบสุ่มตัวอย่างแบบหลายศูนยแ์บบเปิดฉลากอื่นในผู้ป่วยทีเ่ป็น
มะเร็งโพรงจมูก squamous carcinoma ขั้นสูงเฉพาะที่ (ระยะที่ III หรือ IVA-B)3 ผู้ป่วย 137 
รายถูกรวมเข้าในกลุ่มยาทีใ่ช้ในการศึกษา (Nimotuzumab) จํานวน 70 ราย และ 67 ราย ในกลุ่ม
ควบคุม ผูป้่วยในกลุ่มยาทีใ่ช้ในการศึกษาได้รับ Nimotuzumab ร่วมกับการฉายรังสีบําบัดแบบ
รุนแรง ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการฉายรังสีเพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยได้รับ Nimotuzumab 8 
ครั้งต่อสัปดาห์ในขนาด 100 มก. ร่วมกับรังสีรักษา การให้ยาครั้งแรกเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่ผู้ป่วย
เริ่มฉายรังสีและสิ้นสุดพร้อมกันด้วยรังสีรักษา

องค์ประกอบ:
ขวดละ 10 มล. ประกอบด้วย 
Nimotuzumab
(แอนติบอดีโมโนโคลนอลแอนติบอดีต้าน EGFR ที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น) โซเดียม ฟอสเฟต dibasic
โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบส โซเดียม
คลอไรด์
โพลีซอร์เบต 80
นํ้าสําหรับฉีด

ทําการวิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดการรักษา 5 และ 17 สัปดาห์หลังการรักษาแยกกัน เมื่อสิ้นสุดการรักษา เปอร์เซ็นต์ CR (Complete Remission) ของกลุ่มยาที่ใช้ในการ

ศึกษาคือ 76.56% สําหรับเนื้องอกปฐมภูมิ 75.00% สําหรับต่อมนํ้าเหลือง และ 65.63% สําหรับการประเมินโดยรวม เทียบกับกลุ่มควบคุม 34.85%, 57.58% และ 

27.27% ตามลําดับ เปอร์เซ็นต์ CR ในกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 5 สัปดาห์หลังการรักษา เปอร์เซ็นต์ CR ในกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 

90.63% สําหรับเนื้องอกในพื้นที่ 89.06% สําหรับต่อมนํ้าเหลือง และ 87.50% สําหรับการประเมินโดยรวม เทียบกับกลุ่มควบคุม 51.52%, 72.73% และ 42.42% 

ตามลําดับ 17 สัปดาหห์ลังการรักษา เปอร์เซ็นต์ CR ในกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาคือ 92.19% สําหรับเนื้องอกในพื้นที่ 93.75% สําหรับต่อมนํ้าเหลือง และ 90.63% 

สําหรับการประเมินโดยรวม เทียบกับ 63.64%, 80.30% และ 51 52% อยู่ในการควบคุม ความแตกต่างทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติ การตอบสนองตาม

วัตถุประสงค์สังเกตที่ 17 สัปดาหห์ลังการรักษาคือ 100% ในกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาและ 90.91% ในกลุ่มควบคุม ความแตกต่างมนีัยสําคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยของ

การจัดระดับ Karnofsky ของกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาหลังการรักษานั้นสูงกว่าค่าของกลุ่มควบคุมซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งชี้ว่าแอนติบอดีมีประโยชน์ในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนํ้าหนักตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.35 กก. และ

กลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.87 กก. และความแตกต่างนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ การตอบสนองตามวัตถุประสงค์สังเกตที่ 17 สัปดาห์หลังการรักษาคือ 100% ในกลุ่มยาที่ใช้

ในการศึกษาและ 90.91% ในกลุ่มควบคุม ความแตกต่างมนีัยสําคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยของการจัดระดับ Karnofsky ของกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาหลังการรักษานั้น

สูงกว่าค่าของกลุ่มควบคุมซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งชี้ว่าแอนติบอดีมีประโยชนใ์นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนํ้าหนักตัว

ของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.35 กก. และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.87 กก. และความแตกต่างนี้มีนัยสําคัญทางสถิติ การ

ตอบสนองตามวัตถุประสงค์สังเกตที่ 17 สัปดาห์หลังการรักษาคือ 100% ในกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาและ 90.91% ในกลุ่มควบคุม ความแตกต่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ค่าเฉลี่ยของการจัดระดับ Karnofsky ของกลุ่มยาที่ใช้ในการศึกษาหลังการรักษานั้นสูงกว่าค่าของกลุ่มควบคุมซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งชี้ว่าแอนติบอดีมี

ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนํ้าหนักตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ 

0.35 กก. และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.87 กก. และความแตกต่างนี้มนีัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งชี้ว่าแอนติบอดีมีประโยชนใ์นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนํ้าหนักตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.35 กก. และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.87 กก. และ

ความแตกต่างนีม้ีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งบ่งชี้ว่าแอนติบอดีมปีระโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนํ้าหนักตัวของผู้ป่วย

ก่อนและหลังการรักษา โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเท่ากับ 0.35 กก. และกลุ่มควบคุมเท่ากับ 0.87 กก. และความแตกต่างนี้มนีัยสําคัญทางสถิติ
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ผลิตภัณฑ์ถูกคิดค้นขึ้นในลักษณะสารละลายไม่มีสแีละใส ปราศจากสารที่ไมล่ะลายนํ้า

เภสัชวิทยาคลินิก
Nimotuzumab จับกับโดเมนนอกเซลล์ของตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนัง (EGFR, 
HER1, c-ErB1) และยับยั้งการจับตัวของปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนัง (EGF) และลิแกนด์
อื่นๆ เช่น การเปลี่ยนปัจจัยการเจริญเติบโตของอัลฟ่า คุณสมบัติที่แท้จริงของ Nimotuzumab 
ต้องการการจับแบบไบวาเลนต์ (เช่น การจับกับแขนแอนติบอดีทั้งสองข้างกับเป้าหมายสองเป้า
หมายพร้อมกัน) เพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงกับพื้นผิวเซลล์ ซึ่งนําไปสู่   Nimotuzumab การคัด
เลือกการคัดเลือกกับเซลล์ทีแ่สดงระดับ EGFR ปานกลางถึงสูง1 EGFR เป็นทรานส์เมมเบรนไกล
โคโปรตีนที่เป็นสมาชิกของตระกูลตัวรับชื่อ HER EGFR แสดงออกในเซลล์จากเซลล์ชั้นเอ็มบริโอ
ทั้งสามเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซลล์ที่มีต้นกําเนิดจากเยื่อบุผิว (ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทาง
เดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และตับ) ในความหลากหลายของเนื้องอกมนุษยท์ี่มีต้นกําเนิดจากเยื่อ
บุผิว เช่น ศีรษะและคอ (SCCHN) มะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลลข์นาดเล็ก (NSCLC), ตับอ่อน, ลําไส้ใหญ่, 
เต้านม, มะเร็งรังไข่ในไตและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ EGFR แสดงออกมากเกินไป มันยังแสดงออก
ใน gliomas มากเกินไป การจับ Nimotuzumab กับ EGFR จะขัดขวางการสร้างฟอสโฟรีเลชัน
และการกระตุ้นไคเนสทีเ่กี่ยวข้องกับตัวรับ ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ การ
ชักนําให้เกิดการตายของเซลล์ และลดการผลิตปัจจัยการเจริญเติบโตของบผุนังหลอดเลือด

การทดลองแบบไม่สุ่มตัวอย่าง
การทดลองทางคลินิกแบบ open-label แบบ nonrandomized แบบศูนย์เดียวระยะที่ 1 / II ได้
รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Nimotuzumab ร่วมกับการ
ฉายรังสีบีมภายนอกในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอทีแ่สดงอาการ EGF-R ขั้นสูง 12 คน (ระยะที่ III 
หรือ IV) สําหรับการฉายรังสีแบบรุนแรง มีการจัดตั้งกลุ่มการรักษาที่แตกต่างกันสี่กลุ่มของผู้ป่วย 
3 ราย ครั้งเดียวใน 4 กลุ่มที่กําหนดไว้ตั้งแต่ 50 ถึง 400 มก. ของ Nimotuzumab ผู้ป่วยได้รับ
ยาเดียวกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สําหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น 4 กลุ่มขนาดยาสะสมของ 
Nimotuzumab ทั้งหมดคือ 300, 600, 1200 และ 2400 มก. ผู้ป่วยยังได้รับรังสี 60 หรือ 66 
Gy ขึ้นอยู่กับการตอบสนองจากแหล่งที่มาของ Co 60 ทีป่ริมาณ 2Gy ทีไ่ด้รับทุกวันเป็นเวลาห้า
วันในช่วงหกสัปดาห์ หลังจากสะสมยอดเสร็จการศึกษาในหลอดทดลองโดยใช้สายพันธุ์ของเซลล์เนื้องอก เช่น A431, MDA-MB-435, U87 

และการศึกษาในร่างกายในหนูเมาส์ SCID ที่ปลูกถ่ายเนื้องอกในมนุษยไ์ด้แสดงให้เห็นว่า 
Nimotuzumab มีฤทธิ์ต้านการงอกขยาย ต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่ และกระตุ้นการสร้างหลอด
เลือด

เภสัชจลนศาสตร์ของมนุษย์
Nimotuzumab ที่ใช้ร่วมกับเคมีบําบัดร่วมหรือรังสีบําบัดแสดงเภสัชจลนศาสตร์แบบไมเ่ชิงเส้น 
หลังจากการให้ยา 30 นาที บริเวณใต้กราฟแสดงความเข้มข้นของเวลา (AUC) จะเพิ่มขึ้นใน
ลักษณะที่มากกว่าขนาดยาตามสัดส่วนเมื่อขนาดยาเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 400 มก. การกวาดล้าง 
Nimotuzumab (CL) ลดลงจาก 1.08 เป็น 0.34 มล./ชม./กก. เมื่อขนาดยาเพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 
200 และที่ขนาดยา >200 มก. ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ราบสูง ปริมาตรของช่องส่วนกลาง (Vc) สําหรับ 
Nimotuzumab อยู่ในช่วง 2.3 ถึง 7.2L และความเข้มข้นสูงสุด Cmax คือ 27 ถึง 57 ng/mL 
สําหรับช่วงขนาดยาเดียวกัน ครึ่งชีวิตการกําจัด (t 1/2ส)อยูใ่นช่วง 62.91 ถึง 304.51 ชม. 
สําหรับขนาด 50 ถึง 400 มก.

ในส่วนการทดลองครั้งแรก ซึ่งผู้ป่วย 12 รายได้รับยา Nimotuzumab 4 ระดับ ผู้ป่วย 7 รายจาก 
12 รายแสดง ORR (PR หรือ CR) และผู้ป่วย 4 รายมอีาการคงที่และมคีวามก้าวหน้าของเนื้องอก
ใน 1 กรณีหลังการรักษาร่วมกัน ในผู้ป่วย 6 ใน 7 รายที่ตอบสนองต่อ พบว่าเนื้องอกปฐมภูมแิละ
การแพร่กระจายของเนื้องอกหายไปอย่างสมบูรณ์ ในขณะทีผู่้ป่วย 1 รายมีการตอบสนองเพียง
บางส่วน การวิเคราะหท์างเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้นระบุว่าบรรลุความอิ่มตัวของตัวรับทีสู่งกว่า 
200 มก.

การรอดชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหลังจากใช้ยา 200 หรือ 400 มก. เมื่อเทียบกับขนาด
ที่ตํ่ากว่า (P=0.03) ด้วยการติดตามผลค่ามัธยฐานตั้งแต่เริ่มการรักษาจนถึงวันทีส่ิ้นสุด 45.2 
เดือน (ช่วง 41.5 ถึง 48.1 เดือน) การรอดชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยทีร่ับการรักษา 50 และ 100 มก. 
คือ
8.60 เดือน ในขณะที่ค่ามัธยฐานการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับ 200 และ 400 มก. เท่ากับ 44.30 
เดือน อัตราการรอดชีวิตใน 3 ปีเท่ากับ 16.7% สําหรับผู้ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยขนาดยาตํ่าสุดสอง
ครั้ง และ 66.7% สําหรับผู้ป่วยทีไ่ด้รับยา 200 และ 400 มก. หลังจากแก้ไขโปรโตคอลใหร้วมผูป้่วย
ใหม่ 10 รายในกลุ่ม 200 และ 400 มก. ในที่สุด 14 (87.5%) ของผู้ป่วย 16 รายได้รับ ORR โดยที่ 
11 รายเป็น CR การอยู่รอดเฉลี่ยโดยรวมคือ 22 เดือน; ผู้ป่วยยังคงมีชีวิต 8 รายและอีก 7 ราย
ปลอดโรค4

ในร่างกายมนุษย์ Nimotuzumab ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในตับ ม้าม หัวใจ ไต และกระเพาะปัสสาวะ 
ตับดูดซับ Nimotuzumab ส่วนใหญ่ หลักฐานจากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสัตว์ระบวุ่า
ความเข้มข้นของแอนติบอดีในเนื้องอกสูงที่สุดที่ 24 ชั่วโมงหลังการฉีด

การศึกษาทางคลินิก
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Nimotuzumab ควบคู่ไปกับเคมบีําบัดและ / หรือการฉาย
รังสีบําบัดได้รับการศึกษาในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (RCT) 2 ฉบับ (ผู้ป่วย 229 ราย) และ
การทดลองทางคลินิกแบบไม่สุ่มตัวอย่าง 2 ฉบับ (53 ราย) ข้อมูลความปลอดภัยจากผู้ป่วย
ทั้งหมดเหล่านี้ไดร้ับการประเมินด้วย การศึกษาแบบ nonrandomized แบบ multi-centric เพื่อประเมินความปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพของ Nimotuzumab ร่วมกับการฉายรังสี (RT) ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและ
ลําคอชนิด squamous cell carcinoma ที่ลุกลามไม่ได้และลุกลามเฉพาะที่ (SCCHN) ได้ดําเนิน
การในอาสาสมัคร 31 คน ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา 6600 หรือ 7000 cGy ใน 33 หรือ 
35 ส่วนควบรวมกับ Nimotuzumab ขนาด 100 หรือ 200 มก. สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 6 
สัปดาห์ ประชากร ITT ถูกกําหนดให้เป็นผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับ Nimotuzumab อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
ประชากรที่ประเมินได้ถูกกําหนดให้เป็นผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับ Nimotuzumab หกโดสและถึงการ
ประเมินในสัปดาห์ที่ 12 ผู้ป่วยยี่สิบสี่รายสามารถประเมินได้อย่างเต็มที่ ในจํานวนนี้ 17 (70%) 
แสดงการตอบสนองของเนื้องอกที่สมบูรณ์ว่าเป็นการตอบสนองที่ดีที่สุด ผู้ป่วยทั้งหมดสิบสาม
รายเสร็จสิ้นการศึกษาในฐานะผู้ตอบสนองที่สมบูรณ์ จากผู้ป่วยที่ประเมินได้ที่เหลือ ผู้ป่วย 3 
(12.5%) ไดร้ับการตอบสนองเพียงบางส่วนและดําเนินไปใน 24 สัปดาห์ ผู้ป่วย 1 (4.9%) มโีรคที่
คงตัว 3 ครั้งและคืบหน้า ผู้ป่วยทีเ่หลืออีก 3 ราย (12.5%) มีโรคที่ลุกลาม การอยู่รอดเฉลี่ยใน
ประชากร ITT คือ 829 วัน ค่ามัธยฐานการอยู่รอดของประชากรทีป่ระเมินได้ในปัจจุบันคือ 43.4 
เดือน

การทดลองแบบสุ่มและควบคุม
การทดลองทางคลินิกแบบ multicentric phase II แบบสุ่มไดร้วบรวมผูป้่วย 92 รายเพื่อศึกษา
การเพิ่ม Nimotuzumab ให้กับสองแนวทางการรักษามาตรฐาน ได้แก่ การฉายรังสี (RT) และ
เคมีบําบัด (CT) + RT ในการจัดการมะเร็งศีรษะและลําคอที่ไม่สามารถผ่าตัดไดใ้นระยะ III และระยะ 
IVA ทั้งสองกลุ่มถูกจับคู่อย่างเท่าเทียมกันโดยคํานึงถึงอายุ เพศ ระยะของเนื้องอก และ KPS ที่
เส้นพื้นฐานโดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่ม ผู้ป่วยไดร้ับ Nimotuzumab เป็นยาฉีด
เข้าเส้นเลือด 200 มก. ทุกสัปดาห์ 1 ครั้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา
เมื่อสิ้นสุด 3 เดือน 6   เดือน ผู้ป่วยทั้งหมดสิบหกรายไม่สามารถประเมินได้ ผู้ป่วย 76 รายสามารถ
ประเมินผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพได้

อัตราการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ (ORR) ในกลุ่มการรักษาต่างๆ ได้แก่

กลุ่มการรักษา
น =54# ORR % (ค่า p)

บ่งชี้
Nimotuzumab ไดร้ับการระบุเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งเซลล์ Squamous ขั้นสูงของบริเวณ
ศีรษะและลําคอด้วยเคมบีําบัดและ / หรือการฉายรังสีพร้อมกัน

นิโมทูซูแมบ +RT 13 76.47∗(0.02)

RT 7 36.84

นิโมทูซูแมบ +CT+RT 20 100.00♦(0.02)

CT+RT 14 70.00 วิธีการให้ยาและการบริหาร
Nimotuzumab ไดร้ับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างต่อเนื่อง (IV) ในขนาดรายสัปดาห์ 200 มก. 
เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ร่วมกับการฉายรังสีมาตรฐานและ / หรือเคมบีําบัดสําหรับมะเร็งศีรษะและลําคอ 
แอนติบอดี 200 มก. เจือจางในโซเดียมคลอไรด์ 250 มล. และผสมเป็นเวลา 60 นาที

∗

♦
Nimotuzumab + RT เทียบกับ RT
Nimotuzumab +CT+ RT เทียบกับ CT+RT

# ผู้ป่วย 54 รายแสดง ORR ของ 76 ที่ประเมินได้สําหรับการวิเคราะห์

Nimotuzumab ไม่ไดท้ําให้ KPS ของผู้ป่วยแยล่งเมื่อเพิ่มใน CT+RT และ RT Nimotuzumab 
เมื่อใช้ร่วมกับ CT และ / หรือ RT มีอัตราการตอบสนองต่อวัตถุประสงคม์ากกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อ
ติดตามผล 30 เดือน2 อัตราการรอดชีวิตใน Nimotuzumab ร่วมกับยากลุ่ม 
Chemoradiation เท่ากับ 69.5% เทียบกับ 21.7% ในการรักษาด้วยเคมบีําบัดโดยลําพัง และใน 
Nimotuzumab ร่วมกับแขนฉายรังสีรักษาเท่ากับ 39.1% เทียบกับ 21.7% ในกลุ่มที่ได้รับรังสี
รักษาเพียงอย่างเดียว การเพิ่ม Nimotuzumab ใน Chemoradiation ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิต (rrd) ลดลง 85 % (HR 0.15, p-0.0006) และ RT a 36 % rrd (HR0.64, p 0.33) 
(OS ต่อโปรโตคอล)

ในระหว่างการเจือจางด้วยนํ้าเกลือปกติ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการปน
เปื้อนโดยไมไ่ดต้ั้งใจ ในกรณทีี่เห็นความขุ่นในสารละลาย เกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรียโ์ดยไม่
ได้ตั้งใจ ในกรณีเช่นนี้ โปรดทิ้งสารละลายและเตรียมสารละลายใหม่

อาการไม่พึงประสงค์
ในการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลําคอที่ใช้ Nimotuzumab ร่วมกับหรือ
ไม่มี RT และ/หรือ CT เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รายงานโดยทั่วไปในกลุ่มการรักษาด้วยรังสีคือไข้
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หนาวสั่น, เยื่อเมือก, อาการคัน, ลมพิษ / ผื่น, ปวดหัว, ความดันโลหิตสูงและความผันผวนของ
ความดันโลหิต เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท์ี่รายงานในกลุ่มการรักษาด้วยรังสีคโีม ได้แก่ เยื่อเมือก 
อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง เวียนศีรษะ ถ่ายเป็นเลือด (กล้องจุลทรรศน์) อาเจียน และอุจจาระหลวม 
มีเพียงผื่นและหนาวสั่นเท่านั้นที่ได้รับการประเมินโดยผู้วิจัยว่าเกี่ยวข้องกับ Nimotuzumab 
อย่างแน่นอน อาการไม่พึงประสงคเ์หล่านี้มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง โดยจํากัดการย้อนกลับ
ได้เอง และอาจเกี่ยวข้องกับ Nimotuzumab หรืออาจหรืออาจเป็นไปได้ ผูป้่วย 3 รายแสดง
ปฏิกิริยาการให้ยาครั้งแรกและฟื้นตัวได้โดยไม่มีผลที่ตามมา และสามารถทนต่อการให้ยา 
Nimotuzumab ที่ตามมาได้ ผู้ป่วยรายหนึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงกับผื่นที่ผิวหนังซึ่งไดร้ับ
การรักษาด้วยอาการและถอนตัวจากการศึกษา

การตอบสนองการต่อต้านลักษณะเฉพาะทีต่ํ่านั้นบ่งบอกถึงธรรมชาติทีท่ําให้มีลักษณะของมนุษย์
ของแอนติบอดีและอาจมีส่วนรับผิดชอบต่อปฏิกิริยาภูมิไวเกินตํ่า การพัฒนาการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เวลาในการเก็บตัวอย่าง การจัดการตัวอย่าง เวลาใน
การรวบรวม โรคพื้นเดิม และยาที่ใช้ควบคู่กัน อุบัติการณข์องการพัฒนาแอนติบอดีต่อ 
Nimotuzumab ยังไม่เป็นที่แน่ชัด

ใช้ในการตั้งครรภ์และให้นมบุตร ใช้ใน
การตั้งครรภ์
ยังไม่มกีารศึกษาการสืบพันธุ์ของสัตว์ด้วย Nimotuzumab
อย่างไรก็ตาม EGFR มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการพัฒนาก่อนคลอด และด้วยเหตุนี้จึงอาจ
จําเป็นสําหรับการสร้างอวัยวะตามปกติ การเพิ่มจํานวน และการสร้างความแตกต่างในตัวอ่อนที่
กําลังพัฒนา เป็นที่ทราบกันว่า IgG1 ของมนุษยข์้ามสิ่งกีดขวางรก ดังนั้นแอนติบอดีจึงมี
ศักยภาพที่จะถ่ายทอดจากแม่ไปยังทารกในครรภท์ี่กําลังพัฒนา แต่ไม่ทราบว่าแอนติบอดีสามารถ
ก่อใหเ้กิดอันตรายต่อทารกในครรภไ์ด้หรือไม่เมื่อให้กับหญิงตั้งครรภ์ ควรให้แอนติบอดีแก่สตรีมี
ครรภเ์ท่านั้น หรือสตรีที่ไม่มกีารคุมกําเนิดอย่างเพียงพอ หากผลประโยชน์ที่เป็นไปได้มีมากกว่า
ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับทารกในครรภ์ หากผู้ป่วยตั้งครรภข์ณะรับยานี้ เธอควรได้รับแจ้งถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภแ์ละ/หรือความเสี่ยงทีอ่าจสูญเสียการตั้งครรภ์

ในกลุ่มการรักษาด้วยรังสีเคมีบําบัด สัดส่วนของผู้ป่วยที่รายงานเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์ระดับ III 
และ IV ในแขน Nimotuzumab มากกว่าแขนที่ไม่มี Nimotuzumab เหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์
เหล่านีส้่วนใหญเ่กี่ยวข้องกับ CT+RT ที่เกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่าที่จะเกิดกับ Nimotuzumab 
กลุ่มรังสีรักษาแสดงให้เห็นสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์ระดับ III และ IV อยู่ในอ้อม
แขนโดยไม่มยีา Nimotuzumab เมื่อเทียบกับ RT มากกว่ากลุ่มที่ใชย้า Nimotuzumab การ
เพิ่ม Nimotuzumab ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการเป็นพิษของ RT

ปฏิกิริยาแอนาฟิแล็กติกทางผิวหนังเป็นเพียง SAE เดียวที่รายงานเนื่องจาก Nimotuzumab 
SAE อื่นๆ ทีร่ายงานมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของมะเร็ง หรือเป็นผลมาจากการรักษาด้วยเคมี
บําบัดหรือการฉายรังสพีร้อมกัน ใช้ในการให้นม

ไม่ทราบว่าแอนติบอดีถูกหลั่งในนมของมนุษยห์รือไม่ ตั้งแต่มนุษย์
IgG1 ถูกหลั่งออกมาในนมของมนุษย์ ไม่ทราบศักยภาพในการดูดซึมและเป็นอันตรายต่อทารก
หลังจากการกลืนกิน ไม่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงในการให้ยา 
Nimotuzumab แก่มารดาที่ให้นมบุตร

ในการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับมะเร็งโพรงจมูก squamous carcinoma ขั้นสูง อาการไมพ่ึง
ประสงค์ทีส่ังเกตไดบ้่อยที่สุด ได้แก่ มีไข้ตํ่า ความดันเลือดตํ่า คลื่นไส้ เวียนศีรษะ และผื่นที่ผิวหนัง 
ในบรรดาผู้ป่วย 70 รายของกลุ่มทดลองที่รับการรักษาด้วยยา อุบัติการณ์ของไข้ Grade I เท่ากับ 
4.28% และอุณหภูมิสูงสุดคือ 39 oC ซึ่งลดลงหลังการรักษาและไมข่ัดจังหวะตารางการรักษา 
อุบัติการณข์องความดันเลือดตํ่าและเวียนศีรษะเท่ากับ 2.86% และความดันโลหิตตํ่าสุดที่บันทึกไว้
คือ 80/50 ซึ่งปกติหลังจากพักผ่อน อุบัติการณข์องอาการคลื่นไส้และผื่นผิวหนังระดับ 1 เท่ากับ 
1.43%

การใช้ในเด็ก
ขณะนี้มกีารศึกษาทางคลินิกอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคทางระบบประสาท
เนื้องอกที่ไม่มเีหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สําคัญทีเ่กี่ยวข้องกับ

นิโมตูซูแมบ.
ประสิทธิภาพในการกําเริบของโรค gliomas ระดับสูงในเด็กและ

อาการไม่พึงประสงคท์ี่สังเกตพบในการทดลองทางคลินิกเมื่อใช้ Nimotuzumab ร่วมกับการฉาย
รังสีเพื่อรักษาเนื้องอกที่มาจากผิวหนังชั้นนอกขั้นสูงในมะเร็งศีรษะและลําคอจัดเป็นปฏิกิริยาที่พบ
ได้บ่อยและหายาก และแสดงไว้ในตารางที่ 1 อาการไม่พึงประสงคส์่วนใหญท่ี่เกี่ยวข้องกับยามคีวาม
รุนแรงระดับ 1 และ 2 ไม่มีรายงานผื่นผิวหนังหรือความเป็นพิษต่อผิวหนังอื่น ๆ

วัยรุ่นได้รับการพิสูจน์ในการศึกษาระยะที่ 2 การใช้ Nimotuzumab ซํ้าๆ เป็นยาเดี่ยวนั้นสามารถ
ทนต่อยาได้ดีและปลอดภัย ไม่มีการพิจารณา SAE ใดที่เกี่ยวข้องกับยาทีใ่ช้ในการศึกษา การเสื่อม
สภาพทางคลินิกส่วนใหญเ่กี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเนื้องอก การลุกลามของเนื้องอก 
หรือแทบไม่เกิดขึ้นกับโรคอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พบอาการแพ้หรือผิวหนังอย่างรุนแรง
หรือความเป็นพิษต่อทางเดินอาหาร

ตารางที่ 1 อุบัตกิารณ์ของอาการไม่พึงประสงค์ทีพ่บบ่อยในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังขั้นสูง

ไม่มขี้อกังวลด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ สัญญาณชีพ หรือผล
การตรวจร่างกาย ไมพ่บผลข้างเคียงทางโลหิตวิทยารุนแรงหรือที่ไม่ใช่ทางโลหิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้อง
กับแอนติบอดี Nimotuzumab ซึ่งลดความเสี่ยงของการติดเชื้อรุนแรง การถ่ายเลือด และการ
รักษาในโรงพยาบาล

อุบัติการณ์%
เกรด1

อุบัตกิารณ%์
เกรดII

อุบัตกิารณ%์
เกรด IIIอาการไม่พึงประสงค์

ไข้ 14.2 2.6 16.8
อาการสั่น 11.6 5.2 16.8 การใช้ผู้สูงอายุ

ขีดจํากัดอายุสูงสุดที่ประเมินในการศึกษาทางคลินิกมะเร็งศีรษะและลําคอคือคลื่นไส้และอาเจียน 10.9 2.6 13.5
หนาวสั่น 12.2 1.3 13.5 78 ปี การศึกษาทางคลินิกทีด่ําเนินการกับ Nimotuzumab นั้นไม่เพียงพอทีจ่ะแสดงความแตก

ต่างในการตอบสนองอันเนื่องมาจากผลของอายุที่มากขึ้นความดันเลือดตํ่า 5.2 2.6 7.8
ความอ่อนแอ 7.8 0.0 7.8
ปวดศีรษะ 5.6 0.0 5.6 เกินปริมาณ

ได้รับการพิสูจนแ์ล้วในการทดลองทางคลินิกที่สมบูรณ์ถึงปริมาณที่มากถึง 400 มก.โรคโลหิตจาง 4.3 1.3 5.6
ปลอดภัยต่อมนุษย์ ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับปริมาณที่สูงกว่า 400 มก.Acral ไซยาโนซิส 3.0 2.6 5.6

ในการทดลองทางคลินิกแบบไม่สุ่มตัวอย่างแขนเดียว ผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการง่วงซึมระดับ 3 หลัง
จากให้ยาครั้งแรก ปฏิกิริยาอื่น ๆ ที่ไม่รุนแรงหรือปานกลาง ได้แก่ มีไข้ อาเจียน คลื่นไส้ ความดัน
เลือดตํ่า ตัวสั่น หนาวสั่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดก่อนกําหนด กลืนลําบาก และปวดกล้ามเนื้อ 
อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ควบคุมโดยยามาตรฐาน ความเป็นพิษจากการฉายรังสีไมรุ่นแรงขึ้น
ด้วยการเพิ่ม Nimotuzumab ในการฉายรังสีมาตรฐาน

บรรจุภัณฑ์
มีจําหน่ายเป็นกล่องเดียว 4 ขวดและขวดละ 10 มล. (50 มก. ของ
นิโมทูซูแมบ).

ความเสถียรและการจัดเก็บ
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่

ในการศึกษาแบบไม่สุ่มตัวอย่างครั้งที่สองในผู้ป่วย SCCHN เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
กับการฉายรังสทีี่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของรสชาติ กลืนลําบาก เปื่อย เยื่อเมือก
อักเสบ และปวดในลําคอและเกิดผื่นแดงในบริเวณการฉายรังสี ไม่มสีิ่งใดที่ไมค่าดคิดและดูเหมือน
ว่าจะไม่มีอาการกําเริบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารให้แอนติบอดี อาการคลื่นไส้และความเหนื่อย
ล้าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ฉายรังสีที่รายงานบ่อยที่สุด ปฏิกิริยาการใหย้า
เกิดขึ้นเฉพาะในผูป้่วย 4 รายที่ได้รับ Nimotuzumab ล็อตเดียว มีรายงาน SAE 13 รายการ 
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่รายงานส่วนใหญ่เกิดจากการลุกลามของโรคหรือการแพร่
กระจายของโรค และถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาในการศึกษา รวมถึงผู้เสียชีวิตสองคน

อุณหภูมิระหว่าง 2°C ถึง 8°C อย่าแช่แข็ง แช่แข็งและละลายจะ
ทําลายกิจกรรมทางชีวภาพของ Nimotuzumab
Nimotuzumab ที่เจือจางในสารละลายโซเดียมคลอไรด์คือทางร่างกายและทางเคมี
คงตัวเป็นเวลา 12 ชั่วโมงภายใต้ 2~8 oC และเป็นเวลา 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมหิ้อง (25 ± 3°C) 
Nimotuzumab อาจไม่ทํางานในสารละลายทีเ่ตรียมไว้นอกเหนือจากเงื่อนไขเหล่านี้ ควรทิ้ง
สารละลายและเตรียมสารละลายทีส่ดใหม่สําหรับการแช่

อายุการเก็บรักษา

24 เดือน.
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ข้อควรระวัง
BIOMab EGFRTM ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่รู้จัก
ภูมิไวเกินต่อ Nimotuzumab หรือส่วนประกอบที่ทราบของสูตร (ดูคําอธิบายสําหรับส่วนประกอ
บอื่นๆ ในสูตร)

ข้อห้าม
ไม่มีใครรู้จัก

ปฏิกิริยาระหว่างยา
ผลของการให้ยาอื่นร่วมกันต่อ Nimotuzumab และ
กลับไม่ได้รับการประเมิน

ภูมิคุ้มกัน
การศึกษาความเป็นพิษต่อภูมิคุ้มกันในลิงเขียวประกอบด้วย 4 เซลล์ภายในผิวหนัง
ปริมาณของ adjuvanted- Nimotuzumab กระตุ้นการตอบสนองของ immunogenic ที่ตํ่า
กว่าเท่านั้นซึ่งบ่งบอกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าด้วย nonadjuvanted-Nimotuzumab

การสร้างภูมิคุ้มกัน [human anti-human antibody (HAHA)] เพื่อตรวจสอบการตอบสนอง 
antiidiotypic ต่อ Nimotuzumab ได้รับการประเมินในการศึกษาทางคลินิกในขนาดเดียวและ
หลายขนาดสูงสุด 2400 มก. โดยมีการติดตามหนึ่งปี จากผู้ป่วย 34 รายประเมินผู้ป่วยเพียงราย
เดียวที่มีการตอบสนอง
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