
Tanım
Nimotuzumab, insan epidermal büyüme faktörü reseptörünün (EGFR) hücre 
dışı alanına, bu reseptörün hücre dışı alanında bulunan epitop ile etkileşime 
girerek spesifik olarak bağlanan, rekombinant insanlaştırılmış bir monoklonal 
antikordur. Nimotuzumab, murin IgG2a monoklonal antikoru R3'ün (ior egf/r3) 
insanlaştırılmış bir formudur. İnsanlaştırılmış Nimotuzumab IgG1 antikoru, 
murin antikorunun CDR'lerinin insan Frs'sine (ağır zincir için Eu ve hafif zincir 
için REI) klonlanması ve 3 murin tortusunun ağır zincirin insan Frs'sine yeniden 
eklenmesiyle elde edilir.

Lokal olarak ilerlemiş (evre III veya IVA-B) nazofaringeal skuamöz karsinomu 
olan hastalarda yapılan başka bir randomize, açık etiketli çok merkezli faz II 
klinik denemeye3 70'i çalışma ilacı (Nimotuzumab) grubunda ve 67'si dahil 137 
hasta dahil edilmiştir. kontrol grubunda. Çalışma ilacı grubundaki hastalar 
radikal radyoterapi ile kombinasyon halinde Nimotuzumab alırken, kontrol 
grubu tek başına radyoterapi aldı. Hastalara radyoterapi ile kombinasyon 
halinde 100 mg dozda 8 haftalık Nimotuzumab infüzyonu uygulandı. İlk 
infüzyon, hastaların radyoterapiye başladığı ve radyoterapi ile eş zamanlı 
olarak sonlandırıldığı aynı gün verildi.

Kompozisyon:
Her 10 ml'lik flakon 
Nimotuzumab içerir
(İnsanlaştırılmış anti-EGFR monoklonal 
antikoru) Sodyum fosfat dibazik
Sodyum fosfat monobazik 
Sodyum klorür
polisorbat 80
Enjeksiyonluk su

Analiz, tedavi sonunda, tedaviden 5 ve 17 hafta sonra ayrı ayrı yapıldı. Tedavinin sonunda, çalışma ilacı grubunun CR (Tam Remisyon) yüzdesi şuydu: primer 

tümör için %76,56, lenf nodu için %75,00 ve genel değerlendirme için %65,63; kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sırasıyla %34.85, %57.58 ve %27.27. 

Çalışma ilacı grubundaki CR yüzdeleri kontroldekilerden daha yüksekti. Tedaviden 5 hafta sonra, çalışma ilacı grubundaki CR yüzdeleri lokal tümör için 

%90.63, lenf nodu için %89.06 ve genel değerlendirme için %87.50 idi; sırasıyla %51.52, %72.73 ve %42.42'lik kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Tedaviden 17 

hafta sonra, çalışma ilacı grubundaki CR yüzdeleri lokal tümör için %92.19, lenf nodu için %93.75 ve genel değerlendirme için %90.63 iken, bu oranlar %63.64, 

%80.30 ve %51 idi. %52 kontrolde. Tüm farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı. Tedaviden 17 hafta sonra gözlemlenen objektif yanıt, çalışma ilacı grubunda 

%100 ve kontrol grubunda %90,91 olmuştur. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Tedaviden sonra çalışma ilacı grubunun Karnofsky 

derecelendirmesinin ortalama değeri, istatistiksel olarak anlamlı olan kontrol grubundan daha yüksekti, bu da antikorun hastanın yaşam kalitesini 

iyileştirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası vücut ağırlıkları arasındaki farklar incelendi ve ortalama deney grubu 0.35 kg 

ve kontrol grubu 0.87 kg idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Tedaviden 17 hafta sonra gözlemlenen objektif yanıt, çalışma ilacı grubunda %100 ve 
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Ürün, çözünmeyen maddeler içermeyen, renksiz ve berrak bir çözelti olarak formüle 
edilmiştir.

Klinik Farmakoloji
Nimotuzumab, epidermal büyüme faktörü reseptörünün (EGFR, HER1, c-ErB1) 
hücre dışı alanına bağlanır ve epidermal büyüme faktörünün (EGF) ve 
dönüştürücü büyüme faktörü alfa gibi diğer ligandların bağlanmasını engeller. 
Nimotuzumabın içsel özellikleri, hücresel yüzeye stabil bağlanma için bivalent 
bağlanmayı (yani her iki antikor koluyla aynı anda iki hedefe bağlanmayı) 
gerektirir, bu da Nimotuzumabın orta ila yüksek EGFR seviyeleri eksprese eden 
hücrelere seçici olarak bağlanmasına yol açar1. EGFR, HER adlı bir reseptör 
ailesinin üyesi olan bir transmembran glikoproteinidir. EGFR, özellikle epitel 
kaynaklı hücrelerde (Deri, solunum yolu, gastrointestinal sistem, idrar yolu ve 
karaciğer) olmak üzere üç embriyonik tabaka hücresinin tüm hücrelerinde 
eksprese edilir. Baş ve boyun (SCCHN) gibi epitel kökenli çok çeşitli insan 
tümörlerinde, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK), pankreas, 
kolon, meme, böbrek yumurtalık ve mesane karsinomları EGFR aşırı eksprese 
edilir. Ayrıca gliomalarda aşırı ifade edilir. Nimotuzumabın EGFR'ye 
bağlanması, reseptörle ilişkili kinazların fosforilasyonunu ve aktivasyonunu 
bloke ederek hücre büyümesinin inhibisyonuna, apoptozun indüklenmesine ve 
vasküler endotelyal büyüme faktörü üretiminin azalmasına neden olur.

Randomize Olmayan Denemeler

Tek merkezli faz I / II açık etiketli, randomize olmayan bir klinik çalışma, 
Nimotuzumab'ın harici ışın radyoterapisi ile kombinasyon halinde güvenliliğini 
ve etkililiğini 12 ileri EGF-R eksprese eden baş ve boyun kanseri (Evre III veya 
IV) hastasında değerlendirmek için tasarlanmıştır. radikal radyasyon tedavisi 
için. 3 hastadan oluşan dört farklı tedavi grubu oluşturuldu. 50 ila 400 mg 
Nimotuzumab için tanımlanmış 4 kohortta tek doz. Hastalar 6 hafta boyunca 
haftalık olarak aynı dozu aldı. 4 kohort için toplam Nimotuzumab kümülatif 
dozları 300, 600, 1200 ve 2400 mg idi. Hastalar ayrıca altı hafta boyunca beş 
gün boyunca günlük olarak verilen 2 Gy dozlarda Co 60 kaynaklarından gelen 
yanıta bağlı olarak 60 veya 66 Gy radyasyon aldı. Tahakkuk tamamlandıktan 
sonra,

A431, MDA-MB-435, U87 gibi tümör hücre dizilerini kullanan in vitro çalışmalar ve insan 
tümörü ksenograflı SCID farelerinde yapılan in vivo çalışmalar, Nimotuzumab'ın anti-
proliferatif, anti-anjiyojenik ve proapoptotik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.

İnsan Farmakokinetiği
Eşzamanlı kemoterapi veya radyoterapi ile kombinasyon halinde uygulanan 
nimotuzumab, doğrusal olmayan farmakokinetik sergiler. 30 dakikalık bir 
infüzyonun ardından, doz 50 mg'dan 400 mg'a çıkarken konsantrasyon zaman 
eğrisi (AUC) altındaki alan dozla orantılı bir şekilde daha fazla arttı. 
Nimotuzumab klirensi (CL), doz 50'den 200'e yükseldikçe 1.08'den 0.34 mL/
saat/kg'a düştü ve >200 mg dozlarda plato gibi göründü. Nimotuzumab için 
merkezi bölmenin hacmi (Vc) 2.3 ila 7.2L arasında değişmiştir ve aynı doz 
aralığı için maksimum konsantrasyon Cmax 27 ila 57 ng/mL olmuştur. 
Eliminasyon yarı ömrü (t 1/2ß)50 ila 400 mg dozlar için 62.91 ila 304.51 saat 
arasında değişmiştir.

12 hastanın 4 doz Nimotuzumab aldığı ilk deneme bölümünde, 12 hastanın 
7'sinde ORR (PR veya CR) görüldü ve dört denek, kombine tedaviden sonra 
stabil hastalık gösterdi ve 1 vakada tümör ilerlemesi vardı. Yanıt veren 7 
hastanın 6'sında primer tümör ve metastazlarında tam remisyon olurken 1 
hasta kısmi yanıt gösterdi. Ön farmakokinetik analiz, reseptör doygunluğunun 
200 mg'ın üzerinde elde edildiğini gösterdi.

Genel sağkalım, daha düşük dozlara kıyasla 200 veya 400 mg dozların 
kullanımından sonra önemli ölçüde arttı (P=0.03). 45.2 aylık (aralık, 41.5 ila 48.1 
ay) tedavi başlangıcından kapanış tarihine kadar bir medyan takip ile, 50 ve 
100 mg tedavi edilen hastalar için medyan sağkalım şuydu:
8.60 ay, 200 ve 400 mg alan hastaların medyan sağkalımları 44.30 ay idi. En 
düşük iki dozla tedavi edilen denekler için 3 yıllık sağkalım oranı %16.7 ve 200 
ve 400 mg ile tedavi edilen hastalar için %66.7 idi. Protokol 200 ve 400 mg 
gruplarında 10 yeni hastayı içerecek şekilde değiştirildikten sonra, son olarak 
16 hastanın 14'ü (%87,5) ORR'ye ulaştı ve 11'i CR idi. Genel ortalama sağkalım 
22 aydır; 8 hasta hayatta kalıyor ve yedi hasta hastalıksız4.

İnsan vücudunda Nimotuzumab esas olarak karaciğer, dalak, kalp, böbrek ve 
mesanede dağılır. Karaciğer Nimotuzumab'ın çoğunu alır. Hayvan farmakokinetik 
çalışmasından elde edilen kanıtlar, tümördeki antikor konsantrasyonunun 
enjeksiyondan 24 saat sonra en yüksek olduğunu gösterir.

Klinik çalışmalar
Nimotuzumabın kemoterapi ve/veya radyoterapi ile birlikte etkililiği ve 
güvenliliği, iki randomize kontrollü çalışmada (RCT) (229 hasta) ve iki 
randomize olmayan (53 hasta) klinik çalışmada incelenmiştir. Tüm bu 
hastalardan alınan güvenlik verileri de değerlendirildi. Lokal olarak ilerlemiş, rezeke edilemeyen skuamöz hücreli baş ve boyun 

karsinomu (SCCHN) olan hastaların tedavisinde Nimotuzumabın radyasyon 
tedavisi (RT) ile kombinasyonunun güvenliliğini ve etkinliğini değerlendiren 
başka bir çok merkezli randomize olmayan çalışma otuz bir denekle 
yürütülmüştür. Hastalara 6 hafta boyunca haftada bir kez 33 veya 35 
fraksiyonda 6600 veya 7000 cGy artı 100 veya 200 mg Nimotuzumab 
radyoterapisi uygulandı. ITT popülasyonu, en az bir doz Nimotuzumab alan 
tüm hastalar olarak tanımlandı. Değerlendirilebilir popülasyon, altı doz 
Nimotuzumab alan ve 12. hafta değerlendirmelerine ulaşan tüm hastalar 
olarak tanımlandı Yirmi dört hasta tamamen değerlendirilebilirdi. Bunlardan 
17'si (%70) en iyi yanıt olarak tam tümör yanıtları gösterdi. Toplamda, on üç 
hasta çalışmayı tam yanıt verenler olarak tamamladı. Geriye kalan 
değerlendirilebilir hastalardan 3 (%12.5) hasta kısmi yanıtlar elde etti ve 
ardından 24 haftada ilerledi, 1 (%4.9) hastada 3 ziyaret için stabil hastalık vardı 
ve ardından ilerledi. Kalan 3 (%12.5) hastada progresif hastalık vardı. ITT 
popülasyonunda ortalama sağkalım 829 gündü. Değerlendirilebilen 
popülasyonun medyan sağkalımı şu anda 43.4 aydır.

Randomize, Kontrollü Denemeler
Randomize, çok merkezli bir faz II klinik deneye, evre III ve evre IVA rezeke 
edilemeyen baş ve boyun kanseri tedavisinde Radyoterapi (RT) ve Kemoterapi 
(CT) + RT olmak üzere iki standart bakım rejimine Nimotuzumabın eklenmesini 
incelemek üzere 92 hasta alındı. İki grup yaş, cinsiyet, tümörün evresi ve 
başlangıç   KPS açısından gruplar arasında istatistiksel fark olmaksızın eşit 
olarak eşleştirildi. Hastalar Nimotuzumab'ı 6 hafta boyunca haftada bir kez 200 
mg IV infüzyon olarak almıştır. Tedaviye yanıt 3 ay ve 6 ay sonunda 
değerlendirildi. Toplam on altı hasta değerlendirilememiştir. 76 hasta etkinlik 
analizi için değerlendirilebilirdi.

Farklı tedavi gruplarındaki objektif yanıt oranları (ORR):

Tedavi grupları
sayı =54# ORR % (p değeri)

gösterge
Nimotuzumab, eş zamanlı kemoterapi ve/veya radyoterapi ile Baş ve Boyun 
bölgesindeki ileri Skuamöz Hücreli Karsinom tedavisinde kullanım için 
endikedir.

Nimotuzumab +RT 13 76.47∗(0.02)

RT 7 36.84

Nimotuzumab +CT+RT 20 100.00♦(0.02)

BT+RT 14 70.00 Dozaj ve Uygulama Yöntemi
Nimotuzumab, baş ve boyun kanserleri için standart bir radyoterapi ve/veya 
kemoterapi ile kombinasyon halinde 6 hafta boyunca haftalık 200 mg dozlarda 
sürekli intravenöz (IV) infüzyonlar halinde uygulanır. 200 mg antikor, 250 ml 
sodyum klorür içinde seyreltilir ve 60 dakika boyunca infüze edilir.

∗

♦
Nimotuzumab + RT ve RT
Nimotuzumab +CT+ RT ve CT+RT

# 54 hasta, analiz için değerlendirilebilir 76 hastanın ORR'sini gösterdi

Nimotuzumab, CT+RT ve RT'ye eklendiğinde hastanın KPS'sini bozmadı. 
Nimotuzumab CT ve/veya RT ile birlikte kullanıldığında kontrol tedavi 
gruplarına göre daha yüksek Objektif Yanıt Oranı göstermiştir. 30 aylık 
takipte2, Nimotuzumab artı Kemoradyasyon kolunda sağkalım oranı tek 
başına kemoradyasyon kolunda %21.7'ye karşı %69.5 idi ve Nimotuzumab artı 
radyoterapi kolunda sağkalım oranı %39.1'e karşılık tek başına radyoterapi 
kolunda %21.7 idi. Nimotuzumab'ın Chemoradiation'a eklenmesi, ölüm 
riskinde (rrd) %85 (HR 0.15, p-0.0006) ve RT'de %36 rrd (HR0.64, p 0.33) 
(protokol başına OS) azalma ile sonuçlandı.

Normal tuzlu su ile seyreltme sırasında kazara kontaminasyonu önlemek için tüm 
önlemlerin alındığından emin olun. Çözeltide herhangi bir bulanıklık görülmesi, kazara 
mikrobiyal kontaminasyondan kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda lütfen solüsyonu 
atın ve yeni bir solüsyon hazırlayın.

Ters tepkiler
Nimotuzumab'ın RT ve/veya CT ile birlikte veya tek başına kullanıldığı baş ve 
boyun kanserli hastalarda yapılan randomize bir klinik çalışmada, radyoterapi 
grubunda yaygın olarak bildirilen advers olaylar ateş,
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titreme, mukozit, kaşıntı, ürtiker/döküntü, baş ağrısı, hipertansiyon ve kan 
basıncında dalgalanma. Kemo radyoterapi grubunda bildirilen yan etkiler 
mukozit, asteni, baş dönmesi, hematüri (mikroskopik), kusma ve gevşek 
dışkıdır. Sadece kızarıklık ve titreme, araştırmacı tarafından kesinlikle 
Nimotuzumab ile ilişkili olarak derecelendirilmiştir. Bu yan etkiler hafif ila orta 
şiddette, kendi kendini sınırlayan geri dönüşümlüydü ve muhtemelen veya 
muhtemelen Nimotuzumab ile ilişkiliydi. Üç hasta ilk doz infüzyon reaksiyonu 
gösterdi ve herhangi bir sekel olmadan iyileşti ve sonraki Nimotuzumab 
infüzyonlarına dayanabildi. Bir hastada, semptomatik tedavi ile tedavi edilen ve 
çalışmadan çekilen deri döküntüsü ile ciddi bir anafilaktik reaksiyon gelişti.

Düşük anti-idiyotipik yanıt, antikorun insanlaştırılmış doğasının göstergesidir 
ve ayrıca düşük aşırı duyarlılık reaksiyonundan da sorumlu olabilir. Bir 
immünojenik yanıtın gelişimi, numune toplama zamanlaması, numune işleme, 
toplama zamanı, altta yatan hastalık ve eşlik eden ilaçlar gibi bir dizi faktöre 
bağlıdır. Nimotuzumab'a karşı antikor geliştirme insidansı kesin değildir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım 

Hamilelikte kullanım

Nimotuzumab ile hayvan üreme çalışmaları yapılmamıştır.
Bununla birlikte, EGFR, doğum öncesi gelişimin kontrolünde yer almıştır ve bu 
nedenle, gelişmekte olan embriyoda normal organogenez, çoğalma ve 
farklılaşma için gerekli olabilir. İnsan IgG1'inin plasenta bariyerini geçtiği 
bilinmektedir; bu nedenle antikor, anneden gelişmekte olan fetüse geçme 
potansiyeline sahiptir. Ancak antikorun hamile bir kadına verildiğinde cenine 
zarar verip vermeyeceği bilinmiyor. Antikor, yalnızca hamile bir kadına veya 
yeterli kontrasepsiyon kullanmayan herhangi bir kadına, eğer potansiyel yarar, 
fetüse yönelik potansiyel riskten daha ağır basıyorsa verilmelidir. Hasta bu ilacı 
alırken hamile kalırsa, fetüs için potansiyel tehlike ve/veya hamileliği kaybetme 
riski hakkında bilgilendirilmelidir.

Kemo radyoterapi grubunda, Nimotuzumab kolunda derece III ve IV advers 
olay bildiren hastaların oranı, Nimotuzumab olmayan koldan daha fazlaydı. Bu 
advers olaylar, Nimotuzumab'dan ziyade çoğunlukla eşzamanlı CT+RT ile 
ilişkiliydi. Radyoterapi grubu, derece III ve IV advers olaylarının görüldüğü 
hastaların oranının, Nimotuzumab koluna kıyasla RT ile ilgili olarak 
Nimotuzumab olmayan kolda daha fazla olduğunu göstermiştir. Nimotuzumab 
eklenmesinin RT'nin toksik etkilerini güçlendirdiği gösterilmemiştir.

Nimotuzumab nedeniyle bildirilen tek SAE'ler anafilaktik cilt reaksiyonuydu. 
Bildirilen diğer SAE'ler, altta yatan malign bozukluktan veya eşzamanlı 
kemoterapi veya radyoterapi tedavisinin bir sonucuydu.

Emzirme Döneminde Kullanım

Antikorun insan sütünde salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. insan olduğundan beri
IgG1 insan sütüne salgılanır, yuttuktan sonra emilim ve bebeğe zarar verme 
potansiyeli bilinmemektedir. Nimotuzumab'ın emziren annelere 
uygulanmasının potansiyel yararına karşı riskine ilişkin herhangi bir öneri 
yapılmamıştır.

İlerlemiş nazofaringeal skuamöz karsinom üzerine yapılan klinik çalışmada en 
sık gözlenen advers reaksiyonlar arasında düşük ateş, hipotansiyon, mide 
bulantısı, baş dönmesi ve deri döküntüsü yer almaktadır. İlaçla tedavi edilen 
deney grubundaki 70 hasta arasında, tedaviden sonra azalan ve tedavi 
programını kesintiye uğratmayan Derece I ateş insidansı %4,28 ve en yüksek 
ateş 39 oC idi; hipotansiyon ve baş dönmesi insidansı %2.86 idi ve kaydedilen 
en düşük kan basıncı 80/50 idi ve dinlenmeden sonra normale döndü. Derece I 
bulantı ve deri döküntüsü insidansı %1.43 idi.

Pediatrik Kullanım

Nörolojik hastalığı olan pediatrik hastalarda klinik çalışmalar halen devam etmektedir.
ile ilgili önemli yan etkileri olmayan tümörler

Nimotuzumab.
Çocuklarda ağır ön tedavi görmüş nüks yüksek dereceli gliomalarda etkinlik ve

Nimotuzumab'ın baş ve boyun kanserlerinde ileri epidermal türevli tümörlerin 
tedavisi için radyoterapi ile birlikte kullanıldığı klinik çalışmalarda gözlenen 
advers reaksiyonlar, yaygın ve nadir reaksiyonlar olarak sınıflandırılmış ve 
Tablo 1'de listelenmiştir. İlaçla ilgili advers reaksiyonların çoğu, Derece I ve II 
şiddetindeydi. Deri döküntüsü veya diğer cilt toksisitesi bildirilmemiştir.

ergenler bir Faz II çalışmasında gösterilmiştir. Nimotuzumabın monoterapi 
olarak tekrarlanan uygulaması iyi tolere edilmiş ve güvenlidir. SAE'lerin hiçbiri 
çalışma ilacıyla ilgili olarak değerlendirilmedi. Klinik bozulmalar çoğunlukla 
tümör hastalığının komplikasyonları, tümör progresyonları veya nadiren eşlik 
eden başka bir hastalık ile ilişkilendirildi. Özellikle alerjik reaksiyonlar veya ciddi 
cilt veya gastrointestinal toksisite gözlenmedi.

Tablo 1 İlerlemiş epidermal türevli kanserleri olan hastalarda yaygın advers 
reaksiyonların insidansı Laboratuvar testleri, yaşamsal belirtiler veya fizik muayene bulgularından 

herhangi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Nimotuzumab antikoru ile ilişkili 
ciddi hematolojik veya hematolojik olmayan yan etkiler görülmedi, bu da ciddi 
enfeksiyon, kan nakli ve hastaneye yatış riskini en aza indirdi.

insidans%
derece I

insidans%
II. Derece

insidans%
III. Derece

ters reaksiyon

Ateş 14.2 2.6 16.8
titreme 11.6 5.2 16.8

Geriatrik Kullanım

Baş ve boyun kanseri klinik çalışmalarında değerlendirilen maksimum yaş sınırı,Mide bulantısı ve kusma 10.9 2.6 13,5
Titreme 12.2 1.3 13,5 78 yıl. Nimotuzumab ile yapılan klinik çalışmalar, ileri yaşın etkisi nedeniyle 

yanıtta herhangi bir farklılık göstermek için yeterli değildir.Hipotansiyon 5.2 2.6 7.8
zayıflık 7.8 0.0 7.8
Baş ağrısı 5.6 0.0 5.6 Doz aşımı

Tamamlanmış klinik çalışmalarda 400 mg'a kadar dozaj gösterilmiştir.Anemi 4.3 1.3 5.6
insanlar için güvenlidir. 400 mg'ın üzerindeki dozların güvenliği hakkında şu anda bir sonuca 
varılamamıştır.

akral siyanoz 3.0 2.6 5.6

Tek kollu, randomize olmayan bir klinik çalışmada, bir hasta, ilk dozundan 
sonra derece 3 somnolans geliştirdi. Diğer hafif veya orta dereceli reaksiyonlar 
ateş, kusma, bulantı, hipotansiyon, titreme, titreme, baş ağrısı, oryantasyon 
bozukluğu, prekordiyal ağrı, disfazi ve miyaljidir. Bu yan etkiler standart ilaç 
tedavisi ile kontrol altına alındı. Nimotuzumab'ın standart radyoterapiye 
eklenmesi ışınlama toksisitesini şiddetlendirmedi.

Ambalajlama
4 flakonluk tek karton ve her flakon 10 mL (50 mg
Nimotuzumab).

Kararlılık ve Depolama
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) buzdolabında saklanmalıdır.

SCCHN hastalarında yapılan ikinci randomize olmayan çalışmada radyasyonla 
ilişkili en yaygın advers olaylar tat değişikliği, disfaji, stomatit, mukozit ve 
boğazda ağrı ve radyasyon alanında eritemdir. Bunların hiçbiri beklenmedik 
değildi ve antikorun uygulanmasıyla ilişkili herhangi bir alevlenme görülmedi. 
Bulantı ve yorgunluk, radyasyonla ilişkili olmayan en sık bildirilen advers 
olaydı. İnfüzyon reaksiyonları, yalnızca tek bir spesifik Nimotuzumab lotu alan 
dört hastada meydana geldi. 13 SAE bildirildi. Bildirilen ciddi yan etkiler, esas 
olarak hastalığın ilerlemesine veya metastatik hastalığa bağlıydı ve çalışma 
tedavisiyle ilgili olmadığı kabul edildi. Buna iki ölüm dahildir;

2°C ile 8°C arasında sıcaklık. Dondurmayın. Donma ve çözülme olacak
Nimotuzumab'ın biyolojik aktivitesini yok eder.
Sodyum klorür çözeltisi içinde seyreltilmiş nimotuzumab fiziksel ve kimyasal olarak
2~8 oC altında 12 saat ve oda sıcaklığında (25 ± 3°C) 6 saat stabildir. 
Nimotuzumab bu koşulların ötesinde hazırlanan çözeltide aktif olmayabilir, 
çözelti atılmalı ve infüzyon için taze çözelti hazırlanmalıdır.

Raf ömrü
24 ay.
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Önlemler
BIOMab EGFRTM bilinen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Nimotuzumab'a veya formülasyonun bilinen bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı 
duyarlılık. (Formülasyondaki diğer bileşenler için AÇIKLAMA'ya bakın)

kontrendikasyon
Hiçbiri bilinmiyor.

İlaç etkileşimleri
Diğer ilaçların birlikte uygulanmasının Nimotuzumab üzerindeki etkisi ve
tersi değerlendirilmemiştir.

immünojenisite
Dört intradermal maddeden oluşan yeşil maymunlarda immünotoksisite çalışmaları
adjuvanlanmış Nimotuzumab dozları, adjuvanlanmamış Nimotuzumab ile daha düşük 
immünojenesiteyi düşündüren yalnızca maksimum altı immünojenik yanıt ortaya 
çıkardı.

Nimotuzumab'a karşı antiidiyotipik yanıtı belirlemek için immünojenisite [insan 
anti-insan antikoru (HAHA)], klinik çalışmalarda, bir yıllık takip ile maksimum 
2400 mg'a kadar tek ve çoklu dozlarda değerlendirilmiştir. Değerlendirilen 34 
hastadan sadece bir hasta yanıt verdi.

Ko
d 

nu
m

ar
as

ı


