
Описание
Нимотузумаб е рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, което се 
свързва специфично с извънклетъчния домен на рецептора на човешкия 
епидермален растежен фактор (EGFR) чрез взаимодействие с епитоп, разположен 
в извънклетъчния домен на този рецептор. Нимотузумаб е хуманизирана форма 
на мише IgG2a моноклонално антитяло R3 (ior egf/r3). Хуманизираното 
Nimotuzumab IgG1 антитяло се получава чрез клониране на CDRs на мише 
антитяло в човешки Frs (Eu за тежка верига и REI за лека верига) и повторно 
въвеждане на 3 миши остатъка в човешки Frs от тежка верига.

В друго рандомизирано, отворено мултицентрично клинично изпитване фаза II при 
пациенти с локално напреднал (стадий III или IVA-B) назофарингеален сквамозен карцином3 
са включени 137 пациенти, от които 70 са в групата на изследваното лекарство 
(нимотузумаб), и 67 в контролната група. Пациентите в групата на изследваното лекарство 
са получавали Nimotuzumab в комбинация с радикална лъчетерапия, докато контролната 
група е получавала лъчетерапия самостоятелно. Пациентите са получавали 8 седмични 
инфузии на Nimotuzumab в доза от 100 mg в комбинация с лъчетерапия. Първата инфузия 
беше дадена в същия ден, когато пациентите започнаха лъчетерапията и приключиха 
едновременно с лъчетерапията.

Състав:
Всеки флакон от 10 ml 
съдържа Нимотузумаб
(Хуманизирано анти-EGFR моноклонално антитяло) 
Натриев фосфат двуосновен
Натриев фосфат едноосновен 
Натриев хлорид
Полисорбат 80
Вода за инжекции

Анализът е извършен в края на лечението, 5 и 17 седмици след лечението поотделно. В края на лечението процентът на CR (пълна ремисия) на групата на изследваното лекарство е: 

76,56% за първичен тумор, 75,00% за лимфен възел и 65,63% за обща оценка; в сравнение с тези от контролната група като съответно 34,85%, 57,58% и 27,27%. Процентите на CR в 

групата на изследваното лекарство са по-високи от тези в контролата. 5 седмици след лечението процентите на CR в групата на изследваното лекарство са 90,63% за локален тумор, 

89,06% за лимфен възел и 87,50% за обща оценка; в сравнение с контролната група съответно 51,52%, 72,73% и 42,42%. 17 седмици след лечението процентът на CR в групата на 

изследваното лекарство е 92,19% за локален тумор, 93,75% за лимфен възел и 90,63% за обща оценка, в сравнение с 63,64%, 80,30% и 51. 52% в контрола. Всички разлики са 

статистически значими. Обективният отговор, наблюдаван на 17 седмици след лечението, е 100% в групата на изследваното лекарство и 90,91% в контролната група. Разликата беше 

статистически значима. Средната стойност на класификацията по Karnofsky на групата на изследваното лекарство след лечение е по-висока от тази на контролната група, което е 

статистически значимо, което показва, че антитялото е полезно за подобряване на качеството на живот на пациента. Анализирани са разликите между телесното тегло на пациентите 

преди и след лечението и средната стойност на експерименталната група е 0,35 kg, а тази на контролната група е 0,87 kg и тази разлика е статистически значима. Обективният отговор, 

наблюдаван на 17 седмици след лечението, е 100% в групата на изследваното лекарство и 90,91% в контролната група. Разликата беше статистически значима. Средната стойност на 

класификацията по Karnofsky на групата на изследваното лекарство след лечение е по-висока от тази на контролната група, което е статистически значимо, което показва, че 

антитялото е полезно за подобряване на качеството на живот на пациента. Анализирани са разликите между телесното тегло на пациентите преди и след лечението и средната 

стойност на експерименталната група е 0,35 kg, а тази на контролната група е 0,87 kg и тази разлика е статистически значима. Обективният отговор, наблюдаван на 17 седмици след 

лечението, е 100% в групата на изследваното лекарство и 90,91% в контролната група. Разликата беше статистически значима. Средната стойност на класификацията по Karnofsky на 

групата на изследваното лекарство след лечение е по-висока от тази на контролната група, което е статистически значимо, което показва, че антитялото е полезно за подобряване на 

качеството на живот на пациента. Анализирани са разликите между телесното тегло на пациентите преди и след лечението и средната стойност на експерименталната група е 0,35 kg, а 

тази на контролната група е 0,87 kg и тази разлика е статистически значима. което показва, че антитялото е полезно за подобряване на качеството на живот на пациента. Анализирани 

са разликите между телесното тегло на пациентите преди и след лечението и средната стойност на експерименталната група е 0,35 kg, а тази на контролната група е 0,87 kg и тази 

разлика е статистически значима. което показва, че антитялото е полезно за подобряване на качеството на живот на пациента. Анализирани са разликите между телесното тегло на 

пациентите преди и след лечението и средната стойност на експерименталната група е 0,35 kg, а тази на контролната група е 0,87 kg и тази разлика е статистически значима.
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Продуктът е формулиран като безцветен и бистър разтвор, без неразтворими 
вещества.

Клинична фармакология
Нимотузумаб се свързва с извънклетъчния домен на рецептора на епидермалния растежен 
фактор (EGFR, HER1, c-ErB1) и инхибира свързването на епидермалния растежен фактор (EGF) 
и други лиганди, като трансформиращ растежен фактор алфа. Присъщите свойства на 
Nimotuzumab изискват двувалентно свързване (т.е. свързване с двете рамена на антитялото 
към две мишени едновременно) за стабилно прикрепване към клетъчната повърхност, 
което води до селективно свързване на Nimotuzumab с клетки, които експресират умерени 
до високи нива на EGFR1. EGFR е трансмембранен гликопротеин, който е член на семейство 
рецептори, наречени HER. EGFR се експресира в клетки от трите клетки на ембрионалния 
слой, особено в клетки от епителен произход (кожа, дихателни пътища, стомашно-чревен 
тракт, пикочни пътища и черен дроб). В голямо разнообразие от човешки тумори от 
епителен произход като глава и шия (SCCHN), недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), 
карциноми на панкреаса, дебелото черво, гърдата, бъбреците, яйчниците и пикочния 
мехур EGFR е свръхекспресиран. Той също така е свръхизразен при глиоми. Свързването на 
Nimotuzumab с EGFR блокира фосфорилирането и активирането на рецептор-асоциирани 
кинази, което води до инхибиране на клетъчния растеж, индукция на апоптоза и намалено 
производство на съдов ендотелен растежен фактор.

Нерандомизирани проучвания

Едно отворено, нерандомизирано, клинично изпитване на централна 
фаза I/II е предназначено да оцени безопасността и ефикасността на 
Nimotuzumab в комбинация с лъчетерапия с външен лъч при 12 
подходящи пациенти с напреднал EGF-R експресиращ рак на главата и 
шията (Етапи III или IV). за радикална лъчева терапия. Създадени са 
четири различни кохорти на лечение от 3 пациенти. Единични дози в 4 
дефинирани кохорти от 50 до 400 mg Nimotuzumab. Пациентите са 
получавали същата доза на седмична база в продължение на 6 седмици. 
За 4-те кохорти общите кумулативни дози Нимотузумаб са 300, 600, 1200 и 
2400 mg. Пациентите също са получавали 60 или 66 Gy радиация в 
зависимост от отговора от източници на Co 60 при дози от 2Gy, давани 
дневно в продължение на пет дни в продължение на шест седмици. След 
приключване на начисляването,

In vitro проучвания с използване на туморни клетъчни линии като A431, MDA-MB-435, U87 и 
in vivo проучвания при човешки тумор ксенотрансплантирани SCID мишки показват, че 
Nimotuzumab има антипролиферативна, антиангиогенна и проапоптотична активност.

Човешка фармакокинетика
Нимотузумаб, приложен в комбинация със съпътстваща химиотерапия 
или лъчетерапия, показва нелинейна фармакокинетика. След 30-минутна 
инфузия площта под кривата на концентрация-време (AUC) се увеличава 
по-пропорционално на дозата, тъй като дозата се увеличава от 50 на 400 
mg. Клирънсът на нимотузумаб (CL) намалява от 1,08 на 0,34 mL/h/kg с 
увеличаване на дозата от 50 на 200, а при дози >200 mg изглежда, че е на 
плато. Обемът на централното отделение (Vc) за Nimotuzumab варира от 
2,3 до 7,2 L, а максималната концентрация Cmax е 27 до 57 ng/mL за 
същия дозов диапазон. Елиминационният полуживот (t 1/2ß)варира от 
62,91 до 304,51 часа за дозите от 50 до 400 mg.

В първата пробна част, където 12 пациенти са приемали 4 дози Nimotuzumab, 7 
пациенти от 12 са показали ORR (PR или CR), а четирима пациенти са показали 
стабилно заболяване и е имало туморна прогресия в 1 случай след 
комбинираната терапия. При 6 от 7-те отговорили пациенти е налице пълна 
ремисия на първичния тумор и неговите метастази, докато 1 пациент показва 
частичен отговор. Предварителният фармакокинетичен анализ показва, че 
рецепторното насищане е постигнато над 200 mg.

Общата преживяемост значително се повишава след употребата на дози от 200 или 400 mg 
в сравнение с по-ниски дози (P=0,03). При средно проследяване от началото на лечението до 
датата на приключване от 45,2 месеца (диапазон, 41,5 до 48,1 месеца), средната 
преживяемост за пациенти, лекувани с 50 и 100 mg е била
8,60 месеца, докато средната преживяемост на пациентите, получаващи 200 и 400 
mg, е 44,30 месеца. 3-годишната преживяемост е 16,7% за субекти, лекувани с 
двете най-ниски дози и 66,7% за пациентите, лекувани с 200 и 400 mg. След като 
протоколът беше променен, за да включи 10 нови пациенти в групи от 200 и 400 
mg, накрая, 14 (87,5%) от 16 пациенти постигнаха ORR, където 11 бяха CR. Общата 
средна преживяемост е 22 месеца; 8 пациенти остават живи, а седем са свободни 
от заболяване4.

В човешкото тяло Нимотузумаб се разпределя главно в черния дроб, далака, сърцето, 
бъбреците и пикочния мехур. Черният дроб поглъща по-голямата част от Нимотузумаб. 
Доказателства от фармакокинетично проучване при животни показват, че концентрацията 
на антитялото в тумора е най-висока 24 часа след инжектирането.

Клинични изследвания

Ефикасността и безопасността на Nimotuzumab едновременно с химиотерапия и/или 
лъчетерапия са проучени в две рандомизирани контролирани проучвания (RCT) (229 
пациенти) и две нерандомизирани (53 пациенти) клинични проучвания. Данните за 
безопасността от всички тези пациенти също бяха оценени. Друго многоцентрично нерандомизирано проучване, оценяващо безопасността и 

ефикасността на Nimotuzumab в комбинация с лъчева терапия (RT) при лечението на 
пациенти с локално напреднал, неоперабилен плоскоклетъчен карцином на главата и 
шията (SCCHN), е проведено при тридесет и един субект. Пациентите са лекувани с 
лъчетерапия от 6600 или 7000 cGy в 33 или 35 фракции плюс дози от 100 или 200 mg 
Nimotuzumab веднъж седмично в продължение на 6 седмици. ITT популацията се определя 
като всички пациенти, които са получили поне една доза Нимотузумаб. Подлежащата на 
оценка популация се определя като всички пациенти, които са получили шест дози 
Nimotuzumab и са достигнали 12-та седмица на оценка. Двадесет и четири пациенти са били 
напълно оценени. От тях 17 (70%) показват пълни туморни отговори като най-добър 
отговор. Общо тринадесет пациенти са завършили проучването като пълни отговорили. От 
останалите пациенти, подлежащи на оценка, 3 (12,5%) пациенти са постигнали частичен 
отговор и след това са прогресирали на 24 седмица, 1 (4,9%) пациент е имал стабилно 
заболяване за 3 посещения и след това е прогресирало. Останалите 3 (12,5%) пациенти са 
имали прогресиращо заболяване. Средната преживяемост в ITT популацията е 829 дни. 
Средната преживяемост на оцениваемата популация в момента е 43,4 месеца.

Рандомизирани, контролирани проучвания

Рандомизирано мултицентрично клинично проучване фаза II включва 92 пациенти, за да 
проучат добавянето на нимотузумаб към два режима на стандартно лечение, а именно 
лъчетерапия (RT) и химиотерапия (CT) + RT при лечението на стадий III и стадий IVA 
неоперабилен рак на главата и шията. Двете групи бяха равномерно съпоставени по 
отношение на възрастта, пола, стадия на тумора и изходния KPS без статистическа разлика 
между групите. Пациентите са получавали Nimotuzumab като 200 mg IV инфузия седмично 
веднъж в продължение на 6 седмици. Отговорът от лечението се оценява в края на 3 
месеца и 6 месеца. Общо шестнадесет пациенти не бяха оценени. 76 пациенти бяха 
оценени за анализ на ефикасността.

Обективните нива на отговор (ORR) в различните групи на лечение са:

Групи за лечение
n =54# ORR % (p стойност)

Индикация
Нимотузумаб е показан за лечение на напреднал плоскоклетъчен 
карцином на областта на главата и шията с едновременна химиотерапия 
и/или лъчетерапия.

Нимотузумаб +RT 13 76,47∗(0,02)

RT 7 36,84

Нимотузумаб +CT+RT 20 100,00♦(0,02)

CT+RT 14 70,00 Дозировка и начин на приложение
Нимотузумаб се прилага като непрекъснати интравенозни (IV) инфузии в седмични дози от 
200 mg за 6 седмици, в комбинация със стандартна лъчетерапия и/или химиотерапия за рак 
на главата и шията. 200 mg от антитялото се разреждат в 250 ml натриев хлорид и се вливат 
в продължение на 60 минути.

∗

♦
Нимотузумаб + RT срещу RT
Нимотузумаб +CT+ RT срещу CT+RT

# 54 пациенти са показали ORR от 76 оценени за анализ

Нимотузумаб не е влошил KPS на пациента, когато е бил добавен към CT+RT и RT. 
Нимотузумаб, когато се използва едновременно с CT и/или RT, показва по-висока 
степен на обективен отговор в сравнение с контролните групи за лечение. При 
30-месечно проследяване2 степента на преживяемост в рамото с Nimotuzumab 
плюс химиолъчева група е 69,5% спрямо 21,7% в рамото само с химиолъчева 
терапия и в рамото с Nimotuzumab плюс лъчетерапия е 39,1% срещу 21,7% в 
рамото само с лъчетерапия. Добавянето на Nimotuzumab към химиорадиация 
доведе до намаляване на риска от смърт (rrd) с 85 % (HR 0,15, p-0,0006) и на RT с 36 
% rrd (HR0,64, p 0,33) (OS на протокол).

По време на разреждането с нормален физиологичен разтвор се уверете, че са взети всички 
предпазни мерки, за да се избегне случайно замърсяване. В случай, че в разтвора се 
забележи някаква мътност, това се дължи на случайно микробно замърсяване. В такъв 
случай изхвърлете разтвора и пригответе нов разтвор.

Нежелани реакции
В рандомизирано клинично проучване при пациенти с рак на главата и шията, при които 
нимотузумаб е бил използван едновременно със или без RT и/или CT, често съобщаваните 
нежелани събития в групата на лъчетерапията са били треска,
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втрисане, мукозит, сърбеж, уртикария/обрив, главоболие, хипертония и колебания в 
кръвното налягане. Съобщените нежелани събития в групата на химиолъчетерапията са 
мукозит, астения, замаяност, хематурия (микроскопска), повръщане и редки изпражнения. 
Само обрив и втрисане бяха оценени от изследователя като със сигурност свързани с 
Nimotuzumab. Тези нежелани реакции са били леки до умерени по тежест, 
самоограничаващи се обратими и вероятно или евентуално свързани с Nimotuzumab. 
Трима пациенти са показали реакция на инфузия на първата доза и са се възстановили без 
никакви последствия и са били в състояние да издържат на последващи инфузии на 
Nimotuzumab. Един пациент е имал сериозна анафилактична реакция с кожен обрив, който 
е лекуван със симптоматична терапия и е изтеглен от проучването.

Ниският антиидиотипен отговор е показателен за хуманизираната 
природа на антитялото и може също да е отговорен за ниската реакция 
на свръхчувствителност. Развитието на имуногенен отговор зависи от 
редица фактори като времето за вземане на пробата, боравене с пробата, 
време на събиране, основно заболяване и съпътстващо лечение. 
Честотата на развитие на антитела срещу Nimotuzumab не е окончателна.

Употреба при бременност и кърмене Употреба по 

време на бременност

Не са провеждани проучвания върху репродукцията при животни с Нимотузумаб.
Въпреки това, EGFR е замесен в контрола на пренаталното развитие и 
следователно може да бъде от съществено значение за нормалната органогенеза, 
пролиферация и диференциация в развиващия се ембрион. Известно е, че 
човешкият IgG1 преминава през плацентарната бариера; следователно 
антитялото има потенциал да се предава от майката на развиващия се плод. Но 
не е известно дали антитялото може да причини увреждане на плода, когато се 
прилага на бременна жена. Антитялото трябва да се дава само на бременна жена 
или всяка жена, която не използва адекватна контрацепция, ако потенциалната 
полза надвишава потенциалния риск за плода. Ако пациентката забременее, 
докато приема това лекарство, тя трябва да бъде информирана за потенциалната 
опасност за плода и/или потенциалния риск от загуба на бременността.

В групата на химиолъчева терапия делът на пациентите, съобщаващи за нежелани събития 
степен III и IV в рамото на Nimotuzumab, е по-голям от този без Nimotuzumab. Тези 
нежелани реакции са свързани най-вече с едновременната CT+RT, а не с Nimotuzumab. 
Групата за лъчетерапия показва, че делът на пациентите с нежелани събития от степен III и 
IV е по-голям в ръката без Nimotuzumab по отношение на RT, отколкото в рамото на 
Nimotuzumab. Добавянето на Nimotuzumab не е показало, че потенцира токсичните ефекти 
на RT.

Анафилактичната кожна реакция е единствената SAE, съобщена поради 
Nimotuzumab. Другите докладвани SAE се дължат на основното злокачествено 
заболяване или в резултат на лечение с едновременно химиотерапия или 
лъчетерапия.

Използване при кърмене

Не е известно дали антитялото се секретира в кърмата. От човешки
IgG1 се секретира в кърмата, потенциалът за усвояване и увреждане на бебето 
след поглъщане е неизвестен. Не се правят препоръки относно потенциалната 
полза спрямо риска от прилагането на Nimotuzumab при кърмещи майки.

В клиничното изпитване на напреднал назофарингеален сквамозен карцином 
най-често наблюдаваната нежелана реакция включва ниска температура, 
хипотония, гадене, замаяност и кожен обрив. Сред 70-те пациенти от 
експерименталната група, лекувани с лекарството, честотата на треска от I 
степен, , е 4,28%, а най-високата температура е 39 oC, която намалява след 
лечението и не прекъсва терапевтичната схема; честотата на хипотония и 
световъртеж е 2,86%, а най-ниското регистрирано кръвно налягане е 80/50, което 
се нормализира след почивка. Честотата на гадене от I степен и кожен обрив е 
1,43%.

Педиатрична употреба

В момента се провеждат клинични проучвания при педиатрични пациенти с неврологични заболявания

тумори без значими нежелани събития, свързани с

Нимотузумаб.
Ефикасност при тежко предварително лекувани глиоми с висока степен на рецидив при деца и

Нежеланите реакции, наблюдавани в клинични проучвания, когато Нимотузумаб 
е бил използван заедно с лъчетерапия за лечение на напреднали епидермални 
тумори при рак на главата и шията, са класифицирани като чести и редки реакции 
и са изброени в Таблица 1. Повечето от нежеланите реакции, свързани с 
лекарството, са от степен I и II на тежест. Не се съобщава за кожен обрив или 
друга кожна токсичност.

юноши е доказано във фаза II проучване. Многократното приложение на 
Nimotuzumab като монотерапия се понася добре и безопасно. Нито едно от SAE не 
се счита за свързано с изследваното лекарство. Клиничните влошавания са 
свързани предимно с усложнения на туморното заболяване, туморни прогресии 
или рядко с друго съпътстващо заболяване. По-специално не са наблюдавани 
алергични реакции или тежка кожна или стомашно-чревна токсичност.

Таблица 1 Честота на чести нежелани реакции при пациенти с напреднал 
епидермален рак Не са възникнали опасения за безопасността от лабораторните тестове, жизнените показатели или 

резултатите от физикалния преглед. Не са наблюдавани тежки хематологични или нехематологични 

странични ефекти, свързани с антитялото Nimotuzumab, което намалява до минимум риска от тежки 

инфекции, кръвопреливане и хоспитализация.

Честота %
I степен

Честота %
II степен

Честота %
III степен

Нежелана реакция

Треска 14.2 2.6 16.8
Тремори 11.6 5.2 16.8

Гериатрична употреба

Максималната възрастова граница, оценена в клиничните проучвания за рак на главата и шията, е билаГадене и повръщане 10.9 2.6 13.5
тръпки 12.2 1.3 13.5 78 години. Клиничните проучвания, проведени с Nimotuzumab, не са достатъчни, за да 

покажат някакви разлики в отговора поради ефекта на напреднала възраст.Хипотония 5.2 2.6 7.8
Слабост 7.8 0,0 7.8
главоболие 5.6 0,0 5.6 Превишаване на дозата

В завършени клинични проучвания е доказано дозировка до 400 mgанемия 4.3 1.3 5.6
са безопасни за хората. Понастоящем няма заключение относно безопасността на дози над 
400 mg.

Акрална цианоза 3.0 2.6 5.6

В едно рамо, нерандомизирано клинично изпитване, един пациент е развил 
сомнолентност от степен 3 след първата доза. Други леки или умерени реакции са 
треска, повръщане, гадене, хипотония, тремор, втрисане, главоболие, 
дезориентация, прекардиална болка, дисфазия и миалгии. Тези нежелани 
събития се контролират със стандартни лекарства. Токсичността на облъчване не 
се влошава от добавянето на Nimotuzumab към стандартната лъчетерапия.

Опаковка
Предлага се като единична кутия с 4 флакона и всеки флакон от 10 ml (50 mg от
Нимотузумаб).

Стабилност и съхранение
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) трябва да се съхранява в хладилник при

Във второто нерандомизирано проучване при пациенти с SCCHN най-
честите свързани с радиацията нежелани събития са промяна на вкуса, 
дисфагия, стоматит, мукозит и болка в гърлото и еритема в 
радиационното поле. Нито едно от тях не беше неочаквано и не 
изглеждаше никакво обостряне, свързано с прилагането на антитялото. 
Гаденето и умората са най-често съобщаваните неблагоприятни събития, 
несвързани с радиация. Инфузионни реакции се наблюдават само при 
четирима пациенти, получаващи една специфична партида нимотузумаб. 
Докладвани са 13 SAE. Докладваните сериозни нежелани реакции се 
дължат главно на прогресия на заболяването или метастатично 
заболяване и се считат, че не са свързани с изследваната терапия. Това 
включва два смъртни случая;

температура между 2°C и 8°C. Не замразявайте. Замразяването и размразяването ще
унищожават биологичната активност на Нимотузумаб.
Нимотузумаб, разреден в разтвор на натриев хлорид, е физически и химически
стабилен за 12 часа при 2~8 oC и за 6 часа при стайна температура (25 ± 3°C). 
Нимотузумаб може да не е активен в приготвения разтвор извън тези условия, 
разтворът трябва да се изхвърли и да се приготви свеж разтвор за инфузия.

Срок на годност

24 месеца.
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Предпазни мерки

BIOMab EGFRTM трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с познати
свръхчувствителност към нимотузумаб или към някой от известните компоненти на 
формулировката. (Вижте ОПИСАНИЕ за други компоненти във формулировката)

Противопоказание
Никой не е известен.

Лекарствени взаимодействия

Ефектът от едновременното приложение на други лекарства върху Нимотузумаб и
обратното не е оценено.

Имуногенност
Изследванията за имунотоксичност при зелени маймуни, състоящи се от четири интрадермални

дози от адювант- Нимотузумаб предизвиква само субмаксимален 
имуногенен отговор, което предполага по-ниска имуногенност с 
нимотузумаб без адювант.

Имуногенността [човешко античовешко антитяло (HAHA)] за определяне на 
антиидиотипния отговор срещу Nimotuzumab е оценена в клинични проучвания 
при единични и многократни дози до максимум 2400 mg с проследяване от една 
година. От 34 оценени пациенти само един пациент е показал отговор.
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