
Beschrijving
Nimotuzumab is een recombinant gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat zich 
specifiek bindt aan het extracellulaire domein van de humane epidermale 
groeifactorreceptor (EGFR) door interactie met epitoop dat zich in het extracellulaire 
domein van deze receptor bevindt. Nimotuzumab is een gehumaniseerde vorm van 
murine IgG2a monoklonaal antilichaam R3 (ior egf/r3). Het gehumaniseerde 
Nimotuzumab IgG1-antilichaam wordt verkregen door de CDR's van het 
muizenantilichaam te kloneren in humaan Frs (Eu voor zware keten en REI voor lichte 
keten) en de herintroductie van 3 muizenresiduen in humaan Frs van zware keten.

In een ander gerandomiseerd, open-label multicentrisch fase II klinisch onderzoek bij 
patiënten met lokaal gevorderd (stadium III of IVA-B) nasofaryngeaal 
plaveiselcarcinoom3 werden 137 patiënten geïncludeerd, van wie 70 in de 
onderzoeksgeneesmiddelgroep (Nimotuzumab) en 67 in de controlegroep. Patiënten in 
de onderzoeksgroep kregen nimotuzumab in combinatie met radicale radiotherapie, 
terwijl de controlegroep alleen radiotherapie kreeg. Patiënten kregen 8 wekelijkse 
infusies van nimotuzumab in een dosis van 100 mg in combinatie met radiotherapie. 
Het eerste infuus werd gegeven op dezelfde dag dat patiënten begonnen met 
radiotherapie en eindigde gelijktijdig met de radiotherapie.

Samenstelling:
Elke injectieflacon van 10 ml bevat 

nimotuzumab

(Gehumaniseerd monoklonaal anti-EGFR-
antilichaam) Dibasisch natriumfosfaat
Monobasisch natriumfosfaat 
Natriumchloride
Polysorbaat 80
Water voor injectie

Analyse werd uitgevoerd aan het einde van de behandeling, 5 en 17 weken na de behandeling afzonderlijk. Aan het einde van de behandeling was het CR-percentage (complete remissie) van de 

onderzoeksgeneesmiddelgroep: 76,56% voor primaire tumor, 75,00% voor lymfeklier en 65,63% voor algehele evaluatie; vergeleken met die van de controlegroep als respectievelijk 34,85%, 57,58% 

en 27,27%. De CR-percentages in de onderzoeksgeneesmiddelgroep waren hoger dan die in de controlegroep. 5 weken na de behandeling waren de CR-percentages in de 

onderzoeksgeneesmiddelgroep 90,63% voor lokale tumor, 89,06% voor lymfeklieren en 87,50% voor algehele evaluatie; vergeleken met de controlegroep van respectievelijk 51,52%, 72,73% en 

42,42%. 17 weken na de behandeling waren de CR-percentages in de onderzoeksgeneesmiddelgroep 92,19% voor lokale tumor, 93,75% voor lymfeklieren en 90,63% voor algehele evaluatie, 

vergeleken met 63,64%, 80,30% en 51. 52% in de controle. Alle verschillen waren statistisch significant. De objectieve respons die 17 weken na de behandeling werd waargenomen, was 100% in de 

onderzoeksgeneesmiddelgroep en 90,91% in de controlegroep. Het verschil was statistisch significant. De gemiddelde waarde van de Karnofsky-classificatie van de onderzoeksgeneesmiddelgroep 

na behandeling was hoger dan die van de controlegroep, wat statistisch significant was, wat aangeeft dat het antilichaam nuttig is om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. De verschillen 

tussen het lichaamsgewicht van de patiënt voor en na de behandeling werden geanalyseerd en de gemiddelde waarde van de experimentele groep was 0,35 kg en die van de controlegroep was 

0,87 kg en dit verschil was statistisch significant. De objectieve respons die 17 weken na de behandeling werd waargenomen, was 100% in de onderzoeksgeneesmiddelgroep en 90,91% in de 

controlegroep. Het verschil was statistisch significant. De gemiddelde waarde van de Karnofsky-classificatie van de onderzoeksgeneesmiddelgroep na behandeling was hoger dan die van de 

controlegroep, wat statistisch significant was, wat aangeeft dat het antilichaam nuttig is om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. De verschillen tussen het lichaamsgewicht van de 

patiënt voor en na de behandeling werden geanalyseerd en de gemiddelde waarde van de experimentele groep was 0,35 kg en die van de controlegroep was 0,87 kg en dit verschil was statistisch 

significant. De objectieve respons die 17 weken na de behandeling werd waargenomen, was 100% in de onderzoeksgeneesmiddelgroep en 90,91% in de controlegroep. Het verschil was statistisch 

significant. De gemiddelde waarde van de Karnofsky-classificatie van de onderzoeksgeneesmiddelgroep na behandeling was hoger dan die van de controlegroep, wat statistisch significant was, wat 

aangeeft dat het antilichaam nuttig is om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. De verschillen tussen het lichaamsgewicht van de patiënt voor en na de behandeling werden geanalyseerd 

en de gemiddelde waarde van de experimentele groep was 0,35 kg en die van de controlegroep was 0,87 kg en dit verschil was statistisch significant. wat aangeeft dat het antilichaam nuttig is om 

de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. De verschillen tussen het lichaamsgewicht van de patiënt voor en na de behandeling werden geanalyseerd en de gemiddelde waarde van de 

experimentele groep was 0,35 kg en die van de controlegroep was 0,87 kg en dit verschil was statistisch significant. wat aangeeft dat het antilichaam nuttig is om de levenskwaliteit van de patiënt 

te verbeteren. De verschillen tussen het lichaamsgewicht van de patiënt voor en na de behandeling werden geanalyseerd en de gemiddelde waarde van de experimentele groep was 0,35 kg en die 

van de controlegroep was 0,87 kg en dit verschil was statistisch significant.
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Het product is geformuleerd als een kleurloze en heldere oplossing, zonder 
onoplosbare stoffen.

Klinische Farmacologie
Nimotuzumab bindt aan het extracellulaire domein van de epidermale 
groeifactorreceptor (EGFR, HER1, c-ErB1) en remt de binding van epidermale 
groeifactor (EGF) en andere liganden zoals transformerende groeifactor alfa. De 
intrinsieke eigenschappen van nimotuzumab vereisen bivalente binding (dwz binding 
met beide antilichaamarmen aan twee doelen tegelijk) voor stabiele hechting aan het 
celoppervlak, wat leidt tot selectieve binding van nimotuzumab aan cellen die matige 
tot hoge EGFR-spiegels tot expressie brengen1. De EGFR is een transmembraan 
glycoproteïne dat lid is van een familie van receptoren genaamd HER. EGFR wordt tot 
expressie gebracht in cellen van alle drie de embryonale laagcellen, vooral in cellen van 
epitheliale oorsprong (huid, luchtwegen, maagdarmkanaal, urinewegen en lever). In 
grote diversiteit van menselijke tumoren van epitheliale oorsprong zoals hoofd-hals 
(SCCHN), niet-kleincellige longkanker (NSCLC), pancreas-, colon-, borst-, nier-, eierstok- 
en blaascarcinomen EGFR komt tot overexpressie. Het komt ook tot overexpressie in 
gliomen. Binding van nimotuzumab aan de EGFR blokkeert fosforylering en activering 
van receptor-geassocieerde kinasen, wat resulteert in remming van celgroei, inductie 
van apoptose en verminderde productie van vasculaire endotheliale groeifactor.

Niet-gerandomiseerde proeven

Een enkelvoudig centrum fase I/II open-label, niet-gerandomiseerde, klinische 
studie werd ontworpen om de veiligheid en werkzaamheid van nimotuzumab 
in combinatie met uitwendige radiotherapie te evalueren bij 12 patiënten met 
gevorderde EGF-R tot expressie brengende hoofd-halskanker (stadia III of IV) 
die geschikt zijn voor radicale radiotherapie. Er werden vier verschillende 
behandelingscohorten van 3 patiënten vastgesteld. Enkelvoudige doses in de 4 
gedefinieerde cohorten van 50 tot 400 mg nimotuzumab. Patiënten kregen 
gedurende 6 weken wekelijks dezelfde dosis. Voor de 4 cohorten waren de 
totale cumulatieve doses nimotuzumab 300, 600, 1200 en 2400 mg. Patiënten 
ontvingen ook 60 of 66 Gy-straling, afhankelijk van de respons van Co 60-
bronnen bij 2Gy-doses die gedurende vijf dagen gedurende zes weken 
dagelijks werden gegeven. Na afronding van de opbouw,

In-vitro-onderzoeken met tumorcellijnen zoals A431, MDA-MB-435, U87 en in-vivo-
onderzoeken bij menselijke tumor-gexenografeerde SCID-muizen hebben aangetoond 
dat nimotuzumab antiproliferatieve, anti-angiogene en pro-apoptotische activiteit 
heeft.

Menselijke farmacokinetiek
Nimotuzumab, toegediend in combinatie met gelijktijdige chemotherapie of 
radiotherapie, vertoont een niet-lineaire farmacokinetiek. Na een infusie van 
30 minuten nam het gebied onder de concentratie-tijdcurve (AUC) meer dan 
dosisproportioneel toe naarmate de dosis toenam van 50 tot 400 mg. De 
klaring van nimotuzumab (CL) nam af van 1,08 tot 0,34 ml/u/kg naarmate de 
dosis toenam van 50 naar 200, en bij doses >200 mg leek deze te stabiliseren. 
Het volume van het centrale compartiment (Vc) voor nimotuzumab varieerde 
van 2,3 tot 7,2 l en de maximale concentratie Cmax was 27 tot 57 ng/ml voor 
hetzelfde dosisbereik. De eliminatiehalfwaardetijd (t 1/2)varieerde van 62,91 
tot 304,51 uur voor de doses van 50 tot 400 mg.

In de eerste onderzoekssectie, waar 12 patiënten de 4 dosisniveaus Nimotuzumab 
innamen, vertoonden 7 patiënten van de 12 ORR (PR of CR), en vier proefpersonen 
vertoonden stabiele ziekte en er was tumorprogressie in 1 geval na de gecombineerde 
therapie. Bij 6 van de 7 patiënten die reageerden, was er volledige remissie van de 
primaire tumor en zijn metastasen, terwijl 1 patiënt een gedeeltelijke respons 
vertoonde. Voorlopige farmacokinetische analyse gaf aan dat receptorverzadiging 
werd bereikt boven 200 mg.

De totale overleving nam significant toe na het gebruik van doses van 200 of 400 mg in 
vergelijking met lagere doses (P=0,03). Met een mediane follow-up vanaf het begin van 
de behandeling tot de afsluitingsdatum van 45,2 maanden (spreiding: 41,5 tot 48,1 
maanden), was de mediane overleving voor patiënten behandeld met 50 en 100 mg
8,60 maanden, terwijl de mediane overleving van de patiënten die 200 en 400 mg kregen 44,30 
maanden was. Het overlevingspercentage na 3 jaar was 16,7% voor proefpersonen die werden 
behandeld met de twee laagste doses en 66,7% voor de patiënten die werden behandeld met 200 
en 400 mg. Nadat het protocol was gewijzigd om 10 nieuwe patiënten op te nemen in de groepen 
van 200 en 400 mg, bereikten uiteindelijk 14 (87,5%) van de 16 patiënten ORR, waarvan 11 CR. De 
totale gemiddelde overleving is 22 maanden; 8 patiënten blijven in leven en zeven zijn ziektevrij4.

In het menselijk lichaam wordt nimotuzumab voornamelijk gedistribueerd in de lever, 
milt, hart, nier en blaas. De lever neemt het grootste deel van de Nimotuzumab op. 
Bewijs uit farmacokinetisch onderzoek bij dieren geeft aan dat de concentratie van het 
antilichaam in de tumor 24 uur na injectie het hoogst is.

Klinische studies
De werkzaamheid en veiligheid van nimotuzumab in combinatie met chemotherapie en/of 
radiotherapie is onderzocht in twee gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT) (229 
patiënten) en twee niet-gerandomiseerde (53 patiënten) klinische onderzoeken. 
Veiligheidsgegevens van al deze patiënten werden ook geëvalueerd. Een ander multicentrisch, niet-gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en 

werkzaamheid van nimotuzumab in combinatie met bestralingstherapie (RT) bij de 
behandeling van patiënten met lokaal gevorderd, inoperabel plaveiselcelcarcinoom van 
het hoofd-halsgebied (SCCHN) werd uitgevoerd bij 31 personen. Patiënten werden 
behandeld met radiotherapie van 6600 of 7000 cGy in 33 of 35 fracties plus doses van 
100 of 200 mg nimotuzumab eenmaal per week gedurende 6 weken. De ITT-populatie 
werd gedefinieerd als alle patiënten die ten minste één dosis nimotuzumab kregen. De 
evalueerbare populatie werd gedefinieerd als alle patiënten die zes doses 
nimotuzumab kregen en de evaluaties van week 12 bereikten. Vierentwintig patiënten 
waren volledig evalueerbaar. Hiervan vertoonden 17 (70%) volledige tumorresponsen 
als hun beste respons. In totaal voltooiden dertien patiënten het onderzoek als 
complete responders. Van de resterende evalueerbare patiënten bereikten 3 (12,5%) 
patiënten een gedeeltelijke respons en progressief na 24 weken, 1 (4,9%) patiënt had 
een stabiele ziekte gedurende 3 bezoeken en vertoonde daarna progressie. De overige 
3 (12,5%) patiënten hadden progressieve ziekte. De gemiddelde overleving in de ITT-
populatie was 829 dagen. De mediane overleving van de evalueerbare populatie is 
momenteel 43,4 maanden.

Gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken

Een gerandomiseerde, multicentrische fase II klinische studie nam 92 patiënten op om de 
toevoeging van nimotuzumab aan twee standaardbehandelingen, namelijk radiotherapie (RT) en 
chemotherapie (CT) + RT bij de behandeling van stadium III en stadium IVA inoperabele hoofd-
halskanker te bestuderen. De twee groepen waren gelijk op elkaar afgestemd wat betreft leeftijd, 
geslacht, tumorstadium en baseline KPS zonder statistisch verschil tussen de groepen. Patiënten 
kregen nimotuzumab eenmaal per week als 200 mg i.v. infusie gedurende 6 weken. De respons op 
de behandeling werd geëvalueerd aan het einde van 3 maanden en 6 maanden. In totaal waren 
zestien patiënten niet evalueerbaar. 76 patiënten waren evalueerbaar voor 
werkzaamheidsanalyse.

De objectieve responspercentages (ORR) in de verschillende behandelingsgroepen waren:

Behandelgroepen
n = 54# ORR % (p-waarde)

Indicatie
Nimotuzumab is geïndiceerd voor gebruik bij de behandeling van gevorderd 
plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied met gelijktijdige chemotherapie en/of 
radiotherapie.

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 en toedieningsmethode
Nimotuzumab wordt toegediend als continue intraveneuze (IV) infusies in wekelijkse 
doses van 200 mg gedurende 6 weken, in combinatie met een standaard radiotherapie 
en/of chemotherapie voor hoofd-halskankers. 200 mg van het antilichaam wordt 
verdund in 250 ml natriumchloride en gedurende 60 minuten toegediend.

∗

♦
Nimotuzumab + RT versus RT
Nimotuzumab +CT+ RT versus CT+RT

#
54 patiënten vertoonden ORR van de 76 die evalueerbaar waren voor analyse

Nimotuzumab verslechterde de KPS van de patiënt niet toen het werd toegevoegd aan 
CT+RT en RT. Nimotuzumab vertoonde bij gelijktijdig gebruik met CT en/of RT een 
hogere objectieve respons dan de controlegroep. Na 30 maanden follow-up2 was het 
overlevingspercentage in de arm met nimotuzumab plus chemotherapie 69,5% versus 
21,7% in de arm met alleen chemoradiatie en in de arm met nimotuzumab plus 
radiotherapie 39,1% versus 21,7% in de arm met alleen radiotherapie. De toevoeging 
van nimotuzumab aan chemoradiatie resulteerde in een verlaging van het risico op 
overlijden (rrd) met 85% (HR 0,15, p-0,0006) en tot RT a 36% rrd (HR0,64, p 0,33) (OS 
volgens protocol).

Zorg er tijdens verdunning met een normale zoutoplossing voor dat alle voorzorgsmaatregelen 
worden genomen om accidentele besmetting te voorkomen. Als er enige troebelheid in de 
oplossing wordt waargenomen, is dit te wijten aan accidentele microbiële contaminatie. Gooi in 
dat geval de oplossing weg en bereid een nieuwe oplossing voor.

Bijwerkingen
In een gerandomiseerde klinische studie bij patiënten met hoofd-halskanker 
waarbij nimotuzumab gelijktijdig met of zonder RT en/of CT werd gebruikt, 
waren de vaak gemelde bijwerkingen in de radiotherapiegroep koorts,
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koude rillingen, mucositis, pruritis, urticaria/uitslag, hoofdpijn, hypertensie en 
schommelingen in de bloeddruk. De gemelde bijwerkingen in de 
chemoradiotherapiegroep waren mucositis, asthenie, duizeligheid, hematurie 
(microscopisch), braken en dunne ontlasting. Alleen uitslag en koude rillingen werden 
door de onderzoeker beoordeeld als zeker gerelateerd aan nimotuzumab. Deze 
bijwerkingen waren licht tot matig van ernst, zelflimiterend omkeerbaar en 
waarschijnlijk of mogelijk gerelateerd aan nimotuzumab. Drie patiënten vertoonden 
een reactie op de eerste dosis infusie en herstelden zonder enige gevolgen en waren in 
staat volgende infusies met nimotuzumab te doorstaan. Eén patiënt had een ernstige 
anafylactische reactie met huiduitslag die werd behandeld met symptomatische 
therapie en werd uit het onderzoek teruggetrokken.

De lage anti-idiotypische respons is indicatief voor de gehumaniseerde aard van het 
antilichaam en kan ook verantwoordelijk zijn voor de lage overgevoeligheidsreactie. De 
ontwikkeling van een immunogene respons is afhankelijk van een aantal factoren, zoals 
timing van monsterafname, monsterbehandeling, tijdstip van afname, onderliggende 
ziekte en gelijktijdige medicatie. De incidentie van ontwikkeling van antilichamen tegen 
nimotuzumab is niet overtuigend.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding 

Gebruik tijdens zwangerschap

Er zijn geen reproductieonderzoeken bij dieren uitgevoerd met nimotuzumab.
De EGFR is echter betrokken bij de controle van de prenatale ontwikkeling en kan 
daarom essentieel zijn voor normale organogenese, proliferatie en differentiatie in het 
zich ontwikkelende embryo. Van humaan IgG1 is bekend dat het de placentabarrière 
passeert; daarom heeft het antilichaam het potentieel om van de moeder op de zich 
ontwikkelende foetus te worden overgedragen. Maar het is niet bekend of het 
antilichaam schade aan de foetus kan veroorzaken bij toediening aan een zwangere 
vrouw. Het antilichaam mag alleen worden gegeven aan een zwangere vrouw of aan 
een vrouw die geen adequate anticonceptie gebruikt als het mogelijke voordeel 
opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus. Als de patiënte zwanger wordt 
terwijl ze dit geneesmiddel krijgt, moet ze worden geïnformeerd over het mogelijke 
gevaar voor de foetus en/of het mogelijke risico op het verlies van de zwangerschap.

In de groep met chemoradiotherapie was het aandeel patiënten dat bijwerkingen van 
graad III en IV rapporteerde in de nimotuzumab-arm groter dan in de arm zonder 
nimotuzumab. Deze bijwerkingen waren voornamelijk gerelateerd aan de gelijktijdige 
CT+RT en niet aan nimotuzumab. De radiotherapiegroep liet zien dat een deel van de 
patiënten met graad III & IV bijwerkingen meer in de arm was zonder nimotuzumab in 
relatie tot RT dan in de nimotuzumab-arm. Het is niet aangetoond dat toevoeging van 
nimotuzumab de toxische effecten van RT versterkt.

De anafylactische huidreactie was de enige gerapporteerde SAE als gevolg van 
nimotuzumab. De andere gerapporteerde SAE's waren te wijten aan de onderliggende 
kwaadaardige aandoening of als gevolg van behandeling met gelijktijdige 
chemotherapie of radiotherapie.

Gebruik bij borstvoeding

Het is niet bekend of het antilichaam wordt uitgescheiden in de moedermelk. sinds de mens
IgG1 wordt uitgescheiden in de moedermelk; de mogelijkheid van absorptie en schade aan de 
zuigeling na inname is onbekend. Er wordt geen aanbeveling gedaan over het mogelijke voordeel 
versus risico van toediening van nimotuzumab aan moeders die borstvoeding geven.

In het klinische onderzoek naar gevorderd nasofaryngeaal plaveiselcarcinoom waren 
de meest frequent waargenomen bijwerkingen lage koorts, hypotensie, misselijkheid, 
duizeligheid en huiduitslag. Onder de 70 patiënten van de experimentele groep die met 
het geneesmiddel werden behandeld, was de incidentie van graad I-koorts 4,28%, en 
de hoogste temperatuur was 39 oC, die na de behandeling afnam en het 
therapieschema niet onderbrak; de incidentie van hypotensie en duizeligheid was 
2,86% en de laagste geregistreerde bloeddruk was 80/50, die na rust normaliseerde. De 
incidentie van graad I misselijkheid en huiduitslag was 1,43%.

Pediatrisch gebruik

Er lopen momenteel klinische onderzoeken bij pediatrische patiënten met neurologische
tumoren zonder significante bijwerkingen gerelateerd aan

Nimotuzumab.
Werkzaamheid bij zwaar voorbehandelde recidiverende hooggradige gliomen bij kinderen en

Bijwerkingen die werden waargenomen in klinische onderzoeken waarbij nimotuzumab werd 
gebruikt in combinatie met radiotherapie voor de behandeling van gevorderde epidermale 
tumoren bij hoofd- en halskankers, werden geclassificeerd als vaak voorkomende en zeldzame 
reacties, en staan   vermeld in Tabel 1. De meeste bijwerkingen die verband hielden met het 
geneesmiddel waren van ernstgraad I en II. Er werd geen huiduitslag of andere huidtoxiciteit 
gemeld.

adolescenten is aangetoond in een fase II-onderzoek. De herhaalde toepassing van 
nimotuzumab als monotherapie werd goed verdragen en was veilig. Geen van de SAE's 
werd beschouwd als gerelateerd aan onderzoeksmedicatie. De klinische 
verslechteringen waren meestal geassocieerd met complicaties van de tumorziekte, 
tumorprogressies of, zelden, met een andere bijkomende ziekte. Er werden met name 
geen allergische reacties of ernstige huid- of gastro-intestinale toxiciteit waargenomen.

Tabel 1 Incidentie van vaak voorkomende bijwerkingen bij patiënten met gevorderde 
epidermale kankers Er kwamen geen veiligheidsproblemen voort uit laboratoriumtests, vitale functies of bevindingen 

bij lichamelijk onderzoek. Er werden geen ernstige hematologische of niet-hematologische 
bijwerkingen gezien die verband houden met het antilichaam Nimotuzumab, waardoor het risico 
op ernstige infecties, bloedtransfusies en ziekenhuisopnames werd geminimaliseerd.

incidentie%
Graad I

incidentie%
Graad II

incidentie%
Graad IIITegengestelde reactie

Koorts 14.2 2.6 16.8
trillingen 11.6 5.2 16.8

Geriatrisch gebruik

De maximale leeftijdsgrens die werd geëvalueerd in klinische onderzoeken naar hoofd-halskanker was:Misselijkheid en overgeven 10.9 2.6 13.5
Rillingen 12.2 1.3 13.5 78 jaar. Klinische onderzoeken die met nimotuzumab zijn uitgevoerd, zijn niet voldoende om 

verschillen in respons aan te tonen vanwege het effect van hoge leeftijd.Hypotensie 5.2 2.6 7.8
Zwakheid 7.8 0.0 7.8
Hoofdpijn 5.6 0.0 5.6 Overdosering

In voltooide klinische onderzoeken is aangetoond dat de dosering tot 400 mg
Bloedarmoede 4.3 1.3 5.6

zijn veilig voor de mens. Er is nu geen conclusie beschikbaar over de veiligheid voor doses boven 
400 mg.

Acral Cyanose 3.0 2.6 5.6

In een niet-gerandomiseerde klinische studie met één arm ontwikkelde één patiënt een 
graad 3 slaperigheid na zijn eerste dosis. Andere milde of matige reacties waren koorts, 
braken, misselijkheid, hypotensie, tremoren, koude rillingen, hoofdpijn, desoriëntatie, 
precordiale pijn, dysfasie en spierpijn. Deze bijwerkingen werden gecontroleerd door 
standaardmedicatie. Bestralingstoxiciteit werd niet verergerd door toevoeging van 
nimotuzumab aan standaard radiotherapie.

verpakking
Verkrijgbaar als enkele doos met 4 injectieflacons en elke injectieflacon van 10 ml (50 mg
Nimotuzumab).

Stabiliteit en opslag
BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) moet in de koelkast worden bewaard bij

In de tweede niet-gerandomiseerde studie bij SCCHN-patiënten waren de 
meest voorkomende bestralingsgerelateerde bijwerkingen smaakverandering, 
dysfagie, stomatitis, mucositis en pijn in de keel en erytheem in het 
bestralingsveld. Geen van deze was onverwacht en er leek geen verergering te 
zijn geassocieerd met toediening van het antilichaam. Misselijkheid en 
vermoeidheid waren de meest gemelde niet-stralingsgerelateerde bijwerking. 
Infusiereacties traden slechts op bij vier patiënten die een enkele specifieke 
partij nimotuzumab kregen. Er waren 13 SAE's gemeld. De gemelde ernstige 
bijwerkingen waren voornamelijk het gevolg van ziekteprogressie of 
gemetastaseerde ziekte en werden geacht niet gerelateerd te zijn aan de 
onderzoekstherapie. Dit omvatte twee doden;

temperatuur tussen 2°C en 8°C. Niet bevriezen. Invriezen en ontdooien zal
de biologische activiteit van nimotuzumab vernietigen.
Nimotuzumab verdund in natriumchloride-oplossing is fysisch en chemisch
stabiel gedurende 12 uur onder 2~8 oC, en gedurende 6 uur bij kamertemperatuur (25 ± 3°C). 
Buiten deze omstandigheden is het mogelijk dat nimotuzumab niet actief is in de bereide 
oplossing, de oplossing moet worden weggegooid en een verse oplossing moet worden bereid 
voor infusie.

Houdbaarheid

24 maanden.
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Preventieve maatregelen

BIOMab EGFRTM moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met bekende
overgevoeligheid voor nimotuzumab of voor een van de bekende componenten van de 
formulering. (Zie BESCHRIJVING voor andere componenten in de formulering)

contra-indicatie
Geen bekend.

Geneesmiddelinteracties

Het effect van gelijktijdige toediening van andere geneesmiddelen op nimotuzumab en
het omgekeerde is niet geëvalueerd.

immunogeniciteit
De immunotoxiciteitsstudies bij groene apen, bestaande uit vier intradermale
doses nimotuzumab met adjuvans wekten alleen een submaximale 
immunogene respons op, wat wijst op een lagere immunogeniteit bij 
nimotuzumab zonder adjuvans.

Immunogeniciteit [humaan anti-humaan antilichaam (HAHA)] om de anti-idiotypische respons 
tegen nimotuzumab te bepalen, werd geëvalueerd in klinische onderzoeken bij enkelvoudige en 
meervoudige doses tot een maximum van 2400 mg met een follow-up van één jaar. Van de 34 
geëvalueerde patiënten vertoonde slechts één patiënt een respons.
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