
Paglalarawan
Ang Nimotuzumab ay isang recombinant na humanized monoclonal antibody na 
partikular na nagbubuklod sa extracellular domain ng human epidermal growth factor 
receptor (EGFR) sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa epitope na matatagpuan sa 
extra cellular domain ng receptor na ito. Ang Nimotuzumab ay isang humanized na 
anyo ng murine IgG2a monoclonal antibody R3 (ior egf/r3). Ang humanized 
Nimotuzumab IgG1 antibody ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-clone ng mga CDR 
ng murine antibody sa human Frs (Eu para sa heavy chain at REI para sa light chain) at 
sa muling pagpapakilala ng 3 murine residue sa human Frs ng heavy chain.

Sa isa pang randomized, open-labeled na multi-centric phase II na klinikal na pagsubok sa mga 
pasyente na may lokal na advanced (stage III o IVA-B) nasopharyngeal squamous carcinoma3 137 
mga pasyente ang kasama kung saan 70 ay nasa pangkat ng gamot sa pag-aaral (Nimotuzumab), 
at 67 sa control group. Ang mga pasyente sa grupo ng gamot sa pag-aaral ay nakatanggap ng 
Nimotuzumab kasabay ng radical radiotherapy, habang ang control group ay nakatanggap ng 
radiotherapy na nag-iisa. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng 8 lingguhang pagbubuhos ng 
Nimotuzumab sa dosis na 100 mg kasama ng radiotherapy. Ang unang pagbubuhos ay ibinigay sa 
parehong araw na nagsimula ang mga pasyente ng radiotherapy at natapos nang sabay-sabay sa 
radiotherapy.

Komposisyon:
Ang bawat 10 ml vial ay 

naglalaman ng Nimotuzumab

(Humanized anti-EGFR monoclonal antibody) 
Sodium phosphate dibasic
Sodium phosphate monobasic 
Sodium chloride
Polysorbate 80
Tubig para sa iniksyon

Ang pagsusuri ay isinagawa sa pagtatapos ng paggamot, 5 at 17 na linggo pagkatapos ng paggamot nang hiwalay. Sa pagtatapos ng paggamot, ang porsyento ng CR (Complete Remission) ng 

pangkat ng gamot sa pag-aaral ay: 76.56% para sa pangunahing tumor, 75.00% para sa lymph node, at 65.63% para sa pangkalahatang pagsusuri; kumpara sa mga nasa control group bilang 

34.85%, 57.58%, at 27.27% ayon sa pagkakabanggit. Ang mga porsyento ng CR sa pangkat ng gamot sa pag-aaral ay mas mataas kaysa sa mga nasa kontrol. 5 linggo pagkatapos ng paggamot, ang 

mga porsyento ng CR sa pangkat ng gamot sa pag-aaral ay 90.63% para sa lokal na tumor, 89.06% para sa lymph node, at 87.50% para sa pangkalahatang pagsusuri; kumpara sa control group na 

51.52%, 72.73%, at 42.42% ayon sa pagkakabanggit. 17 linggo pagkatapos ng paggamot, ang mga porsyento ng CR sa pangkat ng gamot sa pag-aaral ay 92.19% para sa lokal na tumor, 93.75% 

para sa lymph node, at 90.63% para sa pangkalahatang pagsusuri, kumpara sa 63.64%, 80.30%, at 51. 52% sa kontrol. Ang lahat ng mga pagkakaiba ay makabuluhang istatistika. Ang layunin na 

tugon na naobserbahan sa 17 linggo pagkatapos ng paggamot ay 100% sa pag-aaral na grupo ng gamot at 90.91% sa control group. Ang pagkakaiba ay makabuluhang istatistika. Ang ibig sabihin 

ng halaga ng Karnofsky grading ng pangkat ng gamot sa pag-aaral pagkatapos ng paggamot ay mas mataas kaysa sa control group, na makabuluhang istatistika, na nagpapahiwatig na ang 

antibody ay nakakatulong upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang ng katawan ng pasyente bago at pagkatapos ng paggamot ay 

nasuri at ang ibig sabihin ng halaga ng eksperimental na grupo ay 0.35 kg at ng control group ay 0.87 kg at ang pagkakaibang ito ay makabuluhang istatistika. Ang layunin na tugon na 

naobserbahan sa 17 linggo pagkatapos ng paggamot ay 100% sa pag-aaral na grupo ng gamot at 90.91% sa control group. Ang pagkakaiba ay makabuluhang istatistika. Ang ibig sabihin ng halaga 

ng Karnofsky grading ng pangkat ng gamot sa pag-aaral pagkatapos ng paggamot ay mas mataas kaysa sa control group, na makabuluhang istatistika, na nagpapahiwatig na ang antibody ay 

nakakatulong upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang ng katawan ng pasyente bago at pagkatapos ng paggamot ay nasuri at ang ibig 

sabihin ng halaga ng eksperimental na grupo ay 0.35 kg at ng control group ay 0.87 kg at ang pagkakaibang ito ay makabuluhang istatistika. Ang layunin na tugon na naobserbahan sa 17 linggo 

pagkatapos ng paggamot ay 100% sa pag-aaral na grupo ng gamot at 90.91% sa control group. Ang pagkakaiba ay makabuluhang istatistika. Ang ibig sabihin ng halaga ng pag-grado ng Karnofsky 

ng pangkat ng gamot sa pag-aaral pagkatapos ng paggamot ay mas mataas kaysa sa control group, na makabuluhang istatistika, na nagpapahiwatig na ang antibody ay nakakatulong upang 

mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang ng katawan ng pasyente bago at pagkatapos ng paggamot ay nasuri at ang ibig sabihin ng halaga 

ng eksperimentong grupo ay 0.35 kg at ang control group ay 0.87 kg at ang pagkakaibang ito ay makabuluhang istatistika. na nagpapahiwatig na ang antibody ay nakakatulong upang mapabuti 

ang kalidad ng buhay ng pasyente. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang ng katawan ng pasyente bago at pagkatapos ng paggamot ay nasuri at ang ibig sabihin ng halaga ng 

eksperimental na grupo ay 0.35 kg at ng control group ay 0.87 kg at ang pagkakaibang ito ay makabuluhang istatistika. na nagpapahiwatig na ang antibody ay nakakatulong upang mapabuti ang 

kalidad ng buhay ng pasyente. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang ng katawan ng pasyente bago at pagkatapos ng paggamot ay nasuri at ang ibig sabihin ng halaga ng eksperimental na grupo ay 0.35 kg at ng control group ay 0.87 kg at ang pagkakaibang ito ay makabuluhang istatistika.
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Ang produkto ay binuo bilang isang walang kulay at malinaw na solusyon, nang walang mga bagay na hindi 

matutunaw.

Klinikal na Pharmacology
Ang Nimotuzumab ay nagbubuklod sa extracellular domain ng epidermal growth factor receptor 
(EGFR, HER1, c-ErB1) at pinipigilan ang pagbubuklod ng epidermal growth factor (EGF) at iba pang 
ligand tulad ng pagbabago ng growth factor alfa. Ang mga intrinsic na katangian ng 
Nimotuzumab ay nangangailangan ng bivalent binding (ibig sabihin, nagbubuklod sa parehong 
antibody arm sa dalawang target nang sabay-sabay) para sa matatag na pagkakabit sa cellular 
surface, na humahantong sa Nimotuzumab na piling nagbubuklod sa mga cell na nagpapahayag 
ng katamtaman hanggang mataas na antas ng EGFR1. Ang EGFR ay isang transmembrane 
glycoprotein na miyembro ng isang pamilya ng mga receptor na pinangalanang HER. Ang EGFR ay 
ipinahayag sa mga cell mula sa lahat ng tatlong embryonic layer cells, lalo na sa mga cell ng 
epithelial origin (Balat, respiratory tract, gastrointestinal tract, urinary tract at atay). Sa malawak 
na pagkakaiba-iba ng mga tumor ng tao na epithelial na pinagmulan tulad ng ulo at leeg (SCCHN), 
non small cell lung cancer (NSCLC), pancreatic, colon, breast, kidney ovarian at bladder carcinomas 
EGFR is over expressed. Over express din ito sa gliomas. Ang pagbubuklod ng Nimotuzumab sa 
EGFR ay humaharang sa phosphorylation at pag-activate ng mga kinase na nauugnay sa receptor, 
na nagreresulta sa pagsugpo sa paglaki ng cell, induction ng apoptosis, at pagbaba ng 
produksyon ng vascular endothelial growth factor.

Mga Non-Randomized na Pagsubok

Ang isang single center phase I / II open-label, nonrandomized, klinikal na 
pagsubok ay idinisenyo upang suriin ang kaligtasan, at pagiging epektibo ng 
Nimotuzumab kasama ng external beam radiotherapy sa 12 advanced na EGF-
R na nagpapahayag ng kanser sa ulo at leeg (Stages III o IV) na mga pasyente 
na angkop para sa radical radiation therapy. Apat na magkakaibang cohorts 
ng paggamot ng 3 pasyente ang itinatag. Mga solong dosis sa 4 na tinukoy na 
cohorts mula 50 hanggang 400 mg ng Nimotuzumab. Ang mga pasyente ay 
nakatanggap ng parehong dosis sa isang lingguhang batayan para sa 6 na 
linggo. Para sa 4 na cohorts, ang kabuuang Nimotuzumab na pinagsama-
samang dosis ay 300, 600, 1200, at 2400 mg. Nakatanggap din ang mga 
pasyente ng alinman sa 60 o 66 Gy radiation depende sa tugon mula sa Co 60 
source sa 2Gy na dosis na ibinibigay araw-araw sa loob ng limang araw sa loob 
ng anim na linggo. Matapos tapusin ang accrual,

Ang mga pag-aaral sa vitro gamit ang mga linya ng selula ng tumor tulad ng A431, MDA-MB-435, 
U87 at sa mga pag-aaral sa vivo sa mga daga ng xenografted na tumor ng tao na SCID ay 
nagpakita na ang Nimotuzumab ay may anti-proliferative, anti-angiogenic at proapoptotic na 
aktibidad.

Mga Pharmacokinetics ng Tao
Ang Nimotuzumab na pinangangasiwaan kasabay ng kasabay na chemotherapy o radiotherapy ay 
nagpapakita ng mga nonlinear na pharmacokinetics. Kasunod ng 30 minutong pagbubuhos, 
tumaas ang lugar sa ilalim ng concentration time curve (AUC) nang mas malaki kaysa sa 
proporsyonal na paraan habang ang dosis ay tumaas mula 50 hanggang 400 mg. Ang 
Nimotuzumab clearance (CL) ay bumaba mula 1.08 hanggang 0.34 mL/h/kg habang ang dosis ay 
tumaas mula 50 hanggang 200, at sa mga dosis na>200 mg, ito ay lumilitaw sa talampas. Ang 
dami ng gitnang kompartimento (Vc) para sa Nimotuzumab ay mula 2.3 hanggang 7.2L at ang 
pinakamataas na konsentrasyon Cmax ay 27 hanggang 57 ng/mL para sa parehong saklaw ng 
dosis. Ang pag-aalis ng kalahating buhay (t 1/2ß)mula 62.91 hanggang 304.51 na oras para sa 
mga dosis na 50 hanggang 400mg.

Sa unang seksyon ng pagsubok, kung saan 12 pasyente ang kumuha ng 4 na antas ng dosis ng 
Nimotuzumab, 7 pasyente ng 12 ang nagpakita ng ORR (PR o CR), at apat na paksa ang nagpakita 
ng stable na sakit at nagkaroon ng pag-unlad ng tumor sa 1 kaso pagkatapos ng pinagsamang 
therapy. Sa 6 sa 7 tumutugon na mga pasyente, nagkaroon ng kumpletong pagpapatawad ng 
pangunahing tumor at mga metastases nito habang ang 1 pasyente ay nagpakita ng bahagyang 
tugon. Ang paunang pagsusuri ng pharmacokinetic ay nagpapahiwatig na ang saturation ng 
receptor ay nakamit sa itaas ng 200 mg.

Ang pangkalahatang kaligtasan ng buhay ay makabuluhang tumaas pagkatapos ng paggamit ng mga dosis ng 

200 o 400 mg kumpara sa mas mababang mga dosis (P=0.03). Sa median na follow-up mula sa simula ng 

paggamot hanggang sa petsa ng pagsasara ng 45.2 na buwan (saklaw, 41.5 hanggang 48.1 na buwan), ang 

median na kaligtasan para sa 50 at 100 mg na ginagamot na mga pasyente ay

8.60 na buwan, habang ang median na kaligtasan ng mga pasyente na tumatanggap ng 200 at 
400 mg ay 44.30 na buwan. Ang 3-taong survival rate ay 16.7% para sa mga paksang ginagamot sa 
dalawang pinakamababang dosis at 66.7% para sa mga pasyente na ginagamot sa 200 at 400 mg. 
Matapos amyendahan ang protocol upang isama ang 10 bagong pasyente sa 200 at 400 mg na 
grupo, sa wakas, 14 (87.5%) ng 16 na pasyente ang nakamit ang ORR kung saan 11 ang CR. Ang 
kabuuang ibig sabihin ng kaligtasan ay 22 buwan; 8 pasyente ang nananatiling buhay at pito ang 
walang sakit4.

Sa katawan ng tao, ang Nimotuzumab ay pangunahing ipinamamahagi sa atay, pali, puso, bato at 
pantog. Kinukuha ng atay ang karamihan sa Nimotuzumab. Ang ebidensya mula sa pag-aaral ng 
pharmacokinetic ng hayop ay nagpapahiwatig na ang konsentrasyon ng antibody sa tumor ay 
pinakamataas sa 24 na oras pagkatapos ng iniksyon.

Klinikal na Pag-aaral

Ang bisa at kaligtasan ng Nimotuzumab kasabay ng chemotherapy at/o radiotherapy 
ay pinag-aralan sa dalawang randomized controlled trials (RCT) (229 pasyente) at 
dalawang non randomized (53 pasyente) na klinikal na pagsubok. Ang data ng 
kaligtasan mula sa lahat ng mga pasyenteng ito ay nasuri din. Ang isa pang multi-centric na nonrandomized na pag-aaral na sinusuri ang kaligtasan at pagiging 

epektibo ng Nimotuzumab sa kumbinasyon ng radiation therapy (RT) sa paggamot ng mga 
pasyente na may lokal na advanced, unresectable squamous cell carcinoma ng ulo at leeg (SCCHN) 
ay isinagawa sa tatlumpu't isang paksa. Ang mga pasyente ay ginagamot ng radiotherapy na 6600 
o 7000 cGy sa 33 o 35 na bahagi kasama ang 100 o 200 mg na dosis ng Nimotuzumab isang beses 
lingguhan sa loob ng 6 na linggo. Ang populasyon ng ITT ay tinukoy bilang lahat ng mga pasyente 
na nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng Nimotuzumab. Ang nasusuri na populasyon ay 
tinukoy bilang lahat ng mga pasyente na nakatanggap ng anim na dosis ng Nimotuzumab at 
umabot sa ika-12 linggo na pagsusuri Dalawampu't apat na pasyente ang ganap na nasusuri. Sa 
mga ito, 17 (70%) ang nagpakita ng kumpletong mga tugon sa tumor bilang kanilang 
pinakamahusay na tugon. Sa kabuuan, labing tatlong pasyente ang nakakumpleto ng pag-aaral 
bilang mga kumpletong tagatugon. Sa natitirang masusuri na mga pasyente, 3 (12.5%) na mga 
pasyente ang nakamit ang bahagyang mga tugon at pagkatapos ay umunlad sa 24 na linggo, 1 
(4.9%) na pasyente ang may matatag na sakit para sa 3 pagbisita at pagkatapos ay umunlad. Ang 
natitirang 3 (12.5%) na mga pasyente ay may progresibong sakit. Ang ibig sabihin ng kaligtasan ng 
buhay sa populasyon ng ITT ay 829 araw. Ang median na kaligtasan ng nasusuri na populasyon ay 
kasalukuyang 43.4 na buwan.

Randomized, Kinokontrol na Mga Pagsubok

Isang randomized na multicentric phase II na klinikal na pagsubok ang nag-enroll ng 92 mga pasyente upang 

pag-aralan ang pagdaragdag ng Nimotuzumab sa dalawang regimen ng pamantayan ng pangangalaga katulad 

ng Radiotherapy (RT) at Chemotherapy (CT) + RT sa pamamahala ng stage III at stage IVA na hindi naresect na 

kanser sa ulo at leeg. Ang dalawang grupo ay pantay na naitugma sa edad, kasarian, yugto ng tumor at baseline 

KPS na walang pagkakaiba sa istatistika sa pagitan ng mga pangkat. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng 

Nimotuzumab bilang 200 mg IV infusion linggu-linggo isang beses sa loob ng 6 na linggo. Ang tugon sa 

paggamot ay nasuri sa pagtatapos ng 3 buwan at 6 na buwan. Isang kabuuang labing-anim na pasyente ang 

hindi nasusuri. 76 na mga pasyente ay nasusuri para sa pagsusuri ng pagiging epektibo.

Ang layunin ng mga rate ng pagtugon (ORR) sa iba't ibang grupo ng paggamot ay:

Mga pangkat ng paggamot
n =54# ORR % (p value)

Indikasyon
Ang Nimotuzumab ay ipinahiwatig para sa paggamit sa paggamot ng advanced na 
Squamous Cell Carcinoma ng rehiyon ng Ulo at Leeg na may kasabay na chemotherapy 
at/o radiotherapy.

Nimotuzumab +RT 13 76.47∗(0.02)

RT 7 36.84

Nimotuzumab +CT+RT 20 100.00♦(0.02)

CT+RT 14 70.00 Dosis at Paraan ng Pangangasiwa
Ang Nimotuzumab ay pinangangasiwaan bilang tuluy-tuloy na intravenous (IV) infusions sa 
lingguhang dosis na 200 mg sa loob ng 6 na linggo, kasabay ng isang karaniwang radiotherapy at/
o chemotherapy para sa mga kanser sa ulo at leeg. Ang 200 mg ng antibody ay natunaw sa 250 
ML ng sodium chloride at na-infuse sa loob ng 60 minuto.

∗

♦
Nimotuzumab + RT vs RT
Nimotuzumab +CT+ RT vs CT+RT

#
54 na mga pasyente ang nagpakita ng ORR ng 76 na masusuri para sa pagsusuri

Hindi nasira ng Nimotuzumab ang KPS ng pasyente nang idagdag ito sa CT+RT at RT. 
Ang Nimotuzumab kapag ginamit kasabay ng CT at / o RT ay nagpakita ng mas mataas 
na Layunin na Rate ng Pagtugon kaysa sa mga control group na paggamot. Sa 30 
buwang follow up2, ang survival rate sa Nimotuzumab plus Chemoradiation arm ay 
69.5% kumpara sa 21.7% sa chemoradiation alone arm at sa Nimotuzumab plus 
radiotherapy arm ay 39.1% kumpara sa 21.7% sa radiotherapy alone arm. Ang 
pagdaragdag ng Nimotuzumab sa Chemoradiation ay nagresulta sa pagbawas sa 
panganib ng kamatayan (rrd) ng 85 % (HR 0.15, p-0.0006) at sa RT ng 36 % rrd (HR0.64, 
p 0.33) (OS bawat protocol).

Sa panahon ng pagbabanto na may normal na asin, siguraduhin na ang lahat ng pag-iingat ay ginawa upang 

maiwasan ang hindi sinasadyang kontaminasyon. Sa kaso ng anumang labo na makikita sa solusyon ito ay dahil 

sa hindi sinasadyang kontaminasyon ng microbial. Sa ganoong kaso mangyaring itapon ang solusyon at 

maghanda ng sariwang solusyon.

Masamang Reaksyon
Sa isang randomized na klinikal na pagsubok sa mga pasyente na may mga kanser sa ulo at leeg 
kung saan ang Nimotuzumab ay ginamit nang sabay-sabay na may o walang RT at/o CT, ang 
karaniwang naiulat na mga salungat na kaganapan sa pangkat ng radiotherapy ay lagnat,
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panginginig, mucositis, pruritis, urticaria/pantal, sakit ng ulo, hypertension at pagbabagu-bago sa 
presyon ng dugo. Ang mga naiulat na masamang kaganapan sa chemo radiotherapy group ay 
mucositis, asthenia, pagkahilo, hematuria (microscopic), pagsusuka at maluwag na dumi. Ang 
pantal at panginginig lamang ang na-rate ng imbestigador bilang tiyak na nauugnay sa 
Nimotuzumab. Ang mga salungat na pangyayaring ito ay banayad hanggang katamtaman ang 
kalubhaan, ang paglilimita sa sarili ay mababawi at malamang o posibleng nauugnay sa 
Nimotuzumab. Tatlong pasyente ang nagpakita ng unang reaksyon ng pagbubuhos ng dosis at 
gumaling nang walang anumang mga sequelae at nakayanan ang mga kasunod na pagbubuhos 
ng Nimotuzumab. Isang pasyente ang nagkaroon ng seryosong anaphylactic reaction na may 
pantal sa balat na ginagamot ng symptomatic therapy at inalis sa pag-aaral.

Ang mababang tugon na anti-idiotypic ay nagpapahiwatig ng pagiging makatao ng 
antibody at maaari ring maging responsable para sa mababang reaksyon ng 
hypersensitivity. Ang pagbuo ng isang immunogenic na tugon ay nakasalalay sa isang 
bilang ng mga kadahilanan tulad ng oras ng pagkolekta ng sample, paghawak ng 
sample, oras ng koleksyon, pinag-uugatang sakit at kasabay na gamot. Ang saklaw ng 
pagbuo ng mga antibodies sa Nimotuzumab ay hindi kapani-paniwala.

Gamitin sa pagbubuntis at paggagatas 

Gamitin sa Pagbubuntis

Ang mga pag-aaral sa pagpaparami ng hayop ay hindi isinagawa kasama ang Nimotuzumab.
Gayunpaman, ang EGFR ay naisangkot sa kontrol ng pag-unlad ng prenatal at 
samakatuwid ay maaaring mahalaga para sa normal na organogenesis, paglaganap, at 
pagkita ng kaibahan sa pagbuo ng embryo. Ang Human IgG1 ay kilala na tumatawid sa 
placental barrier; samakatuwid ang antibody ay may potensyal na maipasa mula sa ina 
patungo sa pagbuo ng fetus. Ngunit hindi alam kung ang antibody ay maaaring 
magdulot ng pinsala sa fetus kapag ibinibigay sa isang buntis. Ang antibody ay dapat 
lamang ibigay sa isang buntis na babae, o sinumang babaeng hindi gumagamit ng 
sapat na contraception kung ang potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa 
potensyal na panganib sa fetus. Kung ang pasyente ay buntis habang tumatanggap ng 
gamot na ito, dapat na ipaalam sa kanya ang potensyal na panganib sa fetus at/o ang 
potensyal na panganib para sa pagkawala ng pagbubuntis.

Sa grupong chemo radiotherapy, ang proporsyon ng mga pasyenteng nag-uulat ng grade III at IV 
na masamang kaganapan sa braso ng Nimotuzumab ay higit pa kaysa sa braso na walang 
Nimotuzumab. Ang mga masamang kaganapang ito ay kadalasang nauugnay sa kasabay na 
CT+RT kaysa sa Nimotuzumab. Ang pangkat ng radiotherapy ay nagpakita ng proporsyon ng mga 
pasyente na may grade III at IV na masamang mga kaganapan na mas nasa braso na walang 
Nimotuzumab kaugnay sa RT kaysa sa braso ng Nimotuzumab. Ang pagdaragdag ng 
Nimotuzumab ay hindi ipinakita na nagpapalakas ng mga nakakalason na epekto ng RT.

Ang reaksyon ng anaphylactic na balat ay ang tanging SAE na naiulat dahil sa 
Nimotuzumab. Ang iba pang mga SAE na iniulat ay dahil sa pinagbabatayan na 
malignant disorder o bilang resulta ng paggamot na may kasabay na chemotherapy o 
radiotherapy.

Gamitin sa Lactation
Hindi alam kung ang antibody ay itinago sa gatas ng tao. Mula sa tao
Ang IgG1 ay itinago sa gatas ng tao, ang potensyal para sa pagsipsip at pinsala sa sanggol 
pagkatapos ng paglunok ay hindi alam. Walang ginawang rekomendasyon sa potensyal na 
benepisyo kumpara sa panganib ng pagbibigay ng Nimotuzumab sa mga nagpapasusong ina.

Sa klinikal na pagsubok sa advanced nasopharyngeal squamous carcinoma, ang 
pinakamadalas na nakikitang masamang reaksyon ay kinabibilangan ng mababang 
lagnat, hypotension, pagduduwal, pagkahilo at pantal sa balat. Kabilang sa 70 mga 
pasyente ng eksperimentong grupo na ginagamot sa gamot, ang saklaw ng Grade I 
fever, , ay 4.28%, at ang pinakamataas na temperatura ay 39 oC, na bumaba 
pagkatapos ng paggamot at hindi nakagambala sa iskedyul ng therapy; ang saklaw ng 
hypotension at pagkahilo ay 2.86%, at ang pinakamababang presyon ng dugo na 
naitala ay 80/50, na naging normal pagkatapos ng pahinga. Ang saklaw ng Grade I na 
pagduduwal at pantal sa balat, ay 1.43%.

Paggamit ng Pediatric

Ang mga klinikal na pag-aaral ay kasalukuyang nagpapatuloy sa mga pediatric na pasyente na may neurological

mga tumor na walang makabuluhang masamang kaganapan na nauugnay sa

Nimotuzumab.
Efficacy sa heavily pretreated relapse high grade gliomas sa mga bata at

Ang mga masamang reaksyon na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok nang ginamit ang 
Nimotuzumab kasama ng radiotherapy para sa paggamot ng mga advanced na epidermal derived 
tumor sa mga kanser sa ulo at leeg ay inuri bilang karaniwan at bihirang mga reaksyon, at 
nakalista sa Talahanayan 1. Karamihan sa mga salungat na reaksyon na nauugnay sa gamot, ay 
nasa Grade I at II na kalubhaan. Walang pantal sa balat o iba pang toxicity sa balat ang naiulat.

ang mga kabataan ay ipinakita sa isang Phase II na pag-aaral. Ang paulit-ulit na 
paggamit ng Nimotuzumab bilang monotherapy ay mahusay na disimulado at ligtas. 
Wala sa mga SAE ang itinuturing na nauugnay sa pag-aaral ng gamot. Ang mga klinikal 
na pagkasira ay kadalasang nauugnay sa mga komplikasyon ng sakit sa tumor, pag-
unlad ng tumor o, bihira, sa isa pang kaakibat na sakit. Sa partikular, walang mga 
reaksiyong alerhiya o malubhang balat o gastrointestinal toxicity ang naobserbahan.

Talahanayan 1 Ang insidente ng mga karaniwang masamang reaksyon sa mga pasyenteng may advanced na 

epidermal derived cancers Walang mga alalahanin sa kaligtasan ang lumitaw mula sa mga pagsusuri sa laboratoryo, mahahalagang 

palatandaan, o mga natuklasan sa pisikal na pagsusuri. Walang nakitang malubhang hematological o non-

hematological side effect na nauugnay sa Nimotuzumab antibody, na nagpapaliit sa panganib ng mga malalang 

impeksyon, pagsasalin ng dugo at pagpapaospital.

Insidence%
Baitang I

Insidence%
Baitang II

Insidence%
Baitang III

Salungat na reaksyon

Lagnat 14.2 2.6 16.8
Panginginig 11.6 5.2 16.8

Paggamit ng Geriatric

Ang pinakamataas na limitasyon sa edad na nasuri sa mga klinikal na pag-aaral ng kanser sa ulo at leeg ayPagduduwal at pagsusuka 10.9 2.6 13.5
Panginginig 12.2 1.3 13.5 78 taon. Ang mga klinikal na pag-aaral na isinagawa kasama ang Nimotuzumab ay hindi sapat 

upang magpakita ng anumang pagkakaiba sa tugon dahil sa epekto ng katandaan.Hypotension 5.2 2.6 7.8
kahinaan 7.8 0.0 7.8
Sakit ng ulo 5.6 0.0 5.6 Labis na dosis

Ito ay ipinakita sa mga nakumpletong klinikal na pagsubok ang dosis hanggang sa 400 mgAnemia 4.3 1.3 5.6
ay ligtas sa mga tao. Walang konklusyon na magagamit ngayon tungkol sa kaligtasan para sa mga dosis na higit 

sa 400 mg.
Acral Cyanosis 3.0 2.6 5.6

Sa isang solong braso na hindi randomized na klinikal na pagsubok, ang isang pasyente ay 
nagkaroon ng grade 3 antok pagkatapos ng kanyang unang dosis. Ang iba pang banayad o 
katamtamang reaksyon ay lagnat, pagsusuka, pagduduwal, hypotension, panginginig, 
panginginig, sakit ng ulo, disorientation, precordial pain, dysphasia at myalgias. Ang mga 
masamang pangyayaring ito ay kinokontrol ng karaniwang gamot. Ang toxicity ng irradiation ay 
hindi pinalala ng pagdaragdag ng Nimotuzumab sa karaniwang radiotherapy.

Packaging
Magagamit bilang isang karton ng 4 na vial at bawat vial na 10mL (50 mg ng
Nimotuzumab).

Katatagan at Imbakan
Ang BIOMab EGFRTM (Nimotuzumab) ay dapat na nakaimbak sa refrigerator sa

Sa pangalawang hindi randomized na pag-aaral sa mga pasyente ng SCCHN ang 
pinakakaraniwang radiation na nauugnay sa masamang mga kaganapan ay ang 
pagbabago ng lasa, dysphagia, stomatitis, mucositis, at pananakit sa lalamunan at 
pamumula ng balat sa larangan ng radiation. Wala sa mga ito ang hindi inaasahan at 
walang lumilitaw na anumang exacerbation na nauugnay sa pangangasiwa ng 
antibody. Ang pagduduwal at pagkapagod ay ang pinakakaraniwang naiulat na hindi 
nauugnay sa radiation na masamang kaganapan. Ang mga reaksyon ng pagbubuhos 
ay nangyari lamang sa apat na pasyente na tumatanggap ng isang partikular na lote ng 
Nimotuzumab. Mayroong 13 SAE na naiulat. Ang mga malubhang salungat na 
kaganapan na iniulat ay higit sa lahat dahil sa pag-unlad ng sakit o metastatic na sakit 
at itinuring na walang kaugnayan sa therapy sa pag-aaral. Kabilang dito ang dalawang 
pagkamatay;

temperatura sa pagitan ng 2°C at 8°C. Huwag mag-freeze. Pagyeyelo at lasaw na kalooban
sirain ang biological na aktibidad ng Nimotuzumab.
Ang Nimotuzumab na diluted sa sodium chloride solution ay pisikal at kemikal
matatag sa loob ng 12 oras sa ilalim ng 2~8 oC, at para sa 6 na oras sa temperatura ng silid (25 ± 
3°C). Maaaring hindi aktibo ang Nimotuzumab sa inihandang solusyon na lampas sa mga 
kondisyong ito, ang solusyon ay dapat na itapon at ang sariwang solusyon ay inihanda para sa 
pagbubuhos.

Shelf life
24 na buwan.
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Mga pag-iingat
Ang BIOMab EGFRTM ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng may kilala
hypersensitivity sa Nimotuzumab o sa alinman sa mga kilalang bahagi ng formulation. 
(Tingnan ang DESCRIPTION para sa iba pang mga bahagi sa pagbabalangkas)

Contraindication
Walang alam.

Interaksyon sa droga
Ang epekto ng magkakasabay na pangangasiwa ng iba pang mga gamot sa Nimotuzumab at
ang kabaligtaran ay hindi nasuri.

Immunogenicity
Ang immunotoxicity na pag-aaral sa mga berdeng unggoy na binubuo ng apat na intra-dermal
dosis ng adjuvanted- Nimotuzumab ay nakakuha lamang ng sub maximal na immunogenic na 
tugon, na nagpapahiwatig ng mas mababang immunogenecity na may nonadjuvanted-
Nimotuzumab.

Ang immunogenicity [human anti-human antibody (HAHA)] upang matukoy ang 
antiidiotypic na tugon laban sa Nimotuzumab ay nasuri sa mga klinikal na pag-aaral sa 
isa at maramihang dosis hanggang sa maximum na 2400mg na may follow-up na isang 
taon. Sa 34 na pasyenteng nasuri ay isang pasyente lamang ang nagpakita ng tugon.
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