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Kokkuvõte üldsusele 

Erbitux 
tsetuksimaab 

See on ravimi Erbitux Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas 
inimravimite komitee hindas ravimit Erbitux ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse 
komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada. 

Mis on Erbitux? 

Erbitux on infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus), mis sisaldab toimeainena tsetuksimaabi. 

Milleks Erbituxi kasutatakse? 

Erbituxi kasutatakse metastaatilise käär- või pärasoolevähi raviks. Metastaatiline (siiretega) tähendab, 
et vähk on levinud organismis ka mujale. Erbituxi kasutatakse patsientidel, kelle vähirakkude pinnal on 
valku, mida nimetatakse epidermaalse kasvuteguri retseptoriks (EGFR), ja kelle vähirakud sisaldavad 
muteerumata RAS-geeni. Seda tohib kasutada nii: 

• koos irinotekaani sisaldava vähiraviga; 

• koos oksaliplatiini sisaldava FOLFOX-raviga patsientidel, keda varem ei ole ravitud; 

• ainsa ravimina, kui varasem ravi oksaliplatiini ja irinotekaaniga on ebaõnnestunud ning patsient ei 
saa kasutada irinotekaani. 

Erbituxi kasutatakse ka pea ja kaela lamerakk-kartsinoomide raviks. Need vähivormid mõjutavad suu 
või kõri limaskesta rakke või hääleaparaati. Lokaalselt kaugelearenenud (metastaasideta) vähi korral 
kasutatakse Erbituxi koos kiiritusraviga. Korduva (haigus on pärast ravi taastunud) või metastaatilise 
vähi korral kasutatakse Erbituxi koos plaatinat sisaldava vähiravimiga (näiteks tsisplatiin ja 
karboplatiin). 

Erbitux on retseptiravim. 
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Kuidas Erbituxi kasutatakse? 

Ravi Erbituxiga tohib alustada üksnes vähiravimite kasutamises kogenud arsti järelevalve all ja 
haiglakeskkonnas, kus on olemas elustamisvahendid. Enne Erbituxi esmakordset manustamist tuleb 
patsientidele anda antihistamiini ja kortikosteroide allergilise reaktsiooni ennetamiseks. Patsiente tuleb 
ka hoolikalt jälgida allergilise reaktsiooni sümptomite suhtes vähemalt 1 tund pärast infusiooni. 

Erbituxi manustatakse üks kord nädalas. Esmane infusiooniannus on 400 mg kehapindala ruutmeetri 
kohta (arvutatud patsiendi pikkuse ja kehamassi järgi) kahe tunni jooksul. Järgnevad 
infusiooniannused on 250 mg/m2 ühe tunni jooksul. Kui Erbituxi kasutatakse ainsa ravimina või koos 
teiste vähiravimitega, kestab ravi nii kaua, kui patsiendil tekib ravivastus. Kui Erbituxi kasutatakse 
koos kiiritusraviga, alustatakse ravi Erbituxiga üks nädal enne kiiritusravi algust ja jätkatakse kuni 
kiiritusravi lõpetamiseni. 

Kuidas Erbitux toimib? 

Erbituxi toimeaine tsetuksimaab on monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis tunneb ära organismis 
leiduva teatud aine (antigeeni) ja seondub sellega. Tsetuksimaab seondub kasvajarakkude pinnal 
leiduvate epidermaalse kasvuteguri retseptoritega (EGFR). EGFR aktiveerib rakkude kasvus osalevaid 
RAS-geene. EGFR-ga seondudes takistab tsetuksimaab seda protsessi vähirakkudes, pärssides nende 
kasvu. Epidermaalse kasvuteguri retseptoreid leidub 79–89% kolorektaalsete vähivormide ja enam kui 
90% pea- ja kaelapiirkonna lamerakuliste vähivormide rakkude pinnal. 

Kuidas Erbituxi uuriti? 

Metastaatilise käär- ja pärasoolevähi korral uuriti Erbituxi kuues põhiuuringus: 

• kahes uuringus osales 1535 patsienti, kes ei olnud varem keemiaravi saanud. Uuringus 
vaadeldi Erbituxi lisamise toimet irinotekaani või oksaliplatiini (FOLFOX) ravile; kolmandas 
uuringus (1630 patsienti) vaadeldi samuti Erbituxi lisamise toimet kahele oksaliplatiini 
sisaldava ravi kombinatsioonile (neist üks oli sarnane FOLFOXiga); 

• kolmes uuringu osales 2199 patsienti, kes ei saanud kasutada irinotekaani ja oksaliplatiini või 
kelle haigus süvenes neid ravimeid kas eraldi või koos kasutades. 

Erbituxi tõhusust pea- ja kaelapiikonna kasvajate ravis uuriti kahes põhiuuringus: 

• esimeses uuringus osales 424 lokaalselt kaugelearenenud vähiga patsienti. Uuringus vaadeldi 
Erbituxi kiiritusravile lisamise tõhusust; 

• teises uuringus osales 442 korduva või metastaatilise vähiga patsienti ning selles uuriti Erbituxi 
toimet selle lisamisel plaatinat sisaldava vähiravimi kombinatsioonile. 

Kõikides uuringutes vaadeldi aega vähi progresseerumiseni ja patsientide elulemust. Enamikus 
uuringutes vaadeldi eraldi muteerumata ja muteerunud KRAS-geeniga (RAS-geeni alaliik) kasvajatega 
patsientide tulemusi. Ühes uuringus vaadeldi eraldi ka muteerumata ja muteerunud RAS-geenidega 
kasvajatega patsientide tulemusi. Muteerunud RAS-geenid (näiteks KRAS) võivad stimuleerida 
kasvajarakkude kasvu ka ilma EGFR-poolse aktiveerimiseta, mistõttu Erbituxist ei oleks suurt abi. 

Milles seisneb uuringute põhjal Erbituxi kasulikkus? 

Käär- ja pärasoolevähi uuringutes osalenud patsientidel, kes said Erbituxi, kulus haiguse süvenemiseni 
rohkem aega või elasid nad üldiselt kauem järgmistel juhtudel. 
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• Muteerumata KRAS-geeniga kasvajatega patsientidel, kes ei olnud varem keemiaravi saanud, kulus 
haiguse süvenemiseni rohkem aega, kui nad said lisaks irinotekaani sisaldavale keemiaravile ka 
Erbituxi (haiguse süvenemiseni Erbituxi lisamisel kulus keskmiselt 9,9 kuud võrreldes 8,4 kuuga, kui 
seda ei lisatud). Kui oksaliplatiini sisaldavale keemiaravile (FOLFOX) lisati Erbituxi, kulus 
muteerumata RAS-geeniga patsientidel haiguse süvenemiseni rohkem aega kui ainult FOLFOX-ravi 
korral (keskmiselt 12,0 kuud võrreldes 5,8 kuuga). Kolmandas uuringus oli Erbituxi lisamisel 
oksaliplatiini sisaldavale keemiaravile (sarnane FOLFOX-raviga) muteerumata KRAS-geeniga 
patsientide elulemus 16,3 kuud võrreldes 18,2 kuuga, kui kasutati ainult oksaliplatiini sisaldavat ravi. 

• Esimeses uuringus varem keemiaravi saanud patsientidel ei vaadeldud RAS-geeni muteerumist, 
kuid ülejäänud kahes uuringus kulus muteerumata KRAS-geeniga patsientidel rohkem aega 
haiguse süvenemiseni kui ravile lisati Erbituxi. Patsientidel, kelle ravi irinotekaani ja oksaliplatiiniga 
ei andnud tulemusi, kulus haiguse süvenemiseni Erbituxi lisamisel keskmiselt 3,6 kuud ning üksnes 
parimat toetavat ravi (sümptomite, kuid mitte vähi ravi) saanud patsientidel 1,9 kuud. 
Progresseerumiseta elulemus oli patsientidel, kelle ravi oksaliplatiiniga ei andnud tulemusi, Erbituxi 
ja irinotekaani kasutamisel 4 kuud ning ainult irinotekaani kasutamisel 2,6 kuud. 

Pea- ja kaelapiirkonna paikse vähi korral kulus haiguse süvenemiseni Erbituxi lisamisel kiiritusravile 
rohkem aega (keskmiselt 24,4 kuud võrreldes 14,9 kuuga). Pea- ja kaelapiirkonna korduva vähi korral 
oli Erbituxi lisamisel plaatinat sisaldava vähiravimi kombinatsioonile elulemus pikem (10,1 kuud 
võrreldes 7,4 kuuga). 

Mis riskid Erbituxiga kaasnevad? 

Erbituxi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on nahareaktsioonid, 
nagu lööve, hüpomagneseemia (vere väike magneesiumisisaldus), kerged või mõõdukad 
infusioonireaktsioonid (palavik, külmavärinad, peapööritus ja hingamisraskused), mukosiit (suu 
limaskesta põletik) ja maksaensüümide suurenenud sisaldus. Nahareaktsioone on esinenud enam kui 
80%-l patsientidest. Erbituxi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Erbituxi ei tohi kasutada koos oksaliplatiini sisaldava keemiaraviga, kui patsiendil on metastaatiline 
muteerunud RAS-geeniga kolorektaalvähk või kui patsiendi RAS-geeni staatus ei ole teada. Piirangute 
täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Erbituxi infusiooni ajal võib tekkida tugevaid reaktsioone ning patsiente peab ravimi manustamise ajal 
hoolikalt jälgima. 

Miks Erbitux heaks kiideti? 

Inimravimite komitee otsustas, et Erbituxi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas anda müügiloa. 

Muu teave Erbituxi kohta 

Euroopa Komisjon andis Erbituxi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 29. juunil 
2004. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Erbituxi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Erbituxiga toimuva ravi 
kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) 
või pöörduge oma arsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2013. 
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