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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Erbitux 
cetuximab 

Ez a dokumentum az Erbitux-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója. 
Azt mutatja be, hogy az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottságának (CHMP) a gyógyszerre 
vonatkozó értékelése miként vezetett a forgalomba hozatali engedély kiadását támogató 
véleményéhez és az Erbitux alkalmazási feltételeire vonatkozó ajánlásaihoz. 

Milyen típusú gyógyszer az Erbitux? 

Az Erbitux oldatos infúzió (vénába történő becsepegtetésre), amelynek hatóanyaga a cetuximab. 

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Erbitux? 

Az Erbitux-ot áttétes vastagbél- és végbéldaganat kezelésére alkalmazzák. Az „áttétes” azt jelenti, 
hogy a daganat a szervezet más részeire is átterjedt. Az Erbitux-ot olyan betegek kezelésére 
alkalmazzák, akiknél a tumorsejtek felszínén megtalálható az epidermális növekedési faktor receptor 
(EGFR) nevű fehérje, és a tumorsejtek a „RAS” nevű géncsalád „vad típusú” (nem mutáns) változatait 
tartalmazzák. Az Erbitux-ot a következő módokon alkalmazzák: 

• irinotekánt tartalmazó daganatellenes kezelésekkel együtt; 

• az oxaliplatin-tartalmú FOLFOX kezeléssel együtt olyan betegeknél, akiket előzőleg nem kezeltek; 

• önállóan, amennyiben a korábbi, oxaliplatint és irinotekánt tartalmazó kezelések nem jártak 
sikerrel, és a beteg nem kaphat irinotekánt. 

Az Erbitux-ot a fej vagy a nyak „laphámsejtes” daganatainak kezelésére is alkalmazzák. Az ilyen típusú 
daganatos betegségek a száj vagy a torok, illetve más szervek, például a gége (hangszalagokat 
tartalmazó szerv) belső felületének sejtjeit érintik. Lokálisan előrehaladott daganat esetében (amikor a 
tumor növekszik, de nem terjed tovább) az Erbitux-ot sugárterápiával kombinálva alkalmazzák. 
Visszatérő (azaz a korábbi kezelést követően ismét megjelenő) vagy áttétes daganat esetében az 
Erbitux-ot „platina-alapú” daganatellenes gyógyszerrel kombinálva alkalmazzák (beleértve olyan 
gyógyszereket, mint a ciszplatin vagy a karboplatin). 
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A gyógyszer csak receptre kapható. 

Hogyan kell alkalmazni az Erbitux-ot? 

Az Erbitux csak a daganatellenes gyógyszerek alkalmazásában jártas orvos felügyelete alatt adható, és 
csak abban az esetben, ha rendelkezésre állnak az újraélesztéshez szükséges berendezések. Az Erbitux 
alkalmazása előtt, az allergiás reakciók megelőzése céljából a betegnek antihisztamint és 
kortikoszteroidot kell kapnia. A betegeket az infúzió beadását követő legalább egy órán át is szoros 
megfigyelés alatt kell tartani az allergiás reakció esetleges jeleinek észlelése céljából. 

Az Erbitux-ot hetente egyszer kell beadni. Az első infúzió adagja 400 mg/testfelület-négyzetméter (a 
beteg magassága és testsúlya alapján kell kiszámítani), amelyet 2 órán keresztül kell beadni. Az ezt 
követő infúziók adagja 250 mg/testfelület-négyzetméter, beadási ideje pedig egy óra. Önállóan vagy 
más daganatellenes gyógyszerekkel együtt alkalmazva az Erbitux-kezelést addig kell folytatni, amíg a 
beteg reagál arra. Sugárterápia melletti alkalmazás esetén az Erbitux-kezelés a sugárterápia 
megkezdése előtt egy héttel kezdődik, és a sugárterápia végéig tart. 

Hogyan fejti ki hatását az Erbitux? 

Az Erbitux hatóanyaga, a cetuximab, egy monoklonális antitest. A monoklonális antitest olyan antitest 
(fehérjetípus), amelyet úgy alakítottak ki, hogy felismerjen egy, a szervezetben található specifikus 
(antigénnek nevezett) struktúrát, és ahhoz kötődjön. A cetuximabot úgy alakították ki, hogy az 
epidermális növekedési faktor receptorhoz (EGFR) kötődjön, amely bizonyos daganatsejtek felszínén 
található meg. Az EGFR aktiválja a RAS nevű géneket, amelyek a sejtek növekedésében vesznek részt; 
a cetuximab pedig az EGFR-hez kötődve megakadályozza ezt, illetve a daganatsejtek további 
növekedését. Az EGFR a vastagbél-, illetve végbéldaganatok 79–89%-a, valamint a feji és a nyaki 
laphámsejtes daganatok több mint 90%-a esetében van jelen a sejtek felszínén. 

Milyen módszerekkel vizsgálták az Erbitux-ot? 

Az Erbitux-ot áttétes vastagbél-, illetve végbéldaganat esetén 6 fő vizsgálatban tanulmányozták: 

• Két vizsgálat az Erbitux-szal kiegészített, irinotekánnal, illetve oxaliplatinnal (FOLFOX) 
kombinált terápiák hatásait tanulmányozta 1535, kemoterápiás kezelésben még nem részesült 
betegnél; egy harmadik vizsgálat pedig két, Erbitux-szal kiegészített, oxaliplatint tartalmazó 
(az egyik esetben a FOLFOX-hoz hasonló) kombinált terápia hatásait tanulmányozta 1630 
beteg részvételével. 

• Három vizsgálatban pedig 2 199 olyan beteg vett részt, akiknél az előzetes irinotekán-, vagy 
oxaliplatin-kezeléssel, illetve mindkettővel végzett terápiát követően a betegség súlyosbodott, 
illetve akik nem szedhették ezeket a gyógyszereket. 

A fej és a nyak daganatai esetében az Erbitux-ot két fő vizsgálatban tanulmányozták: 

• Az első vizsgálat során a sugárterápiát kiegészítő Erbitux-kezelés hatását vizsgálták 424 olyan 
beteg bevonásával, akiknél a betegség lokálisan előrehaladott volt. 

• A második vizsgálatban 442 olyan betegnél vizsgálták az Erbitux platina-alapú daganatellenes 
gyógyszerekkel kombinált alkalmazásának hatásait, akiknél a daganat visszatért, illetve áttétes 
volt. 

Az összes vizsgálatban a betegség súlyosbodásáig eltelt időt, illetve a betegek túlélési idejét figyelték 
meg. A legtöbb vizsgálat során elkülönítették a vad típusú KRAS-t (a RAS-gének egyik típusát), illetve 
a mutáns KRAS-t tartalmazó tumorban szenvedő betegek eredményeit. Az egyik vizsgálatban 
ezenkívül különválasztották az olyan betegek eredményeit, akiknél a daganatban valamennyi RAS-gén 
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vad típusú formája megtalálható volt, az olyan betegekétől, akiknél bármilyen RAS-gén mutáns 
formája volt jelen. Ha a RAS-gének (mint például a KRAS) mutálódnak, akkor az EGFR általi aktiválás 
nélkül is növekedésre serkenthetik a daganatsejteket, így ebben az esetben az Erbitux-tól nem várható 
jelentős hatás. 

Milyen előnyei voltak az Erbitux alkalmazásának a vizsgálatok során? 

A vastagbél-, illetve végbéldaganatra vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy az Erbitux 
összességében növelte a daganat súlyosbodásáig eltelt időt, illetve a betegek túlélési idejét: 

• A kemoterápiában korábban nem részesült olyan betegeknél, akiknél a daganatban vad típusú 
KRAS volt jelen, hosszabb idő telt el a betegség súlyosbodása nélkül, amikor az irinotekánt 
tartalmazó kemoterápiájukat Erbitux-szal egészítették ki (átlagosan 9,9 hónap, 8,4 hónappal 
szemben). Az Erbitux-szal kiegészített, oxaliplatint tartalmazó (FOLFOX) kemoterápiában részesült 
olyan betegeknél, akiknél vad típusú RAS volt jelen, hosszabb idő telt el a betegség 
súlyosbodásáig, mint a kizárólag FOLFOX terápiában részesülő betegek esetében (átlagosan 12,0 
hónap, 5,8 hónappal szemben). A harmadik vizsgálatban azonban a vad típusú KRAS-t tartalmazó 
daganatban szenvedő betegek túlélési ideje csak 16,3 hónap volt, amikor a FOLFOX-hoz hasonló, 
másik oxaliplatin-alapú terápia mellé Erbitux-ot kaptak, míg kizárólag oxaliplatin-alapú terápia 
esetén 18,2 hónap. 

• A korábban kemoterápiával kezelt betegekre irányuló első vizsgálatban nem vizsgálták a RAS-
mutációkat, azonban a másik kettőben az olyan betegeknél, akiknél a vad típusú KRAS volt jelen a 
daganatban, az Erbitux-kombináció alkalmazása mellett hosszabb idő telt el a betegség 
súlyosbodása nélkül. Az oxaliplatin- és irinotekán-kezelésekre nem reagáló betegek esetében az 
Erbitux alkalmazása mellett átlagosan 3,6 hónap telt el a betegség súlyosbodásáig, míg a 
leghatékonyabb támogató (a tüneteket enyhítő, de a daganatot nem gyógyító) kezelés kizárólagos 
alkalmazása mellett 1,9 hónap. Az oxaliplatin-kezelésre nem reagáló betegek esetében az Erbitux 
és az irinotekán kombinációjának alkalmazásával a betegség súlyosbodásáig átlagosan 4,0 hónap 
telt el, míg a kizárólag irinotekán-kezelésben részesülők esetében 2,6 hónap. 

A fej és a nyak lokálisan előrehaladott daganatai esetében a sugárterápia mellé adott Erbitux-szal a 
betegség súlyosbodásáig eltelt idő meghosszabbodott (átlagosan 24,4 hónap, 14,9 hónappal 
szemben). A fej és a nyak visszatérő vagy áttétes daganatai esetében a túlélési idő hosszabb volt, 
amikor az Erbitux-ot platina-alapú daganatellenes gyógyszerekkel kombinálták (átlagosan 10,1 hónap, 
7,4 hónappal szemben). 

Milyen kockázatokkal jár az Erbitux alkalmazása? 

Az Erbitux leggyakoribb mellékhatásai (10 beteg közül több mint 1-nél jelentkezik) a bőrreakciók, 
például kiütés, alacsony magnézium-szintek a vérben, az infúzióval kapcsolatos enyhe vagy közepesen 
súlyos tünetek (például láz, hidegrázás, szédülés és légzési nehézségek), a szájnyálkahártya 
gyulladása, valamint egyes májenzimek megemelkedett szintje. A bőrreakciók a betegek több mint 
80%-ánál jelentkeztek. Az Erbitux alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes 
felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Az Erbitux nem alkalmazható oxaliplatin-tartalmú kemoterápia mellett olyan, áttétes vastagbél-, illetve 
végbéldaganatban szenvedő betegeknél, akiknél mutáns RAS van jelen, illetve akiknél a RAS-státusz 
nem ismert. A korlátozások teljes felsorolása a betegtájékoztatóban található. 

Az Erbitux súlyos reakciókat válthat ki az infúzió során, ezért a gyógyszer beadása alatt a betegeket 
szoros megfigyelés alatt kell tartani. 
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Miért engedélyezték az Erbitux forgalomba hozatalát? 

A CHMP megállapította, hogy az Erbitux alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért 
javasolta a forgalomba hozatali engedély kiadását. 

Az Erbitux-szal kapcsolatos egyéb információ 

2004. június 29-én az Európai Bizottság az Erbitux-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész 
területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

Az Erbitux-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Amennyiben az Erbitux-szal történő 
kezeléssel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, olvassa el a (szintén az EPAR részét 
képező) betegtájékoztatót, illetve forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 12-2013. 
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