
  Översikt av sjukdomsepidemiologin 

Vectibix används för behandling av kolorektalcancer (cancer i tjocktarmen) hos vuxna 

patienter med en särskild typ av tumör som kallas ”vildtyp RAS-tumör”. 

Kolorektalcancer är globalt sett den tredje vanligaste cancerformen hos män och den näst 

vanligaste hos kvinnor. Under 2008 upptäcktes totalt 663 000 nya fall av kolorektalcancer 

hos män och 570 000 nya fall hos kvinnor. Antalet människor med kolorektalcancer varierar i 

olika delar av världen. Sextio procent av fallen av kolorektalcancer inträffar i världens 

utvecklade regioner.  Den lägsta förekomsten av kolorektalcancer observeras i Afrika 

(förutom Sydafrika) och Syd- och Centralasien. 

Kolorektalcancer är vanligare hos äldre än hos yngre personer. Mer än 90 procent av fallen 

förekommer hos människor som är 50 år eller äldre. I allmänhet är kolorektalcancer något 

vanligare hos män än hos kvinnor, även om detta varierar i olika delar av världen. 

Kolorektalcancer är dessutom vanligare bland afroamerikaner jämfört med andra 

folkgrupper. 

Andra riskfaktorer för kolorektalcancer är andra tarmsjukdomar (som inflammatorisk 

tarmsjukdom), kolorektalcancer hos nära släktingar, dålig kost (som för mycket fett eller för 

lite fibrer), övervikt eller fetma, för stort alkoholintag samt rökning. 

Hos ungefär 30 % av alla patienter med kolorektalcancer kommer cancern att sprida sig till 

andra delar av kroppen. Den här spridningen av cancern kallas metastaserande cancer.  

Människor med metastaserande kolorektalcancer har lägre överlevnadschans än de vars 

cancer inte har spridits. 

  Sammanfattning av behandlingsfördelar 

Vectibix används för att behandla metastaserande cancer i tjocktarmen eller ändtarmen. 

Denna typ av cancer har spridit sig från tjocktarmen till andra delar av kroppen. Vectibix ges 

till vuxna patienter med en särskild typ av tumör som kallas ”vildtyp RAS-tumör”. Tumörer 

med vidtyp RAS innehåller vildtypsformerna av generna KRAS och NRAS. 

Vectibix kan användas: 

 i kombination med FOLFOX-kemoterapi (oxaliplatin, 5-fluorouracil och leukovorin) som 
första linjens behandling (patienter som inte har behandlats tidigare); 

 i kombination med FOLFIRI-kemoterapi (irinotekan, 5-fluorouracil och leukovorin) hos 
patienter som redan har behandlats med fluoropyrimidinbaserad kemoterapi (förutom 
irinotekan); 

 som ensam behandling efter det att tidigare behandling med kombinationer av 
cancerläkemedel som innehåller fluoropyrimidin (som 5-fluorouracil), oxaliplatin och 
irinotekan har slutat fungera. 



Vectibix har undersökts i tre kliniska nyckelprövningar. I den första ingick 463 patienter med 

metastaserande cancer i tjocktarmen eller ändtarmen som förvärrats under eller efter tidigare 

behandling som innehöll fluoropyrimidin, oxaliplatin och irinotekan. Effekterna av Vectibix 

plus bästa understödjande behandling jämfördes med enbart bästa understödjande 

behandling. Bästa understödjande behandling är alla läkemedel och metoder som bidrar till 

att förbättra patientens allmäntillstånd, som antibiotika, smärtstillande, transfusioner och 

operationer, men inte andra cancerläkemedel. Det huvudsakliga måttet på Vectibix effekt var 

progressionsfri överlevnad (hur länge patienterna levde utan att deras sjukdom förvärrades). 

Studieresultaten analyserades separat för 243 patienter vars tumörer innehöll vildtyp KRAS 

och för 184 patienter vars KRAS-gen innehöll en mutation. Patienterna med tumörer med 

vildtyp KRAS som fick Vectibix plus bästa understödjande behandling levde i genomsnitt 

12,3 veckor utan att deras sjukdom förvärrades. Detta jämfört med 7,3 veckor för dem som 

enbart fick bästa understödjande behandling. Vectibix hade ingen effekt hos de patienter 

vars tumörer innehöll muterad KRAS. 

I den andra nyckelstudien ingick 1183 patienter med metastaserande cancer i tjocktarmen 

eller ändtarmen som inte hade behandlats mot metastaserande cancer tidigare. Vectibix i 

kombination med FOLFOX-kemoterapi jämfördes med enbart kemoterapi. De primära 

effektmåtten var progressionsfri överlevnad och total överlevnad (hur lång tid patienten 

levde). I denna studie analyserades även resultaten för patienter med tumörmutationer i en 

annan gen, NRAS, som liknar KRAS. Patienter med vildtyp KRAS och NRAS som fick 

Vectibix i kombination med FOLFOX levde i 26 månader jämfört med 20 månader för de 

patienter som enbart fick FOLFOX. Perioden utan att sjukdomen förvärrades var dessutom 

längre hos dessa patienter: 10 månader jämfört med 8 månader. I motsats till detta 

överlevde patienter som fick Vectibix i kombination med FOLFOX och som hade mutationer i 

KRAS eller NRAS i sina tumörer kortare tid och deras sjukdom förvärrades snabbare jämfört 

med patienter som fick enbart FOLFOX. 

I den tredje nyckelstudien ingick 1186 patienter med metastaserande cancer i tjocktarmen 

eller ändtarmen som hade behandlats tidigare. Studien jämförde Vectibix plus FOLFIRI-

kemoterapi med enbart kemoterapi. De primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad 

och total överlevnad. Resultaten från denna studie har endast analyserats för patienter med 

vildtyp KRAS-tumörer. Patienter med vildtyp KRAS som fick Vectibix i kombination med 

FOLFIRI levde i 14,5 månader jämfört med 12,5 månader för de patienter som enbart fick 

FOLFIRI. För patienter som fick Vectibix tog det dessutom längre tid innan sjukdomen 

förvärrades: 6,7 månader jämfört med 4,9 månader. 



  Kommande resultat som rör behandlingsfördelar 

Ytterligare en studie pågår för att bekräfta effekten av Vectibix som ensam behandling vid 

användning för dess godkända indikation. 

 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 

 Viktiga identifierade risker 

Risk Kända risker Möjlighet att förhindra 

Hudreaktioner Hudreaktioner förekommer hos 
omkring 90 % av patienterna som 
behandlas med Vectibix. De flesta 
hudreaktioner är milda till måttliga, 
men svåra fall av svullnad och 
vävnadsskada kan förekomma. 
Utslagen påminner i allmänhet om 
akne och drabbar ofta i ansiktet, övre 
delen av bröstet och ryggen, men kan 
uppträda var som helst på kroppen. 
Vid vissa utslag förekommer symtom 
som rodnad, klåda och hudflagor och 
de kan bli allvarliga. I vissa fall kan de 
orsaka infekterade sår som kräver 
läkemedelsbehandling och/eller 
operation, eller orsaka allvarliga 
infektioner som i sällsynta fall är 
dödliga. Långvariga vistelser i direkt 
solljus kan förvärra utslagen. Även 
torr hud, hudsprickor på fingrar eller 
tår samt infekterade eller 
inflammerade nagelband på fingrar 
och tår har rapporterats. När 
behandlingen tillfälligt avbryts eller 
avslutas kommer hudreaktionerna i 
allmänhet att gå tillbaka. 

Om en allvarlig hudreaktion 
inträffar kan dosen Vectibix 
justeras så att ytterligare 
reaktioner begränsas. 
Vistelser i direkt solljus ska 
begränsas under 
användningen av Vectibix, 
eftersom solljus kan 
förvärra hudreaktioner. 
Patienten ska använda 
solskyddsfaktor och en 
solhatt då han/hon vistas i 
solen. 
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 Viktiga identifierade risker (fortsättning) 

Ögonproblem  Vectibix kan orsaka keratit, en 
inflammation i ögats främre del 
(hornhinnan). I sällsynta fall kan ett 
allvarligt tillstånd med sår i ögats 
främre del uppstå, s.k. ulcerös keratit. 

Patienterna ska tala om för 
läkaren om de använder 
kontaktlinser och/eller 
tidigare har haft 
ögonproblem som allvarlig 
ögontorrhet, Inflammation i 
ögats främre del (cornea) 
eller sår i ögats främre del. 
Patienter som utvecklar 
akut eller förvärrad rodnad 
och smärta i ögat, ökat 
tårflöde, dimsyn och/eller 
ljuskänslighet ska 
omedelbart kontakta läkare 
eller sjuksköterska, 
eftersom de kan behöva 
akut behandling. 

Munsår och 
muninflammation 
(stomatit och oral 
mukosit) 

Vectibix kan orsaka munsår och 
muninflammationer. 

Patienterna ska tala om för 
läkaren om de får några 
biverkningar så att dessa 
kan behandlas på lämpligt 
sätt. 

Inflammation i 
lungorna 
(interstitiell 
lungsjukdom) 

Människor som behandlas med 
Vectibix kan drabbas av en 
inflammation i lungorna som kallas 
interstitiell lungsjukdom. 

Patienter som tidigare har 
haft eller har diagnostiserad 
interstitiell pneumonit 
(svullnad i lungorna som 
orsakar hosta och 
andningssvårigheter) eller 
lungfibros (ärrbildning och 
förhårdnader i lungorna 
med andnöd) ska inte 
behandlas med Vectibix. 

Låga halter 
magnesium 
(hypomagnesemi), 
kalcium 
(hypokalcemi) och 
kalium 
(hypokalemi) i 
blodet 

Behandling med Vectibix kan sänka 
halterna av flera ämnen i blodet, 
däribland magnesium, kalcium och 
kalium. 

Halterna av magnesium, 
kalcium och kalium ska 
kontrolleras innan 
behandlingen med Vectibix 
påbörjas. De ska också 
kontrolleras regelbundet 
under behandlingen och i 
upp till 8 veckor efter 
avslutad behandling. Om 
halterna är för låga kan 
lämpliga tillskott användas 
för att få upp dem till 
normala nivåer igen. 

Diarré Behandling med Vectibix kan orsaka 
kraftig diarré. 

Patienterna ska tala om för 
läkaren om de får allvarlig 
diarré så att de kan få 
lämplig behandling för att 
förhindra uttorkning. 
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  Viktiga identifierade risker (fortsättning) 

Uttorkning Behandling med Vectibix kan 
orsaka uttorkning i samband med 
kraftig diarré. 

Patienterna ska tala om 
för läkaren om de får 
allvarlig diarré så att de 
kan få lämplig behandling 
för att förhindra uttorkning. 

Infusionsreaktioner och 
andra 
överkänslighetsreaktioner 

Under eller efter behandlingen med 
Vectibix kan patienterna drabbas av 
en infusionsreaktion. Symtomen på 
detta kan vara huvudvärk, utslag, 
klåda eller nässelutslag, vallningar, 
svullnad (ansikte, läppar, munnen, 
runt ögonen och svalget), snabb 
och oregelbunden hjärtrytm, snabb 
puls, svettningar, illamående, 
kräkningar, yrsel, 
andningssvårigheter eller 
sväljsvårigheter, eller ett 
blodtrycksfall som kan vara 
allvarligt eller livshotande. . 

Vectibix-dosen ges 
långsamt för att förhindra 
risken för 
infusionsreaktioner. 
Patienterna ska 
omedelbart tala om för 
läkaren om de drabbas av 
några symtom på en 
infusionsreaktion. 

Avsaknad av 
behandlingssvar hos 
patienter med mutanta 
RAS-tumörer 

Vectibix fungerar bara för patienter 
med en viss typ av tumör som 
kallas ”vildtyp RAS-tumör”. 

Patienterna ska testas för 
RAS-status innan 
behandlingen med 
Vectibix påbörjas. Det är 
bara patienter med vildtyp 
RAS som ska behandlas 
med Vectibix. 

Negativa effekter i 
kombination med 
FOLFOX-kemoterapi hos 
patienter med mutanta 
RAS-tumörer 

Patienter som har en viss typ av 
tumör som kallas ”mutant RAS-
tumör” och som får Vectibix i 
kombination med FOLFOX-
kemoterapi verkar ha kortare 
överlevnadstid och deras sjukdom 
förvärras snabbare jämfört med 
patienter som enbart får FOLFOX. 

Patienterna ska testas för 
RAS-status innan 
behandlingen med 
Vectibix påbörjas. Det är 
bara patienter med vildtyp 
RAS som ska behandlas 
med Vectibix. 

Sämre utfall bland 
patienter med dålig 
funktionsstatus (ECOG 
2), vilka får Vectibix i 
kombination med 
kemoterapi 

Cancerns utveckling kan mätas 
med hjälp av ett poängsystem som 
kallas ”ECOG funktionsstatus”. 
Patienter med ECOG 
funktionsstatus 2, vilka behandlas 
med Vectibix i kombination med 
kemoterapi, verkar ha kortare 
överlevnadstid och deras sjukdom 
förvärras snabbare jämfört med de 
patienter som enbart får 
kemoterapi. 

Läkaren ska överväga 
risker och nyttan med 
Vectibix i kombination med 
kemoterapi hos patienter 
med ECOG 
funktionsstatus 2 innan 
behandlingen påbörjas. 

Blodproppar i lungorna 
(lungemboli) 

Behandlingen med Vectibix kan ge 
upphov till blodproppar i lungorna. 

Patienterna ska tala om 
för läkaren om de får 
några biverkningar så att 
dessa kan behandlas på 
lämpligt sätt. 
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Viktiga möjliga risker 

Risk Kända fakta 

Problem med blodkärl Vectibix och andra cancerbehandlingar kan påverka 
blodkärlen. Någon ökad risk för sådana problem har dock 
inte kunnat påvisas när Vectibix används för sin godkända 
indikation. 

Immunsvar 
(immunogenicitet) 

Med alla proteinbaserade läkemedel (monoklonala 
antikroppar) finns en risk för att kroppen reagerar mot detta 
protein och bildar antikroppar. Även om ett litet antal 
patienter har utvecklat antikroppar mot Vectibix, påverkade 
inte detta dess aktivitet, dvs. Vectibix var fortfarande aktivt, 
och patienterna drabbades inte av några biverkningar. 

Fördröjd sårläkning. Vectibix och andra cancerbehandlingar kan orsaka fördröjd 
sårläkning. Någon ökad risk för fördröjd sårläkning har dock 
inte kunnat påvisas när Vectibix används för sin godkända 
indikation. 

  



  Avsaknad av viktig information 

Risk Kända fakta 

Gravida kvinnor Vectibix har inte undersökts hos kvinnor som är gravida.  
När Vectibix gavs till dräktiga honor i djurstudier förekom 
skadliga effekter hos fostren. 

Ammande kvinnor Vectibix har inte studerats hos kvinnor som ammar, så det är 
inte känt om det orsakar några biverkningar hos barnet som 
ammas. 

Användning för barn Vectibix har inte studerats tillräckligt hos barn, så det är inte 
känt om det är säkert och effektivt att behandla barn med 
Vectibix. 

Patienter med olika 
etniskt ursprung 

Det finns begränsad information om säkerhet och effekt av 
Vectibix hos patienter av olika etniska ursprung. Än så länge 
har dock inga noterbara skillnader i säkerhet och effekt av 
Vectibix observerats mellan patienter med olika etniskt 
ursprung. 

Patienter med nedsatt 
njur- eller leverfunktion 

Vectibix har inte studerats hos patienter med njur- eller 
leversjukdomar, men Vectibix förväntas inte ge några skador 
på njurar eller lever. 

Patienter med hjärt-
kärlsjukdom 

Vectibix har inte studerats hos patienter med hjärtsjukdom, 
men Vectibix förväntas inte ge några skador på hjärtat. 

Svarsindikatorer på 
Vectibix-behandlingen 
(biomarkörer) 

Vissa svarsindikatorer på Vectibix-behandlingen, såsom 
”RAS-tumörstatus” har identifieras. 

Vectibix fungerar bara för patienter med en viss typ av tumör 
som kallas ”vildtyp RAS-tumör”. Patienter som har en viss 
typ av tumör som kallas ”mutant RAS-tumör” och som får 
Vectibix i kombination med FOLFOX-kemoterapi verkar ha 
kortare överlevnadstid och deras sjukdom förvärras 
snabbare jämfört med patienter som enbart får FOLFOX. 

Ytterligare studier pågår om hur RAS och andra biomarkörer 
påverkar Vectibix-behandlingen. 

 



  Sammanfattning av ytterligare riskminimeringsåtgärder för olika säkerhetsfrågor 

Dessa ytterligare riskminimeringsåtgärder ska vidtas för följande risker: 

  Säkerhetsfrågor i lekmannatermer 

Hudreaktioner Direktinformation till hälso- och 
sjukvårdspersonal (DHPC) inom EU 
skickades ut 2012 för att informera om att 
livshotande och dödliga 
infektionskomplikationer i form av allvarliga 
hudreaktioner var förknippade med 
Vectibix-behandling. 

Ögonproblem Direktinformation till hälso- och 
sjukvårdspersonal (DHPC) inom EU 
skickades ut 2011 för att informera om en 
koppling mellan Vectibix-behandling och 
inflammation i ögats främre del 
(hornhinneinflammation) och sällsynta fall 
av allvarlig sårbildning på hornhinnan 
(ulcerös keratit). 

Infusionsreaktioner och andra 
överkänslighetsreaktioner 

Direktinformation till hälso- och 
sjukvårdspersonal (DHPC) inom EU 
skickades ut 2011 för att informera om en 
koppling mellan Vectibix-behandling och 
allvarliga överkänslighetsreaktioner. 

Avsaknad av behandlingssvar hos 
patienter med mutanta RAS-tumörer och 
negativa effekter i kombination med 
FOLFOX-kemoterapi hos patienter med 
mutanta RAS-tumörer 

Direktinformation och en 
utbildningsbroschyr har skickats till hälso- 
och sjukvårdspersonal inom EU (med 
början 2011) för att informera om vikten av 
att testa patienternas tumörer för KRAS-
status innan behandlingen med Vectibix 
påbörjas. 

Amgen stöder ESP:s QA-program för att 
säkerställa att KRAS-testningen utförs 
korrekt på laboratorier inom EU. 



  Plan för utveckling efter godkännandet 

Lista över studier som ingår i den utvecklingsplan som ska genomföras efter 
godkännandet 

  Planerad utvecklingsplan för säkerhet och effekt för tiden efter godkännandet 

Studie/aktivitet 

(inklusive 

studienummer) 

Syften  

Säkerhetsfråga 

eller effektmått 

som undersöks 

Status 

Planerat datum 

för inlämning av 

interims- och 

slutresultat  

Studie 20080763 

(ASPECCT): En studie 

av effekt och säkerhet 

av panitumumab 

jämfört med cetuximab 

hos försökspersoner 

med metastaserande 

kolorektalcancer som 

är vildtyp KRAS. 

Primärt: jämföra 

effekten av 

panitumumab med 

cetuximab på total 

överlevnad (OS) 

hos 

försökspersoner 

med 

metastaserande 

kolorektalcancer 

som är vildtyp 

KRAS och som inte 

svarar på 

kemoterapi. 

Effekten av 

panitumumab 

jämfört med 

cetuximab 

kommer att 

undersökas i 

denna studie. 

Studien 

pågår. 

30 september 

2013 

Studie 20100007: En 

multicenter, 

randomiserad, öppen 

fas 3-prövning för att 

undersöka 

överlevnadsfördelarna 

med panitumumab och 

bästa understödjande 

vård jämfört med 

enbart bästa 

understödjande vård 

hos försökspersoner 

med metastaserande 

kolorektalcancer som 

är vildtyp KRAS och 

som inte svarar på 

kemoterapi 

Primärt: att 

undersöka 

fördelarna med 

panitumumab plus 

bästa 

understödjande 

vård jämfört med 

enbart bästa 

understödjande 

vård hos 

försökspersoner 

med 

metastaserande 

kolorektalcancer 

som är vildtyp 

KRAS och som inte 

svarar på 

kemoterapi. 

Denna studie 

kommer att 

undersöka 

överlevnadsförd

elarna med 

panitumumab 

och bästa 

understödjande 

vård jämfört 

med enbart 

bästa 

understödjande 

vård hos 

försökspersoner 

med 

metastaserande 

kolorektalcancer 

som är vildtyp 

KRAS och som 

inte svarar på 

kemoterapi. 

Pågår 3Q 2014 

Studie 20070509 

(PEAK): En 

randomiserad, 

multicenter, fas 2-

studie för att jämföra 

effekten av 

panitumumab plus 

mFOLFOX6 med 

effekten av 

bevacizumab plus 

mFOLFOX6 hos 

Primärt: att 

uppskatta 

behandlingseffekte

n på progressionsfri 

överlevnad för 

panitumumab plus 

mFOLFOX6 jämfört 

med bevacizumab 

plus mFOLFOX6-

kemoterapi som 

första linjens 

Denna studie är 

utformad för att 

jämföra effekten 

av panitumumab 

plus 

mFOLFOX6 

med effekten av 

bevacizumab 

plus 

mFOLFOX6 hos 

patienter med 

Pågår Interimsrapport 
färdigställd 
4 december 201
2 

Slutlig 

analysrapport 

2Q 2015 

(planerad) 



patienter med 

inoperabel 

metastaserande 

kolorektalcancer med 

vildtyp KRAS, vilka 

inte har behandlats 

tidigare 

behandling hos 

försökspersoner 

med inoperabel 

metastaserande 

kolorektalcancer 

vars tumörer 

uttrycker vildtyp 

KRAS. 

inoperabel 

metastaserande 

kolorektalcancer 

med vildtyp 

KRAS, vilka inte 

har behandlats 

tidigare. 
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  Planerad utvecklingsplan för säkerhet och effekt för tiden efter godkännandet 
(fortsättning) 

Studie/aktivitet 

(inklusive 

studienummer

) 

Syften  

Säkerhetsfråga 

eller effektmått 

som undersöks 

Status 

Planerat datum 

för inlämning av 

interims- och 

slutresultat 

Studie 

20101120 
Kategori 1 

Genomgång av 

patientjournaler som 

särskilt undersöker 

vilken effekt KRAS-

testresultat har på 

mönster över 

panitumumabanvändnin

g 

Avsaknad av svar 

och negativa 

effekter i 

kombination med 

oxaliplatinbasera

d kemoterapi hos 

patienter med 

metastaserande 

kolorektalcancer 

med mutanta 

RAS-tumörer 

Studien pågår. 

Första 

interimsrapporte

n lämnades in till 

Kommittén för 

humanläkemedel 

(CHMP) den 27 

mars 2013 (i 

rapporten ingick 

resultat från de 

första 25 av 150 

fullständiga 

tabeller som 

tagits fram för 

den första 

omgången). 

Interimsrapporte

r 1Q2013 och 

4Q2013. 

Slutrapport 

2Q2014 

Studie 

20101121 
Kategori 1 

Enkät bland läkare för att 

undersöka hur 

kunskapen om vikten av 

KRAS-testning utvecklas 

med tiden 

Avsaknad av svar 

och negativa 

effekter i 

kombination med 

oxaliplatinbasera

d kemoterapi hos 

patienter med 

metastaserande 

kolorektalcancer 

med mutanta 

RAS-tumörer 

Studien pågår. 

Första 

interimsrapporte

n lämnades in till 

Kommittén för 

humanläkemedel 

(CHMP) den 27 

mars 2013 

Interimsrapporte

r 1Q2013 och 

4Q2013. 

Slutrapport 

2Q2014 

Studie 

20050252 
Kategori 3 

Fas 2-studie för att 

identifiera dos och 

undersöka om 

läkemedlet tolereras väl 

av barn och/eller 

ungdomar 

Pediatrisk 

population 

Rekrytering 1Q2014 
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Studier som krävs för marknadsgodkännandet 

Studier 20080763, 20101120 och 20101121 krävs för marknadsgodkännandet. 



  Sammanfattning av förändringar i riskhanteringsplanen över tiden 

  Större förändringar i riskhanteringsplanen över tiden 

Versionsnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 

1.0 13 mars 

2006  
 

Identifierade risker 

 Hud- och ögontoxicitet 

 Stomatit och oral mukosit 

 Hypomagnesemi och hypokalcemi 

 Diarré 

 Infusionsreaktioner och andra 
överkänslighetsreaktioner 

Möjliga risker 

 Kärltoxicitet 

 Hjärttoxicitet 

 Immunogenicitet 

Avsaknad av information 

 Gravida kvinnor 

 Ammande kvinnor 

 Pediatrisk population 

 Icke-vita patienter 

 Patienter med nedsatt njur-, lever-, lung- eller 
hjärtfunktion 

 Patienter som får panitumumab enligt ett 
dosschema som inte har genomgått omfattande 
undersökningar i kliniska studier eller i 
kombination med kemoterapi 

 Patienter med andra cancerformer än refraktär 
metastaserande kolorektalcancer 

 

2.0 19 

september 

2007 

Identifierade risker 

 Uttorkning tillagd 

 Avsaknad av behandlingssvar hos tumörer med 
KRAS-mutation tillagd 

Möjliga risker 

 Sårläkning tillagd 
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  Större förändringar i riskhanteringsplanen över tiden (fortsättning) 

Versionsnummer Datum Säkerhetsfrågor 
 

3.0 13 

november 

2008 

Identifierade risker: 

 Akut njursvikt som möjlig komplikation tillagd till den 

identifierade risken diarré 

 

4.0 12 maj 

2009 

Identifierade risker  

 Akut njursvikt som möjlig komplikation tillagd till den 

identifierade risken diarré 

 

5.0 19 

november 

2009 

Identifierade risker  

 Avsaknad av behandlingssvar hos tumörer med KRAS-

mutation ändrad till Avsaknad av svar och negativa effekter 

hos patienter med metastaserande kolorektalcancer med 

mutanta KRAS-tumörer 

 Allvarliga hudbiverkningar tillagd till den identifierade risken i 

Hud- och ögontoxicitet 

 Dödliga överkänslighetsreaktioner tillagd till den identifierade 

risken infusionsreaktioner och andra 

överkänslighetsreaktioner 

 

6.0 18 mars 

2010 

 Hypokalemi tillagd som identifierad risk (i samma kategori 

som hypomagnesemi och hypokalcemi) 

 Negativa effekter i kombination med oxaliplatinbaserad 

kemoterapi hos patienter med metastaserande 

kolorektalcancer med mutanta KRAS-tumörer tillagd som 

identifierad risk  

 Hand-fotsyndrom tillagd till den identifierade risken Hud- och 

ögontoxicitet 

 

7.0 9 februari 

2011 

Identifierade risker: 

 Anorexi tillagd 

 Viktminskning tillagd 

 Sämre utfall bland patienter med dålig funktionsstatus (ECOG 

2), vilka får panitumumab i kombination med kemoterapi mot 

metastaserande kolorektalcancer tillagd 

 Keratit och ulcerös keratit tillagd till den identifierade risken i 

Hud- och ögontoxicitet 

 

7.1 27 juni 

2011 

Identifierade risker: 

 Interstitiell lungsjukdom med dödlig utgång tillagd till den 
identifierade risken lungtoxicitet 

 

8.0 17 

november 

2011 

Identifierade risker: 

 Den identifierade risken Hud- och ögontoxicitet delades upp 
till de identifierade riskerna hudreaktioner och ögonreaktioner 

 Nekrotiserande fascit och/eller sepsis tillagd till den 
identifierade risken hudreaktioner 
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Större förändringar i riskhanteringsplanen över tiden (fortsättning) 

Versionsnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 

9 19 

november 

2012 

Identifierade risker: 

 Uppdaterad text om 
hud- och 
mjukvävnadstoxicitet i 
den identifierade risken 
hudreaktioner 

 Uppdaterad text om fall 
av interstitiell 
lungsjukdom, både 
dödlig och icke-dödlig, 
som rapporterades efter 
marknadsintroduktionen 
i den identifierade risken 
lungtoxicitet. 

 

10  Identifierade risker: 

Borttagna: 

 anorexi 

 viktminskning   

KRAS ersatt med RAS i 

följande risker: 

 avsaknad av 
behandlingssvar hos 
patienter med mutanta 
RAS-tumörer 

 negativa effekter i 

kombination med 

oxaliplatinbaserad 

kemoterapi hos patienter 

med metastaserande 

kolorektalcancer med 

mutanta RAS-tumörer 

”Anorexi” och ”Viktminskning” har 
tagits bort från riskhanteringsplanen 
som viktiga identifierade risker, 
eftersom den påverkan dessa risker 
har på enskilda individer, deras 
allvarlighetsgrad och deras inverkan 
på folkhälsan inte uppfyller den 
definition på en viktig identifierad risk 
som anges i GVP modul V 
(EMA/838713/2011). Dessutom 
kräver inte dessa risker att 
kontraindikationer eller varningar och 
försiktighet förs in i produktresumén. 

  Möjliga risker: 

Borttagna: 

 hjärttoxicitet  

”Hjärttoxicitet” har tagits bort från 
riskhanteringsplanen som en viktig 
möjlig risk, eftersom omfattande 
erfarenhet från kliniska prövningar 
och exponering efter 
marknadsintroduktionen inte har 
kunnat fastställa ett orsakssamband 
mellan Vectibix och hjärttoxicitet som 
stöd för det initiala icke-kliniska 
fyndet. 

  Avsaknad av information: 

Borttagna: 

 Patienter som får 
panitumumab enligt ett 
dosschema som inte har 
genomgått omfattande 
undersökningar i kliniska 
studier   

 Patienter med andra 
cancerformer än 
refraktär 

”Patienter som får panitumumab 
enligt ett dosschema som inte har 
genomgått omfattande 
undersökningar i kliniska studier” och 
”Patienter med andra cancerformer 
än refraktär metastaserande 
kolorektalcancer” har tagits bort från 
avsnittet ”Avsaknad av information” i 
riskhanteringsplanen, eftersom de 
inte uppfyller den definition på 
”Avsaknad av information” som anges 



metastaserande 
kolorektalcancer 

i GVP modul V (EMA/838713/2011). 
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