Tietoa Vectibix®-valmisteesta
(panitumumabista) ja RASbiomarkkerista
Tässä Lääkärin ohjekirjassa selitetään, miksi on tärkeää
määrittää kasvaimen RAS-mutaatiostatus ennen kuin
Vectibix-hoito aloitetaan.
Vectibixin hyväksytty käyttöaihe1
Vectibix on tarkoitettu aikuisille potilaille villin tyypin RASgeeniä ilmentävän metastasoituneen kolorektaalisyövän
hoitoon:
 ensilinjan hoitona yhdessä FOLFOX- tai FOLFIRIyhdistelmän kanssa
 toisen linjan hoitona yhdessä FOLFIRI-yhdistelmän
kanssa potilaille, jotka ovat saaneet ensilinjan
hoitona fluoropyrimidiinipohjaista solunsalpaajahoitoa
(ilman irinotekaania)
 ainoana lääkkeenä, kun fluoropyrimidiiniä,
oksaliplatiinia ja irinotekaania sisältävä
solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi.
Vectibixiä ei saa antaa yhdessä oksaliplatiinia sisältävän
solunsalpaajahoidon kanssa metastasoitunutta
kolorektaalisyöpää sairastaville potilaille, joiden
kasvaimessa on todettu RAS-mutaatioita tai joiden
kasvaimen RAS-status on tuntematon.1
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RAS tärkeä hoitovastetta ennustava biomarkkeri: se auttaa
tunnistamaan potilaat, jotka saattavat hyötyä Vectibixhoidosta


RAS-geenit (KRAS ja NRAS) voivat esiintyä kahdessa muodossa: mutatoituneina ja villeinä tyyppeinä
1,2
(mutatoitumattomina)



Vectibixin ja FOLFOX-solunsalpaajahoidon yhdistelmän on havaittu vaikuttavan haitallisesti elinaikaan,
kun sitä on annettu potilaille, joiden kasvaimessa on todettu RAS-mutaatioita, verrattuna pelkkään
1,3,4
FOLFOX-hoitoon



Vectibix-hoidosta ei ole hyötyä yksinään käytettynä eikä FOLFIRI-solunsalpaajahoitoon yhdistettynä
1
potilaille, joiden kasvaimessa on RAS-mutaatioita



Sitä vastoin potilaat, joiden kasvaimessa on villin tyypin RAS, saattavat hyötyä Vectibix-hoidosta

1,3,5,6

Mutatoitunut RAS:
~50 % potilaista4




Villin tyypin RAS:
~50 % potilaista4

Vectibixistä ei hyötyä
Vectibixin ja FOLFOX-hoidon
yhdistelmällä haitallisia
vaikutuksia pelkkään FOLFOXhoitoon verrattuna

Potilaat voivat hyötyä
Vectibixistä
Vectibix®

Kuinka Vectibix vaikuttaa kasvaimiin,
joissa on villin tyypin RAS

EGFR:n
aktivaatio
estynyt

Ligandi
Villin tyypin RAS

Syövän etenemistä
edistävä signaalinvälitys estynyt

EGFR

Vectibix estää EGFR:n aktivoitumisen. Kun kasvaimessa on
villin tyypin RAS, Vectibix salpaa proliferaatioon,
angiogeneesiin ja etäpesäkkeiden muodostumiseen johtavan
1,8
signaalinvälitysreitin.
Vectibix®

Vectibix, kun kasvaimessa on
mutatoitunut RAS

Ligandi

Vectibixillä ei kuitenkaan ole vaikutusta, jos RAS on
mutatoitunut, sillä joko KRAS- tai NRAS-geeni tuottaa tällöin
virheellisesti toimivaa proteiinia. Tämä EGFR:n
signaalireitillä alavirtaan toimiva virheellinen proteiini pysyy
aktivoituneena ja jatkaa signaalinvälitystä, vaikka EGFR:n
5,9,10
toiminta on estynyt.
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RAS-statuksen määrittäminen tärkeää


Vectibix-hoitoon soveltuvat potilaat voidaan tunnistaa käyttämällä biomarkkerina RAS3,5,6,10
mutaatiostatusta



Kun hoito kohdistetaan potilaisiin, joilla on villin tyypin RAS, voidaan:


saavuttaa paras mahdollinen hoitovaste, taudin hallinta, elinaika ilman taudin etenemistä (PFS) ja
1,3,5,6
kokonaiselinaika (OS)



välttää aiheuttamasta tarpeetonta haittaa potilaille, jotka eivät hyödy hoidosta

RAS-mutaatio

3,6,11

Ei RAS-mutaatiota

Älä käytä Vectibixiä

Harkitse Vectibixiä

Vectibixin ja FOLFOX-hoidon
yhdistelmällä haitallisia
vaikutuksia pelkkään FOLFOXhoitoon verrattuna

RAS-mutaation esiintyminen on osoitettava KRAS-geenin (eksonien 2, 3 ja 4) ja NRAS-geenin
(eksonien 2, 3 ja 4) mutaatioiden validoidulla testausmenetelmällä asiantuntevassa laboratoriossa.
Jos Vectibixiä aiotaan käyttää yhdessä FOLFOX-yhdistelmän kanssa, mutaatiostatus tulisi määrittää
laboratoriossa, joka on mukana ulkopuolisessa RAS-laadunvarmistusohjelmassa (RAS External
Quality Assurance program), tai villin tyypin status tulisi varmistaa uusintamäärityksellä.
Vectibixiä ei saa antaa yhdessä oksaliplatiinipohjaisen solunsalpaajahoidon kanssa
metastasoitunutta kolorektaalisyöpää sairastaville potilaille, joiden kasvaimessa on todettu RASmutaatioita tai joiden kasvaimen RAS-status on tuntematon.1 Kolmannen vaiheen kliinisessä
tutkimuksessa havaittiin, että Vectibixin ja FOLFOX-solunsalpaajahoidon yhdistelmällä oli haitallinen
vaikutus elinaikaan ilman taudin etenemistä (PFS) ja kokonaiselinaikaan (OS) pelkkään FOLFOXhoitoon verrattuna, kun sitä annettiin potilaille, joilla oli RAS-mutaatioita.1,3,4 Vectibixin ja FOLFIRIsolunsalpaajahoidon yhdistelmästä ei ole hyötyä potilaille, joiden kasvaimessa on RAS-mutaatioita.1
Myös tämä osoittaa, että on tärkeää määrittää kasvaimen RAS-mutaatiostatus ennen kuin potilaalle
annetaan Vectibixiä yksinään tai yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa. Näin varmistetaan, että
Vectibix-hoitoa saavat vain potilaat, joilla on villin tyypin (mutatoitumaton) RAS.
Vectibixin voimassa oleva valmisteyhteenveto on tämän asiakirjan liitteenä. Jos teillä on kysyttävää
tai haluatte lisätietoja Vectibix-valmisteen käytöstä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä
lääketietoasiantuntijaamme (medinfonb@amgen.com tai puhelimitse Amgenin vaihde (09)
54 900 500).
Kirjallisuutta: 1. Vectibix®-valmisteen valmisteyhteenveto. 2. Schubbert S, Shannon K, Bollag G. Hyperactive Ras in developmental disorders and cancer. Nature Rev
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