
Yleiskatsaus sairauden epidemiologiaan 

Vectibixiä käytetään metastasoituneen kolorektaalisyövän (levinneen suolistosyövän) hoitoon 

aikuisille potilaille, kun kasvain ilmentää villin tyypin RAS-geeniä. 

Kaikkialla maailmassa kolorektaalisyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä miehillä ja toiseksi 

yleisin naisilla. Vuonna 2008 uusia kolorektaalisyöpätapauksia todettiin miehillä 663 000 ja 

naisilla 570 000. Kolorektaalisyöpää sairastavien lukumäärä vaihtelee eri puolilla maailmaa. 

Kuusikymmentä prosenttia kolorektaalisyöpätapauksista esiintyy kehittyneillä alueilla. 

Vähiten kolorektaalisyöpää on Afrikassa (Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta) ja Kaakkois-

Aasiassa. 

Iäkkäille ihmisille kehittyy kolorektaalisyöpä useammin kuin nuoremmille. Yli 90 % 

tapauksista esiintyy yli 50-vuotiailla. Yleensä kolorektaalisyöpä on hieman yleisempi miehillä 

kuin naisilla, mutta tämä vaihtelee eri puolilla maailmaa. Kolorektaalisyöpä on yleisempi 

afroamerikkalaisessa väestössä kuin muissa etnisissä ryhmissä. 

Muita kolorektaalisyövän riskitekijöitä ovat muut suolistosairaudet (esim. tulehduksellinen 

suolistosairaus), kolorektaalisyövän esiintyminen suvussa, huono ruokavalio (esim. liikaa 

rasvaa tai liian vähän kuituja), ylipaino tai lihavuus, runsas alkoholinkäyttö ja tupakointi. 

Noin 30 %:ssa tapauksista kolorektaalisyöpä leviää muualle elimistöön. Levinnyttä syöpää 

kutsutaan metastasoituneeksi syöväksi. Metastasoitunutta syöpää sairastavien potilaiden 

kuolleisuus on suurempi kuin potilaiden, joiden syöpä ei ole levinnyt. 

Tiivistelmä hoidon hyödyistä 

Vectibix on tarkoitettu metastasoituneen paksusuoli- tai peräsuolisyövän hoitoon. Tällä 

tarkoitetaan suolistosyöpää, joka on levinnyt myös muualle elimistöön. Vectibix on tarkoitettu 

aikuisille potilaille, joilla on niin kutsuttu ”villin tyypin RAS” -kasvain. Villin tyypin 

RAS -kasvaimissa on sekä villin tyypin KRAS- että NRAS-geenit. 

Vectibixiä voidaan käyttää: 

 ensilinjan hoitona (potilaille, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa) yhdistettynä 
FOLFOX-solunsalpaajahoitoon (oksaliplatiini, 5-fluorourasiili ja foliinihappo (leukovoriini)) 

 yhdessä FOLFIRI-solunsalpaajahoidon (irinotekaani, 5-fluorourasiili ja foliinihappo 
(leukovoriini)) kanssa potilaille, jotka ovat jo saaneet fluoropyrimidiiniä sisältävää 
solunsalpaajahoitoa (mutta eivät irinotekaania) 

 ainoana lääkkeenä, kun fluoropyrimidiiniä (kuten 5-fluorourasiilia), oksaliplatiinia ja 
irinotekaania sisältävät syöpälääkeyhdistelmät eivät enää tehoa. 

Vectibixiä on tutkittu kolmessa keskeisessä kliinisessä tutkimuksessa. Ensimmäisessä 

tutkimuksessa oli mukana yhteensä 463 potilasta. Kaikilla potilailla oli metastasoitunut 

paksusuoli- tai peräsuolisyöpä, joka oli pahentunut aikaisemman fluoropyrimidiiniä, 



oksaliplatiinia ja irinotekaania sisältäneen hoidon aikana tai sen jälkeen. Yhdessä 

oireenmukaisen hoidon kanssa annetun Vectibixin vaikutuksia verrattiin pelkkään 

oireenmukaiseen hoitoon. Oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan mitä tahansa lääkehoitoja 

tai muita menetelmiä, joilla potilaan oloa voidaan helpottaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi 

antibiootit, kipulääkkeet, verensiirrot ja leikkaushoidot mutta eivät muut syöpälääkkeet. 

Pääasiallinen Vectibix-hoidon tehon mittari oli elinaika ilman taudin etenemistä (kuinka 

pitkään potilaat elivät ennen kuin heidän tautinsa paheni). Tutkimuksen tulokset analysoitiin 

erikseen niiden 243 potilaan osalta, joiden kasvaimessa oli todettu villin tyypin KRAS-geeni, 

ja niiden 184 potilaan osalta, joilla oli todettu KRAS-geenin mutaatio. Vectibixiä ja 

oireenmukaista hoitoa saaneet potilaat, joiden kasvaimessa oli villin tyypin KRAS, elivät 

keskimäärin 12,3 viikkoa ilman taudin pahenemista. Pelkkää oireenmukaista hoitoa saaneilla 

potilailla vastaava aika oli 7,3 viikkoa. Vectibix ei tehonnut potilaisiin, joiden kasvaimessa oli 

KRAS-geenin mutaatio. 

Toisessa keskeisessä tutkimuksessa oli mukana 1183 potilasta. Kaikilla potilailla oli 

metastasoitunut paksusuoli- tai peräsuolisyöpä, johon he eivät olleet aikaisemmin saaneet 

hoitoa. Vectibixin ja FOLFOX-solunsalpaajahoidon yhdistelmää verrattiin pelkkään 

solunsalpaajahoitoon. Tärkeimmät hoitotehon mittarit olivat elinaika ilman taudin etenemistä 

ja kokonaiselinaika (potilaiden elinajan pituus). Tässä tutkimuksessa analysoitiin erikseen 

myös niiden potilaiden tulokset, joiden kasvaimessa oli todettu NRAS-geenin mutaatioita. 

NRAS on toinen KRAS-geenin kaltainen geeni. Vectibixin ja FOLFOX-hoidon yhdistelmää 

saaneet potilaat, joiden kasvaimessa oli villin tyypin KRAS ja NRAS, elivät 26 kuukautta. 

Pelkkää FOLFOX-hoitoa saaneet potilaat elivät 20 kuukautta. Myös elinaika ilman taudin 

pahenemista oli pitempi: Vectixiä saaneilla potilailla 10 kuukautta ja pelkkää FOLFOX-hoitoa 

saaneilla 8 kuukautta. Sen sijaan ne Vectibixin ja FOLFOX-hoidon yhdistelmää saaneet 

potilaat, joiden kasvaimessa oli KRAS- tai NRAS-geenin mutaatioita, elivät lyhyemmän ajan 

kuin potilaat, jotka saivat pelkkää FOLFOX-hoitoa, ja heidän tautinsa paheni nopeammin. 

Kolmannessa keskeisessä tutkimuksessa oli mukana 1186 potilasta, joilla oli metastasoitunut 

paksusuoli- tai peräsuolisyöpä ja jotka olivat aikaisemmin saaneet hoitoa. Tässä 

tutkimuksessa verrattiin Vectibixin ja FOLFIRI-solunsalpaajahoidon yhdistelmää pelkkään 

solunsalpaajahoitoon. Tärkeimmät hoitotehon mittarit olivat elinaika ilman taudin etenemistä 

ja kokonaiselinaika. Tämän tutkimuksen tulokset on analysoitu vain niiden potilaiden osalta, 

joiden kasvaimessa oli villin tyypin KRAS. Vectibixin ja FOLFIRI-hoidon yhdistelmää saaneet 

potilaat, joiden kasvaimessa oli villin tyypin KRAS, elivät 14,5 kuukautta. Pelkkää FOLFIRI-

hoitoa saaneet potilaat elivät 12,5 kuukautta. Myös elinaika ilman taudin pahenemista oli 

pitempi: Vectixiä saaneilla potilailla 6,7 kuukautta ja pelkkää FOLFIRI-hoitoa saaneilla 

4,9 kuukautta. 



Hoidon hyötyihin liittyvät tuntemattomat tekijät 

Meneillään on lisätutkimus, jonka tarkoituksena on varmistaa yksinään käytetyn Vectibixin 

teho hyväksytyssä käyttöaiheessaan. 

Tiivistelmä turvallisuustiedoista 

Tärkeät tunnistetut riskit 

Riski Mitä tiedetään Ehkäistävyys 

Ihoreaktiot Ihoreaktioita esiintyy noin 90 %:lla 

Vectibix-hoitoa saavista potilaista. 

Useimmat näistä reaktioista ovat lieviä tai 

kohtalaisia, mutta vaikeaa turvotusta ja 

kudosvaurioita voi esiintyä. Ihottuma 

muistuttaa yleensä aknea, ja sitä esiintyy 

usein kasvoissa, rintakehän yläosassa ja 

selässä, mutta sitä voi olla myös muilla 

ihoalueilla. Joihinkin ihottumiin on liittynyt 

ihon punoitusta, kutinaa ja hilseilyä, jotka 

voivat muuttua vaikeiksi. Joissakin 

tapauksissa se voi aiheuttaa 

infektoituneita haavoja, jotka vaativat 

lääkehoitoa ja/tai kirurgista hoitoa, tai 

vaikeita ihoinfektioita, jotka voivat harvoin 

johtaa kuolemaan. Pitkäaikainen oleskelu 

auringossa voi pahentaa ihottumaa. Myös 

ihon kuivumista, sormien tai varpaiden 

ihon halkeilua, sormien tai varpaiden 

kynsivallintulehduksia tai -infektiota on 

esiintynyt. Ihoreaktiot häviävät yleensä 

hoidon keskeyttämisen tai lopettamisen 

jälkeen. 

Jos ihoreaktio on vaikea, 

Vectibix-annosta voidaan 

muuttaa, jotta reaktiot eivät 

pahene. Altistumista 

auringonvalolle on rajoitettava 

Vectibix-hoidon aikana, sillä 

auringonvalo voi pahentaa 

ihoreaktioita. Auringossa 

oleskeltaessa on käytettävä 

aurinkovoidetta ja päähinettä. 
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Tärkeät tunnistetut riskit (jatk.) 

Silmäoireet  Vectibix voi aiheuttaa silmän 

sarveiskalvon tulehduksen 

(sarveiskalvotulehdus). Harvinaisissa 

tapauksissa voi kehittyä vakava 

silmäsairaus, joka aiheuttaa sarveiskalvon 

haavaumia (haavainen 

sarveiskalvotulehdus). 

Potilaiden on kerrottava 

lääkärille, jos he käyttävät 

piilolaseja tai jos heillä on 

aikaisemmin ollut 

silmäongelmia, kuten vaikeaa 

kuivasilmäisyyttä, silmän 

sarveiskalvon tulehdus tai 

silmän sarveiskalvon 

haavaumia. Potilaiden, joille 

ilmaantuu äkillistä tai 

pahenevaa silmän punoitusta 

ja kipua, lisääntynyttä silmän 

vuotamista, näön 

hämärtymistä ja/tai silmän 

valoherkkyyttä, on kerrottava 

siitä heti lääkärille tai 

sairaanhoitajalle, sillä ne 

saattavat vaatia kiireellistä 

hoitoa. 

Suun haavaumat ja 
yskänrokko 
(suutulehdus) ja 
suun 
limakalvotulehdus 

Vectibix voi aiheuttaa suun haavaumia, 

yskänrokkoa ja suun 

limakalvotulehduksen. 

Potilaiden on kerrottava 

lääkärille kaikista 

haittavaikutuksista, jotta niitä 

voidaan hoitaa 

asianmukaisesti. 

Keuhkotulehdus 
(interstitiaalinen 
keuhkosairaus) 

Vectibix-hoitoa saaville potilaille voi 

kehittyä keuhkotulehdus, josta käytetään 

nimitystä interstitiaalinen keuhkosairaus. 

Vectibix-hoitoa ei pidä antaa 

potilaille, joilla on aikaisemmin 

ollut interstitiaalipneumoniitti 

(yskää ja hengitysvaikeuksia 

aiheuttava keuhkotulehdus) tai 

keuhkofibroosi 

(hengenahdistusta aiheuttava 

keuhkojen arpeutuminen ja 

paksuuntuminen) tai joilla on 

näihin viittaavia oireita. 

Veren alhainen 
magnesiumpitoisuus 
(hypomagnesemia), 
alhainen 
kalsiumpitoisuus 
(hypokalsemia) ja 
alhainen 
kaliumpitoisuus 
(hypokalemia). 

Vectibix-hoito voi pienentää useiden 

aineiden, kuten magnesiumin, kalsiumin 

ja kaliumin, määrää veressä. 

Veren magnesium-, kalsium- 

ja kaliumarvot on tarkistettava 

ennen Vectibix-hoidon 

aloittamista. Arvoja on 

seurattava säännöllisesti myös 

hoidon aikana ja enintään 

8 viikon ajan hoidon 

päättymisen jälkeen. Jos 

nämä arvot ovat liian alhaiset, 

voidaan käyttää sopivaa 

korvaushoitoa niiden 

palauttamiseksi 

normaalitasolle. 

Ripuli Vectibix-hoito voi aiheuttaa vaikeaa 

ripulia. 

Potilaiden on kerrottava 

lääkärille, jos heille kehittyy 

vaikea ripuli, jotta heille 

voidaan antaa asianmukaista 

hoitoa kuivumisen 

estämiseksi. 
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Tärkeät tunnistetut riskit (jatk.) 

Kuivuminen Vectibix-hoito voi aiheuttaa kuivumista 

vaikean ripulin seurauksena. 

Potilaiden on kerrottava 

lääkärille, jos heille kehittyy 

vaikea ripuli, jotta heille 

voidaan antaa asianmukaista 

hoitoa kuivumisen 

estämiseksi. 

Infuusioreaktiot ja 
muut 
yliherkkyysreaktiot 

Infuusioreaktio voi ilmaantua Vectibix-

hoidon aikana tai sen jälkeen. Oireita 

voivat olla päänsärky, ihottuma, kutina tai 

nokkosihottuma, kasvojen ja kaulan 

punoitus, turvotus (kasvojen, huulien, 

suun, silmien ympäristön ja nielun 

alueella), sydämentykytys ja 

epäsäännöllinen sydämen syke, nopea 

sydämen syke, hikoilu, pahoinvointi, 

oksentelu, huimaus, hengitys- tai 

nielemisvaikeudet tai verenpaineen lasku, 

joka voi olla vaikeaa tai hengenvaarallista. 

Vectibix-annos annetaan 

hitaasti infuusioreaktioiden 

riskin pienentämiseksi. 

Potilaiden on kerrottava heti 

lääkärille, jos heille ilmaantuu 

infuusioreaktion oireita. 

Hoitovasteen 
puuttuminen 
potilailla, joiden 
kasvaimessa on 
RAS-mutaatioita 

Vectibix tehoaa vain, jos potilaalla on niin 

kutsuttu ”villin tyypin RAS” -kasvain. 

Potilaiden kasvaimen RAS-

tilanne on tutkittava ennen 

Vectibix-hoidon aloittamista. 

Vectibix-hoitoa voidaan antaa 

vain, jos kasvaimessa on villin 

tyypin RAS-geeni. 

Hoidon haitalliset 
vaikutukset, kun sitä 
annetaan yhdessä 
FOLFOX-
solunsalpaajahoidon 
kanssa potilaille, 
joiden kasvaimessa 
on RAS-mutaatioita 

Potilaat, jotka saavat Vectibixiä yhdessä 

FOLFOX-solunsalpaajahoidon kanssa ja 

joiden kasvaimessa on RAS-geenien 

mutaatioita, näyttävät elävän lyhyemmän 

ajan kuin potilaat, jotka saavat pelkkää 

FOLFOX-hoitoa, ja heidän tautinsa 

pahenee nopeammin. 

Potilaiden kasvaimen RAS-

tilanne on tutkittava ennen 

Vectibix-hoidon aloittamista. 

Vectibix-hoitoa voidaan antaa 

vain, jos kasvaimessa on villin 

tyypin RAS-geeni. 

Huonompi 
hoitotulos, kun 
Vectibixiä annetaan 
yhdessä 
solunsalpaajahoidon 
kanssa potilaille, 
joilla on huono 
toimintakyky 
(ECOG-luokka 2). 

Syövän etenemistä voidaan mitata 

pisteytysjärjestelmällä, josta käytetään 

nimitystä ECOG-toimintakykyluokitus. 

Potilaat, joiden ECOG-toimintakykyluokka 

on 2 ja jotka saavat Vectibixiä yhdessä 

solunsalpaajahoidon kanssa, näyttävät 

elävän lyhyemmän ajan kuin potilaat, 

jotka saavat pelkkää solunsalpaajahoitoa, 

ja heidän tautinsa pahenee nopeammin. 

Lääkärin on punnittava tarkoin 

Vectibixin ja 

solunsalpaajahoidon 

yhdistelmän riskejä ja hyötyjä, 

jos potilaan ECOG-

toimintakykyluokka on 2 ennen 

hoidon aloittamista. 

Keuhkoveritulppa 
(keuhkoembolia) 

Vectibix-hoito voi aiheuttaa 

keuhkoveritulpan. 

Potilaiden on kerrottava 

lääkärille kaikista 

haittavaikutuksista, jotta niitä 

voidaan hoitaa 

asianmukaisesti. 
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Tärkeät mahdolliset riskit 

Riski Mitä tiedetään 

Verisuoniongelmat Vectibix ja muut syöpähoidot voivat vaikuttaa verisuoniin. Tämän 

riskin suurenemista ei ole kuitenkaan havaittu tutkimuksissa, joissa 

Vectibixiä on käytetty hyväksyttyyn käyttötarkoitukseensa. 

Immuunivaste 
(Immunogeenisuus) 

Käytettäessä mitä tahansa lääkeainetta, joka on proteiini 

(monoklonaalinen vasta-aine), elimistö saattaa reagoida tähän 

proteiiniin ja tuottaa vasta-aineita sitä vastaan. Pieni osa potilaista 

on kehittänyt vasta-aineita Vectibixiä vastaan, mutta tämä ei 

vaikuttanut hoidon tehoon. Vectibixin teho säilyi, eikä potilailla 

esiintynyt haittavaikutuksia. 

Hidastunut haavojen 
paraneminen 

Vectibix ja muut syöpähoidot voivat hidastaa haavojen 

paranemista. Tutkimuksissa, joissa Vectibixiä on käytetty 

hyväksyttyyn käyttötarkoitukseensa, ei ole kuitenkaan havaittu 

hidastuneen haavojen paranemisen lisääntymistä. 

  



Tärkeät puuttuvat tiedot 

Riski Mitä tiedetään 

Raskaana olevat naiset Vectibixin käyttöä ei ole tutkittu raskauden aikana. Eläinkokeissa 

Vectibixillä oli haitallisia vaikutuksia sikiöön, kun sitä annettiin 

tiineille eläimille. 

Imettävät naiset Vectibixiä ei ole tutkittu imetyksen aikana, joten ei tiedetä, onko 

sillä haitallisia vaikutuksia äidinmaitoa saaviin lapsiin. 

Lapset Vectibixiä ei ole tutkittu riittävästi lapsilla, joten ei tiedetä, onko 

Vectibix turvallinen ja tehokas lapsipotilaiden hoidossa. 

Etnisen taustan vaikutus Vectibixin tehosta ja turvallisuudesta erilaisiin etnisiin ryhmiin 

kuuluvien potilaiden hoidossa on vain vähän tietoa. Toistaiseksi 

Vectibixin turvallisuudessa ja tehossa ei ole havaittu eroja eri 

etnisiin ryhmiin kuuluvien potilaiden välillä. 

Potilaat, joiden munuaisten 
tai maksan toiminta on 
heikentynyt 

Vectibixiä ei ole tutkittu munuais- tai maksasairauksien 

yhteydessä. Sillä ei kuitenkaan odoteta olevan haitallisia 

vaikutuksia munuaisiin tai maksaan. 

Potilaat, joilla on sydän- tai 
verisuonisairaus 

Vectibixiä ei ole tutkittu sydänsairauksien yhteydessä. Sillä ei 

kuitenkaan odoteta olevan haitallisia vaikutuksia sydämeen. 

Vectibixin hoitotehon 
ennustetekijät tai osoittimet 
(biomarkkerit) 

Joitakin Vectibixin hoitotehoa ennustavia tai osoittavia 

merkkitekijöitä, kuten kasvaimen RAS-tilanne, on tunnistettu. 

Vectibix tehoaa vain, jos potilaalla on niin kutsuttu ”villin tyypin 

RAS” -kasvain. Potilaat, jotka saavat Vectibixiä yhdessä FOLFOX-

solunsalpaajahoidon kanssa ja joiden kasvaimessa on RAS-

geenien mutaatioita, näyttävät elävän lyhyemmän ajan kuin 

potilaat, jotka saavat pelkkää FOLFOX-hoitoa, ja heidän tautinsa 

pahenee nopeammin. 

RAS-geenin ja muiden merkkitekijöiden vaikutuksia Vectibixin 

hoitotehoon tutkitaan edelleen. 

 



Tiivistelmä lisätoimenpiteistä riskien minimoimiseksi turvallisuustekijöittäin 

Nämä lisätoimenpiteet riskien minimoimiseksi liittyvät seuraaviin riskeihin: 

Turvallisuustekijät yleiskielellä 

Ihoreaktiot Vuonna 2012 EU:n alueen 

terveydenhoitohenkilökunnalle lähetettiin 

lääketurvatiedote (”Hyvä terveydenhuollon 

ammattilainen” -kirje) Vectibix-hoitoon liittyvien 

vaikeiden ihoreaktioiden hengenvaarallisista ja 

kuolemaan johtavista infektiokomplikaatioista. 

Silmäoireet Vuonna 2011 EU:n terveydenhuollon 

ammattilaisille lähetettiin lääketurvatiedote 

silmän sarveiskalvotulehduksesta ja 

sarveiskalvon haavaumia aiheuttavasta 

vakavasta silmäsairaudesta (haavainen 

sarveiskalvotulehdus), joita oli havaittu harvoin 

Vectibix-hoidon yhteydessä. 

Infuusioreaktiot ja muut yliherkkyysreaktiot Vuonna 2010 EU:n terveydenhuollon 

ammattilaisille lähetettiin lääketurvatiedote 

vakavista yliherkkyysreaktioista, joita oli 

havaittu Vectibix-hoidon yhteydessä. 



Hoidon tehottomuus, kun potilaan kasvaimessa 

on RAS-mutaatioita ja 

Hoidon haitalliset vaikutukset, kun sitä 

annetaan yhdessä FOLFOX-

solunsalpaajahoidon kanssa potilaille, joiden 

kasvaimessa on RAS-mutaatioita 

EU:n terveydenhuollon ammattilaisille 

lähetettiin lääketurvatiedote ja lääkärin ohjekirja 

(jakelu aloitettiin vuonna 2011), joissa 

tiedotettiin potilaan kasvaimen KRAS-tilanteen 

selvittämisen tärkeydestä ennen Vectibix-

hoidon aloittamista. 

Amgen tukee eurooppalaisten 

patologiyhdistysten kattojärjestön (ESP) 

laadunvarmistusohjelmaa, jonka tarkoituksena 

on varmistaa, että KRAS-testaus tehdään 

virheettömästi EU:n laboratoriossa. 

Suunniteltu markkinoille tulon jälkeinen kehityssuunnitelma 

Markkinoille tulon jälkeiseen kehityssuunnitelmaan kuuluvat tutkimukset 

Suunniteltu markkinoille tulon jälkeinen kehityssuunnitelma –  tehokkuus ja 
turvallisuus 

Tutkimus/toimenpide 

(mukana tutkimuksen 

numero) 

Tavoitteet  

Käsiteltävät 

turvallisuuteen 

tai tehoon 

liittyvät seikat 

Tila 

Väliraporttien ja 

lopullisten 

tulosten 

suunniteltu 

toimittamis-

aikataulu 

Tutkimus 20080763 

(ASPECCT): Tutkimus 

panitumumabin 

tehosta ja 

turvallisuudesta 

setuksimabiin 

verrattuna villin tyypin 

KRAS-geeniä 

ilmentävää 

metastasoitunutta 

kolorektaalisyöpää 

sairastavien potilaiden 

hoidossa. 

Ensisijaiset: verrata 

panitumumabin ja 

setuksimabin 

vaikutusta 

kokonaiselinaikaan 

(OS) 

solunsalpaajille 

resistentin 

kolorektaalisyövän 

hoidossa, kun 

kasvaimessa on 

villin tyypin KRAS. 

Tutkimuksessa 

arvioidaan 

panitumumabin 

tehoa 

setuksimabiin 

verrattuna. 

Tutkimus 

meneillään 

30.9.2013 

Tutkimus 20100007: 

Kolmannen vaiheen 

avoin, satunnaistettu 

monikeskustutkimus 

panitumumabilla ja 

oireenmukaisella 

hoidolla 

saavutettavasta 

elinaikahyödystä 

pelkkään 

oireenmukaiseen 

hoitoon verrattuna 

solunsalpaajille 

resistentin, villin tyypin 

KRAS-geeniä 

ilmentävän, 

metastasoituneen 

kolorektaalisyövän 

Ensisijaiset: 

arvioida 

oireenmukaiseen 

hoitoon yhdistetyn 

panitumumabin 

hyötyä pelkkään 

oireenmukaiseen 

hoitoon verrattuna 

solunsalpaajille 

resistentin, villin 

tyypin KRAS-

geeniä ilmentävän 

metastasoituneen 

kolorektaalisyövän 

hoidossa. 

Tutkimuksessa 

arvioidaan 

oireenmukai-

seen hoitoon 

yhdistetyllä 

panitumumabilla 

saavutettavaa 

elinaikahyötyä 

pelkkään oireen-

mukaiseen 

hoitoon 

verrattuna 

solunsalpaajille 

resistentin, villin 

tyypin KRAS-

geeniä 

ilmentävän 

metastasoitu-

Meneillään 3. vuosineljän-

nes 2014 



hoidossa.  neen kolorektaa-

lisyövän 

hoidossa. 

Tutkimus 20070509 

(PEAK): Toisen 

vaiheen satunnaistettu 

monikeskustutkimus, 

jossa mFOLFOX6-

hoitoon yhdistetyn 

panitumumabin tehoa 

verrataan mFOLFOX6-

hoitoon yhdistettyn 

bevasitsumabin 

tehoon aikaisemmin 

hoitamattoman, villin 

tyypin KRAS-geeniä 

ilmentävän, 

leikkaukseen 

soveltumattoman, 

metastasoituneen 

kolorektaalisyövän 

hoidossa. 

Ensisijaiset: 

arvioida PFS:n 

perusteella 

panitumumabin 

tehoa suhteessa 

bevasitsumabiin 

mFOLFOX6-

solunsalpaaja-

hoitoon 

yhdistettynä villin 

tyypin KRAS-

geeniä ilmentävän 

leikkaukseen 

soveltumattoman 

metastasoituneen 

kolorektaalisyövän 

ensilinjan hoitona 

Tutkimuksen 

tarkoituksena on 

verrata 

mFOLFOX6- 

hoitoon 

yhdistetyn 

panitumumabin 

tehoa 

mFOLFOX6-

hoitoon 

yhdistettyyn 

bevasitsumabiin 

aikaisemmin 

hoitamattoman, 

villin tyypin 

KRAS-geeniä 

ilmentävän 

leikkaukseen 

soveltumatto-

man metastasoi-

tuneen kolorek-

taalisyövän 

hoidossa. 

Meneillään Tutkimuksen 
väliraportti 
valmis 
4.12.2012 

Lopullinen 

analyysi, 

tutkimusraportti 

2. vuosineljän-

neksellä 2015 

(suunniteltu) 
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Suunniteltu markkinoille tulon jälkeinen kehityssuunnitelma – tehokkuus ja 
turvallisuus (jatk.) 

Tutkimus/toim

enpide 

(mukana 

tutkimuksen 

numero) 

Tavoitteet  

Käsiteltävät 

turvallisuuteen tai 

tehoon liittyvät 

seikat 

Tila 

Väliraporttien ja 

lopullisten tulosten 

suunniteltu 

toimittamis-

aikataulu 

Tutkimus 

20101120 

Kategoria 1 

Potilasasiakirjatutkimus, 

jossa arvioidaan 

erityisesti KRAS-

testitulosten vaikutusta 

panitumumabin 

käyttötapoihin 

Hoitovasteen 

puuttuminen ja 

haitalliset 

vaikutukset 

yhteiskäytössä 

oksaliplatiinia 

sisältävän 

solunsalpaajahoidon 

kanssa metastasta-

soitunutta kolorek-

taalisyöpää 

sairastavilla 

potilailla, joiden 

kasvaimessa on 

RAS-mutaatioita 

Tutkimus 

meneillään, 

ensimmäinen 

väliraportti 

jätetty CHMP:lle 

27.3.2013 

(tähän raporttiin 

sisältyivät 

25 ensimmäisen 

kertomuksen 

tulokset 

1. kierrokselle 

valituista 

150 valmiista 

kertomuksesta) 

Väliraportit 

1. vuosineljännek-

sellä 2013 ja 

4. vuosineljännek-

sellä 2013  

Loppuraportti 

4. vuosineljännek-

sellä 2014 

Tutkimus 

20101121 

Kategoria 1 

Kyselytutkimus, jolla 

arvioidaan lääkäreiden 

tietoisuutta KRAS-

testauksen tärkeydestä 

ajan myötä 

Hoitovasteen 

puuttuminen ja 

haitalliset 

vaikutukset 

yhteiskäytössä 

oksaliplatiinia 

sisältävän 

solunsalpaajahoidon 

kanssa metastasta-

soitunutta kolorek-

taalisyöpää 

sairastavilla 

potilailla, joiden 

kasvaimessa on 

RAS-mutaatioita 

Tutkimus 

meneillään, 

ensimmäinen 

väliraportti 

jätetty CHMP:lle 

27.3.2013.  

Väliraportit 

1. vuosineljännek-

sellä 2013 ja 

4. vuosineljännek-

sellä 2013  

Loppuraportti 

4. vuosineljännek-

sellä 2014 

Tutkimus 

20050252 

Kategoria 3 

Lasten 

annoksenmääritys- ja 

toisen vaiheen 

tutkimus, jos lääke on 

lasten ja/tai nuorten 

hyvin sietämä 

Pediatriset potilaat Sisäänkirjaus 1. vuosineljännes 

2014 
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Myyntiluvan edellytyksenä olevat tutkimukset 

Tutkimukset 20080763, 20101120 ja 20101121 ovat myyntiluvan edellyttämiä tutkimuksia. 



Tiivistelmä riskinhallintasuunnitelman muutoksista ajan myötä 

Tärkeät riskinhallintasuunnitelman muutokset ajan myötä 

Version 

numero Päivämäärä Turvallisuuteen liittyvät seikat Kommentti 

1.0 13.3.2006  

 

Tunnistetut riskit 

 Ihoon ja ihonalaiskudokseen ja silmiin kohdistuvat 
haittavaikutukset 

 Suutulehdus ja suun limakalvotulehdus 

 Hypomagnesemia ja hypokalsemia 

 Ripuli 

 Infuusioreaktiot ja muut yliherkkyysreaktiot 

Mahdolliset riskit 

 Verisuoniin kohdistuvat haittavaikutukset 

 Sydämeen kohdistuvat haittavaikutukset 

 Immunogeenisuus 

Puuttuvat tiedot 

 Raskaana olevat naiset 

 Imettävät naiset 

 Pediatriset potilaat 

 Muut kuin valkoihoiset potilaat 

 Potilaat, joiden munuaisten, maksan, keuhkojen tai 
sydämen toiminta on heikentynyt 

 Potilaat, jotka saavat panitumumabia 
annostusohjelmina, joita ei ole arvioitu laajasti 
kliinisissä tutkimuksissa, tai yhdessä solunsalpaajien 
kanssa 

 Potilaat, joilla on jokin muu syöpä kuin hoitoresistentti 
metastasoitunut kolorektaalisyöpä 

 

2.0 19.9.2007 Tunnistetut riskit 

 Kuivuminen lisätty 

 Hoitovasteen puuttuminen, kun kasvaimessa on 
KRAS-mutaatioita, lisätty 

Mahdolliset riskit 

 Haavojen paraneminen lisätty 
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Tärkeät riskinhallintasuunnitelman muutokset ajan myötä (jatk.) 

Version 

numero Päivämäärä Turvallisuuteen liittyvät seikat 

 

3.0 13.11.2008 Tunnistetut riskit: 

 akuutti munuaisten vajaatoiminta mahdollisena komplikaationa 
lisättiin ripulin tunnistettuun riskiin 

 

4.0 12.5.2009 Tunnistetut riskit  

 akuutti munuaisten vajaatoiminta mahdollisena komplikaationa 

lisättiin ripulin tunnistettuun riskiin 

 

5.0 19.11.2009 Tunnistetut riskit  

 Hoitovasteen puuttuminen, kun kasvaimessa on KRAS-

mutaatiota, muutettu muotoon Hoitovasteen puuttuminen tai 

haitalliset vaikutukset metastastasoitunutta kolorektaalisyöpää 

sairastavilla potilailla, joiden kasvaimessa on KRAS-mutaatioita 

 Vaikeat ihon lääkeainereaktiot lisättiin ihoon ja 

ihonalaiskudokseen ja silmiin kohdistuvien haittavaikutusten 

tunnistettuun riskiin 

 Kuolemaan johtavat yliherkkyysreaktiot lisättiin 

infuusioreaktioiden ja muiden yliherkkyysreaktioiden 

tunnistettuun riskiin 

 

6.0 18.3.2010  Hypokalemia lisätty tunnistettuna riskinä (sijoitettu samaan 

luokkaan hypomagnesemian ja hypokalsemian kanssa) 

 Haitalliset vaikutukset yhteiskäytössä oksaliplatiinipohjaisen 

solunsalpaajahoidon kanssa metastasoitunutta 

kolorektaalisyöpää sairastavilla potilailla, joiden kasvaimessa on 

KRAS-mutaatioita, lisätty tunnistettuna riskinä  

 Käsi-jalkaoireyhtymä lisätty ihon ja ihonalaiskudoksen ja silmien 

haittavaikutusten tunnistettuun riskiin 

 

7.0 9.2.2011 Tunnistetut riskit: 

 Ruokahaluttomuus lisätty 

 Painon lasku lisätty 

 Huonompi hoitotulos, kun panitumumabia annetaan yhdessä 

solunsalpaajahoidon kanssa metastasoitunutta 

kolorekataalisyöpää sairastaville potilaille, joiden toimintakyky on 

huono (ECOG-luokka 2), lisätty 

 Sarveiskalvotulehdus ja haavainen sarveiskalvotulehdus lisätty 

ihon ja ihonalaiskudoksen ja silmien haittavaikutusten 

tunnistetun riskin alle 

 

7.1 27.6.2011 Tunnistetut riskit: 

 Kuolemaan johtava interstitiaalinen keuhkosairaus lisättiin 

keuhkojen haittavaikutusten tunnistettuun riskiin 

 

8.0 17.11.2011 Tunnistetut riskit: 

 Ihon ja ihonalaiskudoksen ja silmien haittavaikutusten tunnistetut 
riskit jaettu ihon haittavaikutusten ja silmien haittavaikutusten 
tunnistettuihin riskeihin 

 Nekrotisoiva faskiitti ja/tai sepsis lisättiin ihon haittavaikutusten 
tunnistettuun riskiin 
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Tärkeät riskinhallintasuunnitelman muutokset ajan myötä (jatk.) 

Version 

numero Päivämäärä 

Turvallisuuteen liittyvät 

seikat Kommentti 

9 19.11.2012 Tunnistetut riskit: 

 Päivitetty iho- ja 
pehmytkudostoksisuutta 
koskeva teksti ihon 
haittavaikutusten 
tunnistettuun riskiin 

 Päivitetty teksti 
markkinoille tulon 
jälkeen raportoiduista 
interstitiaalisista 
keuhkosairaustapauk-
sista, jotka ovat 
joissakin tapauksissa 
johtaneet kuolemaan, 
lisätty keuhkojen 
haittavaikutusten 
tunnistettuun riskiin. 

 

10  Tunnistetut riskit: 

Poistettu: 

 ruokahaluttomuus  

 painon lasku   

KRAS korvattu RAS:lla 

seuraavissa riskeissä: 

 hoitovasteen 
puuttuminen 
metastasoitunutta 
kolorektaalisyöpää 
sairastavilla potilailla, 
joiden kasvaimessa on 
RAS-mutaatioita 

 haitalliset vaikutukset 
yhteiskäytössä 
oksaliplatiinia sisältävän 
solunsalpaajahoidon 
kanssa 
metastastasoitunutta 
kolorektaalisyöpää 
sairastavilla potilailla, 
joiden kasvaimessa on 
RAS-mutaatioita 

Ruokahaluttomuus ja painon lasku on 
poistettu RMP:stä tärkeinä 
tunnistettuina riskeinä, koska näiden 
riskien vaikutus yksilöihin, niiden 
vakavuus ja niiden vaikutus 
kansanterveyteen eivät täytä GVP:n 
moduuli V:n (EMA/838713/2011) 
tärkeän tunnistetun riskin määritelmää. 
Nämä riskit eivät myöskään vaadi vasta-
aiheita tai varoituksia ja varotoimia 
valmisteyhteenvedossa. 

  Mahdolliset riskit: 

Poistettu: 

 sydäntoksisuus  

Sydäntoksisuus on poistettu RMP:stä 
tärkeänä mahdollisena riskinä, koska 
laajoista kliinisistä tutkimuksista saadut 
kokemukset ja markkinoille tulon 
jälkeinen altistus eivät ole antaneet 
näyttöä Vectibixin ja sydäntoksisuuden 
syy-yhteydestä alustavien prekliinisten 
löydösten tueksi. 



  Puuttuvat tiedot: 

Poistettu: 

 Potilaat, jotka saavat 
panitumumabia 
annostusohjelmina, joita 
ei ole tutkittu laajalti 

 Potilaat, joilla on muu 
syöpätyyppi kuin 
hoitoresistentti 
metastasoitunut 
kolorektaalisyöpä   

”Potilaat, jotka saavat panitumumabia 
annostusohjelmina, joita ei ole tutkittu 
laajalti” ja ”Potilaat, joilla on muu 
syöpätyyppi kuin hoitoresistentti 
metastasoitunut kolorektaalisyöpä” on 
poistettu RMP:n kohdasta ”Puuttuvat 
tiedot”, koska ne eivät täytä GVP:n 
moduuli V:n (EMA/838713/2011) 
puuttuvien tietojen määritelmää. 
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