Informasjon om Vectibix® og RAS
som biologisk markør
Denne informasjonsbrosjyren for helsepersonell forklarer
viktigheten av å fastslå RAS-tumorstatus før forskrivning
av Vectibix®
Godkjent Vectibix® indikasjon1
Vectibix® er indisert for behandling av voksne pasienter
med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med villtype RAS:
• i førstelinjebehandling i kombinasjon med FOLFOX
eller FOLFIRI
• i andrelinjebehandling i kombinasjon med FOLFIRI for
pasienter som har fått førstelinjebehandling med
fluoropyrimidin-basert kjemoterapi (ekskludert
irinotekan)
• som monoterapi når kjemoterapiregimer med
fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotekan har sviktet
Vectibix® i kombinasjon med kjemoterapi som inneholder
oksaliplatin, er kontraindisert hos pasienter med mutert

RAS mCRC eller med en ukjent RAS mCRC-status1
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Viktigheten av RAS som en prediktiv biologisk markør:
å velge pasienter som kan ha nytte av Vectibix®
1,2

•

RAS-genene (KRAS og NRAS) finnes i to former: mutert og villtype (ikke-mutert)

•

Vectibix i kombinasjon med FOLFOX-kjemoterapi har vist seg å ha en ugunstig effekt på overlevelse
1,3,4
hos pasienter som har tumorer med mutert RAS sammenlignet med FOLFOX alene

•

Vectibix har ingen nytteeffekt som monoterapi eller i kombinasjon med FOLFIRI hos pasienter som har
1
tumorer med mutert RAS

•

Derimot kan pasienter som har tumorer med villtype RAS ha nytte av Vectibix

®

®

Mutert RAS:
~50 % av pasientene4

•
•

®1,3,5,6

Villtype RAS:
~50 % av pasientene4

Ingen nytte av Vectibix®
Ugunstige effekter med
Vectibix® i kombinasjon med
FOLFOX sammenlignet
med FOLFOX alene

Hvordan Vectibix® virker hos
pasienter med villtype RAS

Mulig nytte av
Vectibix®

Vectibix®
Ligand
EGFRaktivering
blokkert

Villtype RAS

Ingen signaler som
stimulerer
kreftspredning

EGFR

®

Vectibix blokkerer aktiveringen av EGFR. Med villtype
®
RAS resulterer behandling med Vectibix i hemming av
signaler som fører til proliferasjon, angiogenese og
1,8
metastase.

Vectibix® hos pasienter med mutert

RAS

Ligand
®

Når RAS derimot er mutert, har Vectibix ingen effekt, fordi
både KRAS og RAS-genet produserer et dysfunksjonelt
protein. Det dysfunksjonelle proteinet fortsetter å være
aktivert, nedstrøms fra EGFR, og sender signaler selv når
5,9,10
EGFR hemmes.
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Viktigheten av å teste for RAS-status
•

Ved å bruke RAS-mutasjonsstatus som en biologisk markør, kan man identifisere pasienter som er
®
3,5,6,10
egnet for Vectibix -behandling

•

Å fokusere behandlingen på pasienter med villtype RAS vil:
–

maksimere responsrater, sykdomskontroll, progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse
1,3,5,6
(OS)

−

unngå unødvendig bivirkninger av behandlingen hos pasienter som ikke har nytte av denne

3,6,11

RAS-mutasjon

Ingen RAS-mutasjon

Bruk ikke Vectibix®

Vurder Vectibix®

Ugunstige effekter med
Vectibix® i kombinasjon med
FOLFOX sammenlignet med
FOLFOX alene

RAS-mutasjonsstatus (KRAS- [ekson 2, 3 og 4] og NRAS-mutasjoner [ekson 2, 3 og 4]) bør fastslås
av et erfarent laboratorium som benytter en validert testmetode. Dersom Vectibix® skal brukes i
kombinasjon med FOLFOX, anbefales det at mutasjonsstatus blir fastslått av et laboratorium som
deltar i et RAS eksternt Quality Assurance-program, eller at villtype KRAS-status bekreftes i et
gjentatt forsøk.
Vectibix® i kombinasjon med kjemoterapi som inneholder oksaliplatin, er kontraindisert hos pasienter
med mutert RAS mCRC eller med ukjent RAS mCRC-tumorstatus.1 Data fra en klinisk fase 3-studie
viste en ugunstig effekt på PFS og OS hos pasienter med mutert RAS-status som fikk Vectibix®
sammen med FOLFOX-kjemoterapi sammenlignet med FOLFOX alene.1,3,4 Vectibix i kombinasjon
med FOLFIRI-kjemoterapi har ingen nytte hos pasienter som har tumorer med mutert RAS1. Dette
understreker ytterligere hvor viktig det er å fastslå RAS-tumorstatus før man administrerer Vectibix®
enten som monoterapi eller sammen med kjemoterapi, for å sikre at kun pasienter med villtype
(ikke-mutert) RAS får behandlingen.
Den nåværende preparatomtalen for Vectibix® er lagt ved dette dokumentet. Dersom du har
spørsmål eller ønsker mer informasjon om bruken av Vectibix®, kontakt Amgens avdeling for
medisinsk informasjon på tlf. +47 23 30 80 00 eller via e-post til: medinfonb@amgen.com
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