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AZ OGYÉI ÁLLÁSFOGLALÁSA A DAGANATELLENES 
GYÓGYSZEREK HASONLÓSÁGÁRÓL, AZONOSSÁGÁRÓL
Az utóbbi időben igen sokrétű beszélgetések és viták zajlottak egyes gyógyszerek, számunkra elsősorban a 
daganatellenes gyógyszerek hasonlóságáról, azonosságáról. Ahogy azt az Előszóban is jeleztük, az alábbiakban 
adjuk közre a „Gyógyulj Velünk” betegszervezet kérésére, a témában legilletékesebb szervezet, az OGYÉI 
kérésükre elkészített elemzését, és ennek alapján állásfoglalását, minden változtatás és kommentár nélkül.

Hatásmechanizmus. A gefi tinib, az afatinib és az erloti-
nib tirozinkináz-gátlók (TKI), az epithelialis növekedési 
faktor (EGF) receptor-kötődése (EGFR) révén kiváltott 
szignáltranszdukciót gátolják. Az ErbB receptorcsa-
ládba négy receptort sorolunk: EGFR (ErbB1), HER2 
(ErbB2), ErbB3 and ErbB4. EGFR-mutációi kóros ErbB-
szignáltranszdukciót eredményezhetnek. Az afatinib 
az ErbB receptorcsalád összes tagjának (homo- és 
heterodimereinek) jelátvitelét gátolja, méghozzá 
irreverzibilisen, a gefitinib és az erlotinib az EGFR 
tirozinkináz szelektív és reverzibilis gátlói. Hatásme-
chanizmusuk, szelektivitásuk és a gátlás reverzibilitása 
tehát a három hatóanyag esetében nem teljesen egyfor-
ma. Az EGFR jelátvitel gátlása azonban az epidermalis 
típusú (tumor) sejtek növekedését gátolja, apoptózissal 
jár. Tüdőtumorok közül az ún. nem kissejtes tüdőrák bi-
zonyos típusaiban használják őket. A nem kissejtes tü-
dőrákok leggyakoribb szövettani típusa a laphámrák, a 
második leggyakoribb az adenocarcinoma, a legritkább 
a nagysejtes, rosszul differenciált tüdőrák. Az aktiváló 
EGFR-mutációja mutatható ki az adenocarcinoma-ese-
tek 10–12%-ában (kaukázusi populáció).

Pontos jóváhagyott indikációk olyan lokálisan elő-
rehaladott vagy metasztatikus nem kissejtes tüdőrák 
(NSCLC), ahol az EGFR-receptor-aktiváló mutáció(k) 
áll(nak) fenn.

Tarceva (erlotinib):
• első vonalbeli kezelésként javallott lokálisan előre-

haladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőkar-
cinómában (NSCLC),

• fenntartó kezelésre történő átváltás szintén javallott 
első vonalbeli kemoterápia után, stabil betegnél, 
illetve ha legalább egy eredménytelen kemoterápián 
átesett betegnél.

Giotrif (afatinib):
• epidermalis növekedésifaktor-receptor (EGFR) tiro-

zin kináz-gátló kezelésben még nem részesült (TKI-
naiv) felnőtt betegek,

• platinaalapú kemoterápia alatt vagy után progrediáló 
betegségben.

Iressa (gefi tinib):
• monoterápiában – indikáció szinten nincs specifi kál-

va a megelőző terápia.

Mindegyik hatóanyag kémiai molekula, szájon át szed-
hető, naponta 1×.

Hatékonyság tekintetében általában mindegyik TKI 
jelentősen meghosszabbítja a progressziómentes túl-
élést (PFS) a standard platinumalapú kemoterápiához 
képest, azonban kemoterápia után alkalmazva a túl-
élést (OS) nem javítja. TKI-hoz rezisztencia kialakulhat.

Biztonságosság. Mindegyik hatóanyag okozhat hasme-
nést, GI perforációt, interstialis tüdőbetegséget, súlyos 
(exfoliatív) és kevésbé veszélyes (kiütés) bőrtüneteket, 
májkárosodást, keratitist. Azonban a három hatóanyag 
mellékhatásprofi lja nem azonos.

Az afatinib nem szelektívgátló, a HER2 jelátvitelt is 
gátolja, ezért – hasonlóan a trastuzumabhoz – balkam-
ra-diszfunkciót is okozhat. Ezt a másik kettőnél nem 
írták le, hatásmechanizmusukból (szelektivitás) sem 
következik.

Interakciók. A három szer metabolizmusa és kinetikai 
interakciói különbözőek. Gefi tinibet és az erlotinibet 
több CYP enzim is metabolizálja, emiatt ezek gátlói. 
Illetve amennyiben ezen metabolizáló enzimek gátlóival 
adják együtt, expozíciófokozódásra, ellenkező esetben 

A tüdődaganatok kezelésében a gefi tinib, 
afatinib és erlotinib hatóanyagok 
egyenértékűnek tekinthetők-e?
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csökkenésre kell számítani. Ez számos kinetikai in ter-
akciót eredményez. Az afatinib a glikoprotein-P inhibi-
tora. Erős P-GP induktorok együtt adásakor az afatinib 
hatékonysága csökkenhet.

Közvetlen összehasonlító vizsgálati adatok. A LUX-Lung 
8 fázis III. vizsgálatban n=795 előrehaladott laphám-
sejtes tüdőrákban szenvedő betegben az afatinib 
szignifi kánsan hosszabb progressziómentes túlélést 
biztosított, mint az erlotinib: medián PFS: 2,4 hó (95% 
CI: 1,9–2,9) versus 1,9 hó (95% CI: 1,9–2,2); HR 0,82; 
95% CI: 0,68–1,00, p=0,0427. Medián OS: 7,9 hó (95% CI: 
7,2–8,7) versus 6,8 hó (95% CI: 5,9–7,8); HR 0,81; 95% 
CI: 0,69–0,95, p=0,0077 (Soria et al, 2015).

Urata és munkatársai (2016) n=561, előrehaladott 
NSCLC-ben szenvedő, megelőzően kemoterápiában 
részesült beteg bevonásával végzett vizsgálatában a 
gefitinib és erlotinib hasonló mértékű medián PFS-t (6,5 
és 7,5 hó) eredményezett; HR 1,125; 95% CI 0,94–1,35) 
és OS (22,8 és 24,5 hó; HR 1,04; 95% CI 0,83–1,29). Azon 
betegek körében, akik EGFR-mutációt hordoztak (n=401, 
71%), a medián PFS a gefi tinibkaron 8,3 hó volt (95% CI 
7,2–9,7 hó), illetve 10,0 hó volt az erlotinibkaron (95% CI 
8,5–11,2 hó). Mindkét szert jól tolerálták a betegek, a 
hármas fokú bőrreakciók (kiütés) incidenciája alacso-
nyabb volt a gefi tinibbel kezeltek körében (2% gefi tinib 
versus 18% erlotinib), valamint 3–4. fokú transzamináz-
emelkedés is gyakrabban fordult elő gefi tinibbel, mint 
erlotinibbel (ALT/AST-emelkedés 6,1/13,0% gefi tinib és 
2,2/3,3% erlotinib). Ezen eredményekből a szerzők azt 
a következtetést vonták le, hogy a gefi tinib erlotinibbel 
szembeni noninferioritása nem igazolódott adenocarci-
nomában szenvedő betegek körében.

2016-ban Park és munkatársai által végzett IIb fázisú 
vizsgálatban (study LUX-LUNG 7) mutatták ki, hogy az 
afatinib enyhén nagyobb RR-t és hosszabb PFS-t ered-
ményez, mint a gefi tinib [11 versus 10,9 hó, HR (95% 
CI): 0,73 (0,57–0,95); p=0,0165], amennyiben (del19 vagy 
L858R) mutációt hordozó betegek első vonalbeli terá-
piájában alkalmazták őket. Az OS (co-primer végpont) 
a közlemény időpontjában nem voltak kellőképp érettek 
és életminőséggel kapcsolatos adatokat nem közöltek 
(QoL). Az utánkövetés során (43 hónap) a medián OS 27,9 
versus 24,5 hó az afatinib, illetve gefi tinib kezelés esetén 
(HR 0,86, 95% CI 0,66–1,12). A terápia hatástalanságáig 
eltelt idő az afatinib esetében hosszabbnak mutatkozott 
(13,7 hó, 95% CI 11,9–15,0), mint a gefi tinibnél (10,9 hó, 
95% CI 9,1–11,5). Súlyos kezeléssel összefüggő mellék-
hatás a betegek 11%-ában (afatinib), illetve 4%-ában 
(gefi tinib) fordult elő (Paz-Ares et al, 2017).

Yang és munkatársai (2017) szintén a gefi tinib és az 
erlotinib kezelést hasonlították össze, előrehaladott, 
EGFR-mutációt hordozó NSCLC-betegekben (n=128, 
128). A hipotézis szuperioritás volt, az elsődleges vég-
pont PFS. A medián PFS nem volt jobb erlotinibbel tör-
ténő kezelést követően, összehasonlítva a gefi tinibbel 
(13,0 vs. 10,4 hó, 95% CI 0,62–1,05; p=0,108). Sem a me-

dián OS, sem a válaszarány nem mutatott statisztikailag 
jelentős eltérést. A 3–4. fokú toxicitás tekintetében sem 
mutatkozott eltérés a két kezelés között.

Az EGFR-mutációknak kb. 10-15%-a ún. nem klasz-
szikus mutáció. Shen és munkatársai (2017) az ilyen 
mutációt hordozó előrehaladott adenocarcinomás be-
tegek bevonásával végzett összehasonlító vizsgálatot: 
az afatinib, erlotinib és gefi tinib kezelést hasonlították 
össze. Az afatinib a gefi tinib/erlotinibhez hasonlítva 
nagyobb objektív válaszarányt eredményezett 62,5% 
versus 50,0% (p=0,35). A medián PFS 11,0 versus 3,6 hó 
volt (p=0,03). A szerzők arra következtettek, hogy a nem 
klasszikus EGFR-mutációt hordozó tüdő-adenocarci-
nomás betegekben az afatinib lehet az első választandó 
EGFR TKI.

Közvetett összehasonlítás, metaanalízis. Yang és mun-
katársai (2017) metaanalízist végeztek 8 randomizált 
és 82 kohorszvizsgálat bevonásával. A metaanalízisbe 
bevont vizsgálatok mindegyike EGFR TKI-k közvetlen 
összehasonlítását célozta. Összesen 17621 beteg vett 
részt a vizsgálatokban. Azt találták, hogy a gefi tinib és 
az erlotinib összevethető hatékonyságot eredményez, 
PFS, OS, ORR tekintetében. A hatékonyság nem függött 
számottevő mértékben az EGFR-mutációs státustól, 
etnikai hovatartozástól, attól, hogy hányadik vonalban 
alkalmazták az EGFR-gátlókat, illetve az agyi áttét 
meglététől/hiányától. A gefi tinib több 3–4. fokú májká-
rosodással járt, azonban kevesebb alkalommal kellett a 
dózist csökkenteni, kezelést felfüggeszteni és a 3–4. fokú 
mellékhatások általában némileg kisebb incidenciával 
léptek fel, kevesebb kiütés, diarrhoea volt tapasztalható. 
Első vonalbeli kezelésnél nem találtak erős bizonyítékot 
arra vonatkozóan, hogy az afatinib hatékonyabb lenne, 
mint az erlotinib, azonban másodvonalban az afatinibet 
hatékonyabbnak találták az erlotinibnél előrehaladott 

Fentieket összefoglalva, az erlotinib és gefi tinib ha-
tás mecha nizmusa hasonló, reverzibilis és sze-
lek   tív EGFR-gátlást ered ményez, az afatinibé né-
mi képp eltér: irreverzibilis és kevésbé szelektív. 
Fej-fej melletti hatékonysági és biztonságossági 
összehasonlítások az NSCLC bizonyos szövettani 
típusaiban állnak rendelkezésre. Hatékonyságukban 
több szerző le írt mérsékelt különbségeket. A ha-
táscsökkenést okozó rezisztencia mindegyiknél fel-
léphet, azonban a három ható anyag e téren sem 
tekinthető azonosnak, a közlemények alapján. Biz-
tonságossági és farmakokinetikai profi ljuk elté rő, az 
át tekintett vizsgálatok és esetbeszámolók alapján 
jelentős egyéni különbségek lehetnek, illetve a keze-
lés megválasztásakor ezen eltérő hatások fi gyelmet 
érdemelnek (NSCLC szövettani típusa, EGFR-mu tá-
ciótípusa, társbetegségek, alapgyógyszerelés stb).
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laphámrákban. A 3–4. fokú mellékhatások afatinibnél 
és erlotinibnél összevethető arányban jelentkeztek, de 
gefitinibbel kedvezőbb mellékhatásprofi lt tapasztaltak.

Liang és munkatársai 12, fázis 3 randomizált, kont-
rollált vizsgálat network-metaanalízisét végezték el 
(2014). Hatékonyság tekintetében a szerzők azt találták, 
hogy az erlotinib, a gefi tinib, az afatinib és az iconitib 
összevethető hatékonyságot eredményez kemoterápi-
ával összehasonlítva (mindegyik EGFR-gátló superior 
volt a standard kemoterápiához mérten). Ugyanakkor 
az afatinib és az erlotinib jelentősen súlyosabb kiütéses 
mellékhatást és diarrhoeát okozott a gefi tinibhez, illet-
ve iconitinibhez mérten.

Esetbeszámoló. Ueda és munkatársai (2016) beszá-
moltak egy esetről, amikor a betegnél súlyos májkáro-
sodás alakult ki gefi tinib-, majd erlotinibalkalmazást 

követően, majd utána a beteget sikeresen átállították 
afatinibre és további 44 hétig hepatotoxicitás megje-
lenése nélkül, progressziómentesen kezelték tovább 
afatinibbel.

Rezisztencia. Általában 9-10 havi kezelés után a 
betegség progrediál. A rezisztencia kialakulásának 
leggyakoribb oka a 20-as exon egyik mutációja, mely a 
receptor ATP-kötésének fokozódását eredményezi. Ez 
az erlotinib és gefi tinib tekintetében hatékonyságcsök-
kenést, rezisztenciát eredményez, mivel ez a két szer az 
ATP-vel a kötőhelyen kompetál (Cortot et al, 2014; Yu et 
al, 2013; Pao et al, 2005, Blakeley et al, 2012). Egy előzetes 
fázis III. vizsgálat eredményei szerint az irreverzibilis, 
nem szelektív gátló afatinibnek lehet némi aktivitása 
olyan betegben, akiknél az EGFR szerzett TKI-rezisz-
tenciája áll fenn. Az afatinib a PFS növekedése mellett 
az OS-t nem javította (Gridelli et al, 2014).
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Hatásmechanizmusuk egyezik. Mindkét hatóanyag a 
programozott sejthalál-1 (PD-1) receptorhoz kötődik, és 
megakadályozza annak interakcióját a PD-L1 és PD-L2 
ligandokkal. A PD-1 és a PD-L1/L2 ligandok közötti köl-
csönhatás gátlása elősegíti a T-sejtes válaszreakciók, 
beleértve a daganatellenes válaszreakciók kialakulását.

A pembrolizumab monoterápiában, illetve a nivolu-
mab monoterápiában vagy ipilimumabbal kombináció-
ban az előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasz-
tatikus) melanomában szenvedő felnőttek kezelésére 
javallott, első vonalbeli kezelésként.

Alkalmazásuk gyakorisága különböző. A Keytruda 
(pembrolizumab) melanoma esetén 30 perc alatt in fú-
zió ban adandó háromhetente, míg az Opdivo (nivolu-
mab) melanoma esetén monoterápiában 60 perces in-
fúzióban kéthetente adagolandó.

Biztonságossági profiljuk hasonló. A leggyakrabban 
előforduló mellékhatások mindkét hatóanyagnál a 
fáradtság, viszketés, bőrkiütés, hányinger, hasmenés 
voltak. Ezen túlmenően különféle, immunalapú gyulla-
dásos mellékhatásokat is megfi gyeltek: pneumonitis, 
colitis, hepatitis, nephritis, myocarditis, immuneredetű 
endokrin betegségek, pl. hypophysitis, hypo- és hyper-
thyreosis, újonnan kialakult 1-es típusú diabetes mel-
litus, valamint csak a nivolumab esetében tartalmaz az 
alkalmazási előírás diabeteses ketoacidosis esetleírást. 
Hogy ez valódi különbség-e a nivolumab és a pembro-
lizumab között, az nem igazolt. Mindenesetre mindkét 
szer kiválthat T1 diabetest, így elméletileg mindkettőnél 
fennállhat ez a kockázat.

A pembrolizumab humanizált ellenanyag, míg a nivo-
lumab teljesen humán. Immunogenitásuk kicsi. Pemb-
rolizumab: alacsony immunogenitás, 2034 értékelhető 
beteg 1,8%-ánál mutattak ki a gyógyszermolekula elleni 
antitestet (ADA), ezek közül kilenc esetben (0,4%) neut-
ralizáló antitestet (nAB). Az ADA vagy nAB termelődés 
nem befolyásolta a PK-t és a biztonságosságot. Nivolu-
mab: 2022 értékelhető betegből 11,4%-nál mutatták ki 
ADA jelenlétét, közülük 15 esetben (0,7%) neutralizáló 
antitest képződött. A releváns ESMO Guideline alapján 
az infúziós reakciók incidenciája nivolumab esetében 
5% (3–4. fokú), a pembrolizumab esetében <1% (>3. 
fokú) (Rosello et al, 2017).

Közvetlen összehasonlító vizsgálatokat nem találtunk.

Közvetett összehasonlítás, metaanalízis. Öt ran do-
mizált, kontrollált, multicentrikus klinikai vizsgálat 
me ta ana lí zise, ebből három nivolumab, kettő 
pembrolizumab hatékonyságát és biztonságosságát 
vizsgálta ipili mumabbal vagy kemoterápiával össze-
hasonlítva. Az ORR és medián PFS paraméterek 
alapján nem találtak szignifikáns különbséget a 
nivolumab és a pembro lizumab klinikai hatékony-
sága között (Lin et al, 2016). A kontrollcsoportokra 
vonatkozó ORR- és PFS-eredmények jelentősen el-
térnek, adott fajta kontroll csoportra nézve is (tehát 
pl. a cikkben feldolgozott nivolumab vs. ipilimumab és 
pembrolizumab vs. ipilimumab study-k ipilimumab-
csoportjai esetében kapott ORR és PFS eredmények). 
Hasonló eredményt kapott Ivashko és munkatársai 
(2015) (ORR 26–38% a pembrolizumabra, 31–40% a 
nivolumabra).

Pembrolizumab esetében dózisfüggő mellékhatás-
gyakoriság-növekedés, de a melanomában javallott dó-
zis (2 mg/kg háromhetente) esetében (ezt a dózist egy 
vizsgálatban használták csak) az esélyhányados 0,49, a 
nivolumabnál a három vizsgált studyra vonatkozó ösz-
szesített esélyhányados 0,74. Mindkettőnél az esélyhá-
nyados az aktív kontrollra vonatkozik, ami a nivolumab 
esetében lehet ipilimumab, illetve dakarbazin vagy más 
kemoterápia, a pembrolizumabnál az egyetlen, 2 mg/
kg háromhetente adagolást alkalmazó vizsgálat ese-

A BRAF-negatív melanoma kezelésében a 
pembrolizumab és a nivolumab hatóanyagok 
egyenértékűnek tekinthetők-e?

Összességében a nivolimab és a pembrolizumab 
ha tásmechanizmusa hasonló, adagolásuk gyako-
ri sága eltérő. Ez azért fontos, mert az adagolás 
infúzióban történik. Közvetlen összehasonlító vizs-
gálatok hiányában hatékonyságuk és bizton ságos-
ságuk egyenértékűségét BRAF-negatív melanoma 
kezelésében nem lehet kimondani. Meta-analízisek 
és összefoglaló közlemény nem sugall jelentős kü-
lönb séget a két hatóanyag klinikai hatásait tekintve, 
azonban hangsúlyozzuk, a különböző vizsgálatokból 
szár mazó eredményeket óvatossággal lehet csak 
össze hasonlítani, a következtetés értéke korlátozott. 
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tében pedig a vizsgáló által választott kemoterápia. A 
két hatóanyagra vonatkozó mellékhatás-bekövetkezés 
esélyhányados-különbségből nehéz bármiféle követ-
keztetést levonni.

Prasad és Kaestner, 2015-ös összefoglaló közlemé-
nye publikált klinikai vizsgálatokat vet össze az FDA 
által a cikk írásának időpontjában a nivolumabra és a 
pembrolizumabra elfogadott indikációkban. E össze-

foglaló adatai szerint metasztatikus melanomában, 
ipilimumabbal összehasonlítva a pembrolizumab 
összesített válaszaránya (ORR) 34%, a teljes klinikai 
választ (CR) mutató betegek aránya 6%. Nivolumab 
esetében az ORR 40%, a CR 8,5%. A biztonságossági 
adatokat összevetve a fáradság, a hányinger és a 
viszketés mellékhatások előfordulási gyakorisága 
magasabb nivolumab esetében.

A BRAF-pozitív melanoma kezelésében a 
dabrafenib és a vemurafenib hatóanyagok 
egyenértékűnek tekinthetők-e?
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Hatásmechanizmusuk hasonló, de különbségeket írtak 
le. A dabrafenib és a vemurafenib BRAF-szerin-treonin 
kináz-gátló vegyületek. A BRAF onkogén mutációi a 
RAS/RAF/MEK/ERK jelátviteli út konstitutív aktiváló-
dását okozhatják, ami a növekedési faktorok kötődése 
nélkül is sejtproliferációhoz vezet, mindkét vegyület ezt 
az utat gátolja.

A vemurafenib ezenkívül hatékonyan gátolja a JNK 
jelátvitelt, ezáltal az apoptózist is (beleértve a tumorsej-
tek apoptózisát), ez a paradox ERK-aktiválódás mellett 
tovább növeli a daganatképződés esélyét. Dabrafenibnél 
nem tapasztaltak JNK-jelátvitel-gátlást (Adelmann et al, 
2016; Vin et al, 2013).

A dabrafenib és a vemurafenib in vitro modellekben 
gátolja a foszforilált ERK működését, és gátolja a BRAF 
V600 mutációt hordozó melanoma-sejtvonalak növeke-
dését.

Mindkét hatóanyag a BRAF V600 mutáció-pozitív, 
irreszekábilis vagy metasztatikus melanoma malig-
numban szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallott. 
Mindkét gyógyszer orálisan adagolható. A Zelboraf 

(vemurafenib) monoterápiában, a Tafinlar (dabrafenib) 
monoterápiában vagy trametinibbel kombinációban 
adható.

Biztonságossági profiljuk nem teljesen azonos. Cutan lap-
hámsejtes carcinoma kialakulása gyakoribb a vemura-
fenibnél, feltehetően a hatásmechanizmus következmé-
nyeként (paradox ERK aktiválódás a BRAF kináz-inhibitor 
kezelés hatására, legkifejezettebb a RAS-mutációt tartal-
mazó sejtekben, lásd fent). Az SmPC 4.8 szerint a vemura-
fenib összes klinikai vizsgálatban 20%-ban, a dabrafenib 
monoterápiás vizsgálatban (MEK115306 study) 10%-ban, 
trametinibbal kombinációban 2%-ban okozott laphámrá-
kot. Adelmann et al, (2016) közvetlen összehasonlító vizs-
gálatában a vemurafenib 22%-ban, a dabrafenib 6%-ban 
okozott laphámrákot. Az új daganatok képződésével nem 
összefüggő mellékhatásspektrum is különböző a két 
BRAF-kináz-inhibitorra: Stevens–Johnson-szindróma, 
toxikus epidermalis nekrolízis esetek, köztük súlyosak is, 
proarrhythmogen hatást (QT-megnyúlást) vemurafenib-
nél leírtak, dabrafenibnél nem tapasztalták.
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Közvetlen összehasonlító vizsgálatról az SmPC is tar-
talmaz hatékonysági adatokat. Dabrafenib-trametinib 
kombinációs kezelést vemurafenib monoterápiával 
összehasonlítva a PFS medián értéke szignifi kánsan 
magasabb volt a kombinációs kezelés (11,4 hónap, 
95%-os CI: 9,9, 14,9) esetében, mint a vemurafenib 
kezelés esetében (7,3 hónap, 95% CI: 5,8, 7,8), p<0,0001.

Schillling és munkatársai (2014) a hatékonyságot 
jellemző paraméterek közül PFS-t és OS-t közöl, ezeket 
hasonlónak találta. A vizsgálat a periférián található 
lymphocyták mennyiségére és fenotípusára fókuszált. 
A perifériás lymphocytaszám változatlan maradt a 
dabrafenibbel kezelt betegeknél, vemurafenib hatására 
szignifi kánsan csökkent a perifériás lymphoczytaszám 
és a CD4+ T-lymphocyták száma a kiindulási értékhez 
képest. A naiv T-sejtek mennyisége nőtt, a memóri-
asejteké csökkent, az interferon-γ és az IL-9-szekréció 
is szignifi kánsan csökkent vemurafenib hatására a 
kiindulási értékekhez képest. A dabrafenib esetében 
ezeket a hatásokat nem észlelték.

Jang és Atkins (2013): BRAF V600 mutáció pozitív me-
lanomák kezeléséről szóló összefoglaló: a dabrafenib 
és vemurafenib összevethető hatékonyságáról számol 
be. Mindegyik vizsgálatnál dakarbazin volt a kontroll-
kezelés. A válaszarány a vemurafenib esetében 48,4%, 
a dabrafenibnél 49,7%, a progressziómentes túlélés a 
vemurafenibnél 5,3 hónap, a dabrafenibnél 5,1 hónap 

volt korábban nem kezelt, metasztatikus melanomában 
szenvedő betegek esetében.

Interakciók. Mindkét hatóanyag gátolhat bizonyos me-
tabolizáló enzimeket, illetve transzportrendszereket. E 
tekintetben különbségeket ír le a két hatóanyag eseté-
ben az SmPC. Ezt a beteg kezelésekor fi gyelembe kell 
venni (gyógyszerek együtt adása).

Összefoglalva megállapítható, hogy a dabrafenib és 
a vemurafenib hatásmechanizmusa hasonló, ám 
különbségeket leírtak, mely a biztonságossági profi l 
különbözőségében nyilvánulhat meg (új daganat 
kialakulása). Az egyik monoterápiában, a másik 
monoterápiában vagy trametinibbel kombinációban 
adható. A fej-fej melletti összehasonlító adatok alapján 
a dabrafenib+trametinib kombináció kedvezőbb 
hatékonysági és biztonságossági eredménnyel jár, 
mint a vemurafenib önmagában.

Mindkét hatóanyag esetében sokrétű, egymástól 
némiképp eltérő kölcsönhatásokat fi gyeltek meg a CYP 
enzimrendszerrel és a P-glikoproteinnel, ezen felül a 
dabrafenib esetében az OATP transzportfehérjékkel 
is, ezt a beteg gyógyszerelésétől függően fi gyelembe 
kell venni.
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Hatásmechanizmus. A cetuximab és a panitumumab 
is az epidermalis növekedési faktor receptor-ellenes 
antitest (EGFR). A preklinikai adatok hasonló hatás-
mechanizmust támasztanak alá: ligandkötés gátlása, 
szignáltranszdukció csökkenése, receptorinternalizá-
ció. Farmakológiai szempontból a fő különbség az, hogy 
a cetuximab kiméra (egér/humán), míg a panitumumab 
humanizált IgG-antitest.

Mindkét hatóanyag RAS (NRAS, KRAS) vad típusú 
(nem mutáns) metasztatizáló colorectalis carcinomá-
ban alkalmazható az Európai Gyógyszerügynökség és az 
Európai Bizottság által jóváhagyott alábbi indikációkban:

Erbitux (cetuximab)
• irinotekán alapú kemoterápiával,
• első vonalbeli kezelésként, FOLFOX [FOL – folsav 

(leucovorin) F – fl uorouracil (5-FU) OX – oxaliplatin], 
kezeléssel kombinálva,

• monoterápiában olyan betegek esetén, akiknél az 
előzetesen alkalmazott oxaliplatin- és irinotekán 
alapú kezelés sikertelennek bizonyult, és akiknél az 
irinotekánnal szemben intolerancia alakult ki.

Vectibix (panitumumab)
• első vonalban FOLFOX-szal vagy FOLFIRI-vel [FOL 

– folsav (leucovorin) F – fl uorouracil (5-FU) IRI-irino-
tekán] kombinálva,

• második vonalban FOLFIRI-vel kombinálva azoknál a 
betegeknél, akik első vonalban fl uoropirimidin-alapú 
kemoterápiát kaptak (az irinotekán kivételével),

• monoterápiaként fl uoropirimidin-, oxaliplatin- és 
irinotekántartalmú kemoterápiás protokollok siker-
telenségét követően.

Jóváhagyott adagolás. Mindkét hatóanyagot infúziós 
pumpával kell beadni, az adagolás körülményei és 
gyakorisága eltérőek.

A cetuximabot hetente 1× adják. Az első adagot nem 
lehet gyorsabban beadni, mint 5 mg/min, összessé-
gében 120 perc alatt ajánlott. Amennyiben a beteg jól 
tolerálja, a következő adagokat 60 perc alatt be lehet 
adni, de a sebesség ekkor sem lehet nagyobb, mint 
10 mg/min. Az első dózis előtt szisztémás szteroid és 
antihisztamin premedikáció mindenképp szükséges, a 
következő dózisoknál ajánlott. A beadás után egy óráig 
szoros megfi gyelés alatt kell tartani a beteget.

A panitumumabot kéthetente egyszer adják. Az első 
adagot 60 perc alatt ajánlott beadni. Amennyiben a be-
teg jól tolerálja, a következő adagokat 30–60 perc alatt 
be lehet adni.

Közvetlen összehasonlító vizsgálati adatok. Klinikai 
vizsgálati adatok alapján a két hatóanyag hatékonysá-
ga összevethető kemorezisztens metasztatikus 
colorectalis carcinomában. Price és munkatársai 
(2014) nyílt, fázis III. vizsgálatban hasonlították össze 
a cetuximab és a panitumumab hatékonyságát ebben 
a betegpopulációban. Az elsődleges végpont a túlélés 
volt (overall survival, OS), a vizsgálat noninferiority hi-
potézistesztelésre volt tervezve. Összesen 1010 beteg 
eredményei alapján a panitumumab hatékonysága 
noninferiornak mutatkozott a cetuximabhoz képest: 
Z-score –3,19; p=0,0007. A medián OS 10,4 hónap volt 
(95% CI 9,4–11,6) a panitumumabkaron és 10,0 hónap 
(9,3–11,0) a cetuximabkaron (HR 0,97; 95% CI 0,84–
1,11).

Mindkét EGFR-ellenes antitest okozhat infúziós 
reakciókat, keratitist, elektrolitzavarokat, bőrreakciókat 
(akár nagyon súlyosakat is), interstitialis tüdőbetegsé-
get. A panitumumab alkalmazásakor tüdőfi brózisról is 
beszámoltak.

A cetuximab kiméra, míg a panitumumab humanizált 
antitest. Emiatt biztonságossági profiljuk nem azonos. 
Az infúziós reakciók incidenciája első infúziót követően 
a cetuximab adásakor 90%, a súlyos reakciók 2–5%-ban 
fordulnak elő (citokin-release). Panitumumab estén az 
infúziós reakciók incidenciája 4% körül van, a súlyos 
reakciók az esetek kevesebb mint 1%-ában fordulnak 
elő (Rosell, et al, 2017). Mindkét hatóanyagot lassú infú-

A vastagbélrák kezelésében a cetuximab és a 
panitumumab hatóanyagok egyenértékűnek 
tekinthetők-e?

Összességében a cetuximab és a panitumumab far-
makológiai hatása azonos, az áttekintett tanul mányok 
alapján hatékonyságuk összevethető (non inferior), 
azonban az antitest különbözősége (kiméra vs. 
humán) miatt biztonságossági profi ljuk eltérő. 
Ugyancsak eltérő alkalmazásának körülményei: 
gyakorisága (ez azért fontos, mert az adagolás in-
fúzióban történik), időtartama és a premedikáció 
szükségessége.
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Hatásmechanizmusuk teljesen eltérő. Az androgénérzé-
keny prosztatarák reagál az androgénszintet csökkentő 
kezelésre. Az androgénmegvonásos kezelések, mint pl. 
az LHRH-analógok vagy a kasztráció, csökkentik a he-
rék androgéntermelését, de nem befolyásolják a mel-
lékvesék és a tumor androgéntermelését. Az alacsony, 
vagy akár nem mérhető androgénszérumszint ellenére 
az androgénreceptor közvetítette jelátvitel továbbra is 
hozzájárul a betegség progrediálásához.

Az Abiraterone acetate [3β-acetoxy-17-(3-pyridyl)-
androsta-5,16-diene, Zytiga] in vivo gyorsan átalakul az 
androgén bioszintézist gátló abirateronná. Az abirateron 
szelektíven és irreverzibilisen gátolja a 17α-hidroxiláz/
C17,20-liáz (CYP17), egy az androgén bioszintézisben 
kulcsszereppel bíró enzim működését. A CYP17 a 
herékben, a mellékvesékben és a prosztatatumorban 
termelődik és katalizálja a pregnenolon és progeszte-
ron 17α-hidroxilációval és a C17,20 kötés hasításával 
történő átalakulását a tesztoszteron prekurzoraivá, 
DHEA-vá és androszténdionná. A 17α-hidroxiláció a 
kor tizol bioszintézis szükséges lépése, míg a C17, 20 
kötések oldalláncainak hasítása elengedhetetlen a to-
vábbi androgénszintézishez. A CYP17 gátlása a tesztosz-
teronszint csökkenésén kívül a mellékvesékben fokozza 
a mineralokortikoidok termelődését. A ZYTIGA-val 

történő kezelés, LHRH-analóggal (vagy kasztrációval) 
együttesen alkalmazva, a szérumtesztoszteron-szintet 
a kimutathatósági szint alá csökkenti.

zióban kell beadni, azonban cetuximab esetén az első 
infúzió előtt szteroid és antihisztamin premedikáció 
szükséges. A fenti hivatkozott közlemény szerint bizton-
ságosság tekintetében a két hatóanyag között különb-
ség mutatkozott. Ugyan a 3–4. fokú és a bármely fokú 
mellékhatások azonos incidenciával jelentek meg a két 
kezelési karon, a 3–4. fokú infúziós reakciók ritkábban 
fordultak elő panitumumabnál, mint cetuximabnál [n=1 

(<0,5%) vs. n=9, (2%)], a 3–4. fokú hypomagnesaemia 
ellenben gyakoribb volt a panitumumab kezelés mellett 
[n=35 (7%) vs. 13 (3%)]. 3–4. fokú bőrtünetek a n=62 
(13%) panitumumabkezelt betegben, és n=48 (10%) ce-
tuximabkezelt betegben léptek fel. Egy (n=1) kezeléssel 
összefüggő fatális kimenetelű fertőzés (tüdő) fordult elő 
cetuximab kezelés mellett (Price et al, 2014).
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A prosztatarák kezelésében az 
abirateron-acetát és az enzalutamid 
hatóanyag egyenértékűnek tekinthetők-e?
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Az Enzalutamide (Xtandi) az androgénreceptor közvetí-
tette jelátvitel erős gátlója, amely az androgén-receptor 
közvetítette jelátviteli folyamat több lépését gátolja. 
Az enzalutamid kompetitíven gátolja az androgének 
androgénreceptorhoz való kötődését, az aktivált 
receptorok sejtmagba történő áthelyeződését és az 
aktivált androgénreceptor kötődését a DNS-hez, még 
az androgénreceptor fokozott expressziója esetén és 
a prosztataráksejtek antiandrogén szerekre történő 
rezisztenciája esetén is. Az enzalutamid kezelés 
csökkenti az androgéndependens gének expresszióját, 
a prosztataráksejtek növekedését, illetve a daganatos 
sejtek elpusztulását és a daganat regresszióját indu-
kálhatja.

Jóváhagyott indikációk. A két készítmény javallata 
azonos, eltekintve attól, hogy az abirateron-acetát a 
mellékvese mineralokortikoid-termelésére gyakorolt 
hatása miatt a Zytiga prednizonnal vagy prednizolonnal 
kombinációban adandó:

olyan metasztatizáló, kasztrációrezisztens proszta-
tarákban szenvedő felnőtt férfi ak kezelésére javallott, 
akik sikertelen androgéndeprivációs kezelést követően 
tünetmentesek voltak vagy enyhe tüneteket mutattak, 
és akiknél a klinikai állapot alapján a kemoterápiás 
kezelés még nem volt indokolt,

olyan metasztatizáló, kasztrációrezisztens proszta-
tarákban szenvedő felnőtt férfi ak kezelésére javallott, 
akiknek a betegsége docetaxelalapú kemoterápia 
mellett vagy azt követően progrediált.

A két készítmény eltérő hatásmechanizmusából adó-
dóan azonban, az abirateron-acetát és az enzalutamid 
kísérőirataiban olvasható, gyakorlatilag minden, a 
biztonságossággal kapcsolatos adat eltérő. A lényeges 
különbségek egyaránt érintik az Ellenjavallatok, Külön-
leges fi gyelmeztetések és az alkalmazással kapcsola-
tos óvintézkedések, Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb 
interakciók és nemkívánatos hatások, mellékhatások 
fejezeteket. Ezáltal a két készítmény esetén a társbe-
tegségek, vese- és májfunkció, gyógyszer-interakciók 
alapján különböző lehet a kezelendő betegpopuláció.

A két készítmény hatékonyságát direkt összehasonlító 
klinikai vizsgálat nem található.

Közvetett összehasonlítás, metaanalízis. Az átlagos 
túl élésben pre- és poszt-kemoterápiás esetekben sta-
tisztikailag szignifi káns különbség nem volt kimutatható 
(HR: 0,90, 95% CI, 0,73–1,11; HR: 0,85, 95% CI, 0,68–1,07). 
Másodlagos végpontok tekintetében az enzalutamid 
kissé jobbnak bizonyult az abirateron-acetáthoz képest: 
time to prostatespecifi c antigen (PSA) progression (HR: 
0,34, 95% CI, 0,28–0,42; HR: 0,40, 95% CI, 0,30–0,53), 
radiographic progressionfree survival (HR: 0,37, 95% CI, 
0,28–0,48; HR: 0,61, 95% CI, 0,50–0,74), and PSA respon-
se rate (OR: 18,29, 95% CI, 11,20–29,88; OR: 10,69, 95% 
CI, 3,92–29,20) (Zhang et al, 2017).

Noha a két készítmény hatékonysága hasonló, az 
eltérő prednizolon használat és eltérő biztonságossági 
profil a kezelés megválasztásában döntő fontosságúak 
(Ritch et al, 2016; Zhang et al, 2015; Del Re et al, 2017).

New Drugs for Metastatic Prostate Cancer Based on 
Randomized Clinical Trials (Litwin et al, 2017).

Rezisztencia. Abirateron-acetátra és/vagy enzalutamid-
re nem reagáló betegekben az AR-V7 androgén receptor 
variáns jelenlétének köszönhetően rezisztencia jelenlé-
tével kell számolni. Egy prospektív vizsgálat szerint 62 
előrehaladott prosztatatumorban szenvedő az enzalu-
tamiddel kezeltek 39%-ánál, és az abirateron-acetáttal 
kezeltek 19%-ánál találtak a keringő tumorsejtekben 
AR-V7-et (Antonarakis et al, 2014).
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Összességében az abirateron-acetát és az en za lu-
tamid hatásmechanizmusa eltérő, metaanalízis ered-
ményei arra utalnak, hogy hatékonyságuk össze-
mérhető, azonban eltérések lehetnek (másodlagos 
végpontok). Biztonságossági profi ljuk, interakcióik, az 
alkalmazás körülményei eltérőek, ezeket a beteg 
társbetegségei, gyógyszerelése, általános állapota 
alapján fi gyelembe kell venni.
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