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Panitumumab / Vectibix®
Indikasjon:

Tredjelinjes behandling som monoterapi ved metastatisk kolorektalcancer
når kjemoterapiregimer med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotecan har
sviktet. Forutsetter ikke-mutert KRAS (villtype) og ECOG 0-2.

Behandlingsplan:

Kur hver 2. uke.

Evaluering:

Etter hver 4. kur

Administrering:
Stoff
Dose mg/kg
Panitumumab

6 mg/kg

Utblanding
100 ml NaCl 0.9%.

Infusjonstid

Kurdag

1 time

1

Observasjonstid 1. gang 30 min. Premedikasjon ikke nødvendig. Administreres via et
0,22µm-filter pga. mulig partikkelinnhold
Eget infusjonsskjema: Se her.
Premedikasjon: ingen.
Kurprøver: Hb, hvite, CRP, Na, K, Mg, kreatinin

Bivirkninger (se Felleskatalogen for full oversikt):
Hudtoksisitet: se under for håndtering
Stomatitt
Diaré
Elektrolyttforstyrrelser: hypomagnesemi, hypokalemi
Infusjonsreaksjoner: milde reaksjoner hos ca. 4 %. Tiltak: infusjonshastigheten reduseres.
Kan oppstå i løpet av 24 timer. Ikke behov for premedikasjon, men anafylaksiberedskap
skal være tilgjengelig. Ved alvorlig reaksjon (bronkospasme, hypotensjon, angioødem,
anafylaksi) seponeres behandlingen.
Keratitt: sjelden, men ved mistanke (rødt øye, smerter, uskarpt syn) skal øyelege kontaktes
og panitumumab seponeres
Interstitiell pneumonitt / pulmonal fibrose: kontraindikasjon

Kvalme: Sjelden, antiemetika ved behov
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Hudbivirkninger:
CTC-grad

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Lett utslett uten
subjektivt besvær

Moderat utslett, med
subjektivt besvær

Generell eller kraftig
utslett

Avbrudd i
behandlingen

Nei

Nei

Ja. Reoppstart ved grad 2
eller bedre.
Dosereduksjon - se under

Systemisk
behandling

Ja, ved første kvise

Ja

Ja

Forslag til
systemisk
behandling

Oksytetracyclin 250 mg, 2 tbl x 2. Behandlingen kan være nødvendig over
lang tid. Dosen reduseres gradvis ved forbedring. Antihistaminer ved kløe.
Begrens soleksponering.

Hvordan doseredusere panitumumab ved hudutslett?
Grad 3: utsett kur til reaksjonen
har bedret seg:
(≤ grad 2)

Dersom ikke bedring etter at
pasienten har stått over 2 doser:
seponer permanent

Når reaksjonen har nådd
≤ grad 2, gjenopptas beh med
50 % av opprinnelig dose

Dersom reaksjonene vender
tilbake, seponer permanent

Dersom ikke reaksjonene vender
tilbake, forsøkes dosen økt
trinnvis med 25 % til anbefalt
dose er nådd.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65
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