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1. Identificació del fàrmac i autors de l’informe 
 
Fàrmacs: anticossos monoclonals en CCRM; cetuximab/panitumumab/bevacizumab. 
Comissió farmacoterapèutica de referència: CFT de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau/Institut Català d’Oncologia i Oficina Tècnica del PHMHDA 
Declaració de conflicte d’interessos dels autors: no es declara cap conflicte d’interès.  
 

2. Indicació avaluada  
 
Cetuximab, panitumumab i bevacizumab per al  tractament del càncer colorectal 
metastàtic (CCRM) en segona línia i posteriors. 
 

 
3. Àrea descriptiva del medicament 
 
Nom genèric: cetuximab 
Nom comercial: Erbitux® 
Laboratori: Merck 
Grup terapèutic: agents antineoplàstics. Anticòs monoclonal 
Codi ATC:L01XC06  
Via d’administració: perfusió intravenosa 
Tipus de dispensació: medicament d’ús hospitalari 
 

Presentacions i preu 
Unitats per 

envàs 
Codi nacional PVL (+ 4% -RD 7,5%) 

ERBITUX
®
 vial  5 mg/mL 20 mL 1 unitat 658752 184,99 € 

 
 

Nom genèric: panitumumab 
Nom comercial: Vectibix®  
Laboratori: Amgen 
Grup terapèutic: agents antineoplàstics. Anticòs monoclonal  
Codi ATC: L01XC08 
Via d’administració: perfusió intravenosa 
Tipus de dispensació: medicament d’ús hospitalari.  
 

Presentacions i preu 
Unitats per 

envàs 
Codi nacional PVL (+ 4% -RD 7,5%) 

VECTIBIX
®
 vial  20 mg/mL 5 mL 1 unitat 660251.5 365,68 € 

VECTIBIX
®
 vial  20 mg/mL 10 mL 1 unitat 660252.2 731,12 € 

VECTIBIX
®
 vial  20 mg/mL 20 mL 1 unitat 660253.9 1462,24 € 

 

 

Nom genèric: bevacizumab 
Nom comercial: Avastin® 
Laboratori: Roche 
Grup terapèutic: agents antineoplàstics. Anticòs monoclonal 
Codi ATC: L01XC07 
Via d’administració: perfusió intravenosa 
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Tipus de dispensació: medicament d’ús hospitalari.  
 

Presentacions i preu 
Unitats per 

envàs 
Codi nacional PVL (+ 4% -RD 7,5%) 

 Avastin
®  

Vial 25mg/ml 100mg 1 unitat 650602.8 329,73 € 

 Avastin
® 

Vial 25mg/ml 400mg 1 unitat 650603.5 1224,52 € 

 
 
4. Àrea d’acció farmacològica 
 
4.1. Mecanisme d’acció 
 
Cetuximab i panitumumab s’uneixen amb gran afinitat i especificitat al receptor del factor 
de creixement epidèrmic (EGFR), inhibint competitivament la unió d’aquest als seus 
lligands endògens evitant així l’activació, creixement, migració, proliferació i transformació 
cel·lulars. 
 
Cetuximab és un anticòs monoclonal IgG1 quimèric, a diferència de panitumumab que és 
un anticòs monoclonal IgG2 totalment humà. 
 
L’EGFR es troba en teixits epitelials normals i sobreexpresat en multitud de cèl·lules 
tumorals. En el cas del càncer colorectal (CCR), es troba sobreexpresat en un 25-77% 
dels casos i s’associa a un pitjor pronòstic.  
 
Els gens KRAS i NRAS són membres altament relacionats de la família d’oncogens RAS. 
Diversos estímuls, inclós el de l’EGFR, activen el gen KRAS i NRAS, que a la vegada, 
estimula altres proteïnes intracel·lulars que afavoreixen la proliferació cel·lular, la 
supervivència cel·lular i l’angiogènesi. En diversos tumors humans es produeixen amb 
freqüència mutacions activadores d’aquests oncogens. S’ha constatat que les mutacions 
estimulen el creixement tumoral i s’associen amb una resistència a les teràpies anti-
EFGR. 
 

Bevacizumab és un anticòs monoclonal quimèric que s’uneix específicament al 
factor de creixement de l’endoteli vascular (VEGF), inhibint així la unió als 
receptors (VEGFR-1 i 2). Com a resultat de la neutralització de l’activitat del VEGF 
es redueix la vascularització dels tumors i, per tant, s’inhibeix el creixement del 
tumor. 
 
 
4.2. Indicacions clíniques formalment aprovades i data d’aprovació 
 
Es marca en negreta les indicacions objecte de l’informe: 
 

- Cetuximab 
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 AEMyPS i EMA (maig 2008, actualitzacions de juny de 2011, gener de 2012 i 
gener 2014)  

o Tractament de malalts amb càncer colorectal metastàtic amb expressió 
de l’EFGR, amb gen RAS wild-type: 

o En combinació amb quimioteràpia basada en irinotecà 
o En primera línia en combinació amb FOLFOX 
o En monoteràpia en aquells pacients en els que ha fracassat el 

tractament amb oxaliplatí i irinotecà i que no tolerin l’irinotecà 
 
 FDA (febrer 2004, actualització de juny de 2012) 

 Tractament de malalts amb càncer colorectal metastàtic amb expressió 
de l’EFGR, amb gen KRAS wild-type determinat per tests aprovats per 
l’FDA: 

o En primera línia en combinació amb FOLFIRI. 
o En combinació amb irinotecà en pacients refractaris a la quimioteràpia 

basada en irinotecà. 
o En monoteràpia en pacients que han fracassat a quimioteràpia basada 

en oxaliplatí o irinoterà o que no tolerin l’irinotecà. 
 
-Panitumumab 
 
 AEMyPS i EMEA (juliol 2008) 

o Tractament de pacients adults amb carcinoma colorectal metastàtic amb 
RAS wild-type (juliol 2013): 

o En primera línia en combinació amb FOLFOX (juny 2011) 
o En segona línia en combinació amb FOLFIRI, en pacients que han 

rebut quimioteràpia basada en fluoropirimidines (excepte 
irinotecà) en primera línia (juny 2011) 

o En monoteràpia després de fracàs a esquemes de quimioteràpia 
que continguin fluoropirimidina, oxaliplatí i irinotecà. 

 
 FDA (2006): tercera línia de tractament del CCRM que expressin EGFR i que hagin 

progressat  amb o després del tractament amb fluoropirimidines, oxaliplatí o irinotecà. 
 
-Bevacizumab 
 

 AEMyPS i EMEA (gener 2005) 
 En combinació amb quimioteràpia basada en fluoropirimidines per al tractament de 

pacients amb carcinoma mestastàtic de còlon o recte. 
 

 FDA (Febrer 2004) 
 En combinació amb règims basats en 5-fluorouracil per al tractament en primera 

línia de malalts amb CCRM. 
 
 
4.3 Posologia, forma de preparació i forma d’administració en la indicació clínica 

avaluada 
 
Cetuximab  
La primera dosi és de 400 mg/m2 i la dosi de manteniment: 250 mg/m2 cada 7 dies. Cal 
utilitzar solució de clorur de sodi al 0,9% per a la preparació.  
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El temps de perfusió recomanat per a la dosi inicial és de 120 minuts. Les dosis setmanals 
posteriors es poden administrar en 60 minuts. La velocitat màxima de perfusió no ha de 
superar els 10 mg/min.  
Cal administrar al pacient un antihistamínic i un corticosteroide abans de cada dosi. 
Cal conservar-lo en nevera, entre 2-8ºC.  
 
Panitumumab  
La dosi recomanada és de 6 mg/kg de pes corporal, administrada un cop cada dues 
setmanes. Panitumumab s’ha de diluir en una solució de clorur de sodi al 0,9% i la 
concentració final de panitumumab no ha d’excedir els 10 mg/ml. 
S’ha d’administrar en perfusió endovenosa mitjançant una bomba de perfusió a través 
d’una via perifèrica o un catèter permanent i utilitzant un filtre de baixa fixació a proteïnes 
de 0,2 o 0,22 micres. El temps de perfusió recomanat és de 60 minuts. Si es tolera la 
primera perfusió, les perfusions següents poden ser de 30 a 60 minuts. Les dosis 
superiors a 1000 mg s’han d’infondre en 90 minuts. 
Cal conservar-lo a la nevera, entre 2-8ºC.  
 
Bevacizumab  
La dosi recomanada de bevacizumab és de 5 mg/kg o 10 mg/kg de pes corporal 
administrats com perfusió intravenosa un cop cada 2 setmanes o de 7,5 mg/kg o 15 mg/kg 
de pes corporal administrats un cop cada 3 setmanes. 
La dosi inicial s’ha d’administrar en perfusió intravenosa durant 90 minuts. Si es tolera bé 
la primera perfusió, la segona pot administrar-se durant 60 minuts. Si es tolera bé la 
perfusió de 60 minuts, totes les perfusions següents es poden administrar durant 30 
minuts. Bevacizumab no s’ha d’administrar o barrejar-se amb solucions de glucosa. 
Cal conservar-lo a la nevera, entre 2-8ºC.  
 
 
4.4. Farmacocinètica 
 
Cetuximab 
Presenta una cinètica dosi-depenent. Administrat a una dosi inicial de 400 mg/m², el Vd va 
ser de 2,9 l/m² amb un rang de 1,5-6,2 l/m²). La Cmax mitjana 185 ± 55 micrograms per 
ml. L'aclariment mitjà va ser de 0,022 l/h per m² de superfície corporal. La semivida 
d'eliminació de cetuximab és prolongada, entre 70 i 100 hores. 
 
Panitumumab 
Després de l’administració d’una dosi única de panitumumab en una infusió d’1 hora, 
l’àrea sota la corba de concentració-temps (AUC) va presentar un augment major que el 
proporcional a la dosi i l’aclariment (Cl) de panitumumab es va reduir de 30,6 a 4,6 
ml/dia/kg quan la dosi es va incrementar de 0,75 a 9 mg/kg. Malgrat això, per dosis 
superiors a 2 mg/kg, l’AUC de panitumumab augmenta de forma aproximadament 
proporcional a la dosi. L’aclariment mitjà va ser de 4,9 ± 1,4 ml/kg/dia, respectivament. La 
semivida d’eliminació va ser aproximadament de 7,5 dies (3,6 a 10,9 dies). 
 
Bevacizumab 
El valor mitjà del volum central (Vc) va ser de 2,73 l per dones i 3,28 l per homes. En la 
seva administració conjunta amb antineoplàstics, el valor mitjà del volum perifèric (Vp) va 
ser de 1,69 l per a les dones i 2,35l per als homes. Després de corregir en funció del pes 
corporal, el Vc per als homes va ser un 20% més gran que per a les dones. 
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L’aclariment va ser de 0,188 i 0,220 l/dia per a dones i homes respectivament, amb una 
semivida d’eliminació de 18 dies aproximadament per dones i de 20 dies per als homes.  
 
 
4.5. Característiques comparades amb altres medicaments amb la mateixa 
indicació, disponibles al mercat 
 
El tractament òptim del CCR (càncer colorectal) estadi IV depèn de diversos factors, com 
són la localització de les metàstasis, la teràpia a què ha estat sotmès el pacient en estadis 
previs de la seva malaltia, i d’altres factors propis del pacient, com l’edat, comorbiditats i el 
seu estat general.  
 
Es considera que, aproximadament, el 50-60% dels pacients diagnosticats de CCR 
evolucionaran a malaltia metastàtica, amb lesions que apareixeran, fonamentalment, a 
nivell hepàtic o pulmonar. Es calcula que les lesions hepàtiques en el context del CCRM  
(càncer colorectal metastàtic) es donen en el 60% dels pacients, les quals s’associen a un 
pronòstic molt pobre amb supervivències globals (SG) a 5 anys sense tractament actiu, en 
els casos de malaltia irresecable, d’entre 0,4-4%. La resecció quirúrgica completa en el 
cas de metàstasis hepàtiques resecables suposa un increment de l’SG a 5 anys de fins al 
25-30% aproximadament, i es considera que la resecció completa de les metàstasis 
hepàtiques en el CCRM és l’únic tractament potencialment curatiu. 
 
En aquest context terapèutic, s’ha d’indicar que en els últims anys s’han assolit millores 
considerables en l’SG dels pacients amb CCRM, gràcies a la utilització de diferents 
combinacions d’agents quimioteràpics, basant-se amb el fluorouracil (5FU), folínic i 
irinotecà o oxaliplatí.  
 
S’estima que un 85% dels casos de CCRM seran candidats a una primera línia de 
quimioteràpia. Dels pacients que progressin a una primera línia, un 70% dels pacients 
seran candidats a línies posteriors de quimioteràpia. 
 
Segons la guia clínica de l’ESMO sobre el tractament del CCR avançat de 2010, la 
segona línia de quimioteràpia es podria proposar a pacients amb un bon estat funcional i 
una funció orgànica adequada. En pacients refractaris a monoteràpia amb 
fluoropirimidines, la segona línia de tractament hauria de consistir en una combinació 
d’oxaliplatí o irinotecà. En pacients refractaris a FOLFOX o CapOX, es proposaria un 
esquema basat en irinotecà (monoteràpia amb irinotecà 350 mg/m²/3 setmanes; 
FOLFIRI). Hi ha elevada evidència que el 5-FU augmenta significativament l’activitat de 
l’irinotecà, però en aquest context, l’esquema FOLFIRI presenta més avantatges que 
l’esquema d’irinotecà en monoteràpia. En pacients refractaris a FOLFIRI, es proposen 
com a alternatives de tractament de segona línia els esquemes FOLFOX i CapOX. 
 
Els esquemes de quimioteràpia utilitzats en el nostre entorn pel tractament del CCRM en 
segona línia són FOLFOX, FOLFIRI, XELOX i irinotecà en monoteràpia. A més, es 
disposa de tres anticossos monoclonals (bevacizumab, cetuximab i panitumumab) que 
poden ser administrats en combinació amb quimioteràpia.  
 
Actualment, es disposa també d’aflibercept, un fàrmac que actua al receptor del VEGF, en 
el tractament de pacients resistents o que han progressat a quimioteràpia amb oxaliplatí. I 
de regorafenib en pacients que han estat prèviament tractats amb quimioteràpia basada 
en fluoropirimidines, teràpia anti-VEGF i teràpia anti-EGFR. 
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La decisió d’oferir tractament al pacient s’ha de basar en el grau d’afectació de la malaltia i 
el seu estat funcional i l’esquema de quimioteràpia estarà condicionat pel tractament que 
hagi rebut en línies prèvies. 
 
En la taula següent es comparen entre ells els anticossos monoclonals disponibles per al 
tractament de CCRM en segona línia: 
 

Nom Cetuximab Panitumumab Bevacizumab 

Presentació Erbitux® 5 mg/ml Vectibix® 20mg/ml Avastin® 25 mg/ml 

Posologia 

Dosi de càrrega: 400 mg/m
2
  

Dosi de manteniment: 250 

mg/m
2
/7 dies  

6 mg/kg cada 14 dies  
5-10 mg/kg cada 2 setmanes o 
7,5-15 mg/kg administrats cada 

3 setmanes 

 
 

Indicació 
 
 
 

En segona línea en combinació 

amb quimioteràpia (basada en 

irinotecà) o en monoteràpia en 

línies posteriors. 

En segona línia en combinació 
amb FOLFIRI o en monoteràpia 

en línies posteriors. 

En segona línea en combinació 
amb quimioteràpia basada amb 

fluoropirimidines. 

Indicació en segona 
línia 

Sí Sí Sí 

Indicació en línies 
posteriors 

Sí Sí No 

Quimioteràpia amb 
que es combina 

Basada en irinotecà 

 

FOLFIRI 

 

Basada en fluoropirimidines (a 

l’assaig clínic es va combinar 

amb FOLFOX) 

Característiques 
diferencials 

Anticòs monoclonal IgG1 

quimèric. Anti-EGFR. 

Monitorar el malalt durant la 

infusió i almenys 1 h després. 

Cal administrar un 

antihistamínic i un 

corticoesteroide com a 

premedicació. 

Efectes adversos: reaccions a 

la infusió, reaccions cutànies, 

hipomagnesèmia. 

Anticòs monoclonal IgG2 humà. 

Anti-EGFR. 

No requereix monitoratge del 

malalt. 

No cal premedicació. 

Pauta d’administració cada 14 

dies enlloc de setmanal (vs 

cetuximab). 

Efectes adversos: reaccions 

cutànies, hipomagnesèmia, 

diarrea. 

Anticòs monoclonal 

humanitzat. Anti-VEGF. 

Efectes adversos: hipertensió 

arterial, fatiga o astènia, diarrea 

i dolor abdominal. Greus: 

hemorràgia, perforació 

intestinal, tromboembolisme 

arterial. 

 

 

5. Avaluació de l’eficàcia 
 
5.1. Assaigs clínics disponibles per a la indicació avaluada 
 
L’avaluació de l’eficàcia s’ha realitzat tenint en compte els estudis de fase III de CCRM en 
segona línia o posteriors, de cetuximab, panitumumab i bevacizumab.  
 
5.1.1. Cetuximab 
 
Es disposa de l’informe EPAR de l’EMA i de l’informe CDER de l’FDA.  
 
Amb data 04.11.13 es va realitzar una cerca a MEDLINE amb les paraules clau 
“cetuximab AND colorectal AND (refractory OR previously treated)” i amb el filtre d’assaig 
clínic aleatoritzat. 
 
Es disposa dels assaigs clínics següents fase III per a les indicacions avaluades: 
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- Cunningham et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in 
irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer (Estudi BOND). 

- Sobrero et a. EPIC: Phase III trial of cetuximab plus irinotecan after 
fluoropyrimidine and oxaliplatin failure in patients with metastatic colorectal cancer. 

- Jonker et al. Cetuximab for the treatment of colorectal cancer (Estudi CO.17). 
- Karapetis et al. K-ras mutations and benefit from cetuximab in advanced colorectal 

cancer (Estudi CO.17). 
 
 
Cetuximab en combinació amb irinotecà o en monoteràpia en el tractament de segona 
línia (pretractats amb irinotecà) (Estudi BOND): 

 
Cunningham D et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan in irinotecan-refractory metastatic 
colorectal cancer. NEJM 2004; 351: 337-345. 
 

Disseny: Assaig clínic fase II, obert, multicèntric, aleatoritzat (2:1). 
 
Nombre de pacients: 329 pacients que havien progressat durant o en els tres mesos posteriors a la finalització d’un 
tractament amb una quimioteràpia basada en irinotecà. 
 
Criteris d’inclusió:   
- >18 anys 
- Adenocarcinoma colorectal estadi IV confirmat  histològicament 
- Karnofsky performance status ≥ 60 (ECOG 0-2) 
- Recompte absolut de neutròfils ≥ 1500/mm³ 
- Recompte plaquetari ≥ 100.000/mm³ 
- Hemoglobina ≥ 9,0 g/dl 
- AST i ALT ≤ 5 vegades per sobre del límit superior de la normalitat 
- Bilirubina ≤ 1,5 vegades per sobre del límit superior de la normalitat 
- Creatinina ≤ 1,5 vegades per sobre del límit superior de la normalitat 
- Haver rebut abans de l’estudi una quimioteràpia amb irinotecà durant almenys 6 setmanes i tenir una progressió de la malaltia 
documentada durant aquest tractament o en els 3 mesos posteriors a la finalització 
- Una lesió mesurable unidimensionalment 
- Evidència immunohistoquímica d’expressió d’EGFR al  tumor primari o almenys en una lesió metastàtica 
 
Tractament:  
Grup 1: Cetuximab 400 mg/m² (dosi inicial), cetuximab 250 mg/m²/setmana (dosi manteniment) + irinotecà (n=218) 
Grup control: Cetuximab 400 mg/m² (dosi inicial), cetuximab 250 mg/m²/setmana (dosi manteniment)  (n=111) 
 
Estratificació: segons Karnofsky performance status, tractament previ amb o sense oxaliplatí, centre de tractament 
 
Variable principal: taxa de resposta radiològica 
 
Variables secundàries: temps fins a la progressió, durada de la resposta, SG, incidència d’efectes adversos 
 
Tipus d’anàlisi: anàlisi per intenció de tractar (ITT) 
 

Resultats 

Variable avaluada 
Cetuximab + 

irinotecà 
(n=218) 

Cetuximab 
(n=111) 

Diferència 
 

NNT 
 

HR (IC95%) 
 

p 

Variable principal 
 
Taxa de resposta (IC 95%): 

- RC 
- RP 
- Malaltia estable 
- Progressió 

Control de la malaltia* 
(IC95%) 

 
 

22,9% (17,5-29,1) 
0 

22,9% 
32,6% 
31,2% 

55,5% (48,6-62,2) 

 
 

10,8% (5,7-18,1) 
0 

10,8% 
21,6% 
53,2% 

32,4% (23,9-42) 

 

   
 

0,007 
 
 
 
 

<0,001 

Variables secundàries 
 
Durada de la resposta 
(mitjana) 

 
 

5,7 mesos 
 

 
 

4,2 mesos 
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Mediana SLP 
 
SLP als 3 mesos 
 
SLP als 6 mesos 

 
4,1 mesos 

 
118 (54%) 

 
65 (30%) 

 
1,5 mesos 

 
31 (28%) 

 
9 (8%) 

 
2,6 mesos 

 
 
 

4 (3 a 7) 
 

5 (4 a 7) 

 
0,54 (0,42-0,71) 

 

 
<0,001 

 
Mediana SG 
 
SG als 6 mesos 
 
SG als 12 mesos 

 
8,6 mesos 

 
 144 (66%) 

 
 63 (29%) 

 
6,9 mesos 

 
64 (58%) 

 
 35 (32%) 

 
1,7 mesos 

  
0,91 (0,68-1,21) 

 
0,48 

 
 
 

*Resposta completa + resposta parcial + malaltia estable 

 

Resultats de subgrups 

Progressió durant o en les 4 setmanes posteriors a un tractament previ amb irinotecà* 

 
Cetuximab+irinotecà 

(n=135) 
Cetuximab 

(n=71) 
p 

Taxa de resposta (IC 95%) 25,2% (18,1-33,4) 14,1% (7-24,4) 0,07 

Tractament previ amb oxaliplatí i irinotecà 

Taxa de resposta (IC 95%) 22,2% (15,5-30,2) 8,5% (3,2-17,5) 0,01 

*Els resultats d’aquest subgrup de pacients es van determinar després d’aplicar els criteris de refractarietat a 

irinotecà de la Swedish Medical Products Agency 
 

No es disposa de dades del subgrup de pacients que havien rebut irinotecà, però no 
oxaliplatí.  
 
En el grup de monoteràpia amb cetuximab, 56 pacients van rebre tractament amb 
irinotecà després de la progressió de la malaltia. Dos d’aquests pacients (3,6%) van 
presentar una resposta parcial i 20 (35,7%) van presentar malaltia estable després de 
passar a tractament amb irinotecà. La mitjana de temps fins a la progressió en aquest 
grup va ser d’1,4 mesos. 
 
Validesa 
 
- El comparador és cetuximab en monoteràpia.  
- És un estudi obert. L’avaluació dels resultats, la van fer els investigadors utilitzant els 

criteris RECIST i un comitè de revisió independent. Aquest comitè va utilitzar els 
criteris modificats de l’OMS per a l’avaluació. 

- El comitè de revisió independent era cec a l’assignació de tractament. Va avaluar la 
progressió de la malaltia durant el tractament amb irinotecà rebut abans del 
reclutament a l’estudi i la resposta i temps fins a la progressió durant l’estudi. 

- La variable principal de l’estudi era la taxa de resposta radiològica avaluada pel 
comitè de revisió independent. 

- Un 87,8% dels pacients presentaven un ECOG 0 (Karnofsky 80-100), mentre que un 
12,2% dels pacients presentaven un ECOG 1-2. 

- Un 20,7% dels pacients havien rebut 1 tractament previ, un 36,5% dels pacients 
havien rebut 2 tractaments previs i un 42,9% dels pacients havien rebut més de dos 
tractaments previs. 

- Tots els pacients havien estat prèviament tractats amb irinotecà. 
- Un 61,9% dels pacients del grup cetuximab + irinotecà i un 64% dels pacients del 

grup de cetuximab havien rebut tractament previ amb oxaliplatí. 
- L’SLP i l’SG eren variables secundàries. 
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- No es va determinar l’estat mutacional del KRAS.  
- Preveient una taxa de resposta del 19% al grup cetuximab+irinotecà, es va 

determinar que 150 pacients serien suficients per superar una taxa de resposta 
clínicament rellevant del 10%, amb una potència de 85%. S’esperava una taxa de 
resposta del 5% al grup de cetuximab. Per això es va utilitzar una proporció 
d’aleatorització 2:1. 

- Després de l’inici de l’estudi i quan ja s’havia inclòs la majoria de pacients, la Swedish 
Medical Products Agency va aconsellar que els pacients que havien experimentat 
progressió de la malaltia al final del tractament amb irinotecà o durant un mes 
després, es consideressin estrictament refractaris a irinotecà. Això va provocar que la 
mida de la mostra s’augmentés a 300 pacients per assegurar que els objectius de 
l’estudi s’aconseguissin per a aquest subgrup de pacients. 

- Cinquanta-sis pacients del grup de cetuximab en monoteràpia van passar a rebre 
tractament amb irinotecà + cetuximab per progressió de la malaltia. 

- Els resultats del grup de pacients de cetuximab en monoteràpia que va passar a 
rebre tractament amb irinotecà després de la progressió de la malaltia podria explicar, 
en part, l’absència de diferències significatives d’SG entre els dos grups de 
tractament. 

- No es va avaluar qualitat de vida. 
 
 
Cetuximab en combinació amb irinotecà en segona línia (Estudi EPIC): 
 

Sobrero AF et al. EPIC: Phase III trial of cetuximab plus irinotecan after fluoropyrimidine and oxaliplatin failure in 
patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2008; 26(14)2311-2319. 
 

Disseny: Assaig clínic fase III, obert, multicèntric, aleatoritzat (1:1). 
 
Nre. de pacients: 1298 pacients 
 
Criteris d’inclusió:   
- ≥ 18 anys 
- CCRM documentat histològicament amb evidència per immunohistoquímica d’expressió d’EGFR 
- CCRM mesurable bidimensionalment (≥ 1 tumor amb un diàmetre ≥ 20 mm i un altre ≥ 10 mm) 
- Fracàs (progressió de la malaltia/discontinuació del tractament per toxicitat) del tractament de primera línia per malaltia 
metastàtica amb fluoropirimidina i oxaliplatí en els mesos després de l’última dosi de tractament 
- Està permesa l’administració prèvia de bevacizumab 
 
Criteris d’exclusió: 
- Tractament previ amb irinotecà o teràpies anti-EGFR 
 
Tractament:  
Grup 1: cetuximab 400 mg/m² (dosi inicial), cetuximab 250 mg/m²/setmana (dosi manteniment) + irinotecà 350 mg/m²/3 
setmanes (n=648) 
Grup control: irinotecà 350 mg/m²/3 setmanes (n=650) 
 
Estratificació: segons lloc d’estudi i ECOG (0-1 vs 2) 
 
Variable principal: SG 
 
Variables secundàries: SLP, taxa de resposta, temps fins a resposta, durada de la resposta, qualitat de vida (EORTC QLQ-
C30) 
La qualitat de vida es va valorar abans de l’inici, 3 setmanes després de l’inici i llavors cada 6 setmanes fins a la primera 
visita de seguiment després de finalitzar el tractament. 
 
Tipus d’anàlisi: anàlisi per intenció de tractar (ITT) 
 
Pèrdues: 638 pacients del grup cetuximab + irinotecà i 641 pacients del grup d’irinotecà. 
 

Resultats 
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Variable avaluada 
Cetuximab + 

irinotecà 
(n=648) 

Irinotecà 
(n=650) 

Diferència 
 

HR (IC95%) 
 

NNT 
 

p 

Variable principal 
 
Mediana SG (IC 95%) 

 
 

10,7 mesos 
(9,6-11,3) 

 
 

10 mesos 
(9,1-11,3) 

 
0,7 mesos 

 
 

0,975 (0,854-1,114) 
 

 
 

0,71 

Variables 
secundàries 
 
Mediana SLP (IC95%) 
 
 
Taxa SLP als 6 mesos 
 
Taxa SLP als 9 mesos 

 
 
 

4 mesos 
(3,2-4,1) 

 
177 (27,4%) 

 
82 (12,6%) 

 
 
 

2,6 mesos 
(2,1-2,7) 

 
106 (16,3%) 

 
42 (6,5%) 

 
 
 

1,4 mesos 

 
 
 

0,692 (0,617-0,776) 

 
 
 
 
 
 

10 (7 a 16) 
 

17 (11 a 34) 

 
 
 

≤0,0001 

 
Taxa de resposta     
(IC 95%): 
 

- RC 
- RP 
- Malaltia estable 
- Progressió 

 
Temps fins a resposta 
 
Durada de la resposta 

 
16,4% 

 (13,6-19,4) 
 

1,4% 
15% 

45,1% 
26,9% 

 
2,5 mesos 

 
5,7 mesos 

 
4,6% 

(2,8-6) 
 

0,2% 
4% 

41,7% 
37.4% 

 
2,7 mesos 

 
5,5 mesos 

    
<0,0001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitat de vida 
(EORTC QLQ-C30): 
 

- Estat general de 
salut 

- Funció física 
- Emocional 
- Social 

      
 
 
 
0,047 
0,002 
0,002 
0,774 

RC: resposta completa; RP: resposta parcial; SG: supervivència global; SLP: supervivència lliure de progressió 
 

D’acord amb els resultats generals, les anàlisis de subgrups predeterminades van 
demostrar una SLP i una taxa de resposta superiors amb cetuximab + irinotecà 
independentment de l’edat (<65 vs ≥ 65 anys), el sexe, la raça i el performance status. 
 
Resultats anàlisi exploratòria: 
 
En una anàlisi exploratòria no aleatoritzada, es va determinar l’SG en el braç d’irinotecà 
segons el tractament rebut després de l’estudi: 
  -Al grup de pacients que no van rebre cap tractament després de l’estudi (n=229), l’SG 
va ser de 3,9 mesos (IC 95%: 3,5-5,9). 
  -Al grup de pacients que es van tractar després de l’estudi però no amb cetuximab 
(n=116), l’SG va ser de 10,1 mesos (IC 95%: 9-13,2). 
  -Al grup de pacients que van rebre cetuximab després de l’estudi (n=305), l’SG va ser de 
13 mesos (IC 95%: 12,2-15). 
 
Es va realitzar una altra anàlisi en què es determinava l’SG en el braç cetuximab + 
irinotecà segons el tractament rebut després de l’estudi: 
  -Al grup de pacients que no van rebre cap tractament després de l’estudi (n=296), l’SG 
va ser de 6,31 mesos (IC 95%: 5,3-7,1). 
  -Al grup de pacients que van rebre tractament després de l’estudi però no amb 
cetuximab (n=296), l’SG va ser de 13 mesos (IC 95%: 11,6-13,9). 
  -Al grup de pacients que van rebre tractament amb cetuximab després de l’estudi (n=73), 
l’SG va ser de 16,2 mesos (IC 95%: 12,8-27,4). 
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Validesa 
 
- És un estudi obert. 
- El comparador és irinotecà en monoteràpia. 
- Els pacients no havien rebut prèviament irinotecà. 
- Les característiques dels pacients de l’estudi estaven ben equilibrades entre els dos 

grups de tractament. 
- Tots els pacients havien rebut una primera línia de quimioteràpia. 
- Un 12,8% dels pacients inclosos havien rebut tractament previ amb bevacizumab. 
- La variable principal de l’estudi és l’SG. 
- L’SLP i la taxa de resposta són variables secundàries. 
- No es va determinar l’estat mutacional del KRAS. 
- L’estudi requeria 850 esdeveniments i tenia un 90% de potència per demostrar una 

diferència estadísticament significativa en l’SG, suposant una HR de 0,80. 
- Els resultats de supervivència poden estar afectats pel tractament rebut després de 

l’estudi. Un 46,9% de pacients assignats al braç d’irinotecà, van rebre cetuximab 
després de l’estudi (un 87,2% d’aquests, en combinació amb irinotecà). 

 
Cetuximab en monoteràpia en línies posteriors (Estudi CO.17): 
  

Jonker DJ et al. Cetuximab for the treatment of colorectal cancer. NEJM 2007; 357:2040-2048. 

 
Disseny: estudi de fase III,  aleatoritzat (1:1), obert, multicèntric 
 
Nre. de pacients: 572 pacients amb CCRM amb expressió d’EGFR i prèviament tractats amb fluoropirimidina, irinotecà i 
oxaliplatí o que tinguin contraindicat el tractament amb aquests fàrmacs. 
 
Tractament grup actiu i tractament grup control:  
Grup actiu: Cetuximab 400 mg/m² (dosi inicial), cetuximab 250 mg/m²/setmana (dosi manteniment) + millor tractament de 
suport (MTS) (n=287) 
Grup control: MTS (n=285) 
 
Criteris d’inclusió:  

- ≥16 anys 
- ECOG 0-2 
- Recompte absolut de neutròfils ≥ 1500/mm³ 
- Recompte plaquetari ≥ 75.000/mm³ 
- Hemoglobina ≥ 8,0 g/dl 
- AST i ALT ≤ 5 vegades per sobre del límit superior de la normalitat 
- Bilirubina ≤ 2,5 vegades per sobre del límit superior de la normalitat 
- Creatinina ≤ 1,5 vegades per sobre del límit superior de la normalitat 
- CCR confirmat histològicament: malaltia mestastàtica 
- Factor de creixement epidèrmic (EGFR) positiu per immunoquímica 
- Malaltia mesurable o avaluable 
- No és candidat a la quimioteràpia curativa estàndard:  

o MTS és l’única opció disponible 
- Ha d’haver rebut prèviament un inhibidor de la timidilat-sintetasa (fluorouracil, capecitabina, raltitrexed o 

fluorouracil-uracil) a l’adjuvància o per metàstasis. Es permet el tractament combinat amb oxaliplatí o irinotecà 
- Fracàs (progressió clínica o radiològica de la malaltia o intolerància a l’esquema de quimioteràpia) a un tractament 

previ per la malaltia metastàtica que contingui  irinotecà i a un tractament previ que contingui oxaliplatí o que 
presenti recaiguda durant els 6 mesos posteriors a un tractament adjuvant que contingui irinotecà o oxaliplatí, o 
que el tractament amb aquests no sigui adequat. 

- Test d’embaràs negatiu 
- Els pacients en edat fèrtil han d’utilitzar mesures anticonceptives a partir de 4 setmanes abans de l’inici, durant i 4 

setmanes després del final del tractament en estudi 
- Que hagin passat almenys 4 setmanes i que estigui recuperat d’una quimioteràpia o radioteràpia 
- La radioteràpia pal·liativa concomitant està permesa 
- Que hagin passat almenys 4 setmanes i que estigui recuperat d’una cirurgia major  
- Que hagin passat més de 30 dies des d’un tractament experimental previ 
- Permès el tractament previ amb bevacizumab, però no requerit 
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Criteris d’exclusió: 
- Angina no controlada 
- Aritmia 
- Cardiomiopatia 
- Insuficiència cardíaca congestiva 
- Infart de miocardi en els 6 mesos previs 
- Malaltia pulmonar restrictiva greu 
- Malaltia pulmonar intersticial per radiografia de tòrax 
- Embaràs o lactància 
- Condició patològica activa que impedeixi la participació a l’estudi 
- Condició psicològica o geogràfica que impedeixi la conformitat amb l’estudi 
- Altres malignitats en els 5 anys anteriors, excepte càncer de pell que no sigui melanoma o carcinoma de cèrvix 

localitzat adequadament tractats 
- Tractament previ amb cetuximab 
- Tractament previ amb anticòs monoclonal murí 
- Quimioteràpia concomitant 
- Tractament previ amb agent anti-EGFR (cetuximab, panitumumab, erlotinib, gefitinib) 
- Participació concomitant en un altre estudi clínic 
- Tractament concomitant amb un altre agent anti-EGFR 
- Tractament concomitant amb altres agents experimentals no citotòxics 
- Metàstasis a SNC simptomàtiques 

 
Estratificació: segons el centre participant i l’ECOG (0 o 1 vs 2) 
 
Variable principal: SG 
 
Altres variables: SLP, taxa de resposta objectiva, qualitat de vida segons el qüestionari EORTC QLQ-C30, avaluació 
econòmica, seguretat. 
La qualitat de vida es valora abans de l’inici, a les 4, 8, 16 i 24 setmanes (o fins a l’empitjorament fins a ECOG 4 o 
hospitalització per cures terminals). 
 
Tipus d’anàlisi: ITT 

Població ITT 

 
Variable avaluada 

Cetuximab 
+ MTS 
(n=287) 

 
MTS 

(n=285) 

 
Diferència 

 
HR (IC 95%) 

 

 
NNT 

 

 
p 

Variable principal  
 
Mediana SG 
Supervivència als 6 mesos 
Supervivència als 12 mesos 

 
 

6,1 mesos 
143 (50%) 
60 (21%) 

 
 

4,6 mesos 
94 (33%) 
46 (16%) 

 
 

1,5 mesos 

 
 

0,77 (0,64-0,92) 

 
 

 
6 (5 a 12) 

21 (10 a -63) 

 
 

0,005 

Variables secundàries 
 
Mediana SLP 
SLP als 3 mesos 
SLP als 6 mesos 

 
 
- 

116 (41%) 
43 (15%) 

 
 
- 

68 (24%) 
8 (3%) 

  
 

0,68 (0,57-0,80) 
 

 
 
 

7 (5 a 12) 
9 (6 a 14) 

 
 

<0,001 

Taxa de resposta: 
 

- Resposta parcial 
- Malaltia estable 

 
 

8% 
31,4% 

 
 
0 

10,9% 

    
 

<0,001 
<0,001 

Qualitat de vida (EORTC QLQ-C30): 
 
- Deteriorament de la funció física: 
        - Mediana de canvi en la puntuació 
          (8 setmanes) 
        - Mediana de canvi en la puntuació 
          (16 setmanes) 
 
- Deteriorament en l’estat de salut 
general: 
        - Mediana de canvi en la puntuació  
          (8 setmanes) 
        - Mediana de canvi en la puntuació  
          (16 setmanes) 

 
 
 
 

-3,9 punts 
 

-5,9 punts 
 
 
 

-0,5 punts 
 

-3,6 punts 

 
 
 
 

-8,6 punts 
 

-12,5 punts 
 
 
 

-7,1 punts 
 

-15,2 punts 

    
 
 
 

<0,05 
 

0,03 
 
 
 

0,008 
 

<0,001 

Anàlisi de subgrups: KRAS wild type (Karapetis et al. K-ras mutations and benefit from cetuximab in advanced 
colorectal cancer. NEJM 2008; 359: 1757-1765) 

 
Variable avaluada 

Cetuximab+ 
MTS 

(n=117) 

 
MTS 

(n=113) 

 
Diferència 

 
HR (IC 95%) 

 
p 



Cetuximab, panitumumab i bevacizumab en càncer colorectal metastàtic  
en segona línia i posteriors. 

Informe tècnic CAMHDA. 
 

14 

 

Variable principal  
 
Mediana SG 
 

 
 

9,5 mesos 

 
 

4,8 mesos 

 
 

4,7 mesos 

 
 

0,55 (0,41-0,74) 
 

 
 

<0,001 

Variables secundàries 
 
Mediana SLP 
 

 
 

3,7 mesos 

 
 

1,9 mesos 

 
 

1,8 mesos 

 
 

0,40 (0,30-0,54) 

 
 

<0,001 

 
Taxa de resposta 

 
12,8% (7,4%-

20,3%) 

 
0 

   
<0,001 

Qualitat de vida (EORTC QLQ-C30): 
 
- Deteriorament en l’estat de salut 
general: 
        - Mediana de canvi en la puntuació 
         (8 setmanes) 
        - Mediana de canvi en la puntuació 
          (16 setmanes) 
 
- Deteriorament de la funció física: 
        - Mediana de canvi en la puntuació 
          (8 setmanes) 
        - Mediana de canvi en la puntuació  
          (16 setmanes) 
 

 
 
 
 
 

3,2 punts 
 

-0,2 punts 
 
 
 

-0,7 punts 
 

-3,4 punts 

 
 
 
 
 

-7,7 punts 
 

-18,1 punts 
 
 
 

-7,2 punts 
 

-13,8 punts 

 
 
 
 
 

10,9 (7,6-17,6) 
 

17,9 (7,6-28,2) 

  
 
 
 
 

0,002 
 

<0,001 
 
 
 

0,11 
 

0,008 

 
 
 

SG en pacients amb KRAS wild type 

SLP en pacients amb KRAS wild type 
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SG segons l’anàlisi de subgrups 
 

 
Validesa 
 
- L’estudi és obert. 
- El comparador és el millor tractament de suport. 

- Els criteris d’inclusió segons l’hemograma i paràmetres bioquímics són menys estrictes 

que a l’estudi BOND. 
- Un 96-98% de pacients de l’estudi havien rebut tractament previ amb irinotecà i 
oxaliplatí. Quasi la meitat de pacients havien rebut 4 o més esquemes de quimioteràpia 
previs. 
- Un 23% dels pacients presentava un ECOG 2. 
- La variable principal de l’estudi és l’SG. 
- L’SLP i la taxa de resposta eren variables secundàries. 
- Es va estimar que 445 morts proporcionarien una potència estadística del 90% i un error 
alfa d'un 5% per detectar un augment absolut del 9,6% en l’SG a 1 any a partir de la 
predicció d’SG a 1 any en el grup d’MTS de 14,1%. 
- Aproximadament un 7% dels pacients que havien rebut MTS van passar a rebre 
cetuximab (cross over) quan es va produir la progressió de la malaltia. 
- Es va determinar retrospectivament l’estat mutacional del KRAS en un 68,9% dels 
pacients. En una anàlisi en què es va ajustar per aleatorització i factors pronòstics 
potencials (ECOG, quimioteràpia prèvia), l’HR va augmentar a 0,62 (IC 95%: 0,44-0,87; 
p=0,006). 
- Els resultats de l’estudi segons l’estat mutacional KRAS es van obtenir en una anàlisi 
exploratòria. 
- Les característiques dels pacients segons l’estat mutacional KRAS estaven ben 
equilibrades. 
- Al grup d’MTS, hi va haver 13 pacients amb violació del protocol que van passar a 
tractament amb cetuximab. Quatre d’ells van rebre cetuximab abans de la progressió de la 
malaltia i 9 van rebre cetuximab després de la progressió.  
-  Tots els pacients que havien estat assignats al grup de cetuximab i que van ser inclosos 
en l’anàlisi exploratòria segons KRAS van rebre cetuximab. 
- Es va avaluar la qualitat de vida (EORTC-QLQ30). Els qüestionaris es van emplenar en 
un 94% dels pacients a l’inici de l’estudi en els dos grups. Un 81% a les 8 setmanes i un 
67% a les 16 setmanes en el grup de cetuximab; un 62% a les 8 setmanes i un 43% a les 
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16 setmanes en el grup d’MTS. Per aquest motiu, és difícil interpretar l’impacte en la 
qualitat de vida. 
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5.1.2. Panitumumab 

 
Es disposa de l’informe EPAR de l’EMA i de l’informe CDER de l’FDA.  
 
Amb data 04.11.13 es va realitzar una cerca a PUBMED amb les paraules clau 
“panitumumab AND colorectal AND (second line OR refractory)” i amb el filtre d’assaig 
clínic aleatoritzat. 
 
Es disposa dels assaigs clínics següents fase III per a les indicacions avaluades: 

- Peeters M et al. Randomized phase III study of panitumumab with fluorouracil, 
leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line 
treatment in patients with metastatic colorectal cancer. 

- Van Cutsem et al. Open-label phase III trial of panitumumab plus best supportive 
care compared with best supportive care alone in patients with chemotherapy-
refractory metastatic colorectal cancer. 

- Amado RG et al. Wild-type KRAS is required for panitumumab efficacy in patients 
with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2008; 26(10): 1626-1634. 

 
 
Panitumumab en combinació amb FOLFIRI en segona línia: 
 

Peeters M et al. Randomized phase III study of panitumumab with fluorouracil, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) 
compared with FOLFIRI alone as second-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 
2010; 28(31):4706-4713. 
 

Disseny: assaig clínic fase III, obert, multicèntric, aleatoritzat (1:1). 
 
Nre. de pacients: 1186 pacients (591 al grup panitumumab + FOLFIRI, 595 al grup FOLFIRI). D’aquests 1083 (91%) tenien 
disponible la determinació de l’estat mutacional del KRAS (597 pacients KRAS wild type i 486 pacients KRAS mutat). 
 
Criteris d’inclusió:   
- ≥ 18 anys 
- Diagnòstic patològic d’adenocarcinoma colorectal 
- ECOG 0, 1 o 2 
- Que hagi rebut només un esquema previ de quimioteràpia pel CCRM, consistent en quimioteràpia de primera línia basada 
en fluoropirimidines 
- Progressió de la malaltia documentada radiològicament durant o en els 6 mesos després de quimioteràpia de primera línia. 
- Haver rebut prèviament una mitjana de dosi de ≥65 mg/m²/setmana i d’oxaliplatí ≥30 mg/m²/setmana per assegurar una 
exposició adequada a la quimioteràpia prèvia 
- Almenys una lesió mesurable unidimensionalment  de ≥ 20 mm mesurada per RECIST modificat 
- Teixit del tumor primari o metàstasi inclòs en parafina per a les anàlisis centrals de l’EGFR. No es necessitava l’expressió 
d’EGFR ni l’estat KRAS per al reclutament 
- Funció hematològica, renal i hepàtica adequada 
- Test d’embaràs negatiu en les 72 hores prèvies al reclutament 
 
Criteris d’exclusió: 
- Antecedents o presència de metàstasis a SNC  
- Antecedents d’un altre càncer primari en els 5 anys previs a l’aleatorització 
- Tractament previ amb irinotecà 
- Tractament previ amb anticossos anti-EGFR o tractament amb petites molècules inhibidores d’EGFR 
- Tractament amb qualsevol agent en investigació en els 30 dies previs a l’aleatorització 
- Al·lèrgia o hipersensibilitat coneguda a irinotecà, 5FU o leucovorin 
- Antecedents o evidència de malaltia pulmonar neumonitis intersticial a TC toràcic basal 
- Malaltia inflamatòria intestinal activa o altres malalties intestinals que provoquin diarrea crònica 
- Tests positius per VIH, VHC, VHB agut o crònica activa 
- Cirurgia major en els 28 dies previs a l’aleatorització o cirurgia menor en els 14 dies previs a l’aleatorització 
- Embaràs o lactància 
- Home o dona en estat fèrtil  que no estigui disposat a adoptar mesures anticonceptives adequades durant l’estudi i 6 
mesos després de l’última dosi de fàrmac (dones) o 1 mes després de l’última dosi de fàrmac (homes) 
- Haver rebut quimioteràpia sistèmica, tractament hormonal, immunoteràpia, proteïnes/anticossos aprovats, o qualsevol 
agent o tractament experimental en els 30 dies previs o radioteràpia en els 14 dies previs 
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Tractament:  
Grup actiu: panitumumab 6 mg/kg + FOLFIRI cada 2 setmanes (KRAS wild type: N=303) 
Grup control: FOLFIRI (KRAS wild type: N=294).  
 
Estratificació: segons tractament previ amb oxaliplatí (no, sí) o bevacizumab (no, sí) per al CCRM i ECOG (0 o 1 vs 2) 
 
Variable principal: SLP i SG 
 
Variables secundàries: taxa de resposta objectiva, durada de la resposta, temps fins a la progressió, seguretat 
 
Tipus d’anàlisi: anàlisi per intenció de tractar (ITT) 
 

Població KRAS wild type 

Variable avaluada 
Panitumumab + FOLFIRI 

(n=303) 
FOLFIRI 
(n=294) 

Diferèn-
cia 

 
HR (IC 95%) 

 
p 

Variable principal 
 
Taxa d’SLP 
Mediana SLP 
 (IC 95%) 

 
 

178 (59%) 
5,9 mesos  

(5,5 m a 6,7 m) 

 
 

203 (69%) 
3,9 mesos  

(3,7 m a 5,3 m) 

 
 
2 mesos 

 
 
 

0,73 (0,59 a 0,90) 

 
 
 

0,004 

Mediana SG (IC 95%) 14,5 mesos (13 m a 16 m) 
 
12,5 mesos (11,2 m a    
14,2 m) 

2 mesos 
 

0,85 (0,70 a 1,04) 
 

0,12 

Variables secundàries 
Taxa de resposta 
objectiva (IC 95%): 
 
  -Resposta complerta 
  -Resposta parcial 
  -Malaltia estable 

 
 

35% (30% a 41%) 
 

0 
35% 
39% 

 
 

10% (7% a 14%) 
 

0 
10% 
55% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
<0,0001 

 

Van rebre quimioteràpies posteriors (irinotecà, oxaliplatí o fluoropirimidina) 160 (63%) 
pacients del braç de panitumumab+FOLFIRI i 148 (50%) pacients del braç de FOLFIRI. 
Van rebre tractament amb anti-EGFR després de l’estudi, 38 (13%) pacients del braç de 
panitumumab+FOLFIRI i 101 (34%) pacients al braç de FOLFIRI. 
La mitjana de temps fins a la quimioteràpia posterior va ser de 10,9 mesos al grup de 
panitumuamb+FOLFIRI i de 7,8 mesos al grup de FOLFIRI. 
La mitjana de temps fins a un tractament posterior amb anti-EGFR va ser de 12,4 mesos 
al grup de panitumumab+FOLFIRI i de 7,9 mesos al gurp de FOLFIRI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
SLP i SG en la població KRAS wild type. 
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SLP per subgrups en població KRAS wild type 

 
 
 

 
SG per subgrups en població KRAS wild type 

 

Peeters M et al. Evaluation of panitumumab (pmab) plus fluorouracil, leucovorin, and 
irinotecan (FOLFIRI) after first-line bevacizumab (bev) in patients (pts) with metastatic 
colorectal cancer (mCRC): A subgroup analysis of study 181. 2011 ASCO Annual Meeting 
J Clin Oncol 2011; 29(suppl):abstr 3574 

En l’anàlisi del subgrup que havia rebut prèviament bevacizumab es van obtenir els 
resultats següents en la població KRAS wild type: 

 Panitumumab + FOLFIRI 
(n=55) 

FOLFIRI 
(n=60) 

HR/OR (IC 95%) 

Mediana SLP (IC 95%) 5,8 mesos (5,2-6,7) 3,7 mesos (3,5-5,3) HR=0,712 (0,44-1,13) 

Mediana SG (IC 95%) 15,7 mesos (12,6-23,8) 12,5 mesos (9,2-16,1) HR=0,680 (0,432-1,069) 

N* 53 57  
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Taxa de resposta 
(IC95%) 

16 (30,19% [18,34-44,34]) 1 (1,75% [0,04-9,39]) OR=24,22 (3,40-1033,11) 

* Els pacients que tenien una lesió mesurable per revisió radiològica central van ser inclosos a l’anàlisi de la 
taxa de resposta.  

Validesa 
 
- Es tracta d’un assaig obert. Els autors comenten que l’estudi no era cec perquè 
s’esperava una toxicitat dermatològica relacionada amb el panitumumab. 
-   El comparador és FOLFIRI.  
-  A l’inici es va estimar que l’estudi requeria 1100 pacients no seleccionats segons l’estat 
KRAS. A causa de les dades obtingudes d’estudis de panitumumab en monoteràpia que 
demostraven major benefici del tractament en pacients amb KRAS wild type, es va fer una 
esmena al protocol de l’assaig després de completar el reclutament, i l’objectiu primari es 
va canviar per incorporar l’estratificació dels pacients segons l’estat del KRAS. 
-  La determinació del KRAS es va realitzar en un laboratori central que era cec, després 
de completar el reclutament de pacients i abans de l’anàlisi intermèdia de l’SG. 
-   Les dades de l’estat KRAS estaven disponibles per a un 91% dels pacients de l’estudi. 
- Les característiques demogràfiques i les característiques de la malaltia estaven 
balancejades entre els diferents braços de tractament i entre les subpoblacions KRAS. 
-   Les variables principals són l’SG i l’SLP. 
-  La resposta al tractament va ser avaluada per l’investigador i per una revisió radiològica 
centralitzada que era cega, utilitzant una modificació dels criteris RECIST. 
-   L’anàlisi de subgrups segons KRAS es va realitzar prospectivament. 
-  No es disposa de dades segons l’estat mutacional del RAS de panitumumab combinat 
amb FOLFIRI en segona línia. 
-   No es va avaluar la qualitat de vida. 
 
 

Panitumumab en monoteràpia en línies posteriors: 
 

Van Cutsem et al. Open-label phase III trial of panitumumab plus best supportive care compared with best supportive 
care alone in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2007; 25(13): 1658-1664. 
 

Disseny: assaig clínic fase III, obert, multicèntric, controlat, aleatoritzat (1:1). 
 
Nre. de pacients: 463 pacients 
 
Criteris d’inclusió:   
- > 18 anys 
- Diagnòstic patològic d’adenocarcinoma colorectal (diagnòstic histològic obtingut per biòpsia tissular). 
- Càncer colorectal metastàtic 
- ECOG 0, 1 o 2 
- Evidència documentada de progressió de la malaltia durant o després del tractament amb quimioteràpia basada en 
fluoropirimidina, irinotecà i oxaliplatí pel CCRM 
- Documentació radiològica de progressió de la malaltia durant o en els 6 mesos després de quimioteràpia amb 
fluoropirimidina, irinotecà i oxaliplatí 
- Haver rebut prèviament una mitjana de dosi de ≥65 mg/m²/setmana i d’oxaliplatí ≥30 mg/m²/setmana per assegurar una 
exposició adequada a la quimioteràpia prèvia 
- Malaltia mesurable unidimensionalment 
- Tumor que expressi EGFR per immunohistoquímica 
- Que hagi rebut almenys 2 esquemes de quimioteràpia previs per CCR, però no més de 3 
- Funció hematològica, renal i hepàtica adequada 
 
Criteris d’exclusió: 
- Metàstasis cerebrals simptomàtiques que requereixin tractament 
- Antecedents o evidència de pneumonitis intersticial o fibrosi pulmonar 
- Haver rebut quimioteràpia sistèmica o radioteràpia els 30 dies previs al reclutament 
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- Tractament previ amb agents anti-EGFR 
- Tractaments antitumorals previs incloent agents experimentals o petites molècules antitumorals aprovades i de semivida 
curta (menys d’una setmana) en els 30 dies previs al reclutament, o proteïnes experimentals o aprovades en els 3 mesos 
abans del reclutament 
 
Tractament:  
Grup actiu: panitumumab 6mg/kg/² setmanes + millor tractament de suport (MTS) (N=231) 
Grup control: MTS (N=232). Quan progressaven passaven a un protocol d’encreuament en què rebien tractament amb 
panitumumab. 
 
Estratificació: segons ECOG (0 o 1 vs 2), regió (Europa oest vs Europa centre-est vs resta del món [Canadà, Austràlia i Nova 
Zelanda]) 
 
Variable principal: SLP 
 
Variables secundàries: SG, resposta objectiva, duració de la resposta, temps fins a la resposta, temps fins a progressió de la 
malaltia, temps fins a fracàs del tractament, duració de malaltia estable 
 
Tipus d’anàlisi: anàlisi per intenció de tractar (ITT) 
 

Població ITT 

Variable avaluada 
Panitumumab + MTS 

(n= 231) 
MTS 

(n= 232) Diferència HR (IC95%) p 

Variable principal 
 
Taxa de SLP a les 8 
setmanes  
 
Mediana SLP          
(IC 95%) 
 
Mediana SLP 

 
 
 

49% 
 
 

8 setmanes (7,9 s a 8,4 s) 
 

13,8 setmanes 

 
 
 

30% 
 
 

7,3 setmanes (7,1s a 7,7s) 
 

8,5 setmanes 

 
 
 
 
 
 

0,7 setm 
 

5,3 setm 

 
 
 
 
 
 

0,54 (0,44 a 0,66) 

 
 
 
 
 
 

<0,0001 

Variables 
secundàries 
 
Supervivència global  
(mesos) 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

1,0 (0,82-1,22) 

 
 
 

0,81 

Taxa de resposta als 
12 mesos 
 
Mediana de temps 
fins a resposta 
 
Durada mediana de 
la resposta 

 
22 (10%) 

 
 
7,9 setmanes (6,7s a 15,6s) 

 
 

17 setmanes (7,9s a 76,7s) 

 
0 
 
 
- 
 
 
- 

   
<0,0001 

KRAS wild type (Amado et al. Wild-Type KRAS Is Required for Panitumumab Efficacy in Patients With Metastatic 
Colorectal Cancer. J Clin Oncol 2008; 26(10): 1626-1634) 

Variable avaluada 
Panitumumab + MTS 

N= 124 
MTS 

N= 119 
Diferència 

 HR (IC95%) p 

Variable principal 
 
Mediana SLP 

 
 

12,3 setmanes 

 
 

7,3 setmanes 

 
 

5 setmanes 

 
 

0,45 (0,34 a 0,59) 

 
 

<0,0001 

Variables 
secundàries  

 
Supervivència global  
(mesos) 

 
 
 

8,1 mesos 

 
 
 

7,6 mesos 

 
 

 
0,5 mesos 

 
 
 

0,99 (0,75 a 1,29) 

 

Resposta parcial 
 
Malaltia estable  
 
Mediana de temps 
fins a resposta 
 
Durada mediana de 
la resposta 

21 (17%) 
 

42 (34%) 
 

7,9 setmanes (7 s a 15,6 s) 
 
 

19,7 setmanes (7,9 s a    
88,7 s) 

0 
 

14 (12%) 
 
- 
 
 
- 
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De 168 pacients del grup d’MTS que van rebre panitumumab després de la progressió de 
la malaltia, l’SLP va ser significativament més llarga en els pacients amb KRAS wild type 
vs els KRAS mutat (mediana SLP de 16,4 setmanes vs 8,9 setmanes; HR=0,32; IC 
95%:0,22-0,45).  
 
Respecte a la taxa de resposta en aquest grup, 20 (12%) pacients van presentar resposta 
(incloent un pacient amb resposta completa), i 55 (33%) pacients van presentar malaltia 
estable. Tots els pacients que van respondre tenien KRAS wild type, i la taxa de resposta 
va ser de 20/91 (22%; IC 95%:14%-32%). 
 
La mediana d’SG en el grup de pacients de l’estudi d’encreuament, va ser de 6,8 mesos 
per als pacients amb KRAS wild type i de 4,5 mesos en els pacients amb KRAS mutat 
(HR=0,65; IC 95%: 0,47-0,90). 
 

 
SLP en població ITT. BSC=best supportive care. 

 
Anàlisi d’SLP per subgrups en població ITT. 

 
Anàlsi segons estat mutacional del RAS 

RAS wild type 
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Panitumumab + MTS 

(n=72) 
MTS 

(n=61) 
HR (IC95%) 

Mediana SLP (setmanes) 
(IC95%) 

12,3 
(8,9-22,9) 

6,9 
(6,0-7,4) 

0,38  
(0,27-0,56) 

Mediana SG (mesos) 
(IC95%) 

8,1 
(6,3-9,4) 

7,5 
(5,6-9,2) 

1,03  
(0,71-1,48) 

RAS mutat 

 
 

Panitumumab + MTS 
(n=95) 

MTS 
(n=111) 

HR (IC95%) 

Mediana SLP (setmanes) 
(IC95%) 

7,4  
(7,3-7,7) 

7,3 
(6,4-7,9) 

0,98 
(0,73-1,31) 

Mediana SG (mesos) 
(IC95%) 

5,2 
(4,4-6,1) 

4,4 
(3,9-5,9) 

1,06 
(0,79-1,42) 

KRAS exó 2 wild type i RAS mutat 

 Panitumumab + MTS 
(n=11) 

MTS 
(n=11) 

HR (IC95%) 

Mediana SLP (setmanes) 
(IC95%) 

7,1 
(6,1-8,0) 

7,6  
(3,9-8,1) 

0,81 
(0,29-2,26) 

Mediana SG (mesos) 
(IC95%) 

6,2 
(2,3-6,8) 

5,2 
(3,9-13,7) 

0,96 
(0,37-2,51) 

 

Tot i que es van detectar pocs pacients amb KRAS exó 2 wild type que presentaven altres 
mutacions al RAS (n=22), els resultats de l’anàlisi retrospectiva van ser consistents amb la 
hipòtesi que totes les mutacions activadores de RAS són predictives de resultats negatius 
al tractament amb panitumumab. 
 
En aquesta anàlisi exploratòria, 11 dels 72 pacients (15%) amb tumors RAS wild type que 
rebien tractament amb panitumumab van tenir una resposta objectiva comparat amb els 
tumors RAS mutat, en que només va respondre 1 pacient de 95 (1%). Panitumumab es va 
associar amb una millora de l’SLP comparat amb MTS en pacients amb tumors RAS wild 
type, però no en pacients amb tumors amb una mutació del RAS.  
 
Una anàlisi de les mutacions del BRAF va indicar que l’estat de BRAF era pronòstic pels 
resultats independentement del tractament amb panitumumab. 
 
 
Validesa 
 
- Es tracta d’un assaig obert. Els autors comenten que l’estudi no era cec perquè 
s’esperava una toxicitat dermatològica relacionada amb el panitumumab. 
- El comparador és MTS. L’MTS es definia pels investigadors com el millor tractament 
pal·liatiu excloent el tractament amb agents antineoplàstics.  
- La variable principal és l’SLP. L’SG és una de les variables secundàries. 
- L’SLP es determinava per avaluació radiològica per un comité centralitzat cec. 
-Els pacients del grup d’MTS, si presentaven progressió de la malaltia segons 
l’investigador, eren elegibles per rebre tractament amb panitumumab en un altre estudi 
(encreuament). L’avaluació radiogràfica en l’estudi d’encreuament es realitzava per revisió 
local. 
- L’anàlisi de les dades segons l’estat del KRAS és va realitzar en una anàlisi exploratòria. 
- Les característiques demogràfiques i de la malaltia dels dos grups estaven balancejades. 
Tots els pacients, excepte un, havien rebut almenys dues línies prèvies de quimioteràpia; 
el 37% n’havien rebut tres. 
- Les primeres dades d’eficàcia (SLP i SG) es van obtenir en tota la població, 
independentment de l’estat mutacional del KRAS. Alguns dels pacients (76%) del grup 
MTS van progressar i van rebre panitumumab, independentment de l’estat mutacional del 
KRAS. Així, van haver-hi un nombre important de pacients amb KRAS mutat que van 
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rebre panitumumab (tant els que havien estat aleatoritzats a panitumumab com els d’MTS 
que havien progressat i eren candidats a tractament). Aquest fet provoca certa confusió 
en les dades d’efectivitat de panitumumab i el laboratori considera que l’efectivitat de 
panitumumab podia veure’s infraestimada en l’anàlisi ITT. En un intent de minimitzar 
aquest biaix el laboratori ajusta els resultats d’SG: 

- S’eliminen de l’anàlisi d’SG els pacients del grup MTS amb el KRAS natural que 
van rebre panitumumab en l’encreuament.  
- No s’eliminen els pacients del grup MTS amb el KRAS mutat que van rebre 
panitumumab en l’encreuament, assumint que encara que rebessin panitumumab 
no se’n van beneficiar. 
- L’estimació de l’SG del grup MTS es va basar només en els pacients aleatoritzats 
a MTS amb un KRAS mutat, tant si van rebre panitumumab a posteriori com si no 
el van rebre. 

- No es va avaluar la qualitat de vida. 
- Es va fer una anàlisi exploratòria segons l’estat mutacional del RAS. Es va comprovar 
l’estat mutacional dels pacients inclosos a l’estudi, mitjançant seqüenciació i WAVE-based 
Surveyor analysis.  
- La posició inicial del laboratori va ser, que s'ha demostrat el valor predictiu de mutacions 
activadores en RAS per als resultats amb el tractament panitumumab, però que el nivell 
d'evidència de panitumumab en monoteràpia no té prou rigor estadístic encara. 
- El CHMP va qüestionar la justificació per proposar un canvi en la indicació de 
panitumumab restringit a la seva combinació amb FOLFOX. Encara que el nombre de 
mutacions addicionals identificades en l'assaig de monoteràpia és molt petit, les dades 
mostren clarament una tendència similar a l’observada a l'estudi PRIME. Atesa la funció 
comuna de les isoformes NRAS i KRAS, no és biològicament possible que l'impacte de les 
mutacions al gen de l’NRAS en l'efecte terapèutic de panitumumab només es manifesti 
quan panitumumab s'administra com a tractament de primera línia en combinació amb 
FOLFOX. Per tant, el laboratori ha acordat proposar una restricció de la indicació de 
panitumumab per tumors RAS wild type, independentment de la línia de tractament. 
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5.1.3. Bevacizumab 
 
Es disposa de l’informe EPAR de l’EMA i de l’informe CDER de l’FDA. 
 
Amb data 04.11.2013 es va realitzar una cerca a PUBMED amb les paraules clau 
“bevacizumab” AND “colorectal” AND “metastatic” AND “progression” AND “previously 
treated” i amb el filtre d’assaig clínic aleatoritzat.  
 
Es disposa dels següents assaigs clínics de fase III per a la indicació avaluada: 

- Giantonio BJ, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin, fluorouracil, and 
leucovorin (FOLFOX4) for previously treated metastatic colorectal cancer: results 
from the Eastern Cooperative Oncology Group study E3200. J Clin Oncol 25: 1539-
1544. 

- Bennouna J et al. Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic 
colorectal cancer (ML18147): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 
Jan;14(1):29-37 

- Kubicka S, et al. Bevacizumab plus chemotherapy continued beyond first 
progression in patients with metastatic colorectal cancer previously treated with 
bevacizumab plus chemotherapy: ML18147 study KRAS subgroup findings. Ann 
Oncol. 2013 Sep;24(9):2342-9. 

 
 
Bevacizumab en combinació amb FOLFOX4 en segona línia (Estudi E3200): 

 
Giantonio BJ, et al. Bevacizumab in combination with oxaliplatin, fluorouracil, and leucovorin (FOLFOX4) for 
previously treated metastatic colorectal cancer: results from the Eastern Cooperative Oncology Group study 
E3200. J Clin Oncol 25: 1539-1544. 

 
Disseny: assaig fase III, aleatoritzat (1:1:1), obert, multicèntric, grup cooperatiu.  
 
Nre. pacients: 829 pacients 
 
Criteris d’inclusió:  
-Adenocarcinoma de còlon o recte confirmat histològicament: 

- Malaltia avançada o metastàtica 
- Que hagi rebut un tractament previ basat en fluoropirimidines i irinotecà, en combinació o per separat  
- Que hagi recaigut en els 6 mesos després de tractament adjuvant amb 5FU (o combinació 5FU i 

irinotecà) i  progressat després de monoteràpia amb irinotecà. 
-Malaltia mesurable 
-ECOG 0-2  
- > 18 anys 
-Hemograma: 

- Recompte absolut de neutròfils almenys de 1500/mm³ 
- Recompte de plaquetes d’almenys 100.000/mm³ 

-Paràmetres hepàtics: 
- Bilirubina < 1,5 vegades per sobre del límit superior a la normalitat 
- AST < 5 vegades el límit superior a la normalitat 
- INR < 1,5 

-Paràmetres renals: 
- Creatinina < 1,5 vegades el límit superior a la normalitat 
- Proteïnúria < 1+ o < 500 mg en orina de 24 hores 
- Proteïnúria secundària a stents uretrals 

-Cardiovascular: 
- Hipertensió controlada (< 150/100 mmHg) si es troba en tractament antihipertensiu 

-Altres: 
- Test d’embaràs negatiu 
- Ús d’anticoncepció efectiva 

-Recuperació de quimioteràpia prèvia 
-Que hagin passat almenys 2 setmanes i que estigui recuperat després d’un tractament previ de radioteràpia. 
-Que hagin passat almenys 28 dies des d’una cirurgia major. 
-Que hagin passat almenas 10 dies des d’una dosi prèvia d’aspirina de 325 mg/dia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bennouna%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23168366
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168366##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kubicka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23852309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852309##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852309##
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Criteris d’exclusió: 
-Hipersensibilitat a anticossos monoclonals recombinants murins 
-Metàstasis cerebrals 
-No antecedents de trastorns trombòtics o hemorràgics 
-TTP major a límit superior a la normalitat 
-Proteïnúria secundària a nefropatia 
-Infart de miocardi previ 
-Insuficiència cardíaca congestiva descompensada 
-Angina inestable en els 3 mesos previs 
-Ferides greus no curades, úlceres o fractures òssies 
-Embaràs o lactància 
-Tractament previ amb bevacizumab 
-Tractament previ amb oxaliplatí  
-Tractament concomitat amb anticoagulant excepte anticoagulació profilàctica d’un dispositiu d’accés venós 
-Tractament concomitant amb fàrmacs antiplaquetaris (dipiridamole, ticlopidina, clopidogrel o cilostazol) 
-Crioterapia oral concomitant al dia 1 d’administració d’oxaliplatí. 
 
Tractaments:  

- Braç A: FOLFOX4 + bevacizumab 10 mg/kg cada 14 dies (n=286) 
- Braç B: FOLFOX4 cada 14 dies (n=291) 
- Braç C: bevacizumab 10 mg/kg cada 14 dies (n=243) 

 
Estratificació: segons radioteràpia prèvia i ECOG 
 
Variable primària: supervivència global 
 
Variables secundàries: supervivència lliure de progressió, supervivència a 1 any, taxa de resposta, taxa de resposta 
parcial, taxa de resposta completa, seguretat 
 
Tipus d'anàlisi: per intenció de tractar a la població elegible 
 
Pèrdues: 9 pacients inelegibles, 21 pacients aleatoritzats no van rebre el tractament assignat 
 

Resultats   

 
Variable  avaluada  

Grup A: 
FOLFOX4 + 

bevacizumab 
(n=286) 

Grup B : 
FOLFOX4 
(n=291) 

Grup C: 
Bevacizumab 

(n=243) 

 
Diferència 

(A vs B) 

 
  HR 

(A vs B) 

 
NNT 

 
P 

(A vs B) 

Variable principal 
 
Supervivència global 
 

 
 

12,9 mesos 

 
 

10,8 
mesos 

 
 

10,2 mesos 

 
 

2,7 mesos 
 

0,75 

  
 

0,0011  

Variable secundària 
 
Supervivència lliure de 
progressió  

 
 

7,3 mesos 

 
 

4,7 mesos 

 
 

2,7 mesos 

 
 

2,6 mesos 
 

0,61 

  
 

<0,0001 

Variables secundàries 
 
Supervivència global a 1 
any  
 
Taxa de resposta: 

- Global 
- RC 
- RP 

 
 

56% 
 
 
 

22,7% 
1,7% 

21,0% 

 
 

43% 
 
 
 

8,6% 
0,7% 
7,9% 

 
 

44% 
 
 
 

3,3% 
0% 

3,3% 

  
 
 

 
 

8 (5 a 21) 

 

 

Validesa  
 

- Es tracta d’un assaig obert. 
- El comparador és FOLFOX4. 
- La variable principal és l’SG i la variable secundària és l’SLP. 
- Al disseny original l’estudi tenia més d’un 90% de potència per detectar un 50% d’SG 
mitjana (de 7 a 10,5 mesos). Com que el reclutament va ser més ràpid de l’esperat, 
l’estudi es va modificar per mantenir la seva potència establint el reclutament a 880 
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pacients, donant així una potència de més del 95% per detectar un 50% de diferència en 
l’SG amb 13 mesos de seguiment fins a l’anàlisi final.  
- Es van considerar 9 dels 829 pacients inclosos a l’assaig com a ineligibles, sense 
especificar-ne el motiu. A més, 21 pacients aleatoritzats no van rebre el tractament 
assignat. 
- Les característiques dels pacients dels tres braços estaven balancejades, excepte en el 
cas de pacients amb ECOG 2, dels quals n’hi havia un 4,2% al grup de 
FOLFOX4+bevacizumab, un 5,8% al grup de FOLFOX4 i un 7,8% al grup de 
bevacizumab. 
-  La inclusió de pacients al braç de bevacizumab en monoteràpia es va aturar després 
d’una anàlisi intermèdia que suggeria una supervivència inferior quan es comparava amb 
els braços de tractament amb quimioteràpia. 
- Bevacizumab en monoteràpia presentava un benefici clínic limitat en el grup de pacients 
tractats. Tot i que la supervivència mitjana dels pacients tractats amb bevacizumab és 
similar a la dels pacients tractats amb FOLFOX4, això podria haver estat influït pels 
tractament rebuts posteriorment. 
- L’avaluació dels resultats, la van dur a terme els investigadors i no va ser avaluada per 
un comité independent. 
- No es va avaluar la qualitat de vida. 
 
Bevacizumab després de rebre’l en primera línia (Estudi ML18147): 
 

Bennouna J et al. Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a 
randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 Jan;14(1):29-37 

Kubicka S, et al. Bevacizumab plus chemotherapy continued beyond first progression in patients with metastatic 
colorectal cancer previously treated with bevacizumab plus chemotherapy: ML18147 study KRAS subgroup 
findings. Ann Oncol. 2013 Sep;24(9):2342-9 
EPAR EMEA/H/C/000582 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bennouna%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23168366
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23168366##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kubicka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23852309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852309##
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Disseny: estudi de fase III, obert, prospectiu, aleatoritzat (1:1), multicèntric i internacional. 
 
Nre. pacients: 820 pacients aleatoritzats. Població per ITT: 819 pacients, 810 pacients van rebre almenys una dosi  
 
Criteris d’inclusió: pacients ≥18 anys, PS 0-2, amb CCR metastàtic no candidats a metastasectomia, tractats prèviament 
en primera línia per a la malaltia metastàtica amb fluoropirimidines i oxaliplatí o irinotecà en combinació amb bevacizumab.  
 
Criteris d’exclusió: diagnòstic de malaltia en progressió de més de 3 mesos després de l’última administració de 
bevacizumab o SLP amb la primera línia de tractament de menys de 3 mesos o que haguessin rebut tractament amb 
bevacizumab en primera línia durant menys de 3 mesos consecutius.  
 
Tractaments:  
-Quimioteràpia (QT) + Bevacizumab: Fluorouracil en bolus, en infusió continua o capecitabina + irinotecà o oxaliplatí ± 
Bevacizumab 2.5 mg/kg/setmana iv (=5 mg/kg iv c/2 setmanes iv o 7.5 mg/kg c/3 setmanes iv). Tots els tractaments 
“estàndards” basats en fluoropirimidines + oxaliplatí o irinotecà estaven permesos.  
 
-QT: Fluorouracil en bolus, en infusió continua o capecitabina + irinotecà o oxaliplatí 
 
El tractament es mantenia fins a progressió, toxicitat inacceptable o rebuig del pacient a continuar. No es permetia reducció 
de dosi de bevacizumab. 
 
Estratificació: segons quimioteràpia de primera línia (basada en irinotecà o en oxaliplatí), SLP després de la primera línia 
de tractament (≤9 mesos o >9 mesos), temps des de la última dosi de bevacizumab (≤42 dies o >42 dies) i ECOG PS 0 o 1-
2. 
 
Variable primària: supervivència global (SG). Inicialment era supervivència lliure de progressió (SLP) però es va fer una 
esmena al protocol i es va augmentar la n de pacients de 572 a 810 per augmentar la potència de l’estudi. 
 
Variables secundàries: SLP, SG des de l’inici de la primera línia de tractament, millor resposta confirmada segons criteris 
RECIST, seguretat. Objectius exploratoris: SG, SLP, i posteriors tractaments segons estat mutacional KRAS. 
 
Tipus d'anàlisi: per intenció de tractar a la població elegible (810 pacients). 
 
Avaluació resposta: proves d’imatge cada 8-9 setmanes. 
 
Mida mostral: L’estudi ML18147 es va dissenyar per a detectar un increment del 30% en la SG (HR 0.77) amb un 90% de 
potència estadística i un error tipus 1 de dos braços del 5%, assumint una SG de 10 mesos per al braç de QT sola. El 
nombre de pacients necessaris per observar 613 esdeveniments va ser de 810. 
 

Resultats:  

Variable  avaluada 
QT + bevacizumab 

(n=409) 
QT 

(n=410) 
HR,  P 

Variable principal 
 
Supervivència global 
 

 
 

11.2 mesos 
 (IC95% 10.4–12.2) 

 
 

9.8 mesos 
(IC95% 8.9–10.7) 

 
HR 0.81 

IC 95% 0.69–0.94 
p=0.0062 

Variable secundària 
 
Supervivència lliure de 
progressió  

 
 

5.7 mesos 
 (IC95% 5.2–6.2) 

 
 

4.1 mesos  
(IC95% 3.7–4.4) 

 
HR 0.68  

IC95% 0.59–0.78  
p<0.0001 

Variables secundàries 
 
Resposta Completa   
Resposta Parcial  
Malaltia estable   
Malaltia Progressiva  
No disponible o no avaluable    

 
 

1 (<1 ) 
21 (5%)  

253 (63%)  
87 (22%) 
42 (10%) 

 
 

2 (<1%) 
14 (3%) 

204 (50%) 
142 (35%) 
44 (11%) 

 

Mediana SG des de l’inici del 
tractament de primera línia 
(retrospectiu) 

23.9 mesos 
(IC95% 22.2–25.7) 

22.5 mesos 
(IC95%  21.4–24.5) 

HR 0.90 
IC95%  0.77–1.05  

p=0.17 

Mediana SLP des de l’inici del 
tractament de primera línia 
(retrospectiu) 

5.7 mesos (5.2–6.2) 4.0 mesos (3.7–4.3) 
HR 0.63  

IC95% 0.53-0.74 
p<0.0001 

KRAS wild type 
Bevacizumab + QT 

(n = 151) 
QT  

(n = 165) 
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SLP 6.4 mesos 4.5 mesos 

HR = 0.61  
IC95%: 0.49–0.77  

P < 0.0001 

SG 15.4 mesos 11.1 mesos 
HR = 0.69 (0.53–0.90)  

P = 0.0052 

Resposta Completa  
Resposta parcial  
Estabilització  
Progressió malaltia  
Pèrdues  
Taxa de resposta, %   
Taxa de control de la malatia, 
%  

0 
11 (7) 
99 (66) 
27 (18) 
12 (8) 

7 
74 

1 (1) 
8 (5) 

91 (56) 
49 (30) 
15 (9) 

5 
61 

 

KRAS mutat 
Bevacizumab + QT  

(n = 164) 
QT  

(n = 136) 
 

SLP 
 

5.5 mesos 
 

4.1 mesos 
HR = 0.70 

IC95%: 0.56–0.89 
P = 0.0027 

SG 10.4 mesos 10.0 mesos 
HR = 0.92 (0.71–1.18) 

P = 0.4969 

 
Resposta Completa 
Resposta parcial 
Estabilització 
Progressió malaltia 
Pèrdues 
Taxa de resposta, % 
Taxa de control de la malatia, 
% 

 

1 (1) 
5 (3) 

108 (66) 
37 (23) 
13 (8) 

4 
70 

1 (1) 
3 (2) 

71 (53) 
47 (35) 
12 (9) 

3 
56 

 

 

 
A: Supervivència segons el grup de tractament i estat mutacional KRAS.  A: SLP; B: SG. 

 
Validesa 

- L’estudi té un disseny prospectiu i al·leatoritzat. 
- La hipòtesi de treball en la que es basa l’estudi TML sorgeix dels resultats dels 

estudis observacionals BRITE i ARIES. L’anàlisi de factors pre i post-tractament de 
l’estudi observacional BRITE, entre els que es trobava l’ús de bevacizumab 
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després de la primera progressió, justificaven la hipòtesi de que l'ús de 
bevacizumab després de la progressió de la malaltia podria augmentar la 
supervivència. 

- Les característiques basals demogràfiques i clíniques, així com els règims de 
quimioteràpia rebuda durant l'estudi estaven equilibrats entre els grups de 
tractament.  

- La mediana de seguiment va ser de 9,6 mesos (5,4-13,9) en el grup de 
quimioteràpia sola i 11,1 mesos (6,4-15,6) en el grup de bevacizumab més 
quimioteràpia. 

- L'elecció de la quimioteràpia (irinotecà o oxaliplatí) acompanyant de l’anticòs a 
l’estudi era a discreció dels investigadors, els pacients van rebre una gran varietat 
d’esquemes de quimioteràpia, assimilable als patrons de tractament a la pràctica 
clínica. 

- L’estudi va aconseguir el seu objectiu primari en demostrar diferències 
significatives en SG, malgrat el benefici és només de 1.4 mesos. L’estudi també va 
demostrar diferències significatives en  la SLP. 

- Cal tenir en compte que la dosi de bevacizumab emprada en aquest estudi (5 
mg/kg/14 dies) és diferent a la de l’estudi de Giantonio (10 mg/kg/14 dies).  

- Després de la finalització del tractament assignat, 275 de 401 pacients (69%) en el 
grup de bevacizumab més quimioteràpia i 277 de 409 (68%) en el grup de 
quimioteràpia sola van rebre un o més tractaments posteriors contra el càncer. 96 
pacients van rebre més bevacizumab (46 [11%] en el grup de bevacizumab més 
quimioteràpia i 50 [12%] en el grup de quimioteràpia sola) i 326 pacients van rebre 
agents anti-EGFR posteriors (157 [39%] i 169 [41%] pacients, respectivament). 

- Els resultats de les anàlisis de subgrups van ser generalment consistents amb els 
de la població general de l'estudi. 

- Es van observar diferències en l’HR per l’SG en els homes i les dones, essent les 
diferències estadísticament no significatives en el cas de les dones. No obstant, en 
el model de Cox no es va evidenciar diferències en el tractament per sexe (p> 
0,05).  

- Les taxes de resposta van ser baixes en ambdós grups, tot i que una major 
proporció de pacients tractats amb bevacizumab van aconseguir control de la 
malaltia (anàlisi post-hoc) respecte els que van rebre quimioteràpia sola. Aquestes 
xifres no eren inesperades en ser pacients que ja havien rebut l’anticòs en la 
primera línia de tractament. Per contra, la taxa de resposta va ser del 22% en 
pacients sense tractament previ amb bevacizumab que van rebre bevacizumab 
com a tractament de segona línia del càncer colorectal metastàtic en l'estudi 
E3200.  

- L'anàlisi de subgrups exploratoris en funció de l'estat de KRAS (n = 616) va 
mostrar beneficis en termes d’SLP amb bevacizumab i quimioteràpia en pacients 
amb tumors KRAS wild type (HR 0.61 [0.49-0.77], p<0,0001) i tumors KRAS 
mutats (HR 0.70 [0.56 -0.89]; p=0,003).  

o Els pacients amb KRAS wild-type tenien una millor SG amb bevacizumab i 
quimioteràpia que amb la quimioteràpia sola (HR 0.69 [0.53-0.90]; 
p=0,005).  

o En canvi, no hi havia diferència en SG entre els grups de tractament en els 
pacients amb mutacions de KRAS (HR 0.92 [0.71-1.18]; p=0,50). 
Tanmateix, la prova d'interacció del tractament amb l'estat de KRAS va ser 
negativa tant per a l’SLP (p=0,4436) com per l’SG (p=0,1266), pel que no 
es demostra que l’efecte del tractament depengui de l’estat mutacional de 
KRAS. 
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- Cal destacar però que l’estudi ML18147 no tenia prou potència per detectar 
diferències entre els grups de tractament entre els diferents subgrups de KRAS. 

- Cal tenir en compte també la variabilitat en la determinació del perfil mutacional de 
KRAS en els diferents laboratoris i amb les diferents tècniques. El laboratori central 
va analitzar els codons 12 i 13 però no hi ha certesa de les determinacions que es 
van fer a nivell local, malgrat és probable que fessin les mateixes determinacions.  

- La mediana d’exposició al tractament va ser major en el grup de quimioteràpia més 
bevacizumab (4,2 mesos [2,0 -7,2] davant a 3,2 mesos [1,7 -5,2] del grup de 
quimioteràpia sola).  

- La durada mediana del tractament amb bevacizumab va ser de 3,9 mesos (1,8 -
6.9). 

- En no assignar aleatòriament als pacients des del inici del tractament de primera 
línia, sinó només aquells que es van incorporar a l’estudi després de la progressió 
de la malaltia, aquestes troballes són potencialment esbiaixades i no es poden 
comparar amb els dels estudis d’SG fets des de l'inici de la primera línia de 
tractament. D'altra banda, s'ha de tenir cura en extrapolar aquests resultats, 
obtinguts en el context de segona línia i amb un tractament de primera línia 
predefinit, per a tota la seqüència de la primera línia i la segona línia en conjunt. 

 
Anàlisi de SG segons subgrups: 

 
 
Taula resum comparativa dels resultats d’eficàcia en CCRM en segona línia i 
posteriors. 
 

 Comparador Supervivència global 
Supervivència lliure de 

progressió 
Resposta 
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Mesos HR P Mesos HR P % P 

CCRM SUBGRUP KRAS wild type 

CETUXIMAB 

Cetuximab+MTS 
 (n = 117) 

MTS 
(n=113) 

9,5 vs 4,8 0,55 <0,001 3,7 vs 1,9 0,40 <0,001 12,8 vs 0 <0,001 

PANITUMUMAB 

Panitumumab + FOLFIRI            
(n=303) 

FOLFIRI 
(n=294) 

14,5 vs 12,5 0,85 0,12 5,9 vs 3,9 0,73 0,004 35 vs 10 <0,0001 

BEVACIZUMAB 

Bevacizumab+ QT  
(n=151) 

(Estudi TML) 

Fluoropirimi-
dines o 
irinotecà 
(n=165) 

15.4 vs 11.1  0.69 0.0052 6.4 vs 4.5 0.61 <0,0001 7 vs 5 - 

CCRM SUBGRUP RAS wild type 

PANITUMUMAB 

Panitumumab + MTS 
(n=72) 

MTS  
(n=61) 

8,1 vs 7,5 1,03  
12,3 s vs 

6,9 s 
0,38  15 vs 0 - 

CCRM GLOBAL 

CETUXIMAB 

Cetuximab + irinotecà 
(n=218) 

(Cunningham et al.) 

Cetuximab 
(n=111) 

8,6 vs 6,9 0,91 0,48 4,1 vs 1,5 0,54 <0,001 22,9 vs 10,8 0,007 

Cetuximab + irinotecà 
(n=648) 

(Estudi EPIC) 

Irinotecà 
(n=650) 

10,7 vs 10 0,975 0,71 4 vs 2,6 0,692 ≤0,0001 16,4 vs 4,6 <0,0001 

Cetuximab+MTS 
 (n = 287) 

MTS  
(n=285) 

6,1 vs 4,6 0,68 <0,001 - 0,68 <0,001 8 vs 0 <0,001 

PANITUMUMAB 

Panitumumab + MTS 
(n= 231) 

MTS 
 (n=232 ) 

- 1 0,81 8 s vs 7,3 s 0,54 <0,0001 10 vs 0 <0,0001 

BEVACIZUMAB          

Bevacizumab+FOLFOX 
(n=286) 

FOLFOX4 
(n=291) 

12,9 vs 10,8 0,75 0,0011 7,3 vs 4,7 0,61 <0,0001 22,7 vs 8,6 - 

Bevacizumab 
(n=409) 

(Estudi TML) 

Fluoropirimi-
dines o 
irinotecà 
(n=410) 

 
11.2  vs 9.8 

 

 
0.81 

 
0.0062 5.7 vs 4.1 0.68 <0,0001 6 vs 4 - 

 

 
5.2. Avaluació de fonts secundàries  
 
5.2.1. Guies de pràctica clínica  
 
Guies NCCN Colon cancer v 3.2014 
 
Les opcions de tractament recomanades després de la primera progressió pels pacients 
que han rebut prèviament un esquema basat amb 5-FU/leucovorin o un esquema basat 
en capecitabina, depenen del tractament inicial: 
 
 - Si tractament inicial amb FOLFOX o esquema basat en CapeOx: 

FOLFIRI ± bevacizumab/aflibercept/cetuximab o panitumumab (si 
KRAS/NRAS wild type) 
Irinotecà ± bevacizumab/aflibercept/cetuximab o panitumumab (si 
KRAS/NRAS wild type) 
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 - Si tractament inicial amb esquema basat en FOLFIRI: 
  FOLFOX ± bevacizumab 
  CapeOx ± bevacizumab 

 Irinotecà ± cetuximab o panitumumab (si KRAS/NRAS wild type) 
 Cetuximab o panitumumab en monoteràpia (si KRAS/NRAS wild type) 

 
 - Si tractament inicial amb 5-FU/LV o capecitabina sense oxaliplatí o irinotecà: 
  FOLFOX ± bevacizumab 
  CapeOx ± bevacizumab 
  FOLFIRI ± bevacizumab/aflibercept 
  Irinotecà ± bevacizumab/aflibercept 
  IROX (irinotecà + oxaliplatí) ± bevacizumab 
 
 - Si tractament inicial amb FOLFOXIRI: 

 Irinotecà ± cetuximab o panitumumab (si KRAS/NRAS wild type) 
 Cetuximab o panitumumab en monoteràpia (si KRAS/NRAS wild type) 
Regorafenib (KRAS mutat) 

 
Les guies recomanen diferents opcions de tractament després de la segona progressió 
segons la quimioteràpia que el pacient ha rebut després de la primera progressió: 
 

-Pacients que han rebut FOLFIRI o monoteràpia amb irinotecà ± 
bevacizumab/aflibercept: 

  Cetuximab/panitumumab + irinotecà (si KRAS/NRAS wild type) 
Monoteràpia amb cetuximab/panitumumab en pacients que no tolerin la 
combinació amb irinotecà (si KRAS/NRAS wild type) 

  Regorafenib 
 

-Pacients que han rebut FOLFIRI+cetuximab/panitumumab o irinotecà 
+cetuximab/panitumumab:  
 Regorafenib 
        Assaig clínic  

Millor tractament de suport 
 

-Pacients que han rebut FOLFOX o CapeOX±bevacizumab:  
Irinotecà associat a cetuximab/panitumumab (si KRAS/NRAS wild type) 
Monoteràpia amb cetuximab/panitumumab quan no en pacients que no 
tolerin la combinació amb irinotecà (si KRAS/NRAS wild type) 
Regorafenib 
 

-Pacients que han rebut monoteràpia amb cetuximab/panitumumab o 
irinotecà±cetuximab/panitumumab:  

FOLFOX o CapeOX 
 
En els pacients en tercera progressió es recomana: 
  Regorafenib (si no s’ha utilitzat prèviament) 
  Assaig clínic 
  Millor tractament de suport 
 
5.2.2. Avaluacions prèvies per organismes independents 
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NICE  
 
Cetuximab, bevacizumab and panitumumab for the treatment of metastatic 
colorectal cancer after first-line chemotherapy (TA242) (gener 2012, està previst 
revisar-la al gener 2015) 
 
No es recomana per al tractament de pacients amb CCRM que han progressat al 
tractament amb quimioteràpia de primera línia: 
-La monoteràpia amb cetuximab o en combinació amb quimioteràpia. 
-Bevacizumab en combinació amb quimioteràpia basada en fluoropirimidines sense 
oxaliplatí. 
-La monoteràpia amb panitumumab. 
 
Scottish Medicines Consortium 
 
Cetuximab (octubre 2005): 
 
No es recomana l’ús de cetuximab en combinació amb irinotecà després de fracàs a 
quimioteràpia basada en irinotecà, per al tractament de pacients amb CCRM que 
expressa EGFR. 
 
Panitumumab: 
 
No es recomana l’ús de panitumumab en monoteràpia per al tractament de CCRM que 
expressa EGFR amb KRAS no mutat després de fracassar a tractament amb esquemes 
de quimioteràpia que continguin fluoropirimidina, oxaliplatí i irinotecà (juny 2008). 
 
No es recomana l’ús de panitumumab en combinació amb FOLFIRI en segona línia en 
pacients que han rebut quimioteràpia de primera línia basada en fluoropirimidines 
(excloent irinotecà), ja que el laboratori no ha presentat una sol·licitud (febrer 2012). 
 
Bevacizumab (juny 2008): 
 
No es recomana el seu ús en combinació amb quimioteràpia basada en fluoropirimidines 
per al tractament del CCRM. 
 
 

6. Avaluació de la seguretat  
 
6.1. Descripció dels efectes adversos més significatius (per freqüència o gravetat) 
 
Cetuximab 
Les principals reaccions adverses (EA) de cetuximab són les reaccions cutànies, que es 
produeixen en més del 80% dels pacients; la hipomagnesèmia, que es produeix en més 
del 10% dels pacients, i les reaccions relacionades amb la perfusió, que es produeixen 
amb símptomes lleus a moderats en més del 10% dels pacients i amb símptomes greus 
en més de l’1% dels pacients. 
 
Altres reaccions adverses freqüents produïdes per cetuximab són: 

 Trastorns del metabolisme i nutrició: deshidratació, sobretot secundària a diarrea o 
mucositis; hipocalcèmia i anorèxia que pot produir pèrdua de pes. 
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 Trastorns del sistema nerviós: cefalea 
 Trastorns ocular: conjuntivitis 
 Trastorns gastrointestinals: diarrea, nàusees, vòmits. 
 Trastorns hepatobiliars: augment dels nivells d’enzims hepàtics (ASAT, ALAT, 

fosfatasa alcalina). 
 Trastorns generals i alteracions al lloc d’administració: reaccions lleus, moderades 

o greus relacionades amb la perfusió, mucositis lleu a moderada que pot provocar 
epistaxi, astènia. 

 
Les reaccions lleus o moderades relacionades amb la perfusió són molt freqüents, 
incloent símptomes com febre, calfreds, mareig o dispnea, i estan sobretot relacionades 
amb la primera perfusió de cetuximab. Rarament poden produir-se reaccions greus que 
causin la mort. Poden aparèixer durant la perfusió inicial o abans d’una hora del final de la 
infusió, però també poden donar-se després de diverses hores o en perfusions posteriors. 
Aquestes poden produir símptomes com broncoespasme, urticària, augment o disminució 
de la tensió arterial, pèrdua del coneixement o xoc.  
 
Les reaccions cutànies es manifesten principalment com a erupció aceïforme i/o menys 
freqüentment, prurit, sequetat cutània, descamació, hipertricosi o transtorns ungueals 
(paroniquia). Aproximadament el 15% d’aquestes reaccions cutànies són greus, inclusos 
casos aïllats de necrosi cutània. La major part d’aquestes reaccions cutànies apareixen 
durant les primeres setmanes de tractament i solen resoldre’s sense seqüeles después de 
la interrupció del tractament si es realitzen els ajustos de dosi adequats. Aquestes lesions 
cutànies poden predisposar a patir sobreinfeccions, donant lloc a complicacions 
posteriors, com per exemple celul·litis, erisipel·la o síndrome de la pell escaldada per 
estafilococs o sepsis. 
 
Panitumumab 
Les anàlisis de les dades obtingudes en tots els pacients amb CCRm tractats amb 
panitumumab en monoteràpia i en combinació amb quimioteràpia en assaigs clínics (2588 
pacients), mostren que les reaccions adverses notificades amb major freqüència són 
reaccions cutànies que es presenten en aproximadament el 93% dels pacients. Aquestes 
reaccions estan relacionades amb els efectes farmacològics de panitumumab i la majoria 
són lleus o moderades, amb un 25% de casos greus (grau 3 NCI-CTC) i < 1% que posen 
en perill la vida (grau 4 NCI-CTC).  
 
Les reaccions adverses freqüents notificades que es van produir en ≥ 20% dels pacients 
van ser:  

 Trastorns de la pell i teixit subcutani (>90% dels malalts): eritema (30%), dermatitis 
acneïforme (39%), picor (35%), erupció (45%), sequedat de pell (22%).  

 Hipomagnesèmia (36% dels malalts) 

 Trastorns gastrointestinals: diarrea (50%), nàusees (41%), vòmits (27%), 
restrenyiment (23%) i dolor abdominal (23%). 

 Reaccions relacionades amb la infusió (1-3% dels pacients) 

 Trastorns generals: fatiga (37%), pirèxia (20%). 

 Trastorns del metabolisme i nutrició: anorèxia (27%). 

 Infeccions: paroníquia (20%). 
 

S’han comunicat dos casos de mort relacionada amb el fàrmac (una per embòlia pulmonar 
i l’altra per infart de miocardi) i vuit malalts van presentar efectes potencialment mortals 
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(infart agut de miocardi, hipomagnesèmia, insuficiència renal aguda, embòlia pulmonar i 
acne/eritema). 
Les reaccions cutànies són característiques dels fàrmacs anti-EFGR i la seva aparició es 
correlaciona amb la seva eficàcia clínica. El 75% dels pacients en els quals es va haver 
de suspendre el tractament o reduir la dosi per efectes dermatològics va poder tractar-se 
posteriorment amb la dosi inicial. 
Els antecedents o signes de pneumonitis intersticial o fibrosi pulmonar van ser motiu 
d’exclusió dels assaigs ja que s’ha observat la possibilitat de pneumonitis intersticial amb 
la utilització de fàrmacs anti-EFGR. 
 
Bevacizumab 
El perfil de seguretat global de bevacizumab està basat en les dades de més de 3.500 
pacients amb diversos tipus de càncer, tractats en la seva majoria amb bevacizumab en 
combinació amb quimioteràpia en assaigs clínics. 
 
Les reaccions adverses més greus van ser: 
- Perforacions gastrointestinals  
- Hemorràgia, incloent hemorràgia pulmonar / hemoptisi, més freqüent en pacients amb 
càncer de pulmó no microcític  
- Tromboembolisme arterial  
 
Altres reaccions adverses greus van ser: 
- Fístules  
- Cicatrització de ferides 
- Hipertensió 
- Proteïnúria 
- Tromboembolisme venós 
- Insuficiència cardíaca congestiva (sobretot en els assaigs de càncer de mama) 
- Reaccions d’hipersensibilitat a la perfusió  
 
En els assaigs clínics les reaccions adverses observades globalment amb més freqüència 
en pacients tractats amb bevacizumab van ser hipertensió arterial, fatiga o astènia, diarrea 
i dolor abdominal. 
 
Les anàlisis de les dades de seguretat clínica suggereixen que la incidència d'hipertensió i 
proteïnúria durant la teràpia amb bevacizumab probablement sigui dosi-dependent. Els 
pacients amb antecedents d’episodis trombòtics arterials i més de 65 anys, presenten un 
risc elevat de presentar tromboembolisme arterial (5,7%).  
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6.2. Seguretat: assaigs clínics comparatius 
 
Cetuximab:           
 
Les dades dels efectes adversos grau 3-4 de l’estudi de cetuximab en combinació 
amb irinotecà en malaltia refractària (Cunningham et al.) s’inclouen a continuació:  
 

 
Efecte advers (%) 

Cetuximab + irinotecà 
(n=212) 

Cetuximab 
(n=115) 

p 

Qualsevol efecte advers 65,1 43,5 <0,001 

Anèmia 4,7 2,6 0,55 

Neutropènia 9,4 0 <0,001 

Trombocitopènia 0,5 0,9 1,0 

Diarrea 21,2 1,7 <0,001 

Astènia 13,7 10,4 0,49 

Borradura 9,4 5,2 0,20 

Nàusees i vòmits 7,1 4,3 0,47 

Dolor abdominal 3,3 5,2 0,39 

Estomatitis 2,4 0,9 0,67 

Dispnea 1,4 13 <0,001 

Febre 2,4 0 0,17 

Reacció d’hipersensibilitat 0 3,5 0,01 

Mort 0 0 1,0 

 
Quatre pacients que havien estat aleatoritzats a grup del tractament cetuximab+ 
irinotecà, no van rebre irinotecà i va avaluar-se la seguretat com a part del grup de 
cetuximab en monoteràpia, i 2 pacients que van ser aleatoritzats al grup de    
cetuximab + irinotecà no van rebre el tractament d’estudi. 
En 4 pacients (1,2%), es van produir reaccions anafilàctiques greus, per la qual cosa 
va haver d’aturar-se el tractament. No es van produir morts realcionades amb el 
tractament.  
En 225 dels 253 pacients que van experimentar algun tipus de borradura acneïforme, 
la borradura va aparèixer en les tres primeres setmanes després de l’inici del 
tractament. 
 
Les dades de seguretat de l’estudi EPIC de cetuximab en combinació amb irinotecà  
en segona línia (Sobrero et al.) s’inclouen a continuació:  
 

 
Efecte advers (%) 

Cetuximab + irinotecà 
(n=638) 

Irinotecà 
(n=629) 

Qualsevol 
grau 

Grau 3-4 
Qualsevol 

grau 
Grau 3-4 

Qualsevol efecte advers 
relacionat amb un fàrmac 

99,5 62,1 96,5 43,6 

Diarrea 81,2 28,4 71,9 15,7 

Rash acneïforme 76,3 8,2 4,9 0,2 

Nàusees 54,1 4,4 53,1 4,3 

Fatiga 40,3 7,7 35,1 3,3 

Vòmits 38,4 5,2 34,5 5,4 

Anorèxia 25,1 2,7 18,6 2,4 

Dolor abdominal 23 3,8 19,2 2,5 

Astènia 22,3 4,5 17,8 4,5 

Hipomagnesèmia 33,8 3,3 8,4 0,4 

Hipopotassèmia 25,8 4,5 12,4 2,1 

Hipocalcèmia 18 3,2 10,8 1,6 

Anèmia 85,3 2,6 87,2 3,2 

Neutropènia 62,4 31,8 55,6 25,4 

Trombocitopènia 26,8 1,8 28,1 0,7 
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Van morir 97 pacients en els 30 dies posteriors a l’última dosi de tractament: 57 
pacients al grup de cetuximab + irinotecà (8,9%) i 40 al grup d’irinotecà (6,4%). 7 morts 
(5 i 2, respectivament) van ser atribuïdes a toxicitat per fàrmacs. 
Es van produir un 8,3% i un 6,4% de casos de neutropènia febril en el braç de 
cetuximab+irinotecà i irinotecà, respectivament. 
Un 1,4% de pacients al braç de cetuximab + irinotecà i un 0,8% al braç d’irinotecà van 
patir reaccions a la infusió de grau 3/4. La hipomagnesèmia va ser més freqüent al 
grup de cetuximab + irinotecà, però pocs casos greus (3,3% vs 0,4%) i sense efectes 
adversos clínicament rellevants. 
Les discontinuacions de tractament degudes a toxicitat pels fàrmacs, van ser similars 
en els dos braços de l’estudi. Es van produir més hospitalitzacions al grup de 
cetuximab + irinotecà que al grup d’irinotecà per toxicitat gastrointestinal (15,4% vs. 
12,6%) i hematològica (9,7% vs 7,9%). 
 
Les dades de seguretat de l’estudi de cetuximab en monoteràpia en línies 
posteriors (Jonker et al.) s’inclouen a continuació:  
 

Efecte advers (%) Grau 3 o més  
p Cetuximab + MTS 

(n=288) 
MTS (n=274) 

Qualsevol efecte advers 78,5 59,1 <0,001 

Edema 5,2 5,8 0,85 

Fatiga 33 25,9 0,09 

Anorèxia 8,3 5,8 0,32 

Constipació 3,5 4,7 0,53 

Nàusees 5,6 5,5 1,0 

Vòmits 5,6 5,5 1,0 

Infecció no neutropènica 12,8 5,5 0,003 

Confusió 5,6 2,2 0,05 

Dolor abdominal 13,2 15,7 0,40 

Dolor: altres 14,9 7,3 0,005 

Dispnea 16,3 12,4 0,23 

Borradura 11,8 0,4 <0,001 

Reacció a la infusió 4,5 0 <0,001 

Hipomagnesèmia 5,8 0 <0,001 

 

No hi va haver diferències estadísticament significatives entre el grup de         
cetuximab + MTS i el d’MTS en la incidència d’efectes adversos grau 3 o més, a 
excepció de la borradura, infecció sense neutropènia, confusió i dolor definit com a 
“altres”. La hipomagnesèmia va ser més freqüent en el grup de cetuximab+MTS. 
En 33 pacients (11,5%) es va haver de reduir la dosi almenys una vegada. La causa 
més freqüent va ser la borradura papulopustulosa acneïforme a cara i tronc (3,5%).  
En 45 pacients (15,7%) es va haver de disminuir la velocitat d’infusió o aturar-la 
almenys una vegada per una reacció d’hipersensibilitat. 
7 pacients van patir efectes adversos que van produir l’aturada del tractament; la 
causa més freqüent va ser per una reacció a la infusió. 
Van morir 59 pacients en els 30 dies després de l’última dosi de cetuximab. Tots van 
morir de CCR, excepte un que va morir per un embolisme pulmonar. 
 

Panitumumab:  
 
Les dades d’efectes adversos grau 3 i 4 de l’estudi de panitumumab en combinació 
com a segona línia (Peeters et al.) en la població KRAS wild type s’inclouen a 
continuació:  
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Efecte advers (%) 

Panitumumab+FOLFIRI 
(n=302) 

FOLFIRI 
(n=294) 

Pacients amb algun efecte advers 73 52 

Toxicitat cutània 37 2 

Neutropènia 20 23 

Diarrea 14 9 

Mucositis 8 3 

Hipopotassèmia 7 1 

Embolisme pulmonar 5 2 

Deshidratació 3 2 

Hipomagnesèmia 3 <1 

Paroníquia 3 <1 

Neutropènia febril 2 3 

Reacció relacionada amb la infusió de 
panitumumab 

<1 - 

 
La incidència d’efectes adversos a la subpoblació KRAS wild type pels pitjors efectes 
adversos grau 3 o 4 va ser del 68% al grup panitumumab+FOLFIRI vs un 43% al grup 
de FOLFIRI. La incidència dels efectes adversos greus en ambdós grups va ser d’un 
41% vs un 31%, i d’un 4% vs un 6% en els efectes adversos fatals. 
Hi va haver 6 efectes adversos fatals relacionats amb el tractament, 2 en el grup de 
panitumumab+FOLFIRI (ili i diarrea) i 4 al grup de FOLFIRI (2 sepsis, 1 fallida cardíaca 
aguda i 1 deteriorament físic generalitzat). 
Les reaccions grau 3 a 4 relacionades amb la infusió de panitumumab van succeir en 2 
pacients (<1%; ambdues grau 4); aquests pacients no van rebre més dosis de 
panitumumab. 
Menys d’un 1% de pacients van desenvolupar anticossos antipanitumumab, però en 
cap cas eren anticossos neutralitzants. 
 
 
Les dades de seguretat de l’estudi de panitumumab en monoteràpia en línies 
posteriors (Van Cutsem et al.), s’inclouen a continuació:  
 

 
Efecte advers (%) 

Panitumumab+MTS 
(n=229) 

MTS 
(n=234) 

Grau 3 Grau 4 Grau 3 Grau 4 

Pacients amb almenys un efecte advers 33 2 18 2 

Eritema 5 0 0 0 

Dermatitis acneïforme 7 0 0 0 

Prurit 2 0 0 0 

Exfoliació de la pell  2 0 0 0 

Fatiga 4 0 3 0 

Paroníquia 1 0 0 0 

Dolor abdominal 7 0 3 0 

Anorèxia 3 0 2 1 

Nàusees 1 0 0 0 

Diarrea 1 0 0 0 

Borradura 1 0 0 0 

Fisures a la pell 1 0 0 0 

Constipació 3 0 1 0 

Vòmits 2 0 1 0 

Dispnea 4 1 3 0 

Pirèxia 0 0 2 0 

Astènia 3 0 2 0 

Tos 0 0 0 0 

Dolor d’esquena 2 0 0 0 

Edema perifèric 1 0 0 0 

Deteriorament físic general 5 2 1 1 

 

Les toxicitats relacionades amb la pell es van produir en un 90% de pacients del grup 
de panitumumab i en un 9% en el grup d‘MTS. Un pacient del grup de panitumumab va 
discontinuar el tractament per culpa de dermatitis acneïforme grau 2. 
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Van morir 186 (81%) dels pacients del grup de panitumumab i 194 pacients (84%) del 
grup MTS. Aquestes morts van estar relacionades principalment amb progressió de la 
malaltia. Cap mort va ser relacionada amb el tractament. 
Al grup de panitumumab un 36% dels pacients va experimentar hipomagnesèmia, 
mentre que al grup d’MTS es va produir en un 1% dels pacients. Es va produir 
hipomagnesèmia de grau 3 o 4 en un 3% de pacients i van requerir suplements de 
magnesi. 
Un pacient va discontinuar tractament a causa d’una reacció d’hipersensibilitat grau 2. 
Dels pacients (185/224) amb mostres basals i posteriors disponibles per determinar 
anticossos, cap pacient va presentar anticossos antipanitumumab. 
 
Bevacizumab:  
 
Les dades de seguretat de l’estudi E3200 de bevacizumab en segona línia, 
s’inclouen a continuació: 
 

 
 
Efecte advers (%) 

 
FOLFOX4+bevacizumab 

(n=287) 

 
FOLFOX4 
(n=285) 

 
Bevacizumab 

(n=234) 

 
P 

(A vs B) 
Grau 3 Grau 4 Grau 3 Grau 4 Grau 3 Grau 4 

Hipertensió 5,2 1,0 1,4 0,4 7,3 0 0,008 

Sagnat 3,1 0,3 0,4 0 2,1 0 0,011 

Vòmits 8,7 1,4 2,8 0,4 4,7 0 0,001 

Proteïnúria 0,7 0 0 0 0 0 0,50 

Neuropatia 16 0,3 8,8 0,4 0,4 0,4 0,011 

Tromboembolisme 3,1 0,3 1,1 1,4 0 0,4 0,62 

Isquèmia cardíaca 0,3 0,3 0 0,4 0 0 0,62* 

Isquèmia cerebrovascular 0,3 0 0 0 0 0,4  

Qualsevol efecte advers 49,5 25,8 36,1 24,9 27,8 8,1 0,004 

Discontinuació de tractament per 
efecte advers 

23,4 23,9 12,0 
 

Mort per qualsevol causa en els 60 
dies d’inici del tractament 

5 4 6 
 

*Valor procedent de la combinació entre isquèmia cardíaca i cerebrovascular. 
 

El percentatge d’efectes adversos de grau 3 o 4 va ser major en els pacients tractats 
amb FOLFOX4+bevacizumab que en els tractats amb FOLFOX 4 (75% vs 61%). En 
els pacients tractats amb FOLFOX4 + bevacizumab, hi va haver taxes més elevades 
de neuropatia, hipertensió, sagnat i vòmits de grau 3 i 4, en comparació amb el grup 
tractat amb FOLFOX4. La majoria de sagnats en els pacients tractats amb 
FOLFOX4+bevacizumab van ser del tracte gastrointestinal. 
No hi va haver diferències estadísticament significatives en la incidència d’efectes 
adversos que van dur a l’aturada del tractament. 
Els efectes adversos relacionats amb el tromboembolisme arterial van ser poc 
freqüents i no es van produir en un major grau estadísticament significatiu en els 
pacients que van rebre el tractament amb FOLFOX4+bevacizumab. 
Bevacizumab en monoteràpia es va associar amb un 36% de la incidència global de 
toxicitats de grau 3 o 4. 
Dues morts es van associar a sagnat; ambdues per hemorràgia a l’SNC, una en cada 
grup de l’estudi tractat amb bevacizumab. 
Es van produir 6 casos de perforació intestinal, 3 en cadascun dels braços de l’estudi 
tractats amb bevacizumab. Quatre dels casos es van produir després del primer cicle, 
un després del tercer cicle i un als 3 mesos de l’última administració de bevacizumab.  
Dos dels pacients amb perforació intestina van morir a causa d’aquest fet. No es va 
produir cap cas de perforació intestinal al grup tractat amb FOLFOX4. 
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Dades de seguretat de l’estudi TML: 
 
El perfil de seguretat de bevacizumab més QT va ser consistent amb les dades 
d'estudis anteriors en pacients sense tractament previ amb bevacizumab i no va 
mostrar diferències significatives en la toxicitat entre els dos grups de tractament. 
 
A l’estudi TML van presentar esdeveniments adversos 394 (98%) pacients en el grup 
de bevacizumab + QT i 403 (99%) en el grup de QT; Es van donar EA de grau 3–5 en 
255 (64%) i 235 (57%) pacients, respectivament. Els EA de grau 3-5 més freqüents en 
el grup de bevacizumab més QT respecte el grup de quimioteràpia sola van ser sagnat 
o hemorràgia, perforació gastrointestinal, i esdeveniments tromboembòlics venosos. 
 

Efecte advers (%) Bevacizumab i QT  
(n = 401) 

QT  
(n = 409) 

Neutropènia  
Leucopènia  
Astènia  
Fatiga  
Diarrea  
Vòmits  
Nàusees  
Disminució de la gana  
Inflamació mucosa  
Dolor abdominal  
Polineuropatia  
Neuropatia perifèrica  
Hipopotassèmia  
Dispnea  
Embòlia pulmonar  
Hipertensió  
Sagnat o hemorràgia  
Esdeveniments tromboembòlics venosos  
Perforació gastrointestinal  
Subíli 

65 (16%) 
16 (4%) 
23 (6%) 
14 (3%) 

40 (10%) 
14 (3%) 
13 (3%) 
5 (1%) 
13 (3%) 
15 (4%) 
12 (3%) 
5 (1%) 
9 (2%) 
6 (1%) 
10 (2%) 
7 (2%) 
8 (2%) 
19 (5%) 
7 (2%) 
8 (2%) 

52 (13%) 
12 (3%) 
17 (4%) 
10 (2%) 
34 (8%) 
13 (3%) 
11 (3%) 
9 (2%) 
4 (1%) 
12 (3%) 
6 (1%) 
10 (2%) 
8 (2%) 
12 (3%) 
8 (2%) 
5 (1%) 

1 (<1%) 
12 (3%) 
3 (<1%) 
2 (<1%) 

 
 
6.3. Fonts secundàries de seguretat 
 
L’EMA ha establert un pla de gestió de riscos per a cadascun dels anticossos 
monoclonals en el qual es descriuen les activitats de farmacovigilància que es duran a 
terme amb els fàrmacs. 
 
Cetuximab 
Cao et al van realitzar una metanàlisi per avaluar la incidència global i el risc 
d’hipomagnesèmia en pacients amb tumors sòlids que rebien un tractament basat en 
cetuximab.  
Van fer una cerca bibliogràfica i van seleccionar 19 estudis prospectius de fase II/III, 
que van incloure un total de 4.559 pacients. L’objectiu primari va ser la incidència 
d’hipomagnesèmia. Els resultats van demostrar un augment d’incidència 
d’hipomagnesèmia de grau 3 i 4 (5,6%; IC95%: 3,0-10,2) i de qualsevol grau (36,7%; 
IC95%: 22-5,4), associada al tractament del càncer avançat amb cetuximab. En 
comparació amb el tractament sense cetuximab, el risc d’hipomagnesèmia de 
qualsevol grau i de grau 3 i 4 és més elevat amb cetuximab (4,75; IC95%: 3,661-6,18). 
 
Els mateixos autors van avaluar la incidència d’hipopotassèmia en una metanàlisi que 
va incloure 11 estudis amb un total de 1.324 pacients. Novament, la incidència 
d’hipopotassèmia de qualsevol grau i de graus 3 i 4 va ser superior amb cetuximab 
(8,0%; IC95%: 4,5-13,9) i (6,2%; IC95%:4,9-7,7) que en comparació amb el tractament 
sense cetuximab. El risc d’hipopotassèmia que suposa el tractament amb cetuximab 
és d’1,81 (IC95%: 1,12-2,93). 
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Per últim, en una tercera metanàlisi, van avaluar l’eficàcia i la seguretat de cetuximab 
en diversos tumors sòlids, en una metanàlisi que va incloure 17 estudis aleatoritzats i 
7.954 pacients (3.965 en el grup de cetuximab i 3.989 sense). En els pacients amb 
càncer colorectal, cetuximab millorava significativament l’SLP (0,72; IC95%: 0,66-
0,78), l’SG (0,90; IC95%: 0,81-1,00) i la TR (1,36; IC95%: 1,15-1,60). Respecte als 
efectes adversos, a nivell global, es van trobar major incidència d’efectes adversos de 
grau 3-4 (OR=1,84), toxicitat dèrmica (OR=31,80), borradura acneïforme (OR=30,14) i 
hipomagnesèmia (OR=6,72) al grup de cetuximab. 
 
Panitumumab 
Ibrahim et al van analitzar 4 assaigs clínics aleatoritzats amb panitumumab per al 
tractament de pacients amb CCRM KRAS wild type per tal d’avaluar l’eficàcia i la 
seguretat de panitumumab. Es van incloure a l’anàlisi 1.010 i 1.105 pacients en els 
grups intervenció i control, respectivament. Utilitzat en línies posteriors, panitumumab 
es va associar a un 42% de millora en l’SLP (HR=0,58; IC 95%: 0,36-0,93; p = 0,02), a 
una millora no significativa d’SG (HR=0,90; IC 95%, 0,76-1,05; p=0,18) i a un augment 
significatiu en la taxa de resposta objectiva (ORR) (OR=0,67; IC 95%: 1,15-77,98; 
p=0,04). Com a tractament de primera línia, panitumumab no va mostrar cap benefici. 
L’anàlisi dels dos estudis (en primera i segona línia) on es va analitzar l'estat del gen 
KRAS, es va observar benefici en SLP (HR=0,77), en SG (HR=0,84) i en ORR 
(OR=2,06) amb l’ús de panitumumab. Els esdeveniments adversos van ser similars en 
totes les comparacions amb l'excepció dels efectes tòxics associats a la teràpia anti-
EGFR.  
 
Bevacizumab  
L’estudi BEAT (primer estudi d’accés expandit amb bevacizumab) va avaluar 
prospectivament la seguretat de bevacizumab en combinació amb la quimioteràpia 
com a tractament de primera línia en 1.914 pacients. L’objectiu primari de l’estudi era 
la seguretat del fàrmac. 
Es van analitzar de manera prospectiva les dades dels 225 pacients (11,8%) que van 
ser sotmesos a cirurgia curativa, i es va incloure una comparació de la taxa de 
resecció en pacients tractats amb règims diferents. En 173 dels 225 pacients (76,9%) 
es va fer una resecció completa. 
No hi va haver morts relacionades amb la cirurgia i les complicacions postoperatòries 
greus van ser poc freqüents (sagnat i alteracions de la cicatrització de la ferida de grau 
3/4 en el 0,4% i el 1,8%, respectivament). Les taxes de resecció van ser més altes en 
els pacients que van rebre combinacions de quimioteràpia basada en oxaliplatí (16,1 
vs 9,7%; p = 0,002), malgrat els resultats siguin possiblement a causa de la selecció 
esbiaixada dels pacients, ja que els investigadors tractaven amb esquemes amb 
oxaliplatí els pacients potencialment resecables. 
 
Okines et al van avaluar de forma conjunta els resultats de l’estudi BEAT i el N016966 
pel que fa a les taxes de cirurgia amb intenció curativa dels pacients tractats amb 
QMT+bevacizumab com a primera línia del CCRM.  
En aquests taula, adaptada de la publicació d’Okines, s’inclou la comparativa dels 
efectes adversos de grau 3 i 4 més freqüents d’ambdós estudis:  

 
 

Sagnat 
Complicacions 

cicatrització 
Perforació GI Hipertensió 

Tromboembolisme 
arterial 

N016966 

FOLFOX4 o XELOX + 
pbo (n=675) 

8 (1,2%) 2 (0,3%) 
 

2 (0,3%) 
 

8 (1,2%) 7 (1%) 

FOLFOX4 o XELOX + 
Bevacizumab 

13 (1,9%) 1 (0,1%) 4 (0,6%) 26 (3,7%) 12 (1,7%) 

BEAT 

Població ITT (n=1914) 61 (3,2%) 20 (1%) 34 (1,8%) 97 (5,1%) 24 (1,3%) 

Pacients 
metastatectomia 

1 (0,4%) 
Qualsevol grau 

4 (1,8%) 
Qualsevol grau 

5 (2,2%) 16 (7,1%) 3 (1,3%) 
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(n)225) 3 (1,3%) 11 (4,9%) 

BRITE 

QMT+bevacizumab 
(n=1953) 

43 (2,2) 
(5 morts) 

23 (4,4%) en 
n=521 pacients 
amb IQ 

37 (1,9%) - 40 (2%) 
(8 morts) 

 
D’altra banda, dues revisions sistemàtiques avaluen la seguretat de l’ús de 
bevacizumab: Ranpura et al i Galfrascoli et al.     
 
Ranpura: revisió sistemàtica i metanàlisi que avaluava el risc d’efectes adversos 
mortals associats a l’administració de bevacizumab en pacients amb tumors sòlids, 
analitzant les dades disponibles fins a l’octubre de 2010.  
Es van incloure dades sobre bevacizumab en combinació amb quimioteràpia o amb 
teràpia biològica provinents de 16 estudis, que van incloure un total de 10.217 pacients 
amb tumors sòlids avançats. La incidència general d’efectes adversos amb 
bevacizumab va ser de 2,9% (IC 95%: 2,0%-4,2%). En comparació amb la 
quimioteràpia sola, l'addició de bevacizumab es va associar amb un major risc 
d’efectes adversos (RR=1,33; IC 95%: 1,02-1,73; p=0,04; incidència: 2,9% vs. 2,2%) i 
a una major mortalitat relacionada amb el tractament. 
Aquesta associació variava significativament segons la quimioteràpia (p=0,006), però 
no segons el tipus de tumors (p=0,06) o la dosi de bevacizumab (p=0,32). 
Bevacizumab es va associar amb un major risc d’efectes adversos en pacients tractats 
amb taxans o platins (RR=3,49; IC 95%:1,82-6,66; incidència: 3,3% i 1,0%) però no es 
va associar amb un major risc d’efectes adversos combinat amb altres quimioteràpics 
(RR=0,83; IC 95%: 0,37-1,85; incidència: 1,6% vs 1,6%). Els efectes adversos més 
freqüents van ser hemorràgia (23,5%), neutropènia (12,2%) i perforació 
gastrointestinal(7,1%). 
 
Galfrascoli: avaluava la seguretat de bevacizumab en pacients amb CCRM a partir de 
l’evidència disponible fins al març de 2010. Els resultats indicaven que la incidència 
d’hipertensió i d’esdeveniments trombòtics arterials de grau 3-4, de perforació 
intestinal i de suspensió de tractament a causa d’efectes adversos de grau 3-4 era 
significativament superior amb bevacizumab. Com a objectius secundaris avaluaven 
l’SG i l’SLP. Van incloure 6 de les 17 publicacions trobades, incloent 3.385 pacients. 
Els resultats trobats van indicar que bevacizumab suposava un risc augmentat de patir 
hipertensió (RR=2,98; IC 95%: 2,32–3,84), perforacions gastrointestinals (RR=5,04; IC 
95%: 1,72–14,79) i sagnat (RR=2,07; IC 95%: 1,19–3,62). D’altra banda, bevacizumab 
millorava significativamente tant l’SG (HR=0,80; IC 95%: 0,71–0,91) com l’SLP 
(HR=0,62; IC95%: 0,52–0,74). El nombre necessari per tractar (NNT) per a l’SG era de 
12, mentre que el nombre necessari per causar mal (NNH) oscil·lava entre 2 i 14,286. 
 
Els autors conclouen que els beneficis del tractament amb bevacizumab superen els 
riscos que suposa la toxicitat que pot causar, de manera que es justifica el seu ús en el 
CCRM.  
 

6.4. Precaucions d’ús en poblacions especials 

 
Precaucions 
 
Cetuximab:  
 
Reaccions relacionades amb la perfusió 
Si el pacient presenta reacció lleu o moderada relacionada amb la perfusió, pot reduir-
se la velocitat de perfusió. Es recomana mantenir aquesta velocitat de perfusió més 
baixa en totes les perfusions posteriors. Els símptomes apareixen normalment durant 
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la primera perfusió i fins 1 hora després del final, però poden passar després de 
diverses hores o en perfusions posteriors. Si es produeix una reacció greu relacionada 
amb la perfusió, es necessita suspensió de forma immediata i permanent del 
tractament amb cetuximab i pot ser necessari tractament d’urgència. 
 

Reaccions cutànies  
Si un pacient presenta reacció cutània greu (grau ≥ 3), el tractament amb cetuximab 
s’ha d’interrompre. El tractament es pot reiniciar només si la reacció remet fins a grau 
2. Si es presenten reaccions cutànies greus per segona o tercera vegada, s’ha 
d’interrompre de nou el tractament amb cetuximab. El tractament pot reanudar-se a 
una dosi més baixa només si ha remès a grau 2. Si apareixen reaccions cutànies 
greus per quarta vegada o aquestes no remeten fins a grau 2 durant la interrupció del 
tractament, es necessita la suspensió del tractament amb cetuximab de forma 
permanent. 
 
Alteracions electrolítiques  
Es produeixen freqüentment descensos progressius dels nivells de magnesi sèric, que 
poden provocar hipomagnesèmia greu. La hipomagnesèmia és reversible després 
d’interrompre el tractament amb cetuximab. A més, pot produir-se hipopotassèmia a 
causa de la diarrea. També pot produir-se hipocalcèmia. Es recomana realitzar 
determinacions dels nivells d’electrolits sèrics abans del tractament i de forma 
periòdica durant el tractament amb cetuximab.  
 
Trastorns cardiovasculars  
S’ha observat una freqüència augmentada d’esdeveniments cardiovasculars greus i a 
vegades mortals a causa del tractament amb cetuximab. En alguns estudis s’ha 
observat una associació amb l’edat ≥ 65 anys o amb l’estat funcional. Quan es 
prescrigui cetuximab, ha de tenir-se en compte l’estat cardiovascular i funcional dels 
pacients i l’administració concomitant de compostos cardiotòxics com les 
fluoropirimidines. 
 
Trastorns oculars  
Els pacients que presentin signes i símptomes indicatius de queratitis de forma aguda 
o empitjorament de la inflamació ocular, llagrimeig, sensibilitat a la llum, visió borrosa, 
dolor ocular i/o envermelliment ocular, s’han de derivar immediatament a l’oftalmòleg. 
Si es confirma el diagnòstic de queratitis ulcerativa, s’ha d’interrompre el tractament 
amb cetuximab. S’ha d’utilitzar amb precaució en pacients amb antecedents de 
queratitis, queratitis ulcerativa o xeroftàlmia greu. L’ús de lents de contacte també és 
un factor de risc per a la queratitis i ulceració. 
 
Embaràs 
L’EGFR està implicat en el desenvolupament del fetus. Les dades en animals no van 
revelar proves indicatives de teratogenicitat. No obstant això, depenent de la dosi, es 
va observar una incidència major d’avortaments. No es recomana l’administració 
durant l’embaràs o en dones que no utilitzin mètodes anticonceptius adequats només 
si el benefici potencial per a la mare justifica el risc potencial per al fetus. 
 
Lactància  
No es recomana l’administració a la mare durant la lactància, ni durant 2 mesos 
después de l’última dosi, ja que es desconeix si cetuximab s’excreta a la llet materna. 
  
Fertilitat  
No es desposa de dades sobre l’efecte de cetuximab sobre la fertilitat en humans.  
 
Població pediàtrica  
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No s’ha establert l’eficàcia de cetuximab en pacients menors de 18 anys.  
Poblacions especials 
Només existeixen estudis en pacients amb funció renal i hepàtica adecuada (creatinina 
sèrica ≤ 1,5 vegades, transaminases ≤ 5 vegades i bilirubina ≤ 1,5 vegades el límit 
superior de normalitat). 
Cetuximab no ha estat estudiat en pacients amb trastorns hematològics preexistents. 
No és necessari l’ajust de dosi en pacients d’edat avançada, encara que l’experiència 
en pacients de 75 anys o més és limitada. 
No s’ha estudiat en pacients que presentaven un o més dels paràmetres analítics 
següents: 
 
 • hemoglobina < 9 g/dl  
 • recompte de leucòcits < 3.000/mm³  
 • recompte absolut de neutròfils < 1.500/mm³  
 • recompte de plaquetes < 100.000/mm³  
 

Panitumumab: 
 
Reaccions dermatològiques 
Es presenten en quasi tots els pacients tractats amb panitumumab (aprox. 90%), i la 
majoria són lleus o moderades. Si el pacient presenta reaccions dermatològiques de 
grau 3 o superior, es recomana ajustar la dosi. Als assaigs clínics, després del 
desenvolupament de les reaccions dermatològiques greus (inclosa l’estomatitis), es 
van notificar casos de complicacions infeccioses. El tractament de les reaccions 
dermatològiques s’ha de basar en la gravetat i pot incloure una crema hidratant, 
protector solar, i pomada tòpica amb esteroides. 
 
Complicacions pulmonars  
Es pot produir l’aparició de malaltia pulmonar intersticial amb l’ús d’inhibidors de 
l’EGFR. En cas d’inici agut o un empitjorament dels símptomes pulmonars, s’ha 
d’interrompre el tractament amb panitumumab. Si es diagnostiquen pneumonitis o 
infiltrats pulmonars, s’ha d’interrompre el tractament amb panitumumab. 
 
Alteracions electrolítiques 
En alguns pacients s’han observat descensos progressius dels nivells de magnesi 
sèric produint una hipomagnesèmia greu (grau 4). Els pacients s’han de monitorar 
periòdicament per detectar l’aparició d’hipomagnesèmia i hipocalcèmia associada, fins 
a 8 setmanes després de finalitzar el tractament. També es pot produir 
hipopotassèmia. 
 

Reaccions relacionades amb la perfusió  
Als assaigs clínics en monoteràpia i en combinació en CCRM, es van produir en un 3% 
dels pacients, dels quals en menys de l’1% van ser greus. 
Durant la fase de postcomercialització s’han notificat reaccions greus relacionades 
amb la perfusió. Si es tracta d’una reacció lleu a moderada, s’ha de reduir el ritme de 
la perfusió i mantenir aquest ritme en posteriors perfusions; si es tracta d’una reacció 
greu, s’ha d’aturar la perfusió. Es poden produir reaccions d’hipersensibilitat tardana. 
  
Altres precaucions  
Aquest medicament conté 0,150 mmol de sodi per ml de concentrat (3,45 mg de sodi).  
  
Insuficiència renal aguda  
S’ha observat insuficiencia renal aguda en pacients en els quals es produeix diarrea 
greu i deshidratació. 
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Toxicitats oculars  
S’han notificat casos greus de queratitis i queratitis ulcerosa en rares ocasions.  Els 
pacients que presentin signes i símptomes indicatius de queratitis (inflamació ocular, 
llagrimeig, sensibilitat a la llum, visió borrosa, dolor ocular i/o envermelliment ocular) 
s’han de derivar immediatament a l’oftalmòleg. Si es confirma el diagnòstic de 
queratitis ulcerosa, s’ha d’interrompre el tractament amb panitumumab. Si es 
diagnostica la queratitis, han de considerar-se els beneficis i risc de continuar el 
tractament. S’ha d’utilitzar amb precaució en pacients amb antecedents de queratitis, 
queratitis ulcerativa o xeroftàlmia greu. L’ús de lents de contacte també és un factor de 
risc per a la queratitis i ulceració. 
 
Pacients amb estat funcional ECOG 2  
En els pacients amb estat funcional ECOG 2, es recomana avaluar el benefici-risc 
abans d’iniciar el tractament amb panitumumab en combinació amb quimioteràpia per 
al tractament del CCRM. 
 
Pacients d’edat avançada  
Es va notificar un major nombre d’esdeveniments adversos greus en pacients d’edat 
avançada tractas amb panitumumab en combinació amb quimioteràpia FOLFIRI o 
FOLFOX en comparació amb quimioteràpia sola. 
 
Embaràs  
No existeixen dades suficients sobre l’ús de panitumumab en dones embarassades. 
Els estudis en animals han mostrat toxicitat en la reproducció. L’EGFR està implicat en 
el control del desenvolupament prenatal i pot ser essencial en l’organogènesi, 
proliferació i diferenciació adequades de l’embrió. Les dones en edat fèrtil han 
d’utilitzar mesures anticonceptives adequades durant el tractament i durant els sis 
mesos després de l’última dosi, ja que se sap que les IgG travessen la barrera 
placentària.  
 
Lactància  
No se sap si panitumumab s’excreta a la llet materna. La IgG humana s’excreta per la 
llet, per la qual cosa panitumumab també podria excretar-se. Es recomana la 
interrupció de la lactància durant el tractament amb panitumumab i durant els tres 
mesos posteriors a l’última dosi. 
 
Fertilitat  
Als assaigs en animals, s’han observat efectes reversibles sobre el cicle menstrual i 
una reducció de la fertilitat femenina en micos. 
 

Poblacions especials  
No s’ha estudiat la seguretat i eficàcia de panitumumab en pacients amb insuficiència 
renal o hepàtica. 
No es disposa de dades clíniques que justifiquin l’ajust de dosi en pacients d’edat 
avançada.  
 
Població pediàtrica  
No hi ha experiència en pacients menors de 18 anys.  
 

Bevacizumab: 
 
Perforacions gastrointestinals 
Els pacients poden tenir un risc augmentat de perforació gastrointestinal i perforació de 
la vesícula biliar durant el tractament amb bevacizumab. En pacients amb CCRM, el 
procés inflamatori intraabdominal pot ser un factor de risc per a les perforacions 
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gastrointestinals. S’ha d’interrompre de forma permanent el tractament en pacients que 
desenvolupin una perforació gastrointestinal. 
 
Fístules 
Pot augmentar el risc de desenvolupar fístules durant el tractament amb bevacizumab. 
En pacients amb fístula traqueoesofàgica o amb qualsevol fístula de grau 4, s’ha 
d’interrompre permanentment el tractament. 
 
Complicacions en la cicatrització 
Bevacizumab pot influir negativament al procés de cicatrització. No s’ha d’iniciar la 
teràpia durant els 28 dies següents a una intervenció de cirurgia major o fins que la 
ferida quirúrgica hagi cicatritzat completament. S’interromprà l’administració en els 
pacients amb complicacions de la cicatrització durant el tractament, fins que la ferida 
hagi cicatritzat completament. S’ha d’ajornar el tractament quan es vagin a realitzar 
intervencions quirúrgiques programades. 
 
Hipertensió 
S’ha observat una major incidència d’hipertensió en pacients tractats amb 
bevacizumab. Les dades de seguretat suggereixen que és probable que la incidència 
d’hipertensió sigui depenent de la dosi. S’ha de controlar adequadament la hipertensió 
preexistent abans de començar el tractament amb bevacizumab. No existeix 
informació de l’efecte de bevacizumab en pacients amb hipertensió no controlada a 
l’inici del tractament. Es recomana monitorar la tensió arterial durant el tractament. 
En la major part dels casos, la hipertensió es va controlar satisfactòriament utilitzant el 
tractament antihipertensiu estàndard. El tractament amb bevacizumab s’ha 
d’interrompre de forma permanent si la hipertensió clínicament significativa no es pot 
controlar adequadament amb tractament antihipertensiu, si el pacient desenvolupa una 
crisi hipertensiva o encefalopatia hipertensiva. 
 
Síndrome de leucoencefalopatia posterior reversible (SLPR) 
S’han notificat casos rars de pacients tractats amb bevacizumab que han desenvolupat 
signes i símptomes que concorden amb l’SLPR, un trastorn neurològic rar que pot 
presentar-se amb els signes i símptomes següents: convulsions, cefalea, estat mental 
alterat, alteracions visuals o ceguera cortical, amb o sense hipertensió associada. 
 
Proteïnúria 
Els pacients amb antecedents d’hipertensió poden tenir un major risc de proteïnúria 
durant el tractament amb bevacizumab. Existeixen dades que suggereixen que pot 
estar relacionada amb la dosi. Es recomana monitorar la proteïnúria i s’ha 
d’interrompre el tractament de forma permanent en els pacients que desenvolupin 
proteïnúria de grau 4. 
 
Tromboembolisme arterial 
Als assaigs clínics, la incidència dels casos de tromboembolisme arterial, incloent 
accidents cerebrovasculars, atacs isquèmics transitoris i infarts de miocardi, va ser 
major en els pacients que van rebre bevacizumab en combinació amb quimioteràpia 
en comparació amb aquells que només van rebre quimioteràpia. Els pacients que 
tinguin antecedents de tromboembolisme arterial o siguin majors de 65 anys tenen un 
risc augmentat de patir esdeveniments tromboembòlics arterials durant el tractament. 
S’ha d’interrompre permanentment el tractament en pacients que pateixin 
esdeveniments tromboembòlics arterials. 
 
Tromboembolisme venós 
Els pacients tractats amb bevacizumab poden tenir risc de patir esdeveniments 
tromboembòlics venosos, incloent embolisme pulmonar. S’ha d’interrompre el 
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tractament en els pacients amb esdeveniments tromboembòlics grau 4 i monitorar 
estretament els pacients amb esdeveniments tromboembòlics ≤ grau 3. 
 

Hemorràgia 
Els pacients tractats amb bevacizumab tenen un major risc d’hemorràgia, 
especialment associada al tumor. S’ha d’interrompre permanentment el tractament 
amb bevacizumab en pacients amb hemorràgia de grau 3 o 4 durant el tractament. 
 
Reaccions d’hipersensibilitat / reaccions a la perfusió 
Existeix risc que els pacients presentin una reacció a la perfusió o reacció 
d’hipersensibilitat. Es recomana un monitoratge estret del pacient durant i después de 
l’administració de bevacizumab. No es considera necessari administrar premedicació 
de forma sistemàtica. 
 
Insuficiència ovàrica/ fertilitat 
Bevacizumab pot afectar la fertitilitat de la dona. 
 
Embaràs 
No exiteixen dades sobre el tractament amb bevacizumab en dones embarassades. 
Els estudis en animals han mostrat toxicitat reproductiva incloent malformacions. Ja 
que les IgG travessen la placenta, s’espera que bevacizumab inhibeixi l’angiogènesi 
del fetus i, per tant, es sospita que pugui provocar defectes congènits greus. Està 
contraindicat a l’embaràs. 
 
Lactància 
No se sap si bevacizumab s’excreta per la llet materna. Atès que la IgG matern 
s’excreta per la llet i que bevacizumab pot afectar negativament el creixement i 
desenvolupament del nen, s’ha d’interrompre la lactància materna durant el tractament  
i durant almenys 6 mesos després de l’administració de l’última dosi de bevacizumab. 
 
Poblacions especials 
En pacients d’edat avançada no és necessari fer ajust de dosi. 
No s’ha estudiat la seguretat i eficàcia en pacients amb insuficiencia renal i hepàtica. 
 
Població pediàtrica  
No s’ha establert la seguretat i eficacia de bevacizumab en nens i adolescents. 
Bevacizumab no s’ha d’utilitzar en població pediàtrica. 
  

Contraindicacions 
 
Cetuximab: 
 
Està contraindicat en pacients amb reaccions d’hipersensibilitat greus (grau 3 o 4) 
conegudes a cetuximab. 
Abans d’iniciar un tractament combinat han de tenir-se en compte les 
contraindicacions dels agents quimioteràpics utilitzats concomitantment o la 
radioteràpia.  
 
Panitumumab: 
 
Està contraindicat en pacients amb antecedents de reaccions d’hipersensibilitat greus 
al principi actiu o a algun dels excipients. 
Pacients amb pneumonitis intersticial o fibrosi pulmonar. 
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La combinació de panitumumab amb quimioteràpia que contingui oxaliplatí està 
contraindicada en pacients amb CCRM amb RAS mutat o en els quals l’estat de RAS 
al CCRM es desconeix. 
 
Bevacizumab: 
 
Hipersensibilitat al principi actiu o a algun dels excipients. 
Hipersensibilitat a productes derivats de les cèl·lules d’hàmster xinès (CHO) o a altres  
anticossos recombinants humans o humanitzats. 
Embaràs. 
 
 
Interaccions 
 
No s’han descrit interaccions farmacocinètiques ni farmacodinàmiques clínicament 
rellevants amb cap dels tres fàrmacs. Es pot potenciar la toxicitat quan s’associen a 
quimioteràpia.  
 
 

7. Àrea econòmica 
 
7.1. Cost tractament/dia i cost tractament complet  
 
Segons una mostra de 180 pacients de l’any 2011 i 1.763 pacients dels anys 2005-
2012 amb CCRM de dos hospitals de tercer nivell, s’ha obtingut una mitjana de 
superfície corporal de 1,77 m2 i un pes de 70 kg. Es fan els càlculs de cost tenint en 
compte aquestes dades antropomètriques i sense realitzar aprofitament de vials. S’han 
estandarditzat els càlculs per una durada de tractament de 6 mesos (24 setmanes), 
molt similar a la mediana de la durada del tractament dels pacients als estudis. 
 
No es contemplen els costos indirectes de l’administració del tractament a hospital de 
dia i la preparació al servei de farmàcia. La diferència vindria definida per una 
freqüència d’administració de cetuximab setmanal versus quinzenal en el cas de 
panitumumab. 
 
Cetuximab 
 
Dosi per cicle = 400 mg/m² (dosi inicial), 250 mg/m²/setmana = 708 mg (dosi inicial), 
442 mg/setmana (dosi manteniment) 
Cost/cicle = 1.294,95 € (dosi inicial: 7 vials de 100 mg), 924,96 € (dosi manteniment: 5 
vials de 100 mg) 
Cost tractament complet (calculat segons la mediana de cicles realitzats a l’estudi de 
Cunningham et al.: 18 cicles)  = 17.019 € 
Cost tractament complet (calculat segons la mediana de cicles realitzats a l’estudi 
EPIC: 14 cicles)  = 13.319 € 
Cost tractament complet (calculat segons la mediana de cicles realitzats a l’estudi de 
Karapetis et al.: 8 cicles)  = 7.770 € 
 
Panitumumab 
 
Dosi per cicle = 6 mg/kg/2 setmanes = 420 mg/2 setmanes  
Cost/cicle = 1.827,92 € (1 vial de 100 mg + 1 vial de 400 mg) 
Cost tractament complet (calculat segons la mediana de cicles realitzats a l’estudi 
d’Amado et al.: 8 cicles)  = 14.623 €. 
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Cost tractament complet (calculat segons la mediana de cicles realitzats en pacients 
KRAS wild type a l’estudi de Peeters et al.: 9 cicles)  = 16.451 €. 
 
Bevacizumab    
 
Dosi per cicle = 10 mg/kg/2 setmanes = 700 mg/2 setmanes 
Cost/cicle (dosi 10 mg/kg/2 setmanes)= 2.210,70 € (1 vial de 400 mg + 3 vials de 100 
mg) 
Cost tractament complet (calculat segons la mediana de cicles realitzats a l’estudi 
E3200: 20 setmanes = 10 cicles) = 22.107 € 
Cost/cicle (dosi 5 mg/kg/2 setmanes)= 1.224,52 € (1 vial de 400 mg) 
Cost/cicle (dosi 7,5 mg/kg/3 setmanes)= 1.881,98 € (1 vial de 400 mg + 2 vials de 100 
mg) 
Cost tractament complet (calculat segons la mediana d’exposició a l’estudi TML [dosi 5 
mg/kg/2 setmanes] 4,2 mesos = 8 cicles) = 9.796 € 
 

Comparació de costos del tractament avaluat davant altres alternatives 
 CETUXIMAB  PANITUMUMAB BEVACIZUMAB 

PVL (+ 4% -RD 7,5%) 184,99 € (100 mg) 
365,68 € (100 mg) 

1.462,24 € (400 mg) 
328,73 € (100 mg) 

1.224,52 € (400 mg) 

Posologia 

400 mg/m²(dosi inicial) 

250 mg/m
2  

setmanal (dosi 
manteniment) 

6 mg/kg cada 2 setmanes 

Giantonio: 10 mg/kg cada 2 
setmanes 

TML: 5 mg/kg/2 setmanes 

Cost/cicle 
1294,95 € 
924,96 € 

1.827,92 € 1.224,52 € - 2.210,7 € 

Cost tractament  
(3 mesos) 

11.469 €  
(12 cicles) 

10.967 €  
(6 cicles) 

7.347 € - 13.264 € 
(6 cicles) 

Cost incremental  502 € referència 2.297 € 

 
 
7.2. Cost-eficàcia incremental 
 

Tractament Cost incrementals 
 

Diferència en SLP 
 

Cost per mes lliure 
de progressió 

guanyat 

Cost per ALP 
guanyat 

Cetuximab+irinotecà 
(Estudi EPIC) 

13.319 € 
1,4 mesos 

(4 m vs 3,6 m) 
9.514 € 114.167 € 

Cetuximab+irinotecà 
(Cunningham et al.) 

17.019 € 
2,6 mesos 

(4,1 m vs 1,5 m) 
6.546 € 78.551 € 

Cetuximab+MTS  
KRAS wild type 
(Karapetis et al.) 

7.770 € 
1,8 mesos 

(3,7 m vs 1,9 m) 
4.316 € 51.798 € 

Panitumumab+FOLFIRI 
KRAS wild type 
(Peeters et al.) 

16.451 € 
2 mesos 

(5,9 m vs. 3,9 m) 
8.226 € 98.707 € 

Panitumumab+MTS RAS 
wild type 

(Amado et al.) 
14.623 € 

5,4 setmanes (1,35 mesos) 
 (12,3 s vs. 6,9 s) 

10.832 € 129.985 € 

Bevacizumab+FOLFOX 
(Estudi E3200) 

22.107 € 
2,6 mesos 

(7,3 m vs. 4,7 m) 
8.503 € 102.032 € 

Bevacizumab+QT 
(Estudi TML) 

9.796 € 
1,6 mesos 

(5,7 m vs. 4,1 m) 
6.122 € 73.464 € 

ALP: any lliure de progressió 

 
 

Tractament control Cost incremental Diferència en SG 
Cost per mes de 

supervivència guanyat 
Cost per AVG 

Cetuximab+MTS  
KRAS wild type 
(Karapetis et al.) 

7.770 € 
4,7 mesos 

(9,5 m vs 4,8 m) 
1.653 € 19.838 € 

Bevacizumab+FOLFOX 
(Estudi E3200) 

22.107 € 
2,7 mesos 

(12,9 m vs 10,8 m) 
8.188 € 98.253 € 

Bevacizumab+QT 
(Estudi TML) 

9.796 € 
1,4 mesos 

(11,2m vs. 9,8m) 
6.997 € 83.964 € 

AVG: any de vida guanyat 
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7.3. Impacte pressupostari 
 

La incidència de CCR a nivell mundial s’estima en 12,7 milions de persones (any 2008) 
i, actualment, és la tercera neoplàsia més freqüent, amb 1,2 milions de casos nous / 
any (9,7% del total de nous casos de càncer). 
 
Actualment, les estimacions situen el CCR com la neoplàsia més freqüent a Europa. 
Dels 3,2 milions de neoplàsies diagnosticades cada any, aproximadament 436.000 
(13,6% del total) es localitzen al còlon i recte. 
 
A l’estat espanyol, s’estima una taxa ajustada de CCR de 60,4 i 34,1 casos per cada 
100.000 homes i dones, respectivament (any 2008). Les últimes dades publicades a 
nivell espanyol indiquen que l’any 2008 es van diagnosticar 28.551 nous casos de 
CCR (taxa estandarditzada per edat de 32,2 per 100.000 habitants). 
 
El CCR és la segona neoplàsia maligna diagnosticada amb més freqüència a 
Catalunya, representant el 14,6% i el 15,1% de tots els tumors malignes diagnosticats 
en els homes i en les dones, respectivament. S’estima que la mitjana de casos de 
càncer de còlon i recte entre els anys 1998 i 2002 va ser de 2.363 casos anuals a 
Catalunya. Les projeccions de la incidència de CCR a Catalunya per als períodes 
2010-2014 i 2015-2019, respectivament, estimen una taxa d’incidència ajustada per 
100.000 persones-any entre 57,9-64,7 en homes i de 27,6-28,8 en dones. 
 
En el moment del diagnòstic un 15-25% dels casos presenta metàstasis i fins un 40% 
dels CCR diagnosticats en estadis inicials desenvolupen metàstasis durant l’evolució 
de la malaltia. Entre el 10 i 20% dels pacients amb CCRM presenten metàstasis 
inicialment resecables. 
 

Segons Casado i cols, es considera que aproximadament en el 35% dels casos serien 
metastàtics (850 pacients). D’aquests, només el 85% dels casos serien candidats a 
tractament amb quimioteràpia basada en fluoropirimidines + oxaliplatí i/o irinotecà en 
primera línia (723 pacients). Dels pacients que progressen a una primera línia, 
aproximadament un 70% rebran línies posteriors de quimioteràpia (506 pacients). 
D’altra banda, es calcula que la incidència de mutacions del gen KRAS és del 40% 
aproximadament (202 pacients).  
 
Assumint que només els pacients amb KRAS mutat serien candidats a tractament amb 
bevacizumab, 202 pacients serien tractats amb aquest anticòs. Els pacients KRAS que 
no haguessin rebut prèviament un anti-EGFR podrien ser candidats a tractament de 
segona línia o posteriors amb cetuximab o panitumumab, sent aproximadament 304 
pacients. 
 
Cal tenir en compte que la nova indicació de panitumumab el restringeix a pacients 
amb el RAS wild-type. Segons dades de l’estudi PRIME de panitumumab+FOLFOX en 
primera línia, s’assumeix que aproximadament el 83% dels pacients que eren KRAS 
wild-type, són RAS wild-type (252 pacients). S’assumeix, que els pacients RAS wild- 
type podrien ser candidats a cetuximab o panitumumab i els pacients amb RAS mutat 
podrien ser candidats a bevacizumab (254 pacients).  
 
És difícil fer l’estimació real de quants pacients podrien ser tractats amb aquests 
anticossos monoclonals i determinar quants pacients els rebran en segona línia o 
línies posteriors. Es fa una estimació aproximada de l’impacte econòmic a Catalunya 
tenint en compte l’estat mutacional del RAS i que els pacients es tractin durant 3 
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mesos. Per bevacizumab es calcula que un 50% de pacients podrien ser candidats a 
la dosi de l’estudi de l’estudi de Giantonio i un 50% a la dosi de l’estudi TML: 
 

Cetuximab Panitumumab Bevacizumab 

N Cost N Cost N Cost 

252  2.890.324 € 252 2.763.808 € 254 3.369.100 € 
 
 
 
 

Per la valoració del cost, cost-eficàcia i l’impacte pressupostari, s’han tingut en compte 
els preus finançats per l’SNS. No obstant, només es fan públiques les dades prenent 
com a referència els preus notificats aprovats. 
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