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Regionala expertgruppen för bedömning av cancerläkemedel  141006 

Avastin (bevacizumab) för behandling av avancerad ovarialcancer i kombination med 

kemoterapi vid primärbehandling och återfall. 

 

Ärendets handläggning 

Anmälan inkom i december 2013 från överläkare Per Rosenberg, Onkologiska kliniken, 

Universitetssjukhuset i Linköping.  Ett preliminärt utlåtande delvis baserat på en 

Fyrlänsrapport från 2011 och ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV i december 

2013 diskuterades vid Expertgruppens möte 2014-02-10. Diskuterades även vid mötet 2014-

09-08 med tillgång till Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV och utlåtande från 

NLT. Beslöts att inhämta information om den pågående revideringen av nationella 

vårdprogrammet för ovarialcancer. Beslut i ärendet fattades vid expertgruppens möte 2014-

10-06. 

 

Bakgrund 

Bevacizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som hämmar kärlnybildning genom 

att blockera bindningen av vascular endothelial growth factor (VEGF) till dess receptorer på 

endotelcellernas yta. Kärlnybildning är nödvändig för tillväxt av solida tumörer och 

metastaser. Det finns experimentella data som tyder på att hämning av VEGF är ett rationellt 

sätt att angripa ovarialcancer. Humana ovarialcancercellinjer utrycker VEGF (1) och 

hämning av VEGF-uttryck minskar cellernas förmåga att bilda tumörer i nakna möss (2). 

Avastin godkändes i Europa 2011 för primärbehandling av avancerad epitelial ovarialcancer 

(även tubar och primär peritonealcancer) i kombination med karboplatin och paklitaxel och 

2012 för behandling av första återfall av platinumkänslig cancer, som tidigare inte behandlats 

med VEGF-hämmare, i kombination med karboplatin och gemcitabin. Den godkända 

doseringen vid ovarialcancer är 15 mg/kg men vid andra indikationer är doseringen lägre. 

Företaget har inte ansökt om godkännande hos FDA för den nu aktuella indikationen.  

 

Underlag för bedömningen 

Primärbehandling av ovarialcancer 

I en fas III-studie, GOG218 (3), inkluderades 1873 nydiagnosticerade, tidigare obehandlade 

patienter med ovarialcancer i stadium FIGO III (74 %) och IV (26 %) i USA, Canada, 

Sydkorea och Japan under tiden oktober 2005 till juni 2009. Studien var randomiserad, 

dubbelblind och placebokontrollerad. Efter inledande kirurgi i syfte att minimera 

tumörbördan erhöll kontrollgruppen paklitaxel 175 mg/m2 i kombination med karboplatin 

(AUC 6), var tredje vecka (cykel 1-6) + placebo cykel 2-22. Interventionsgrupp 1 fick i stället 

för placebo tillägg av bevacizumab, 15 mg mg/kg, var tredje vecka i cykel 2-6  och därefter 

placebo i cykel 7-22. Interventionsgrupp 2 erhöll bevacizumab under cykel 2-22. Det 

planerade utfallsmåttet var totalöverlevnad men ändrades under studiens gång till  
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progressionsfri överlevnad för att tillåta att patienter, som progredierade i kontrollgruppen 

skulle kunna få behandling med bevacizumab. 

 

 

 

Progressionsfri överlevnad var för kontrollgruppen 10,3 månader, interventionsgrupp 1 

(samtidig bevacizumab) 11,2 månader och interventionsgrupp 2 (samtidig och fortsatt 

bevacizumab) 14,1 månader. En uppdaterad analys har visade motsvarande PFS kontroll 

grupp 10,6 mån, interventionsgrupp 1 11,6 mån och interventionsgrupp 2 14,7 mån (4) 
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Det var ingen signifikant skillnad i totalöverlevnad men denna analys försvåras av att 

patienter tilläts korsa över till bevacizumabgruppen efter progress. 

En oberoende blindad analys av resultaten enligt RECIST har nyligen publicerats (5) som 

konfirmerar att behandling med bevacizumab under kemoterapin och därefter leder till 

förlängd progressionsfri överlevnad jämfört med placebo. 

Ytterligare en fas III-studie var ICON-7 (6). Den planerades och leddes av UK Medical 

Research Council Clinical Trials Unit och genomfördes i 11 europeiska länder bl a Sverige 

(Linköping deltog). I denna studie var dosen bevacizumab halverad (7,5 mg/kg) och 

behandlingstiden kortare jämfört med GOG218. I ICON-7 ingick 1528 tidigare obehandlade 

patienter med ovarialcancer klassade som högrisk FIGO I-IIA (10 %) eller FIGO IIB-IV 

(90%). Studien var randomiserad men öppen. Kontrollgruppen erhöll paklitaxel 175 mg/m2 i 

kombination med karboplatin (AUC 6), var tredje vecka (cykel 1-6). Interventionsgruppen 

fick tillägg av bevacizumab 7,5 mg/kg var tredje vecka i 18 cykler.  
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Progressionsfri överlevnad (radiologisk, klinisk eller symptomatisk progression) var primärt 

utfallsmått. Bevacizumabgruppen uppvisade en progressionfri medianöverlevnad på 19 

månader jämfört med kontrollgruppens 17,3 månader och en uppdaterad analys visade 19,8 

vs 17,4 mån (vid båda tidpunkterna p < 0,05). Skillnaden var större hos patienter med hög 

risk för progression (6). 

 

I hela studien finns ingen signifikant skillnad i totalöverlevnad men i gruppen med bedömd 

hög risk för progression var totalöverlevnaden i bevacizumabgruppen 36,6 månader och i 

kontrollgruppen 28,8 månader (medianer, p<0,002 för hazard ratio). 

 

Behandling vid återfall 

OCEANS (AVF4095g) är en fas III studie på patienter vid första återfall efter tidigare 

kemoterapibehandling, bevacizumab gavs till 484 patienter bedömda som platinumkänsliga 

(7). Patienterna randomiserades till två grupper: Interventionsgruppen fick karboplatin (AUC 

4 dag 1) i kombination med gemcitabin (1000 mg/m2 dag 1 och 8) och bevacizumab var 

tredje vecka i 6 och upp till 10 cykler följt av enbart bevacizumab var tredje vecka till 

sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Kontrollgruppen fick placebo istället för 

bevacizumab. Även här var progressionsfri överlevnad primärt utfallsmått och i 

kontrollgruppen noterades 8,4 månader mot interventionsgruppens 12,4 månader.  



5 
 

 

 

Sekundära mått visade ingen signifikant skillnad i totalöverlevnad men en responsfrekvens på 

57,4% mot 78,5%. 

 

Biverkningar 

Eftersom Avastin har använts under lång tid vid olika diagnoser är biverkningspanoramat väl 

känt. Vanligast är hypertoni som drabbar 20 – 30 % av patienterna och oftast kontrolleras 

med antihypertensiva läkemedel. Bland allvarliga biverkningar märks blödningar, arteriell 

tromboemboli och tarmperforationer. 

I GOG-0218-studien rapporterades allvarliga biverkningar hos 25,8 procent av patienterna 

behandlade med kemoterapi + bevacizumab och 21,3 procent av patienterna behandlade med 

kemoterapi + placebo. Patienter som behandlades med bevacizumab hade ≥ 1 procentenhet 

högre incidens av tjocktarmsperforation än patienter som inte fick bevacizumab.  

I ICON-7-studien rapporterades allvarliga biverkningar hos 37,7 procent av patienterna 

behandlade med kemoterapi + bevacizumab och 23,5 procent av patienterna behandlade med 

kemoterapi. Magsmärtor, hypertension, illamående, förstoppning, embolism och försvårad 

sårläkning var allvarliga biverkningar som rapporterades med ≥ 1 procentenhet högre 

incidens hos patienter som fick bevacizumab. Fyra respektive ett dödsfall relaterat till 

behandling eller behandling och sjukdom rapporterades hos patienter som behandlades med 

kemoterapi + bevacizumab respektive kemoterapi.  

Jämfört med kontrollgruppen var det vanligare att patienter som fick bevacizumab avslutade 

behandling på grund av biverkningar. I GOG-0218 avbröt 16,4 % jämfört med 9,7 % i 

placebogruppen på grund av biverkningar. Motsvarande siffror i ICON-7 var 22,0 respektive 

8,9 %. Ca hälften av de som avbröt behandlingen gjorde det under kombinationsbehandling 

med kemoterapi. 

 

Behandlingskostnad och hälsoekonomi 

I anmälan anges att 25 patienter per år i hela regionen kan bli aktuella för primärbehandling.  

Recidivbehandling kan bli aktuellt för ca 40 patienter första året, därefter sjunkande till en 

stabilisering kring ca 20 patienter per år pga att allt fler fått bevacizumab primärt. I TLVs 

kunskapsunderlag uppskattas kostnaden per vunnet QALY till mellan 1 och 2 miljoner. TLV 

betonar att uppskattningen är mycket osäker och bygger på en subgruppsanalys av 

suboptimalt opererade patienter. TLV noterar också att ICON-7 och GOG-0218 inkluderade 

klart yngre patienter (57 år respektive 60 år medianålder) än de som normalt diagnosticeras i 

Sverige (65 år). Det försvårar extrapolering av data till klinisk vardag. 

 

Nationella riktlinjer 

Det nationella vårdprogrammet för ovarialcancer är under revidering.  
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Gruppens bedömning 

Det finns evidens för att Avastin som primärbehandling av avancerad ovarialcancer kan 

förlänga progressionsfri överlevnad. NLT rekommenderar användning i avancerat stadium 

(FIGO IIIB, IIIC och IV) och uppmanar landstingen att upphandla läkemedlet. Det 

hälsoekonomiska kunskapsunderlaget från TLV är framräknat på dosen 7,5 mg/kg. I 

myndighetsgodkännandet anges dosen 15 mg/kg. I förslaget till reviderade nationella 

riktlinjer rekommenderas användning vid ovan angivna indikationer med en dos på 7,5 

mg/kg. Expertgruppen instämmer i denna bedömning. 

Avastin är också godkänt för användning vid återfall av platinumkänslig ovarialcancer. Något 

hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV eller uttalande från NLT finns inte varför 

expertgruppen inte rekommenderar användning på denna indikation. 
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