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Avastin vid neovaskulär (våt) makuladegeneration
Västra Götalandsregionen har tidigare likställt Avastin (bevacizumab) med Lucentis
(ranibizumab) och Eylea (aflibercept) som förstahandsval vid neovaskulär (våt)
åldersrelaterad makuladegeneration, våt AMD. Denna bedömning styrks i den analys av
evidensläget vid intraokulär behandling vid våt AMD som HTA-centrum vid Sahlgrenska
Universitetssjukhusets nyligen publicerat.
Det finns två läkemedel med godkänd indikation för våt AMD, Lucentis och Eylea, och baserat på
nuvarande upphandling rekommenderas Lucentis framför Eyela av prisskäl. Avastin är godkänt på
flera cancerindikationer men ej för våt AMD. Västra Götalandsregionen gör bedömningen att
dessa tre preparat är likvärdiga vad gäller effekt och säkerhet.
Den ackumulerade evidensen vad gäller Avastins effekt och säkerhet vid våt AMD är idag mycket
god och flera landsting rekommenderar Avastin som förstahandsval vid denna indikation. Det
finns även en omfattande internationell användning och erfarenhet. LUPP, Läkemedelsupplysningen i Västra Regionen, tog under 2015 fram en översikt av evidensläget som finns på
terapigrupp Ögons hemsida.
HTA-centrum har nu publicerat sin genomgång av evidensläget vid våt AMD. Analysen har inte
kunnat påvisa några tydliga skillnader mellan intraokulär behandling med Avastin, Lucentis och
Eylea vad gäller effekt (mätt som förändring i synskärpa) eller säkerhet (risk för död av alla
orsaker, kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, endoftalmit eller allvarliga ögonbiverkningar).
Rapportens etiska analys konstaterar att den etiska plattformen entydigt stödjer användandet av
Avastin före Lucentis och Eylea, utom i individuella fall med effektsvikt eller förekomst av
biverkningar.
Liknande grad av evidens observerades vad gäller säkerhet när Avastin jämfördes mot Eylea hos
patienter med våt AMD eller diabetiskt macula ödem (DME). För andra indikationer och utfall är
evidensgraden mindre omfattande, och därför rekommenderas Avastin enbart vid våt AMD. Inom
Västra Götalandsregionen används Lucentis och Eylea till en betydande kostnad. Genom att
använda Avastin vid våt AMD kan därför väsentliga besparingar göras.
Vid all behandling av våt AMD ska registrering av behandlingseffekt och ev. biverkningar ske i
Svenska Makularegistret.
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