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VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM 
AVASTIN (BEVACIZUMAB) 

Ta kontroll över  
angiogenesen
INFORMATION TILL LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR
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Avastin och VEGF

Vad är Avastin?
Avastin (bevacizumab) är en monoklonal antikropp och den första och 
godkända specifika VEGF-hämmaren. Avastin ges tillsammans med annan 
cancerbehandling, vanligtvis kemoterapi, och det tolereras väl.1 Avastin är 
godkänt som kombinationsbehandling i första linjen vid metastaserad:

• kolorektalcancer
• bröstcancer
• icke-småcellig lungcancer (stadium IIIb och IV)
• njurcancer
• ovarialcancer (stadium IIIb, IIIc och IV)
• cervixcancer.

Avastinbehandlingen bör fortgå till eventuell oacceptabel biverkan av 
Avastin eller tills sjukdomsprogress. Undantag är:

- Kolorektalcancer, där man kan fortsätta med Avastin efter progress  
i första linjen och enbart byta kemoterapi.

- Primär ovarialcancer, där man ska fortsätta med Avastin i max  
15 månader. 

Vad är angiogenes?
Angiogenes betyder nybildning av blodkärl. Kroppen reglerar 
angiogenesen genom en serie hämmande och stimulerande faktorer. 
Normalt är dessa i balans men hos tumörer som växer är däremot 
angiogenesfaktorerna i obalans.2 

Tumörer överproducerar kärlstimulerande tillväxtfaktorer, där VEGF är  
en av de viktigaste.

En tumör skapar ett nätverk  
av blodkärl, en process som 
kallas angiogenes.

Avastin, som är en angio- 
genes hämmare, inhiberar 
kärlnybildning och gör att 
existerande kärl går i regress.

Utan Avastin Med Avastin

Vad är VEGF?
VEGF (vascular endothelial growth factor) är en nyckelfaktor vid 
angiogenes. Den hjälper till att initiera nybildning av blodkärl.2–4 

VEGF stimulerar receptorer på närliggande blodkärl vilket leder till att det 
växer ut nya kärl från de befintliga. De nya kärlen börjar växa i riktning 
mot tumören. Kärlen förser tumören med den blodcirkulation (syre och 
näring) som behövs för att tumören ska kunna växa och eventuellt även 
sprida sig till andra organ.3,4 VEGF fungerar också som en överlevnads-
faktor för nybildade omogna blodkärl.
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Uttrycks VEGF kontinuerligt under tumörens utveckling?
VEGF är en tidig och bestående nyckelfaktor som behövs för tumörens 
egna kärlnybildning.5–8

VEGF uttrycks kontinuerligt under hela tumörens utveckling även när nya 
signalvägar uppstår.6,7,9,10,11
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Verkningsmekanism

Hur fungerar Avastin?
Avastin hämmar VEGF specifikt. När Avastin binder till VEGF hämmas 
nybildning av blodkärl och existerande blodkärl tillbakabildas. Avastin 
minskar även permeabiliteten av de tumörkärl som finns kvar. Detta pågår 
kontinuerligt. Därmed får tumören inte tillräckligt med näring och syre, 
vilket leder till att tumörtillväxten hämmas. Avastin kan liknas vid en 
tumörbroms. 

Avastin hämmar VEGF specifikt.

Tillbakabildar existerande 
tumörkärl12–14

Hämmar kärlnybildning5 Minskad permeabilitet 
i kvarvarande blodkärl16–18
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Indikationer Avastin i första linjen Avastin i andra linjen Avastin vid kontinuerlig behandling*

Metastaserad 
 kolorektalcancer 
(mCRC)1,20,21,30

I kombination med fluoropyrimidinbaserad 
kemoterapi för behandling av patienter med 
metastaserad kolorektalcancer.

5 mg/kg eller 10 mg/kg varannan vecka eller 
7,5 mg/kg eller 15 mg/kg var tredje vecka.

5 mg/kg eller 10 mg/kg varannan vecka eller 7,5 mg/kg eller 
15 mg/kg var tredje vecka.

5 mg/kg eller 10 mg/kg varannan vecka eller 7,5 mg/kg eller 
15 mg/kg var tredje vecka efter progression med Avastin i 
första linjen.

Metastaserad 
 bröstcancer 
(mBC)1,22-25

I kombination med paklitaxel som första 
linjens behandling vid mBC. I kombination 
med capecitabin som första linjens 
behandling vid mBC när behandling med 
andra kemoterapier inklusive taxaner eller 
antracykliner inte anses lämpliga.

10 mg/kg varannan vecka eller 15 mg/kg 
kroppsvikt var tredje vecka.

Metastaserad icke 
småcellig 
lungcancer 
(mNSCLC)1,25

I tillägg till platinabaserad kemoterapi som 
första linjens behandling av patienter med 
inoperabel avancerad, metastaserad eller 
recidiverad icke-småcellig lungcancer 
undantaget histologi som domineras av 
skivepitelcancer.

7,5 mg/kg eller 15 mg/kg var tredje vecka i 
upp till 6 behandlingscykler följt av Avastin 
som monoterapi tills sjukdomsprogress.

Metastaserad 
 njurcancer 
(mRCC)1,26

I kombination med interferon alfa-2a som 
första linjens behandling av patienter med 
avancerad och/eller metastaserad 
njurcancer.

10 mg/kg varannan vecka.

Avancerad 
ovarialcancer1,27,28

I kombination med karboplatin och 
paklitaxel är indicerat som primärbehandling 
av vuxna patienter med avancerad (FIGO 
stadium III B, III C och IV) epitelial ovarial-, 
tubar- eller primär peritonealcancer.

Avastin ges som tillägg till karboplatin och 
paklitaxel i upp till 6 cyklers behandling följt 
av fortsatt användning av Avastin som 
monoterapi tills sjukdomsprogression, under 
maximalt 15 månader eller tills oacceptabel 
toxicitet, vilket som än inträffar först. Den 
rekommenderade dosen av Avastin är 15 
mg/kg kroppsvikt som ges en gång var tredje 
vecka som en intravenös infusion.

Avancerad 
ovarialcancer1,29,37

I kombination med karboplatin och 
gemcitabin eller karboplatin och paklitaxel 
är indicerat för behandling av vuxna 
patienter vid första återfall av platinum-
känslig epitelial ovarial-, tubar- eller primär 
peritonealcancer.

Avastin ges i kombination med antingen karboplatin och 
gemcitabin i 6 cykler och upp till 10 cykler eller i 
kombination med karboplatin och paklitaxel i 6 cykler och 
upp till 8 cykler följt av fortsatt användning av Avastin som 
monoterapi tills sjukdoms progress. Den rekommenderade 
dosen Avastin är 15 mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka 
som en intravenös infusion.

Avancerad 
ovarialcancer1,35

I kombination med paklitaxel, topotekan 
eller pegylerat liposomalt doxorubicin är 
indicerat för behandling av vuxna patienter 
vid platinumresistent recidiverande epitelial 
ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer 
som inte fått fler än två tidigare 
kemoterapiregimer.

Avastin ges i kombination med en av följande läkemedel 
paklitaxel, topotekan (givet varje vecka) eller pegylerat 
liposomalt doxorubicin. Den rekommenderade dosen av 
Avastin är 10 mg/kg kroppsvikt givet varannan vecka som 
en intravenös infusion. Det rekommenderas att 
behandlingen fortgår tills sjukdomsprogress eller tills 
oacceptabel toxicitet uppstår.

Avancerad 
cervixcancer1

I kombination med paklitaxel och cisplatin, 
eller paklitaxel och topotekan hos patienter 
som inte kan få platinumbaserad behandling, 
är indicerat för behandling av vuxna 
patienter med kvarvarande, recidiverande 
eller metastaserad cervixcancer.

Avastin ges i kombination med en av 
följande kemoterapiregimer: paklitaxel och 
cisplatin eller paklitaxel och topotekan. Den 
rekommenderade dosen av Avastin är 15 
mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka som 
en intravenös infusion. Det rekommenderas 
att behandlingen fortgår tills sjukdoms-
progress eller tills oacceptabel toxicitet 
uppstår.

Avastin ges i kombination med en av följande 
kemoterapiregimer: paklitaxel och cisplatin eller paklitaxel 
och topotekan. Den rekommenderade dosen av Avastin är 
15 mg/kg kroppsvikt givet var tredje vecka som en 
intravenös infusion. Det rekommenderas att behandlingen 
fortgår tills sjukdoms-progress eller tills oacceptabel 
toxicitet uppstår.

*Kontinuerlig behandling innebär att man fortsätter med Avastin efter progress i första linjen  
och byter kemoterapi.

Indikation och dosering
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Första linjens 
behandling

2005

Metastaserad 
 kolorektalcancer 

 (mCRC)20

2007

Metastaserad 
 bröstcancer  (mBC) 

Paklitaxel22

2007

Metastaserad 
lungcancer 
(mNSCLC)25

2007

Metastaserad 
 njurcancer 
 (mRCC)26

2011

Metastaserad 
 bröstcancer (mBC) 

Capecitabin24

2011

Avancerad 
 ovarialcancer   
(lllb, lllc, IV)27

2015

Kvarvarande,
recidiverande eller 

metastaserad 
cervixcancer1,36

Effektmått Total  medianöverlevnad Progressionsfri 
medianöverlevnad Total  medianöverlevnad Progressionsfri 

medianöverlevnad
Progressionsfri 

medianöverlevnad Progressionsfri överlevnad Total  medianöverlevnad

Konventionell 
 terapi

15,6 mån 5,8 mån 10,3 mån 5,4 mån 5,7 mån 12,0 mån 12,9 mån

Avastin + 
Konventionell 
 terapi

20,3 mån 11,3 mån 12,3 mån 10,2 mån 8,6 mån 18,2 mån 16,8 mån

Förbättring av 
totalöverlevnad 
resp. 
progressions fri 
överlevnad

30% 95% 19% 89% 51% 52% 30%

P-värde P<0,001 
HR=0,66

P<0,0001 
HR=0,48

P<0,003 
HR=0,80

P<0,0001 
HR=0,63

P<0,001 
HR=0,69

P<0,0001 
HR=0,64

P=0,01 
HR=0,74

Effekt

Vilken effekt har Avastin i första linjen?
Avastin i första linjen förlänger total överlevnad och/eller progressionsfri 
överlevnad vid flera tumörtyper, med erfarenhet från över 1000 000  
behandlade patienter.1
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Andra linjens 
behandling

2007

Metastaserad 
 kolorektalcancer 

 (mCRC)21

2012

Platinumkänsligt 
återfall av 

ovarialcancer37

2014

Platinumresistent
återfall av 

ovarialcancer35

2015

Kvarvarande,
recidiverande eller 

metastaserad 
cervixcancer1,36

Kontinuerlig 
behandling

2013

Metastaserad 
 kolorektalcancer 

 (mCRC)30

Effektmått Total  medianöverlevnad Total medianöverlevnad Progressionsfri överlevnad Total  medianöverlevnad Effektmått Total  medianöverlevnad

Konventionell 
 terapi

10,8 mån 37,3 mån 3,4 mån 12,9 mån
Konventionell 
 terapi

9,8 mån

Avastin + 
Konventionell 
 terapi

12,9 mån 42,6 mån 6,7 mån 16,8 mån
Avastin + 
Konventionell 
 terapi

11,2 mån

Förbättring av 
totalöverlevnad 
resp. 
progressionsfri 
överlevnad

20% 12% 97% 30%

Förbättring av 
totalöverlevnad 
resp. 
progressionsfri 
överlevnad

14%

P-värde P<0,0011 
HR=0,75

p<0,05 
HR=0,84

P<0,001 
HR=0,48

P=0,01 
HR=0,74 P-värde P<0,0062 

HR=0,81

Vilken effekt har Avastin i andra linjen och vid  
kontinuerlig behandling?
Avastin har även effekt vid andra linjens behandling vid vissa tumörtyper. 
Vid meta staserad kolorektal-cancer har Avastin även visat effekt vid 
kontinuerlig behandling.*

*Kontinuerlig behandling innebär att man fortsätter med Avastin efter progress i första linjen  
och byter kemoterapi.
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Administrering

Hur ska Avastin förvaras och ges?
Avastin ska beredas av sjukvårdspersonal med aseptisk teknik. Dra upp 
den erforderliga mängden Avastin och späd med 100 – 250 ml NaCl (0,9%). 

Den första dosen Avastin ges under 90 minuter som intravenös infusion. 
Om den första infusionen tolereras väl, kan den andra dosen ges under 60 
minuter. Om 60-minutersinfusionen tolereras väl, kan alla påföljande doser 
ges under 30 minuter. Avastin ska inte administreras eller blandas med 
glukoslösningar.

Färdigberedd infusionslösning förvaras i kylskåp (2º–8ºC) och bör 
användas inom 24 timmar.

30 minuterEfterföljande doser

60 minuter
Andra dosen  

om den tolereras väl

90 minuter
Första dosen  

om den tolereras väl

Vilka kontroller ska man göra innan varje behandling  
med Avastin?

• Blodtryck. Se separat anvisning i denna folder.
• Proteinuri med urinsticka. Se separat anvisning i denna folder.
• I övrigt sedvanliga kontroller enligt lokala rutiner. 

Kan man dosjustera Avastin?
Nej, dosjustering på grund av biverkningar rekommenderas inte. Vid behov 
bör Avastin-behandlingen antingen sättas ut temporärt eller avbrytas helt.

Vad ska man tänka på vid kirurgi?
• Inläggning av central venport bör ske 1– 2 dagar före nästa 

Avastinbehandling.31

• Vid elektiv kirurgi är rekommendationen att sätta ut Avastin 6 
veckor före operation och återuppta Avastinbehandlingen 28 
dagar efteråt, under förut sättning att operationssåret är läkt.32
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Biverkningar och hantering

Vilka är de vanligaste biverkningarna med Avastin?1

I de kliniska studier som gjorts var nedanstående biverkningar kliniskt 
relevanta och vanligare hos patienter som fick Avastin i kombination med 
annat läkemedel än hos patienter som enbart fick singelterapi utan Avastin. 

Hypertoni

Hos cirka 20% av alla patienter som behandlas med Avastin uppträder 
hypertoni, det var dock mindre än 1% av patienterna som avbröt sin 
behandling med Avastin på grund av detta. Hypertoni kan i allmänhet 
behandlas adekvat med orala antihypertensiva läkemedel. 

Blodtryckskontroller

Innan första Avastinbehandlingen bör man kontrollera om patienten har 
högt blodtryck, är blodtrycket stabilt och under kontroll kan Avastin -
behandling påbörjas. Vid eventuell hypertoni bör man sätta in en anti-
hypertensiv behandling se “hantering av hypertoni”. Patienter med tidigare 
känd hypertoni kan behöva komplettera sin hypertonibehandling.

Hantering av hypertoni:33 

Hypertoni  
grad 1 

 
(Syst 120-139 mm Hg 
Diast 80-89 mm Hg)

Hypertoni  
grad 2 

 
(Syst 140-159 mm Hg 
Diast 90-99 mm Hg)

Hypertoni  
grad 3 

 
(Syst ≥160 mm Hg 

Diast ≥100 mm Hg)

Hypertoni  
grad 4 
(Malign 

hypertension. 
Hypertensiv kris)

Behandlingen  
med Avastin ska 

avbrytas.
Ingen åtgärd.

Antihypertensiv 
behandling kan 

behövas sättas in, 
alternativt om möjligt 

optimera dosen av 
den behandling 

patienten har sedan 
tidigare. När 

blodtrycket är under 
kontroll och 

stabiliserats kan 
patienten fortsätta sin 

behandling med 
Avastin.

Kräver mer än ett 
antyhypertensivt 

läkemedel eller mer 
intensiv behandling 

än tidigare. När 
blodtrycket är under 

kontroll och har 
stabiliserats kan 

patienten fortsätta sin 
behandling med 

Avastin.
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Proteinuri

I kliniska studier har proteinuri rapporterats hos 0,7% till 38% av 
patienterna som fick Avastin. Proteinurin varierade i svårighetsgrad,  
med den största delen som proteinuri av grad 1. Proteinuri av grad 3 
rapporterades hos 3–7%. Den proteinuri som sågs i de kliniska studierna 
förknippades inte med njurfunktionsnedsättning och krävde endast i 
sällsynta fall utsättande av behandlingen.

Hantering av proteinuri34

En lätt förhöjd mängd protein i urinen är en vanlig biverkan av Avastin.  
Se schematisk anvisning nedan för hantering av olika grader av proteinuri.

Vid proteinuri ≥ Grad 2 rekommenderas att följa  proteinurinivåerna med 
kvantifierbar metod i samråd med lokal njurspecialist och laboratorium, 
t.ex. dygnsurins amling.

Hos patienter som utvecklar proteinuri av grad 4 (nefrotiskt syndrom) ska 
behandlingen sättas ut permanent.

Hud- och slemhinneblödningar

Hud- och slemhinneblödningar har observerats hos 20–40% av de 
patienter som behandlas med Avastin. Vanligast förekommande var 
epistaxis (näsblod) av grad 1 som varade mindre än 5 minuter. 

Hantering av hud och slemhinneblödningar

Näsblodet slutar normalt av sig själv inom fem minuter och kräver ingen 
medicinsk behandling. Uppmana patienten att kontakta sjukhus om 
besvären inte upphör inom 15 minuter.

Proteinuri  
grad 1 

Urinsticka: 1+ 
24 h urinsamling: 

0,15–1 g/24 h

Proteinuri  
grad 2

Urinsticka: 2+ till 3+ 
24 h urinsamling:  

>1–3,5 g/24 h

Proteinuri  
grad 3 

Urinsticka: 4+ 
24 h urinsamling:  

>3,5 g/24 h

Proteinuri  
grad 4 

 
Nefrotiskt  
syndrom

Avsluta Avastin-
behandlingen

Fortsätt Avastin-
behandlingen

Om 24 h urinsamling > 2 g/24 h 
 – skjut upp Avastinbehandling tills  

nivån är < 2 g/24.
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Vilka allvarliga biverkningar kan förekomma med Avastin?1

Blödningar

I kliniska studier oavsett indikation varierade den totala förekomsten av 
blödningar grad 3–5 mellan 0,4% till 5% hos Avastinbehandlade patienter, 
jämfört med upp till 2,9% av patienterna i kontrollgruppen med kemo-
terapi. De blödningar som har observerats var framförallt blödningar 
förknippade med tumörer och mindre blödningar i hud och slemhinna. 
Behandlingen med Avastin ska avbrytas hos patienter som drabbas av 
allvarlig blödning.

Gastrointestinal perforation

En liten del (<2%) av de patienter som fick Avastin i kombination med 
annat läkemedel i de kliniska studierna fick gastrointestinal (GI) perforation. 

Gemensamt för flera av fallen var intraabdominal inflammation, antingen 
till följd av magsår, tumörnekros, divertikulit eller kemoterapiassocierad 
kolit. GI-perforation ska inkluderas i differentialdiagnosen för patienter som 
klagar på magsmärtor under Avastinbehandling.

Hantering av gastrointestinal perforation

Det är viktigt att patienter uppmanas att omedelbart kontakta sjukvården 
om de upplever magsmärtor. GI-perforation kan uppträda när som helst 
under behandlingens gång. Behandling ska sättas ut om patienten drabbas 
av GI-perforation.

Sårläkning

I kliniska studier på metastaserad kolorektalcancer observerades ingen 
ökad risk för postoperativ blödning eller sårläkningskomplikationer hos 
patienter som genomgick större kirurgiska ingrepp 28 till 60 dagar innan 

behandlingsstart med Avastin. Det observerades dock en ökning av 
postoperativ blödning eller sårläkningskomplikationer inom 60 dagar efter 
större kirurgiskt ingrepp om patienten behandlades med Avastin i samband 
med det kirurgiska ingreppet, incidens 10–20%.

Hantering av sårläkning

Inläggning av central venport bör ske 1–2 dagar före nästa Avastin-
behandling. Vid elektiv kirurgi är rekommend  ationen att sätta ut Avastin 6 
veckor före operation och återuppta Avastinbehandling 28 dagar efteråt 
under förutsättning att operationssåret är läkt.

Arteriella tromboemboliska händelser

I de kliniska studierna var förekomsten av allvarliga arteriella 
tromboemboliska händelser (ATE) (cerebrovaskulär insult, transitoriska 
ischemiska attacker (TIA) och hjärtinfarkt), i genomsnitt 2% högre hos 
patienter som fick Avastin i kombination med annat läkemedel jämför med 
de patienter som endast fick annat läkemedel.

Hantering av arteriella tromboemboliska händelser

Personer med en sjukdomshistorik innehållande ATE och de som är över 
65 år har en högre risk att drabbas. Försiktighet ska därför iakttas vid 
behand ling av dessa patienter. Behandling ska sättas ut om patienten 
drabbas av ATE.

Venös tromboemboli 

Avastin ska sättas ut hos patienter med livshotande (grad 4) 
tromboemboliska reaktioner, inklusive lungemboli (NCI-CTCAE v.3). 

Patienter med tromboemboliska reaktioner ≤ grad 3 behöver noggrant 
följas upp (NCI-CTCAE v.3).
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Avastin® (bevacizumab), koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml. Monoklonal antikropp L01XC07, Rx, EF 
(Senaste produktresumé uppdaterad 2018-08-09) 
Indikationer: Metastaserad kolorektalcancer: i kombination med fluoropyrimidinbaserad kemoterapi. Metastaserad 
bröstcancer: första linjens behandling i kombination med paklitaxel. Första linjens behandling i kombination med capecitabin 
till patienter där taxaner eller antracykliner inte anses lämpliga. Inoperabel, metastaserad eller recidiverad NSCLC: första 
linjens behandling i kombination med platinumbaserad kemoterapi. Avastin är också indicerat som första linjens behandling 
av patienter med NSCLC av icke skivepiteltyp med EGFR-aktiverande mutationer, i kombination med erlotinib. Avancerad och/
eller metastaserad njurcellscancer: första linjens behandling i kombination med interferon alfa-2a. Avancerad epitelial ovarial-, 
tubar- eller primär peritonealcancer: primärbehandling i kombination med karboplatin och paklitaxel, eller som behandling 
efter första återfall av platinumkänslig sjukdom i kombination med karboplatin och gemcitabin alternativt i kombination med 
karboplatin och paklitaxel för patienter som inte tidigare fått behandling med VEGF-hämmare. Avastin är även godkänt för 
behandling vid platinumresistent, recidiverande, sjukdom i kombination med paklitaxel, topotecan eller pegylerat liposomalt 
doxorubicin hos patienter som fått högst två tidigare kemoterapiregimer, och ingen tidigare behandling med VEGF-hämmare. 
Kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer: i kombination med paklitaxel och cisplatin alternativt paklitaxel 
och topotekan till patienter som inte kan få platinumbaserad behandling. Kontraindikationer: Graviditet Varningar och 
försiktighet: GI-perforation, fistlar, sårläkning, hypertension, proteinuri, tromboemboli, neutropeni, hjärtinsufficiens, blödning.  
Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, 100 mg bevacizumab i 4 ml och 400 mg bevacizumab i 16 ml. 
För priser och fullständig information se www.fass.se, Roche AB, Tel 08-726 12 00
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