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Introduktion
•  Öppen, randomiserad fas III multicenterstudie som undersökte effekterna av fortsatt behandling med

bevacizumab plus andra linjens standard-kemoterapi efter första progress på första linjens bevacizumab- 
 baserad behandling vid metastaserad kolorektalcancer.

• Genomfördes vid 220 centra i Europa (inklusive Sverige) och Saudiarabien.

Studiedesign
Studien startade 2006.
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•  Primärt effektmått
– totalöverlevnad (OS)

•  Sekundära effektmått
– progressionsfri överlevnad (PFS)
– OS sedan första linjens behandling
– bekräftade bästa totalrespons
– säkerhet
– PFS under pågående behandling

•  Viktiga exklusionskriterier
– diagnostiserad progressiv sjukdom >3 månader

efter senaste dosen bevacizumab
– PFS i första linjen <3 månader
– bevacizumab i första linjen i <3 månader
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Resultat
•  Uppföljningstiden i median var 11,1 månader i gruppen med bevacizumab plus kemoterapi och 9,6 månader i

gruppen med enbart kemoterapi.

•  OS i median var 11,2 månader i gruppen med bevacizumab plus kemoterapi och 9,8 månader i gruppen med
enbart kemoterapi (HR 0,81, 95% KI 0,69–0,94, p = 0,0062).

•  Biverkningar som var vanligare i gruppen med bevacizumab plus kemoterapi än i gruppen med enbart kemote- 
 rapi var blödning grad 3–5 (8 patienter vs 1), GI-perforation (7 vs 3) och venös tromboembolism (19 vs 12).

•  De vanligaste rapporterade biverkningarna grad 3–5 var neutropeni (65 med bevacizumab plus kemoterapi
och 52 med enbart kemoterapi), diarré (40 vs 34) och asteni (23 vs 17).

•  Behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades för fyra patienter i gruppen med bevacizumab plus kemoterapi
och för tre patienter i gruppen med enbart kemoterapi.

Slutsats
•  VEGF-hämmande underhållsbehandling med bevacizumab plus andra linjens standardbehandling har kliniska

fördelar för patienter med metastaserad kolorektalcancer. Denna behandlingsstrategi prövas även på andra
tumörtyper, inklusive metastaserad bröst- och icke-småcellig lungcancer.

Subgruppsanalys av totalöverlevnad 

Antal patienter  Hazard ratio (95% KI)

Totalt  819  0,81 (0,69– 0,94)

Kön

Kvinnor  294  0,99 (0,77–1,28) 

Män  525  0,73 (0,60–0,88)

Ålder (år)

< 65  458  0,79 (0,65–0,98) 

≥ 65  361 0,83 (0,66–1,04)

ECOG funktionsstatus

0  357  0,74 (0,59–0,94) 

≥ 1  458  0,87 (0,71–1,06)

PFS i första linjen (månader)

≤ 9  449  0,89 (0,73–1,09) 

>9 369  0,73 (0,58–0,92)

Första linjens kemoterapi

Oxaliplatin-baserad  343  0,79 (0,62–1,00) 

Irinotekan-baserad  476  0,82 (0,67–1,00)

Tid sedan bevacizumab (dagar)

≤ 42  630  0,82 (0,69–0,97) 

>42 189  0,76 (0,55–1,06)

Endast levermetastas

Nej  592  0,81 (0,67–0,97) 

Ja  226  0,79 (0,59–1,05)

Antal organ med metastas

1  307  0,83 (0,64–1,08) 

>1 511  0,77 (0,64–0,94)
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