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Bevasitsumabi metastasoituneen 
paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa

•• Biologiset•lääkehoidot•ovat•yleistyneet•metastasoituneen•paksu-•ja•peräsuolisyövän•hoidossa•

kymmenen•viime•vuoden•aikana.•Fimean•laatimassa•raportissa•tarkastellaan,•mitä•hoidollisia•ja•

taloudellisia•vaikutuksia•on•bevasitsumabin•lisäämisellä•solunsalpaajahoitoon.

Menetelmät
Aiheeseen liittyvät systemaattiset katsaukset 
 haettiin PubMedista ja Cochrane-kirjastosta 
vuodesta 2008 lähtien. Katsauksista poimittiin 
aiheeseen liittyvät alkuperäiset tutkimukset. Li-
säksi tutkimuksia haettiin Clinical Trials -tieto-
kannasta. Bevasitsumabin, setuksimabin ja pa-
nitumumabin myyntiluvan haltijoilta saatiin ta-
loudelliseen arviointiin liittyvät mallit.

Tulokset

Tutkimuksia löydettiin 53, ja niistä 15 otettiin 
mukaan arviointiin. Solunsalpaajahoitoon liitet-
tynä bevasitsumabin voidaan odottaa lisäävän 
elinaikaa 1,4–5,3 kuukautta pelkkään solunsal-
paajahoitoon verrattuna ensilinjan hoidossa. 
Vaikutuksen suuruuteen näyttää vaikuttavan 
solunsalpaajarunko. Vastaavasti toisessa linjas-
sa bevasitsumabin voi odottaa lisäävän elinaikaa 
1,4–2,1 kuukautta. Elossaoloaika ennen taudin 
etenemistä pitenee samansuuntaisesti. Vain 
pieni osa potilaista saavuttaa täydellisen vas-
teen. Osittaisen vasteen saaneiden potilaiden 
osuus on jonkin verran suurempi, mikäli syto-
staattihoitoon on lisätty bevasitsumabi. 

Vakavan tai henkeä uhkaavan haitan sai 60–
85 % potilaista, jotka käyttivät bevasitsumabia 
yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa. Vastaa-
vasti vakavan tai henkeä uhkaavan haitan sai 
44–74 % potilaista, jotka käyttivät pelkkää so-
lunsalpaajahoitoa.

Bevasitsumabihoidon kustannukset ovat huo-
mattavan korkeat. Mikäli bevasitsumabihoito 
kestää 8 kuukautta, lääkkeestä ja annostelusta 
aiheutuu noin 25 000 euron lisäkustannus pelk-
kään solunsalpaajahoitoon verrattuna.

Bevasitsumabin vaikutuksia setuksimabiin ja 
panitumumabiin verrattuna ei voida arvioida 
luotettavasti, koska tutkimusnäyttöä on toistai-
seksi liian vähän.

Päätelmät
Bevasitsumabi yhdistettynä solunsalpaajahoi-
toon näyttää pidentävän elinaikaa jonkin ver-
ran. Bevasitsumabihoito on kallista ja jää epä-
selväksi, onko hoito kustannusvaikuttavaa. 
Näyttö bevasitsumabin vaikutuksista EGFR-vas-
ta-aineisiin verrattuna ei toistaiseksi mahdollis-
ta yksiselitteisiä päätelmiä. 

Rannanheimo P, Oravilahti T, Enlund H, Kiviniemi V, Kuoppala J. 
 Bevasitsumabi metastasoituneen paksu- ja peräsuolisyövän hoidossa. 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, 
 arvioi ja informoi -julkaisusarja 2014. 

Lääkkeiden HTA-
neuvottelu kunnan 
kannanotto

•• Bevasitsumabin•ja•solunsalpaajien•yhdistelmän•

hoidollinen•ja•taloudellinen•arvo•on•ehdollisesti•

riittävä•solunsalpaajahoitoon•verrattuna.•

Bevasitsumabin ja solunsalpaajien yhdistelmä-
hoidolla on mahdollisesti suurempi hoidolli-
nen arvo kuin pelkällä solunsalpaajahoidolla. 
Bevasitsumabin ja solunsalpaajien yhdistelmä-
hoidon aiheuttamat kustannukset ovat kuiten-
kin huomattavan korkeat pelkän solunsalpaaja-
hoidon käytöstä aiheutuviin kustannuksiin ver-
rattuna. Näin ollen sen taloudellinen arvo vai-
kuttaa hoidollinen arvo huomioon ottaen rajal-
liselta.

Bevasitsumabi voidaan lisätä solunsalpaaja-
hoitoon huolellisen harkinnan perusteella. Hoi-

Fimean arviointi
ryhmä on koonnut 
tutkimusnäytön 
kannanoton 
 pohjaksi.

HtA-ArviointirAportti
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HtA-ArviointirAportti

Tämä kannanotto on lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan näkemys arvioidun tai arvioitujen lääkkeiden hoidollisesta ja 
taloudellisesta arvosta yhteiskunnan, ei yksittäisen potilaan näkökulmasta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 
Fimean arviointiryhmä on koonnut tutkimusnäytön ja muun aineiston, jota lääkkeiden HTA-neuvottelukunnan 
kannanotossa on hyödynnetty. HTA-neuvottelukunnan kannanotto ei ole oikeudellisesti sitova eikä velvoittava. Fimea ei 
ota kantaa lääkkeiden hoidolliseen ja taloudelliseen arvoon tai tee suosituksia lääkehoitojen valinnasta. 

Hoidollisella arvolla tarkoitetaan lääkkeen terveysvaikutuksille ja erityisesti hyötyjen ja haittojen tasapainolle annettua 
merkitystä vaihtoehtoiseen hoitoon verrattuna.

Taloudellisella arvolla tarkoitetaan sitä, voidaanko arvioitavan lääkehoidon avulla saavutettuja hyötyjä suhteessa siitä 
aiheutuviin kustannuksiin pitää riittävinä vertailuhoitoon verrattuna.

toa harkittaessa on huomioitava, että tutkimus-
näyttö on saatu lähinnä hyväkuntoisista poti-
laista. Hoidon voi odottaa pidentävän elinikää 
muutaman kuukauden mutta aiheuttavan mer-
kittäviä haittavaikutuksia. Lisäksi hoidon kus-
tannukset ovat huomattavan korkeat.

Kannanotossaan neuvottelukunta otti huo-
mioon erityisesti seuraavat tekijät: 
•	 vaikutukset	elossaoloaikaan
•	 vaikutukset	elossaoloaikaan	ennen	taudin	

etenemistä
•	 tutkimusnäyttöön	liittyvä	epävarmuus
•	 kustannusvaikutukset	ja	niihin	liittyvä	epä-

varmuus
•	 kyseessä	on	vakava	sairaus,	johon	ei	ole	pa-

rantavaa hoitoa.

Kannanotossa ei ole otettu huomioon meta-
staasikirurgiaan liittyviä näkökohtia. Neuvotte-
lukunta ei ota kantaa bevasitsumabihoidon hoi-
dolliseen ja taloudelliseen arvoon panitumuma-
bi- ja setuksimabihoitoihin verrattuna, koska 
näyttö on toistaiseksi hyvin vähäistä eikä hoi-
dollista ja taloudellista arvoa voi arvioida riittä-
vän kattavasti. 

RAS-geenistatuksen merkitystä bevasitsuma-
bihoidossa ei voida arvioida luotettavasti nykyi-
sen tutkimustiedon perusteella. n

Suomen Lääkärilehti 48/2014 vsk 693282


