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R etinal venocklusion är en vanlig 
orsak till akut synnedsättning. 
Både central- (CRVO) och gren-
vensocklusion (BRVO) kan orsa-

ka makulaödem. CRVO kan också orsa-
ka sekundärt glaukom, medan andra 
komplikationer av BRVO är mindre 
frekventa. Spontan förbättring av sy-
nen efter retinal venocklusion (speciellt 
BRVO) är mycket vanlig [1]. 

Tidigare har behandlingen vid maku-
laödem i utvalda fall varit fotokoagula-
tion. Nyligen har nya behandlingsmeto-
der introducerats. Dessa innebär att 
 läkemedel injiceras i ögats glaskropp. 
Ranibizumab (Lucentis) kan minska 
makulaödemet och leda till synförbätt-
ring. Dexametason i slow release-form 
(Ozurdex) har liknande effekt.

Incidensen av retinala kärlocklusioner 
i Sverige är okänd. I en amerikansk stu-
die anges incidensen för BRVO till 0,12 
procent och för CRVO till 0,033 procent 
hos personer i åldrarna 43–84 år [2]. 
Om siffrorna överförs till Sverige inne-
bär det att ca 5 000 personer mellan 43 
och 84 år insjuknar med BRVO varje år. 
Motsvarande siffra för CRVO är 1 400 
[3]. Inte alla ögon med BRVO utvecklar 
makulaödem, men en rimlig uppskatt-
ning är att det sker i hälften av fallen [4]. 
De flesta ögon med CRVO får makula-
ödem. Uppskattningsvis skulle 2 500 
patienter med BRVO och 1 200 med 
CRVO vara potentiella behandlings-
kandidater varje år i Sverige.

Bakom studierna för BRVO (benämnd 
BRAVO) [5, 6] och för CRVO (benämnd 
CRUISE) står en och samma forskar-
grupp [7, 8]. Både 6- och 12-månaders-
uppföljningar har publicerats. I de fyra 
artiklarna finns sammanlagt 16 namn-
givna författare. 13 av dem är anställda 

av eller har direkt ekonomisk koppling 
till det företag som marknadsför Lu-
centis. Det är också dessa studier som 
ligger till grund för TLV:s hälsoekono-
miska bedömning av Lucentis vid reti-
nal venocklusion [9].

Patienterna i både BRVO- och CRVO- 
studierna randomiserades till en av tre 
grupper. En grupp fick under 6 måna-
der månatliga injektioner av 0,3 mg 
ranibizumab, en grupp fick månatliga 
injektioner av 0,5 mg ranibizumab och 
en grupp fick inaktiv (sham) behand-
ling. Efter 6 månader gavs behandling 
endast vid behov (även i den tidigare 
obehandlade gruppen [sic!]). Detta upp-
lägg gjorde att den obehandlade grup-
pen blev så liten att jämförelse med be-
handlade ögon inte var meningsfull ef-
ter 12 månader. Resultaten i de två 
grupperna som fick aktiv behandling 
var snarlika, varför de har slagits sam-
man i nedanstående sammanställning.

Den undersökta parametern i samtliga 
studier är synskärpan. Den mättes med 
hjälp av en standardiserad syntavla 
(ETDRS-tavla). Värdena har översatts 
till decimalsynskärpa, som är ett oftare 
använt synskärpemått i Sverige.

BRVO. I denna studie deltog 397 per-
soner med makulaödem efter BRVO. 
Över 90 procent av patienterna hade ett 
andraöga som hade bättre synskärpa än 
studieögat. Medelsynskärpan före be-
handling i både behandlings- och kon-
trollgruppen var 0,25. Efter 6 månader 
var den genomsnittliga synskärpan i 
den behandlade gruppen 0,55 och i kon-
trollgruppen 0,35. Under 12 månader 
uppgick antalet aktiva behandlingar till 
i medeltal 8,5.

CRVO. I denna studie deltog 392 per-
soner med makulaödem efter CRVO. 
Cirka 93 procent av patienterna hade 
ett andraöga som hade bättre synskär-
pa än studieögat. Medelsynskärpan 
före behandling var knappt 0,2. Efter 
6 månader var den genomsnittliga 
synskärpan i behandlingsgruppen 0,34 
och i kontrollgruppen 0,20. Under 12 

månader uppgick antalet aktiva be-
handlingar till i medeltal 9,7.

Inga allvarligare biverkningar av in-
jektionerna konstaterades. Däremot 
fick 4,4 procent av dem som fått någon 
injektionsbehandling katarakt under 
12-månadersperioden, jämfört med 1,5 
procent av de obehandlade.

Ozurdex. Effekten av denna behand-
ling har studerats i en stor multicenter-
studie (OZURDEX GENEVA) [10, 11]. 
Det finns 13 namngivna författare, 
samtliga med direkt ekonomisk kopp-
ling till företaget bakom Ozurdex. Stu-
dien omfattade personer med makula-
ödem efter BRVO (830 individer) eller 
CRVO (437). Antingen gavs aktiv be-
handling med Ozurdex eller sham-be-
handling. En implantation av Ozurdex 
gjordes dag 0 och upprepades vid behov 
efter 180 dagar (även i den tidigare obe-
handlade gruppen [sic!]). 

Medelsyn skärpan före behandling 
var ca 0,24 i alla grupper. Efter 180 da-
gar var synskärpan i BRVO-gruppen 
0,33 i de behandlade grupperna och 
0,30 i den obehandlade. I CRVO-grup-
pen var motsvarande siffror 0,25 res-
pektive 0,22. Även 1-årsuppföljning har 
publicerats, men nästan alla patienter 
hade fått behandling vid denna tid-
punkt, varför jämförelse med obehand-
lad grupp inte är meningsfull. Däremot 
fann man att ca 36 procent av de be-
handlade ögonen hade fått behand-
lingskrävande tryckstegring.

Efter CRVO finns risk för utveckling av 
sekundärt glaukom. I CRUISE-studien 
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Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
Om modern behandling vid retinal venocklusion genom-
förs fullt ut i Sverige, står vi inför en potentiell årskost-
nad på 100-tals miljoner kronor. Är behandlingens gans-
ka måttliga effekt värd dessa pengar? I artikeln görs ett 
försök att presentera de visade behandlingseffekterna, 
bl a för alla med ansvar för prioriteringar i samhälls- och 
sjukvårdsekonomin.
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Upskattningsvis 2 500 patienter med blod-
propp i ögat skulle vara möjliga behand-
lingskandidater varje år i Sverige.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox


