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Vabysmo (faricimab) 
En oversigt over Vabysmo, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Vabysmo, og hvad anvendes det til? 

Vabysmo er et lægemiddel til behandling af voksne med: 

• den "våde" form for aldersbetinget makulær degeneration (AMD), der er en sygdom, som angriber 
den gule plet (nethindens centrale del, der også kaldes makula) i den bageste del af øjet. Den våde 
form for AMD skyldes unormal dannelse af blodkar under nethinden, som kan afgive væske og 
blod, der kan medføre hævelse 

• nedsat synsevne som følge af makulært ødem forårsaget af diabetes. 

Den gule plet giver det centrale syn, som man bruger til hverdag, f.eks. når man kører bil, læser og 
genkender ansigter. Sygdommen medfører gradvist tab af den centrale del af synet. 

Vabysmo indeholder det aktive stof faricimab. 

Hvordan anvendes Vabysmo? 

Vabysmo fås kun på recept og skal gives af en øjenlæge, der har erfaring med at give indsprøjtninger i 
øjet. 

Det gives som en indsprøjtning i glaslegemet, den geléagtige væske i øjet. Behandlingen indledes med 
én indsprøjtning på 6 mg hver fjerde uge. Efter fire doser kan lægen justere intervallet efter vurdering 
af patientens syn. Behandlingen med Vabysmo bør ophøre, hvis patienten ikke længere har gavn af 
den. 

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Vabysmo, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte lægen eller apotekspersonalet. 

Hvordan virker Vabysmo? 

Det aktive stof i Vabysmo, faricimab, er et monoklonalt antistof (en type protein), der er beregnet til at 
genkende og binde sig til to proteiner: vaskulær endotelial vækstfaktor A (VEGF-A) og angiopoietin-2 
(Ang-2). Hos patienter med den våde form for AMD og diabetisk makulært ødem stimulerer disse 
proteiner den unormale vækst af blodkarrene, der er forbundet med væske- og blodudsivning, som 
skader den gule plet. Ved at binde sig til VEGF-A og Ang-2 blokerer faricimab virkningen af disse 
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proteiner og mindsker derved væksten af blodkarrene, samtidig med at de kontrollerer udsivningen, 
hævelsen og betændelsen. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Vabysmo? 

AMD 

To hovedstudier blandt 1 329 patienter med den våde form for AMD viste, at Vabysmo givet med op til 
16 ugers mellemrum var mindst lige så effektivt med hensyn til at forbedre tilstanden som aflibercept 
(et andet lægemiddel mod den våde form for AMD) givet med 8 ugers mellemrum. Efter et års 
behandling var det gennemsnitlige antal bogstaver, som patienterne kunne skelne ved en almindelig 
synsprøve, forbedret med 5,8 (første studie) og 6,6 bogstaver (andet studie) hos patienter behandlet 
med Vabysmo og med 5,1 og 6,6 bogstaver hos dem, der fik aflibercept. 

Diabetisk makulært ødem 

I to yderligere hovedstudier blandt 1 891 patienter med diabetisk makulært ødem så man nærmere på 
virkningen af Vabysmo givet enten med 8 ugers mellemrum eller med justerbare intervaller (op til 16 
uger) og aflibercept med 8 ugers mellemrum. 

Efter et års behandling var forbedringen i antallet af bogstaver, som patienterne kunne skelne, den 
samme ved de forskellige behandlinger. I det første studie var forbedringen på 10,7 bogstaver for 
patienter, der fik Vabysmo hver 8. uge, på 11,6 bogstaver for dem, der fik Vabysmo med variable 
intervaller, og på 10,9 bogstaver for dem, der fik aflibercept. I det andet studie var forbedringen på 
henholdsvis 11,8, 10,8 og 10,3 bogstaver. I begge studier blev denne virkning opretholdt gennem 
endnu et års behandling. 

Hvilke risici er der forbundet med Vabysmo? 

Den hyppigste bivirkning ved Vabysmo (som kan forekomme hos op til 2 ud af 10 personer) er grå 
stær (uklarhed af linsen). Andre hyppige bivirkninger (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 
personer) er blødning af bindehinden (den hinde, der dækker det hvide i øjet og indersiden af 
øjenlåget), forhøjet tryk i øjet, flydere i glaslegemet (små, mørke former, der bevæger sig i 
synsfeltet), øjensmerter, tårer i det retinale pigment epitel (kun hos patienter med den våde form for 
AMD) og øget tåredannelse (våde øjne). 

De alvorligste bivirkninger er uveitis (betændelse i uvea, hinden under det hvide i øjeæblet), vitritis 
(tilstedeværelse af inflammatoriske celler i vandet i glaslegemet), endoftalmitis (betændelse inde i 
øjet), nethinderift og rhegmatogen nethindeløsning (den mest almindelige type nethindeløsning). 

Vabysmo må ikke anvendes hos patienter, som kan have en infektion i øjet eller i øjenomgivelserne, 
eller som har en alvorlig betændelsestilstand inde i øjet. Den fuldstændige liste over bivirkninger og 
begrænsninger ved Vabysmo fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor er Vabysmo godkendt i EU? 

Det blev påvist, at Vabysmo var lige så effektivt som sammenligningspræparatet aflibercept med 
hensyn til at forbedre synsevnen hos patienter med den våde form for AMD og diabetisk makulært 
ødem. Hvad sikkerheden angår, svarer de hyppigste bivirkninger ved Vabysmo til bivirkningerne ved 
andre lægemidler, der gives ved intravitreal injektion. 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Vabysmo opvejer risiciene, 
og at det kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv 
anvendelse af Vabysmo? 

Virksomheden, der markedsfører Vabysmo, vil gennemføre to studier for at bekræfte lægemidlets 
sikkerhed ved langtidsbrug. 

Virksomheden vil desuden udarbejde informationsmateriale til patienter, så de kan forberede sig på 
behandlingen, genkende alvorlige bivirkninger og vide, hvornår de skal søge akut lægehjælp. 

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som 
patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Vabysmo. 

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Vabysmo løbende overvåget. De formodede 
bivirkninger ved Vabysmo vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at 
beskytte patienterne. 

Andre oplysninger om Vabysmo 

Yderligere information om Vabysmo findes på agenturets websted under:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/vabysmo 
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