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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, i vilken cirka 3650 personer 
dör varje år. Den ökar bland kvinnor och minskar bland män och den uppkommer vanligast i 70-
årsåldern. Lungcancer orsaker mer än en miljon dödsfall varje år över hela världen där rökning utgör 
den största riskfaktorn. Lungcancer delas följaktligen in i två huvudgrupper baserad på cellform: 
småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer förkortas till NSCLC (non-
small cell lung cancer) och utgör cirka 80% av all lungcancerfall. Syfte: Med detta arbete vill jag 
undersöka Skillnaden i progressionfri överlevnad för patinter som behandlades med reversibla 
jämfört med icke-reversibla EGFR-kinasinhibitorer under cancerbehandling. Metod: Arbetet har 
baserats på fem vetenskapliga artiklar som hämtades från databasen PubMed. I artiklarna 
undersöktes effektivitet och säkerhet hos reversibla och icke reversibla EGFR-tyrosinkinashämmare 
som har administrerats patienter drabbade av lungcancer med EGFR-mutationer. Resultat: 
Följaktligen visade det sig att icke- reversibel EGFR-tyrosinkinashämmaren osimertinib har en 
signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad jämfört med reversibla EGFR-
tyrosinkinashämmare gefitinib och erlotinib. Den progressionsfria medianöverlevnaden var längre 
vid användning av osimertinib än de reversibla hämmare erlotinib och gefitinib. Detta resulterade i 
cirka 18 månader överlevnad vid användning av osimertinib och 10 månader vid användning av 
erlotinib och gefitinib. Slutsats: Jag visar här att icke-reversibel EGFR-
tyrosinkinashämmare osimertinib kan användas för patienter med icke-småcellig lungcancer 
NSCLC. Den har visat en signifikant förbättrad effekt som förstahandsbehandling jämfört 
med reversibla första generationens EGFR-hämmare gefitinib och erlotinib. Osimertinib är aktiv mot 
vanliga EGFR- mutationer, framför allt del-19 och L858R, och mot resistensmutationen T790M i 
exon 20 som bildas vid behandling med första generationens reversibla EGFR-kinasinhibitorer.  
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1 Summary 
 
 
Background: Lung cancer is the fifth most common cancer type in Sweden, of which 
about 3650 people die every year. Its incidence increases among women and decreases 
among men and it is most common at the age of 70. Approximately there are more than 
one million deaths each year worldwide caused by lung cancer. Smoking is the most 
common risk factor. Lung cancer is divided into two main groups: small cell and non-
small cell lung cancer. Non-small cell lung cancer is shortened to NSCLC accounts for 
about 80% of all lung cancers.  
 
Purpose: The goal of this paper is to determine the difference in drug resistance for 
reversible compared to non-reversible EGFR kinase inhibitors during lung cancer 
treatment. Based on five scientific articles retrieved from the PubMed database, I 
investigated the efficacy and safety of reversible and non-reversible EGFR tyrosine 
kinase inhibitors in patients who have lung cancer with EGFR mutations.  
 
Result: The results showed that the non-reversible EGFR tyrosine kinase inhibitor 
osimertinib doens't give a significant improvement in progression-free survival 
compared to reversible the EGFR tyrosine kinase inhibitors gefitinib and erlotinib. For 
osimertinib the median progression-free survival was longer when compared to the 
reversible inhibitors erlotinib and gefitinib: approximately 18 months in comparison to 
10 months, respectively.  
 
Conclusion: The non-reversible EGFR tyrosine kinase inhibitors osimertinib may be 
preferably used in patients with non-small cell lung cancer NSCLC. It has shown an 
improved significant efficacy in the first-hand compared to reversible first-generation 
EGFR tyrosine kinase inhibitors (gefitinib, erlotinib). It is active against common 
EGFR mutations, especially del 19 and L858R, and against resistance mutation T790M 
in exon 20 generated during first generation treatment reversible EGFR kinase 
inhibitors erlotinib and gefitinib. 
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1.1 Förord 
 
 

Examensarbetet omfattar ca 10 veckors arbete och ingår i farmaceutprogrammet på 
Linnéuniversitetet. Jag vill främst tacka min handledare Sinisa Bjelic som har varit till 
stor hjälp under arbetets gång, med sin vägledning. Jag vill också tacka min familj och 
övriga vänner för det stöd jag fått under arbetets gång och hela studietiden.  
 
 

Somaya Kathier 

Kalmar 2019-03-16 

 

 
 
 

1.2 Nyckelord 
 
 
Lungcancer, EGFR-kinasinhibitorer och resistensmutationer.  
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1.3 Förkortningar 
 

ATP: Adenosintrifosfat. 

CNS: Centrala nervsystemet. 

EGF: Epidermala tillväxtfaktorer. 

EGFR: Epidermala tillväxtfaktor-receptorer. 

NSCLC: Icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer). 

ORR: Objektiva svarsfrekvensen.  

PFS: Median för progressionsfri överlevnad. 

TKI: Tyrosinkinas-inhibitor. 
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2 Introduktion 
 
 
Cancer är en sjukdom som orsakas av genetiska förändringar vilket leder till att 
kroppsceller börjar växa okontrollerat och sprida sig till omgivande vävnader. Dessa 
genetiska förändringar kan vara nedärvda från föräldrar eller uppstå på grund av skador 
på DNA där olika miljöfaktorer kan ha haft en skadlig effekt. Dessa miljöfaktorer 
inkluderar t ex kemikalierna i tobaksrök och  ultravioletta strålar från solen (“What Is 
Cancer?,” 2007). Cancer är en allvarlig sjukdom som obehandlad leder till 
organismens död. För att få ett perspektiv på prevalensen av cancersjukligheten i 
Sverige vet vi från cancerregistret att år 2016 så insjuknade     60 300 personer varav 
22 500 dog. Cancersjukdom den vanligaste orsaken till död för män och kvinnor före 
80 års ålder. Medelålder vid död på grund av cancersjukdom är 76 år för båda könen. 
Den vanligaste cancersjukdomen i Sverige för män är prostatacancer; antal män som 
diagnoserades år 2016 var 10 473 varav     2 347 avled på grund av sjukdomen. Den 
vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor är bröstcancer och antalet kvinnor som 
diagnosticerades med bröstcancer var 7 558 år 2016 och 1 391 av dem avled till följd 
av sjukdomen. De cancerformer som fles dör i är lugncancer. År 2016 dog 3 650 
personer i lungcancer.  (“Cancerfondsrapporten – Dödlighet i olika typer av cancer,” 
n.d).  
 
 

2.1 Lungcancer: symptom och behandling 
 
 
Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, i vilken cirka 3 650 
personer dör i Sverige varje år. Den ökar bland kvinnor och minskar bland män och är 
vanligast i 70-årsåldern. Det dör dubbelt så många lågutbildade i lungcancer jämfört 
med högutbildade.  (“Lungcancer,” n.d.). Medianöverlevnaden är cirka åtta månader, 
och den 5-åriga överlevnaden är ca 18% (Bergman, n.d.). Mer än en miljon människor 
dör i lungcancer varje år i världen. Cirka 80% av lungcancerfallen beror på exponering 
av tobaksrök (Köhler and Schuler, 2013). Lungcancer delas in i två huvudgrupper: 
småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer förkortas till 
NSCLC (non-small cell lung cancer) och den utgör cirka 80% av alla 
lungcancerformer. NSCLC delas in i flera undergrupper beroende på celltyp: 
skivepitelcancer, adenocarcinom och storcellig lungcancer. Adenocarcinom utgör 
cirka hälften av det totala antalet fall av NSCLC, vilket gör den till den vanligaste 
formen av icke-småcellig lungcancer i Sverige. Därefter kommer skivepitelcancer som 
utgör nästan en tredjedel av NSCLC. Storcellig lungcancer är ovanlig och utgör endast 
ca 10% av lungcancerfallen i Sverige (“Nya läkemedel för behandling av lungcancer 
- Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency,” n.d.). 
 
Lungcancer hos icke-rökare kan bero på förrekomst av sjukdomar i andningsvägarna 
som astma, lunginflammation, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungemfysem 
och tuberkulos. Sjukdomar som tuberkulos, KOL och lunginflammation skadar 
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lungvävnader och det leder till en ökad frekvens av celldelning.  Specielt i kombination 
med rökning ökar risken för DNA-skador. Inflammatoriska reaktioner i lungvävnaden 
ökar också risken för lungcancer genom att verka som promotorer för celleöverlevnad, 
ett antiapoptotiska svar. Inflammationen kan leda till angiogenes (nybildning av 
blodkärl) som ökar mängden näringsämnen och syre till tumörceller som växer och 
sprids (Akhtar and Bansal, 2017). Förekomsten av lungcancer hos icke-rökare kan 
även bero på genetiska faktorer, miljöfaktorer, luftföroreningar och yrkesmässiga 
exponeringar. Till exempel radon, asbest och bilavgaser (Malhotra et al., 2016). 
 
I början av sjukdomsförloppet är lungcancern symtomfri såsom många andra 
cancersjukdomar. Sedan när cancern växer uppkommer symtom som hosta med eller 
utan slem och som ibland innehåller blod. Den beror på att tumören orsakar irritation 
i luftvägarnas slemhinnor eller att luftvägarna trycks ihop vilket leder till hosta. 
Pipande eller väsande andning kan också vara symtom på lungcancer som beror på 
förträngning i luftvägarna. Patienter med lungcancer kan få lunginflammation med 
feber, frysningar och svettningar som ofta beror på att tumören har vuxit in i luftröret 
som täppts till vilket leder till inflammation. Senare i sjukdomsförloppet förekommer 
aptitlöshet, avmagring och trötthet (“Lungcancer,” n.d.). Smärta i bröstkorgen eller 
skulderregionen, trötthet och andfåddhet i vila eller vid lätt ansträngning kan också 
vara tecken på lungcancer (Bergman, n.d.). Andra symtom som kan upplevas hos vissa 
patienter med lungcancer är psykiska problem som ångest och depression. Ångest 
ochdepression kan påverka funktionell förmåga och försämra livskvaliteten (Chen et 
al., 2015).  
Tidig diagnos och tidig behandling av lungcancer kan förbättra överlevnaden med fem 
år (Wang, 2017). Det finns olika metoder för att upptäcka lungcancer men den 
vanligaste metoden är lungröntgen (Bergman, n.d.). Undersökningarna går ofta vidare 
med andra metoder som biopsi, blodprov, andningstestning, benmärgstest och 
CT(Azar et al., 2017). Kirurgi är den vanligaste behandlingen vid lungcancer. Vid 
lungmetastaser kan kemoterapi ges systematiskt. Cytostatika kan ges ensam eller i 
kombination med strålbehandling (Visconti et al., 2017). Angiogeneshämmare som t 
ex bevacizumab kan ges i kombination med kemoterapibehandling vid NSCLC. Vid 
lungcancer av skivepiteltyp kan monoklonala antikroppar t ex necitumumab användas. 
De riktas mot epidermala tillväxtfaktor-receptorer (EGFR) (“Nya läkemedel för 
behandling av lungcancer - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency,” 
n.d.).  
 
Det finns en grupp av läkemedel som kallas EGFR-tyrosinkinashämmare och som 
riktar sig mot muterat EGFR-TK. Exempel på läkemedel i denna grupp är erlotinib, 
gefitinib och afatinib. De används till patienter med NSCLC-mutation på EGFR-
tyrosinkinas, framför allt vid vanliga mutationer som kallas 19- deletion och L858R-
mutation. En nyare tyrosinkinashämmare, osimertinib, är aktiva mot en mutation 
T790M i exon 20 på EGFR-genen. Denna mutation har utvecklat resistensmekanismer 
mot tidigare tyrosinkinashämmare läkemedel. (Cross et al., 2014). Strålbehandling kan 
användas vid stadium III av lungcancer sjukdom eller lokalt avancerad tumörer. 
Strålning ges ensam eller i kombination med kemoterapi (Vyfhuis et al., 2018).  
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2.2 EGFR- tyrosinkinas som målprotein för lungcancerterapier 

 
 
Det har visat att NSCLC kan uppregleras specifikt genom epidermala tillväxtfaktor-
receptorer (EGFR). Genom användning av EGFR-tyrosinkinasinhibitorer som riktar 
mot muterade EGFR. EGFR är receptortyrosinkinaser som finns i cellmembranet. 
EGFR tillhör ErbB-familjen och stimulerar tyrosinkinaskedjan. De epidermala 
tillväxtfaktorerna (EGF) upptäcktes av Stanley Cohen 1963 vilket senare ledde till 
upptäckten av EGFR-genen år 1980. Då det har visat att EGFR-signalvägen är 
beroende på kinasaktivering, utgör EGFR ofta målet för flera cancerterapier.  
 
EGFR-tyrosinkinasinhibitorer har utvecklats till en särkild grupp cancerläkemedel. De 
blockerar en tyrosinkinasdomän på EGF-recetorn, vilket förhindrar att ATP 
fosforylerar receptorn, som är ett först steg i hämmning av den intracellulär signalering 
och senare tillväxtstimulering. EGFR-tyrosinkinasinhibitorer kan binda reversibelt 
eller irreversibelt till ATP-bindningssäte i EGFR. Hämning av EGFR-
signaleringsvägen leder till en nedreglering av pro-överlevnadssignaler och 
uppreglering av pro-apoptotiska signalvägar. EGFR-tyrosinkinasinhibitor kan också 
riktas mot muterade EGF-receptorer (Hirano et al., 2015). EGFR-tyrosinkinasinhibitor 
användas inte enbart vid behandling av lungcancer utan även vid koloncancer, 
bukspottkörtelcancer, huvud- och nackcancer och speciellt vid patienter med den 
muterad EGF-receptor (Kozuki, 2016).  
 
EGFR-tyrosinkinas består av två delar. Den extracellulära delen till vilken liganden 
binder och den intracellulära delen som bl.a. består av en kinasdomän och en karboxyl-
terminal svans. Den extracellulära regionen består av fyra domänern (Sigismund et al., 
2018). Ligandbindning bidrar till aktivering av tyrosinkinasdomänen i cytosolen, det 
leder till en konformationsförändring av tyrosinkinasreceptor som leder till aktivering 
av tyrosinkinasreceptor, vilket leder till bildning av dimerer mellan de två närliggande 
katalytiska tyrosinkinasdomänerna i cytosolen och omvandling av ATP till ADP. 
Ligandbindningen leder till autofosforylering (tyrosinkinaset fosforylerar sig själv) av 
tyrosinkedjor som finns på tyrosinkinasdomänen samt till intracellulära 
signalkaskader. Slutligen uppregleras gener som är ansvariga för cellproliferation, 
överlevnad och differentiering. Vid mutationer i EGFR-genen kan bli en ökad bildning 
av m-RNA som senare leder till en ökad proteinsyntes och/ eller få ökad proteinutryck 
vilket ger en ökad tumörutveckling (Sigismund et al., 2018). Mutationer förekommer 
oftast i de fyra exonerna exon 18-21, runt ATP-bindningsstället i intracellulära 
regionen av EGFR-tyrosinkinasdomänen  (Wang et al., 2017).  
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Figur 1: EGFR-tyrosinkinas struktur. Bindning av extracellulära ligander aktiverar tyrosin-
kinasdomänen i cytosolen vilket leder till fosforyleringen och aktiveringen av EGFR-
signaleringsvägar. 
 
 

2.3 EGFR-kinasinhibitorer: första, andra och tredje 
generationen 

 
  
Vid behandling av vissa typer av cancer som t ex lungcancer, koloncancer, 
bukspottkörtelcancer, huvud- och nackcancer kan EGFR-tyrosinkinasinhibitorer 
användas speciellt vid patienter med muterad EGF-tyrosinkinasreceptor. De är små 
molekyler som kan passera cellmembraner och kan binda reversibelt eller irreversibelt 
till ATP-bindningssätt på EGFR och hämma fosforyleringen av EGFR och 
intracellulär tillväxtstimulerande signalering (“Proteintyrosinkinashämmare,” n.d.). 
Her1 eller ErbB-1 är andra namn på EGF-receptorn. Gefitinib och erlotinib tillhör den 
första generationen reversibla EGFR-tyrosinkinasinhibitor och kan användas till 
patienter som har EGFR-muterad lungcancer. Resistens mot gefitinib och erlotinib kan 
uppstå vid cancerbehandling (Sullivan and Planchard, 2017). Gefitinib är en selektiv 
EGFR-tyrosinkinashämmare. Den binder reversibelt till enzymets adenosintrifosfat-
bindningsställe (ATP) på receptorn i EGFR-tyrosinkinasdomänen, och inhiberar 
EGFR-tyrosinkinas funktion vilket hämmar spridning av maligna celler (“Gefitinib,” 
n.d.). Erlotinib har samma verkningsmekanismer som gefitinib (“Erlotinib,” n.d.). 
Tarceva (erlotinib) registrerades 2005 för behandling av icke-småcellig lungcancer 
(NSCLC). Medan Iressa (gefitinib) registrerades 2009 i EU och den används också för 
patienter med NSCLC-tumörer som har påvisat vanliga mutationer i EGFR-TK (“Nya 
läkemedel för behandling av lungcancer - Läkemedelsverket / Swedish Medical 
Products Agency,” n.d.). Erlotinib och gefitinib används till patienter med NSCLC-
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mutation i EGFR-tyrosinkinas, framför allt del 19 och L858R. Dessa mutationer sker 
i exonernna 19 och 21 runt ATP-bindningsstället i intracellulära regionen av EGFR-
tyrosinkinasdomänen. Mutationerna leder till genamplifikationer som ökar nivå av 
transkript för mRNA och tyrosinkinasreceptor, vilket leder till konstitutiv aktivering 
av tyrosinkinasdomänen, nedströms vägssignalaktivering och tumörtillväxt (“Nya 
läkemedel för behandling av lungcancer - Läkemedelsverket / Swedish Medical 
Products Agency,” n.d.). Erlotinib och gefitinib har visat bättre effekt jämfört med 
cisplatinbaserad cytostatikabehandling (“Proteintyrosinkinashämmare,” n.d.). Median 
för progressionsfri överlevnad vid behandling med gefitinib och erlotinib varierar från 
9 till 13 månader (Khozin et al., 2017). De vanligaste biverkningarna av gefitinib och 
erlotinib är hudutslag och diarré som beror på att första generationens 
tyrosinkinasinhibitorer är icke-selektiva och kan också inhibera icke muterade EGF 
receptorer i hud och gastrointestinala organ, vilket leder till svåra biverkningar som 
diarré och hudutslag (Cross et al., 2014).  
 
Till andra generationens EGFR-kinasinhibitor hör afatinib och dacomitinib. De är 
irreversibla EGFR-kinasinhibitorer och även potenta mot lungcancerceller som har 
mutationer i EGF receptorn.  
Afatinib används också för patienter med NSCLC-mutation i EGFR-tyrosinkinas, 
framför allt del 19 och L858R (“Nya läkemedel för behandling av lungcancer - 
Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency,” n.d.). Afatinib binder 
kovalent till en cysteinrest och förhindrar därigenom dimer och hetero-dimerisering av 
EGFR (Liu et al., 2017). Median för progressionsfri överlevnad varierar mellan 8 till 
14 månader. Afatinib reagerar kovalent med den C797-resten i det katalytiska ATP-
bindningsstället för muterad EGFR. Så ATP kan inte binda till bindningsstället, vilket 
leder till att tyrosinkinaset kan inte fosforylera och utföra sin funktion. Afatinib kan 
binda irreversibelt och hämma EGFR T790M- mutation men den kan inte användas 
till denna mutationen. För att patienter kan inte tolerera doser av afatinib som är 
tillräckliga för att hämma T790M-medierad resistens, för afatinib inhiberar också 
irreversibelt andra EGFR av wild type (icke muterade EGFR) som finns i normala 
vävnader som hud och mag-tarmkanalen, vilket orsakar utslag och diarré. Det leder till 
en begränsande dos av afatinib (20 mg– 50 mg). Denna dosen kan inte inhibera EGFR 
T790M- mutationen (Bollinger et al., 2018). Både afatinib och dacomitinib uppvisade 
låg effekt mot EGFR T790M-mutationen. Detta ledde till utvecklingen av en tredje 
generationens EGFR-tyrosinkinashämmare (Cross et al., 2014). Den första och andra 
generationens tyrosinkinasinhibitorer är icke-selektiva och kan de kan även inhibera 
icke muterade EGF-receptorer vilket leder till svåra biverkningar som diarré, 
magbesvär och hudutslag (Bollinger et al., 2018). Svåra biverkningar som hudtoxicitet 
kan påverka livskvaliteten och kan leda till att behandlingen måste avbrytas (Kozuki, 
2016). 
 
Den tredje generationens inhibitorer är potenta mot lungcancerceller som innehåller 
EGFR T790M-mutation, t.ex. osimertinib och rociletinib (Hirano et al., 2015). 
Osimertinib är en tyrosinkinashämmare (TKI). Det är en irreveribel hämmare av 
epidermala tillväxtfaktorer (EGFR) med sensibiliserande mutationer (EGFRm) samt 
den TKI-resistenta mutationen T790M. Osimertinib är ett nytt läkemedel som är 
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godkänt för behandling av patienter med icke småcellig lungcancer med T790M-
mutationen i EGFR-genen året 2016 (“Proteintyrosinkinashämmare,” n.d.). 
Mutationen T790M i exon 20 av EGFR-genen är den vanligaste resistensmekanismen 
som kan bildas snabbt och oftast inom ett år från behandlingsstart (Bergman, n.d.). 
Cirka 50-60% resistens uppstår mot första generationens EGFR-tyrosinkinashämmare 
vid lungcancerbehandling (Kobayashi et al., 2017). Då används tagrisso (osimertinib), 
en irreversibel EGFR-tyrosinkinasinhibitor (“Nya läkemedel för behandling av 
lungcancer - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency,” n.d.). 
Osimertinib är godkänd för behandling av metastatisk EGFR T790M mutationspositiv 
icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos patienter som misslyckats med tidigare TKI-
terapi. Inklusive mutationerna L858R och exon 19-deletioner som förvärvad T790M-
resistensmutation (Bollinger et al., 2018). Tagrisso (Osimertinib) omfattas av 
högkostnadsskyddet från 1 oktober 2017 i Sverige (“Tagrisso (osimertinib) ingår i 
högkostnadsskyddet - Onkologi i Sverige,” 2017). Vanliga biverkningar vid 
användning av osimertinib är hudutslag, diarré, torr hud och 
paronyki (nagelbäddsinfektion), men i mindre frekvens och svårighetsgrad jämfört 
med andra TKI, eftersom osimertinib är selektiv för mutanta former av EGFR och inte 
inhiberar EGFR av vildtyp (icke mutanta EGFR) vid godkända doser. Osimertinib har 
en egenskap som kan vara unik bland de godkända EGFR-TKI. Den har förmåga att 
distribuera och ackumulera i hjärnvävnad vilket leder till att den kan användas för att 
förebygga och/ eller behandla tumörer i centrala nervsystemet (CNS) (Bollinger et al., 
2018). 
 
 
Tabell I: EGFR-tyrosinkinashämmare som används för patienter som har EGFR- muterad lungcancer. 
Läkemedel Generation Bindningstyp Styrka Sjukdom och 

användningsområde 
Biverkning 

Erlotinib 
(Tarceva®) 

Första Reversibel 25 mg, 
100 mg, 
150 mg 

 

Icke småcellig 
lungcancer med Del 19 
och L858R - mutationer 
i EGFR-genen 

Diarré, hudutslag, torr hud, 
Infektion, trötthet, feber, frossa, 
depression, magsmärta, 
illamående, irritation i munnen, 
aptitlöshet, viktminskning, 
andningssvårigheter, håravfall, 
huvudvärk, hosta, klåda och 
ökning av leverenzymet.  
 

Gefitinib 
(Iressa	®) 

Första Reversibel 250 mg Icke småcellig 
lungcancer med Del 19 
och L858R - mutationer 
i EGFR-genen. 

Diarré, kräkningar, aptitlöshet, 
hudreaktioner, illamående, röd 
eller sårig mun, svaghet och  
ökning av leverenzymet.  
 

Afatinib 
(Giotrif®) 

Andra Irreversibel 20 mg, 
30 mg, 
40 mg, 
eller 50 
mg 

Icke småcellig 
lungcancer med Del 19 
och L858R - mutationer 
i EGFR-genen. 

Diarré, hudutslag, torr 
hud, paronyki (nagelinfektion), 
illamående, sår och inflammation i 
munnen, kräkning, aptitlöshet, 
näsblod och klåda. 

Osimertinib 
(Tagrisso®) 

Tredje Irreversibel 40 mg 
eller 80 
mg 

Icke småcellig 
lungcancer med Del 19 
och L858R - mutationer i 
EGFR-genen. Icke 
småcellig lungcancer 
med T790M- mutationen 
i EGFR-genen 

Hudutslag, diarré, torr hud och 
paronyki (nagelbäddsinfektion) 
men i mindre frekvens och 
svårighetsgrad jämfört med andra 
TKI. 
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Figur 2: EGFR-tyrosinkinasinhibitorer erlotinib, gefitinib, afatinib, och osimertinib binder reversibelt 
eller irreversibelt till ATP- bindningssätt av EGFR. De hämmar fosforylering av EGFR och därmed 
intracellulär, tillväxtstimulerand signalering. 
 

2.4 Resistensmutationer i EGFR-genen 
 
 
Cirka 90% av EGFR-mutationerna i icke småcellig lungcancer (NSCLC) sker i exon 
19 och innebär en deletion (borttagning) av hela exon 19 (del 19),  eller i exon 21 
”L858R” i form av en punktmutation som leder till substitution av leucin mot arginin 
vid position 858 (Zhu et al., 2016). Dessa mutationer leder till genamplifikationer som 
leder till en ökad nivå av transkript för mRNA och receptorproteiner. Det leder till 
konstitutiv aktivering av tyrosinkinas-domänen och EGFR-signalering, även i frånvaro 
av ligander, vilket resulterar i tumörtillväxt, överlevnad, minskad apoptos och 
metastasering (Bollinger et al., 2018). Den vanligaste och ”klassiska” mutationen i 
EGF-receptorn sker i exon 19 och 21. Cirka 45% av EGFR-mutationer sker i exon 19 
och cirka 40% av EGFR-mutationer sker i exon 21. Det finns andra mutationer som 
sker i exon 18 som kallas G719X och det utgör cirka 3% av EGFR-mutationer. L861Q 
är också en mutation som utgör cirka 2% av EGFR-mutationer och den sker i exon 21. 
Det finns också en mutation som sker i exon-20 som utgör 4-10% av EGFR-mutationer 
som kallas T790M-mutationen. Det är en punktmutation som sker i exon 20 och det 
leder till substitution av aminosyra treonin med metionin vid position 790 (T790M) i 
ATP-bindningsstället för EGFR (Khozin et al., 2017). Denna mutation ökar affiniteten 
för mutant EGFR för att binda till adenosintrifosfat (ATP) i tyrosinkinasreceptor vilket 
leder till att bindningsförmågan hos kompetitiva reversibla EGFR-TKI hämmas. 
Ungefär hälften av patienterna med NSCLC utvecklar resistensmutationer mot första 
generationens EGFR-tyrosinkinashämmare vid lungcancerbehandling. 
Patienter med NSCLC som innehåller T790M-mutationen i exon 20 av EGFR-genen 
lever kortare tid än patienter med klassiska EGFR-mutation (exon 19 deletion). 
C797S-mutationen är en ny mutation som ger resistens mot tredje generationens 
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irreversibla EGFR-TKI som riktar sig mot T790M-mutation. EGFR L718Q-mutation 
är en annan resistensmutation mot osimertinib. Det är möjligt att utveckla 
tyrosinkinashämmare som riktar sig mot denna speciella mutant. C797S-mutationen 
leder till substitution av aminosyra cystein till serin lokaliserad inom tyrosinkinas-
domänen hos EGFR (Wang et al., 2017).  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Mutationer i EGFR-genen leder till genamplifikationer som ökar nivå av transkript för mRNA 
och tyrosinkinasreceptor. Det leder till konstitutiv aktivering av tyrosinkinasdomänen, nedströms 
vägssignalaktivering och tumörtillväxt.  
 
 

2.5 Syfte   
 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka skillnaden i progressionfri överlevnad för 
patinter som behandlades med reversibla jämfört med icke-reversibla EGFR-
kinasinhibitorer vid cancerbehandling. 
 
 
 
 
3 Material och metoder 
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Arbetet har baserats på fem kliniska artiklar som hämtades från databasen PubMed. I 
artiklarna undersöktes effektivitet och säkerhet av reversibla och icke reversibla EGFR-
tyrosinkinashämmare hos patienter som har lungcancer med EGFR-mutationer. 
Sökorden som användes var ”Osimertinib”, ”Erlotinib”, ”Afatinib”, ”Gefitinib”, 
”EGFR TKI”. Vid användningen av sökorden ”randomized controlled trials 
osimertinib” hittades 5 artiklar mellan 2016–2018, det är ett ganska nytt läkemedel och 
av dessa valdes 2 artiklar ut för examensarbetet. Med sökorden ”randomized controlled 
trials AZD9291” hittades också 2 artiklar och då valdes en artikel ut. Sökorden 
”randomized controlled trials afatinib” gav 40 artiklar av vilka 2 inkluderades här. 
Studierna som valdes är gjorda på vuxna över 19 år som har lungcancer. 
Inklusionskriterierna har använts för att hitta artiklar som är relevanta för studiens syfte: 
i) artiklarna publicerades mellan 2005–2018, ii) de ska vara skrivna på engelska, och 
iii) patienterna har lungcancer med EGFR-mutationer.  
 

 

 

4 Resultat   
 
Studie 1: “Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell 
Lung Cancer” (Soria et al., 2018)  

 
Syfte 
  

Studien genomfördes för att bedöma progressionsfri överlevnad vid en 
långtidsbehandling med osimertinib, som är en irreversibel tyrosinkinashämmare (TKI) 
av epidermmala tillväxtfaktorreceptorer (EGFR) med sensibiliserande mutationer 
(EGFRm) samt den TKI resistenta mutationer i T790M jämfört med två reversibla TKI 
gefitinib och erlotinib hos patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC).    
 
 

Metod och deltagare   
 

Det var en dubbelblind randomiserad studie med 556 patienter med EGFR-
mutationspositiv (exon 19 deletion (67%) eller L858R (33%) ) avancerad icke-
småcellig lungcancer (NSCLC). Patienterna hade inte tidigare fått behandling. Studien 
genomfördes mellan december 2014 och mars 2016, på 132 platser i 29 länder och 
sponsrades av AstraZeneca. Den genomsnittliga åldern för patienterna var 64 år. I 
studiegruppen var antalet patienter som fick 80 mg/dag osimertinib 279 stycken, medan 
det i kontrollgruppen var 277 patienter som fick 250 mg/dag gefitinib eller 150 mg/dag 
erlotinib. Den primära utfallsvariabeln var att bedöma progressionsfri överlevnad hos 
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patienter. Bedömning av tumörstatus genomfördes var sjätte vecka i 18 månader och 
därefter var tolfte vecka till att sjukdomen succesivt utvecklas. 
 

  
Resultat  
 

Studien visade att medianvärdet för progressionsfri överlevnad var 18,9 månader i 
osimertinib-gruppen. Jämfört med kontrollgruppen där median för progressionsfri 
överlevnad var 10,2 månader, p < 0,001. Skillnaden i antal månader var betydande 
längre i osimertinib-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Överlevnaden mätt i 
månader i osimertinib-gruppen var längre jämfört med kontrollgruppen vid 12 och 18 
månader. Antal patienter som levde efter 18 månader var 83% i osimertinib-gruppen 
och 71% i kontrollgruppen. Number needed to treat (NNT) var 8,3. Det innebär att åtta 
patienter måste behandlas med osimertinib för att ytterligare en patient skall överleva 
18 månader alternativt man behandlat dem med reversibel hämmare. Antal patienter 
som hade dött efter 18 månader var 58 (21%) i osimertinib-gruppen och 83 (30%) i 
kontrollgruppen, totalt 141 patienter (P=0,007). Förekomsten av biverkningar som t ex 
utslag, akne, diarré och torr hud var mindre hos osimertinib-gruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Men biverkningar av interstitiell lungsjukdom var högre hos 
osimertinib-gruppen, 11 (4%) patienter jämfört med kontrollgruppen som var 6 (2%) 
patienter. Resultaten visar att icke-reversibla osimertinib hade betydande längre 
progressionsfri överlevnad jämfört med reversibla första generationens epidermala 
tillväxtfaktorreceptor tyrosinkinas hämmare gefetinib och erlotinib. 
 
 
 
Studie 2:  “Osimertinib versus standard-of-care EGFR-TKI as first line 
treatment for EFGRm advanced  NSCLC: FLAURA Japanese  
subset” (Ohe et al., 2018) 
 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att bedöma effektvariabel och säkerhet av en icke- 
reversibel tyrosinkinashämmare osimertinib jämfört med reversibel TKI  gefitinib och 
bedöma progressionsfri överlevnad hos patienter med icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC).   
 
 
Metod och deltagare 
 
Totalt ingick 120 deltagare i studien, 65 (54,2%) patienter behandlades  med osimertinib 
och 55 (45,8%) patienter med gefitinib. Patienterna med NSCLC och hade inte tidigare 
fått behandling. Patienterna i osimertinib-gruppen fick 80 mg/dag medan patienterna 
i gefitinib-gruppen fick 250 mg/dag. Studien genomfördes mellan februari 2015 och 
mars 2016 i Japan. I osimertinib-gruppen deltog 22 män och 43 kvinnor och för 
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gefitinib-gruppen var det sammanlagt 27 män och 28 kvinnor med i studien. Mer än 
hälften av patienterna var rökfria 53,8% i osimertinib-gruppen och 52,7% i gefitinib-
gruppen. Medelålder för patienterna var 67 år. Den primära utfallsvariabeln var att 
bedöma progressionsfri överlevnad hos patienter. Bedömning av tumörstatus 
genomfördes var sjätte vecka under de första 18 månaderna och därefter var tolfte vecka 
tills sjukdomsprogression. De flesta patienterna hade metastaserade icke-småcellig 
lugncancer med EGFR- mutationspositiv (exon 19 deletion eller exon 21 L858R). Mer 
än hälften av patienterna var rökfria. Antal patienter som lämnade studien var 85 och 
dessa lämnade på grund av biverkningar eller för att få en annan behandling som t ex 
strålbehandling. Vissa patienter i gefitinib-gruppen lämnade studien för att de har 
utvecklat en resistensmekanism mot gefitinib T790M-mutationer. Elva (20,0%) 
patienter i gefitinib-gruppen fick behandling med osimertinib som är effektivt mot 
T790M-mutationer.   
   
 
  
Resultat  
 

Resultatet visade att medianvärdet för progressionsfri överlevnad ) var längre hos icke-
reversibla EGFR-tyrosinkinashämmare (osimertinib) jämfört med reversibla första 
generationens EGFR-tyrosinkinashämmare (gefitinib). Den var 19,1 månader för 
osimertinib-gruppen medan den var 13,8 månader i gefitinib-gruppen (P= 0,0456). 
Antal patienter som levde efter 12 månader var 69,9% i osimertinib-gruppen och 43,6% 
i kontrollgruppen. NNT var 3,8. Det innebär att fyra patienter måste behandlas med 
osimertinib för att ytterligare en patient skall överleva 12 månader alternativt man 
behandlat dem med reversibel hämmare gefitinib. Antal dödsfall hos osimertinib-
gruppen var nio (13,8%) patienter medan var det 10 (18,2%) patienter i gefitinib-
gruppen. Förekomsten av biverkningar som t ex akne var mindre hos osimertinib-
gruppen jämfört med gefitinib-gruppen. Det kan bero på att osimertinib har högre 
selektivitet mot aktiverande EGFR-mutationer än gefitinib. Ökningar i leverenzym var 
också vanligare i gefitinib-gruppen. Medan biverkningar av intestitiell lungsjukdom och 
pneumoni (lunginflammation) var högre hos osimertinib-gruppen, sju (10,8%) 
patienter jämfört med noll (0%) patienter i gefitinib-gruppen.  
 
  
Studie 3: ”AZD9291 in EGFR inhibitor-resistant non-small-cell lung cancer” 
(Jänne et al., 2015). 
 
 

Syfte  
 
Syftet med studien var att bedöma effektvariabel och säkerhet av icke-reverisbel TKI 
osimertinib (AZD9291) hos patienter som hade lokalt avancerad eller 
metastatisk NSCLC och tidigare hade haft behandling med EGFR inhibitorer.  
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Metod och deltagare  
 

Studien genomfördes från 6 mars 2013 till 1 augusti 2014 på 33 platser i Japan, 
Sydkorea, Taiwan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Australien m.fl. Totalt deltog 253 
patienter i studien som delades i två grupper. I första gruppen var det 31 patienter som 
ingick i doseskalering (upptrappning) och i andra gruppen var det 222 patienter. En 
genomsnittlig ålder för eskaleringsgruppen var 61 år och 60 år för andra gruppen. I 
doseskaleringsgruppen fick patienterna 20 mg osimertinib och sedan dubblades dosen 
till 40 mg, 80 mg, 160 mg, 240 mg dagligen och efter 7 dagar fick de samma orala dos 
dagligen 240 mg. I andra gruppen tilldelades 222 patienter till fem olika doser av 
osimertinib , 15 patienter fick 20 mg, 52 patienter fick 40 mg, 84 patienter fick 80 mg, 
57 patienter fick 160 mg och 14 patienter fick 240 mg osimertinib dagligen. De flesta 
patienter hade adenocarcinom, ca 242 (96%) patienter. Samtliga patienter hade fått 
minst en tidigare EGFR-kinashämmare och 80% hade tidigare fått cytotoxisk 
kemoterapi. Antal kvinnor var 156 (62%) patienter. Antal patienter som hade EGFR 
T790M-mutationspositiv var 138 (62%) patienter i andra gruppen. Antal patienter som 
lämnade studien var 6 på grund av allvarliga biverkningar som lunginflammation. 
 
  
Resultat  
 
Resultatet visade att användning av osimertinib hade längre progressionsfri överlevnad 
hos patienter med T790M-medierad läkemedelsresistens än hos de med icke-T790M-
medierad resistens. Median för progressionsfri överlevnad var 9,6 månader hos EGFR 
T790M-positiva patienter och 2,8 månader hos EGFR T790M-negativa patienter. 
Överlevnaden mätt i månader hos patienter med T790M-mutation som behandlades 
med osimertinib var längre jämfört med patienter som inte hade T790M-mutation. Antal 
patienter som levde efter 6 månader var 88% hos patienter med T790M-mutation och 
69% hos patienter som hade inte T790M-medierad resistens. NNT var 5,3. Det innebär 
att fem patienter som hade T790M-mutation måste behandlas med osimertinib för att 
ytterligare en patient skall överleva 6 månader jämfört med patienter som hade inte 
T790M-medierad resistens. Vanligaste allvarliga biverkningar bland patienter var 
diarré, utslag, illamående och nedsatt aptit. Resultatet visade att icke-reversibla 
inhibotorn osimertinib var mer aktiv hos patienter med lungcancer med EGFR T790M-
mutationen som hade haft tidigare behandling med EGFR-tyrosinkinashämmare. 
Behandling med  osimertinib visade liknande responsfrekvens bland patienter med 
EGFR T790M-mutationspositiv över alla dosnivåer. Användning av 20 mg osimertinib 
var tillräcklig för att hämma EGFR T790M, medan användning av dosen 80 mg eller 
mer förväntades leda till djupare hämning av tumörtillväxt. Dessutom var en ökning 
av svåra biverkningar tydlig bland patienter som använde doserna 160 mg och 240 mg, 
t.ex. utslag, torr hud, klåda och diarré. Det innebär att osimertinib vid dessa dosnivåer 
börjar hämma icke-mutant EGFR hos patienter. Slutsatsen är att användning av 80 mg 
av kovalent inhibitor osimertinib en gång dagligen är mer aktiv för patienter med EGFR 
T790M-mutationspositiv icke-småcellig lungcancer.   
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Studie 4: “Afatinib versus gefitinib as first line treatment of patients with EGFR 
mutation-positve non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open-
label, randomised controlled trial” (Park et al., 2016) 
 

 
Syfte  
 

Syftet var att jämföra effektvariabel och säkerhet för irreversibel tyrosinkinashämmare 
afatinib jämfört med gefitinib hos patienter med EGFR-muterad icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC).  
 
 

Metod och deltagare   
 

I studien ingick 319 patienter som har icke-småcellig lungcancer med EGFR-
mutationer (exon 19 deletion eller L858R). De randomiserades (1:1) till att få afatinib 
40 mg/dag eller gefitinib 250 mg/dag till att sjukdomen succesivt utvecklas. 
sjukdomsprogression. Patienternas genomsnittliga ålder var 63 år. I gefitinib-gruppen 
deltog 160 patienter och i afatinib-gruppen deltog 159 patienter. I afatinib-gruppen var 
antalet män 69 (43%) medan de i gefitinib-gruppen var 53 (33%). Patienterna 
rekryterades från 64 centra i 13 länder mellan 13 december 2011 till 8 augusti 2013. 
Dosökning i afatinib-gruppen till 50 mg/dag var tillåten efter 4 veckors behandling för 
patienter som inte fick svåra biverkningar som utslag och diarré. Samtidigt reducerades 
dosen till 20 mg/dag vid svåra biverkningar. Efter randomisering lämnade 111 (69%) 
patienter afatinib-gruppen och 119 (75%) patienter gefitinib-gruppen på grund av 
allvarliga biverkningar, att sjukdomen förvärrades eller andra orsaker. 
Dessutom lämnade tio (6%) patienter från studien i varje grupp på grund av 
läkemedelsrelaterade biverkningar.  
  
 

Resultat 
 

Resultatet visade att medianvärde för progressionsfri överlevnad var 11,0 månader i 
afatinib-gruppen jämfört med 10,9 månader i gefitinib-gruppen. Efter 18 månader 
var progressionsfri överlevnad 27,3% hos afatinib-gruppen jämfört 
med 15,2% hos gefitinib-gruppen. Överlevnaden mätt i månader i afatinib-gruppen var 
längre jämfört med gefitinib-gruppen vid 18 och 24 månader. Antal patienter som levde 
efter 24 månader var 17,6% i osimertinib-gruppen och 7,6% i kontrollgruppen (p= 
0,0184). NNT var 10. Det innebär att tio patienter måste behandlas med afatinib för att 
ytterligare en patient skall överleva 24 månader alternativt man behandlat dem med 
reversibel hämmare gefetinib. I studien inträffade 9% dödsfall i afatinib-gruppen 
respektive 6% i gefitinib-gruppen. Progressionsfri överlevnad var längre med afatinib 
jämfört med gefitinib och den blev mer uttalad över tiden. Biverkningar i grad 3 eller 4 
var högre hos afatinib-gruppen jämfört med gefitinib-gruppen, t.ex. diarré, utslag eller 
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akne. Höjning av leverenzym sågs endast hos vissa patienter som behandlades med 
gefitinib, 14 (9%) patienter jämfört med 0 (0%) patienter hos afatinib-gruppen. 
Allvarliga biverkningar inträffade hos 11% av patienterna som fick afatinib medan det 
var 4% i gefitinib-gruppen som fick t.ex. diarré och interstitiell lungsjukdom. Denna 
studie visade att icke- reversibla EGFR-tyrosinkinashämmare (afatinib) har längre 
progressionsfri överlevnad jämfört med reversibel EGFR-tyrosinkinashämmare 
(gefitinib) men biverkningarna var betydligt fler hos patienter som behandlades med 
afatinib.  
 
 
 

Studie 5: “Afatinib versus placebo for patients with advanced, metastatic non-
small-cell lung cancer after failure of erlotinib, gefitinib, or both, and one or two 
lines of chemotherapy (LUX-Lung 1): a phase 2b/3 randomised trial” (Miller et al., 
2012)  
 
 

Syfte   
 

Syftet med studien var att bedöma effektvariabel och säkerheten av icke-reversibel 
inhibitor afatinib hos patienter med lungcancer (adenocarcinom) som tidigare hade haft 
behandling med EGFR-tyrosinkinashämmare.  
 
 
Metod och deltagare  
 
Detta är en dubbelblind studie som genomfördes för patienter med icke-småcellig 
lungcancer (lungadenocarcinom) som tidigare hade haft behandling med kemoterapi 
och EGFR-tyrosinkinashämmare erlotinib och gefitinib. Den genomfördes mellan 26 
maj 2008 till 21 september 2009, på 86 platser i 15 länder i Asien, Europa och 
Nordamerika. I studien randomiserades 585 patienter med genomsnittlig ålder 58 år för 
studiegruppen och 59 år för placebogruppen. I studiegruppen var antalet patienter 390 
som fick 50 mg/dag afatinib medan var det 195 patienter i placebogruppen. Dosen 
reducerade till 40 mg/dag vid svåra biverkningar i cirka 14 dagar och sedan fick 
patienterna igen 50 mg/dag av afatinib. Patienter med aktiva hjärnmetastaser, gravida 
eller ammande kvinnor, patienter med hjärtsjukdomar eller dysfunktion, allvarliga 
gastrointestinala störningar, allvarlig aktiv infektion och onormal lever-, njur- och 
hematologisk funktion exkluderades från studien. I afatinib-gruppen var det 159 (41%) 
män och 231 (59%) kvinnor medan det i placebogruppen var 78 (40%) män och 117 
(60%) kvinnor. Den primära utfallsvariabeln var att bedöma progressionsfri överlevnad 
hos patienter. Efter randomisering lämnade 152 patienter studiegruppen och 121 
patienter placebogruppen på grund av dödsfall och andra orsaker. Flesta patienter hade 
EGFR-mutationer (L858R i exon 21 eller deletion i exon 19) och åtta patienter (fyra i 
placebogruppen och fyra i afatinib-gruppen) hade T790M-mutationer. 
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Resultat  
 
 
Resultatet visade att medianvärdet för progressionsfri överlevnad (PFS) var 10,8 
månader i afatinib-gruppen medan den var 12,0 månader i placebogruppen. Median för 
progressionsfri överlevnad var längre i afatinib-gruppen jämfört med placebogruppen. 
Det fanns ingen signifikant skillnad i afatinib-gruppen jämfört med placebogruppen vad 
gäller progressionsfri överlevnad (PFS), det var 10,8 månader i afatinib-gruppen och 
12,0 månader i placebogruppen (p= 0,74). Förekomsten av biverkningar var högre hos 
afatinib-behandlade patienter jämfört med placebogruppen. De vanligaste 
biverkningarna i grad 3 (svår biverkningar) hos afatinib-gruppen var diarré, 66 (17%) 
patienter, och utslag eller akne, 56 [14%] patienter.  Medan biverkningar i 
placebogruppen var diarré, 18 (9%) patienter, och utslag eller akne, 31 [16%] patienter. 
Antal allvarliga biverkningar hos afatinib-gruppen var 39 (10%) patienter och en 
(mindre än 1%) patient i placebogruppen. Resultatet visade ingen förbättring i 
överlevnad med afatinib jämfört med placebo för patienter med icke-småcellig 
lungcancer (lungadenocarcinom) som tidigare hade haft behandling med kemoterapi 
och EGFR-tyrosinkinashämmare erlotinib eller gefitinib. Det fanns inga fullständiga 
svar på afatinibbehandling. Efter avslutad studie fick de flesta patienter 
kemoterapibehandling, 257 (68%) patienter i afatinib-gruppen och 153 (79%) patienter 
i placebogruppen.  
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4.1 Sammanfattning resultat  
 
 

Tabell II. Sammanfattning av de fem studierna hos patienter som behandlades med EGFR-TKI. 
 

 

Studier Syfte Metod och deltagare Resultat

Studie 1: Osimertinib 
in Untreated EGFR-
Mutated Advanced Non-
Small-Cell Lung Cancer 
(Soria et al., 2018).

Att bedöma progressionsfri överlevnad 
vid en långtidsbehandling med 
osimertinib, gefitinib eller erlotinib hos 
patienter med EGFR-mutationspositiv 
(exon 19 deletion eller L858R) icke-
småcellig lungcancer (NSCLC) som 
inte tidigare fått behandling.  

Studien genomfördes mellan december 2014 till mars 2016, över 132 
platser i 29 länder. En genomsnittlig ålder för patienter var 64 år. En 
dubbelblind randomiserad studie med 556. Studiegruppen: 279 patienter 
fick 80 mg/dag osimertinib  patienter. Kontrollgruppen: 277 patienter som 
fick första generation av EGFR-TKI (gefitinib 250 mg/dag eller erlotinib 
 150 mg/dag).  

Median för progressionsfri överlevnad var 18,9 månader i osimertinib-gruppen och 10,2 månader i 
kontrollgruppen. Resultaten har visat att icke- reversibla EGFR-tyrosinkinashämmare (osimertinib)  hade en 
signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med reversibla första generations EGFR-
tyrosinkinashämmare (gefitinib och erlotinib). 

Studie 2: 
Osimertinib versus stan
dard-of-care EGFR-
TKI as first-
line treatment for EGFR
m advanced NSCLC: F
LAURA Japanese subs
et (Ohe et al., 2018).

Att bedöma effekt och säkerhet av 
icke reversibel osimertinib jämfört 
med reversibel gefitinib och bedöma 
progressionsfri överlevnad hos 
patienter icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC) som inte fått 
behandling tidigare. 

Studien genomfördes mellan februari 2015 och mars 2016 i Japan. En 
genomsnittlig ålder för patienter var 67 år. Totalt ingick 120 patienter. 
Studiegrupp: 65 patienter som fick 80 mg/dag osimertinib. Kontrollgrupp: 
55 patienter som fick 250 mg/dag gefitinib. 

Median för progressionsfri överlevnad för icke- reversibla EGFR-tyrosinkinashämmare (osimertinib) var 
signifikant bättre än för reversibla första generationens EGFR-tyrosinkinashämmare (gefitinib). Den var 19,1 
månader för osimertinib-gruppen medan det var 13,8 månader i gefitinib-gruppen p= 0,0456. Förekomsten 
av biverkningar som akne var mindre hos osimertinib-gruppen jämfört med gefitinib-gruppen eftersom 
osimertinib har högre selektivitet mot aktiverande EGFR- mutationer än gefitinib. Studien visade att icke- 
reversibel EGFR-tyrosinkinashämmare (osimertinib) har en signifikant förbättrad effekt som 
förstahandsbehandling jämfört med reversibel första generationens EGFR-tyrosinkinashämmare (gefitinib).
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Studier Syfte Metod och deltagare Resultat
Studie 3: AZD9291 in EGFR inhibitor-
resistant non-small-cell lung cancer 
(Jänne et al., 2015).

Att bedömda säkerheten och effekten av 
kovalent inhibitor AZD9291(osimertinib) för 
patienter som hade lokalt avancerad eller 
metastatisk NSCLC och tidigare hade haft 
behandling med EGFR-
tyrosinkinashämmare. 

Studien genomfördes från 6 mars 2013 till 1 augusti 2014 över 33 platser. 
En genomsnittlig ålder för eskaleringsgruppen var 61år och 60 år för 
andra gruppen. Totalt deltog 253 patienter i studien som delades i två 
grupper. I doseskalering (upptrappning) fick 31 patienter 20 mg/dag 
osimertinib och sedan dubblades dosen till 40 mg/dag, 80 mg/dag, 160 
mg/dag, 240 mg/dag  och efter 7 dagar fick de samma orala dos, 240 
mg/dag. I andra gruppen tilldelades 222 patienter fem olika doser av 
osimertinib: 15 patienter fick 20 mg/dag, 52 patienter fick 40 mg/dag, 84 
patienter fick 80 mg/dag och 14 patienter fick 240 mg/dag. 

Resultaten visade att icke- reversibel EGFR-tyrosinkinashämmare AZD9291 (osimertinib) var mycket aktiv 
hos patienter med lungcancer med EGFR T790M-mutationen som hade haft tidigare behandling med EGFR-
tyrosinkinashämmare. Median för progressionsfri överlevnad var 9,6 månader hos EGFR T790M-positiva 
patienter medan var det 2,8 månader hos patienter med icke-T790M-medierad resistans. Svarsfrekvensen 
var högre också. Den var 61% för patienter med EGFR T790M mutationspositiv medan var det 21% för 
patienter utan EGFR T790M mutationspositiv. En ökning av svåra biverkningar som utslag, torr hud, klåda 
och diarré, var tydlig bland patienter som använde doserna 160 mg och 240 mg. Det innebär 
att osimertinib vid dessa dosnivåer börjar hämma icke-mutant EGFR hos patienter. Resultaten visade att 
användning av 80 mg av kovalent inhibitorosimertinib en gång dagligen är mer effektivt och säkert för 
patienter med EGFR T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer.

Studie 4: 
Afatinib versus gefitinib as first-
line treatment of patients with EGFR 
mutation-positive non-small-
cell lung cancer (LUX-Lung 7): 
a phase 2B, open-
label, randomised controlled trial 
(Park et al., 2016).

Att jämföra effekten och säkerheten för en 
irreversibel EGFR-tyrosinkinashämmare 
(afatinib) och en reversibel EGFR-
tyrosinkinashämmare (gefitinib) hos 
patienter med icke-småcellig lungcancer 
med EGFR-mutationer (exon 19 deletion 
eller Leu858Arg)..

Studien genomfördes mellan 13 december 2011 till 8 augusti 2013, över 64 
centra i 13 länder. En genomsnittlig ålder för patienter var 63 år. Totalt 
ingick 319 patienter. Studiegrupp: 159 patienter som fick 40 mg/dag 
afatinib. Kontrollgrupp: 160 patienter som fick 250 mg/dag gefitinib.

Resultaten visade att progressionsfri överlevnad var signifikant längre med afatinib jämfört med gefitinib och 
den blev mer uttalad över tiden. Resultaten visade att icke- reversibel EGFR-tyrosinkinashämmare (afatinib) 
har en signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad jämfört med reversibel EGFR-
tyrosinkinashämmare (gefitinib) men antal biverkningar var betydligt fler hos patienter som behandlades med 
afatinib.

Studie 5: Afatinib versus placebo for 
patients with advanced, metastatic no
n-small-
cell lung cancer after failure of erloti
nib, gefitinib, or both, 
and one or two lines of chemotherapy
 (LUX-Lung 1): 
a phase 2b/3 randomised trial (Miller 
et al., 2012). 

Att bedöma effekt och säkerhet av icke-
reversibel afatinib hos patienter med icke 
–småcellig lungcancer (adenocarcinom) 
som tidigare hade haft behandling med 
kemoterapi och EGFR-tyrosinkinashämmare 
erlotinib eller gefitinib.

Studien genomfördes mellan 26 maj 2008 till 21 september 2009, över 86 
platser i 15 länder i Asien, Europa och Nordamerika. En genomsnittlig 
ålder för patienter var 58 år för studiegruppen och 59 år för 
placebogruppen. Totalt ingick 585  patienter. Studiegrupp: 390 patienter 
som fick 50 mg/dag afatinib. Dosen reducerades till 40 mg/dag vid svåra 
biverkningar i cirka 14 dagar och sedan fick patienterna igen 50 mg/dag 
av afatinib. Placebogrupp: 195 patienter.

Resultaten visade ingen förbättring i överlevnad med afatinib jämfört med placebo för patienter med icke-
småcellig lungcancer (lungadenocarcinom) som tidigare hade haft behandling med kemoterapi och EGFR-
tyrosinkinashämmare erlotinib eller gefitinib. Median för progressionsfri överlevnad (PFS) var 10,8 månader 
i afatinib-gruppen medan det var 12,0 månader i placebogruppen. Dessutom var förekomsten av 
biverkningar som diarré, utslag och akne högre hos afatinib-behandlade patienter jämfört med 
placebogruppen. Även antal allvarliga biverkningar var högre hos afatinib-gruppen, 39 (10%) patienter 
jämfört med placebogruppen som bara varit en (mindre än 1%) patient.
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5 Diskussion   

 
 
I detta arbete har jag undersökt förekomsten av läkemedelsresistens för reversibla 
jämfört med icke-reversibla EGFR kinasinhibitorer under lungcancerbehandling. 
EGFR- tyrosinkinas-inhibitorer är små molekyler som kan passera cellmembranet och 
kan binda reversibelt eller irreversibelt till ATP- bindningssätt av EGFR- muterad 
lungcancer och således hämma fosforyleringen av EGFR och hindra intracellulär 
tillväxtstimulerande signalering.  
 
Alla studierna med osimertinibbehandling (icke-reversibel EGFR kinas-inhibitor) har 
visat en längre progressionsfri medianöverlevnad jämfört med kontrollgruppen 
(reversibla EGFR kinas-inhibitorer). Det kan bero på bildning av resistensmutationer 
(T790M mutation i exon 20 av EGFR- genen) vid behandling med första generationens 
EGFR-kinasinhibitorer (gefitinib och erlotinib) hos patienter med icke-småcellig 
lungcancer (Bergman, n.d.), medan icke-reversibel osimertinib är potent mot denna 
resistensmutation (“Nya läkemedel för behandling av lungcancer - Läkemedelsverket / 
Swedish Medical Products Agency,” n.d.). Detta tyder på att icke-reversibel 
osimertinib har en signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med 
reversibla första generationens gefitinib och erlotinib (Soria et al., 2018). Skillnad i 
progressionsfri medianöverlevnad mellan studiegrupp och kontrollgrupp var 8,7 
månader i studie 1 och 5,3 månader i studie 2. Den var mindre i studie 2 jämfört med 
studie 1, det kan bero på att antal patienter var 556 patienter i studie 1 medan det var 
120 patienter i studie 2. I studie 1 behandlades kontrollgruppen med gefitinib eller 
erlotinib medan patienter i studie 2 behandlades med gefitinib. Det kan också bero på 
andra faktorer som påverkar resultatet som rökning. Antal rökare före eller under 
studien var i osimertinib-gruppen 97 (35%) patienter och i kontrollgruppen 102 (37%) 
patienter (i studie 1), medan det var 30 (46,2%) patienter i osimertinib-gruppen och 26 
(47,3%) patienter i kontrollgruppen (i studie 2). Både studierna har visat att 
osimertinib har en signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med reversibla 
gefitinib och erlotinib (Soria et al., 2018, Ohe et al., 2018). NNT i studie 1 var 24. Det 
innebär att man behöver behandla 24 patienter med osemitinib för att ytterligare en 
patient skall överleva 18 månader relativt ifal man gav en standardbehandling. NNT i 
studie 2 var 16, vilket innebär att man behöver behandla 16 patienter med osimertinib 
relativt ifall man behandladt med gefitinib för att en patient skall leva längre än 18 
månader. Behandling med osimertinib är dyrt, 30 tabletter av 40 mg eller 80 mg 
osimertinib kostar 57760 kr (“TAGRISSO - FASS Vårdpersonal,” n.d.). Priset kommer 
påverka samhällsekonomin och kostnaden är inte rimlig i relation till efektivitet. Det 
kostar 1039 680 kr för att behandla en patient under 18 månader. Det kan drabba också 
svaga grupper med stora behov av vård.  
 
 
En tidigare studie har visat att osimertinib är godkänd för behandling av metastatisk 
EGFR T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos patienter som 
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misslyckats med tidigare TKI-terapi. Patienterna har mutationerna L858R och exon 19-
deletioner som förvärvad T790M resistensmutation (Bollinger et al., 2018). Men både 
studierna 1 och 2 har visat att osimertinib kan användas också som första behandling 
för patienter med EGFR-mutationspositiv (exon 19 deletion eller L858R) avancerad 
icke-småcellig lungcancer för att den har visat bättre effekt och säkerhet mot denna 
mutation och mot T790M-mutationer. Förekomsten av biverkningar, som utslag, akne, 
diarré och torr hud, mindre vid behandling med osimertinib jämfört med 
kontrollgruppen (reversibla EGFR- kinasinhibitorer, gefitinib och erlotinib) i studie 1 
och 2. Det kan bero på att osimertinib har högre selektivitet mot aktiverande EGFR-
mutationer än gefitinib och inhiberar inte icke mutant EGFR vid godkända 
doser (Bollinger et al., 2018), medan första generationens tyrosinkinashämmare är icke-
selektiva och kan inhibera också icke muterade EGFR i hud och gastrointestinala organ, 
vilket leder till svåra biverkningar som diarré och hudutslag (Cross et al., 2014). Även 
osimertinib har en egenskap som kan vara unik bland de godkända EGFR-TKI. Den har 
förmåga att distribuera och ackumulera i hjärnvävnad vilket leder till att den kan 
användas för att förebygga och/ eller behandla tumörer i centrala nervsystemet (CNS) 
(Bollinger et al., 2018). Antalet patienter som hade tumörer i centrala nervsystemet var 
53 (19%) i osimertinib-gruppen och 63 (23%) patienter i kontrollgruppen i studie 1, 
medan det var 14 (21,5%) patienter i osimertinib-gruppen och 13 (23,6%) patienter i 
kontrollgruppen i studie 2. Detta kan vara en faktor som påverkade resultaten (Soria et 
al., 2018, Ohe et al., 2018). Osimertinib är godkänd för behandling av metastatisk EGFR 
T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos patienter som 
misslyckats med tidigare TKI-terapi. (Bollinger et al., 2018). Resultatet från studie 3 
har visat att användning av 80 mg av kovalent inhibitor osimertinib en gång dagligen är 
mer effektivt och säkert för patienter med EGFR T790M mutationspositiv icke-
småcellig lungcancer som hade haft tidigare behandling med EGFR-
tyrosinkinashämmare. Användning av höga doser av osimertinib som 160 mg och 240 
mg ledde till ökning av svåra biverkningar som utslag, torr hud, klåda och diarré 
(Jänne et al., 2015).  
 
Det visades även att andra generationens EGFR inhibitor afatinib kan användas som 
förstahandsbehandling för patienter med EGFR-mutationspositiv NSCLC. Den har 
visat en längre progressionsfri överlevnad efter två års behandling jämfört med EGFR-
tyrosinkinashämmare gefitinib (studie 4). Det finns skillnader i verkningsmekanismer 
mellan gefitinib och afatinib. Gefitinib är första generationens EGFR hämmare som 
binder reversibelet till EGFR-kinasdomänen och hämmar signaleringen, medan afatinib 
är andra generationens icke-reversibel EGFR hämmare. Afatinib kan hämma också 
ErbB1-, ErbB2- (HER2), ErbB3- och ErbB4-signalering. Men antal biverkningar var 
betydligt fler hos patienter som behandlades med afatinib. Allvarliga biverkningar 
inträffade hos 11% av patienterna som fick afatinib medan var det 4% i gefitinib-
gruppen som fick biverkningar såsom diarré och interstitiell lungsjukdom (Park et al., 
2016).  Afatinib  binder kovalent till T790M-muterad EGFR och hämmar även den 
EGFR-varianten. Den binder till cystin aminosyran i EGFR-kinasdomänen genom en 
kovalent bindning och hämmar signaleringen. Den mekanismen gör att afatinib är aktiv 
mot förvärvade resistensmekanismer hos första generationens EGFR-
tyrosinkinashämmare som ErbB2, ErbB3 och EGFR med T790M- mutationen 
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(Bollinger et al., 2018). Men den kan inte användas mot förvärvad resistensmutation 
EGFR T790M-mutation för att patienter inte kan tolerera doser av afatinib som är 
tillräckliga för att övervinna T790M-medierad resistans. Dessa doser leder till svåra 
biverkningar. Svåra biverkningar bildas för att afatinib inhiberar också irreversibelt icke 
muterade EGFR som finns i normala vävnader som hud och mag-tarmkanalen, vilket 
orsakar svåra biverkningar som utslag och diarré (Bollinger et al., 2018). Afatinib kan 
inte användas som behandling för patienter med icke småcellig lungcancer 
(adenocarcinom) som tidigare haft behandling med kemoterapi samt 
erlotinib eller gefitinib. Resultatet från studie 5 har inte visat någon signifikant skillnad 
i överlevnad mellan afatinib och placebo för patienter med icke småcellig lungcancer 
(adenocarcinom) som tidigare hade haft behandling med kemoterapi och EGFR-
tyrosinkinashämmare erlotinib eller gefitinib (Miller et al., 2012). Detta ledde till 
utvecklingen av tredje generationens EGFR-tyrosinkinashämmare (osimertinib ) som 
är potenta mot lungcancerceller som innehåller EGFR T790M-mutation. Men vid 
användning av tredje generationenens EGFR-tyrosinkinashämmare (osimertinib) bildas 
en ny mutation (C797S-mutationen) som resulterar i en aminosyrasubstitution från 
cystein (C) till serin (S) vid position 797 i EGFR. Denna mutation sker inom exon 20, 
som kodar för en del av kinasdomänen hos EGFR. Mutationen ger resistens mot tredje 
generationens irreversibla EGFR-TKI, det leder till att osimertinib kan inte binda till 
sitt mål cysteinresten i position 797. Osimertinib är selektiv irreversibl EGFR-
tyrosinkinashämmare binder kovalent med cysteinresten i position 797 vid ATP-
bindningssätt av EGFR. Framtida studier behövs för att hantera resistensmutation 
(C797S-mutationen) mot osimertinib. Detta kan leda till utvecklingen av fjärde 
generationens EGFR-TKI (Wang et al., 2017). 
 
 
 
 
 

5.1 Slutsats 
 
 
Denna litteraturstudie har undersökt förekomsten av läkemedelsresistens mot reversibla 
jämfört med icke-reversibla EGFR-kinasinhibitorer under lungcancerbehandling. 
Slutsatsen från studierna visar att icke-reversibel hämmare osimertinib kan användas 
för patienter med icke-småcellig lungcancer NSCLC. Den har visat en signifikant 
förbättrad effekt som förstahandsbehandling jämfört med reversibla första 
generationens EGFR-tyrosinkinashämmare gefitinib och erlotinib. Den är aktiv mot 
vanliga EGFR-mutationer, framför allt del 19 och L858R, och mot resistensmutation 
T790M i exon 20 som bildas vid behandling med och gefitinib. Den här mutationen 
T790M i exon 20 av EGFR-genen bildas vid behandling med reversibla EGFR-
kinasinhibitorer oftast inom ett år. Förekomsten av biverkningar var också mindre vid 
behandling med osimertinib jämfört med första och andra generationens inhibitorer då  
osimertinib har högre selektivitet mot aktiverande EGFR-mutationer. 30 tabletter av 
osimertinib kostar 57760 kr Det kostar 1039 680 kr för att behandla en patient under 18 
månader. Den första generationens tyrosinkinasinhibitorer är icke-selektiva och kan 
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också hämma icke muterade EGFR vilket leder till svåra biverkningar som diarré, 
magbesvär och hudutslag. Afatinib är andra generationens  tyrosinkinasinhibitor också 
binder  irreversibelt till EGFR. Den har uppvisat låg effekt mot EGFR T790M-mutation 
på grund av icke selektivitet och svåra biverkningar som ledde till en begränsande dos 
av afatinib vid behandling. Den begränsade dosen kan inte hämma T790M-muterad 
EGFR. Det krävs mer omfattande studier för att kunna utveckla fjärde generationens 
EGFR-TKI som riktar sig mot resistensmutationen C797S som bildas vid användning 
av osimertinib. Det behövs utveckling av läkemedel som riktar sig mot T790M-
mutationen och C797S-mutationen samtidigt eller som kan användas i en 
kombinationsbehandling mot dessa mutationer för att ge terapeutisk effekt och säkerhet 
hos patienter med lungcancer.  
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