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KAPITEL 1 

Bakgrund och syfte 

1.1 Tobaksrökning och cancer 
Rökning är den enskilt viktigaste påverkbara orsaken till cancer och nästan en femtedel av alla 
cancerfall anses direkt orsakas av rökning (1). Sambandet mellan rökning och cancer är starkast 
vid lungcancer och larynxcancer, följt av andra maligniteter i huvud-hals regionen, 
urinblåsecancer samt övre gastrointestinala maligniteter (1,2).  

Utöver ett tydligt samband mellan rökning och cancerutveckling, har man också funnit att 
fortsatt aktiv rökning efter en cancerdiagnos är en stark prediktiv faktor för försämrad 
cancerspecifik- och totalöverlevnad vid flera olika cancerdiagnoser (3-6). Det finns flera 
potentiella förklaringar till hur fortsatt aktiv rökning efter en cancerdiagnos kan påverka 
överlevnaden negativt, t.ex. ökad risk för sekundära maligniteter (7-9), ökad risk för postoperativa 
komplikationer (10,11), ökad risk för icke-cancerrelaterad död (12, 13) och möjligen en sämre 
behandlingseffekt av både strålbehandling (14,15) och systemisk onkologisk behandling (16-19).  

Flera metaanalyser som studerat enskilda cancerdiagnoser har påvisat att aktiv rökning under 
strålbehandling leder till en sämre behandlingseffekt och en ökad toxicitet (14,15). Det saknas 
dock bred evidens för om aktiv rökning under strålbehandling påverkar behandlingseffekten och 
den strålinducerade toxiciteten generellt och inte enbart vid de enskilda cancerdiagnoser som 
studerats.  

Evidens för hur aktiv rökning påverkar effekten och toxiciteten av systemisk onkologisk 
behandling är mer begränsad än evidensen som finns avseende strålbehandling (16-19).  

Tillgänglig evidens inom området har främst studerat hur aktiv rökning påverkar den onkologiska 
behandlingen med effektmått som cancerspecifik- eller totalöverlevnad. Andra effektmått som 
bättre kan påvisa en behandlingsspecifik effekt som objektiva responser, lokoregionalt recidiv, 
sjukdomsfri- eller progressionsfri överlevnad samt strål- eller cytostatika-inducerad toxicitet, har 
inte studerats. 

1.2 Rapportens syfte 
Syftet med denna rapport är att sammanställa evidens för hur aktiv rökning under onkologisk 
behandling (strålbehandling, radiokemoterapi eller systemisk onkologisk behandling definierad 
som medicinsk eller biologisk cancerbehandling) kan påverka behandlingseffekten samt 
toxiciteten. 
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KAPITEL 2 

Metod 

2.1 Sökstrategi 
En elektronisk litteratursökning genomfördes med följande nyckelord och Boolean algoritm:   

(smoking OR tobacco OR cigarette OR snuff) AND (chemotherapy OR radiotherapy OR 
radiation therapy OR targeted therapy OR immunotherapy OR endocrine therapy) AND 
(efficacy OR effectiveness OR response OR toxicity) AND (cancer OR malignancy) 

2.2 Informationskällor 
Två elektroniska databaser (PubMed och ISI Web of Science) genomsöktes med följande 
begränsningar: publikation från januari 1990 till februari 2021; publicerad på engelska. En 
manuell genomgång av referenslistor från lämpliga studier och från andra systematiska 
litteraturöversikter av metaanalyser i ämnet genomfördes också för att identifiera potentiellt 
lämpliga studier som inte fångades via den elektroniska litteratursökningen.  

2.3 Inklusionskriterier 
Studier bedömdes som lämpliga för inklusion om de uppfyllde följande kriterier:  

1. Inkluderat cancerpatienter oavsett cancerdiagnos. 
2. Presenterat data om rökning under onkologisk behandling oavsett behandlingstyp (extern 

strålbehandling eller brakyterapi, radiokemoterapi, cytostatika, målsökande terapi, 
immunterapi, endokrin behandling). 

3. Presenterat data om eventuellt samband mellan rökning under behandling och 
behandlingseffekt med minst ett av följande effektmått: patologisk komplett respons 
(pCR), objektiv responsrat (ORR), lokoregionalt recidiv, sjukdomsfri överlevnad (disease-
free survival; DFS), progressionsfri överlevnad (progression-free survival; PFS), 
behandlingsinducerad toxicitet. 

4. Jämfört behandlingseffekt eller behandlingsinducerad toxicitet mellan patienter som rökte 
under pågående behandling versus före detta rökare eller aldrig rökare. 
 

Följande studier exkluderades: studier som inte jämförde rökning under pågående behandling 
med icke-rökning, studier med bristande beskrivning av rökvanor, studier som inte presenterade 
separat data om specifika behandlingar, studier som endast analyserade cancerspecifik- eller 
totalöverlevnad samt studier som inte analyserade samband mellan rökning och 
behandlingseffekt eller toxicitet genom multivariat analys.  

Enbart studier som analyserade data avseende rökning och behandlingseffekt eller toxicitet med 
multivariat analys inkluderades för att minska risken för confounding bias. Likaså inkluderades 
endast randomiserade studier om rökning var en stratifieringsfaktor i randomiseringen eller om 
man analyserade rökning och behandlingseffekt som en del av en multivariat analys. Således 
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exkluderades randomiserade studier där rökning inte var stratifieringsfaktor och där rökning 
endast presenterades som en faktor i univariat analys av effektmått utan multivariat analys. 

PICO approachen för denna systematiska litteraturöversikt och metaanalys var: 

P: Patienter som genomgått onkologisk behandling med strålbehandling, radiokemoterapi, 
cytostatika, målsökande terapi, immunterapi eller endokrinbehandling.  

I: Aktiv rökning under onkologisk behandling.  

C: Icke-rökare eller före detta rökare med samma diagnos och behandling som aktiva rökare. 

O: Behandlingseffekt i form av time-to-event effektmått (tid till lokoregionalt recidiv, DFS, PFS), 
pCR, ORR samt behandlingsrelaterad toxicitet.  

2.4 Selektionsprocess 
Två forskare (MB, GF) genomförde en oberoende litteraturgranskning enligt ovan för att 
identifiera potentiellt lämpliga studier. Alla identifierade studier inhämtades i fulltext. De studier 
som bedömdes lämpliga att inkludera valdes sedan ut genom diskussion mellan MB, GF och en 
tredje forskare (AV).  

2.5 Process för dataextrahering 
Två forskare (MB, GF) gjorde en oberoende dataextraktion av pre-definierade variabler från 
lämpliga studier till en excelfil. Följande data extraherades: första författare, publikationsår, 
tidskrift, studiedesign, inklusionsperiod, antal patienter, uppföljningstid, cancerdiagnos, definition 
av rökvanor, onkologisk behandling samt effektmått av intresse baserad på rökning eller inte.  

2.6 Effektmått 
Avseende aktiv rökning under strålbehandling eller radiokemoterapi ansågs följande effektmått 
som relevanta: tid till lokoregionalt recidiv, DFS samt strålinducerad toxicitet.  

Avseende aktiv rökning under systemisk onkologisk behandling ansågs följande effektmått vara 
relevanta: pCR, ORR, DFS, PFS och behandlingsrelaterad toxicitet. 

Alla behandlingsrelaterade biverkningar av minst grad 2 enligt internationellt accepterade 
manualer (CTCAE eller RTOG) ingick i analyserna. 

2.7 Dataanalys 
Poolade risk kvoter (HR; för lokoregionalt recidiv, DFS, PFS) och oddskvoter (OR; för toxicitet) 
beräknades genom att använda random effects metaanalyser. Riskkvoter och OR från primära 
studier representerade effekten av aktiv rökning under en given behandling jämfört med aldrig 
rökare eller före detta rökare men referensgrupp varierade bland studier. Vi inverterade 
effektstorlekarna genom att byta referenskategori så att aldrig/före detta rökare skulle 
representera referensgrupp genom alla studier. Poolade effekter beräknades för pre-specificerade 
kombinationer av effektmått, behandlingstyp och cancertyp om det fanns minst två primära 
studier med relevanta data. Vi använde logaritmen av HR och OR medan motsvarande 
standardfel användes för att vikta effektstorlek genom inverse variance metod. Om standardfel 
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inte var tillgängliga från primära studier estimerade vi dessa från rapporterade 
konfidensintervaller:  

(se) ̂_log=(log{θ ̂_U }-log{θ ̂_L })/(2×1.96)  Eq.1 

där θ ̂_U och θ ̂_L betecknar övre och nedre gränser av effektstorlek som HR eller OR. Om 
enbart effektstorlek och P value var tillgängliga beräknade vi motsvarande standardpoäng (z) från 
standard normalfördelning som sedan användes för att estimera standardfel: 

(se) ̂_log=log{θ ̂ }/z    Eq.2 

 

där θ betecknar antingen HR eller OR. Empirical Bayes estimation användes för att beräkna 
poolade effekter som sedan exponentieras för att presenteras i original skala. Om poolade estimat 
använde multipla effektstorlekar från samma studier använde vi oss av sandwich-type estimator 
för att konstruera cluster-robust variance-covariance matrix som inkluderade en liten sample 
justering. Alla statistiska analyser genomfördes med hjälp av R (version 4.1.0) genom att använda 
R studio (Version 1.4.1717) och package ‘metafor’. 

En sammanfattande bedömning av evidensstyrka gjordes baserat på principerna för GRADE 
metoden (20). 
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KAPITEL 3 

Resultat 

3.1 Resultat av litteratursökning 
Litteratursökning av de elektroniska databaserna PubMed och ISI Web of Knowledge 
identifierade totalt 8944 studier. Efter genomgång av titel och abstrakt för alla studier kunde 334 
potentiellt lämpliga studier selekteras fram. Ytterligare 32 studier som bedömdes som potentiellt 
lämpliga hittades genom manuell granskning av relevanta systematiska litteraturöversikter.  

Alla potentiellt lämpliga studier inhämtades i fulltext format och 70 av dessa studier uppfyllde 
inklusions- samt exklusionskriterierna och inkluderades i metaanalysen (Fig. 1).  

 
Figur 1. Flödesschema för studieselektion 

För varje metaanalys valdes de studier som redovisade fullständiga resultat avseende typ av 
behandling (strålbehandling, radiokemoterapi, cytostatika, målstyrd behandling, immunterapi) 
och effektmått (lokoregionalt recidiv, sjukdomsfri överlevnad (DFS), progressionsfri överlevnad 
(PFS), toxicitet). En metaanalys kunde genomföras om det fanns minst tre studier med 
fullständiga resultat för varje kombination av behandlingstyp och effektmått. Utifrån det 
statistiska kravet exkluderades några behandlingstyper med fåtal studier (Bacillus Calmette-
Guérin (BCG)-instillationer, endokrinbehandling) och några effektmått av potentiellt intresse 
(patologiskt komplett remission (pCR) och objektiv responsrat (ORR).  

3.2 Beskrivning av lämpliga studier 
Av de 70 utvalda studierna var 56 (80%) retrospektiva, 12 (17%) prospektiva och 2 (3%) 
randomiserade studier. Tjugofem studier (36%) inkluderade patienter med icke-småcellig 
lungcancer, 11 studier (16%) patienter med huvud- och halscancer och 9 studier (13%) patienter 
med bröstcancer. Fyra studier (6%) inkluderade patienter med olika cancerdiagnoser.   
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Antalet patienter i de enskilda studierna varierade mellan 48 och 3439 individer. Trettiofyra 
studier (49%) presenterade data avseende progressionsfri överlevnad (PFS), 18 studier (26%) data 
avseende toxicitet, 12 studier (17%) data avseende lokoregionalt recidiv, 8 studier (11%) data 
avseende sjukdomsfri överlevnad (DFS), 6 studier (9%) data avseende ORR och 4 studier (6%) 
data avseende pCR. 

En sammanfattning av de studier som valdes ut och inkluderades i metaanalysen redovisas i 
Appendix Tabell 1.  

3.3 Tobaksrökning under strålbehandling 
Effekten av aktiv rökning under strålbehandling kunde analyseras genom två effektmått: 
lokoregionalt recidiv och sjukdomsfri överlevnad (DFS). 

Sex studier (4152 patienter) redovisade data avseende aktiv rökning under strålbehandling och 
risk för lokoregionalt recidiv. Resultatet av metaanalysen visar en ökad risk för lokoregionalt 
recidiv för patienter som rökte under behandlingen jämfört med icke-rökare med en poolad HR 
på 1.69 (95% KI: 1.51-1.91; Fig 2).   

 
Figur 2. Forest plot avseende aktiv rökning under strålbehandling och risk för lokoregionalt recidiv. HR > 1 innebär 
ökad risk för rökare under strålbehandling medan HR < 1 innebär lägre risk. Jämförelsegrupp är icke-rökare (före 
detta eller aldrig). 

Fem studier (1696 patienter) redovisade data avseende sjukdomsfri överlevnad (PFS) efter 
strålbehandling bland aktiva rökare jämfört med icke-rökare. Resultatet av metaanalysen visade på 
ett samband mellan rökning under strålbehandling och sämre sjukdomsfri överlevnad (DFS) med 
en poolad HR på 1.77 (95% KI: 1.21-2.58; Fig. 3). 
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Figur 3. Forest plot avseende rökning under strålbehandling och sjukdomsfri överlevnad. HR > 1 innebär sämre 
överlevnad hos rökare under strålbehandling medan HR < 1 innebär bättre överlevnad. Jämförelsegrupp är icke-
rökare (före detta eller aldrig). 

3.4 Tobaksrökning under radiokemoterapi 
Det fanns tillräckligt med data för att undersöka rökningens inverkan på risk för lokoregionalt 
recidiv samt sjukdomsfri överlevnad (DFS) bland patienter som genomgått radiokemoterapi. 

Tre studier (339 patienter - varav 68 patienter med analcancer och 271 patienter med huvud-
halscancer) redovisade data avseende risk för lokoregional recidiv bland patienter som varit aktiva 
rökare under behandlingen jämfört med icke-rökare. Metaanalysen visar att det fanns ett 
samband mellan aktiv rökning och en ökad risk för lokoregionalt recidiv (poolad HR: 4.28; 95% 
KI: 2.06-8.90; Fig. 4). 
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Figur 4. Forest plot avseende rökning under radiokemoterapi och risk för lokoregionalt recidiv. HR > 1 innebär 
ökad risk för rökare under strålbehandling medan HR < 1 innebär lägre risk. Jämförelsegrupp är icke-rökare (före 
detta eller aldrig). 

Fem studier (1492 patienter) analyserade aktiv rökning under behandling med radiokemoterapi i 
relation till sjukdomsfri överlevnad (DFS). Poolad analys visar att rökning under behandling med 
radiokemoterapi hade ett samband med kortare sjukdomsfri överlevnad (DFS) (poolad HR: 2.04; 
95% KI: 1.24-3.38; Fig. 5). 
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Figur 5. Forest plot avseende rökning under radiokemoterapi och sjukdomsfri överlevnad. HR > 1 innebär sämre 
överlevnad hos rökare under radiokemoterapi medan HR < 1 innebär bättre överlevnad. Jämförelsegrupp är icke-
rökare (före detta eller aldrig). 

3.5 Tobaksrökning under cytostatikabehandling 
Sex studier omfattande sju jämförelser (en studie presenterade separata analyser för två olika 
cytostatikaindikationer) och totalt 1489 patienter presenterade data avseende aktiv rökning under 
cytostatikabehandling och progressionsfri överlevnad (PFS). Det fanns inte något samband 
mellan rökning under cytostatikabehandling och försämrad progressionfri överlevnad (PFS) 
(poolad HR: 1.22; 95% KI: 0.63-2.36; Fig. 6). 
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Figur 6. Forest plot avseende rökning under cytostatikabehandling och progressionsfri överlevnad. HR > 1 innebär 
sämre överlevnad för aktiva rökare under cytostatikabehandling medan HR < 1 innebär bättre överlevnad. 
Jämförelsegrupp är icke-rökare (före detta eller aldrig). 

3.6 Tobaksrökning under behandling med målsökande 
terapi 

Litteratursökningen kunde endast identifiera en kategori av målsökande terapi där det fanns 
publicerade studier avseende aktiv rökning och behandlingseffekt: epidermal growth factor 
receptor tyrosinkinashämmare (EGFR TKI:er).  

Tretton studier (2018 patienter) ingick i en poolad analys avseende rökning och progressionsfri 
överlevnad (PFS) bland patienter med EGFR TKI behandling. Resultaten pekade på ett samband 
mellan rökning under behandling med EGFR TKI:er och försämrad progressionsfri överlevnad 
(PFS) med en poolad HR på 1.43 (95% KI: 1.14-1.80; Fig. 7). 
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Figur 7. Forest plot avseende rökning under behandling med EGFR TKI:er och progressionsfri överlevnad. HR > 1 
innebär sämre överlevnad för rökare under EGFR TKI behandling medan HR < 1 innebär bättre överlevnad. 
Jämförelsegrupp är icke-rökare (före detta eller aldrig). 

3.7 Tobaksrökning under behandling med immunterapi 
Fyra studier presenterade tillräckligt med data avseende aktiv rökning under behandling med 
immunterapi (PD-1 eller PD-L1 hämmare) och behandlingseffekt. Metaanalysen kunde inte 
identifiera någon statistiskt signifikant skillnad avseende progressionsfri överlevnad (PFS) för 
patienter som rökte under behandlingen jämfört med icke-rökare (poolad HR: 0.62; 95% KI: 
0.29-1.32; Fig. 8). 
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Figur 8. Forest plot avseende rökning under behandling med immunterapi och progressionsfri överlevnad. HR > 1 
innebär sämre överlevnad hos rökare under immunterapi medan HR < 1 innebär bättre överlevnad. Jämförelsegrupp 
är icke-rökare (före detta eller aldrig) 

3.8 Tobaksrökning och toxicitet vid pågående 
cancerbehandling  

Hur aktiv rökning påverkade risken för toxicitet av onkologisk behandling kunde analyseras för 
två olika cancerbehandlingar: strålbehandling och cytostatikabehandling.  

Nio studier (1500 patienter) redovisade resultat avseende strålinducerad toxicitet (oavsett 
toxicitet) bland patienter som rökte under strålbehandling. Resultaten pekade på ett samband 
mellan rökning under strålbehandling och ökad risk för strålinducerad toxicitet med en OR på 
2.08 (95% KI: 1.59-2.73; Fig. 9). 
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Figur 9. Forest plot avseende rökning under strålbehandling och toxicitet. OR > 1 innebär ökad risk hos rökare 
under strålbehandling medan OR < 1 innebär lägre risk. Jämförelsegrupp är icke-rökare (före detta eller aldrig). 

Sex studier (902 patienter) som inkluderade 9 olika biverkningar (en studie presenterade separata 
data avseende tre biverkningar och en avseende två biverkningar) ingick i en poolad analys 
avseende rökning och risken för cytostatika-inducerad toxicitet. Ingen statistiskt signifikant 
skillnad avseende toxicitetsrisk för rökare jämfört med icke-rökare kunde påvisas (poolad OR: 
0.68; 95% KI: 0.30-1.52; Fig. 10). 
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Figur 10. Forest plot avseende rökning under cytostatikabehandling och risk för toxicitet. OR > 1 innebär ökad risk 
hos rökare under cytostatikabehandling medan OR < 1 innebär lägre risk. Jämförelsegrupp är icke-rökare (före detta 
eller aldrig). 

3.9 Gradering av evidens enligt GRADE 
Evidensgradering för alla jämförelser (enligt GRADE metoden) presenteras i Tabell 1.  
Evidensgraden varierade från ”mycket låg” till ”moderat”. Evidensen avseende aktiv rökning och 
cytostatika-inducerad toxicitet vad den enda jämförelse som graderades som mycket låg.  
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Tabell 1. Evidensgradering avseende tobaksrökning och behandlingseffekt samt 
toxicitet av cancerbehandling 

N 
studier 
      

Bedömning av evidens Effekt Evidensgrad 

Studiedesign Bias Inkonsekvens Indirektitet Oprecision Annat N 
patienter 

Poolad 
effekt 
(95% 
KI) 

 

Lokoregionalt recidiv efter strålbehandling hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

6 observation allvarligt icke allvarligt icke 
allvarligt 

icke 
allvarligt 

inget 4152 1,69 
(1,51-
1,91) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderat 

Sjukdomsfri överlevnad efter strålbehandling hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

5 observation allvarligt icke allvarligt icke 
allvarligt 

icke 
allvarligt 

inget 1696 1,77 
(1,21-
2,58) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderat 

Lokoregionalt recidiv efter radiokemoterapi hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

3 observation allvarligt icke allvarligt icke 
allvarligt 

allvarligt inget 339 4,28 
(2,06-
8,09) 

⨁⨁◯◯ 
Låg 

Sjukdomsfri överlevnad efter radiokemoterapi hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

5 observation allvarligt icke allvarligt icke 
allvarligt 

icke 
allvarligt 

inget 1492 2,04 
(1,24-
3,38) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderat 

Progressionsfri överlevnad av cytostatika hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

6 observation allvarligt allvarligt icke 
allvarligt 

Icke 
allvarligt 

inget 1489 1,22 
(0,63-
2,36) 

⨁⨁◯◯ 
Låg 

Progressionsfri överlevnad av EGFR-TKI:er hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

13 observation allvarligt allvarligt icke 
allvarligt 

Icke 
allvarligt 

inget 2018 1,43 
(1,14-
2,08) 

⨁⨁◯◯ 
Låg 

Progressionsfri överlevnad av immunterapi hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

4 observation allvarligt icke allvarligt icke 
allvarligt 

allvarligt inget 1371 0,62 
(0,29-
1,32) 

⨁⨁◯◯ 
Låg 
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Strål-inducerad toxicitet hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

9 observation allvarligt icke allvarligt icke 
allvarligt 

icke 
allvarligt 

inget 1500 2,08 
(1,53-
2,73) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderat 

Cytostatika-inducerad toxicitet hos patienter som röker vs. patienter som inte röker 

6 observation allvarligt allvarligt icke 
allvarligt 

allvarligt inget 902 0,68 
(0,30-
1,52) 

⨁◯◯◯ 
Mycket låg 

Förkortningar: N, nummer; KI, konfidensintervall; EGFR-TKI:er, Epidermal Growth Factor Receptor-
Tyrosine Kinase Inhibitors.   
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KAPITEL 4 

Diskussion och 
implementering 

4.1 Huvudsakliga fynd 
Genom att utföra en systematisk litteraturöversikt och metaanalys kunde nuvarande evidens 
avseende aktiv rökning under onkologisk behandling och dess påverkan på behandlingseffekt och 
behandlingsrelaterad toxicitet studeras. Resultatet pekar på att aktiv rökning under 
strålbehandling eller kemoradioterapi har negativ inverkan på effekter såsom risk för 
lokoregionalt recidiv och sjukdomsfri överlevnad (DFS) med moderat evidensgrad (undantaget 
risk för lokoregionalt recidiv efter radiokemoterapi som hade låg evidensgrad) samt en ökad risk 
för strålningsorsakade biverkningar med moderat evidensgrad. Rökning verkar däremot inte 
påverka systemisk onkologisk behandling med undantag för behandling med EGFR-TKI:er där 
rökning hade ett samband med försämrad progressionsfri överlevnad (PFS). Evidensen avseende 
rökning och systemisk onkologisk behandling är mer begränsad än för strålbehandling och 
evidensgraden är låg vilket försvårar generaliserbarheten av dessa resultat i klinisk praxis och 
understryker behovet av ytterligare studier inom området. 

4.2 Studiens styrkor och svagheter  
Studien är en summering av nuvarande evidens och baserad på en bred och systematisk 
litteratursökning oberoende av enskild cancerdiagnos eller given behandling. Detta kan betraktas 
som en styrka i studien i relation till tidigare studier där man ofta undersökt effekten av rökning 
vid en specifik cancerdiagnos eller onkologisk behandling. Att inkludera studier oavsett 
cancerdiagnos eller onkologisk behandling ger möjlighet att studera hur rökning påverkar olika 
onkologiska behandlingar och dra slutsatser som berör cancerpatienter i stort och inte endast 
patienter med en specifik cancerdiagnos.  

En ytterligare styrka är att den endast inkluderar tidigare studier som tagit hänsyn till risk för 
confounding by indication eller selektionsbias med hjälp av multivariat analyser. Denna aspekt är 
viktig vid inklusion av observationsstudier i en metaanalys eftersom risk för selektionsbias är 
större vid observationsstudier och kan leda till ett poolat resultat som överdriver eller 
underskattar ett potentiellt samband (21). Av samma anledning exkluderades tidigare 
randomiserade studier som inte använde rökning som stratifieringsfaktor i randomiseringen eller i 
en multivariat modell utan istället presenterade data om rökning och behandlingseffekt som en 
subgruppsanalys. Detta gjordes då en subgruppsanalys kan leda till överskattade effekter när de 
poolas i en metaanalys (22). 

GRADE metoden är ett vedertaget system för att gradera evidens. Att GRADE metoden 
användes i denna studie underlättar implementeringen av resultatet i klinisk praxis då detta 
möjliggör för enskilda kliniker att se evidensgraden för varje poolad analys.     

Användningen av strikta inklusionskriterier i denna metaanalys ledde till exklusion av många 
potentiellt lämpliga studier. Detta omöjliggjorde en metaanalys avseende rökningens inverkan på 
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effektmått som pCR (för patienter som får onkologisk behandling inför kirurgi) och ORR samt 
rökningens inverkan på brakyterapi, målsökande terapier (förutom EGFR-TKI:er) och 
endokrinbehandling.  

En annan svaghet i studien är att det inte gick att studera om det förelåg någon skillnad i 
behandlingseffekt mellan före detta rökare och aldrig rökare då referensgruppen bestod av 
patienter som antingen var före detta rökare eller aldrig rökare. I de studier som inkluderades i 
metaanalysen fanns ingen information om rökningsvanor efter avslutad onkologisk behandling 
vilket medföljde att det tyvärr inte gick att studera om rökavvänjning efter onkologisk behandling 
påverkar prognosen.   

4.3 Jämförelse med andra studier i ämnet 
I denna studie var aktiv rökning förenad med en försämrad effekt av strålbehandling samt en 
ökad risk för biverkningar av strålbehandling. Dessa resultat är även bekräftande i andra studier. 
Det finns tidigare metaanalyser som studerat specifika cancerdiagnoser såsom huvud-hals 
maligniteter (14) och prostatacancer (15) som visar liknande resultat. Den nuvarande studien 
förstärker evidensen och bekräftar liknande resultat med eller utan samtidig cytostatikabehandling 
och oberoende av cancerdiagnos. Det finns en tydlig biologisk förklaringsmodell för hur rökning 
kan påverka strålbehandlingseffekten; genom en nikotin-inducerad ökad återväxt av cancerceller 
efter varje strålbehandlingstillfälle (24) och genom att skapa en syrefattig miljö runt tumören 
vilket minskar strålbehandlingseffekten (25). En tidigare publicerad metaanalys har även visat en 
tydligt ökad risk för sena biverkningar av strålbehandling, såsom sekundär lungcancer och 
hjärtrelaterad död, bland rökare som genomgått adjuvant strålbehandling för bröstcancer jämfört 
med icke-rökare (23).  

Effekten av aktiv rökning under cytostatikabehandling är mindre studerad jämfört med 
strålbehandling. Även om det finns potentiella biologiska förklaringar för hur rökning kan 
påverka behandlingseffekten av cytostatika, främst genom påverkan av enzymer som 
metaboliserar cytostatika (26), kunde en potentiell negativ relation inte bekräftas. En förändrad 
aktivitet av ett visst enzym torde enbart påverka de läkemedel som metaboliseras av just detta 
enzym. Därför kan man inte utesluta effekt av rökning på alla typer av cytostatika.  
Evidensgraderingen för dessa jämförelser var även ”mycket låg” och ”låg”. 

Ytterligare två typer av systemisk onkologisk behandling kunde analyseras i nuvarande 
metaanalys: behandling med EGFR-TKI:er bland patienter med lungcancer och immunterapi 
med PD-1 eller PD-L1 hämmare.  

Avseende EGFR-TKI:er och rökning bekräftade studien resultatet av tidigare studier där man 
fann att icke-rökare har bättre behandlingseffekt av EGFR-TKI:er jämfört med rökare (27,28). 
Negativ påverkan av rökning under behandling med EGFR-TKI:er kan förklaras både av en 
nikotin-inducerad resistensmekanism (29) och av en farmakokinetisk effekt då rökningen leder till 
förändrad enzymaktivitet som i sin tur kan leda till snabbare utsöndring av läkemedel från 
kroppen (30). 

För immunterapi kunde metaanalysen inte påvisa någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
aktiva rökare och icke-rökare. Dock var evidensgraden låg för denna analys och endast 4 studier 
inkluderades. Det finns dock andra metaanalyser baserade på subgruppsanalyser publicerade som 
indicerat en bättre behandlingseffekt av immunterapi bland rökare (31,32). Detta samband kan 
spegla att rökare har en högre sannolikhet för fler mutationer i sina tumörceller (ökad 
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mutationsbörda (33)) vilket är en potentiell prediktiv biomarkör för positiv behandlingseffekt av 
immunterapi (34).  

4.4 Implementering av studieresultat i klinisk praxis 
Resultaten av denna metaanalys beskriver aktuellt evidensläge avseende hur aktiv rökning under 
pågående onkologisk behandling kan påverka behandlingseffekt och behandlingsrelaterad 
toxicitet. Potentiella kopplingar mellan rökning och cancerbehandling presenteras i poolade 
analyser oberoende av cancerdiagnos och, i den mån det finns data, även för specifika 
cancerdiagnoser. Resultaten kan med fördel användas av sjukvårdspersonal vid diskussion med 
cancerpatienter om hur rökning kan påverka den onkologiska behandlingen i syfte att motivera 
patienter till varför rökavvänjning innan behandlingsstart är viktigt samt användas i 
informationsmaterial.  

4.5 Kunskapsluckor och framtida forskning 
Denna systematiska litteratursökning identifierade flera kunskapsluckor som kan användas som 
stöd för inriktning av framtida forskning. 

Det finns begränsat med evidens avseende rökning och cytostatikabehandling. Framtida studier 
inom detta ämne bör ta hänsyn till och minimera risk för confounding by indication och 
selektionsbias. Dessutom är evidensen begränsad, eller saknas helt, avseende rökning och andra 
typer av systemisk onkologisk behandling som målsökande behandling (med undantag för 
EGFR-TKI:er), antikroppsbehandling (med undantag för PD-1/PD-L1 antikroppar) och 
endokrin behandling. Förutom studier om EGFR-TKI:er finns bara en enda publicerad studie 
om rökning och andra TKI:er; det är en studie med sunitinib som visade en negativ inverkan på 
progressionsfri överlevnad vid samtidig rökning (35). En annan studie indicerade att rökning 
under behandling med aromatashämmare (endokrinbehandling vid bröstcancer) ökar risken för 
recidiv, men det finns förnärvarande inga andra studier som bekräftar denna observation (36). 
Likaså har en studie visat att rökning under behandling med trastuzumab (antikroppsbehandling 
mot HER2-receptorn) bland patienter med HER2-positiv bröstcancer hade ett samband med 
sämre sjukdomsfri överlevnad (DFS) (37) men det finns för närvarande inga andra studier som 
kan bekräfta eller avfärda detta samband. Förutom behov av kliniska observationer kring effekter 
av aktiv rökning under onkologisk behandling bör biologiska mekanismer bakom potentiella 
effekter undersökas för att möjliggöra en robust förklaringsmodell med klinisk evidens och 
biologisk rational.  

Framtida studier behöver också inrikta sig på att studera rökningens påverkan på andra 
effektmått relevanta för onkologisk behandling som till exempel patologisk komplett respons 
(pCR) och objektiv responsrat (ORR). Dessa effektmått kan ge en tidig indikation om effekten av 
en onkologisk behandling och avslöja potentiella och ännu okända samband mellan rökning och 
onkologisk behandling.  

4.6 Slutsatser 
Denna rapport bygger på relevanta studier som sökts fram och sedan valts ut baserat på strikta 
kriterier och sedan slagits ihop och genomgått metaanalys av hur, och med vilken evidensgrad, 
aktiv tobaksrökning under pågående onkologisk behandling kan påverka behandlingseffekt och 
toxicitet. 
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• Aktiv rökning under pågående strålbehandling, med eller utan samtidig cytostatika, hade 
ett samband med ökad risk för lokoregionalt recidiv och försämrad sjukdomsfri 
överlevnad (DFS) jämfört med icke-rökare samt ökad risk för strål-inducerad toxicitet. 
Dessa samband är kliniskt relevanta då evidensgraden för tre av fyra jämförelser är 
moderat och det finns en tydlig biologisk förklaringsmodell.  

• Aktiv rökning under cytostatikabehandling tycks inte påverka behandlingseffekten eller 
risken för biverkningar, men evidensgraderingen varierar från ”mycket låg” till ”låg”. 
Med tanke på den låga evidensgraden kombinerat med en rimlig biologisk 
förklaringsmodell för att samtidig rökning kan hämma cytostatikas effekter, behövs fler 
studier inom detta område.  

• Aktiv rökning under behandling med EGFR-TKI:er hade samband med sämre 
behandlingseffekt. Sambandet stöds av evidens för en bakomliggande biologisk 
förklaringsmodell. Det saknas evidens avseende potentiella effekter av aktiv rökning 
under behandling med andra målsökande terapier i form av kinashämmare eller 
antikroppsbehandlingar (med undantag för PD-1 och PD-L1 antikroppar). 

• Effekten av aktiv rökning under behandling med immunterapi (PD-1/PD-L1 hämmare) 
har studerats och givit motstridiga resultat varför ytterligare studier som försöker 
minimera risk för bias är av intresse.   

  



REGIONALA CANCERCENTRUM  

25 

Referenser 
1. Agudo A, Bonet C, Travier N, et al. Impact of cigarette smoking on cancer risk in the European 

prospective investigation into cancer and nutrition study. J Clin Oncol. 2012;30:4550–4557. 
2. Gandini S, Botteri E, Iodice S, et al. Tobacco smoking and cancer: a meta-analysis. Int J Cancer. 

2008;122:155–164. 
3. Ordóñez-Mena JM, Schöttker B, Mons U, et al. Quantification of the smoking-associated cancer 

risk with rate advancement periods: meta-analysis of individual participant data from cohorts of 
the CHANCES consortium. BMC Med. 2016;14:62. Published 2016 Apr 5. 

4. Walter V, Jansen L, Hoffmeister M, Brenner H. Smoking and survival of colorectal cancer 
patients: systematic review and meta-analysis. Ann Oncol. 2014;25:1517–1525. 

5. Bérubé S, Lemieux J, Moore L, Maunsell E, Brisson J. Smoking at time of diagnosis and breast 
cancer-specific survival: new findings and systematic review with meta-analysis. Breast Cancer 
Res. 2014;16(2):R42. 

6. van Imhoff LC, Kranenburg GG, Macco S, et al. Prognostic value of continued smoking on 
survival and recurrence rates in patients with head and neck cancer: A systematic review. Head 
Neck. 2016;38 Suppl 1:E2214–E2220. 

7. Parsons A, Daley A, Begh R, Aveyard P. Influence of smoking cessation after diagnosis of early 
stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis. 
BMJ. 2010;340:b5569. 

8. Tabuchi T, Ito Y, Ioka A, Nakayama T, Miyashiro I, Tsukuma H. Tobacco smoking and the risk 
of subsequent primary cancer among cancer survivors: a retrospective cohort study. Ann Oncol. 
2013;24:2699–2704. 

9. Taylor C, Correa C, Duane FK, et al. Estimating the Risks of Breast Cancer Radiotherapy: 
Evidence From Modern Radiation Doses to the Lungs and Heart and From Previous 
Randomized Trials. J Clin Oncol. 2017;35:1641–1649. 

10. Mills E, Eyawo O, Lockhart I, et al. Smoking cessation reduces postoperative complications: a 
systematic review and meta-analysis. Am J Med 2011;124:144-54 

11. Sørensen LT. Wound healing and infection in surgery. The clinical impact of smoking and 
smoking cessation: A systematic review and meta-analysis. Arch Surg 2012;147:373-83. 

12. Hawkes AL, Lynch BM, Owen N, at al. Lifestyle factors associated concurrently and 
prospectively with co-morbid cardiovascular disease in a population-based cohort of colorectal 
cancer survivors. Eur J Cancer 2011;47:267-76. 

13. Kenfield SA, Stampfer MJ, Chan JM, Giovannucci E. Smoking and prostate cancer survival and 
recurrence. JAMA. 2011;305:2548–2555. 

14. Smith J, Nastasi D, Tso R, Vangaveti V, Renison B, Chilkuri M. The effects of continued 
smoking in head and neck cancer patients treated with radiotherapy: A systematic review and 
meta-analysis. Radiother Oncol. 2019;135:51–57. 

15. Foerster B, Pozo C, Abufaraj M, et al. Association of Smoking Status With Recurrence, 
Metastasis, and Mortality Among Patients With Localized Prostate Cancer Undergoing 
Prostatectomy or Radiotherapy: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. 
2018;4:953–961. 

16. de Graan AJ, Loos WJ, Friberg LE, et al. Influence of smoking on the pharmacokinetics and 
toxicity profiles of taxane therapy. Clin Cancer Res. 2012;18:4425–4432. 

17. O'Malley M, King AN, Conte M, Ellingrod VL, Ramnath N. Effects of cigarette smoking on 
metabolism and effectiveness of systemic therapy for lung cancer. J Thorac Oncol. 2014;9:917–
926. 

18. Lee KWC, Lord SJ, Kasherman L, et al. The impact of smoking on the effectiveness of immune 
checkpoint inhibitors - a systematic review and meta-analysis. Acta Oncol. 2020;59:96–100. 



REGIONALA CANCERCENTRUM 

26 

19. Persson M, Simonsson M, Markkula A, Rose C, Ingvar C, Jernström H. Impacts of smoking on 
endocrine treatment response in a prospective breast cancer cohort. Br J Cancer. 2016;115:382–
390. 

20. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to 
recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. 
2013;66:719-25. 

21. Metelli S, Chaimani A. Challenges in meta-analyses with observational studies. Evid 
Based Ment Health. 2020;23:83-87. 

22. Altman DG. Clinical trials: subgroup analyses in randomized trials--more rigour needed. 
Nat Rev Clin Oncol. 2015;12:506-7. 

23. Taylor C, Correa C, Duane FK, et al; Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. 
Estimating the Risks of Breast Cancer Radiotherapy: Evidence From Modern Radiation 
Doses to the Lungs and Heart and From Previous Randomized Trials. J Clin Oncol. 
2017;35:1641-1649. 

24. Warren GW, Romano MA, Kudrimoti MR, Randall ME, McGarry RC, Singh AK, 
Rangnekar VM. Nicotinic modulation of therapeutic response in vitro and in vivo. Int J 
Cancer. 2012;131:2519-27. 

25. Wouters BG, Brown JM. Cells at intermediate oxygen levels can be more important than 
the "hypoxic fraction" in determining tumor response to fractionated radiotherapy. 
Radiat Res. 1997;147:541-50. 

26. O'Malley M, King AN, Conte M, Ellingrod VL, Ramnath N. Effects of cigarette smoking 
on metabolism and effectiveness of systemic therapy for lung cancer. J Thorac Oncol. 
2014;9:917-926. 

27. Hasegawa Y, Ando M, Maemondo M, Yamamoto S, Isa S, Saka H, Kubo A, Kawaguchi 
T, Takada M, Rosell R, Kurata T, Ou SH. The role of smoking status on the progression-
free survival of non-small cell lung cancer patients harboring activating epidermal growth 
factor receptor (EGFR) mutations receiving first-line EGFR tyrosine kinase inhibitor 
versus platinum doublet chemotherapy: a meta-analysis of prospective randomized trials. 
Oncologist. 2015;20:307-15. 

28. Li X, Huang C, Xie X, Wu Z, Tian X, Wu Y, Du X, Shi L. The impact of smoking status 
on the progression-free survival of non-small cell lung cancer patients receiving 
molecularly target therapy or immunotherapy versus chemotherapy: A meta-analysis. J 
Clin Pharm Ther. 2021;46:256-266. 

29. Wang S, Takayama K, Tanaka K, Takeshita M, Nakagaki N, Ijichi K, Li H, Nakanishi Y. 
Nicotine induces resistance to epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor 
by α1 nicotinic acetylcholine receptor-mediated activation in PC9 cells. J Thorac Oncol. 
2013;8:719-25. 

30. Hamilton M, Wolf JL, Rusk J, Beard SE, Clark GM, Witt K, Cagnoni PJ. Effects of 
smoking on the pharmacokinetics of erlotinib. Clin Cancer Res. 2006;12:2166-71. 

31. Nie RC, Duan JL, Liang Y, Chen XJ, Chen YM, Luo TQ, Chen GM, Wang Y, Li YF. 
Smoking status-based efficacy difference in anti-PD-1/PD-L1 immunotherapy: a 
systematic review and meta-analysis. Immunotherapy. 2020;12:1313-1324. 

32. Zhao W, Jiang W, Wang H, He J, Su C, Yu Q. Impact of Smoking History on Response 
to Immunotherapy in Non-Small-Cell Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Front Oncol. 2021;11:703143. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

27 

33. Alexandrov LB, Nik-Zainal S, Wedge DC, et al. Signatures of mutational processes in 
human cancer. Nature. 2013;500:415-21. 

34. Chae YK, Davis AA, Raparia K, Agte S, Pan A, Mohindra N, Villaflor V, Giles F. 
Association of Tumor Mutational Burden With DNA Repair Mutations and Response to 
Anti-PD-1/PD-L1 Therapy in Non-Small-Cell Lung Cancer. Clin Lung Cancer. 
2019;20:88-96. 

35. Keizman D, Gottfried M, Ish-Shalom M, Maimon N, Peer A, Neumann A, Hammers H, 
Eisenberger MA, Sinibaldi V, Pili R, Hayat H, Kovel S, Sella A, Boursi B, Weitzen R, 
Mermershtain W, Rouvinov K, Berger R, Carducci MA. Active smoking may negatively 
affect response rate, progression-free survival, and overall survival of patients with 
metastatic renal cell carcinoma treated with sunitinib. Oncologist. 2014;19:51-60. 

36. Persson M, Simonsson M, Markkula A, Rose C, Ingvar C, Jernström H. Impacts of 
smoking on endocrine treatment response in a prospective breast cancer cohort. Br J 
Cancer. 2016;115:382-9. 

37. Furrer D, Jacob S, Michaud A, Provencher L, Lemieux J, Diorio C. Association of 
Tobacco Use, Alcohol Consumption and HER2 Polymorphisms With Response to 
Trastuzumab in HER2-Positive Breast Cancer Patients. Clin Breast Cancer. 
2018;18:e687-e694. 

  



REGIONALA CANCERCENTRUM 

28 

Appendix 
Appendix Tabell 1. Beskrivning av lämpliga studier 

Författare 
(Publikationsår) 

Studietyp Typ av cancer N patienter Effektmått Inklusion i 
meta-

analysen 

Agarwal (2009) Retrospective Huvud-halscancer 627 LRR, DFS Ja 

Ajili (2013) Retrospective Urinblåsecancer 112 DFS Nej 

Al-Mamgani (2013) Retrospective Huvud-halscancer 906 LRR Ja 

Barnett (2011) Retrospective Bröstcancer 1014 Toxicitet 
(hudtoxicitet) 

Ja 

Boeri (2019) Retrospective Urinblåsecancer 201 pCR, LRR Nej 

Cho (2019) Retrospective Lungcancer 178 ORR, PFS Ja 

Choi (2014) Retrospective Lungcancer 130 PFS Ja 

Cortellini (2020) Retrospective Lungcancer 391 ORR, PFS Ja 

Cozzarini (2016) Prospective Prostatacancer 125 Toxicitet 
(lymfopeni) 

Ja 

de Graan (2012) Retrospective Olika typer 276 Toxicitet 
(neutropeni) 

Ja 

de Jongh (2003) Retrospective Olika typer 400 Toxicitet 
(njurtoxicitet, 
ototoxicitet, 

neurotoxicitet) 

Ja 

De Langhe (2014) Retrospective Bröstcancer 374 Toxicitet Ja 

Dolan (2017) Retrospective Germcellstumörer 446 Toxicitet 
(neurotoxicitet) 

Ja 

Fang (2018) Retrospective Esofaguscancer 313 pCR Nej 

Fortin (2008) Retrospective Huvud-halscancer 1871 LRR Ja 

Fujimoto (2018) Retrospective Lungcancer 613 PFS Ja 

Furrer (2017) Retrospective Bröstcancer 131 DFS Nej 

Fyles (2002) Prospective Cervixcancer 100 LRR, DFS Ja 

Gillison (2012) Randomized Huvud-halscancer 256 DFS Ja 

Goldvaser (2017) Retrospective Bröstcancer 617 DFS Nej 

Guo (2014) Retrospective Huvud-halscancer 400 DFS Ja 

Hoff (2012) Prospective Huvud-halscancer 232 LRR, DFS Ja 
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Huang (2014) Retrospective Esofaguscancer 282 pCR Nej 

Igawa (2016) Retrospective Lungcancer 116 PFS Ja 

Isohashi (2012) Retrospective Cervixcancer 77 Toxicitet 
(gastrointestinala 

besvär) 

Nej 

Itaya (2007) Retrospective Lungcancer 98 PFS Ja 

Jain (2015) Retrospective Lungcancer 83 PFS Ja 

Kanai (2009) Retrospective Pancreascancer 103 Toxicitet 
(neutropeni) 

Ja 

Keizman (2013) Retrospective Njurcancer 278 PFS Ja 

Kelemen (2015) Retrospective Ovarialcancer 432 PFS Ja 

Kim (2013) Retrospective Urinblåsecancer 139 pCR, LRR Nej 

Kim (2014) Retrospective Lungcancer 222 PFS Ja 

Kim (2018) Retrospective Lungcancer 142 PFS Ja 

Kim (2014) Retrospective Lungcancer 189 PFS Nej 

Levy (2014) Retrospective Huvud-halscancer 189 LRR, DFS Ja 

Lill (2007) Retrospective Bröstcancer 268 Toxicitet 
(hudtoxicitet) 

Ja 

Lim (2014) Retrospective Lungcancer 242 PFS Ja 

Liskamp (2016) Retrospective Huvud-halscancer 82 LRR Ja 

Lu (2013) Retrospective Lungcancer 119 ORR Nej 

Mai (2007) Retrospective Analcancer 68 LRR Ja 

Markoczy (2018) Prospective Lungcancer 62 PFS Ja 

Mileshkin (2014) Prospective Corpuscancer 500 DFS Ja 

Miller (2019) Retrospective Lungcancer 70 DFS Ja 

Nakagawa (2012) Prospective Lungcancer 3439 Toxicitet 
(lungtoxicitet) 

Nej 

Ng (2019) Retrospective Lungcancer 189 PFS Ja 

Nishinarita (2018) Retrospective Lungcancer 248 PFS Ja 

O´Malley (2013) Retrospective Olika typer 77 Toxicitet 
(neutropeni) 

Ja 

Ouyang (2013) Retrospective Huvud-halscancer 1849 DFS Nej 
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Pan (2014) Retrospective Lungcancer 48 PFS Ja 

Pantarotto (2007) Retrospective Prostatacancer 416 LRR, biokemisk 
DFS 

Ja 

Park (2018) Retrospective Lungcancer 472 PFS Nej 

Park (2016) Retrospective Lungcancer 227 PFS Ja 

Persson (2016) Prospective Bröstcancer 1065 DFS Ja 

Pickles (2004) Retrospective Prostatacancer 417 Biokemisk DFS Nej 

Pignol (2014) Prospective Bröstcancer 257 Toxicitet 
(hudtoxicitet) 

Ja 

Sfakianos (2010) Retrospective Urinblåsecancer 623 ORR, LRR, DFS Nej 

Sharp (2013) Randomized Urinblåsecancer 384 Toxicitet 
(hudtoxicitet) 

Ja 

Simino (2020) Prospective Olika typer 269 Toxicitet 
(illamående) 

Ja 

Solanski (2013) Prospective Prostatacancer 300 biokemisk DFS, 
toxicitet 

(urogenitala 
besvär)  

Ja 

Stankovic (2016) Prospective Prostatacancer 94 Toxicitet 
(urogenitala 

besvär) 

Nej 

Steinberger (2015) Retrospective Prostatacancer 1041 biokemisk DFS, 
toxicitet 

(urogenitala 
besvär) 

Ja 

Tho (2005) Retrospective Bröstcancer 92 Toxicitet Ja 

Tsao (2006) Retrospective Lungcancer 492 PFS Ja 

Vatc (2014) Retrospective Huvud-halscancer 72 Toxicitet 
(mukosit) 

Nej 

Vilhonen (2019) Retrospective Lungcancer 80 PFS Ja 

Waggoner (2006) Prospective Cervixcancer 275 DFS Ja 

Won (2011) Retrospective Lungcancer 87 PFS Ja 

Xie (2013) Retrospective Huvud-halscancer 75 DFS Nej 

Ying (2014) Retrospective Lungcancer 263 ORR, PFS Ja 

Zeng (2013) Retrospective Lungcancer 159 PFS Ja 

Förkortningar: N, nummer; LRR, lokoregionalt recidiv; DFS, disease-free survival; PFS, progression-
free survival; ORR, objective response rate; pCR, pathologic complete response. 
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