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Livet/at leve med  
ALK-positiv lungekræft
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Alle kan blive ramt af lungekræft:
en introduktion til ALK-positiv lungekræft

ALK-genet (anaplastisk lymfomkinase-genet) 
og ALK-positiv lungekræft

Lungekræft er en kompleks sygdom, der kan skyldes forskellige ting. Du har fået denne 
brochure, fordi du eller en, som du yder omsorg til, er blevet diagnosticeret med ALK-positiv 
lungekræft.

Din diagnose med ALK-positiv lungekræft
Din indledende lungekræftdiagnose er baseret på forskellige test, herunder en 
billedundersøgelse af din brystkasse (f.eks. røntgen- eller CT-scanning) og andre dele 
af din krop1. Derefter er der taget en vævsprøve fra din lunge (en såkaldt biopsi*) for at 
finde ud af2:
• hvordan din tumor ser ud under et mikroskop
• om din kræft er forbundet med genetiske forandringer (f.eks. forandringer i  
 ALK-genet (anaplastisk lymfomkinase-genet)*, EGFR-genet (epidermal vækst- 
 faktorreceptor-genet)* eller andre receptortyrosinkinase-gener som f.eks. ROS1*)
Undersøgelserne har bekræftet, at du har ALK-positiv lungekræft.

De genetiske forandringer, der er relateret 
til lungekræft, opstår typisk i løbet af en 
persons liv; dette gælder også for patienter 
med ALK-positiv lungekræft.

Disse forandringer kaldes somatiske*,  
dvs. de er ikke arvelige.

I nogle tilfælde skyldes de somatiske 
forandringer af generne miljømæssige 
faktorer, men ofte er der tale om tilfældige 
hændelser, der opstår uden en årsag7.

Hvad er der sket med mit ALK-gen? 
Kromosomer indeholder gener, og hvert gen i kroppen indeholder 
oplysninger, der er nødvendige for at danne proteiner. 
Proteiner har specifikke opgaver eller funktioner i kroppen8.

De fleste personer med lungekræft har 
”typen” ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)*3. 
En procentdel af disse personer4 er lige 
som dig testet positive for ALK-positiv 
lungekræft. Det betyder, at din kræft skyldes 
en forandring i ALK-genet4.

Personer, der diagnosticeres med ALK-positiv 
lungekræft, vil typisk være5:

• under 50 år, når de får diagnosen 
• ikke-rygere

 Personer, der er diagnosticeret med ALK-
positiv lungekræft, kan have andre behov og 
bekymringer end dem, der har andre typer 
lungekræft.

Nok så vigtigt: Der findes specifik medicin til 
behandling af ALK-positiv lungekræft6.

Denne brochure indeholder oplysninger til personer med ALK-positiv lungekræft og deres pårørende.  
Du kan enten læse hele brochuren eller blot de afsnit, du synes, er mest relevante for dig. * Der er yderligere oplysninger i ordlisten.

ALK-positiv lungekræft* opstår, når dele af ALK-genet er revet 
over og binder sig til et andet gen, hvormed der skabes en 
fusion (eller forbindelse) mellem ALK-genet og det andet gen. 
Dette kaldes også “rearrangement” eller “translokation”*5,10.

ALK-genet indeholder instruktioner til 
dannelsen af ALK-receptortyrosinkinase  
– et protein, der indgår i den signalvej, som 
styrer cellevæksten og -delingen9.

Translokeret gen

Translokeret genALK-gen

Et andet gen

ALK-gen

Et andet gen

Denne type mutation forhindrer signalvejen 
i at sende en besked til cellerne om, at de 
skal holde op med at vokse. Det betyder, at 
cellerne begynder at vokse ukontrolleret, 
og det fører til fremvækst af en tumor11.

Normale 
kromosomer

Tumor

Gener
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Jeg er blevet diagnosticeret med ALK- 
positiv lungekræft - Hvad sker der nu?
Når diagnosen ALK-positiv lungekræft stilles, 
kan det påvirke dig og din familie på mange 
måder. I kan alle have behov for tid og plads til 
at tænke over, hvordan sygdommen vil påvirke 
jeres liv.

Det er ikke unormalt at føle sig chokeret, bange, 
vred eller ked af det, når man får en lungekræft-
diagnose12.

Diagnosen ALK-positiv lungekræft stilles typisk 
på et senere tidspunkt, da det kan tage lidt 
ekstra tid at udføre den genetiske analyse. Du 
kan godt blive overrumplet over at få at vide, at 
du har ALK-positiv lungekræft, og det kan føre til 
mange nye tanker, følelser og spørgsmål.

Der er heldigvis udviklet adskillige behandlinger 
til at forsinke eller stoppe spredningen af 
ALK-positiv lungekræft (såkaldt “målrettede 
behandlinger”)*13.

Dit behandlerteam kan omfatte en 
speciallæge i kræft (onkolog), en 
kræftsygeplejerske og andre eksperter12.

Beslutningen om, hvilken behandling der er 
bedst for dig, bør baseres på flere faktorer, 
herunder:

• resultatet af vævsprøven

• eventuel spredning af kræften til andre dele  
 af kroppen (metastaser*)

• eventuelle andre sygdomme, der påvirker  
 dit fysiske helbred

• dine egne præferencer og prioriteringer.

Når du skal til at få din hverdag i gang igen og begynde dit nye liv med ALK-positiv 
lungekræft, får du måske lyst til at overveje dine præferencer og prioriteringer.

Til at starte med kan du overveje dine svar på nedenstående spørgsmål, måske 
sammen med dit behandlerteam og/eller dine pårørende.

• Forstår jeg, hvad ALK-positiv lungekræft  
 er, og hvad det betyder for mig?
• Ved jeg, hvilke behandlinger der er  
 tilgængelige for mig?
• Kender jeg symptomerne på sygdommen  
 og bivirkningerne ved behandlingen, og  
 kan jeg adskille disse fra hinanden?
• Hvilken type behandling vil jeg gerne  
 have?
• Vil jeg gerne have en behandling med så  
 få bivirkninger som muligt?
• Ønsker jeg det længst mulige liv, uanset  
 behandlingens bivirkninger?
• Vil jeg helst have piller eller injektioner?

 • Hvordan har jeg det med min diagnose?
• Hvad kan jeg bede min(e) pårørende om  
 at gøre for mig?
• Hvem kan jeg ellers bede om hjælp, hvis  
 jeg får brug for det?
• Hvad kan jeg gøre for at hjælpe mig selv?
• Hvordan kan diagnosen påvirke mine  
 relationer?
• Har jeg lyst til at fortsætte med at  
 arbejde?
• Har jeg lyst til at blive ved med at  
 forsørge min familie?
• Er der noget ved min sygdom, som jeg  
 ønsker at vide mere om?
• Ved jeg, hvor jeg kan få yderligere  
 oplysninger?

Se s. 12-13 for yderligere oplysninger om behandlinger mod ALK-positiv lungekræft.

Mine præferencer og prioriteringer

Det er en god idé at tage dig tid til at sætte dig ind i de tilgængelige behandlinger 
og drøfte dem med dit behandlerteam på hospitalet og med din(e) pårørende

* Der er yderligere oplysninger i ordlisten.

DIAGNOSE
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Sådan træffer du sunde valg ift.  
din ALK-positive lungekræft

Videnskabelige undersøgelser typer 
på, at fysisk aktivitet har en positiv 
indflydelse på bivirkninger under 
kræftbehandling. Tal med din læge/
behandlerteam om det, da det kan 
gavne dig i forhold til f.eks. øget 
fysisk funktion og bedring af den 
kræftrelaterede træthed14

Fysisk aktivitet kan forbedre dit 
humør14-17:

• Det kan gøre, at du får mere 
selvtillid

• Det kan hjælpe dig, hvis du er 
angst eller deprimeret

Kræftbehandling kan gøre det 
vanskeligt at spise, men god 
ernæring er særligt vigtigt, når du 
har kræft, da det kan hjælpe dig 
med at19:

• prøve at holde din vægt

• forbedre dit energiniveau  
  og din styrke

• modstå bivirkningerne  
  ved behandlingen

• minimere din risiko for  
  infektioner

• FÅ DET BEDRE!

Du skal spise godt, og det betyder, 
at din kost skal være varieret og 
indeholde de næringsstoffer, som 
kroppen har brug for: proteiner, 
fedt, kulhydrater, vand, vitaminer 
og mineraler19

Selvom mange personer med 
ALK-positiv lungekræft aldrig har 
røget, tilrådes patienterne alligevel 
at undgå passiv røg på arbejdet og 
i hjemmet.

Hvis du er en af dem, der ryger, 
kan det være en god idé at tale 
med en sundhedsperson om hjælp 
til at holde op eller skære ned på 
rygningen20

Sunde valg kan have stor betydning 
for din livskvalitet, herunder dit15-18:
- fysiske helbred
- mentale velbefindende
- sociale velbefindende

Som patient med ALK-positiv lungekræft er 
det også vigtigt at holde øje med, hvordan du 
har det med dig selv, og bede om den hjælp, 
som du har brug for.

Du skal prøve at finde en måde at bevare 
energien og minimere dit stressniveau på19.

Hvis du føler dig stresset eller oplever 
humørsvingninger med nedtrykthed og 
angst, skal du ikke være bange for at drøfte 
disse følelser med dit behandlerteam eller 
dem, du har omkring dig.

Nogle personer oplever en følelse af at blive 
stigmatiseret efter diagnosticeringen. Dette 
skyldes ofte en manglende forståelse af 
lungekræft21, især af ALK-positiv lungekræft. 
Det kan være svært at håndtere, og man 
kan nogle gange føle sig deprimeret eller 
isoleret22. Vær ikke bange for at spørge om 
hjælp.

Hvor kan jeg få støtte og information om ALK-positiv lungekræft? 

Ud over at få støtte og hjælp fra familie og venner kan du også få det af sundhedspersoner, der 
har erfaring med sygdommen, eller fra patientforeninger.

Patientforeninger kan være et rigtig godt sted at få støtte, information og rådgivning om livet med 
ALK-positiv lungekræft og komme i kontakt med andre, der har sygdommen. Patientforeninger 
består af personer med samme erfaringer og bekymringer, som gerne vil give hinanden 
følelsesmæssig og moralsk opbakning23.

Patientforeninger kan:23 

• informere patienter, pårørende 
 og venner om sygdommen
• fortælle om erfaringer med at leve 
 med sygdommen
• støtte og styrke deres medlemmer
• øge den offentlige opmærksomhed 
 på sygdommen.

Nedenstående ressourcer kan være 
nyttige for dig:
www.lungekraeft.com
Facebook gruppen, ”ALK positive Danmark”
www.alkpositive.org (engelsk)
www.alkpositive.org.uk (engelsk) 
www.diealkpositiven.de (tysk) www.
lungcancereurope.eu(engelsk)  
www.roycastle.org (engelsk)

Husk, at når livet falder til ro igen, og du kommer ind i en god behandlingsrytme, kan du 
stadig spørge om hjælp. Hvis du taler åbent med din familie, venner, sundhedspersoner 
og patientforeninger, kan de bedre hjælpe dig. Det er vigtigt, at du husker, at du ikke er 
alene.
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Symptomer på sygdommen og bivirkninger 
ved behandlingen af ALK-positiv lungekræft
Personer med ALK-positiv lungekræft kan 
både opleve symptomer på sygdommen og 
bivirkninger ved behandlingen. Du bør tale 
med dit behandlerteam om de sygdomstegn, 
bivirkninger eller symptomer du oplever.  
Især hvis de forværres over tid.

Almindelige tegn og symptomer på lungekræft 
omfatter24:

• vedvarende hoste eller ophostning af blod

• brystsmerter

• åndenød

• infektioner, der bliver ved at komme igen  
 (herunder bronkitis eller lungebetændelse)

• følelse af træthed eller svaghed

Mange personer med ALK-positiv lungekræft 
oplever en intens træthed (såkaldt “fatigue”), som 
gør det vanskeligt at udføre normale dagligdags 
aktiviteter og forringer livskvaliteten*.

Personer, der får målrettet behandling mod ALK-
positiv lungekræft, kan også opleve bivirkninger, 
der er direkte relateret til behandlingen (og som 
kan minde om ovennævnte tegn og symptomer), 
herunder25,26: Nogle bivirkninger kan være 
forbigående og behøver ikke at betyde, at man 
ikke tåler medicinen. 

• træthed (fatigue)
• kvalme
• diarre eller forstoppelse
• synsforstyrrelser
• muskelømhed
• væskeophobning
• prikken i hænder eller fødder
• hududslæt
• nedsat antal hvide blodlegemer
• påvirket leverfunktion
• hjerterytme-forstyrrelser

ALK-positiv lungekræft kan udvikle sig, men videnskaben udvikler sig også 

Det er ikke ualmindeligt, at kræften begynder at vokse igen, eller at den spreder sig til andre  
dele af kroppen, selv mens du er i behandling27. Men det er vigtigt at huske på, at videnskaben 
hele tiden udvikler sig, og at der konstant forskes i nye behandlinger og alternative 
behandlingsmuligheder.

Vil jeg altid få den samme behandling? 

Hvis kræften begynder at vokse, mens du er i behandling, kan det blive nødvendigt at ændre 
den igangværende behandling, dvs. skifte til en ny behandlingslinje6. Og den gode nyhed er, at 
flere nye behandlingsmuligheder i øjeblikket bliver undersøgt i kliniske forsøg.

Kan jeg deltage i et klinisk forsøg inden for ALK-positiv lungekræft? 

Alle nye forsøgslægemidler skal afprøves 
omhyggeligt for at sikre, at de virker og 
er sikre til brug hos mennesker30.Denne 
afprøvning kaldes et klinisk forsøg.

Din læge kan måske foreslå dig at deltage 
i et klinisk forsøg. Det koster ikke noget at 
deltage i et klinisk forsøg.

Hvis du overvejer at deltage i et klinisk 
forsøg, bør du undersøge så meget, du 
kan om forsøget, før du beslutter dig for at 
deltage:

 • Hvad ønsker forskerne at finde ud af?

• Er der nogen bivirkninger ved  
 forsøgslægemidlet?

• Hvad skal jeg gøre?

• Hvor skal jeg tage hen?

• Hvilke rettigheder og forpligtelser  
 har jeg som forsøgsperson?

• Hvilke andre muligheder har jeg,  
 hvis jeg ikke ønsker at deltage?

Du bør fortælle det til en sundhedsperson, hvis du oplever ovennævnte symptomer 
eller bivirkninger, eller hvis du synes, de bliver værre.
* Baseret på feedback fra patientgruppe-repræsentanter

Du kan få flere oplysninger om igangværende kliniske forsøg inden for ALK-positiv lungekræft på websitet www.
clinicaltrials.gov (søg efter “ALK+ lung cancer”) eller på kræftensbekæmpelses hjemmeside. https://www.cancer.
dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/forsoegsbehandling/find-forsoegsbehandling/ 
Du kan også kontakte en lokal patientforening for at få flere oplysninger om kliniske forsøg i nærheden af dig.

ALK-positiv lungekræft og hjernen 

Nogle gange kan kræft sprede sig fra en del af kroppen til en anden; f.eks. kan lungekræft 
sprede sig til hjernen. Det er stadig lungekræft, men nu er den i hjernen (såkaldte 
hjernemetastaser). Selvom alle kræfttyper kan sprede sig til hjernen, er der nogle typer, 
som er mere tilbøjelige til det end andre typer, f.eks. ikke-småcellet lungekræft28.

Hjernemetastaser kan således ramme ca. 50 % af de personer, der har ALK-positiv 
lungekræft29. Nogle personer med hjernemetastaser kan have symptomer, mens andre 
ikke har det. Hvis kræften spreder sig til din hjerne, kan du opleve:28

Hovedpine, svaghed, kvalme, humørsvingninger/adfærdsændringer, krampeanfald, 
koordinationsproblemer, forvirring, døsighed/træthed og problemer med at læse eller tale.

Sig det straks til dit behandlerteam, hvis du oplever et eller flere af disse symptomer.
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Omsorgspersoner – sådan støtter du din 
kære med ALK-positiv lungekræft

Hvis du er pårørende eller ven/veninde til en 
person med ALK-positiv lungekræft, ved du 
måske ikke, hvad du skal sige eller gøre for 
ham/hende, især når du også skal håndtere 
dine egne følelser i forbindelse med hans/
hendes diagnose og behandling.

Følelsesmæssig støtte31  

En god forståelse for både kræftpatientens 
og dine egne følelser kan hjælpe dig som 
pårørende med at hjælpe vedkommende. 
Kræftpatienter kan opleve mange forskellige 
følelser, herunder vrede, tristhed, usikkerhed, 
frygt, skyld, frustration, ensomhed og sorg.

Bare det at lytte til personens tanker 
og følelser er en vigtig del af det at yde 
følelsesmæssig støtte.

Forsøg at være åben, og vær opmærksom 
på, hvordan personen har det, og hvad han/
hun har brug for i netop det øjeblik. Ligesom 
hos andre personer kan hans/hendes følelser 
skifte fra dag til dag og fra time til time. Han/
hun kan føle sig glad det ene øjeblik for så at 
blive ked af det i det næste.

Det er vigtigt at nævne, at alle kræftpatienter er 
forskellige – og den syge person har måske ikke 
lyst til at tænke på sit helbred hele tiden. Forsøg 
ikke at tage det personligt, hvis han/hun ikke 
ønsker at tale; den sygdomsramte er sandsynligvis 
bare glad for at vide, at du er der for ham/hende, 
hvis der bliver behov for det.

Praktisk støtte 

Nogle personer med ALK-positiv lungekræft 
kan have behov for praktisk hjælp og 
følelsesmæssig støtte. Andre ønsker måske at 
være så uafhængige som muligt.

Spørg den sygdomsramte, om der er noget 
særligt, du kan gøre for at hjælpe ham/hende. 
Du kan f.eks. tilbyde at31,32:
• lave mad
• lave havearbejde
• gøre rent eller vaske tøj
• tage med på hospitalet eller  
 til blodprøvetagning
• støtte ham/hende i forbindelse med 
 medicinske beslutninger om behandling
• foretage indkøb
• gå ærinder som f.eks. hente en pakke  
 eller at gå på apotektet
• følge børnene til og fra skole
• finde interessante artikler  
 om ALK-positiv kræft.

Det kan tage tid at vænne sig til rollen som pårørende/omsorgsperson for én med ALK-
positiv lungekræft31. De følelsesmæssige og fysiske behov kan være udfordrende for selv de 
stærkeste personer, så det er en god idé at finde en måde at passe på dig selv på33.

Personer, der yder omsorg til patienter med ALK-positiv lungekræft, har ofte mange roller:  
De giver gode råd, yder støtte ved beslutningstagning og lytter. Det er vigtigt, at pårørende 
også søger støtte, så de er godt rustet til at hjælpe personen med kræft.

Faktisk er det ofte lige så vigtigt for den pårørende, at de passer på sig selv og søger hjælp fra 
andre, som det er for personen med kræft.

Der er en lang række ting, som du kan gøre for at hjælpe dig selv33:

•  Sig ja, når folk tilbyder deres hjælp  – lav en liste over ting, som folk kan hjælpe dig med, 
og sig ja, når de tilbyder deres hjælp

•   Forsøg ikke at føle skyld  – nogle gange føler du måske skyld over, at du ikke kan gøre alt. 
Fokusér på det, du kan gøre. Du gør dit bedste!

•  Sæt realistiske mål  – del større opgaver op i flere små. Lav en daglig rutine, og prioritér de 
ting, som du er nødt til at gøre 

•  Deltag i fællesskabet  – meld dig ind i en patientforening, pårørendeforening eller en 
støttegruppe, hvor man kan dele sine erfaringer og tanker

•   Pas på dit eget helbred  – forsøg at holde dig fysisk aktiv, spis godt, og drik masser af vand 
– ligesom personen med kræft. Sørg for at have en god søvnrutine. Og tal med din egen 
læge, hvis du har behov for det.

Pårørende – sådan hjælper du dig selv
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Certinib  
(Zykadia)

Alectinib  
(Alecensa)

Brigatinib  
(Alunbrig)

Crizotinib  
(Xalkori)

Lorlatinib  
(Lorviqua)

Oversigt over behandlinger for patienter 
med ALK-positiv lungekræft
• Hvis du har ALK-positiv lungekræft, findes 

der adskillige specifikke behandlinger.  
Tal med dit behandlerteam om dem.

• Du kan måske blive tilbudt traditionelle 
kræftbehandlinger, f.eks. strålebehandling 
og kemoterapi29,34:

• Strålebehandling – brug af stråler, typisk 
røntgenstråler, til at slå kræftceller ihjel

• Kemoterapi – brug af kræftlægemidler til 
at ødelægge kræftcellerne. Man kan få 
kemoterapi på forskellige måder (hjemme 
eller på hospitalet), og din læge vil planlægge 
en behandling på basis af dine behov

 

For patienter med ALK-positiv lungekræft 
er behandling med traditionelle terapier 
som f.eks. kemoterapi eller stråling alene 
generelt mindre vellykket end behandling med 
målrettede lægemidler13.

Målrettede lægemidler, der kaldes  
“ALK-hæmmere” (såkaldte tyrosinkinase-
hæmmere), er udviklet til at være specifikt 
rettet mod den mutation, der forårsager 
kræften34. Adgangen til målrettede lægemidler 
er forskellig fra land til land, og du skal derfor 
tale med din læge om de behandlinger, der 
findes i Danmark. Der kan være mulighed for 
at få adgang til medicin, der ikke er godkendt 
til markedsføring her i landet, gennem 
programmer med særlig udleveringstilladelse 
og kliniske forsøg; din læge kan fortælle dig 
mere om dette.

Råd om håndtering af behandlingen mod 
ALK-positiv lungekræft35

• Vær opmærksom på ændringer i dit 
helbred:  Det kan være nyttigt at føre en 
dagbog om dine følelser, fysiske symptomer 
og bivirkninger, som du kan vise til dit 
behandlerteam; på den måde kan du 
fastholde en form for kontrol over dit eget liv 

• Del dine erfaringer: Fortæl det til lægen, hvis 
du får bivirkninger. Du bør ikke holde op med 
at tage lægemidlet – tal med lægen

• Yderligere information: Hvis du ønsker at 
vide mere, kan du få svar på de fleste af dine 
spørgsmål om ALK-positiv lungekræft og 
behandlingen deraf fra troværdige kilder som 
f.eks. dem, der er nævnt i denne brochure.

ALK-positiv lungekræft og 
tyrosinkinasehæmmere 
Der findes ældre og nyere typer (generationer) 
af tyrosinkinasehæmmere, men det er ikke alle, 
der er tilgængelige i alle lande.  

Selvom nye lægemidler generelt er mere 
effektive, tilbyder mange sundhedsvæsner 
andre lægemidler som førstelinje- eller 
andenlinje- eller endda tredjelinjebehandling. 

For så vidt angår de målrettede lægemidler, 
vil du få taget blodprøver før og under 
behandlingen, for at lægerne kan holde øje med 
dine blodværdier og din lever- og nyrefunktion. 

Din læge vil rådgive dig om, hvordan du skal 
tage tyrosinkinasehæmmerne, herunder hvor 
mange gange om dagen, om de skal tages med 
eller uden mad, og om der måske er fødevarer 
eller lægemidler, som du skal undgå.

Normalt skal du tage den medicin, du har fået 
ordineret, så længe den virker, medmindre 
bivirkningerne bliver utålelige. Tal altid med din 
læge først.

Alle tyrosinkinasehæmmere fungerer ved at 
blokere ALK-proteinet, hvilket forsinker eller 
stopper væksten i kræftcellerne.

3.2.1.
Udviklingen af tyrosinkinasehæmmere

generationgenerationgeneration
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Referencer
ALK: Et gen, der indeholder instruktioner til dan-
nelse af et protein i kroppen, der kaldes ALK-recep-
tortyrosinkinase.

ALK-mutation: Der opstår en mutation i ALK-genet, 
når det bliver revet over, og en del af det binder til 
et andet gen.

ALK-hæmmer: En type kræftlægemiddel, der er 
specifikt rettet mod og blokerer (eller hæmmer) 
den vækst i kræftcellerne, som ALK-mutationen har 
medført.

Vævsprøvetagning: En procedure, hvor der fjernes 
en en lille prøve fra det formodede kræftvæv fra 
kroppen for at teste for visse vækstforandringer 
eller -mønstre.

Hjernemetastaser: Man taler om hjernemetastas-
er, når kræften spreder sig fra ét sted i kroppen, 
f.eks. lungerne, til hjernen. Det er stadig lungekræft, 
ikke hjernekræft.

Kræft: En gruppe af sygdomme, hvor celler i krop-
pen vokser og deler sig ukontrolleret.

Centralnervesystemet: En del af nervesystemet, 
der består af hjernen og rygmarven.

EGFR: Et gen, der indeholder instruktioner til dan-
nelse af et protein i kroppen, der kaldes epider-
mal vækstfaktorreceptor. En person kan have en 
mutation i EGFR-genet, der forårsager EGFR-positiv 
lungekræft.

Fatigue: Et andet ord for intens træthed.

Gen: Byggeklodser i dit dna (genetisk materiale), 
der bestemmer dine karakteristika, f.eks. farven på 
dit hår eller dine øjne.

Genmutation: En fejl (eller forandring) i den dna-
sekvens, der udgør et gen. En somatisk mutation er 
en forandring, der ikke er nedarvet fra en forælder.
De skyldes typisk miljømæssige faktorer eller 
er blot tilfældige. En gametisk mutation opstår i 
kimcellerne (der på et tidspunkt udvikles til æg eller 
sædceller) og gives videre fra en forælder til et barn. 
Genmutationer har forskellig indvirkning på helbre-
det, afhængigt af hvor de forekommer.

Arvelig: Karakteristika (eller sygdomme), der gives 
videre fra forældre til børn gennem generne.

Behandlingslinjer (dvs. førstevalg, andetvalg osv.): 
Den første behandlingslinje er det første lægem-
iddel, der gives til en patient til behandling af en 

specifik sygdom (typisk anerkendt som den bedste 
behandling for den pågældende sygdom).
 
Andenlinje- og tredjelinjebehandlingerne kan gives, 
hvis den tidligere behandling holder op med at 
virke, og så fremdeles.

Metastaser: Man taler om metastaser, når kræften 
spreder sig fra én del af kroppen til en anden.
Genmutations-analyse: Undersøgelse af visse foran-
dringer i et gen eller kromosom, der kan forårsage 
udvikling af en specifik sygdom eller forstyrrelse.

Neuropati: Nerveskade, der kan være forårsaget af 
lægemidler, tumorvækst og operation.
Symptomerne varierer afhængigt af, hvilke nerver 
der er påvirket. Du kan opleve smerter, følsomhed, 
følelsesløshed eller svaghed, typisk i hænderne, 
fødderne eller underbenene. De nerver, der styrer 
fordøjelsen og blodtrykket, kan også blive påvirket, 
så du kan opleve forstoppelse, svimmelhed eller 
andre symptomer.

NSCLC: Ikke-småcellet lungekræft; udgør ca. 85 % 
af lungekræfttilfælde. ALK-positiv lungekræft er en 
form for ikke-småcellet lungekræft og udgør ca. 4 % 
af tilfældene af ikke-småcellet lungekræft.

ROS1: ROS1 er en receptortyrosinkinase (der kodes 
af ROS1-genet), som har strukturel lighed med 
ALK-proteinet (anaplastisk lymfomkinase).

Somatisk (mutation): Genetisk forandring, der 
opstår i løbet af en persons liv; den gives ikke videre 
fra forældre til børn gennem generne.

Målrettet lægemiddel: Et målrettet lægemiddel 
forstyrrer den måde, hvorpå specifikke kræftceller 
signalerer til hinanden eller interagerer. Dette kan 
få dem til at holde op med at vokse og dele sig.

Translokation: Bevægelse af noget fra et sted til et 
andet. Ved ALK-positiv gentranslokation vedrører 
det rearrangement af ALK-genet.

Tumor: En knude/hævelse, der er forårsaget af 
unormal vækst i væv. En tumor kan være godartet 
eller ondartet (spreder sig).

Tyrosinkinasehæmmere: Blokerer kemiske bud-
bringere (enzymer), der kaldes tyrosinkinaser. Ty-
rosinkinaser medvirker til at sende vækstsignaler i 
cellerne, så ved at blokere dem kan man få cellerne 
til at holde op med at vokse og dele sig.
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