Типичен пат на пациентот со ран
не-ситноклеточен карцином на
бели дробови
Карциномот на бели дробови останува рак со најголема стапка на
смртност1
Секоја година на повеќе од 2,2 милиони луѓе им се
дијагностицира карцином на бели дробови – до 85% имаат
не-ситноклеточен карцином на бели дробови (НСКБД).1,2
Повеќе од половината од пациентите со НСКБД се
дијагностицирани во ран или локално напреднат стадиум (стадиум I-III), кога
болеста не е распространета надвор од белите дробови или во околните лимфни јазли.3,4

Некои познати бариери за рана дијагноза:5
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Раната
дијагноза
на
не-ситноклеточен
карцином на бели дробови може да го
промени третманот и да овозможи опции за
подобар исход.6

Дијагноза

Следниве методи се користат при дијагноза на рак на бели дробови:7
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Откако ќе се воспостави дијагноза за ран не-ситноклеточен
карцином на бели дробови, најдобро е во консултација со
мултидисциплинарен тим да се одлучи кој тераписки
пристап е најсоодветен за секој поединечен пациент.8,9
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Истражувањата укажуваат дека персонализираните лекови може да дадат
клинички бенефит и во адјувантниот сетинг. Препорака е дека во иднина
тестирањето за биомаркери треба да се прави кај сите пациенти при
иницијална дијагноза, без оглед дали се дијагностицирани во ран или
напреднат стадиум на болеста.
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вклучува хемотерапија и зрачење,
се применува пред хируршка
интервенција со цел да се намали
големината на туморот и да се
делува целно на микрометастазите
(мали кластери на канцер
клетки) порано.10-12

Кај најголем дел од луѓето со
НСКБД со стадиум I-III може
да се направи операција, но
времето на оваа интервенција
зависи од индивидуалната
состојба на секој
поединечен пациент.13

Операција
Дури и после операцијата, може да
останат микрометастази и не постои
начин да се детектираат со
моментално достапните методи.

Адјувантна терапија,
која вклучува хемотерапија, зрачење
и таргетирана терапија, се применува
после операцијата со цел да се
отстранат преостанатите канцер
клетки и да се намали ризикот од
повторување на болеста.10

Кај околу половина од
сите луѓе со ран
карцином на бели
дробови ќе дојде до
повторување на болеста
по операцијата.14
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Потребен е колаборативен пристап
Преку соработка во рамки на здравствениот систем, со колаборативен и
мултидисциплинарен пристап пациентите може да добијат персонализиран
третман и подобри исходи од лекувањето.

Потреба за ран третман
Во Рош, ние сме посветени да им обезбедиме на луѓето со ран карцином на бели дробови
најдобра шанса за лек, преку испитување на нови третмани кои може да водат до потраен
одговор, приспособени согласно посебните потреби на секој поединечен пациент.
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