Карцином на бели дробови:
карцином со многу подтипови
Белодробниот карцином е најчест карцином во светот. Секоја
година, повеќе луѓе умираат од овој тип на карцином, отколку
од карцином на дојка, дебело црево и простата заедно.1
Карцином на простата
307.000 смртни случаи годишно

Карцином на дебело
црево
694.000 смртни случаи годишно

Белодробен
карцином

Карцином на дојка
522.000 смртни случаи годишно

1.590.000 смртни случаи
годишно

Белодробниот карцином е комплексна болест
Двете главни форми на белодробен карцином се не-ситно
клеточен белодробен карцином (НСКБК) и ситно клеточен
белодробен карцином (СКБК):
НСКБК

СКБК

Не-сквамозен
Аденокарцином

Големо-клеточен

Сквамозен
Претставува 15% од случаите
на белодробен карцином кој
потекнува од бронхите3

Претставува 40% од
белодробните карциноми
и потекнува од клетките
кои излачуваат мукус2

Поагресивен подтип,
претставува 10-15% од
случаите; може да се најде
секаде во белодробието2

Претставува 25-30% од
случаите на белодробен
карцином кој потекнува од
плочестите клетки2

Има најагресивен тек во
споредба со другите белодробни
карциноми3
И покрај напредокот со
откривање на терапевтски
агенси, прогнозата останува
лоша4

~9 од 10 случаи на белодробен карцином
можат да се спречат.5

270.000

Многу е ретко непушач
да добие СКБК.6
Пушењето, сепак, не е
единствената причина
за белодробен
карцином.7

случаи на белодробен
карцином годишно не
се поврзани со пушење7

Важни ризик фактори и за НСКБК и за СКБК вклучуваат:7

Пушење

Загадување

Зрачење

Поврзано со
околу 80% од
сите случаи.

Зголемен ризик во
градските
средини, поради
загадениот воздух,
изложеност на
азбест и издувни
гасови.

Лицата лекувани
со зрачна
терапија имаат
средно зголемен
ризик.

Постоечка
белодробна
болест
Лицата со
белодробна
туберкулоза или
хронична
опструктивна
болеста имаат
висок ризик.

Белодробен карцином - стадиум и преживување
НСКБК

СКБК

Скоро 2/3 од пациентите со
НСКБК се дијагностицираат во
доцна фаза, кога болеста се
проширила во други делови од
телото.8

Стапките на средно преживување
се повисоки ако СКБК се
дијагностицира во рана фаза.10
Ако СКБК се дијагностицира во
локализирана фаза...

...пациентите
преживуваат околу

Стадиум:

Стадиум IA1

Стадиум IVA

16-24
месеци

ако се дијагностицира
во краен стадиум...

стапка на 5-годишно преживување:9

92%

~10%

стапките на 5-годишно
преживување се често мерки
според кои се согледува типот на
карцином според стадиумот.9

...пациентите
преживуваат околу

6-12

месеци

Третмански опции
Третманските опции вклучуваат:

Хирургија
Пациентите во ран стадиум, локализиран НСКБК, можат
успешно да се лекуваат со помош на хирургија.11

Хемотерапија
Се користи за третман на напреднати стадиуми на
НСКБК, кога и најголемиот број на случаи се откриваат.8
Во овој напреднат стадиум, карциномот се проширил во
други делови од телото и хирургија не е повеќе успешна
опција.
СКБК дава подобар одговор на хемотерапија, но можно
е карциномот да постане резистентен. Овој одговор на
терапија се согледува како „белег на ситно клеточен
белодробен карцином“.12

Радиотерапија

Радиотерапијата испраќа високо енергетски X-зраци
кои можат да ги уништат туморските клетки.13
Радиотерапијата може да се применува како самостојна
терапија или во комбинација со хемотерапија.

Целна терапија
Претставува група на лекови кои вклучуваат
моноклонални антитела, мали молекули, вакцини и
генски терапии кои таргетираат соодветни патишта на
болеста.

Повеќе од очигледно е дека е потребен
нов третман
Кај НСКБК, може да се појават генетски абнормалности кои
предизвикуваат мутации како на пример EGFR и AЛK.
Идентификацијата на овие мутации кај пациентите може да помогне
во предвидување каков ќе биде одговорот на целните лекови кои ги
инхибираат овие мутации. На пример, пациент со сквамозно-клеточен
НСКБК со EGFR-мутација може да има подобар исход доколку се
лекува со тирозин киназа инхибитор.14
Присуство на EGFR мутации и AЛK реаранжман можат
да водат до забрзан раст на туморските клетки кај
НСКБК15

мутиран EGFR
протеин

клеточна
мембрана
на НСКБК

протеин со AЛK
реаранжман

клеточна
мембрана
на НСКБК

Сеуште постои голема медицинска потреба за лекови за третман на
белодробниот карцином кој би го продолжил преживувањето, особено
кај СКБК каде откривањето на лекови во тек на изминативе две декади е
незначителен.16
Откривањето на имунотерапијата како третманска опција кај карциноми,
заедно со веќе постоечките третмани кои можат да се користат во
комбинација, дава надеж кај пациентите и нивните семејства кои
страдаат од оваа комплексна болест како што е белодробниот карцином.
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