
Анапластичен лимфома киназа (АЛК)
позитивен не-ситноклеточен  белодробен
карцином
Белодробен

 
карцином

Секоја година белодробниот
карцином претставува
причина за смрт на
1,59 милиони
лица во светот,
повеќе од било кој
друг карцином.1

Кај AЛK+ НСБК,
фузијата на AЛK или
прераспределувањето
води кон раст и
преживување
на туморските
клетки.4,5

Профил на пациенти:

Метастазите 
во ЦНС многу 
тешко се 
третираат 
бидејќи крвно-
мозочната бариера 
оневозможува 
влегување на некои 
лекови и  активно 
ги отстранува 
истите од мозокот.10

Важно е да се земат
предвид сите овие
фактори кога ќе се
носи одлука за
најдобар
третман за
секој пациент
одделно.

Повеќето пациенти имаат прогресија на
болеста при користење на моментално
достапната стандардна терапија во тек на 
првата година од третманот и кај околу 60% 
од нив се појавуваат ЦНС 
метастази.12,13

Лек кој е активен во
ЦНС може да го 
успори развојот и
влошувањето
на метастази во ЦНС.5

Ефикасен третман со
дополнителен бенефит во
поглед на активност на ниво
на ЦНС, која може  да  го
пролонгира времето 
на прогресија на
болеста.14
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Инхибиторите на
AЛK ја стопираат
активноста на
мутираниот AЛK
протеин, и го
инхибираат растот 
и преживувањето 
на AЛK+ туморски
клетки.5,6
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Околу 85% од
случаите на
белодробен карцином
се НСБК. 2

Околу 5% од нив
се АЛK+.3
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526
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почест кај лица
кои ретко пушат 
или не пушат8

Централниот
нервен систем
(ЦНС) е
најчесто
место на
прогресија.9
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