BIOMARKERII SUNT O PIESĂ IMPORTANTĂ
ÎN PUZZLE-UL DE TRATAMENT AL
CANCERULUI PULMONAR
O importanță similară o au și întrebările potrivite referitoare la test rile complexe ale biomarkerilor.

Dacă ați fost diagnosticat(ă) cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule
mici (denumit și NSCLC), medicul dumneavoastră încearcă să rezolve un
puzzle complex. O analiză a biomarkerilor poate furniza informații
importante care l pot a uta pe medicul dumneavoastr s identifice cel
mai potrivit plan de tratament n ceea ce v prive te.

Tumora mea va fi testată pentru
biomarkeri?

Puteți utiliza întrebările de mai
jos pentru a discuta cu medicul
dumneavoastră și pentru a afla
mai multe despre biomarkeri.

OBSERVAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ:

Testele pentru biomarkeri sunt recomandate în NSCLC;
cu ajutorul testelor, medicii pot obține informații care îi
vor ajuta să elaboreze un plan de tratament optim.
Medicul vă poate explica mai detaliat cum se efectuează
testele și de ce este important să se identifice
biomarkerii din tumora dumneavoastră.1

Care sunt diferențele între tipurile
diferite de biomarkeri?
Biomarkerii pot fi utilizați pentru a înțelege mai bine
unele dintre caracteristicile formei de cancer de care
suferă un pacient2. Anumiți biomarkeri, precum ALK și
EGFR, sunt forme cu mutații ale genelor implicate în
dezvoltarea celulelor normale, în timp ce alții, precum
PD-L1, le permit anumitor celule să evite detectarea de
către sistemul imunitar1,3. Identificând tipurile de
biomarkeri prezenți în tumora dumneavoastră, medicul
poate înțelege mai bine cancerul și poate identifica
tratamentul optim2.

Pentru ce biomarkeri voi fi
testat(ă) și de ce?
În cancerul pulmonar altul decât cel cu celule mici anumiți
biomarkeri care pot influența deciziile terapeutice includ:
ALK, EGFR, PD-L1, KRAS și ROS-11,2,3. Discutați cu
medicul dumneavoastră care teste se efectuează pentru a
vă asigura că primiți toate informațiile de care aveți nevoie.
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Când ar trebui să fiu testat(ă)
pentru biomarkeri?

OBSERVAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ:

Puteți fi testat(ă) pentru biomarkeri tumorali oricând. Însă,
testarea biomarkerilor la diagnosticare poate contribui la
elaborarea unui plan de tratament încă de la început1.
Discutați cu medicul dumneavoastră despre momentul
optim pentru efectuarea testelor2.

Cum și unde se efectuează
testele pentru biomarkeri?
Medicul dumneavoastră va recolta o probă de țesut
tumoral și/sau sânge, la cabinet sau la spital4. Proba va
fi trimisă la un laborator pentru efectuarea test rii
iomar erilor4. După primirea rezultatelor, medicul le va
discuta cu dumneavoastră2,5. Întrebați medicul despre
opțiunile de testare, inclusiv despre testarea pentru
PD-L1.

Când voi primi rezultatele?
Întrebați medicul când veți primi rezultatele
testării biomarkerilor.

După ce aflu ce biomarkeri conține
tumora mea, ce înseamnă acest
lucru în privința opțiunilor de
tratament?
În urma testării biomarkerilor, medicul poate
identifica opțiunea de tratament optimă
pentru cancerul dumneavoastră6,7. După ce
primește rezultatele testului, medicul va
discuta cu dumneavoastră despre
biomarkerii prezenți în tumoră și despre
opțiunile cele mai bune de tratament.

Va trebui să repet testul?
În timp, unele tratamente s-ar putea să nu mai aibă
efect2. Dacă se întâmplă acest lucru în tratamentul
tumorii dumneavoastră, repetarea testului l-ar putea
ajuta pe medic să stabilească o nouă abordare
terapeutică.
Un proiect:

Acționează. Discută. Testează.
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