
Kopsuvähk on endiselt vähisurmade levinuim põhjus.1

Varajast diagnoosimist takistavad muu hulgas:5

Kui algfaasis NSCLC diagnoos kinnitatakse, peaks kogu-
nema multidistsiplinaarne meeskond, et igale diagnoosi 
saanud patsiendile oleks tagatud tema jaoks õige ravi.8, 9

Koostööpõhise lähenemise kasutamine

NSCLC varajane avastamine võib 
patsientide raviskeemi muuta ja 
saadaolevaid ravivõimalusi laiendada.6  

Varajase ravi vajadus
Ettevõttes Roche oleme pühendunud algfaasis kopsuvähiga patsientidele parimate 
ravivõimaluste pakkumisele, uurides uusi, patsiendi individuaalsetest vajadustest lähtuvaid 
ravimeetodeid, mis võivad tagada püsivama ravitoime.
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Praegu kasutusel olevad diagnoosimeetodid on muu hulgas:7
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Enamik I–III staadiumi NSCLC 
diagnoosiga patsientidest vajab 
kirurgilist sekkumist, 
aga selle ajastus sõltub 
iga patsiendi haiguse 
kulust.13

Neoadjuvantravi,
sealhulgas keemiaravi või kiiritusravi, 
mida manustatakse enne operatsiooni 
kasvaja mõõtmete vähendamiseks ja 
enne seda mikrometastaaside (väikesed
vähirakkude kogumid) sihitatud raviks.10–12

Isegi pärast kirurgilist sekkumist võivad 
organismi jääda mikrometastaasid ja 
neid ei ole võimalik praegu kasutusel 
olevate uurimismeetoditega tuvastada.

Pärast kirurgilist ravi määratakse 
patsientidele allesjäänud vähirakkude 
eemaldamiseks ja vähkkasvaja
naasmise tõenäosuse vähendamiseks 
adjuvantravi, sealhulgas
keemiaravi, kiiritusravi ja sihitatud ravi.10
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Jälgimine ja järelkontroll
Umbes pooltel kõigist 
algfaasis kopsuvähiga 
patsientidest tuleb vähk-
kasvaja pärast kirurgilist 
sekkumist tagasi.14

Teadusuuringud viitavad sellele, et täiendravi kontekstis võivad personaalsed
ravimid olla kliiniliselt kasulikud ja tulevikus võidakse kõigile patsientidele 
diagnoosimise ajal soovitada biomarkerite analüüsimist, olenemata sellest, 
kas neil diagnoositakse algfaasis või edasiarenenud vähktõbi.

Koostöös ja ühise, multidistsiplinaarse lähenemisega tagatakse 
patsientidele personaalsem raviteekond ning paremad ravitulemid.
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Diagnoos

Algfaasis mitteväikerakulise
kopsuvähiga (NSCLC) patsientide
tavaline raviteekond

Igal aastal diagnoositakse maailmas enam kui 
2,2 miljonil inimesel kopsuvähk – kuni 85% nendest on 
mitteväikerakulised kopsuvähid (NSCLC).1, 2

Enam kui pool NSCLC juhtudest diagnoositakse alg- või 
lokaalselt edasiarenenud staadiumis (I–III staadium),
kus vähk ei ole kopsudest ja lähedalasuvatest 
lümfisõlmedest edasi levinud.3, 4
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