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Dragi paciente şi pacienţi, 
dragi aparţinători

Diagnosticul de „cancer pulmonar” vine adesea neaşteptat şi provoacă 
iniţial multe întrebări şi temeri. De aceea, în broşura de faţă, am sintetizat 
pentru dumneavoastră câteva informaţii importante. Scopul lor este de a 
vă oferi primele răspunsuri la întrebările privind diagnosticul şi tratamentul 
cancerului pulmonar, ca de exemplu: Ce posibilităţi terapeutice există? Ce 
se întâmplă după tratament? Unde pot beneficia de susţinere emoţională? 
Am enumerat, de asemenea, şi adrese utile ale organizaţiilor de consiliere, 
care vă pot sprijini.

Bineînţeles că broşura nu poate înlocui discuţia personală cu medicul 
dumneavoastră. Scopul ei este de a vă oferi o primă privire de ansamblu şi de a 
vă servi drept bază pentru schimbul de informaţii cu medicul, aparţinătorii sau 
persoanele afectate. Poate vă va atrage atenţia asupra unor subiecte despre 
care doriţi să aflaţi mai multe.

De aceea, sperăm că informaţiile cuprinse în broşură vă sunt utile şi vă 
dorim toate cele bune.

A dumneavoastră,
Echipa Bristol-Myers Squibb

CUPRINS
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4 Text 5Plămânul sănătos

Plămânul preia în corpul nostru o sarcină 
importantă pentru supravieţuire, pentru că este 
responsabil de aportul de oxigen, care este 
transportat în întregul corp prin intermediul 
sistemului circulator. Cu fiecare respiraţie este 
inspirat şi expirat un volum de aer de aproximativ 
o jumătate de litru, ceea ce corespunde unui 
volum de 10 000 de litri pe zi.

Există doi plămâni care se află în torace, în 
dreapta şi în stânga inimii, şi care sunt protejaţi 
de coaste. Ţesutul pulmonar constă în cea mai 
mare parte din bronhii şi din alveole pulmonare.

În inspir aerul trece prin gură şi prin nas în 
faringe, şi de acolo în trahee, care se desparte 
în două „ramuri”, aşa-numitele bronhii 
principale. Fiecare bronhie principală 

alimentează unul dintre plămâni cu aer inspirat. 
Fiecare bronhie principală alimentează unul 
dintre plămâni cu aer inspirat. Bronhiile se 
ramifică precum crengile unui copac în ramuri 
tot mai mici, deci în bronhii mai mici. De aceea 
se vorbeşte despre arborele bronşic. Traheea şi 
bronhiile sunt căptuşite cu o mucoasă specială, 
care este acoperită cu perişori mobili cu o 
densitate mare. Aceşti perişori au rolul de a 
mobiliza din căile respiratorii către exterior 
particule mici de praf sau alţi corpi străini, 
pentru ca aceştia să nu ajungă în plămân. 
La finalul celor mai mici ramificări se găsesc 
alveolele pulmonare, în care are loc „schimbul 
de gaze”. Oxigenul este transportat în sânge şi 
prin sistemul circulator poate fi dus mai departe, 
către organele din corp. Dioxidul de carbon este 
preluat din sânge şi este eliminat prin expir.

Care este structura plămânului şi cum funcţionează el?

1 PLĂMÂNUL SĂNĂTOS

Structura plămânului sănătos
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Trahee

Bronhie

Alveole pulmonare

Capilare pulmonare
(Vase de sânge)
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2 CANCERUL PULMONAR

Denumirea medicală a cancerului pulmonar este 
„Carcinom pulmonar sau bronşic”. Acesta îşi are 
originea în celulele mucoasei care căptuşeşte căile 
respiratorii (bronhiile): după modificarea malignă 
(„degenerare”) a celulelor mucoasei, acestea nu 
mai sunt supuse proceselor naturale de control 
al creşterii, astfel încât se pot înmulţi aproape 
necontrolat. Drept urmare din numeroase celule 
tumorale ia naştere o formaţiune tumorală.

Dacă afecţiunea nu este descoperită şi 
tratată timpuriu, tumora nu rămâne de regulă 
localizată la plămân, ci se extinde în ţesutul 
sănătos din jur şi în organele învecinate. Dacă 
aceste celule degenerate ajung în circulaţia 
sanguină sau limfatică, se pot forma focare 
tumorale în alte regiuni ale corpului, aşa-numitele 
metastaze. Cancerul pulmonar metastazează cel 
mai adesea în ficat, în creier şi în oase.

Cum apare cancerul pulmonar?

În cazul celor mai multe tipuri de cancer 
nu este suficient de clar de ce o persoană 
se îmbolnăveşte de cancer pulmonar. 
Există însă factori care pot creşte riscul de 
îmbolnăvire de cancer (factori de risc). Mai 
ales substanţele nocive, care ajung în plămâni 
odată cu respiraţia, pot contribui la degene-

rarea celulelor sănătoase din mucoasă şi la 
transformarea lor în celule tumorale.
De departe cel mai important factor de risc 
este în continuare fumatul activ: până la 90% 
din totalul tumorilor pulmonare maligne sunt 
cauzate de fumat.1

Apariţia cancerului pulmonar este favorizată de factori de risc

■■ Fumatul activ şi pasiv2

■■ Poluarea aerului (de ex. de către motoarele Diesel, de praful fin)3,4

■■ Azbest 5

■■ Contactul profesional cu substanţe cauzatoare de cancer (de ex. arsenic, nichel, crom, cadmiu)6

■■ Radiaţii ionizante (radon, Röntgen)7

■■ Anumite afecţiuni virale8,9,10

■■ Factori genetici11

■■ Alimentaţie nediversificată (cantitate mică de fructe şi legume)12,13

De ce apare cancerul pulmonar?

6

Ce tipuri de cancer pulmonar există?

Cancerul pulmonar este împărţit în două tipuri 
principale,14 care se deosebesc prin agresivitate 
şi prognostic (posibila evoluţie a bolii):

Forma cu celule mici (SCLC)

Forma cu celule mici a cancerului pulmonar 
prezintă o creştere deosebit de rapidă şi 
reprezintă circa 15% din totalul cazurilor de 
cancer pulmonar. Conform denumirii în limba 
engleză, această formă este prescurtată şi SCLC 
(„small cell lung cancer“ = carcinom pulmonar 
cu celule mici).

Forma fără celule mici (NSCLC)

Forma fără celule mici are o frecvenţă de circa 
85%. Conform denumirii în limba engleză, 
această formă este prescurtată şi NSCLC 
(„non-small cell lung cancer“ = carcinom 
pulmonar fără celule mici). În funcţie de tipul 
de celule de la care porneşte cancerul în 
interiorul plămânului, tumorile fără celule mici 
se mai împart în carcinoame scuamoase şi 
carcinoame nonscuamoase, în rândul cărora se 
găsesc şi adenocarcinoamele şi carcinoamele 
pulmonare cu celule mari.
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25% din formele de cancer pulmonar fără 
celule mici sunt carcinoame scuamocelulare. 
În cazul unui carcinom scuamocelular este 
vorba despre o tumoră malignă, care îşi are 
originea în anumite celule epidermale sau 
mucoase, care formează aşa-numitul epiteliu 
scuamos. Tumorile pulmonare originare din celule 
scuamoase apar mai ales în regiunile centrale 
ale plămânului şi se observă adesea la 
fumători. Se estimează că 40% dintre formele 
de cancer pulmonar fără celule mici sunt  
adenocarcinoame, care îşi au originea de 
regulă în regiunile de la marginea plămânilor. 
Acest tip de cancer pulmonar are o tendinţă de 
creştere mai lentă decât alte forme de cancer 

pulmonar. În cazul nefumătorilor aceasta este 
cea mai frecventă formă de cancer pulmonar. 
Aproximativ 35% din tipurile de cancer pulmonar 
aparţin grupului de carcinoame cu celule mari (sau 
nediferenţiate). Această formă poate avea originea 
în orice regiune a plămânilor şi se deosebeşte prin 
faptul că are o creştere rapidă şi determină apariţia 
rapidă a metastazelor în alte organe.

Diferenţierea exactă (histologică) a diverselor 
tipuri de cancer pulmonar este importantă, 
deoarece în funcţie de subtip există diferite 
posibilităţi de tratament. Această broşură tratează 
subiectul celui mai frecvent tip de cancer pulmonar, 
anume carcinomul pulmonar fără celule mici.

Cancer pulmonar

NSCLC

SCLC
15 %

NSCLC
85 %

Altele
35 %

Carcinom 
scuamocelular
25%

Adenocarcinom
40 %

SCLC 
Small Cell Lung Cancer

NSCLC 
Non-Small Cell Lung Cancer

Modificat după ref. 15

Ce simptome pot să apară?

3 SIMPTOME, DIAGNOSTIC ŞI STADIALIZARE

În perioada iniţială a unei afecţiuni tumorale 
pulmonare pacienţii, de obicei, nu au  
simptome. Durerea este rară în stadiile  
incipiente, deoarece plămânul nu dispune de 
receptori pentru durere. Acesta este unul 
dintre motivele principale pentru care tumorile  
pulmonare adesea sunt descoperite abia 
când s-au extins deja în corp şi au dezvoltat  
metastaze (stadiu avansat). Şi chiar şi atunci 
simptomele sunt mai degrabă nespecifice: 
cei mai mulţi pacienţi se plâng de tuse nou 
apărută sau de agravarea simptomului de  
tuse de care sufereau deja de mai mult timp  
(tuse cronică), urmată de dureri toracice şi 

expectoraţie cu sânge (hemoptizie). Dificultatea 
diagnosticului cancerului pulmonar constă în  
faptul că astfel de simptome pot să apară şi în  
cazul altor afecţiuni pulmonare, nefiind specifice 
pentru cancerul pulmonar. La aceasta se adaugă 
faptul că majoritatea pacienţilor cu cancer 
pulmonar sunt fumători, motiv pentru care 
această simptomatologie adesea nu este 
considerată ca fiind cauzată de o afecţiune  
tumorală. Şi simptomele generale precum  
scăderea în greutate, pierderea apetitului şi 
slăbiciunea pot indica o afecţiune tumorală în 
stadiu avansat (simptomatologie B).

9Cancerul pulmonar



10 11Simptome, diagnostic şi stadializare

Cum se stabileşte
diagnosticul de certitudine?

Dacă pe baza simptomelor menţionate mai 
sus sau în cazul unor aspecte patologice 
identificate întâmplător în cadrul altor examinări 
apare suspiciunea că ar putea exista o tumoră 
pulmonară, medicul va solicita diverse examinări. 
Aceste examinări au scopul de a infirma sau 
confirma suspiciunea de cancer pulmonar.

Dacă rezultatele examinărilor confirmă 
suspiciunea de cancer pulmonar, trebuie 
clarificate următoarele aspecte:

■■ Ce subtip de cancer pulmonar este prezent?

■■ Unde este localizată tumora?

■■ Tumora a depăşit deja plămânul?

■■ Tumora prezintă metastaze în alte organe?

Pe baza acestor criterii şi a altora se poate 
determina cât mai exact posibil stadiul tumorii 
şi pot fi făcute primele afirmaţii cu privire la 
prognostic (estimarea evoluţiei bolii).

Examinări importante în caz de 
suspiciune de cancer 
pulmonar

■■ Istoricul bolii  
(= anamneza) şi examen clinic + 
hemoleucogramă

■■ Investigaţii imagistice
■■ Radiografie toracică
■■ Tomografie computerizată (CT)

■■ Bronhoscopie cu recoltare de 
probe tisulare (biopsie)

■■ Teste de genetică moleculară 
(mutaţie EGFR, fuziune ALK/EML)

Ce stadii de cancer pulmonar fără celule mici există?

T1 până la T4 - dimensiunea tumorii şi 
extinderea în ţesutul învecinat1

■■ T1: Tumoră ≤ 3 cm

■■ T2: Tumoră > 3 până la 7 cm

■■ T3: Tumoră > 7 cm sau tumoră de orice 
dimensiune, care s-a extins în ţesutul din jur 
(de ex. pleură parietală, diafragmă sau pleură 
viscerală)

■■ T4: Tumora depăşeşte marginile plămânilor şi 
s-a extins în ţesuturile din jur (de ex. inimă,  
trahee sau esofag)

N0 până la N3 - invazia ganglionilor limfatici1

■■ N0: fără metastaze în ganglionii limfatici

■■ N1: metastaze în ganglionii limfatici învecinaţi, 
de aceeaşi parte

■■ N2: metastaze în ganglionii limfatici îndepăr-
taţi, de aceeaşi parte

■■ N3: metastaze în ganglionii limfatici ai celuilalt 
plămân

M0 sau M1 – metastaze1

■■ M0: nu se evidenţiază metastaze

■■ M1: celule tumorale prezente în lichidul pleural 
sau pericardic sau focare tumorale în celălalt 
plămân (M1a) sau metastaze la distanţă (M1b)

Determinarea stadiului tumoral ajută la  
estimarea cât mai exactă a extinderii şi oferă 
informaţii importante pentru tratamentul ulterior.  
În acest scop sunt analizate dimensiunea şi  
extinderea tumorii, eventuala prezenţă a  
metastazelor tumorale în ganglionii limfatici  
(metastaze regionale) sau în alte organe  
(metastaze la distanţă), acestea fiind ulterior 
documentate cu ajutorul aşa-numitului sistem 
de clasificare TNM:

T = tumora: dimensiunea şi extinderea tumorii 
în plămân

N = ganglioni limfatici (engl. nodes):  
numărul şi localizarea ganglionilor limfatici 
afectaţi

M = metastaze: absenţa sau prezenţa de  
metastaze în alte organe (metastaze la distanţă)

Cifrele care urmează după litere reprezintă 
dimensiunea şi extinderea tumorii primare în 
plămân (T1-4), extinderea afectării ganglionilor  
limfatici (N0-3) şi prezenţa sau absenţa  
metastazelor (M0 sau M1).16 Cu cât cifra este 
mai mare, cu atât mai avansată este afectarea 
tumorală.

Simptome, diagnostic şi stadializare
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Se diferenţiază patru stadii tumorale (reprezentare simplificată)

Cu ajutorul sistemului de clasificare TNM medicul curant poate efectua stadializarea tumorii  
pulmonare, ceea ce permite decizia terapeutică individualizată şi estimarea mai precisă a 
prognosticului pacientului.

Tumoră limitată  
local fără invazia 
ganglionilor limfatici 
şi fără metastaze la 
distanţă.

Tumoră avansată, 
care a invadat deja 
ganglioni limfatici.

Tumora este încă 
mică, dar a invadat 
deja ganglioni  
limfatici sau  
tumora este deja  
mai mare,însă  
nu a invadat  
ganglionii  
limfatici.

Sunt prezente  
metastaze la 
distanţă, indiferent 
de dimensiunea 
tumorii din plămân.

Stadiul I

Stadiul III

Stadiul II

Stadiul IV

Simptome, diagnostic şi stadializare12

Modificat după ref. 14

Ce înseamnă stadiul 
tumoral pentru pacient?

Pe lângă tipul tumorii, stadiul acesteia este 
decisiv pentru crearea unui plan de tratament  
individual şi pentru a putea face afirmaţii 
cu privire la prognostic. Medicul îi explică  
pacientului posibilele opţiuni de tratament şi 
împreună decid asupra terapiei, ţinând cont de 
anumiţi factori.

În cazul în care cancerul pulmonar este  
diagnosticat în stadiile incipiente I şi II fără 
extindere vizibilă, prognosticul este unul bun 
per ansamblu şi se încearcă îndepărtarea 
completă a tumorii prin operaţie. Operaţia oferă 
cea mai mare şansă de vindecare completă. 
Însă în cazul în care cancerul pulmonar este  
diagnosticat când deja s-a extins (stadii  
avansate III şi IV), vindecarea completă nu mai 
este posibilă.1

Stadializarea  
tumorilor pulmonare 
oferă informaţii impor-
tante pentru planificarea 
tratamentului.  

Statisticile sunt doar orientative, deoa-
rece fiecare pacient este diferit, la fel 
şi fiecare tumoră, în pofida similitudi-
nilor. Pe lângă aceasta, pacienţii care 
suferă de cancer pulmonar pot profita 
în prezent într-o măsură tot mai mare 
de opţiuni inovatoare de tratament 
şi în stadiile avansate. Dezvoltarea 
de noi medicamente a condus şi în 
cazul pacienţilor cu cancer pulmonar 
la îmbunătăţirea perspectivelor 
privind o supravieţuire mai lungă, cu 
păstrarea cât mai mult timp posibil a 
calităţii vieţii.

Simptome, diagnostic şi stadializare
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4 TRATAMENT

Cum poate fi tratat cancerul pulmonar?

Intervenţia chirurgicală

Terapia de elecţie în cazul 
cancerului pulmonar fără celule 

mici cu limitare locală (stadiul I
şi II) este operaţia, adică îndepărtarea completă 
a tumorii. Dacă tumora este încă mică,  
chirurgul poate rezeca tumora cu o aşa-numită 
margine de siguranţă (rezecţie locală).  
Acest lucru înseamnă că incizia nu este efectuată 
direct la marginea tumorii, ci că medicul va 
îndepărta tumora la o distanţă de 1 până la 
maxim 2 cm în ţesutul pulmonar sănătos. Scopul 
acestei margini de siguranţă este împiedicarea  
apariţiei din nou a tumorii în acelaşi loc (recidivă 
locală). În cazul tumorilor mari ar putea fi 
necesară rezecţia tumorii împreună cu un 
fragment din plămân (rezecţie lobară) sau cu 
îndepărtarea întregului plămân (lobectomie).

Radioterapia

Prin intermediul radioterapiei 
sunt distruse celulele tumorale 

sau este întârziată progresia bolii 
cu ajutorul radiaţiilor ionizante, cu energie înaltă, 
preponderent gama, Röntgen şi flux de electroni. 
Aceste radiaţii administrate din exterior distrug 
materialul genetic al celulelor tumorale, astfel 
încât sunt întrerupte semnalele sau mecanismele  
de control pentru înmulţire. Astfel, celulele  
tumorale fie sunt distruse direct, fie este 
împiedicată apariţia de noi celule tumorale.18 

Medicii specializaţi, şi anume radioterapeuţii, 
pot calcula cu exactitate atât dimensiunea  
regiunilor care trebuie iradiate, cât şi doza 
necesară de radiaţii. Astfel, doza de radiaţii este 
concentrată, pe cât este posibil, asupra ţesutului 
modificat malign, ţesutul sănătos din jur fiind 
cruţat.

Fiecare tratament prezintă riscul de a cauza, pe lângă efectele dorite, şi efecte 
secundare nedorite. De aceea, înainte de a lua decizia pentru sau împotriva unui 
tip de tratament, medicul discută cu pacientul despre posibilele avantaje şi riscuri 
ale tipului respectiv de tratament.

14

Radioterapia este folosită în tratamentul 
pacienţilor cu cancer pulmonar fără celule mici 
în stadiile avansate III şi IV. Acelaşi lucru este 
valabil şi în cazul pacienţilor care nu pot fi operaţi 
din alte motive. Radioterapia este administrată 
acestor pacienţi adesea în combinaţie cu  
chimioterapia (radiochimioterapie).14 În stadiile 
avansate ale bolii, radioterapia este indicată şi 
pentru iradierea metastazelor, pentru ameli-
orarea simptomelor.

Chimioterapia

Atunci când tumora a format 
metastaze în apropiere sau în 

regiuni ale corpului mai îndepărtate, 
în locul intervenţiei chirurgicale sau asociat 
acesteia intră în discuţie chimioterapia. Această 

formă de tratament sistemic joacă un rol impor-
tant în cazul majorităţii pacienţilor cu carcinom 
pulmonar. Prin chimioterapie se înţelege un 
tratament medicamentos, care conţine una sau 
mai multe substanţe active, pentru inhibarea 
diviziunii celulelor tumorale (efect citostatic).  
Citostaticele acţionează în special asupra celu-
lelor care se află în faza de diviziune şi sunt active 
în acest sens. Efectul este cu atât mai mare cu 
cât celulele se divid mai repede. Prin inhibarea 
divizunii celulare este încetinită şi creşterea celu-
lelor tumorale în întregul corp. Însă deoarece şi 
alte celule sănătoase din organism, cum sunt de 
exemplu celulele părului sau celule sanguine, se 
divid relativ repede şi substanţele active chimio-
terapeutice nu pot face diferenţa între celulele 
sănătoase şi cele bolnave, la administrarea chimio-
terapiei sunt posibile diverse efecte secundare.

În cazul intervenţiei chirurgicale, tumora şi ganglionii limfatici afectaţi sunt 
îndepărtaţi, iar ţesutul sănătos este menajat cât mai mult posibil. Condiţiile pentru 
operaţie sunt reprezentate de o stare generală bună a pacientului şi de o funcţie 
pulmonară suficient de bună. Operaţia oferă mai ales pacienţilor cu o tumoră 
pulmonară fără celule mici limitată local (Stadiul I şi II) cea mai mare şansă de  
vindecare completă.17 Din cauza simptomelor nespecifice sau cu apariţie tardivă, 
boala adesea este diagnosticată numai în stadii avansate, prin urmare adesea nu 
este posibilă o îndepărtare chirurgicală completă.1

Tratament
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Terapiile ţintite

Terapiile ţintite inhibă, printre 
altele, factorii care în mod normal 

stimulează creşterea tumorală, 
previn interacţiunea celulelor tumorale între 
ele sau afectează irigarea cu sânge a ţesutului 
tumoral. Celulele sănătoase din organism sunt 
influenţate adesea doar puţin sau deloc prin 
aceste terapii ţintite, motiv pentru care aceste 
medicamente au o tolerabilitate bună per 
ansamblu.

Principiul de acţiune al terapiei ţintite se bazează 
pe faptul că majoritatea tumorilor prezintă o 
modificare (mutaţie) în anumite regiuni ale  
genomului (gene sau cromozomi). Aceste mutaţii 
pot reprezenta ţinta atacului medicamentos în 
cazul a aproximativ 15% dintre pacienţii cu cancer 
pulmonar. Modificările genetice privesc mai ales 
genele EGFR, VEGF şi ALK: mutaţiile acestor 
gene pot conduce prin diverse etape la înmulţirea 
necontrolată a celulelor tumorale din plămâni.19 

Prin terapia ţintită cu aşa-numiţii inhibitori  
EGFR sau VEGF sau cu inhibitori ALK s-a putut 
obţine, în cazul unui procent din pacienţii cu 
cancer pulmonar, care prezentau această modi-
ficare genetică, o regresie a bolii.20 Chiar şi atunci 
când terapiile ţintite sunt create să atace pe cât 
posibil numai celulele tumorale şi să menajeze 
celulele sănătoase, punctele de atac ale tera-

piilor ţintite se găsesc în parte şi în celulele 
sănătoase. De aceea şi terapiile ţintite prezintă 
efecte secundare.

Terapia imuno-oncologică

Sistemul propriu de apărare al 
organismului nostru, sistemul 

imunitar, este un sistem eficient 
 şi foarte puternic în scopul combaterii 
infecţiilor şi, de asemenea, are capacitatea 
de a distruge celule tumorale. Celulele tumorale  
pot declanşa o reacţie imună, deoarece ele 
exprimă adesea molecule de suprafaţă (anti-
gene), care nu există în mod normal la 
suprafaţa celulelor obişnuite din organism. 
Sistemul imunitar recunoaşte aceste anti-
gene ca fiind străine corpului şi le atacă.24  
Pentru aceasta, sistemul imunitar are nevoie de 
„arme” puternice. Una dintre armele principale 
este reprezentată de aşa-numitele limfocite T, 
un tip special de globule albe (leucocite). Însă  
celulele canceroase pot dezvolta diverse  
strategii care le permit să scape de sistemul 
imunitar funcţional, respectiv să inhibe răspunsul 
imun. Aceste strategii sunt reunite sub termenul 
de „mecanisme de scăpare”.22,23

Unul dintre aceste mecanisme se bazează pe 
prezenţa unei anumite proteine, numită PD-L1  
(Programmed Death-Ligand 1) de la suprafaţa  
celulelor tumorale.

Tratament

Principiul de acţiune al terapiei imuno-oncologice

Limfocitele T reprezintă un element important 
al sistemului imunitar al organismului.

Limfocitele T recunosc celulele 
tumorale şi le atacă.

Celulele tumorale pot inhiba 
sistemul imunitar. Activitatea 
limfocitelor T este frânată, şi 
tumora creşte.

Terapiile imuno-oncologice  
împiedică inhibarea sistemului  
imunitar.

1

3

2

4
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PD-L1 este sintetizată în mod normal de celulele 
sănătoase ale corpului şi trimite către limfocitele T 
semnalul să fie inactive, respectiv să nu atace celula 
sănătoasă. Astfel este împiedicată o reacţie imună 
exagerată, autoagresivă. Celulele tumorale se folo-
sesc de această funcţie de siguranţă, prin faptul 
că produc de asemenea PD-L1 activă la nivelul 
suprafeţei celulare. Limfocitele T rămân inactive 
şi nu mai atacă celulele tumorale. Acest „meca-
nism de scăpare” îi permite tumorii să crească în  
continuare.

Inhibitorii PD-1 blochează acest proces, astfel 
încât limfocitele T să poată fi activate, să se poată 
multiplica şi să poată distruge celulele tumorale. 
Această situaţie poate conduce la o regresie a 
tumorii pulmonare, respectiv a celulelor tumorale. 
Procedeul terapeutic imuno-oncologic al inhibării 
PD-1 ţinteşte astfel în primul rând reactivarea 
sistemului imunitar, nu are ca ţintă tumora însăşi.24 
Pacienţii cu cancer pulmonar care răspund la acest 
tip de tratament au la dispoziţie, astfel, o opţiune de 
tratament care le-ar putea oferi ameliorarea simp-
tomelor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, sau chiar 

o stagnare a afecţiunii tumorale pe o durată mai 
lungă. Terapiile imuno-oncologice oferă în general 
o tolerabilitate bună, dar şi în cazul lor este  
posibil, la fel ca în cazul majorităţii procedeelor 
terapeutice eficiente, să apară efecte secundare 
determinate de activitatea intensificată a siste-
mului imunitar.

Studiile clinice

Tratamentele medicamentoase noi sunt mereu 
testate întâi în „studii clinice”, adică în condiţii 
planificate şi controlate cu atenţie şi într-un 
centru terapeutic specializat. Astfel se testează 
medicamente sau combinaţii noi, de la care 
se aşteaptă o eficacitate mai înaltă decât a 
fost posibil cu metodele terapeutice anteri-
oare. Medicul discută cu fiecare pacient  în 
parte dacă participarea la un studiu clinic este 
indicată sau nu. Participarea la studiile clinice 
intră în discuţie mai ales pentru pacienţii care 
prezintă un carcinom pulmonar avansat, cu 
metastaze în organele interne (Stadiul IV).1

Tratament

Pentru diagnosticul şi tratamentul cancerului  
pulmonar sunt necesari mulţi experţi diferiţi. 
Medici din diverse specialităţi medicale 
conlucrează pentru a obţine cel mai bun rezultat 
al tratamentului pentru fiecare pacient în parte. 
Printre aceştia se numără medici specializaţi în 
afecţiuni tumorale (oncologi), boli ale plămânului 
(pneumologi), operaţii (chirurgi specializaţi în 
chirurgia toracică), analiza probelor de ţesut 
(anatomo-patologi), examinări imagistice (radio-
logi) şi radioterapie (radioterapeuţi sau medici 
specialişti în medicina nucleară). Această cola-
borare interdisciplinară este organizată frecvent 
în clinicile de specialitate în cadrul aşa-numitelor 
„Consilii tumorale”. Aceasta înseamnă că medicii 
din toate specializările se întâlnesc în mod regulat 
pentru schimb de informaţii în cadrul unor şedinţe 
în care se discută detaliat situaţia actuală a trata-

mentului unui pacient, iar dacă este necesar, 
tratamentul poate fi ajustat de comun acord.

Pacienţii cu cancer pulmonar se pot simţi adesea 
suprasolicitaţi de acest „flux de experţi”. De aceea 
este important ca pacienţii să aibă şi o persoană 
de contact cu rol „centralizator“, în care să poată 
avea deplină încredere. Acest medic de încre-
dere poate fi medicul de familie, un pneumolog 
sau oncolog cu cabinet privat, care coordonează 
colaborarea cu diversele specialităţi medicale. 

Persoana principală de contact a pacientului 
trebuie să poată răspunde la întrebări privind 
boala şi să poată explica următorii paşi ai  
tratamentului într-o manieră care să-i permită 
pacientului să înţeleagă, pentru a reduce astfel 
temerile pacientului şi ale aparţinătorilor.

Ce medici tratează cancerul pulmonar?
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Clinică de specialitate  
(Centru pentru tumori pulmonare)

Program de  
recuperare

Asistenţă  
psiho-oncologică

Evenimente de informare

Grup de suport

Medic cu cabinet 
privat/medic de 
încredere

În cadrul evenimentelor de informare pacienţii şi persoanele interesate pot afla mai 
multe despre posibilităţile actuale de tratament şi despre modurile de gestionare 
a bolii. Adesea au ocazia şi să discute cu experţi sau cu alţi pacienţi. În cadrul 
grupurilor de suport în prim plan se află schimbul de experienţă şi sprijinul mutual 
dintre pacienţii afectaţi.

Secţii de informare şi tratament
Informaţii importante pentru 
medic

Notaţi-vă pe o foaie toate informaţiile despre 
dumneavoastră care au legătură cu boala, 
care ar putea fi importante pentru medic
- de exemplu sub forma unui tabel.

■■ Simptome prezente 
Ce probleme şi simptome aveţi? Cum 
s-au modificat acestea în ultimele 
săptămâni/luni?

■■ Afecţiuni asociate 
Alte boli (de ex. diabet zaharat, afecţiuni  
cardiace) sau intervenţii chirurgicale 
importante.

■■ Medicamente 
Ce medicamente luaţi la momentul de 
faţă? Aici sunt incluse şi medicamentele 
care se eliberează fără reţetă, cele natu-
riste sau suplimentele alimentare. Puteţi 
lua medicamentele cu dumneavoastră şi 
la discuţia cu medicul.

■■ Istoricul personal într-o privire de 
ansamblu  
Dacă încă nu îl cunoaşteţi pe medic, 
poate fi util să faceţi o scurtă sinteză a 
istoricului bolii dumneavoastră (trata-
mentul tumorii pulmonare, operaţii etc.).

Cum pot folosi mai bine 
pacienţii discuţia cu 
medicii lor?

Sfat: Rugaţi o persoană de încredere să vă 
însoţească la vizita la medic, şi eventual să vă 
ajute la pregătirea discuţiei.

Pentru pregătire

■■ Stabiliţi exact programarea 
Faceţi-vă o programare concretă pentru 
discuţia cu medicul, în care el să aibă  
suficient timp pentru dumneavoastră.

■■ Notaţi-vă întrebările 
Pentru a nu uita nimic în timpul discuţiei, 
notaţi-vă întrebările pe care doriţi să le 
adresaţi medicului. Începeţi cu întrebările 
care sunt cele mai importante pentru 
dumneavoastră, pentru cazul în care nu vă 
ajunge timpul.

5 COMUNICAREA
21
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În timpul discuţiei

■■ Prezentaţi lucrurile structurat 
V-aţi pregătit bine. Folosiţi-vă notiţele. 
Adresaţi întrebările pe care le aveţi.

■■ Întrebaţi 
Nu ezitaţi să întrebaţi dacă nu aţi înţeles ceva.

■■ Repetaţi 
Încercaţi să redaţi cu propriile cuvinte lucrurile  
care s-au discutat. Astfel pot fi evitate 
neînţelegerile.

■■ Notaţi-vă 
Notaţi informaţiile esenţiale, fie dumneavoastră, 
fie persoana care vă însoţeşte. Astfel puteţi 
înţelege mai bine ulterior ceea ce s-a discutat.

■■ Este vorba despre dumneavoastră şi viaţa 
dumneavoastră 
Adresaţi întrebările care sunt importante 
pentru dumneavoastră. Cu siguranţă este 
important pentru dumneavoastră să aflaţi ce 
efect va avea tratamentul planificat asupra 
vieţii dumneavoastră de zi cu zi şi în general. 
Cereţi explicaţii detaliate cu privire la aceste 
aspecte.

■■ Informaţi-vă în continuare 
Rugaţi-l pe medic să vă ofere adrese unde 
puteţi găsi şi alte materiale informaţionale, 
pentru a putea citi acasă în linişte despre 
anumite subiecte.

Sfat: Dacă sunteţi însoţit de o persoană 
de încredere, rugaţi-o să ia şi ea notiţe pe 
parcursul discuţiei sau să pună întrebări. 
După vizita la medic discutaţi împreună 
informaţiile.

Sfat: Dacă acasă sunteţi nesigur că aţi 
înţeles totul bine, nu ezitaţi să îl contactaţi 
pe medic şi să îl întrebaţi din nou.

Prin îngrijire ulterioară se înţeleg vizitele regulate 
la medic pentru consiliere individuală şi control 
al vindecării, respectiv al evoluţiei bolii. După 
încheierea unui tratament trebuie creat pentru 
fiecare pacient un plan individual de îngrijire 
ulterioară, care este ajustat în funcţie de stadiul 
bolii şi de tratament.

Acest plan de îngrijire ulterioară trebuie să 
servească în primul rând următoarelor scopuri:

■■ recunoaşterea şi tratamentul la timp al 
recidivei afecţiunii tumorale

■■ identificarea şi tratamentul afecţiunilor 
asociate

■■ sprijinirea pacienţilor în problemele lor psihice, 
fizice şi sociale.

Numeroase centre oncologice oferă pacienţilor 
un aşa-numit „Buletin de îngrijire ulterioară 
pentru pacienţi cu cancer“, după închei-
erea tratamentului primar al cancerului  
pulmonar. Acest buletin are rolul de a-i ajuta pe 
pacienţi să respecte intervalele necesare ale îngrijirii  
ulterioare. Pacienţii trebuie să se prezinte neapărat 
la aceste vizite de monitorizare, pentru a face 
posibilă identificarea cât mai rapid posibil a unor  
tumori pulmonare noi sau recidivante, precum şi a 
unor metastaze neidentificate până în acel moment, 
şi astfel pentru a putea efectua tratamentul în 
cele mai bune condiţii. De asemenea, îngrijirea 
ulterioară are rolul de a identifica reacţiile adverse 
şi sechelele unui tratament, precum şi afecţiunile 
asociate, şi de a le trata adecvat. Frecvenţa vizitelor  
de control şi amploarea examinărilor se orientează 
după dimensiunea şi tipul tumorii operate, respectiv  
tratate.

Ce se întâmplă după tratament?

6 ÎNGRIJIREA ULTERIOARĂ ŞI RECUPERAREA

Îngrijirea ulterioară în afecţiunile tumorale se efectuează de regulă în ambulator şi serveşte 
pentru siguranţa pacientului. Medicii şi asociaţiile de cabinete medicale care s-au 
specializat în îngrijirea pacienţilor cu cancer pulmonar - aşa-numitele cabinete specializate 
- precum şi serviciile de îngrijire în regim ambulator din cadrul centrelor pentru cancerul 
pulmonar oferă şansa cea mai bună posibil pentru o îngrijire optimă. Ele coordonează 
schimbul regulat de informaţii între medicul specialist care preia îngrijirea ulterioară, 
medicul de familie, medicii specialişti din clinica în care s-a efectuat tratamentul primar şi 
pacient. În general, se recomandă o durată de zece ani a îngrijirii ulterioare, iar asistenţa 
în timpul primilor cinci ani după operaţie trebuie să fie foarte intensă.1

23
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Schema îngrijirii ulterioare (reprezentare simplificată)1

4 până la 6  
săptămâni după 
încheierea  
tratamentului

■■ Examen clinic, control al parametrilor sângelui, examinări ale funcţiei pul-
monare, radiografie pulmonară.

■■ În cazul tratamentului medicamentos: controlul responsivităţii, al efectelor 
secundare şi al acuzelor.

12 săptămâni
după încheierea  
tratamentului

■■ Examen clinic, control al parametrilor sângelui, examinări ale funcţiei pul-
monare, radiografie pulmonară.

■■ Alte proceduri imagistice (de ex. CT sau RMN) pot fi necesare în cazul unui 
risc crescut de recidivă sau de progresie a bolii.

■■ În cazul tratamentului medicamentos: controlul responsivităţii, al efectelor 
secundare şi al acuzelor.

Luna 3 până
la finalul celui  
de-al 2-lea an

■■ Control regulat la fiecare trei luni.

■■ O dată pe an tomografie computerizată toracică (CT toracic).

■■ Alte examinări imagistice (de ex. ecografia abdominală, radiografie, CT/
RMN sau bronhoscopie) pot fi efectuate suplimentar în cazul suspiciunii 
unei recidive sau în cazul apariţiei de metastaze.

■■ În caz de progresie a bolii: dacă este posibil, ajustarea/schimbarea trata-
mentului medicamentos.

Anii 3 până la 5 ■■ Controale regulate la fiecare şase luni şi CT toracic o dată pe an.

■■ Examinări imagistice în funcţie de tabloul simptomatic al pacientului.

Din al 6-lea an
■■ O examinare de control pe an.

Diagnosticul de cancer pulmonar nu are numai 
consecinţe la nivelul corpului, ci înseamnă atât 
pentru pacient cât şi pentru aparţinători o povară 
sufletească mare. Numeroşi pacienţi cu cancer 
îşi doresc, pe lângă asistenţa medicală, să bene-
ficieze şi de sprijin sufletesc şi emoţional în gesti-
onarea bolii. În acest caz persoanele afectate, 
dar şi persoanele din jurul lor, pot beneficia de 
consiliere psiho-oncologică. Numeroşi pacienţi 
privesc această consiliere ca fiind foarte utilă.
Măsurile psiho-oncologice sprijină persoanele 
afectate şi pe aparţinătorii acestora în abordarea 

emoţională a afecţiunii tumorale şi în gestionarea 
situaţiei schimbate de viaţă, care a apărut ca 
urmare a diagnosticului. Subiecte ale consilierii 
pot fi reprezentate de temeri şi întrebări despre 
boală şi tratament precum şi probleme din viaţa 
de zi cu zi sau de la locul de muncă. În plus, 
consilierea poate fi de ajutor în a stabili ce sprijin 
pot oferi familia şi prietenii, şi îi poate include şi 
pe aceştia la cerere. Scopul este de a găsi ajutor 
şi de a îmbunătăţi starea psihică a pacienţilor, 
aparţinătorilor şi prietenilor, şi astfel şi calitatea 
vieţii acestora.

7 ASISTENŢA PSIHO-ONCOLOGICĂ
25

Ce este psiho-oncologia?
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Tratamentul cancerului este o provocare, căreia Bristol-Myers 
Squibb îi face faţă cu succes de peste 50 de ani. În centrul 
cercetărilor noastre se află soluţii inteligente, pentru a fi pe 
viitor cu un pas înaintea afecţiunilor tumorale.

Noi ne concentrăm mai ales asupra imuno-oncologiei, 
care se bazează pe capacitatea sistemului imunitar al  
organismului de a combate celulele tumorale.

Scopul nostru este de a putea trata cât mai multe tipuri de 
cancer cu acest principiu terapeutic.
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