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CAPITOLUL I
Introducere

Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă au revoluționat modul de tratament 
al cancerului într-o atât de mare măsură încât specialiștii sunt de acord că unele 
tipuri de cancer au devenit boli cronice și, mai mult, uneori vorbesc chiar despre 
supraviețuitori ai cancerului – persoane tratate. Această revoluție a fost generată 
de schimbarea de paradigmă în îngrijirile de sănătate. Pentru prima dată, nu se 
mai vorbește doar despre cum „un medicament se potrivește tuturor pacienților”, 
ci despre tratamente țintite, personalizate. 

Această abordare nouă poartă numele de medicină personalizată și se referă la 
adaptarea tratamentului la speci�cul pacientului, la particularitățile genetice și la ca-
racterul molecular al tumorii. Medicina personalizată presupune cunoașterea și utili-
zarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit 
adaptarea mai bună a tratamentelor și un management mai e�cient al bolilor.

CE ESTE MEDICINA PERSONALIZATĂ? 
Managementul personalizat este considerat viitorul îngrijirii și tratării cancerului: medicamentul va urmări să 
ofere pacienților cel mai bun tratament în funcție de istoricul medical personal, de starea lor �ziologică și de 
caracteristicile moleculare ale tumorilor lor.

Practic, medicina personalizată în cancer se referă la posibilitatea de a oferi un tratament adecvat pe baza ca-
racteristicilor tumorii și geneticii individului, utilizând terapii țintite orientate spre distrugerea e�cientă a celu-
lelor tumorale.

DE CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ ȚII CONT CA PACIENT:
Informații importante despre boala ta pot � identi�cate prin prelevarea de țesuturi și de sânge. Acest lucru 
înseamnă obținerea uneia sau a mai multor probe din țesuturi și tumoră. Aceste probe pot � supuse mai 
multor examinări. În ciuda posibilei întârzieri a tratamentului, aceste examinări sunt extrem de valoroase 
pentru a caracteriza tumora și a identi�ca astfel cel mai potrivit tratament. Momentul prelevării probelor de-
pinde de tipul de cancer și de stadiul bolii. Probele biologice pot � într-adevăr foarte utile în fazele inițiale ale 
bolii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să știi că pot � la fel de utile în cazul în care cance-
rul recidivează. În acest caz este posibil să �e necesară recoltarea unei noi probe. De asemenea, dacă tu ca pa-
cient decizi să donezi pentru cercetare eșantioanele tale biologice (biospecimene), trebuie să te asiguri că 
acestea vor � păstrate la o bio-bancă ce poate � accesată oricând. 

Pacienții actuali îi ajută astfel pe viitorii pacienți atunci când acordă permisiunea ca probele lor de sânge și/sau 
țesut să �e folosite în cercetări experimentale. Cu toate acestea, necesitatea ca pacienții să își dea consimță-
mântul de �ecare dată când le sunt folosite datele, poate � un obstacol în materie de timp, care limitează în 
prezent eforturile cercetătorilor. Pacienții trebuie să �e conștienți de faptul că medicina personalizată se ba-
zează pe testarea în laboratoarele de diagnostic molecular și, prin urmare, este posibil ca acestea să nu �e dis-
ponibile în toate centrele medicale.

DE CE AR TREBUI SĂ ȚII CONT ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI: 
Gestionarea optimă a îngrijirii personalizate se bazează pe o relație de încredere între pacient, medic și - impor-
tant - echipa multidisciplinară care se ocupă de el/ea. O abordare holistică ar trebui să ia în considerare nu numai 
caracteristicile biologice ale tumorii, ci și starea �ziologică și psihologică a pacientului pe parcursul vieții lui.

BIOMARKERI 
Biomarkerii îi ajută pe medici să știe mai multe despre tumora unei persoane, permițându-le să ia decizii tera-
peutice mai bune.

Un marker prognostic este un instrument care este capabil să indice prognosticul, durata de viață și posibilita-
tea de a � vindecat sau de a recidiva. Un marker predictiv este legat de tratament, deoarece este capabil să 
prezică rezultatele tratamentului: dacă tratamentul funcționează, dacă tratamentul dăunează sau dacă este 
puțin probabil ca tratamentul să funcționeze. Din aceste motive, este important ca pacienții și familiile lor să 
�e conștienți de importanța acestor testări.

Cancerul de plămâni
Cancerele pulmonare pot � împărțite în două entități principale: cancerul pulmonar fără celule mici și cancerul 
pulmonar cu celule mici. Cele mai multe cancere pulmonare pot � atribuite fumatului. Entitățile menționate 
anterior sunt considerate boli diferite, cu prognostic diferit și tratamente diferite. Cancerul pulmonar fără celule 
mici cuprinde mai multe subgrupuri: adenocarcinoamele, carcinoamele cu celule scuamoase și alte tipuri rare. 
Acestea sunt caracterizate de sensibilitate diferită față de anumite terapii. În ultimul deceniu au fost descoperi-
te multe modi�cări genetice. Un exemplu sunt mutațiile genei EGFR care conferă acestor tumori o sensibilitate 
puternică la inhibitorii tirozin kinazei EGFR. Mutațiile EGFR sunt prezente în principal la nefumători și la asiatici. 
O altă modi�care genetică importantă este translocația EML4-ALK. Din nou, această mutație este mai frecventă 
la nefumători. O anumită grupă de medicamente, numită inhibitori ALK, este foarte e�cientă împotriva acestei 
translocații. În ultimii ani au fost identi�cate multe modi�cări genetice noi, iar agenții medicamentoși vizați, 
speci�ci, sunt cercetați cu rezultate promițătoare. O aplicație a Proiectul Genomului Uman este aceea de a per-
sonaliza tratamentul prin identi�carea celui mai bun medicament vizat pentru �ecare modi�care genomică 
individuală. Este foarte important ca pacienții să devină conștienți de importanța testărilor moleculare. 

Cancerul de sân
Cancerele de sân pot � împărțite în două categorii 
principale: tumorile sensibile la hormoni și tumorile 
care nu sunt sensibile la hormoni, iar acestea din 
urmă pot � împărțite din nou în tumori HER2-poziti-
ve și HER2-negative. Aceste caracteristici pot face 
anumite tumori deosebit de sensibile la tratamente-
le hormonale și la agenții anti-HER2. Un alt exemplu 
de medicină personalizată, relevant pentru femeile 
diagnosticate cu cancer de sân, este un test de dia-
gnostic molecular care analizează biologia individu-
ală a unei tumori de cancer de sân prin examinarea 
activității mai multor gene din țesutul tumoral. Testul 
ajută la determinarea necesității administrării chimi-
oterapiei și răspunsului la aceasta.

Pacienții ar trebui să știe că astăzi, tratamentul lor se 
bazează în mare măsură pe evaluarea câtorva ținte 
critice ale tumorii, cum ar � receptorii hormonali și 
receptorii HER2, utilizând teste speci�ce care nu sunt 
întotdeauna efectuate la cele mai înalte standarde. 
Pacienții trebuie să se asigure că aceste teste sunt 
efectuate într-un laborator care îndeplinește criterii-
le de control al calității. Știința se mișcă foarte rapid și 
este întotdeauna recomandat ca pacienții să vadă 
dacă există oportunități de studii clinice interesante, 
în care tumora lor va � pro�lată într-un mod mai 
rapid decât se face în mod obișnuit, astfel încât să 
poată avea acces la unele dintre medicamentele țin-
tite a�ate în dezvoltare. 

Cancerul de colon
Introducerea terapiilor cu anticorpi împotriva EGFR, 
una dintre cele mai activate gene în cancerul de colon, 
a reprezentat un progres important în tratamentul 
cancerului de colon. Cercetările au identi�cat că expri-
marea anumitor tipuri de mutații, ca de exemplu cele 
ale genei KRAS la unii pacienți, face ca tumora să �e 
insensibilă la aceste medicamente, în timp ce restul de 
pacienți pot obține un bene�ciu dacă sunt tratați cu 
acești anticorpi. 

ESTE POSIBILĂ 
PERSONALIZAREA 
TRATAMENTULUI ÎN ORICE 
TIP DE TUMORĂ?
Răspunsul este cu siguranță da, deoare-
ce �ecare tumoră este eterogenă și 
pentru orice tip de tumoră a unui paci-
ent putem găsi posibilitatea de a utiliza 
aceste informații pentru personalizarea 
tratamentului. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI MEDICINA 
PERSONALIZATĂ?
Pacienții trebuie să �e conștienți de 
faptul că în zilele noastre se pot efectua 
mai multe examinări noi asupra țesuturi-
lor și probelor tumorale, dar că aceste 
examinări pot întârzia tratamentul lor. 
De asemenea, pacienții trebuie să știe că 
examinările se efectuează în principal pe 
biospecimenele lor. Biospecimenele 
sunt materiale prelevate din corpul 
uman, precum țesuturi, sânge, urină sau 
salivă, care pot � utilizate pentru testări 
necesare în vederea luării unei decizii 
terapeutice sau pot � procesate și depo-
zitate pentru cercetări medicale viitoare. 
În majoritatea cazurilor, aceste țesuturi 
sunt identice cu cele utilizate pentru dia-
gnosticarea cancerului. Prin urmare, pa-
cienții nu sunt supuși niciunei etape su-
plimentare, în afară de a consimți la utili-
zarea biospecimenelor lor pentru exami-
nare. În ultimii ani, pacienții au înțeles un 
fapt important: caracteristicile tumorilor 
se pot schimba și de aceea li se poate 
cere prelevarea unei noi biopsii pentru 
personalizarea terapiei ulterioare.

În timpul perioadei de tratament, echipa medicala înțelege cel mai bine și îți poate explica problemele și di�-
cultățile cu care te confrunți. 

Adesea, când sunt supuși unui tratament, pacienții se atașează emoțional de echipa medicală cu care interac-
ționează, de oncologul sau de asistenta medicală de oncologie. Rolul lor nu se sfârșește odată cu încheierea 
tratamentului principal, ci poate continua și în perioada ulterioară, de monitorizare. Ei pot oferi sfaturi folosi-
toare pentru depistarea și gestionarea simptomelor corelate cu tratamentul sau cu tumora. În echipa medica-
lă pot � consilieri care oferă și sprijin psihologic și emoțional și pot ajuta pacienții să facă față di�cultăților psi-
hologice și �zice în perioada de după tratament. 

Mulți dintre acești profesioniști dețin atât cunoștințele, cât și capacitatea de a te ajuta să te organizezi și să îți 
optimizezi viața de zi cu zi. Păstrează legătura cu echipa medicală (oncologul, asistenta medicală de oncolo-
gie, psihologul sau medicul de familie) și lasă-i să te ajute în continuare!

Accesul la informare pentru pacienţi și familiile lor trebuie să �e promovat în vederea unei mai bune înţelegeri 
a bolii și tratamentelor, cu scopul scăderii anxietăţii și pentru a parcurge într-un mod cât mai puţin stresant 
această etapă de viaţă. Informarea pacienţilor se face de către profesioniștii în domeniul sănătății, dar și din 
alte surse (internet, surse media diverse, organizaţii de pacienţi). Unii pacienți pot cere a doua opinie medicală 
înainte de a lua o decizie �nală referitoare la tratament. 

Înainte de a apela la o a doua opinie, merită să îți întrebi oncologul dacă a discutat recomandările cu alți onco-
logi. Adesea, recomandarea pe care ți-a făcut-o oncologul tău a fost sugerată numai după consultări cu alți 
colegi experți (la ceea ce se numește o sesiune a „consiliului tumorii” sau „revizuire multidisciplinară”). Aceasta 
este o practică comună în cele mai multe centre oncologice.

Internetul îți oferă acces la un volum extraordinar de informații. Mulți pacienți și membrii familiilor acestora 
caută informații suplimentare despre boală din surse de pe internet. 

Internetul poate � util pentru: 
• Găsirea unui oncolog specializat;
• Găsirea informațiilor despre efectele secundare comune și despre gestionarea vieții cotidiene în timpul 

tratamentului anti-cancer;
•  Lectura despre noile constatări ale cercetării de ultimă oră;
• Găsirea testelor clinice;
• Împărtășirea experienței cu alți pacienți pentru a reduce anxietatea, singurătatea și teama;
• Localizarea grupurilor de susținere și informare relevante pentru starea ta.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
Deși pot � foarte utile pentru mulți pacienți, informațiile de pe internet îți pot aduce prejudicii din mai multe 
motive: 
1. Din păcate nu toate informațiile disponibile pe internet sunt exacte, iar în unele situații, informațiile pot 

induce în eroare.
2. Multe site-uri de pe internet se bazează pe interese economice, cu intenția de a încuraja cititorii să achiziți-

oneze produsele speci�ce ale acestora.
3. Chiar și pe paginile de internet care sunt susținute de autorități de încredere și responsabile te poți 

expune informațiilor despre prognoze anticipate care pot să nu corespundă situației tale particulare. 
Uneori se pot provoca astfel suferințe și confuzii grave.

Dacă ești interesat să cauți și alte informații despre boala ta sau tratamentul acesteia, merită adesea să îi soliciți 
oncologului tău să îți recomande un site de încredere care furnizează informații într-o limbă pe care o înțelegi.

Grupurile de susținere pentru pacienți sunt organizații nonpro�t care se axează pe necesitățile pacienților cu 
cancer sau tipuri speci�ce de cancer. Acestea acordă servicii de asistență, informare și susținere.

În gestionarea cancerului, este adesea util să știi că nu ești singur și că există mulți alți oameni care se confrun-
tă cu aceleași probleme ca ale tale. Grupurile de asistență în cancer oferă un mediu în care pacienții cu cancer 
pot vorbi cu alte persoane, care pot avea experiențe similare despre cum trăiesc cu cancerul. Grupurile de asis-
tență fac legătura pacienților și/sau îngrijitorilor acestora cu alți oameni în situații similare pentru a se ajuta și 
susține reciproc. Există multe tipuri diferite de grupuri de asistență. Unele sunt conduse oameni care au avut 
o boală și altele de cadre medicale, cum ar � medici, asistente medicale, asistenți sociali sau cadre didactice 
medicale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CA PACIENT? 
Este cât se poate de important ca atunci când începi traseul de la diagnostic până la tratament, monitorizarea 
tratamentului și ulterior, în timpul monitorizării, să știi care sunt drepturile tale ca pacient. 

În �ecare etapă în care te a�i ai dreptul să �i informat/ă cu privire la serviciile medicale disponibile, inclusiv în 
ceea ce privește modul de utilizare a acestora. 

De asemenea, ai dreptul să �i informat despre starea ta de sănătate, caracteristicile intervențiilor medicale 
recomandate de medic, precum și despre riscurile pe care le presupune �ecare procedură, nerespectarea 
recomandărilor medicului și cu privire la detaliile privind diagnosticul și prognosticul. 

Ai, de asemenea, dreptul de a desemna o persoană apropiată care să �e informată în locul tău. Mai mult, dacă 
tu decizi, rudele și prietenii tăi vor � informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament. În �ecare 
etapă în care te a�i, ai dreptul de a cere și de a obține a doua opinie medicală. 

La externare ai dreptul să soliciți și să primești un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului 
și îngrijirilor acordate pe toată perioada spitalizării.



CAPITOLUL II
Medicina personalizată pe 
înțelesul pacientului

Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă au revoluționat modul de tratament 
al cancerului într-o atât de mare măsură încât specialiștii sunt de acord că unele 
tipuri de cancer au devenit boli cronice și, mai mult, uneori vorbesc chiar despre 
supraviețuitori ai cancerului – persoane tratate. Această revoluție a fost generată 
de schimbarea de paradigmă în îngrijirile de sănătate. Pentru prima dată, nu se 
mai vorbește doar despre cum „un medicament se potrivește tuturor pacienților”, 
ci despre tratamente țintite, personalizate. 

Această abordare nouă poartă numele de medicină personalizată și se referă la 
adaptarea tratamentului la speci�cul pacientului, la particularitățile genetice și la ca-
racterul molecular al tumorii. Medicina personalizată presupune cunoașterea și utili-
zarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit 
adaptarea mai bună a tratamentelor și un management mai e�cient al bolilor.

CE ESTE MEDICINA PERSONALIZATĂ? 
Managementul personalizat este considerat viitorul îngrijirii și tratării cancerului: medicamentul va urmări să 
ofere pacienților cel mai bun tratament în funcție de istoricul medical personal, de starea lor �ziologică și de 
caracteristicile moleculare ale tumorilor lor.

Practic, medicina personalizată în cancer se referă la posibilitatea de a oferi un tratament adecvat pe baza ca-
racteristicilor tumorii și geneticii individului, utilizând terapii țintite orientate spre distrugerea e�cientă a celu-
lelor tumorale.

DE CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ ȚII CONT CA PACIENT:
Informații importante despre boala ta pot � identi�cate prin prelevarea de țesuturi și de sânge. Acest lucru 
înseamnă obținerea uneia sau a mai multor probe din țesuturi și tumoră. Aceste probe pot � supuse mai 
multor examinări. În ciuda posibilei întârzieri a tratamentului, aceste examinări sunt extrem de valoroase 
pentru a caracteriza tumora și a identi�ca astfel cel mai potrivit tratament. Momentul prelevării probelor de-
pinde de tipul de cancer și de stadiul bolii. Probele biologice pot � într-adevăr foarte utile în fazele inițiale ale 
bolii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să știi că pot � la fel de utile în cazul în care cance-
rul recidivează. În acest caz este posibil să �e necesară recoltarea unei noi probe. De asemenea, dacă tu ca pa-
cient decizi să donezi pentru cercetare eșantioanele tale biologice (biospecimene), trebuie să te asiguri că 
acestea vor � păstrate la o bio-bancă ce poate � accesată oricând. 

Pacienții actuali îi ajută astfel pe viitorii pacienți atunci când acordă permisiunea ca probele lor de sânge și/sau 
țesut să �e folosite în cercetări experimentale. Cu toate acestea, necesitatea ca pacienții să își dea consimță-
mântul de �ecare dată când le sunt folosite datele, poate � un obstacol în materie de timp, care limitează în 
prezent eforturile cercetătorilor. Pacienții trebuie să �e conștienți de faptul că medicina personalizată se ba-
zează pe testarea în laboratoarele de diagnostic molecular și, prin urmare, este posibil ca acestea să nu �e dis-
ponibile în toate centrele medicale.

DE CE AR TREBUI SĂ ȚII CONT ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI: 
Gestionarea optimă a îngrijirii personalizate se bazează pe o relație de încredere între pacient, medic și - impor-
tant - echipa multidisciplinară care se ocupă de el/ea. O abordare holistică ar trebui să ia în considerare nu numai 
caracteristicile biologice ale tumorii, ci și starea �ziologică și psihologică a pacientului pe parcursul vieții lui.

BIOMARKERI 
Biomarkerii îi ajută pe medici să știe mai multe despre tumora unei persoane, permițându-le să ia decizii tera-
peutice mai bune.

Un marker prognostic este un instrument care este capabil să indice prognosticul, durata de viață și posibilita-
tea de a � vindecat sau de a recidiva. Un marker predictiv este legat de tratament, deoarece este capabil să 
prezică rezultatele tratamentului: dacă tratamentul funcționează, dacă tratamentul dăunează sau dacă este 
puțin probabil ca tratamentul să funcționeze. Din aceste motive, este important ca pacienții și familiile lor să 
�e conștienți de importanța acestor testări.

Cancerul de plămâni
Cancerele pulmonare pot � împărțite în două entități principale: cancerul pulmonar fără celule mici și cancerul 
pulmonar cu celule mici. Cele mai multe cancere pulmonare pot � atribuite fumatului. Entitățile menționate 
anterior sunt considerate boli diferite, cu prognostic diferit și tratamente diferite. Cancerul pulmonar fără celule 
mici cuprinde mai multe subgrupuri: adenocarcinoamele, carcinoamele cu celule scuamoase și alte tipuri rare. 
Acestea sunt caracterizate de sensibilitate diferită față de anumite terapii. În ultimul deceniu au fost descoperi-
te multe modi�cări genetice. Un exemplu sunt mutațiile genei EGFR care conferă acestor tumori o sensibilitate 
puternică la inhibitorii tirozin kinazei EGFR. Mutațiile EGFR sunt prezente în principal la nefumători și la asiatici. 
O altă modi�care genetică importantă este translocația EML4-ALK. Din nou, această mutație este mai frecventă 
la nefumători. O anumită grupă de medicamente, numită inhibitori ALK, este foarte e�cientă împotriva acestei 
translocații. În ultimii ani au fost identi�cate multe modi�cări genetice noi, iar agenții medicamentoși vizați, 
speci�ci, sunt cercetați cu rezultate promițătoare. O aplicație a Proiectul Genomului Uman este aceea de a per-
sonaliza tratamentul prin identi�carea celui mai bun medicament vizat pentru �ecare modi�care genomică 
individuală. Este foarte important ca pacienții să devină conștienți de importanța testărilor moleculare. 

Cancerul de sân
Cancerele de sân pot � împărțite în două categorii 
principale: tumorile sensibile la hormoni și tumorile 
care nu sunt sensibile la hormoni, iar acestea din 
urmă pot � împărțite din nou în tumori HER2-poziti-
ve și HER2-negative. Aceste caracteristici pot face 
anumite tumori deosebit de sensibile la tratamente-
le hormonale și la agenții anti-HER2. Un alt exemplu 
de medicină personalizată, relevant pentru femeile 
diagnosticate cu cancer de sân, este un test de dia-
gnostic molecular care analizează biologia individu-
ală a unei tumori de cancer de sân prin examinarea 
activității mai multor gene din țesutul tumoral. Testul 
ajută la determinarea necesității administrării chimi-
oterapiei și răspunsului la aceasta.

Pacienții ar trebui să știe că astăzi, tratamentul lor se 
bazează în mare măsură pe evaluarea câtorva ținte 
critice ale tumorii, cum ar � receptorii hormonali și 
receptorii HER2, utilizând teste speci�ce care nu sunt 
întotdeauna efectuate la cele mai înalte standarde. 
Pacienții trebuie să se asigure că aceste teste sunt 
efectuate într-un laborator care îndeplinește criterii-
le de control al calității. Știința se mișcă foarte rapid și 
este întotdeauna recomandat ca pacienții să vadă 
dacă există oportunități de studii clinice interesante, 
în care tumora lor va � pro�lată într-un mod mai 
rapid decât se face în mod obișnuit, astfel încât să 
poată avea acces la unele dintre medicamentele țin-
tite a�ate în dezvoltare. 

Cancerul de colon
Introducerea terapiilor cu anticorpi împotriva EGFR, 
una dintre cele mai activate gene în cancerul de colon, 
a reprezentat un progres important în tratamentul 
cancerului de colon. Cercetările au identi�cat că expri-
marea anumitor tipuri de mutații, ca de exemplu cele 
ale genei KRAS la unii pacienți, face ca tumora să �e 
insensibilă la aceste medicamente, în timp ce restul de 
pacienți pot obține un bene�ciu dacă sunt tratați cu 
acești anticorpi. 

ESTE POSIBILĂ 
PERSONALIZAREA 
TRATAMENTULUI ÎN ORICE 
TIP DE TUMORĂ?
Răspunsul este cu siguranță da, deoare-
ce �ecare tumoră este eterogenă și 
pentru orice tip de tumoră a unui paci-
ent putem găsi posibilitatea de a utiliza 
aceste informații pentru personalizarea 
tratamentului. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI MEDICINA 
PERSONALIZATĂ?
Pacienții trebuie să �e conștienți de 
faptul că în zilele noastre se pot efectua 
mai multe examinări noi asupra țesuturi-
lor și probelor tumorale, dar că aceste 
examinări pot întârzia tratamentul lor. 
De asemenea, pacienții trebuie să știe că 
examinările se efectuează în principal pe 
biospecimenele lor. Biospecimenele 
sunt materiale prelevate din corpul 
uman, precum țesuturi, sânge, urină sau 
salivă, care pot � utilizate pentru testări 
necesare în vederea luării unei decizii 
terapeutice sau pot � procesate și depo-
zitate pentru cercetări medicale viitoare. 
În majoritatea cazurilor, aceste țesuturi 
sunt identice cu cele utilizate pentru dia-
gnosticarea cancerului. Prin urmare, pa-
cienții nu sunt supuși niciunei etape su-
plimentare, în afară de a consimți la utili-
zarea biospecimenelor lor pentru exami-
nare. În ultimii ani, pacienții au înțeles un 
fapt important: caracteristicile tumorilor 
se pot schimba și de aceea li se poate 
cere prelevarea unei noi biopsii pentru 
personalizarea terapiei ulterioare.

În timpul perioadei de tratament, echipa medicala înțelege cel mai bine și îți poate explica problemele și di�-
cultățile cu care te confrunți. 

Adesea, când sunt supuși unui tratament, pacienții se atașează emoțional de echipa medicală cu care interac-
ționează, de oncologul sau de asistenta medicală de oncologie. Rolul lor nu se sfârșește odată cu încheierea 
tratamentului principal, ci poate continua și în perioada ulterioară, de monitorizare. Ei pot oferi sfaturi folosi-
toare pentru depistarea și gestionarea simptomelor corelate cu tratamentul sau cu tumora. În echipa medica-
lă pot � consilieri care oferă și sprijin psihologic și emoțional și pot ajuta pacienții să facă față di�cultăților psi-
hologice și �zice în perioada de după tratament. 

Mulți dintre acești profesioniști dețin atât cunoștințele, cât și capacitatea de a te ajuta să te organizezi și să îți 
optimizezi viața de zi cu zi. Păstrează legătura cu echipa medicală (oncologul, asistenta medicală de oncolo-
gie, psihologul sau medicul de familie) și lasă-i să te ajute în continuare!

Accesul la informare pentru pacienţi și familiile lor trebuie să �e promovat în vederea unei mai bune înţelegeri 
a bolii și tratamentelor, cu scopul scăderii anxietăţii și pentru a parcurge într-un mod cât mai puţin stresant 
această etapă de viaţă. Informarea pacienţilor se face de către profesioniștii în domeniul sănătății, dar și din 
alte surse (internet, surse media diverse, organizaţii de pacienţi). Unii pacienți pot cere a doua opinie medicală 
înainte de a lua o decizie �nală referitoare la tratament. 

Înainte de a apela la o a doua opinie, merită să îți întrebi oncologul dacă a discutat recomandările cu alți onco-
logi. Adesea, recomandarea pe care ți-a făcut-o oncologul tău a fost sugerată numai după consultări cu alți 
colegi experți (la ceea ce se numește o sesiune a „consiliului tumorii” sau „revizuire multidisciplinară”). Aceasta 
este o practică comună în cele mai multe centre oncologice.

Internetul îți oferă acces la un volum extraordinar de informații. Mulți pacienți și membrii familiilor acestora 
caută informații suplimentare despre boală din surse de pe internet. 

Internetul poate � util pentru: 
• Găsirea unui oncolog specializat;
• Găsirea informațiilor despre efectele secundare comune și despre gestionarea vieții cotidiene în timpul 

tratamentului anti-cancer;
•  Lectura despre noile constatări ale cercetării de ultimă oră;
• Găsirea testelor clinice;
• Împărtășirea experienței cu alți pacienți pentru a reduce anxietatea, singurătatea și teama;
• Localizarea grupurilor de susținere și informare relevante pentru starea ta.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
Deși pot � foarte utile pentru mulți pacienți, informațiile de pe internet îți pot aduce prejudicii din mai multe 
motive: 
1. Din păcate nu toate informațiile disponibile pe internet sunt exacte, iar în unele situații, informațiile pot 

induce în eroare.
2. Multe site-uri de pe internet se bazează pe interese economice, cu intenția de a încuraja cititorii să achiziți-

oneze produsele speci�ce ale acestora.
3. Chiar și pe paginile de internet care sunt susținute de autorități de încredere și responsabile te poți 

expune informațiilor despre prognoze anticipate care pot să nu corespundă situației tale particulare. 
Uneori se pot provoca astfel suferințe și confuzii grave.

Dacă ești interesat să cauți și alte informații despre boala ta sau tratamentul acesteia, merită adesea să îi soliciți 
oncologului tău să îți recomande un site de încredere care furnizează informații într-o limbă pe care o înțelegi.

Grupurile de susținere pentru pacienți sunt organizații nonpro�t care se axează pe necesitățile pacienților cu 
cancer sau tipuri speci�ce de cancer. Acestea acordă servicii de asistență, informare și susținere.

În gestionarea cancerului, este adesea util să știi că nu ești singur și că există mulți alți oameni care se confrun-
tă cu aceleași probleme ca ale tale. Grupurile de asistență în cancer oferă un mediu în care pacienții cu cancer 
pot vorbi cu alte persoane, care pot avea experiențe similare despre cum trăiesc cu cancerul. Grupurile de asis-
tență fac legătura pacienților și/sau îngrijitorilor acestora cu alți oameni în situații similare pentru a se ajuta și 
susține reciproc. Există multe tipuri diferite de grupuri de asistență. Unele sunt conduse oameni care au avut 
o boală și altele de cadre medicale, cum ar � medici, asistente medicale, asistenți sociali sau cadre didactice 
medicale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CA PACIENT? 
Este cât se poate de important ca atunci când începi traseul de la diagnostic până la tratament, monitorizarea 
tratamentului și ulterior, în timpul monitorizării, să știi care sunt drepturile tale ca pacient. 

În �ecare etapă în care te a�i ai dreptul să �i informat/ă cu privire la serviciile medicale disponibile, inclusiv în 
ceea ce privește modul de utilizare a acestora. 

De asemenea, ai dreptul să �i informat despre starea ta de sănătate, caracteristicile intervențiilor medicale 
recomandate de medic, precum și despre riscurile pe care le presupune �ecare procedură, nerespectarea 
recomandărilor medicului și cu privire la detaliile privind diagnosticul și prognosticul. 

Ai, de asemenea, dreptul de a desemna o persoană apropiată care să �e informată în locul tău. Mai mult, dacă 
tu decizi, rudele și prietenii tăi vor � informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament. În �ecare 
etapă în care te a�i, ai dreptul de a cere și de a obține a doua opinie medicală. 

La externare ai dreptul să soliciți și să primești un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului 
și îngrijirilor acordate pe toată perioada spitalizării.



CAPITOLUL III
Diagnosticul corect: 
primul pas către 
tratamentul personalizat

Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă au revoluționat modul de tratament 
al cancerului într-o atât de mare măsură încât specialiștii sunt de acord că unele 
tipuri de cancer au devenit boli cronice și, mai mult, uneori vorbesc chiar despre 
supraviețuitori ai cancerului – persoane tratate. Această revoluție a fost generată 
de schimbarea de paradigmă în îngrijirile de sănătate. Pentru prima dată, nu se 
mai vorbește doar despre cum „un medicament se potrivește tuturor pacienților”, 
ci despre tratamente țintite, personalizate. 

Această abordare nouă poartă numele de medicină personalizată și se referă la 
adaptarea tratamentului la speci�cul pacientului, la particularitățile genetice și la ca-
racterul molecular al tumorii. Medicina personalizată presupune cunoașterea și utili-
zarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit 
adaptarea mai bună a tratamentelor și un management mai e�cient al bolilor.

CE ESTE MEDICINA PERSONALIZATĂ? 
Managementul personalizat este considerat viitorul îngrijirii și tratării cancerului: medicamentul va urmări să 
ofere pacienților cel mai bun tratament în funcție de istoricul medical personal, de starea lor �ziologică și de 
caracteristicile moleculare ale tumorilor lor.

Practic, medicina personalizată în cancer se referă la posibilitatea de a oferi un tratament adecvat pe baza ca-
racteristicilor tumorii și geneticii individului, utilizând terapii țintite orientate spre distrugerea e�cientă a celu-
lelor tumorale.

DE CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ ȚII CONT CA PACIENT:
Informații importante despre boala ta pot � identi�cate prin prelevarea de țesuturi și de sânge. Acest lucru 
înseamnă obținerea uneia sau a mai multor probe din țesuturi și tumoră. Aceste probe pot � supuse mai 
multor examinări. În ciuda posibilei întârzieri a tratamentului, aceste examinări sunt extrem de valoroase 
pentru a caracteriza tumora și a identi�ca astfel cel mai potrivit tratament. Momentul prelevării probelor de-
pinde de tipul de cancer și de stadiul bolii. Probele biologice pot � într-adevăr foarte utile în fazele inițiale ale 
bolii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să știi că pot � la fel de utile în cazul în care cance-
rul recidivează. În acest caz este posibil să �e necesară recoltarea unei noi probe. De asemenea, dacă tu ca pa-
cient decizi să donezi pentru cercetare eșantioanele tale biologice (biospecimene), trebuie să te asiguri că 
acestea vor � păstrate la o bio-bancă ce poate � accesată oricând. 

Pacienții actuali îi ajută astfel pe viitorii pacienți atunci când acordă permisiunea ca probele lor de sânge și/sau 
țesut să �e folosite în cercetări experimentale. Cu toate acestea, necesitatea ca pacienții să își dea consimță-
mântul de �ecare dată când le sunt folosite datele, poate � un obstacol în materie de timp, care limitează în 
prezent eforturile cercetătorilor. Pacienții trebuie să �e conștienți de faptul că medicina personalizată se ba-
zează pe testarea în laboratoarele de diagnostic molecular și, prin urmare, este posibil ca acestea să nu �e dis-
ponibile în toate centrele medicale.

DE CE AR TREBUI SĂ ȚII CONT ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI: 
Gestionarea optimă a îngrijirii personalizate se bazează pe o relație de încredere între pacient, medic și - impor-
tant - echipa multidisciplinară care se ocupă de el/ea. O abordare holistică ar trebui să ia în considerare nu numai 
caracteristicile biologice ale tumorii, ci și starea �ziologică și psihologică a pacientului pe parcursul vieții lui.

BIOMARKERI 
Biomarkerii îi ajută pe medici să știe mai multe despre tumora unei persoane, permițându-le să ia decizii tera-
peutice mai bune.

Un marker prognostic este un instrument care este capabil să indice prognosticul, durata de viață și posibilita-
tea de a � vindecat sau de a recidiva. Un marker predictiv este legat de tratament, deoarece este capabil să 
prezică rezultatele tratamentului: dacă tratamentul funcționează, dacă tratamentul dăunează sau dacă este 
puțin probabil ca tratamentul să funcționeze. Din aceste motive, este important ca pacienții și familiile lor să 
�e conștienți de importanța acestor testări.

Cancerul de plămâni
Cancerele pulmonare pot � împărțite în două entități principale: cancerul pulmonar fără celule mici și cancerul 
pulmonar cu celule mici. Cele mai multe cancere pulmonare pot � atribuite fumatului. Entitățile menționate 
anterior sunt considerate boli diferite, cu prognostic diferit și tratamente diferite. Cancerul pulmonar fără celule 
mici cuprinde mai multe subgrupuri: adenocarcinoamele, carcinoamele cu celule scuamoase și alte tipuri rare. 
Acestea sunt caracterizate de sensibilitate diferită față de anumite terapii. În ultimul deceniu au fost descoperi-
te multe modi�cări genetice. Un exemplu sunt mutațiile genei EGFR care conferă acestor tumori o sensibilitate 
puternică la inhibitorii tirozin kinazei EGFR. Mutațiile EGFR sunt prezente în principal la nefumători și la asiatici. 
O altă modi�care genetică importantă este translocația EML4-ALK. Din nou, această mutație este mai frecventă 
la nefumători. O anumită grupă de medicamente, numită inhibitori ALK, este foarte e�cientă împotriva acestei 
translocații. În ultimii ani au fost identi�cate multe modi�cări genetice noi, iar agenții medicamentoși vizați, 
speci�ci, sunt cercetați cu rezultate promițătoare. O aplicație a Proiectul Genomului Uman este aceea de a per-
sonaliza tratamentul prin identi�carea celui mai bun medicament vizat pentru �ecare modi�care genomică 
individuală. Este foarte important ca pacienții să devină conștienți de importanța testărilor moleculare. 

Cancerul de sân
Cancerele de sân pot � împărțite în două categorii 
principale: tumorile sensibile la hormoni și tumorile 
care nu sunt sensibile la hormoni, iar acestea din 
urmă pot � împărțite din nou în tumori HER2-poziti-
ve și HER2-negative. Aceste caracteristici pot face 
anumite tumori deosebit de sensibile la tratamente-
le hormonale și la agenții anti-HER2. Un alt exemplu 
de medicină personalizată, relevant pentru femeile 
diagnosticate cu cancer de sân, este un test de dia-
gnostic molecular care analizează biologia individu-
ală a unei tumori de cancer de sân prin examinarea 
activității mai multor gene din țesutul tumoral. Testul 
ajută la determinarea necesității administrării chimi-
oterapiei și răspunsului la aceasta.

Pacienții ar trebui să știe că astăzi, tratamentul lor se 
bazează în mare măsură pe evaluarea câtorva ținte 
critice ale tumorii, cum ar � receptorii hormonali și 
receptorii HER2, utilizând teste speci�ce care nu sunt 
întotdeauna efectuate la cele mai înalte standarde. 
Pacienții trebuie să se asigure că aceste teste sunt 
efectuate într-un laborator care îndeplinește criterii-
le de control al calității. Știința se mișcă foarte rapid și 
este întotdeauna recomandat ca pacienții să vadă 
dacă există oportunități de studii clinice interesante, 
în care tumora lor va � pro�lată într-un mod mai 
rapid decât se face în mod obișnuit, astfel încât să 
poată avea acces la unele dintre medicamentele țin-
tite a�ate în dezvoltare. 

Cancerul de colon
Introducerea terapiilor cu anticorpi împotriva EGFR, 
una dintre cele mai activate gene în cancerul de colon, 
a reprezentat un progres important în tratamentul 
cancerului de colon. Cercetările au identi�cat că expri-
marea anumitor tipuri de mutații, ca de exemplu cele 
ale genei KRAS la unii pacienți, face ca tumora să �e 
insensibilă la aceste medicamente, în timp ce restul de 
pacienți pot obține un bene�ciu dacă sunt tratați cu 
acești anticorpi. 

ESTE POSIBILĂ 
PERSONALIZAREA 
TRATAMENTULUI ÎN ORICE 
TIP DE TUMORĂ?
Răspunsul este cu siguranță da, deoare-
ce �ecare tumoră este eterogenă și 
pentru orice tip de tumoră a unui paci-
ent putem găsi posibilitatea de a utiliza 
aceste informații pentru personalizarea 
tratamentului. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI MEDICINA 
PERSONALIZATĂ?
Pacienții trebuie să �e conștienți de 
faptul că în zilele noastre se pot efectua 
mai multe examinări noi asupra țesuturi-
lor și probelor tumorale, dar că aceste 
examinări pot întârzia tratamentul lor. 
De asemenea, pacienții trebuie să știe că 
examinările se efectuează în principal pe 
biospecimenele lor. Biospecimenele 
sunt materiale prelevate din corpul 
uman, precum țesuturi, sânge, urină sau 
salivă, care pot � utilizate pentru testări 
necesare în vederea luării unei decizii 
terapeutice sau pot � procesate și depo-
zitate pentru cercetări medicale viitoare. 
În majoritatea cazurilor, aceste țesuturi 
sunt identice cu cele utilizate pentru dia-
gnosticarea cancerului. Prin urmare, pa-
cienții nu sunt supuși niciunei etape su-
plimentare, în afară de a consimți la utili-
zarea biospecimenelor lor pentru exami-
nare. În ultimii ani, pacienții au înțeles un 
fapt important: caracteristicile tumorilor 
se pot schimba și de aceea li se poate 
cere prelevarea unei noi biopsii pentru 
personalizarea terapiei ulterioare.

În timpul perioadei de tratament, echipa medicala înțelege cel mai bine și îți poate explica problemele și di�-
cultățile cu care te confrunți. 

Adesea, când sunt supuși unui tratament, pacienții se atașează emoțional de echipa medicală cu care interac-
ționează, de oncologul sau de asistenta medicală de oncologie. Rolul lor nu se sfârșește odată cu încheierea 
tratamentului principal, ci poate continua și în perioada ulterioară, de monitorizare. Ei pot oferi sfaturi folosi-
toare pentru depistarea și gestionarea simptomelor corelate cu tratamentul sau cu tumora. În echipa medica-
lă pot � consilieri care oferă și sprijin psihologic și emoțional și pot ajuta pacienții să facă față di�cultăților psi-
hologice și �zice în perioada de după tratament. 

Mulți dintre acești profesioniști dețin atât cunoștințele, cât și capacitatea de a te ajuta să te organizezi și să îți 
optimizezi viața de zi cu zi. Păstrează legătura cu echipa medicală (oncologul, asistenta medicală de oncolo-
gie, psihologul sau medicul de familie) și lasă-i să te ajute în continuare!

Accesul la informare pentru pacienţi și familiile lor trebuie să �e promovat în vederea unei mai bune înţelegeri 
a bolii și tratamentelor, cu scopul scăderii anxietăţii și pentru a parcurge într-un mod cât mai puţin stresant 
această etapă de viaţă. Informarea pacienţilor se face de către profesioniștii în domeniul sănătății, dar și din 
alte surse (internet, surse media diverse, organizaţii de pacienţi). Unii pacienți pot cere a doua opinie medicală 
înainte de a lua o decizie �nală referitoare la tratament. 

Înainte de a apela la o a doua opinie, merită să îți întrebi oncologul dacă a discutat recomandările cu alți onco-
logi. Adesea, recomandarea pe care ți-a făcut-o oncologul tău a fost sugerată numai după consultări cu alți 
colegi experți (la ceea ce se numește o sesiune a „consiliului tumorii” sau „revizuire multidisciplinară”). Aceasta 
este o practică comună în cele mai multe centre oncologice.

Internetul îți oferă acces la un volum extraordinar de informații. Mulți pacienți și membrii familiilor acestora 
caută informații suplimentare despre boală din surse de pe internet. 

Internetul poate � util pentru: 
• Găsirea unui oncolog specializat;
• Găsirea informațiilor despre efectele secundare comune și despre gestionarea vieții cotidiene în timpul 

tratamentului anti-cancer;
•  Lectura despre noile constatări ale cercetării de ultimă oră;
• Găsirea testelor clinice;
• Împărtășirea experienței cu alți pacienți pentru a reduce anxietatea, singurătatea și teama;
• Localizarea grupurilor de susținere și informare relevante pentru starea ta.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
Deși pot � foarte utile pentru mulți pacienți, informațiile de pe internet îți pot aduce prejudicii din mai multe 
motive: 
1. Din păcate nu toate informațiile disponibile pe internet sunt exacte, iar în unele situații, informațiile pot 

induce în eroare.
2. Multe site-uri de pe internet se bazează pe interese economice, cu intenția de a încuraja cititorii să achiziți-

oneze produsele speci�ce ale acestora.
3. Chiar și pe paginile de internet care sunt susținute de autorități de încredere și responsabile te poți 

expune informațiilor despre prognoze anticipate care pot să nu corespundă situației tale particulare. 
Uneori se pot provoca astfel suferințe și confuzii grave.

Dacă ești interesat să cauți și alte informații despre boala ta sau tratamentul acesteia, merită adesea să îi soliciți 
oncologului tău să îți recomande un site de încredere care furnizează informații într-o limbă pe care o înțelegi.

Grupurile de susținere pentru pacienți sunt organizații nonpro�t care se axează pe necesitățile pacienților cu 
cancer sau tipuri speci�ce de cancer. Acestea acordă servicii de asistență, informare și susținere.

În gestionarea cancerului, este adesea util să știi că nu ești singur și că există mulți alți oameni care se confrun-
tă cu aceleași probleme ca ale tale. Grupurile de asistență în cancer oferă un mediu în care pacienții cu cancer 
pot vorbi cu alte persoane, care pot avea experiențe similare despre cum trăiesc cu cancerul. Grupurile de asis-
tență fac legătura pacienților și/sau îngrijitorilor acestora cu alți oameni în situații similare pentru a se ajuta și 
susține reciproc. Există multe tipuri diferite de grupuri de asistență. Unele sunt conduse oameni care au avut 
o boală și altele de cadre medicale, cum ar � medici, asistente medicale, asistenți sociali sau cadre didactice 
medicale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CA PACIENT? 
Este cât se poate de important ca atunci când începi traseul de la diagnostic până la tratament, monitorizarea 
tratamentului și ulterior, în timpul monitorizării, să știi care sunt drepturile tale ca pacient. 

În �ecare etapă în care te a�i ai dreptul să �i informat/ă cu privire la serviciile medicale disponibile, inclusiv în 
ceea ce privește modul de utilizare a acestora. 

De asemenea, ai dreptul să �i informat despre starea ta de sănătate, caracteristicile intervențiilor medicale 
recomandate de medic, precum și despre riscurile pe care le presupune �ecare procedură, nerespectarea 
recomandărilor medicului și cu privire la detaliile privind diagnosticul și prognosticul. 

Ai, de asemenea, dreptul de a desemna o persoană apropiată care să �e informată în locul tău. Mai mult, dacă 
tu decizi, rudele și prietenii tăi vor � informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament. În �ecare 
etapă în care te a�i, ai dreptul de a cere și de a obține a doua opinie medicală. 

La externare ai dreptul să soliciți și să primești un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului 
și îngrijirilor acordate pe toată perioada spitalizării.



Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă au revoluționat modul de tratament 
al cancerului într-o atât de mare măsură încât specialiștii sunt de acord că unele 
tipuri de cancer au devenit boli cronice și, mai mult, uneori vorbesc chiar despre 
supraviețuitori ai cancerului – persoane tratate. Această revoluție a fost generată 
de schimbarea de paradigmă în îngrijirile de sănătate. Pentru prima dată, nu se 
mai vorbește doar despre cum „un medicament se potrivește tuturor pacienților”, 
ci despre tratamente țintite, personalizate. 

Această abordare nouă poartă numele de medicină personalizată și se referă la 
adaptarea tratamentului la speci�cul pacientului, la particularitățile genetice și la ca-
racterul molecular al tumorii. Medicina personalizată presupune cunoașterea și utili-
zarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit 
adaptarea mai bună a tratamentelor și un management mai e�cient al bolilor.

CE ESTE MEDICINA PERSONALIZATĂ? 
Managementul personalizat este considerat viitorul îngrijirii și tratării cancerului: medicamentul va urmări să 
ofere pacienților cel mai bun tratament în funcție de istoricul medical personal, de starea lor �ziologică și de 
caracteristicile moleculare ale tumorilor lor.

Practic, medicina personalizată în cancer se referă la posibilitatea de a oferi un tratament adecvat pe baza ca-
racteristicilor tumorii și geneticii individului, utilizând terapii țintite orientate spre distrugerea e�cientă a celu-
lelor tumorale.

DE CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ ȚII CONT CA PACIENT:
Informații importante despre boala ta pot � identi�cate prin prelevarea de țesuturi și de sânge. Acest lucru 
înseamnă obținerea uneia sau a mai multor probe din țesuturi și tumoră. Aceste probe pot � supuse mai 
multor examinări. În ciuda posibilei întârzieri a tratamentului, aceste examinări sunt extrem de valoroase 
pentru a caracteriza tumora și a identi�ca astfel cel mai potrivit tratament. Momentul prelevării probelor de-
pinde de tipul de cancer și de stadiul bolii. Probele biologice pot � într-adevăr foarte utile în fazele inițiale ale 
bolii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să știi că pot � la fel de utile în cazul în care cance-
rul recidivează. În acest caz este posibil să �e necesară recoltarea unei noi probe. De asemenea, dacă tu ca pa-
cient decizi să donezi pentru cercetare eșantioanele tale biologice (biospecimene), trebuie să te asiguri că 
acestea vor � păstrate la o bio-bancă ce poate � accesată oricând. 

Pacienții actuali îi ajută astfel pe viitorii pacienți atunci când acordă permisiunea ca probele lor de sânge și/sau 
țesut să �e folosite în cercetări experimentale. Cu toate acestea, necesitatea ca pacienții să își dea consimță-
mântul de �ecare dată când le sunt folosite datele, poate � un obstacol în materie de timp, care limitează în 
prezent eforturile cercetătorilor. Pacienții trebuie să �e conștienți de faptul că medicina personalizată se ba-
zează pe testarea în laboratoarele de diagnostic molecular și, prin urmare, este posibil ca acestea să nu �e dis-
ponibile în toate centrele medicale.

DE CE AR TREBUI SĂ ȚII CONT ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI: 
Gestionarea optimă a îngrijirii personalizate se bazează pe o relație de încredere între pacient, medic și - impor-
tant - echipa multidisciplinară care se ocupă de el/ea. O abordare holistică ar trebui să ia în considerare nu numai 
caracteristicile biologice ale tumorii, ci și starea �ziologică și psihologică a pacientului pe parcursul vieții lui.

BIOMARKERI 
Biomarkerii îi ajută pe medici să știe mai multe despre tumora unei persoane, permițându-le să ia decizii tera-
peutice mai bune.

Un marker prognostic este un instrument care este capabil să indice prognosticul, durata de viață și posibilita-
tea de a � vindecat sau de a recidiva. Un marker predictiv este legat de tratament, deoarece este capabil să 
prezică rezultatele tratamentului: dacă tratamentul funcționează, dacă tratamentul dăunează sau dacă este 
puțin probabil ca tratamentul să funcționeze. Din aceste motive, este important ca pacienții și familiile lor să 
�e conștienți de importanța acestor testări.

Cancerul de plămâni
Cancerele pulmonare pot � împărțite în două entități principale: cancerul pulmonar fără celule mici și cancerul 
pulmonar cu celule mici. Cele mai multe cancere pulmonare pot � atribuite fumatului. Entitățile menționate 
anterior sunt considerate boli diferite, cu prognostic diferit și tratamente diferite. Cancerul pulmonar fără celule 
mici cuprinde mai multe subgrupuri: adenocarcinoamele, carcinoamele cu celule scuamoase și alte tipuri rare. 
Acestea sunt caracterizate de sensibilitate diferită față de anumite terapii. În ultimul deceniu au fost descoperi-
te multe modi�cări genetice. Un exemplu sunt mutațiile genei EGFR care conferă acestor tumori o sensibilitate 
puternică la inhibitorii tirozin kinazei EGFR. Mutațiile EGFR sunt prezente în principal la nefumători și la asiatici. 
O altă modi�care genetică importantă este translocația EML4-ALK. Din nou, această mutație este mai frecventă 
la nefumători. O anumită grupă de medicamente, numită inhibitori ALK, este foarte e�cientă împotriva acestei 
translocații. În ultimii ani au fost identi�cate multe modi�cări genetice noi, iar agenții medicamentoși vizați, 
speci�ci, sunt cercetați cu rezultate promițătoare. O aplicație a Proiectul Genomului Uman este aceea de a per-
sonaliza tratamentul prin identi�carea celui mai bun medicament vizat pentru �ecare modi�care genomică 
individuală. Este foarte important ca pacienții să devină conștienți de importanța testărilor moleculare. 

Cancerul de sân
Cancerele de sân pot � împărțite în două categorii 
principale: tumorile sensibile la hormoni și tumorile 
care nu sunt sensibile la hormoni, iar acestea din 
urmă pot � împărțite din nou în tumori HER2-poziti-
ve și HER2-negative. Aceste caracteristici pot face 
anumite tumori deosebit de sensibile la tratamente-
le hormonale și la agenții anti-HER2. Un alt exemplu 
de medicină personalizată, relevant pentru femeile 
diagnosticate cu cancer de sân, este un test de dia-
gnostic molecular care analizează biologia individu-
ală a unei tumori de cancer de sân prin examinarea 
activității mai multor gene din țesutul tumoral. Testul 
ajută la determinarea necesității administrării chimi-
oterapiei și răspunsului la aceasta.

Pacienții ar trebui să știe că astăzi, tratamentul lor se 
bazează în mare măsură pe evaluarea câtorva ținte 
critice ale tumorii, cum ar � receptorii hormonali și 
receptorii HER2, utilizând teste speci�ce care nu sunt 
întotdeauna efectuate la cele mai înalte standarde. 
Pacienții trebuie să se asigure că aceste teste sunt 
efectuate într-un laborator care îndeplinește criterii-
le de control al calității. Știința se mișcă foarte rapid și 
este întotdeauna recomandat ca pacienții să vadă 
dacă există oportunități de studii clinice interesante, 
în care tumora lor va � pro�lată într-un mod mai 
rapid decât se face în mod obișnuit, astfel încât să 
poată avea acces la unele dintre medicamentele țin-
tite a�ate în dezvoltare. 

Cancerul de colon
Introducerea terapiilor cu anticorpi împotriva EGFR, 
una dintre cele mai activate gene în cancerul de colon, 
a reprezentat un progres important în tratamentul 
cancerului de colon. Cercetările au identi�cat că expri-
marea anumitor tipuri de mutații, ca de exemplu cele 
ale genei KRAS la unii pacienți, face ca tumora să �e 
insensibilă la aceste medicamente, în timp ce restul de 
pacienți pot obține un bene�ciu dacă sunt tratați cu 
acești anticorpi. 

ESTE POSIBILĂ 
PERSONALIZAREA 
TRATAMENTULUI ÎN ORICE 
TIP DE TUMORĂ?
Răspunsul este cu siguranță da, deoare-
ce �ecare tumoră este eterogenă și 
pentru orice tip de tumoră a unui paci-
ent putem găsi posibilitatea de a utiliza 
aceste informații pentru personalizarea 
tratamentului. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI MEDICINA 
PERSONALIZATĂ?
Pacienții trebuie să �e conștienți de 
faptul că în zilele noastre se pot efectua 
mai multe examinări noi asupra țesuturi-
lor și probelor tumorale, dar că aceste 
examinări pot întârzia tratamentul lor. 
De asemenea, pacienții trebuie să știe că 
examinările se efectuează în principal pe 
biospecimenele lor. Biospecimenele 
sunt materiale prelevate din corpul 
uman, precum țesuturi, sânge, urină sau 
salivă, care pot � utilizate pentru testări 
necesare în vederea luării unei decizii 
terapeutice sau pot � procesate și depo-
zitate pentru cercetări medicale viitoare. 
În majoritatea cazurilor, aceste țesuturi 
sunt identice cu cele utilizate pentru dia-
gnosticarea cancerului. Prin urmare, pa-
cienții nu sunt supuși niciunei etape su-
plimentare, în afară de a consimți la utili-
zarea biospecimenelor lor pentru exami-
nare. În ultimii ani, pacienții au înțeles un 
fapt important: caracteristicile tumorilor 
se pot schimba și de aceea li se poate 
cere prelevarea unei noi biopsii pentru 
personalizarea terapiei ulterioare.

În timpul perioadei de tratament, echipa medicala înțelege cel mai bine și îți poate explica problemele și di�-
cultățile cu care te confrunți. 

Adesea, când sunt supuși unui tratament, pacienții se atașează emoțional de echipa medicală cu care interac-
ționează, de oncologul sau de asistenta medicală de oncologie. Rolul lor nu se sfârșește odată cu încheierea 
tratamentului principal, ci poate continua și în perioada ulterioară, de monitorizare. Ei pot oferi sfaturi folosi-
toare pentru depistarea și gestionarea simptomelor corelate cu tratamentul sau cu tumora. În echipa medica-
lă pot � consilieri care oferă și sprijin psihologic și emoțional și pot ajuta pacienții să facă față di�cultăților psi-
hologice și �zice în perioada de după tratament. 

Mulți dintre acești profesioniști dețin atât cunoștințele, cât și capacitatea de a te ajuta să te organizezi și să îți 
optimizezi viața de zi cu zi. Păstrează legătura cu echipa medicală (oncologul, asistenta medicală de oncolo-
gie, psihologul sau medicul de familie) și lasă-i să te ajute în continuare!

Accesul la informare pentru pacienţi și familiile lor trebuie să �e promovat în vederea unei mai bune înţelegeri 
a bolii și tratamentelor, cu scopul scăderii anxietăţii și pentru a parcurge într-un mod cât mai puţin stresant 
această etapă de viaţă. Informarea pacienţilor se face de către profesioniștii în domeniul sănătății, dar și din 
alte surse (internet, surse media diverse, organizaţii de pacienţi). Unii pacienți pot cere a doua opinie medicală 
înainte de a lua o decizie �nală referitoare la tratament. 

Înainte de a apela la o a doua opinie, merită să îți întrebi oncologul dacă a discutat recomandările cu alți onco-
logi. Adesea, recomandarea pe care ți-a făcut-o oncologul tău a fost sugerată numai după consultări cu alți 
colegi experți (la ceea ce se numește o sesiune a „consiliului tumorii” sau „revizuire multidisciplinară”). Aceasta 
este o practică comună în cele mai multe centre oncologice.

Internetul îți oferă acces la un volum extraordinar de informații. Mulți pacienți și membrii familiilor acestora 
caută informații suplimentare despre boală din surse de pe internet. 

Internetul poate � util pentru: 
• Găsirea unui oncolog specializat;
• Găsirea informațiilor despre efectele secundare comune și despre gestionarea vieții cotidiene în timpul 

tratamentului anti-cancer;
•  Lectura despre noile constatări ale cercetării de ultimă oră;
• Găsirea testelor clinice;
• Împărtășirea experienței cu alți pacienți pentru a reduce anxietatea, singurătatea și teama;
• Localizarea grupurilor de susținere și informare relevante pentru starea ta.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
Deși pot � foarte utile pentru mulți pacienți, informațiile de pe internet îți pot aduce prejudicii din mai multe 
motive: 
1. Din păcate nu toate informațiile disponibile pe internet sunt exacte, iar în unele situații, informațiile pot 

induce în eroare.
2. Multe site-uri de pe internet se bazează pe interese economice, cu intenția de a încuraja cititorii să achiziți-

oneze produsele speci�ce ale acestora.
3. Chiar și pe paginile de internet care sunt susținute de autorități de încredere și responsabile te poți 

expune informațiilor despre prognoze anticipate care pot să nu corespundă situației tale particulare. 
Uneori se pot provoca astfel suferințe și confuzii grave.

Dacă ești interesat să cauți și alte informații despre boala ta sau tratamentul acesteia, merită adesea să îi soliciți 
oncologului tău să îți recomande un site de încredere care furnizează informații într-o limbă pe care o înțelegi.

Grupurile de susținere pentru pacienți sunt organizații nonpro�t care se axează pe necesitățile pacienților cu 
cancer sau tipuri speci�ce de cancer. Acestea acordă servicii de asistență, informare și susținere.

În gestionarea cancerului, este adesea util să știi că nu ești singur și că există mulți alți oameni care se confrun-
tă cu aceleași probleme ca ale tale. Grupurile de asistență în cancer oferă un mediu în care pacienții cu cancer 
pot vorbi cu alte persoane, care pot avea experiențe similare despre cum trăiesc cu cancerul. Grupurile de asis-
tență fac legătura pacienților și/sau îngrijitorilor acestora cu alți oameni în situații similare pentru a se ajuta și 
susține reciproc. Există multe tipuri diferite de grupuri de asistență. Unele sunt conduse oameni care au avut 
o boală și altele de cadre medicale, cum ar � medici, asistente medicale, asistenți sociali sau cadre didactice 
medicale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CA PACIENT? 
Este cât se poate de important ca atunci când începi traseul de la diagnostic până la tratament, monitorizarea 
tratamentului și ulterior, în timpul monitorizării, să știi care sunt drepturile tale ca pacient. 

În �ecare etapă în care te a�i ai dreptul să �i informat/ă cu privire la serviciile medicale disponibile, inclusiv în 
ceea ce privește modul de utilizare a acestora. 

De asemenea, ai dreptul să �i informat despre starea ta de sănătate, caracteristicile intervențiilor medicale 
recomandate de medic, precum și despre riscurile pe care le presupune �ecare procedură, nerespectarea 
recomandărilor medicului și cu privire la detaliile privind diagnosticul și prognosticul. 

Ai, de asemenea, dreptul de a desemna o persoană apropiată care să �e informată în locul tău. Mai mult, dacă 
tu decizi, rudele și prietenii tăi vor � informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament. În �ecare 
etapă în care te a�i, ai dreptul de a cere și de a obține a doua opinie medicală. 

La externare ai dreptul să soliciți și să primești un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului 
și îngrijirilor acordate pe toată perioada spitalizării.



CAPITOLUL IV
Un pacient informat este 
un pacient puternic

Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă au revoluționat modul de tratament 
al cancerului într-o atât de mare măsură încât specialiștii sunt de acord că unele 
tipuri de cancer au devenit boli cronice și, mai mult, uneori vorbesc chiar despre 
supraviețuitori ai cancerului – persoane tratate. Această revoluție a fost generată 
de schimbarea de paradigmă în îngrijirile de sănătate. Pentru prima dată, nu se 
mai vorbește doar despre cum „un medicament se potrivește tuturor pacienților”, 
ci despre tratamente țintite, personalizate. 

Această abordare nouă poartă numele de medicină personalizată și se referă la 
adaptarea tratamentului la speci�cul pacientului, la particularitățile genetice și la ca-
racterul molecular al tumorii. Medicina personalizată presupune cunoașterea și utili-
zarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit 
adaptarea mai bună a tratamentelor și un management mai e�cient al bolilor.

CE ESTE MEDICINA PERSONALIZATĂ? 
Managementul personalizat este considerat viitorul îngrijirii și tratării cancerului: medicamentul va urmări să 
ofere pacienților cel mai bun tratament în funcție de istoricul medical personal, de starea lor �ziologică și de 
caracteristicile moleculare ale tumorilor lor.

Practic, medicina personalizată în cancer se referă la posibilitatea de a oferi un tratament adecvat pe baza ca-
racteristicilor tumorii și geneticii individului, utilizând terapii țintite orientate spre distrugerea e�cientă a celu-
lelor tumorale.

DE CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ ȚII CONT CA PACIENT:
Informații importante despre boala ta pot � identi�cate prin prelevarea de țesuturi și de sânge. Acest lucru 
înseamnă obținerea uneia sau a mai multor probe din țesuturi și tumoră. Aceste probe pot � supuse mai 
multor examinări. În ciuda posibilei întârzieri a tratamentului, aceste examinări sunt extrem de valoroase 
pentru a caracteriza tumora și a identi�ca astfel cel mai potrivit tratament. Momentul prelevării probelor de-
pinde de tipul de cancer și de stadiul bolii. Probele biologice pot � într-adevăr foarte utile în fazele inițiale ale 
bolii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să știi că pot � la fel de utile în cazul în care cance-
rul recidivează. În acest caz este posibil să �e necesară recoltarea unei noi probe. De asemenea, dacă tu ca pa-
cient decizi să donezi pentru cercetare eșantioanele tale biologice (biospecimene), trebuie să te asiguri că 
acestea vor � păstrate la o bio-bancă ce poate � accesată oricând. 

Pacienții actuali îi ajută astfel pe viitorii pacienți atunci când acordă permisiunea ca probele lor de sânge și/sau 
țesut să �e folosite în cercetări experimentale. Cu toate acestea, necesitatea ca pacienții să își dea consimță-
mântul de �ecare dată când le sunt folosite datele, poate � un obstacol în materie de timp, care limitează în 
prezent eforturile cercetătorilor. Pacienții trebuie să �e conștienți de faptul că medicina personalizată se ba-
zează pe testarea în laboratoarele de diagnostic molecular și, prin urmare, este posibil ca acestea să nu �e dis-
ponibile în toate centrele medicale.

DE CE AR TREBUI SĂ ȚII CONT ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI: 
Gestionarea optimă a îngrijirii personalizate se bazează pe o relație de încredere între pacient, medic și - impor-
tant - echipa multidisciplinară care se ocupă de el/ea. O abordare holistică ar trebui să ia în considerare nu numai 
caracteristicile biologice ale tumorii, ci și starea �ziologică și psihologică a pacientului pe parcursul vieții lui.

BIOMARKERI 
Biomarkerii îi ajută pe medici să știe mai multe despre tumora unei persoane, permițându-le să ia decizii tera-
peutice mai bune.

Un marker prognostic este un instrument care este capabil să indice prognosticul, durata de viață și posibilita-
tea de a � vindecat sau de a recidiva. Un marker predictiv este legat de tratament, deoarece este capabil să 
prezică rezultatele tratamentului: dacă tratamentul funcționează, dacă tratamentul dăunează sau dacă este 
puțin probabil ca tratamentul să funcționeze. Din aceste motive, este important ca pacienții și familiile lor să 
�e conștienți de importanța acestor testări.

Cancerul de plămâni
Cancerele pulmonare pot � împărțite în două entități principale: cancerul pulmonar fără celule mici și cancerul 
pulmonar cu celule mici. Cele mai multe cancere pulmonare pot � atribuite fumatului. Entitățile menționate 
anterior sunt considerate boli diferite, cu prognostic diferit și tratamente diferite. Cancerul pulmonar fără celule 
mici cuprinde mai multe subgrupuri: adenocarcinoamele, carcinoamele cu celule scuamoase și alte tipuri rare. 
Acestea sunt caracterizate de sensibilitate diferită față de anumite terapii. În ultimul deceniu au fost descoperi-
te multe modi�cări genetice. Un exemplu sunt mutațiile genei EGFR care conferă acestor tumori o sensibilitate 
puternică la inhibitorii tirozin kinazei EGFR. Mutațiile EGFR sunt prezente în principal la nefumători și la asiatici. 
O altă modi�care genetică importantă este translocația EML4-ALK. Din nou, această mutație este mai frecventă 
la nefumători. O anumită grupă de medicamente, numită inhibitori ALK, este foarte e�cientă împotriva acestei 
translocații. În ultimii ani au fost identi�cate multe modi�cări genetice noi, iar agenții medicamentoși vizați, 
speci�ci, sunt cercetați cu rezultate promițătoare. O aplicație a Proiectul Genomului Uman este aceea de a per-
sonaliza tratamentul prin identi�carea celui mai bun medicament vizat pentru �ecare modi�care genomică 
individuală. Este foarte important ca pacienții să devină conștienți de importanța testărilor moleculare. 

Cancerul de sân
Cancerele de sân pot � împărțite în două categorii 
principale: tumorile sensibile la hormoni și tumorile 
care nu sunt sensibile la hormoni, iar acestea din 
urmă pot � împărțite din nou în tumori HER2-poziti-
ve și HER2-negative. Aceste caracteristici pot face 
anumite tumori deosebit de sensibile la tratamente-
le hormonale și la agenții anti-HER2. Un alt exemplu 
de medicină personalizată, relevant pentru femeile 
diagnosticate cu cancer de sân, este un test de dia-
gnostic molecular care analizează biologia individu-
ală a unei tumori de cancer de sân prin examinarea 
activității mai multor gene din țesutul tumoral. Testul 
ajută la determinarea necesității administrării chimi-
oterapiei și răspunsului la aceasta.

Pacienții ar trebui să știe că astăzi, tratamentul lor se 
bazează în mare măsură pe evaluarea câtorva ținte 
critice ale tumorii, cum ar � receptorii hormonali și 
receptorii HER2, utilizând teste speci�ce care nu sunt 
întotdeauna efectuate la cele mai înalte standarde. 
Pacienții trebuie să se asigure că aceste teste sunt 
efectuate într-un laborator care îndeplinește criterii-
le de control al calității. Știința se mișcă foarte rapid și 
este întotdeauna recomandat ca pacienții să vadă 
dacă există oportunități de studii clinice interesante, 
în care tumora lor va � pro�lată într-un mod mai 
rapid decât se face în mod obișnuit, astfel încât să 
poată avea acces la unele dintre medicamentele țin-
tite a�ate în dezvoltare. 

Cancerul de colon
Introducerea terapiilor cu anticorpi împotriva EGFR, 
una dintre cele mai activate gene în cancerul de colon, 
a reprezentat un progres important în tratamentul 
cancerului de colon. Cercetările au identi�cat că expri-
marea anumitor tipuri de mutații, ca de exemplu cele 
ale genei KRAS la unii pacienți, face ca tumora să �e 
insensibilă la aceste medicamente, în timp ce restul de 
pacienți pot obține un bene�ciu dacă sunt tratați cu 
acești anticorpi. 

ESTE POSIBILĂ 
PERSONALIZAREA 
TRATAMENTULUI ÎN ORICE 
TIP DE TUMORĂ?
Răspunsul este cu siguranță da, deoare-
ce �ecare tumoră este eterogenă și 
pentru orice tip de tumoră a unui paci-
ent putem găsi posibilitatea de a utiliza 
aceste informații pentru personalizarea 
tratamentului. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI MEDICINA 
PERSONALIZATĂ?
Pacienții trebuie să �e conștienți de 
faptul că în zilele noastre se pot efectua 
mai multe examinări noi asupra țesuturi-
lor și probelor tumorale, dar că aceste 
examinări pot întârzia tratamentul lor. 
De asemenea, pacienții trebuie să știe că 
examinările se efectuează în principal pe 
biospecimenele lor. Biospecimenele 
sunt materiale prelevate din corpul 
uman, precum țesuturi, sânge, urină sau 
salivă, care pot � utilizate pentru testări 
necesare în vederea luării unei decizii 
terapeutice sau pot � procesate și depo-
zitate pentru cercetări medicale viitoare. 
În majoritatea cazurilor, aceste țesuturi 
sunt identice cu cele utilizate pentru dia-
gnosticarea cancerului. Prin urmare, pa-
cienții nu sunt supuși niciunei etape su-
plimentare, în afară de a consimți la utili-
zarea biospecimenelor lor pentru exami-
nare. În ultimii ani, pacienții au înțeles un 
fapt important: caracteristicile tumorilor 
se pot schimba și de aceea li se poate 
cere prelevarea unei noi biopsii pentru 
personalizarea terapiei ulterioare.

În timpul perioadei de tratament, echipa medicala înțelege cel mai bine și îți poate explica problemele și di�-
cultățile cu care te confrunți. 

Adesea, când sunt supuși unui tratament, pacienții se atașează emoțional de echipa medicală cu care interac-
ționează, de oncologul sau de asistenta medicală de oncologie. Rolul lor nu se sfârșește odată cu încheierea 
tratamentului principal, ci poate continua și în perioada ulterioară, de monitorizare. Ei pot oferi sfaturi folosi-
toare pentru depistarea și gestionarea simptomelor corelate cu tratamentul sau cu tumora. În echipa medica-
lă pot � consilieri care oferă și sprijin psihologic și emoțional și pot ajuta pacienții să facă față di�cultăților psi-
hologice și �zice în perioada de după tratament. 

Mulți dintre acești profesioniști dețin atât cunoștințele, cât și capacitatea de a te ajuta să te organizezi și să îți 
optimizezi viața de zi cu zi. Păstrează legătura cu echipa medicală (oncologul, asistenta medicală de oncolo-
gie, psihologul sau medicul de familie) și lasă-i să te ajute în continuare!

Accesul la informare pentru pacienţi și familiile lor trebuie să �e promovat în vederea unei mai bune înţelegeri 
a bolii și tratamentelor, cu scopul scăderii anxietăţii și pentru a parcurge într-un mod cât mai puţin stresant 
această etapă de viaţă. Informarea pacienţilor se face de către profesioniștii în domeniul sănătății, dar și din 
alte surse (internet, surse media diverse, organizaţii de pacienţi). Unii pacienți pot cere a doua opinie medicală 
înainte de a lua o decizie �nală referitoare la tratament. 

Înainte de a apela la o a doua opinie, merită să îți întrebi oncologul dacă a discutat recomandările cu alți onco-
logi. Adesea, recomandarea pe care ți-a făcut-o oncologul tău a fost sugerată numai după consultări cu alți 
colegi experți (la ceea ce se numește o sesiune a „consiliului tumorii” sau „revizuire multidisciplinară”). Aceasta 
este o practică comună în cele mai multe centre oncologice.

Internetul îți oferă acces la un volum extraordinar de informații. Mulți pacienți și membrii familiilor acestora 
caută informații suplimentare despre boală din surse de pe internet. 

Internetul poate � util pentru: 
• Găsirea unui oncolog specializat;
• Găsirea informațiilor despre efectele secundare comune și despre gestionarea vieții cotidiene în timpul 

tratamentului anti-cancer;
•  Lectura despre noile constatări ale cercetării de ultimă oră;
• Găsirea testelor clinice;
• Împărtășirea experienței cu alți pacienți pentru a reduce anxietatea, singurătatea și teama;
• Localizarea grupurilor de susținere și informare relevante pentru starea ta.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
Deși pot � foarte utile pentru mulți pacienți, informațiile de pe internet îți pot aduce prejudicii din mai multe 
motive: 
1. Din păcate nu toate informațiile disponibile pe internet sunt exacte, iar în unele situații, informațiile pot 

induce în eroare.
2. Multe site-uri de pe internet se bazează pe interese economice, cu intenția de a încuraja cititorii să achiziți-

oneze produsele speci�ce ale acestora.
3. Chiar și pe paginile de internet care sunt susținute de autorități de încredere și responsabile te poți 

expune informațiilor despre prognoze anticipate care pot să nu corespundă situației tale particulare. 
Uneori se pot provoca astfel suferințe și confuzii grave.

Dacă ești interesat să cauți și alte informații despre boala ta sau tratamentul acesteia, merită adesea să îi soliciți 
oncologului tău să îți recomande un site de încredere care furnizează informații într-o limbă pe care o înțelegi.

Grupurile de susținere pentru pacienți sunt organizații nonpro�t care se axează pe necesitățile pacienților cu 
cancer sau tipuri speci�ce de cancer. Acestea acordă servicii de asistență, informare și susținere.

În gestionarea cancerului, este adesea util să știi că nu ești singur și că există mulți alți oameni care se confrun-
tă cu aceleași probleme ca ale tale. Grupurile de asistență în cancer oferă un mediu în care pacienții cu cancer 
pot vorbi cu alte persoane, care pot avea experiențe similare despre cum trăiesc cu cancerul. Grupurile de asis-
tență fac legătura pacienților și/sau îngrijitorilor acestora cu alți oameni în situații similare pentru a se ajuta și 
susține reciproc. Există multe tipuri diferite de grupuri de asistență. Unele sunt conduse oameni care au avut 
o boală și altele de cadre medicale, cum ar � medici, asistente medicale, asistenți sociali sau cadre didactice 
medicale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CA PACIENT? 
Este cât se poate de important ca atunci când începi traseul de la diagnostic până la tratament, monitorizarea 
tratamentului și ulterior, în timpul monitorizării, să știi care sunt drepturile tale ca pacient. 

În �ecare etapă în care te a�i ai dreptul să �i informat/ă cu privire la serviciile medicale disponibile, inclusiv în 
ceea ce privește modul de utilizare a acestora. 

De asemenea, ai dreptul să �i informat despre starea ta de sănătate, caracteristicile intervențiilor medicale 
recomandate de medic, precum și despre riscurile pe care le presupune �ecare procedură, nerespectarea 
recomandărilor medicului și cu privire la detaliile privind diagnosticul și prognosticul. 

Ai, de asemenea, dreptul de a desemna o persoană apropiată care să �e informată în locul tău. Mai mult, dacă 
tu decizi, rudele și prietenii tăi vor � informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament. În �ecare 
etapă în care te a�i, ai dreptul de a cere și de a obține a doua opinie medicală. 

La externare ai dreptul să soliciți și să primești un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului 
și îngrijirilor acordate pe toată perioada spitalizării.



Dezvoltările tehnologice din ultima perioadă au revoluționat modul de tratament 
al cancerului într-o atât de mare măsură încât specialiștii sunt de acord că unele 
tipuri de cancer au devenit boli cronice și, mai mult, uneori vorbesc chiar despre 
supraviețuitori ai cancerului – persoane tratate. Această revoluție a fost generată 
de schimbarea de paradigmă în îngrijirile de sănătate. Pentru prima dată, nu se 
mai vorbește doar despre cum „un medicament se potrivește tuturor pacienților”, 
ci despre tratamente țintite, personalizate. 

Această abordare nouă poartă numele de medicină personalizată și se referă la 
adaptarea tratamentului la speci�cul pacientului, la particularitățile genetice și la ca-
racterul molecular al tumorii. Medicina personalizată presupune cunoașterea și utili-
zarea unor noi mecanisme la nivel molecular și a unor teste de diagnostic ce permit 
adaptarea mai bună a tratamentelor și un management mai e�cient al bolilor.

CE ESTE MEDICINA PERSONALIZATĂ? 
Managementul personalizat este considerat viitorul îngrijirii și tratării cancerului: medicamentul va urmări să 
ofere pacienților cel mai bun tratament în funcție de istoricul medical personal, de starea lor �ziologică și de 
caracteristicile moleculare ale tumorilor lor.

Practic, medicina personalizată în cancer se referă la posibilitatea de a oferi un tratament adecvat pe baza ca-
racteristicilor tumorii și geneticii individului, utilizând terapii țintite orientate spre distrugerea e�cientă a celu-
lelor tumorale.

DE CE INFORMAȚII TREBUIE SĂ ȚII CONT CA PACIENT:
Informații importante despre boala ta pot � identi�cate prin prelevarea de țesuturi și de sânge. Acest lucru 
înseamnă obținerea uneia sau a mai multor probe din țesuturi și tumoră. Aceste probe pot � supuse mai 
multor examinări. În ciuda posibilei întârzieri a tratamentului, aceste examinări sunt extrem de valoroase 
pentru a caracteriza tumora și a identi�ca astfel cel mai potrivit tratament. Momentul prelevării probelor de-
pinde de tipul de cancer și de stadiul bolii. Probele biologice pot � într-adevăr foarte utile în fazele inițiale ale 
bolii. Cu toate acestea, este, de asemenea, foarte important să știi că pot � la fel de utile în cazul în care cance-
rul recidivează. În acest caz este posibil să �e necesară recoltarea unei noi probe. De asemenea, dacă tu ca pa-
cient decizi să donezi pentru cercetare eșantioanele tale biologice (biospecimene), trebuie să te asiguri că 
acestea vor � păstrate la o bio-bancă ce poate � accesată oricând. 

Pacienții actuali îi ajută astfel pe viitorii pacienți atunci când acordă permisiunea ca probele lor de sânge și/sau 
țesut să �e folosite în cercetări experimentale. Cu toate acestea, necesitatea ca pacienții să își dea consimță-
mântul de �ecare dată când le sunt folosite datele, poate � un obstacol în materie de timp, care limitează în 
prezent eforturile cercetătorilor. Pacienții trebuie să �e conștienți de faptul că medicina personalizată se ba-
zează pe testarea în laboratoarele de diagnostic molecular și, prin urmare, este posibil ca acestea să nu �e dis-
ponibile în toate centrele medicale.

DE CE AR TREBUI SĂ ȚII CONT ÎN TIMPUL TRATAMENTULUI: 
Gestionarea optimă a îngrijirii personalizate se bazează pe o relație de încredere între pacient, medic și - impor-
tant - echipa multidisciplinară care se ocupă de el/ea. O abordare holistică ar trebui să ia în considerare nu numai 
caracteristicile biologice ale tumorii, ci și starea �ziologică și psihologică a pacientului pe parcursul vieții lui.

BIOMARKERI 
Biomarkerii îi ajută pe medici să știe mai multe despre tumora unei persoane, permițându-le să ia decizii tera-
peutice mai bune.

Un marker prognostic este un instrument care este capabil să indice prognosticul, durata de viață și posibilita-
tea de a � vindecat sau de a recidiva. Un marker predictiv este legat de tratament, deoarece este capabil să 
prezică rezultatele tratamentului: dacă tratamentul funcționează, dacă tratamentul dăunează sau dacă este 
puțin probabil ca tratamentul să funcționeze. Din aceste motive, este important ca pacienții și familiile lor să 
�e conștienți de importanța acestor testări.

Cancerul de plămâni
Cancerele pulmonare pot � împărțite în două entități principale: cancerul pulmonar fără celule mici și cancerul 
pulmonar cu celule mici. Cele mai multe cancere pulmonare pot � atribuite fumatului. Entitățile menționate 
anterior sunt considerate boli diferite, cu prognostic diferit și tratamente diferite. Cancerul pulmonar fără celule 
mici cuprinde mai multe subgrupuri: adenocarcinoamele, carcinoamele cu celule scuamoase și alte tipuri rare. 
Acestea sunt caracterizate de sensibilitate diferită față de anumite terapii. În ultimul deceniu au fost descoperi-
te multe modi�cări genetice. Un exemplu sunt mutațiile genei EGFR care conferă acestor tumori o sensibilitate 
puternică la inhibitorii tirozin kinazei EGFR. Mutațiile EGFR sunt prezente în principal la nefumători și la asiatici. 
O altă modi�care genetică importantă este translocația EML4-ALK. Din nou, această mutație este mai frecventă 
la nefumători. O anumită grupă de medicamente, numită inhibitori ALK, este foarte e�cientă împotriva acestei 
translocații. În ultimii ani au fost identi�cate multe modi�cări genetice noi, iar agenții medicamentoși vizați, 
speci�ci, sunt cercetați cu rezultate promițătoare. O aplicație a Proiectul Genomului Uman este aceea de a per-
sonaliza tratamentul prin identi�carea celui mai bun medicament vizat pentru �ecare modi�care genomică 
individuală. Este foarte important ca pacienții să devină conștienți de importanța testărilor moleculare. 

Cancerul de sân
Cancerele de sân pot � împărțite în două categorii 
principale: tumorile sensibile la hormoni și tumorile 
care nu sunt sensibile la hormoni, iar acestea din 
urmă pot � împărțite din nou în tumori HER2-poziti-
ve și HER2-negative. Aceste caracteristici pot face 
anumite tumori deosebit de sensibile la tratamente-
le hormonale și la agenții anti-HER2. Un alt exemplu 
de medicină personalizată, relevant pentru femeile 
diagnosticate cu cancer de sân, este un test de dia-
gnostic molecular care analizează biologia individu-
ală a unei tumori de cancer de sân prin examinarea 
activității mai multor gene din țesutul tumoral. Testul 
ajută la determinarea necesității administrării chimi-
oterapiei și răspunsului la aceasta.

Pacienții ar trebui să știe că astăzi, tratamentul lor se 
bazează în mare măsură pe evaluarea câtorva ținte 
critice ale tumorii, cum ar � receptorii hormonali și 
receptorii HER2, utilizând teste speci�ce care nu sunt 
întotdeauna efectuate la cele mai înalte standarde. 
Pacienții trebuie să se asigure că aceste teste sunt 
efectuate într-un laborator care îndeplinește criterii-
le de control al calității. Știința se mișcă foarte rapid și 
este întotdeauna recomandat ca pacienții să vadă 
dacă există oportunități de studii clinice interesante, 
în care tumora lor va � pro�lată într-un mod mai 
rapid decât se face în mod obișnuit, astfel încât să 
poată avea acces la unele dintre medicamentele țin-
tite a�ate în dezvoltare. 

Cancerul de colon
Introducerea terapiilor cu anticorpi împotriva EGFR, 
una dintre cele mai activate gene în cancerul de colon, 
a reprezentat un progres important în tratamentul 
cancerului de colon. Cercetările au identi�cat că expri-
marea anumitor tipuri de mutații, ca de exemplu cele 
ale genei KRAS la unii pacienți, face ca tumora să �e 
insensibilă la aceste medicamente, în timp ce restul de 
pacienți pot obține un bene�ciu dacă sunt tratați cu 
acești anticorpi. 

ESTE POSIBILĂ 
PERSONALIZAREA 
TRATAMENTULUI ÎN ORICE 
TIP DE TUMORĂ?
Răspunsul este cu siguranță da, deoare-
ce �ecare tumoră este eterogenă și 
pentru orice tip de tumoră a unui paci-
ent putem găsi posibilitatea de a utiliza 
aceste informații pentru personalizarea 
tratamentului. 

DE CE ESTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI MEDICINA 
PERSONALIZATĂ?
Pacienții trebuie să �e conștienți de 
faptul că în zilele noastre se pot efectua 
mai multe examinări noi asupra țesuturi-
lor și probelor tumorale, dar că aceste 
examinări pot întârzia tratamentul lor. 
De asemenea, pacienții trebuie să știe că 
examinările se efectuează în principal pe 
biospecimenele lor. Biospecimenele 
sunt materiale prelevate din corpul 
uman, precum țesuturi, sânge, urină sau 
salivă, care pot � utilizate pentru testări 
necesare în vederea luării unei decizii 
terapeutice sau pot � procesate și depo-
zitate pentru cercetări medicale viitoare. 
În majoritatea cazurilor, aceste țesuturi 
sunt identice cu cele utilizate pentru dia-
gnosticarea cancerului. Prin urmare, pa-
cienții nu sunt supuși niciunei etape su-
plimentare, în afară de a consimți la utili-
zarea biospecimenelor lor pentru exami-
nare. În ultimii ani, pacienții au înțeles un 
fapt important: caracteristicile tumorilor 
se pot schimba și de aceea li se poate 
cere prelevarea unei noi biopsii pentru 
personalizarea terapiei ulterioare.

În timpul perioadei de tratament, echipa medicala înțelege cel mai bine și îți poate explica problemele și di�-
cultățile cu care te confrunți. 

Adesea, când sunt supuși unui tratament, pacienții se atașează emoțional de echipa medicală cu care interac-
ționează, de oncologul sau de asistenta medicală de oncologie. Rolul lor nu se sfârșește odată cu încheierea 
tratamentului principal, ci poate continua și în perioada ulterioară, de monitorizare. Ei pot oferi sfaturi folosi-
toare pentru depistarea și gestionarea simptomelor corelate cu tratamentul sau cu tumora. În echipa medica-
lă pot � consilieri care oferă și sprijin psihologic și emoțional și pot ajuta pacienții să facă față di�cultăților psi-
hologice și �zice în perioada de după tratament. 

Mulți dintre acești profesioniști dețin atât cunoștințele, cât și capacitatea de a te ajuta să te organizezi și să îți 
optimizezi viața de zi cu zi. Păstrează legătura cu echipa medicală (oncologul, asistenta medicală de oncolo-
gie, psihologul sau medicul de familie) și lasă-i să te ajute în continuare!

Accesul la informare pentru pacienţi și familiile lor trebuie să �e promovat în vederea unei mai bune înţelegeri 
a bolii și tratamentelor, cu scopul scăderii anxietăţii și pentru a parcurge într-un mod cât mai puţin stresant 
această etapă de viaţă. Informarea pacienţilor se face de către profesioniștii în domeniul sănătății, dar și din 
alte surse (internet, surse media diverse, organizaţii de pacienţi). Unii pacienți pot cere a doua opinie medicală 
înainte de a lua o decizie �nală referitoare la tratament. 

Înainte de a apela la o a doua opinie, merită să îți întrebi oncologul dacă a discutat recomandările cu alți onco-
logi. Adesea, recomandarea pe care ți-a făcut-o oncologul tău a fost sugerată numai după consultări cu alți 
colegi experți (la ceea ce se numește o sesiune a „consiliului tumorii” sau „revizuire multidisciplinară”). Aceasta 
este o practică comună în cele mai multe centre oncologice.

Internetul îți oferă acces la un volum extraordinar de informații. Mulți pacienți și membrii familiilor acestora 
caută informații suplimentare despre boală din surse de pe internet. 

Internetul poate � util pentru: 
• Găsirea unui oncolog specializat;
• Găsirea informațiilor despre efectele secundare comune și despre gestionarea vieții cotidiene în timpul 

tratamentului anti-cancer;
•  Lectura despre noile constatări ale cercetării de ultimă oră;
• Găsirea testelor clinice;
• Împărtășirea experienței cu alți pacienți pentru a reduce anxietatea, singurătatea și teama;
• Localizarea grupurilor de susținere și informare relevante pentru starea ta.

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
Deși pot � foarte utile pentru mulți pacienți, informațiile de pe internet îți pot aduce prejudicii din mai multe 
motive: 
1. Din păcate nu toate informațiile disponibile pe internet sunt exacte, iar în unele situații, informațiile pot 

induce în eroare.
2. Multe site-uri de pe internet se bazează pe interese economice, cu intenția de a încuraja cititorii să achiziți-

oneze produsele speci�ce ale acestora.
3. Chiar și pe paginile de internet care sunt susținute de autorități de încredere și responsabile te poți 

expune informațiilor despre prognoze anticipate care pot să nu corespundă situației tale particulare. 
Uneori se pot provoca astfel suferințe și confuzii grave.

Dacă ești interesat să cauți și alte informații despre boala ta sau tratamentul acesteia, merită adesea să îi soliciți 
oncologului tău să îți recomande un site de încredere care furnizează informații într-o limbă pe care o înțelegi.

Grupurile de susținere pentru pacienți sunt organizații nonpro�t care se axează pe necesitățile pacienților cu 
cancer sau tipuri speci�ce de cancer. Acestea acordă servicii de asistență, informare și susținere.

În gestionarea cancerului, este adesea util să știi că nu ești singur și că există mulți alți oameni care se confrun-
tă cu aceleași probleme ca ale tale. Grupurile de asistență în cancer oferă un mediu în care pacienții cu cancer 
pot vorbi cu alte persoane, care pot avea experiențe similare despre cum trăiesc cu cancerul. Grupurile de asis-
tență fac legătura pacienților și/sau îngrijitorilor acestora cu alți oameni în situații similare pentru a se ajuta și 
susține reciproc. Există multe tipuri diferite de grupuri de asistență. Unele sunt conduse oameni care au avut 
o boală și altele de cadre medicale, cum ar � medici, asistente medicale, asistenți sociali sau cadre didactice 
medicale.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CA PACIENT? 
Este cât se poate de important ca atunci când începi traseul de la diagnostic până la tratament, monitorizarea 
tratamentului și ulterior, în timpul monitorizării, să știi care sunt drepturile tale ca pacient. 

În �ecare etapă în care te a�i ai dreptul să �i informat/ă cu privire la serviciile medicale disponibile, inclusiv în 
ceea ce privește modul de utilizare a acestora. 

De asemenea, ai dreptul să �i informat despre starea ta de sănătate, caracteristicile intervențiilor medicale 
recomandate de medic, precum și despre riscurile pe care le presupune �ecare procedură, nerespectarea 
recomandărilor medicului și cu privire la detaliile privind diagnosticul și prognosticul. 

Ai, de asemenea, dreptul de a desemna o persoană apropiată care să �e informată în locul tău. Mai mult, dacă 
tu decizi, rudele și prietenii tăi vor � informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament. În �ecare 
etapă în care te a�i, ai dreptul de a cere și de a obține a doua opinie medicală. 

La externare ai dreptul să soliciți și să primești un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului 
și îngrijirilor acordate pe toată perioada spitalizării.
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