Väikerakuline kopsuvähk
Kopsuvähk on nii meeste
kui ka naiste seas järjekorras

teine levinuim vähiliik1

Sellesse sureb sama palju inimesi,
kui eesnäärme-, rinna- ja maksavähki kokku2

Eesnäärmevähk

Kopsuvähk

Rinnavähk

1.76 miljonit

1.77 miljonit

surma aastas

surma aastas

Maksavähk

Kopsuvähki saab üldiselt liigitada

kaheks:

väikerakuline
kopsuvähk

mitteväikerakuline
kopsuvähk

Rakud on väikesed ja ovaalse kujuga3
1520%
Moodustab
15–20%
kõikidest kopsuvähi
juhtudest3

Rakud jagunevad ja
metastaseeruvad
(levivad teistesse keha
piirkondadesse) kiiremini
kui mitteväikerakulise
kopsuvähi puhul3,4

Tavaliselt jõuavad
patsientid arsti
vaatevälja siis, kui
haigus on juba
metastaseerunud4

Väikerakulise kopsuvähi prognoos
on mitteväikerakulise kopsuvähiga
võrreldes üldjuhul halvem3
Väikerakulisel kopsuvähil on
kaks diagnoosistaadiumi3
Piiratud staadium

Kaugelearenenud ehk
metastaseerunud staadium

Vähikolle on kopsus ja selle ümber
olevates lümfisõlmedes. Ravi
kohesel alustamise korral elab
12–15% diagnoositutest vähemalt
5 aastat3

Vähk on laienenud mõlemasse
kopsu ja kaugemale. Ravi kohesel
alustamise korral on pärast
5 aasta möödumist elus vaid
umbes 2%3

Igast kolmest inimesest kaks saavad
väikerakulise kopsuvähi kiire progresseerumise
tõttu diagnoosi kaugelearenenud
staadiumis3

Ainulaadne ravivastus
Väikerakuline kopsuvähk
allub tavaliselt esialgsele
keemiaravile hästi

Paljudel relapsiga väikerakulist
kopsuvähki põdevatel
patsientidel arenevad välja
keemiaravi suhtes
resistentsed kasvajad5,6

Tihtipeale ei kesta
see aga kaua ja
kasvajad tekivad
1–2 aasta jooksul
uuesti5

4 või5
kuud

Keskmine
elumus6

Viimase 20 aasta jooksul on väikerakulise kopsuvähi raviviiside
väljatöötamisel tehtud vähe edusamme6
Viimase kahe kümnendi jooksul on
kliiniliste uuringute käigus põrunud
(läbi kukkunud, ebaõnnestunud)

>60

erinevat ravimit7

Uus lähenemine väikerakulisele
kopsuvähile
Teadlased on uurinud vähi immuunravi kasutamise
võimalusi immuunsüsteemi ümberprogrammeerimiseks,
et see tuvastaks ja ründaks vähirakke8

Mitmed uuringud on keskendunud uutele väikerakulise kopsuvähi
raviviisidele, näiteks:9

Immuunsuse
kontrollpunkti
pärssimine

Vaktsiinid

Antigeensed
sihtmärgid

Roche on pühendunud harvaesinevate ja
raskesti ravitavate vähivormide, sh väikerakulise
kopsuvähi uuringute edendamisele
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