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O nouă terapie țintită disponibilă pentru pacienții cu o forma rară de
cancer pulmonar
Pacienții din România care suferă de o formă mai rar întâlnită de cancer, cancer pulmonar fără
celule mici (CPNMC) ALK-pozitiv (kinaza limfomului anaplazic), au acum acces la tratament cu o
terapie țintită produsă de compania Roche. Medicamentul este disponibil pentru pacienți începând
cu luna iunie și este compensat integral prin intermediul Programului Național de Oncologie.
Aproximativ 85% dintre cazurile de cancer pulmonar sunt de tipul cancer pulmonar fără celule mici,
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iar dintre acestea circa 5% sunt din categoria ALK-pozitiv (kinaza limfomului anaplazic) . Acest tip
de cancer este cauzat de o fuziune a unei gene sau o rearanjare a acesteia, care provoacă
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supraexprimarea proteinei ALK, ceea ce accelerează creşterea celulelor tumorale . Pacienţii
afectaţi de acest tip de cancer pulmonar sunt mai degrabă atipici pentru categoriile de risc ale
cancerului pulmonar. Aproximativ jumătate dintre persoanele diagnosticate cu această formă au
456
vârsta sub 50 de ani în timp ce 70% dintre aceștia nu sunt fumători .
„Cancerul bronhopulmonar reprezintă o importantă problemă de sănătate publică în toată lumea,
deoarece frecvent este diagnosticat în stadii avansate, mai ales în țara noastră ca urmare a lipsei
screeningului pentru această afecțiune. Fumatul este unul din factorii ce determină apariția acestei
boli dar a fost raportată o creștere a incidenței cancerului pulmonar non microcelular, în special
adenocarcinom, la nefumători sau la fumătorii ocazionali. Acest nou tratament, destinat pacienților
cu neoplasm pulmonar non-microcelular ce prezintă fuziunea genei ALK, oferă acestora o
supraviețuire mai îndelungată fără semne de boală și reduce riscul apariției metastazelor
cerebrale.”, a declarat Polixenia Iorga, Medic primar Oncologie Medicală, Spitalul Universitar de
Urgență București.
Terapia este aprobată în 88 de țări, ca tratament de primă linie, cu administrare orală, pentru
persoanele cu cancer pulmonar fără celule mici cu fuziunea genei ALK pozitivă, în stadiu avansat,
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inclusiv în Statele Unite, Europa, Japonia și China. În România, se estimează că aproximativ 136
de pacienți ar suferi de această formă de cancer pulmonar.

###
Despre Roche
Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inovează continuu cu
scopul de a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au transformat
Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere tratamentul potrivit
pentru pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.
Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente diferențiate
clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei și afecțiunilor sistemului nervos
central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în diagnosticul histologic al
cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896, compania Roche este în
permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea maladiilor,
aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. 30 de medicamente dezvoltate de Roche - printre
care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor Esențiale
elaborată de Organizația Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută opt ani
consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.
Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2018 compania avea
peste 94.000 angajați la nivel global. În 2018, Roche a investit 11 miliarde de franci elvețieni în cercetare și
dezvoltare, compania raportând vânzări de 56,8 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din
Statele Unite, este deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al
companiei Chugai Pharmaceutical, din Japonia.
Despre Roche România
Prezent pe piața românească încă din perioada interbelică, Roche își redeschide reprezentanța locală în
anul 1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche România
SRL, urmând ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată.
Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la prevenție,
tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi medicale
neacoperite încă. Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de
farmaceutice și divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii de
înaltă specializare. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro.
Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664
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