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Ш ТО Т РЕ БА Д А ОЧ Е К У ВАТ Е?

Вовед
Можеби само пред еден миг дознавте дека имате неситноклеточен белодробен
карцином (НСКБК). Или, само што откривте дека Вашиот близок има НСКБК. Несомнено, имате многу прашања. Сакате да знаете какви третмански опции постојат за
да можете вие и вашиот близок да имате најдобар можен третман. Се прашувате
што ви претстои на ова тешко и неизвесно патување.
Да се живее со белодробен карцином е ваш водич во овој тежок период. Оваа
брошура ги открива третманските опции кои ви стојат на располагање. Вклучени
се основните информации за болеста, третманските опции, што може да очекувате
и да добиете дополнителна помош. Зборовите кои нема да ви бидат познати, се
потенцирани низ брошурата, а нивното значење е објаснето во речникот на стр. 26
Брошурата Да се живее со белодробен карцином нема за цел да го замени
медицинскиот совет на Вашиот лекар, медицинска сестра и останатите здравствени работници вклучени во третманот на Вашата болест. Можеби ќе имате повеќе
прашања откога ќе ја прочитате брошурата. Не се воздржувајте да прашате се што
ве интересира. Нема глупави прашања кога се работи за вашето здравје. Колку
повеќе ќе знаете за болеста и третманските опции, дотолку повеќе ќе чувствувате
дека имате контрола врз болеста, ќе имате активен пристап во лекувањето и ќе
бидете посигурни во себе. Се во овој тежок период треба да биде за Вас и Вашето
здравје. Лекарскиот тим кој се грижи за Вашето здравје, вашата фамилија и пријателите се тука за да Ви помогнат.

Што треба да очекувате?
Луѓето реагираат на различен начин кога ќе дознаат дека имаат белодробен карцином. Некои вообичаени емоции се: страв, гнев, вина, анксиозност, депресија,
осаменост, безнадежност и тага. Разберете дека Вашите емоции ќе се менуваат,
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некои денови ќе бидете многу позитивни и расположени, а во други денови ќе
бидете тажни и нерасположени. Понекогаш ќе бидете исплашени за иднината и ќе
чувствувате бес зошто ова Ви се случува токму на Вас. Сите реакции се нормални.
Лекарите и сестрите тоа го знаат и можат да ги препознаат реакции и да Ви помогнат полесно да пребродите.
Во овој период веднаш после дијагнозата, информациите околу болеста и
лекувањето, може да бидат од голема помош. Така, ќе осознаете што треба да
очекувате и ќе се намали неизвесноста и напнатоста. Тргнете на страна се што не е
итно, фокусирајте се на вашето лекување и на периодот што ви следи. Треба да
научите да се справите со вашата дијагноза. Не се чувствувајте виновни дека
самите сте си ја предизвикале болеста. Поврзаноста на белодробниот карцином
со пушењето може да го зголеми ова чувство, особено кај пушачите. Загриженоста
што другите че речат може да ве доведе во изолација. Поделете ги чувствата и
мислите со другите, така полесно ќе се справите со чувството на вина, изолација и
осаменост.
Многумина овој период го споредуваат со некое патување. Не мора да бидете
сами на тоа патување. Можеби сакате да дознаете многу информации за белодробниот карцином – или не сакаате воопшто да слушате за болеста. Двете реакции се
сосема нормални. Кога ќе бидете спремни, подолу во текстот, Ви стојат на располагање многу корисни факти.
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Карцином
Милијарди клетки имаат различни функции во организмот. Нормалните клетки
растат, се делат и се организирани на соодветен начин. Клетките умираат и контиунирано се заменуваат со нови клетки. Но понекогаш контролните механизми на
телото затајуваат и по пат на неконтролирано растење и размножување се создава
маса на клетки која се нарекува карцином.
Карциномот е општ збор за група клетки кои неконтролирано растат. Кај белите
дробови, карциномот започнува како мала плажа на клетки внатре во белите
дробови.

Белодробен карцином
Постојат два типа на белодробен карцином:
• Неситноклеточен белодробен карцином (НСКБК)
• Ситноклеточен белодробен карцином
Најчест е неситноклеточниот белодробен карцином и опфаќа 75% од сите белодробни карциноми.

Главни типови на НСКБК
Има три главни типа на НСКБК:
• Аденокарцином (вклучително и бронхоалвеоларен карцином)
• Планоцелуларен карцином
• Крупноклеточен недиференциран карцином
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Ризик фактори за НСКБК
Науката сеуште не ја знае точната причина за НСКБК. Сепак, одредени ризик фактори се поврзани со НСКБК. Подолу се наведени некои од познатите ризик фактори
за НСКБК.
Пушење. Претставува главен ризик фактор за НСКБК. Но, непушачите исто така
може да заболат од НСКБК.
Пасивно пушење (престој во простории каде се пуши). Ако живеете во домот
заедно со пушач, изложени сте на ризик да заболите од НСКБК.
Надворешни фактори. Изложување на радон и азбест го зголемува ризикот.
Загадувањето на воздухот, издувните гасови од течните горива, претставува ризик
фактор за НСКБК.
Фамилијарна историја. Може да имате поголем ризик да заболите од НСКБК ако
член од Вашата фамилија бил заболен од карцином на белите дробови.

Каде може да настане и да се рашири НЦКБК?
НСКБК започнува како мала група на канцер клетки внатре во белите дробови.
НСКБК може да се рашири по целото тело преку крвотокот и лимфните јазли.
Лимфните јазли се зрнести творби кои помагаат телото да се ослободи од микроорганизмите. Лимфните јазли ги филтрираат микроорганизмите носени од лимфната течност. На тој начин лимфните јазли помагаат да се превенира инфекцијата и
болеста. Ако лимфните јазли се зафатени со канцер клетки, тие може да преминат
и на други органи (метастази). Лимфните јазли се првична бариера за канцер
клетките.

5

Ш ТО Е Н ЕС И Т Н О К Л Е ТОЧ Е Н Б Е Л ОД Р О Б Е Н К А РЦ И Н ОМ Н СК БК 

Обвивката на белите дробови и градната празнина (плевра) може да биде
зафатена со канцер клетки, кои можат директно да преминат во крвните садови и
нервите кои одат кон реката.

Аденокарцином (вклучително и бронхоалбеоларен карцином). Најчест тип
кај непушачи и жени. Карциномот најчесто се наоѓа во периферијата на белодробниот паренхим. Аденокарциномот може да ја зафати и плеврата, при што се создава течност во градната празнина. Овој тип на НСКБК рано се шири (метастазира) на
другите органи во организмот.

Планоцелуларен карцином. Најчесто е поврзан со
пушењето.

Овој

тумор

потекнува од слузницата
која ги обвиткува бронхиите. Понекогаш туморот се
шири кон т.н. средиште или
медијастинум.

кашлањето

крв може да биде јасен знак
за планоцелуларен карцином.
Крупноклеточен недиференциран
Редок

тип

карцином.
на

НСКБК.

Туморот расте брзо и брзо
се шири. Туморите се најчесто со големина над 3.8
сантиметри, во моментот на
поставување на дијагнозата.
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Стадиуми на НСКБК
Пред да се започне со третман, лекарот ќе го определи стадиумот на Вашиот
НСКБК. Со стадиумот се определува колку е болеста напредната и раширена во
организмот. Од стадиумот на болеста зависи и типот на третманот кој ќе ви се
определи, како и вашиот исход (прогноза).
Скриен-ран стадиум. Канцер клетките ја
немаат пробиено базалната мембрана. Синоним
е окултен стадиум. Туморот е премал за да биде
виден на сликите од ренгентските снимки или
компјутерската томографија (КТ). Но сепак,
канцер клетките може да се најдат во искашлок
(спутум) од белите дробови.
Стадиум 0. Канцер клетките се наоѓаат само во
примарниот тумор, внатре во белиот дроб.
Базалната мембрана не е пробиена.
Стадиум 1. Претставува инванзивен стадиум.
Канцер клетките се лимитирани на белите
дробови. Туморот е мал, а ткивото околу белите
дробови е нормално. Главните бронхии не се
зафатени, а туморот не се проширил ниту во
лимфните јазли. Стадиумот 1 е поделен на 1А и 2
Б, зависно од големината на туморот.
Стадиум 2. Канцерот се раширил во лимфните
јазли, зидот на градната празнина, обвивката на
белите дробови или надворешната обвивка која
го опкружува срцето. Стадиумот 2 е поделен на
2А и 2Б, зависно од големината на туморот.
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Стадиум 3. Канцерот се раширил во лимфните
јазли во пределот на градите помеѓу срцето и
белите

дробови

(медијастинум).

Крвните

садови во оваа регија може да бидат исто така
зафатени. Или, канцерот е присутен во лимфните јазли на спротивната страна од градите
каде туморот прво се развил од медијастинумот. Канцерот може исто така да се рашири во
супраклавикуларна регија. Стадиумот 3 е
поделен на 3А и 3Б, зависно од големината на
туморот.
Стадиум 4. Канцерот се раширил на другото
белодробно крило или на други регии во
телото. Туморските клетки може да се откинат
од примарниот тумор во белиот дроб и да се
рашират на други органи. Ова се нарекува
метастазирање, а раселените туморски клетки
низ

организмот

метастази.

Белодробните

карциноми имаат тенденција многу рано да се
шират. Затоа уште при нивното дијагностицирање тие се најчесто многу раширени и метастазирани. Најчести органи каде метастазираат
неситноклеточните белодробни карциноми се
мозокот, црниот дроб и коските.
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Денес, постојат повеќе третмански опции, а кој третман е најдбар за Вас зависи од
повеќе фактори, а најмногу од стадиумот на НСКБК.
Третманот може да се состои од стандардна терапија, како што се хируршка
интервенција, зрачење и хемотерапија, или од нова таргетирана терапија и
анти-ангиогенеза терапија. Таргетираната терапија е нова генерација на лекови
кои делуваат различно од конвенционалните досегашни терапии. Новите
таргетирани лекови ги напаѓаат само канцер клетките, а не делуваат на здравите
и нормалните клетки, за разлика од конвенционалната терапија. Затоа, уште се
нарекуваат и паметни лекови.
Затоа, Вашиот третман ќе се состои од една или повеќе од следните терапии:

Х И Р У Р Ш К А И Н Т Е Р В Е Н Ц И ЈА

Како делува

Кога се користи третманот

Туморот може да се отстрани ако е

Треба да сте во добра општа состојба

мал и не се раширил на други делови

за да подлегнете на хируршка

од телото. Се отстранува туморот и

операција. Хируршкиот третман може

околното ткиво. Може да се отстрани

да биде првиот чекор во Вашиот

дел од белиот дроб или цело белод-

третмански план. Најчесто се прави кај

робно крило. При операцијата,

Стадиум 1-2.

лимфните јазли треба да се извадат и
да се испитаат дали имаат туморски
клетки.
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З РАЧ Е Њ Е

Како делува

Кога се користи третманот

Користи високоенергетски рентгент-

Зрачењето може да се направи пред

ски зраци за да го уништи и намали

операцијата за да се олесни отстрану-

туморот. Третманот со зрачење може

вањето на туморот. Зрачењето може

да ги уништи преостанатите канцер

да се направи и после операцијата.

клетки, неотстранети при хируршки

овој третман може да се користи кај

третман. Исто така, ги уништува и

стадиуми 2-3. Сепак може да се

нормалните и здрави клетки.

користи за да се намали туморот кај

Зрачењето помага да се намалат некои

напреднати НСКБК (Стадиум 4) за да се

од симптомите.

олеснат симптомите (болка, диспнеа,
хемоптизи и др). Можеби Вашата
општа состојба не е доволно добра за
да се оперирате. Или, карциномот се
проширил на други делови од
телото;тогаш зрачењето се препорачува наместо хируршки третман.

ТА Р Г Е Т И РА Н А Ц Е Л Н А  Т Е РА П И ЈА
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Како делува

Кога се користи третманот

Нови лекови кои ги убиваат канцер

Се применуваат кога барем еден

клетките, напаѓајќи точно определени

хемотераписки режим нема да делува

молекули, важни за растот на канцер

кај напреднат НСКБК, после хемотера-

клетката. Таргетираната терапија

писки третман или ако од други

(ерлотинб) ги уништува само канцер

причини се започне со оваа терапија.

клетките и го забавува растот на

Може да се дава со или без анти-анги-

туморот.

огенеза терапија (бевацизумаб).

Т РЕ ТМ А Н С К И О П Ц И И

Х Е М О Т Е РА П И ЈА

Како делува

Кога се користи третманот

Лекови кои ги уништуваат брзо

Цитостатиокот може да се користи сам

растечките канцер клетки. Хемотера-

или во комбинација со два или повеќе

пијата делува и на здравите клетки кои

цитостатици. Хемотерапијата може да

имаат способност брзо да се делат

се користи заедно со зрачење за да се

(коскена срж, фоликули на влакната).

намали туморот пред хируршката
операција. Може да се даде и после
операција или зрачење за да се
уништат евентуално преостанатите
канцер клетки. Може да е дефинитивен третман истовремено со зрачењето кај локално напредната болест
(Стадиум 3).

А Н Т И А Н Г И О Г Е Н Е З Н А Т Е РА П И ЈА СО М О Н О К Л О Н А Л Н И А Н Т И Т Е Л А

Како делува

Кога се користи третманот

Анти-ангиогенезниот лек (бевацизу-

Се употребува заедно со други

маб) ги уништува туморските крвни

терапии, како и после завршувањето

садови и спречува туморот да создава

на тераписките циклуси како терапија

нови, со што го прегладнува туморот.

на одложување.
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Хемотерапија - стандардни хемотераписки агенси
Ако хемотерапијата е соодветен третман за Вашиот стадиум на НСКБК, треба да
знаете дека постојат различни типови на хемотераписки агенси, групирани во
неколку категории, пр. прва линија, втора линија, трета линија на третман, зависно
кога се даваат во текот на Вашиот третман. Овие лекови се даваат сами или во
комбинација со други стандардни хемотерапски агенси.
Најчест тип на хемотерапија се агенсите базирани на платина, како што се карбоплатин и цисплатин. Може да се користат сами или комбинирано. Најчесто, комбинациите се базирани на платина;вклучувајќи еден платиснки агенс заедно со друг
лек, како што се таксаните (доцетаксел или паклитаксел), пеметрексед, гемцитабин
или винорелбин.
За подетални информации околу несаканите ефекти на стандардни хемотераписки
агенси, свртете на стр. 16.

Како се даваат стандардните хемотераписки агенси
Овие лекови најчесто се даваат преку игла поставена во Вашата вена (интравенски
И.В.). Медицинската сестра може да Ви ги даде во болница, во дневна болница и
и/или амбуланта. Најчесто нема потреба да останете преку ноќта во болницата за
третман. Колку често треба да примате третман зависи од комбинацијата на лекови
која Ви се дава. Колку добро реагирате на третманот може исто така да влијае на
должината на третманот. Хемотерапијата се дава во циклуси, кои вклучуваат
период на третман и период на пауза. На пример, може да примате хемотерапија
еднаш неделно, во период од три или четири недели, а потоа да следи период од
една недела без овие лекови. Со ова, се овозможува Вашето тело да се одмори од
силните дејства на хемотерапијата.
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Таргетирана (целна терапија)
Таргетираната терапија секогаш е насочена кон некој специфичен механизам на
дејство, кој влијае на способноста на канцер клетката да расте, да се размножува,
да комуницира со други клетки; има многу малку ефекти на нормалните клетки и
последователно на тоа има малку несакани ефекти кај пациентите. Таргетираната
терапија делува против одредена молекуларна цел, како сто е некој специфичен
протеин, рецептор, ензим или создавање на нови крвни садови (нео-ангиогенеза)
кои се потребни за растот на туморот.
Овие специфични протеини, кои се цел на таргетираната терапија, учествуваат во
сигналните процеси во клетката. Со блокирање на сигналите кои и кажуваат на
канцер клетката некотролирано да расте и да се дели, таргетираната терапија
може да го сопре растот и делбата на канцер клетките.
Целната терапија во која спаѓаат лековите наречени терозин киназа – инхибитори,
делуваат на протеинот киназа, кој е поврзан со клеточниот дел од рецепторот на
површината на клетката.
Протеинот киназа ја регулира ензимската активност и има важна улога во спроведување на сигналите од површината на клетката, т.е. од рецепторот, до јадрото на
клетката. Хиперактивната киназа доведува до аберантна, лиганд – независна,
нерегулирана стимулација на канцер клетката.
Тирозин киназа инхибиторите се нова група на лекови кои ја прекинуваат сигналната патека условена од протеинот киназа, спречувајќи го растот и делбата на
канцер клетката. Најпознат и досега најупотребуван таков лек, кој е регистриран и
кај нас, е лекот ерлотиниб.
Во организмот клетките може да се делат само ако добијат хемиски сигнал за тоа.
Лекот ерлотиниб, познат како ЕГФР – тирозин киназа инхибитор (инхибитор на
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рецепторот за епидермалниот фактор за раст) делува на тој начин што го блокира
хемискиот сигнал кој ја поттикнува туморската клетка да се дели. Со тоа се спречува понатамошно растење и рамножување на туморот. Овој лек делува само на
туморските клетки, нема несакани дејства на здравите клетки, добро се поднесува
и затоа овие лекови се нарекуваат уште и паметни лекови. Лекот ерлотиниб е во
форма на таблета, се зема наутро, една таблета пред или после појадок.
Ако туморот не реагирал на претходната терапија, Вашиот лекар може да Ви
препише таргетираната терапија. Целната терапија може да го сопре процесот кој
овозможува клетката неконтролирано да расте. Научниците постојано откриваат
нови сознанија за механизмите на делување на таргетираната терапија врз канцер
клетките. Таргетираната терапија делува различно од стандардната хемотерапија.
Прашајте го Вашиот лекар дали таргетираната терапија е соодветна за Вас. За
несаканите ефекти од таргетираната терапија, свртете на страна 16.

Анти-ангиогенеза со моноклонални антитела
На туморот му се потребни кислород и хранливи материи за да може да расте и да
се размножува. Затоа, туморот создава своја мрежа од крвни садови преку која се
храни. Овој процес се вика нео-ангиогенеза (патолошка васкуларизација).
Процесот на нео-ангиогенеза е неопходен за туморот да може да порасне од една
мала група на канцер клетки во тумор со поголеми димензии. Овој процес се
одвива преку т.н. васкуларен ендотелијален фактор за раст, ВЕГФ, кој го лачат
туморските клетки. Туморските крвни садови го хранат туморот и служат како
патишта за ширење на туморските клетки низ телото (метастазирање).
Анти-ангиогенезна терапија со моноклонално антитело (бевацизумаб) делува на
тој начин што го инхибира ВЕГФ да делува на рецепторите на крвните садови, со
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што доведува до регресија на постоечките туморски крвни садови и спречува да
се создаваат нови, со што туморот не се снабдува со хранливи материи. На тој
начин туморот не добива доволно кислород и хранливи материи, се намалува и
престанува да расте. Овие моноклонални антитела се даваат заедно со друга
терапија (пр. хемотерапија) во прва линија на третман кај неситноклеточен белодробен карцином. Кога хемотерапијата се дава заедно со анти-ангиогенезна
терапија-бевацизумаб, таа полесно стигнува до туморот, а моноклоналното
антитело-бевацизумаб ги уништува туморските крвни крвни садови со што се
постигнуваат подобри резултати во лекувањето.

Како се дава анти-ангиогенезна терапија?
Моноклоналните антитела-бевацизумаб претставуваат виали кои содржат концентриран раствор на бевацизумаб. На пациентите се даваат по пат на инфузија , во
вената на пациентот (интравенска инфузија, И.В.). Првото примање на инфузија со
бевацизумаб треба да трае 90 минути, а следните се даваат во времетраење од 30
до 60 минути. Во клиничките студии, како и во лекувањето на илијадници пациенти
во светот, комбинацијата со хемотерапија со анти-ангиогенезна терапија со моноклонални антитела (бевацизумаб) значително повеќе го продолжува преживувањето на пациентите во споредба со стандардната хемотерапија. Анти-ангиогенезна терапија со моноклонални антитела- бевацизумаб е прва и единствена
терапија која успеа значително да го зголеми преживувањето кај болните со
напреднат или метастатски НСКБК.
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Клинички студии
Можете исто така да разговарате со Вшиот лекар околу можноста да учествувате
во клиничка студија, пред почетокот или по Вашиот третман.

Сите спомнати третмански опции имаат свои несакани ефекти. Некои се силно
изразени, некои пак благи и лесно подносливи. Од одредени третмени може
косата да падне, од други може да добиете осип по телото. Сепак, сите сме различни и степенот на изразеност на несаканите ефекти кај секој пациент е различен. Да
почнеме по ред:

Несакани ефекти од хируршката интервенција
Најчести несакани ефекти од хируршката интервенција се крварење, инфекција на
раната и воспаление на белите дробови или пневмонија.

Несакани ефекти од стандардна хемотерапија
Што треба да очекувате
Генерално хемотерапијата ги напаѓа клетките кои брзо се делат, вклучително и
здравите клетки. Зависно од тоа каква функција имаат овие клетки, нивното изумирање ќе доведе до одредени несакани ефекти. На пример, ако хемотерапијата ги
уништи клетките одговорни за растот на косата, косата ќе почне да паѓа.
Различните хемотераписки агенси делуваат различно кај различни луѓе. Пред да
започнете со хемотерапија, прашајте го лекарскиот тим кој се грижи за Вашето
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здравје, кои несакани ефекти може да ги добиете и како да се справите со нив.
Може да ги немате сите несакани ефекти наброени во следните страници. Но,
може да искусите и тешка форма на некоја од несаканите реакции.
Откако ќе започнете со третманот, соопштете му на Вашиот лекарски тим, доколу
имате некој од овие или било кој друг несакан ефект:
• Губење на апетитот и губење на тежина
• Гадење и повраќање
• Кандидијаза-беличести наслаги во устата
• Губење на косата
• Замор
• Проблеми со нервниот систем (на пр.трнење на рацете или стопалата)
• Инфекции со зголемена телесна температура
• Чувствувате слабост и изнемоштеност (анемија)

Корист од стандардната хемотерапија
Покрај несаканите ефекти, хемотерапијата може да ја сопре делбата на канцер
клетките и да го намали туморот или да го успори растот на канцер клетките. Хемотерапијата може да го успори и растот на канцер клетките.

Како да ги олесните несаканите ефекти
од стандардната хемотерапија
Несаканите ефекти најчесто прекинуваат откако ќе завршите со хемотерапијата.
Но, Вие можете да превземете чекори за да олесните несакани ефекти во текот на
третманот. Неколку совети за самопомош се прикажани во брошурата. Прашајте го
Вашиот лекар за повеќе начини како да си олесните и како да ги намалите можните
несакани ефекти.
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Г УБЕЊЕ НА АПЕТИТ

Хемотерапијата може да делува врз
Вашиот осет за вкус. Правилна
исхрана е посебно важна за време на
третманот. Прашајте го лекарот кои
лекови може да помогнат за да го
зголемите апетитот. Советувајте се и
за најсоодветниот избор за храна за
Вас.

Совет за самопомош
• Јадете мали ужинки кога сте во
можност
• Пробајте повеќе да конзумирате
хранливи напитоци
• Пешачете пред оброците за да го
зголемите апетитот

ГА Д Е Њ Е И П О В РА Ќ А Њ Е

Лекови против гадење и повраќање
се препишуваат пред да почнете со
цитостацска терапија. Овие лекови Ви
помагаат да се превенира гадењето и
мачнината поврзана со хемотерапискиот третман. Прашајте го лекарот
кои лекови или ОТЦ производи може
да Ви ги препише за да Ви помогнат.

Совет за самопомош
• Јадете и пијте полека
• Земете пијалоци еден час пред или
после оброкот
• Пијте ладни, незасладени сокови
(јаболко, грејпфрут)
• Избегнувајте масна храна

К А Н Д И Д И ЈА З А

Болно печење на усната слузница кое
го отежнува земањето храна или
пијалоци. Може дополнително да се
инфицираат. Лекарот ќе ви препорача
посебна течност за уста за да се
олесни болката.
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Совет за самопомош
• Јадете храна која е ладна или на
собна температура
• Јадете кашеста, мека храна (банана,
овесни каши, житарици)
• Користете мека четка за заби
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А Л Е Р Г И С К А Р Е А К Ц И ЈА

Осип, црвенило и треска може да се
јават во тек или после хемотерапискиот третман.

Совет за самопомош
• Некои лекови, како кортикостероидите и антихистаминиците помагаат
да се намали ризикот од алергиски
реакции. Но, треба да ги земете пред
хемотерапискиот третман Прашајте
го лекарот или сестрата кои препарати одговараат за Вас.

Г У Б Е Њ Е Н А КО С А

Може да ја загубите косата на главата
во целост или делумно, како и
влакната по телото. Косата повторно
ќе порасне, но може да има друга боја
или текстура.

Совет за самопомош
• Користете благи благи шампони
• Четкајте ја косата со мека четка
• Носете кратка коса за да вашата
фризура изгледа побујна
• Припремете си перика пред да ја
загубите косата за да Ви одговара што
е можно подобро.
• Носете перика или светла марама
додека косата повторно не порасне.
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С Л А Б О С Т И Н А М А Л Е Н А О Т П О Р Н О С Т КО Н И Н Ф Е К Ц И И

Хемотерапијата може да го редуцира
бројот на крвните клетки во Вашето
тело. Без доволно црвени клетки ќе
чувствувате слабост. Белите крвни
клетки имаат клучна улога во заштита
на телото на инфекции. Помалку бели
крвни клетки значи дека имате
намалена отпорност кон инфекции.
Прашајте го Вашиот лекар кои лекови
да Ви ги препише за да се зголеми

Совет за самопомош
• Прашајте го лекарот кои лекови да
ги земете за да Ви се зголеми бројот
на крвни клетки.
• Миете ги рацете често
• Избегнувајте контакт со лица кои се
настинати или имаат грип
• Избегнувајте затворени простории
и гужви

бројот на црвени и бели крвни клетки.

Несакани ефекти од терапијата со зрачење
Можни несакани ефекти од терапијата со зрачење се: средно изразена иритација
на кожата, гадење, повраќање и замор.

Несакани ефекти од таргетираната терапија
Што треба да очекувате
Таргетираната терапија делува различно кај различни пациенти. Пред да почнете
со третманот, прашајте го Вашиот лекар кои несакани ефекти може да ги добиете и
како да се справите со нив.
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Бидете свесни на следните знаци или симптоми
• Нагли потешкотии во дишењето придружени со кашлица или треска
• Гадење, повраќање или губење на апетитот

Како да се справите со можните несакани ефекти
Осип по кожата и пролив се најчести несакани ефекти на таргетираната терапија
со ерлотиниб. Најчесто се слабо или средно изразени.
Може да имате и други промени по кожата, па затоа е најдобро Вашиот лекар да
биде запознаен со сите промени кои ги имате. Исто така, може да превземете и
одредени мерки како би си олесниле околу третманот.

О С И П П О КОЖ АТА

Осипот може да се јави на вашето тело
или лице набрзо по земањето на
таргетираната терапија. Немојте да
престанете да земате од таблетите,
освен ако тоа не Ви го рече Вашиот
лекар. Осипот може да личи на акни
или на сува кожа. Тоа не е алергиска
реакција! Лекарот може да ви препише
лек кој ќе спречи појава на инфекција
и да го излекува осипот или сувата
кожа. Најчесто осипот поминува
спонтано, без дополнителна терапија.

Совет за самопомош
• Користете препарати кои се
дерматолошки тестирани за миење
на зафатените места со осип
• Употребувајте дерматолошки
тестиран лосион за одржување на
влагата на кожата
• Избегнувајте директно изложување
на сонце .Употребувајте заштитни
креми за сончање со поголем
заштитен фактор (СПФ 15 или
повисок). Носете капа.
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ПРОЛИВ

Може да се јави набрзо по почетокот
на третманот. Може да користите
ОТЦ-препарати за да ја подобрите
столицата. Прашајте го лекарот за
совет. Ако проливот се интензивира,
кажете му на Вашиот лекар.

Совет за самопомош
• Јадете млака храна
• Избегнувајте зачинета храна,
интегрални зрна, храна богата со
целулозни влакна
• Пијте поголема количина на вода

Која е користа од таргетираната терапија?
За разлика од нормалните клетки, канцер клетките неконтролирано се размножуваат и растат. Таргетираната терапија делува на клеточната активност на туморските, канцер клетките, со спречува растот на туморските клетки и може да го
намали туморот. Таргетираната терапија е во форма на таблети. Земањето таблети
преку уста е многу погоден начин за примање на анти-канцер третманот. Потребно е секој ден, наутро да земете по една таблета, еден час пред или два часа
после појадок.
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Важно е да јадете здраво. Останете физички активни Практикувајте прошетки на
свеж воздух. Не дозволувајте карциномот да превземе контрола врз Вашиот живот.
Забавувајте се, читајќи книга или гледајте филм. Вежбајте јога. Правете го она во
што најмногу уживате.

Како да се справите со симптомите
Болка. Нормално е да се плашите од болката предизвикана од самата болест или
од третманот. Болката може да се контролира пред стане посилна. Кажете му на
лекарот ако третманот или лековите Ви предизвикуваат болка. Не трпете болка
немо. Болката може да се контролира.
Проблеми со дишење. Губењето здив може да биде симптом на белодробниот
карцином. Можете да си помогнете доколку правите посебни вежби за дишењето.
Најважно, ако загубите здив, не паничете. Така, само ќе ја влошите состојбата.
Кажете му на лекарот ако имате проблеми со дишењето, постојат лекови кој
лекарот може да Ви ги препише за да се олесни дишењето.

Корисни совети за полесно дишење:
• Седете исправени-така полесно ќе дишите
• Спијте подисправени, со подигната перница, а не на рамна површина
• Користете вентилатор-помага воздухот да се движи низ собата
• Ако користите кислород, бидете сигурни секогаш да Ви е при рака
• Анксиозноста го отежнува дишењето - пробајте да се релаксирате
• Ако сувата уста Ви прави потешкотии, шмукајте бомбони за да стимулирате
лачење плунка
• Зборувањето заморува - затоа зборувајте полека и со паузи
Научете да се опуштите. Ако постојано мислите на дијагнозата ќе бидете под голем
стрес. Затоа треба да се опуштите. Мислите на убави нешта, визуализирајте
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позитивни слики во Вашите мисли. Може да побарате стручна помош, полесно ќе
ги совладате техниките на прогресивна релаксација, медитација, визуализација.
Сконцентрирајте се на убави нешта од минатото и оние кои треба да се случат во
иднина. Трудете се да мислите позитивно.

Поддршката од другите е многу важна
Борбата со белодробниот карцином е тешка и во тие мигови не треба да бидете
сами. Побарајте помош од другите, од Вашите пријатели, роднини, медицинскиот
персонал, невладини организации за борба против ракот, други пациенти заболени од истата болест. Со нивната помош, Вашиот живот со НСКБК ќе биде малку
полесен.

Депресија
Ако сте невообичаено тажни неколку седмици по ред и не уживајте повеќе во
работите, како порано, може да сте депримирани.
• Не се воздржувајте да му соопштите на Вашиот лекар како се чувствувате. Има
лекови кои лекарот ќе Ви ги препише, за да Ви се подобри рсположението.
• Депресијата не е едноставна и потребна Ви е стручна помош. Бидете отворени а
помош и на ова поле.

Во делот Извор на информации се дадени организации ширум светот кои можат да
Ви помогнат.
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Дополнителни информации за Вашата болест и третман на лекување може да
најдете во:

Македонија
НВО Борка - за секој нов ден

Македонски портал за ракот

www.borka.org.mk

www.rak.mk

Обединето Кралство
British Lung Foundation

Cancer Help

www.lunguk.org

www.cancerhelp.org.uk

САД
American Lung Association

People living With Cancer

www.lungusa.org

www.plwc.org

Австралија
The Australian Lung Foundation
www.lungnet.org.au

Канада
The Canadian Lung Association
www.lung.ca

Франција
La Ligue Nationale Contre le Cancer
www.ligue-cancer.asso.fr

Италија
Lega Italiana per la lotta Contro I Tumori
www.legatumori.it
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Ангиогенеза: создавање на нови
крвни садови неопходни за раст на
канцер клетките
Анемичен: Замор, слабост и
изнемоштеност поради намален број
на црвени крвни клетки- еритроцити
Бенинген: Не канцерозен, не
малиген
Бронхи: Дел од дишните патишта
Ензими: Протеини кои ги забрзуваат
хемиските процеси во организмот
Замор: Да се чувствувате уморни
Зрачна терапија/Радиотерапија:
Користење на извори на зрачење со
цел да се уништат малигните клетки
и да се намали туморската маса
Интравенски: Давање на лекови во
вена
Канцер: Општ збор за клетки кои
неконтролирано растат, се делат и
организираат. Канцер клетките
формираат тумор
Клетка: Основна структурна
единица на организмот
Клинички студии: Вид на научно
испитување кое ги тестира новите
лекови како делуваат кај пациентите
за одредени заболувања
Крвни садови: Цевчести садови
преку кои крвта циркулира низ
телото. Крвните садови формираат
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мрежа од артерии, артериоли,
капилари, венули и вени.
Лиганд: Супстанца способна да се
врзе и формира комплекс за друга
биомолекула (на пример рецептор)
Лимфна течност: Безбојна течност
која тече низ лимфниот систем
Лимфни јазли: Јазлести задебелувања долж лимфните садови кои ја
филтрираат лимфната течност
Малиген: Канцерозен. Својство на
одредени клетки да растат неконтролирано, да се шират во околината
и останатите делови во телото
Медијастинум: Средишен дел на
градниот кош
Метастази: Ширење на туморските
клетки од едно место на друго (
орган) во организмот
Моноклонални антитела: Вид на
протеини создадени во лабораторија
кои се способни да лоцираат и да се
поврзат со одредени супстанци во
телото, вклучително и туморските
клетки
Онколог: Лекар специјализиран за
лекување на болни од карциноми
ОТЦ производи: Лекови кои се
издаваат без лекарски рецепт
Плевра: Тенка обвивка околу белите
дробови и градната празнина

РЕЧ Н И К Н А М Е Д И Ц И Н С К И ИЗ РА З И

Прогноза: Изгледи за излекување
на болеста

целно на точно одредена клеточна
активност

Протеин: Молекула создадена од
аминокиселини, неопходна за
организмот да функционира правилно

Тирозин киназа инхибитор: Вид на
лек кој интерферира со клеточниот
раст и може да го превенира
туморскиот раст

Рецептор: Молекула внатре или на
површината на клетката која се
поврзува со специфична супстанца и
предизвикува специфичен физиолошки ефект во клетката
Стадиум: Степен на раширеност на
туморот во организмот
Таргетирана терапија: Вид на
анти-канцер терапија која делува

Фактор за раст: Супстанција
создадена во телото која ја регулира
клеточната делба и преживување
Хемотерапија: Лекување со
хемиски средства-цитостатици
Циклус на терапија: Давање на
терапија на одреден временски
период, повеќе пати последователно

П РА Ш А ЊА

Подолу се дадени неколку прашања кои можеби ќе сакате да ги поставите на
Вашиот лекар. Ако имате други прашања или белешки, запишете ги на следнава
страна. Овие белешки ќе ви помогнат да запомните што да го прашате лекарот при
следната посета.
1. Кој стадиум е мојот НСКБК? Што значи тоа?
2. Какво влијание ќе има болеста на мојот секојдневен живот?
3. Кој третман е најдобар за мене? Какви несакани ефекти може да очекувам?
4. Кои други третмански опции ми стојат на располагање ако хемотерапијата
не ми делува?
5.Може ли да продолжам да ги земам моите лекови за време на третманот?
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Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ - Скопје, речиси 6
години е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со информирање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за
претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и емотивна
поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива
болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во создавањето
здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа болест. Во исто
време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на сите заболени од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка во
нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

0800 55 777
можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки,
кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636 • www.borka.org.mk

Поддржано од

