TESTEN OP
EGFR-MUTATIES BIJ
NIET-KLEINCELLIGE
LONGKANKER
LONGKANKER IS DE MEEST VOORKOMENDE
KANKER TER WERELD

1,76 MILJOEN DODEN PER JAAR1

ONGEVEER
IS

niet-kleincellige
longkanker1

65

%

Gevorderde
ziekte op het
moment van
diagnose2.

EGFR-mutatieonderzoek wordt aanbevolen voor
patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker3

EGFR-onderzoek
STAAL VAN
TUMORWEEFSEL
uit biopsie
bij de diagnose of bij de resectie
(verwijdering van een deel van de
long of van de volledige long)
BIJ SOMMIGE PATIËNTEN
IS HET NEMEN VAN EEN
BIOPSIE NIET HAALBAAR.

BLOEDSTAAL
of “vloeibare biopsie”
Onderzoek van plasma afkomstig van
een bloedstaal kan circulerende
tumorcellen en fragmenten van
tumor-DNA die in het bloed zijn
verspreid door de primaire tumor of
metastasen (tumoren die zich hebben
uitgezaaid) detecteren.4

Bloedonderzoek is nuttig als de
patiënt te ziek is voor een biopsie of
wanneer er te weinigweefsel van de
biopsie beschikbaar is.

Circulerende
tumorcellen

Primaire
tumor

Circulerend
tumor-DNA

Bloedonderzoeken worden vaak
herhaald tijdens de behandeling.

DNA van weefsel of van een bloedstaal wordt voorbereid
voor genetische sequentiebepaling via PCR
De analyse toont of de tumor positief is
voor een EGFR-activerende mutatie.

Voor mensen met EGFR-mutaties
zijn er bepaalde behandelingskuren
die kunnen werken.
behandelingskuren die kunnen werken.

Doelgerichte behandelingen kunnen de
groei en verspreiding van
longkankercellen blokkeren terwijl
schade aan gezonde cellen wordt
beperkt.
Afhankelijk van het soort geneesmiddel
dat wordt gebruikt, worden doelgerichte
behandelingen voor longkanker
intraveneus of oraal toegediend.
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