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Дифузна B-великоклітинна лімфома

Під час лікування 
раку легко 
загубитися в морі 
інформації

	9Покрокові рекомендації щодо варіантів лікування раку, які допоможуть 
досягти оптимального результату

	9Ґрунтуються на рекомендаціях з лікування, використовуваних лікарями 
всього світу

	9Розроблені, щоб скерувати вас під час обговорення лікування раку зі 
своїми лікарями

Нехай 
рекомендації 
NCCN Guidelines  
for Patients®

стануть вашим 
путівником

Ü



2
NCCN Guidelines for Patients®.    
Дифузна B-великоклітинна лімфома, версія 2020 р.

Про нас

В основу цих рекомендацій NCCN Guidelines for Patients покладено Рекомендації NCCN Guidelines® щодо 
лікування B-клітинних лімфом, версія 4.2020 (13 серпня 2020 р.).

За фінансової підтримки NCCN Foundation®

National Comprehensive 
Cancer Network®

ÜÜ

Рекомендації NCCN Guidelines for Patients® розроблені мережею онкологічних  
центрів США National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)

NCCN 

9	Організація, яка 
об’єднує провідні центри 
онкологічної допомоги 
Сполучених Штатів 
Америки. Її діяльність 
зосереджена на наукових 
дослідженнях, лікуванні та 
освіті пацієнтів.

Онкологічні центри, 
що долучилися до NCCN: 
NCCN.org/cancercenters.

NCCN Guidelines 
for Patients

9	Ці рекомендації містять 
просту для сприйняття 
інформацію з рекомендацій 
NCCN Guidelines для 
спеціалістів.

9	Для пацієнтів із раком та 
осіб, які їх підтримують. 

9	Докладно описують доступні 
варіанти лікування раку, 
які допоможуть досягти 
оптимального результату.

Безкоштовно онлайн за адресою 
NCCN.org/patientguidelines.

Рекомендації NCCN  
Clinical Practice Guidelines 

у сфері онкології 
(NCCN Guidelines®)

9	Розроблено лікарями онкологічних 
центрів NCCN з огляду на 
результати найновіших наукових 
досліджень і багаторічного 
досвіду.

9	Для спеціалістів з онкологічної 
допомоги в усьому світі. 

9	Рекомендації експертів зі 
скринінгу, діагностики та лікування 
раку.

Безкоштовно онлайн за адресою 
NCCN.org/guidelines.

© National Comprehensive Cancer Network, Inc, 2021. Усі права застережено. 
Рекомендації NCCN Guidelines for Patients й ілюстрації, що містяться в документі, 
заборонено відтворювати в будь-якій формі та з будь-якою метою без попереднього 
письмового дозволу NCCN. Жодній особі, зокрема лікарям і пацієнтам, не дозволяється 
використовувати ці рекомендації NCCN Guidelines for Patients з комерційною метою.  
Ніхто не має права заявляти, стверджувати чи давати підставу вважати, що змінена  
в будь-який спосіб версія цих рекомендацій походить від офіційного видання рекомендацій 
NCCN Guidelines for Patients, ґрунтується на них, пов’язана з ними або є їх безпосереднім 
наслідком. Рекомендації NCCN Guidelines є предметом невпинного опрацювання. Уміст 
цих рекомендацій може бути оновлено з появою нової значущої інформації. NCCN не дає 
жодних гарантій щодо вмісту, використання чи сфери застосування цих рекомендацій,  
а також не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих рекомендацій  
у будь-який спосіб.

Фонд NCCN Foundation прагне підтримати мільйони пацієнтів з онкологічними 
захворюваннями та членів їхніх сімей, фінансуючи та розповсюджуючи рекомендації  
NCCN Guidelines for Patients. Крім того, фонд NCCN Foundation взяв на себе обов’язки 
сприяти вдосконаленню методів лікування раку, фінансуючи провідних лікарів людства,  
які присвятили своє життя інноваційним дослідженням у галузі онкології. Щоб отримати 
більш докладну інформацію та доступ до повної добірки ресурсів для пацієнтів й осіб,  
які за ними доглядають, завітайте на сайт NCCN.org/patients. 

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) / NCCN Foundation 
3025 Chemical Road, Suite 100 
Plymouth Meeting, PA 19462 
215.690.0300
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Підтримка

Видання підтримали

Leukemia & Lymphoma Society
Спільнота підтримки пацієнтів з лейкозами та лімфомами 
(Leukemia & Lymphoma Society, LLS) спрямовує свою 
діяльність на досягнення кращих результатів лікування 
пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями крові та допомогу 
їхнім сім’ям завдяки науковим дослідженням, просвіті, 
підтримці та можливості захисту пацієнтів. Спільнота з 
радістю надає пацієнтам доступ до цього змістовного ресурсу. 
lls.org/informationspecialists

Щоб зробити добровільний внесок або отримати докладнішу інформацію, відвідайте сайт 
NCCNFoundation.org/donate  

або надішліть електронного листа на PatientGuidelines@nccn.org.
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Дифузна B-великоклітинна лімфома

Зміст
6 Основна інформація про ДВКЛ

12 Обстеження для діагностування ДВКЛ

17 До початку лікування

29 Варіанти лікування

40 Прийняття рішень щодо лікування

48 Терміни, які необхідно знати

51 Розроблено фахівцями NCCN

52 Онкологічні центри у складі NCCN

54 Покажчик
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1  Основна інформація про ДВКЛ Лімфатична система1  Основна інформація про ДВКЛ Лімфатична система | Типи лімфом

Дифузна B-великоклітинна лімфома 
(ДВКЛ) належить до групи онкологічних 
захворювань, що звуться неходжкінськими 
лімфомами. Цей рак розвивається 
дуже швидко, але правильне лікування 
дозволяє ефективно контролювати його.

Лімфатична система
Лімфома — це рак лімфатичної системи. Ця 
система являє собою складну мережу з рідини 
та тканин в організмі. Вона переносить рідину 
до кровотоку й тим підтримує серцево-судинну 
систему. Крім того, лімфатична система грає 
важливу роль у діяльності імунної системи 
організму, що бореться із захворюваннями.

Лімфа й лімфатичні судини
Лімфа — це рідина, що тече 
«суперавтострадою» з протоків через весь 
організм. Ці протоки називають лімфатичними 
судинами. Лімфатичні судини відводять рідину 
від тканин тіла та випускають її до кровотоку.

Лімфа утворюється з тканинної (інтерстиціальної) 
рідини. Тканинна рідина заповнює простір між 
клітинами в тканинах організму. Вона формується 
з плазми, яка є складовою частиною крові. Коли 
тканинної рідини стає забагато, частка її потрапляє 
до лімфатичних судин і перетворюється на лімфу.

Існує також «жирна лімфа», або хілус. Коли ви 
їсте, шлунок перетворює їжу на рідину. Потім ця 
рідина переміщується до тонкої кишки. Звідти 
жир і деякі вітаміни переходять до лімфатичних 
судин, де утворюється хілус. Хілус прямує 
лімфатичними судинами до кровотоку.

Лімфоїдна тканина
Лімфоїдна тканина містить значну кількість білих 
кров’яних тілець, або лімфоцитів. У вашому 
кишечнику, щитоподібній залозі, грудях, легенях, 
очах і шкірі є невеликі згустки лімфоїдної 

тканини. Є також великі утворення з лімфоїдної 
тканини, розташовані в таких органах:

 � селезінка;

 � мигдалини;

 � вилочкова залоза;

 � лімфатичні вузли.

Під час переміщення лімфатичними судинами 
лімфа проходить крізь сотні структур, які 
називають лімфатичними вузлами. Лімфатичні 
вузли відфільтровують з лімфи мікроорганізми. У 
деяких частинах тіла лімфатичних вузлів більше, 
ніж у інших. Найбільше лімфатичних вузлів 
розташовано в:

 � шиї (шийні лімфатичні вузли);

 � паху (пахові лімфатичні вузли);

 � пахвах (пахвові лімфатичні вузли).

Типи лімфом
Лімфома утворюється з клітин, які називають 
лімфоцитами. Вони входять до складу імунної 
системи та допомагають організму боротися 
з хворобами. Існують три типи лімфоцитів: 
B-клітини, T-клітини та природні кілерні клітини.

Виділяють два основні типи лімфом:

 � ходжкінські лімфоми;

 � неходжкінські лімфоми.

Щоб визначити тип лімфоми, лікарі розглядають 
ракові клітини під мікроскопом. Ходжкінська 
лімфома — це рак B-клітин, які називають 
клітинами Рід — Штернберга. Ці клітини дуже 
великі. На відміну від нормальних клітин, вони 
схожі на «око сови» через наявність двох ядер.

Неходжкінські лімфоми більш поширені. Ця група 
об’єднує понад 90 видів раку. Такі пухлини не 
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1  Основна інформація про ДВКЛ Підтипи ДВКЛ1  Основна інформація про ДВКЛ Підтипи ДВКЛ | Підтипи ДВКЛ

містять клітин Рід — Штернберга. Вони являють 
собою рак B-клітин, T-клітин або природних 
кілерних клітин.

Дифузна B-великоклітинна лімфома
Дифузна B-великоклітинна лімфома (ДВКЛ) 
належить до неходжкінських лімфом. Це рак 
B-клітин. B-клітини проходять численні стадії 
перетворення та набувають здатності боротися 
з хворобами. ДВКЛ розвивається зі зрілих 
B-клітин у лімфатичній системі.  З частини 2 
ви дізнаєтеся більше про обстеження клітин, 
використовувані для підтвердження діагнозу 
ДВКЛ.

ДВКЛ назвали так через її вигляд під 
мікроскопом. Вона розростається вшир (за 
дифузною моделлю). Ракові клітини з’являються 
в усьому обсязі тканини, а не кластерами. У 
назві хвороби також відображений великий 
розмір ракових клітин.

ДВКЛ розвивається дуже швидко. Ракові клітини 
часто накопичуються в лімфоїдній тканині. 
Лімфатичні вузли, уражені раком, можуть 
збільшитись настільки, що стають відчутними 
просто на дотик. Такі клітини часто ростуть 
швидше за клітини інших лімфом. Ракові клітини 
можуть поширюватись на інші частини тіла за 
межами лімфатичної системи.

Підтипи ДВКЛ
Існує багато підтипів ДВКЛ. Варіанти лікування, 
описані в цьому посібнику, придатні для 
перелічених нижче типів хвороби.

 � ALK-позитивна ДВКЛ

 � ДВКЛ з фолікулярною лімфомою

 � ДВКЛ з MALT-лімфомою шлунка

 � ДВКЛ з MALT-лімфомою нешлункової 
локалізації

Лімфома

Лімфома — це рак 
лімфатичної системи. 
Ця система переносить 
рідину (лімфу) до 
кровотоку. Вона також 
допомагає імунній 
системі боротись із 
захворюваннями. 
Лімфатичні судини 
та вузли позначені 
на рисунку зеленим 
кольором.
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1  Основна інформація про ДВКЛ Типи лікування

 � ДВКЛ, неуточнена

 � ДВКЛ, асоційована з хронічним запаленням

 � ДВКЛ з реаранжуванням IRF4/MUM1

 � ДВКЛ, позитивна на ВЕБ, неуточнена

 � Інтраваскулярна B-великоклітинна лімфома

 � B-великоклітинна лімфома, багата 
Т-клітинами / гістіоцити

Варіанти лікування, описані в цьому 
посібнику, також можуть бути застосовними до 
фолікулярної лімфоми 3-го ступеня злоякісності. 
3-й ступінь найвищий. Виділяють ступені 3А та 
3B. 

Цей посібник не містить інформації про:

 � ДВКЛ, що розвинулась з хронічного 
лімфоцитарного лейкозу (трансформація 
Ріхтера);

 � лімфому сірої зони;

 � B-клітинну лімфому високого ступеня 
злоякісності з транслокаціями гену MYC і 
одного з генів BCL2 та BCL6 або обох цих 
генів;

 � ВІЛ-позитивну ДВКЛ;

 � первинну ДВКЛ шкіри, ножний тип;

 � первинну лімфому маргінальної зони шкіри 
(ПЛМЗШ);

 � первинну лімфому з клітин центру фолікула 
шкіри (ПЛКЦФШ);

 � первинну ДВКЛ центральної нервової 
системи;

 � первинну медіастинальну B-великоклітинну 
лімфому (ПМВКЛ).

Типи лікування
У цьому розділі коротко описані види лікування 
ДВКЛ. Не всі отримують однакове лікування. 
Ваш лікар підбере для вас лікування на основі 
обстежень, описаних у частині 2 та частині 3. 
Варіанти лікування залежно від ступеня розвитку 
раку та інших факторів перелічені в частині 4.

Клінічне випробування
Один із варіантів лікування — участь у клінічному 
випробуванні. NCCN нагально рекомендує 
обрати цей варіант. NCCN вважає, що лікування 
в межах клінічного випробування дозволить вам 
найефективніше боротися з захворюванням.

У клінічних випробуваннях досліджують 
перспективні методи обстеження або 
лікування людей. Вони дають пацієнтам змогу 
отримати медичну допомогу, яка інакше була б 
недоступною для них. Спитайте свою команду 
медичних працівників про наявність відкритого 
клінічного випробування, до якого можна 
приєднатися.

Лікування антитілами
Антитіла — це білки імунної системи організму. 
Вони допомагають йому боротися з мікробами 
та іншими загрозами. Моноклональні антитіла 
можна виробляти в лабораторії для лікування 
деяких типів раку.

Існують два препарати для лікування ДВКЛ на 
основі антитіл.

 � Ритуксимаб

 � Тафасітамаб-cxix

Ритуксимаб прикріплюється до CD20, білка на 
поверхні клітин, а тафасітамаб-cxix — до білка 
CD19. Вони позначають клітини, щоб ваша 
імунна система могла знайти та знищити їх. Вони 
також можуть вбивати клітини напряму.
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Кон’югати антитіл з лікарським 
засобом
Кон’югати антитіл з лікарським засобом 
прикріплюються до білків на поверхні клітин, а 
потім вивільняють препарат, що призводить до 
загибелі клітин. Існують два кон’югати антитіл з 
лікарськими засобами для лікування ДВКЛ.

 � Брентуксимаб ведотин 

 � Полатузумаб ведотин

Брентуксимаб ведотин прикріплюється до 
поверхневого білка CD30, а полатузумаб 
ведотин — до білка CD79b. Не у всіх пацієнтів з 
ДВКЛ на ракових клітинах присутній білок CD30.

Хіміотерапія
Хіміотерапія пошкоджує та вбиває ракові 
клітини. Вона також може змусити клітини 
самознищуватися. Для лікування ДВКЛ 
часто застосовують хіміотерапію разом з 
ритуксимабом. Таке комбіноване лікування 
називають хіміоімунотерапією.

Для лікування ДВКЛ використовуються 
різноманітні типи хіміотерапії. Застосовують 
препарати для хіміотерапії з різних класів.

 � Алкілювальні засоби: бендамустин, 
карбоплатин, цисплатин, циклофосфамід, 
іфосфамід, оксаліплатин, прокарбазин.

 � Антрацикліни: доксорубіцин.

 � Антиметаболіти: гемцитабін, метотрексат, 
цитарабін.

 � Рослинні алкалоїди: вінкристин, етопозид.

Кортикостероїди
Для зменшення запалення часто використовують 
препарати з класу кортикостероїдів. Ці засоби 
токсичні для клітин лімфоми. Для лікування 
застосовують кортикостероїди преднізон, 

метилпреднізолон і дексаметазон. Їх включають 
до деяких схем хіміоімунотерапії. 

Імуномодулятори
Препарати-імуномодулятори змінюють деякі 
частини імунної системи. Для лікування або 
профілактики рецидиву ДВКЛ іноді застосовують 
імуномодулятор леналідомід. Леналідомід 
можуть вводити разом з терапією ритуксимабом 
або тафасітамабом-cxix. 

Таргетна терапія
Препарати таргетної терапії виділяють в окремий 
клас. Вони уповільнюють специфічний процес 
росту ракових клітин. Вплив такого лікування на 
здорові клітини менш шкідливий, ніж у випадку 
хіміотерапії.

Інгібітори кіназ
Кінази беруть участь у багатьох хімічних 
шляхах всередині клітин; деякі з цих шляхів 
контролюють ріст клітин. Кінази прикріплюють 
фосфати до білків, змінюючи їхню дію. Інгібітори 
кіназ — це препарати, які зупиняють активність 
кіназ у ракових клітинах. Ібрутиніб зупиняє 
активність тирозинкінази Брутона. Завдяки 
цьому зменшується кількість утворюваних нових 
ракових клітин.

Низькомолекулярні інгібітори
Білок експортин-1 допомагає передавати 
команди від клітинного ядра. Це можуть бути 
команди, що змушують клітину розмножуватися 
або не вмирати. Препарат селінексор діє на 
експортин-1, зупиняючи передачу цих команд.

Променева терапія
Для променевої терапії ДВКЛ використовують 
високоенергетичне рентгенівське 
опромінювання. Рентгенівські промені 
пошкоджують ДНК в ракових клітинах. Це або 
вбиває ракові клітини, або зупиняє утворення 
нових ракових клітин. 
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Застосування променевої терапії ураженої 
ділянки (ПТУД) дозволяє лікувати лімфому саме 
в тих місцях, де її виявили під час діагностики. Її 
можуть призначити після хіміоімунотерапії або 
трансплантації стовбурових клітин крові.

Трансплантація стовбурових клітин 
крові
За допомогою трансплантації стовбурових 
клітин крові (або гемопоетичних клітин) можна 
замінити пошкоджені або знищені стовбурові 
клітини здоровими. Здорові стовбурові клітини 
формують новий кістковий мозок і нові клітини 
крові. Можлива трансплантація двох типів.

 � Аутологічна трансплантація

 � Алогенна трансплантація

Аутологічну трансплантацію також називають 
високодозовою терапією з підтримкою 
аутологічними стовбуровими клітинами (HDT/
ASCR). Спочатку у вас візьмуть певну кількість 
здорових стовбурових клітин. Потім вам 
проведуть хіміотерапію, щоб убити ракові 
клітини. Хіміотерапія вб’є й кровотворні клітини 
кісткового мозку. Потім ваші здорові стовбурові 
клітини повернуть для «підтримки» кісткового 
мозку.

Для алогенної трансплантації використовують 
донорські здорові стовбурові клітини. Спочатку 
вам проведуть підготовчу терапію, щоб убити 
клітини вашого кісткового мозку. Потім вам 
введуть донорські клітини. Ці клітини утворять 
новий, здоровий кістковий мозок. Крім того, 
вони атакуватимуть ракові клітини, які не вбило 
попереднє лікування.

Терапія Т-клітинами з CAR CD19
Для цієї терапії використовують ваші власні 
Т-клітини. З вашого організму візьмуть певну 
кількість Т-клітин, до яких у лабораторії додадуть 
химерний рецептор антигену (CAR). Тепер 

ці Т-клітини будуть запрограмовані на пошук 
клітин лімфоми. Т-клітини з CAR повернуть до 
вашого організму, де вони будуть шукати та 
знищувати ракові клітини. Терапію Т-клітинами 
з CAR CD19 проводять за допомогою 
препаратів тисагенлеклейцелу та аксікабтагену 
цилолейцелу.

Підсумки
 � Лімфома — це рак лімфатичної системи. 

Ця система являє собою мережу з лімфи, 
лімфатичних судин і лімфоїдної тканини. 
Вона переносить рідину до кровотоку та 
допомагає організму вбивати мікробів.

 � Лімфома утворюється з клітин, які 
називають лімфоцитами. Лімфоцити — 
це білі кров’яні тільця, які допомагають 
організму боротися з хворобами. Існують 
три типи лімфоцитів: B-клітини, T-клітини та 
природні кілерні клітини.

 � ДВКЛ належить до неходжкінських лімфом. 
Це рак зрілих B-клітин. Він розвивається 
дуже швидко та часто залучає лімфатичні 
вузли. Він також здатний поширюватися до 
інших частин тіла за межами лімфатичної 
системи.

 � Існує багато підтипів ДВКЛ. Фолікулярну 
лімфому 3-го ступеня злоякісності часто 
лікують так само, як ДВКЛ. 

 � Один із поширених варіантів лікування 
ДВКЛ — хіміоімунотерапія. Але не всі 
отримують однакове лікування. Ваші лікарі 
підберуть лікування саме для вас.
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Існує багато типів лімфоми. Для 
проведення правильного лікування дуже 
важливо знати, який тип захворювання 
саме у вас. У цьому розділі описані 
обстеження, які проводять для 
діагностування ДВКЛ. 

Лімфома може розвинутись майже в будь-якій 
частині тіла. Тому вона спричиняє різні ознаки й 
симптоми в різних людей. Симптоми, притаманні 
лімфомі, можуть також бути ознаками інших 
захворювань. 

Одна з можливих перших ознак лімфоми — 
набряк лімфоїдної тканини. Лімфатичні вузли 
можуть збільшитись настільки, що стають 
відчутними або видимими крізь шкіру. Лімфома 
також може призводити до відхилень у кількості 
кров’яних тілець. 

Якщо у лікаря виникла підозра, що у вас 
може бути лімфома, доведеться пройти деякі 
обстеження. Процедури та аналізи, необхідні для 
підтвердження (діагностування) ДВКЛ, перелічені 
в довідковій таблиці 1.

Біопсія
Для проведення біопсії забирають і аналізують 
зразки рідини або тканини. Це єдиний спосіб 
дізнатися, чи хворієте ви на рак.

Типи біопсії
Найпростіше встановити діагноз «лімфома» за 
допомогою інцизійної або ексцизійної біопсії. Під 
час цієї процедури беруть зразок тканини крізь 
розріз шкіри. 

 � Інцизійна біопсія вимагає видалення 
частини тканини, у якій, можливо, виникла 
пухлина. 

 � Для ексцизійної біопсії видаляють усю 
тканину, наприклад, лімфатичний вузол 
повністю.

Існують інші типи біопсії, для проведення 
яких беруть дуже маленькі зразки тканини 
за допомогою голки. Під час тонкоголкової 
аспіраційної біопсії (ТГАБ) беруть невелику 
кількість клітин. Для товстоголкової біопсії 
забирають зразок твердої тканини.

Метод голкової біопсії не найкращий для 
діагностування лімфоми. У вас може бути рак, 
навіть якщо його не знайдуть у цих зразках, 
взятих за допомогою біопсії. У деяких випадках 
для отримання зразків можуть провести 
товстоголкову біопсію. Якщо необхідно 
перевірити важкодоступні лімфатичні вузли, 
можливе проведення ТГАБ та товстоголкової 
біопсії для отримання зразків.

Довідкова таблиця 1
Обстеження для діагностування ДВКЛ

Ексцизійна або інцизійна біопсія; декілька 
процедур товстоголкової біопсії та ТГАБ для 
деяких пацієнтів

Комплексне ІГХ-дослідження з проведенням 
проточної цитометрії або без неї для 
визначення типу лімфоми

Каріотипування або FISH для виявлення 
реаранжування MYC

Каріотипування або FISH для виявлення 
реаранжування BCL2 та BCL6 за наявності 
реаранжування MYC

За необхідності комплексне ІГХ-дослідження 
для визначення підтипу лімфоми
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Лабораторні аналізи
Зразки крові та тканин надішлють лікарю-
гематопатологу. Гематопатологи — це експерти 
з діагностування раку крові та імунної системи. 
Вони багато працюють зі зразками крові, 
кісткового мозку та лімфоїдної тканини. 

Тканину, яку взяли під час біопсії, перевірять 
для встановлення діагнозу ДВКЛ. Гематопатолог 
розглядатиме тканину під мікроскопом, щоб 
дізнатись, чи містить вона ракові клітини. 
Дослідження ракових клітин допоможе 
визначити, де виникла пухлина: в лімфоїдній 
тканині чи в іншому місці. Клітини лімфоми 
проаналізують на наявність певних білків і генів, 
описаних нижче.

Результати лабораторних аналізів, 
використовуваних для діагностики, включають 
до гістологічного висновку. Цей висновок 

буде надіслано вашому онкологу. Ви можете 
попрохати в нього копію для себе. Ці обстеження 
важливі для вибору тактики лікування. Ваш 
лікар разом з вами перегляне результати. Робіть 
нотатки та ставте запитання.

Імунофенотипування
Гематопатолог ідентифікує білки на поверхні 
та всередині ракових клітин. Цю процедуру 
називають імунофенотипуванням. За її 
допомогою визначають:

 � тип лімфоми; та

 �  нормальну клітину, з якої утворилась 
пухлина (клітина походження).

Оцінка та лікування ДВКЛ можуть відрізнятися 
залежно від клітини походження. Іноді ДВКЛ 
виникає в B-клітинах усередині «фабрик» 
лімфоїдної тканини. Ці фабрики називають 

Імунофенотипування

Клітинам дифузної 
B-великоклітинної лімфоми 
притаманні певні комбінації 
білків. Процес ідентифікації 
цих білків називають 
імунофенотипуванням.
Зображення створене на основі матеріалу NIAID 
- Rituxima Binding to CD20 on a B Cell Surface, CC 
BY 2.0,  https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=39933221

В-клітина

Білок CD20

Мембрана 
клітини
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гермінативними центрами. Аналізи на білки 
дозволяють визначити, чи сформувалася ДВКЛ з 
B-клітин гермінативного центру (ВГЦ), чи з інших 
B-клітин (не-ВГЦ).

Для ідентифікації білків часто застосовують 
лабораторний аналіз, що зветься 
імуногістохімічним (ІГХ). Для нього 
використовують зразки тканин. Також можна 
провести ще один лабораторний аналіз — 
проточну цитометрію. Для нього можна 
використовувати зразок крові або тканини.

Для ДВКЛ притаманні певні комбінації білків — 
так званий білковий «підпис». Наприклад, ДВКЛ 
часто містить білки CD20 й CD45 і не містить 
CD3. Клітини ВГЦ містять CD10, на відміну від 
клітин не-ВГЦ.

Реаранжування генів
Більшість клітин містять 46 довгих ниток 
(або 23 пари) ДНК (дезоксирибонуклеїнової 
кислоти). Невеликі сегменти ДНК зі складними 
інструкціями називають генами. Реаранжування 
генів — це злиття частин двох різних генів з 
утворенням нового гена.

Для створення плану лікування необхідно 
визначити наявність реаранжування MYC. 
Реаранжування генів виявляють за допомогою 
каріотипування та флуоресцентної гібридизації 
in situ (FISH). У разі виявлення реаранжування 
MYC також необхідно виконати аналіз на 
наявність реаранжування BCL2 й BCL6.

Лімфому з реаранжуванням MYC і 
реаранжуванням BCL2 або BCL6 називають 
«double-hit» B-клітинною лімфомою високого 
ступеня злоякісності. За присутності в клітинах 
усіх трьох типів реаранжувань рак називають 
«triple-hit» B-клітинною лімфомою високого 
ступеня злоякісності. Лікування таких лімфом 
відрізняється від лікування ДВКЛ.

Імунофенотипування 

Імунофенотипування — це дослідження 
клітинних білків для визначення типу клітини. 
Його використовують для діагностування раку 
крові та лімфом. 

Для виявлення білків застосовують два 
типи лабораторних аналізів: імуногістохімію 
(ІГХ) та проточну цитометрію. Діагноз 
встановлюють залежно від того, які білки 
виявляють за результатами цих аналізів, а які 
ні.

У разі підозри на ДВКЛ для ідентифікації 
типу лімфоми потрібно визначити наявність 
указаних далі білків.

Комплексне ІГХ-дослідження
• BCL2, BCL6, CD3, CD5, CD10, CD20, 

CD45, IRF4/MUM1, Ki-67 і MYC

Проточна цитометрія
• CD45, CD3, CD5, CD10, CD19, CD20, 

а також білки легких ланцюгів каппа й 
лямбда

Іноді вона стає у пригоді для визначення 
підтипу лімфоми. Необхідно визначити 
наявність таких білків. 

Комплексне ІГХ-дослідження
• ALK, CD30, CD138, циклін D1, EBER-

ISH, HHV8, SOX11, а також легкі ланцюги 
каппа й лямбда
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2 Обстеження для діагностування ДВКЛ Підсумки

Підсумки
 � Найкращий метод для діагностування 

лімфоми — інцизійна або ексцизійна 
біопсія. 

 � Зразки, отримані за допомогою біопсії, 
аналізує лікар-гематопатолог. 

 � Він проведе декілька аналізів для 
визначення типу клітин, наявності в 
клітинах білків і змін у генах.

Діагноз став для мене абсолютною 
несподіванкою та повністю 
перевернув моє життя. Я не палю 
та займаюсь бігом, а незадовго 
до встановлення діагнозу пробігла 
напівмарафон. У мене був лише 
один симптом — стійкий кашель. 
Через пухлину розміром 10 см на 
14 см рідина поверталася до мого 
серця та легень.
– Енджі
 Пацієнтка, яка перенесла рак, вік 

на момент постановки діагнозу — 
52 роки

“
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3  До початку лікування Анамнез і медичний огляд

Щоб скласти план лікування ДВКЛ, 
необхідно провести декілька обстежень. 
У цьому розділі описані обстеження, за 
допомогою яких лікарі отримають більше 
інформації про вас і вашу пухлину. 
Тут також наведені необхідні дії для 
молодших пацієнтів, хворих на рак, які 
хочуть народити здорову дитину. 

Анамнез і медичний огляд
Важливо надати вашим онкологам усі 
можливі дані про стан вашого здоров’я. Повну 
інформацію про ваше здоров’я називають 
анамнезом. Анамнез та інші медичні процедури, 
необхідні для планування лікування раку та 
підготовки до нього, перелічені в довідковій 
таблиці 2.

Анамнез
Лікарі дуже часто запитують пацієнтів про їхні 
проблеми зі здоров’ям і отримуване лікування. 
Будьте готові говорити про такі теми під час 
зустрічі з онкологами:

 � захворювання; 

 � травми;

 � стан здоров’я;

 � симптоми;

 � лікарські засоби.

ДВКЛ може викликати «симптоми В». Вашому 
лікарю важливо знати, чи є такі симптоми у вас. 
До симптомів В належать: 

 � підвищення температури;

 � підвищена пітливість;

 � втрата ваги без очевидної причини.

Симптоми В для лімфоми

Підвищення
температури

Підвищена пітливість

Втрата ваги без 
очевидної причини
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3  До початку лікування Анамнез і медичний огляд

Довідкова таблиця 2
Медична допомога перед початком лікування раку

Анамнез і 
медичний огляд

• Анамнез включно з симптомами В
• Медичний огляд включно з обстеженням ділянок, насичених 

лімфатичними вузлами, печінки та селезінки
• Функціональний статус

Аналізи крові

• ЗАК з лейкоцитарною формулою
• Повна метаболічна панель
• ЛДГ
• Сечова кислота
• Бета-2-мікроглобулін за необхідності

Аналізи на 
інфекційні 
захворювання

• Аналіз на гепатит В
• Аналіз на гепатит С за необхідності
• Аналіз на ВІЛ за необхідності

Візуалізація • ПЕТ-КТ всього тіла з діагностичною КТ або без неї
• КТ або МРТ шиї або голови за необхідності

Обстеження 
серця

• Ехокардіографія або дослідження MUGA, якщо заплановано 
проведення певних видів хіміотерапії

Прогностичні 
оцінки

• Система стадіювання Лугано (модифікація класифікації Анн-Арбор)
• Міжнародний прогностичний індекс (МПІ)
• МПІ для центральної нервової системи (ЦНС)

Біопсія • Біопсія кісткового мозку з аспірацією або без неї
• Люмбальна пункція за необхідності

Фертильність і 
вагітність

• Тест на вагітність, якщо планується проведення хіміотерапії або 
променевої терапії 

• Консультування з питань фертильності за необхідності
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3  До початку лікування Аналізи крові

Деякі види раку та інші захворювання можуть 
бути спадковими. Приготуйтеся розповісти також 
анамнез ваших близьких кровних родичів. До 
таких родичів належать ваші брати та сестри, 
батьки, бабусі та дідусі.

Медичний огляд
Під час медичного огляду лікарі шукатимуть 
ознаки хвороби. Огляд також потрібен, щоб 
оцінити можливі варіанти лікування. Слід 
очікувати, що лікар огляне й перевірить: 

 � температуру тіла; 

 � артеріальний тиск; 

 � пульс і частоту дихання; 

 � масу тіла;

 � прослухає ваші легені, серце та черево;

 � огляне очі, шкіру, ніс, вуха та ротову 
порожнину;

 � вивчить розмір органів; 

 � перевірить чутливість до дотику та рівень 
болю.

Лімфома може призвести до збільшення об’єму 
лімфоїдної тканини та печінки. Лікар обережно 
натисне на ділянки вашого тіла, які містять 
багато лімфатичних вузлів. Серед таких ділянок 
середня частина грудної клітки, шия, горло, 
пахви, пах, таз і область вздовж кишечника. 
Лікар також оцінить розмір вашої селезінки та 
печінки на дотик.

Функціональний статус
На основі даних вашого анамнезу та огляду 
лікар оцінить ваш функціональний статус. 
Функціональний статус — це ваша здатність 
виконувати повсякденну діяльність.

Залежно від функціонального статусу лікарі 
визначають можливі варіанти лікування. 

Для оцінювання зазвичай використовують 
систему оцінки функціонального статусу 
Східної об’єднаної онкологічної групи (Eastern 
Cooperative Oncology Group, ECOG). Це 
п’ятибальна шкала оцінки.

 � Оцінка 0 означає, що ваша активність 
цілком збережена.

 � Оцінка 1 означає, що ви можете виконувати 
будь-які дії із самообслуговування, але не 
можете виконувати важку фізичну роботу.

 � Оцінка 2 означає, що ви можете виконувати 
будь-які дії із самообслуговування і 
проводити більшу частину активного часу 
на ногах, але не можете виконувати будь-
яку роботу.

 � Оцінка 3 означає, що ви не можете 
виконувати дії із самообслуговування та 
будь-яку роботу і більшу частину активного 
часу проводите в ліжку.

 � Оцінка 4 означає повну втрату 
працездатності.

Аналізи крові
За допомогою аналізів крові можна дізнатися, 
чи потрібно наразі проводити лікування від 
раку. Їх також використовують для виявлення 
захворювань, зокрема пов’язаних із лімфомою. 
Важливо лікувати всі хвороби. 

Зразки крові беруть із вени. Для цього у вену 
вводять голку. Імовірно, кілька годин перед 
взяттям крові вам не можна буде їсти та пити 
більшість напоїв.

Загальний аналіз крові з 
лейкоцитарною формулою
За допомогою загального аналізу крові (ЗАК) 
вимірюють кількість різних складових крові. У 
результаті цього аналізу отримують дані про 
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3  До початку лікування Аналізи на інфекційні захворювання

число лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів. 
Через рак або інші проблеми зі здоров’ям 
ці показники можуть бути занизькими або 
зависокими.

Існує декілька типів білих кров’яних тілець. Для 
аналізу з лейкоцитарною формулою рахують 
кількість клітин кожного типу. Також перевіряють, 
чи зберігається баланс цих елементів.

Повна метаболічна панель
Хімічні речовини надходять у кров із печінки, 
кісток, нирок, а також інших органів. У рамках 
повної метаболічної панелі часто досліджують 
до 14 хімічних речовин. Ці аналізи дозволяють 
виявити занизький або зависокий рівень цих 
речовин. Відхилення може бути спричинене 
раком або іншими проблемами зі здоров’ям.

ЛДГ
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) — це білок, присутній 
у більшості клітин. Клітини, що вмирають, 
вивільняють ЛДГ в кров. Її високий рівень може 
бути спричинений раком або іншими проблемами 
зі здоров’ям. У випадку лімфоми цей показник 
може бути ознакою того, що лікування необхідно 
починати вже зараз або дуже скоро.

Сечова кислота
Сечова кислота присутня в деяких харчових 
продуктах; її також виробляє організм людини. 
Зависокий рівень сечової кислоти в крові 
називають гіперурикемією. Перед початком 
лікування ваш рівень сечової кислоти може бути 
високим. Він може вирости через рак, що швидко 
розвивається, захворювання нирок або інші 
проблеми зі здоров’ям.

Рівень сечової кислоти також можуть перевіряти 
під час лікування. Деякі типи інтенсивного 
лікування раку можуть викликати синдром 
лізису пухлини (СЛП). СЛП може призвести до 
пошкодження нирок і серйозного порушення 

балансу електролітів у крові. Для уникнення 
розвитку СЛП пацієнтам вводять велику кількість 
рідини та лікарських засобів. 

Бета-2-мікроглобулін
Бета-2-мікроглобулін — це маленький білок, 
присутній на поверхні більшості клітин. Клітини, 
зокрема В-клітини, випускають його в кров. 
Його високий рівень може бути спричинений 
раком, який швидко розвивається, або іншими 
проблемами зі здоров’ям.

Аналізи на інфекційні 
захворювання
Інфекційні захворювання викликають мікроби, 
тобто віруси, бактерії та гриби. Деякі типи 
лікування від раку можуть підвищувати 
вірогідність зараження новими інфекціями. 
Також слід пам’ятати про хронічні інфекції. Вони 
можуть знову активізуватися після деяких видів 
лікування від раку.

Гепатит
Під час проведення хіміоімунотерапії можлива 
повторна активізація гепатиту B та C. Ці інфекції 
часто потребують лікування навіть за відсутності 
симптомів. Якщо у вас гепатит, розкажіть про це 
своїй команді медичних працівників. Якщо ви не 
знаєте точно, рекомендується провести відповідні 
аналізи. Для цього знадобиться зразок вашої крові.

ВІЛ
Якщо ви хворієте на ВІЛ, його лікування стане 
важливою частиною лікування ДВКЛ. Лікування 
ВІЛ поліпшить ефективність лікування раку. Крім 
того, це може вплинути на тактику лікування 
ДВКЛ. Якщо у вас ВІЛ, розкажіть про це своїй 
команді медичних працівників та опишіть, як ви 
його лікуєте. Якщо ви не впевнені, спитайте свою 
команду медичних працівників про необхідність 
здати відповідний аналіз.
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Візуалізація
Візуалізація — це отримання зображень (знімків) 
органів усередині тіла. Вона використовується 
для виявлення раку в глибоких тканинах, 
лімфатичних вузлах або віддалених частинах 
тіла. Деякі зображення також показують деякі 
особливості пухлини та її клітин.

Рентгенолог — це спеціаліст, який розуміється 
на тлумаченні знімків. Рентгенолог передасть 
результати обстеження іншим вашим лікарям.

Під час деяких візуалізаційних обстежень 
використовують контрастну речовину. Це 
спеціальна рідина, яку вводять у кровотік. 
Вона полегшує тлумачення знімків. Повідомте 
лікареві, якщо у вас були проблеми з 
контрастною речовиною в минулому. Крім того, 
алергія на морепродукти може означати, що у 
вас є ризик алергії на деякі типи контрастної 
речовини.

ПЕТ-КТ всього тіла з діагностичною 
КТ або без неї
Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) та 
комп’ютерна томографія (КТ) — два типи 
візуалізаційних досліджень. При спільному 
використанні їх називають ПЕТ-КТ. У деяких 
онкологічних центрах використовують один 
апарат для проведення обох типів досліджень.

Для ПЕТ необхідно вводити радіоіндикатор 
у кровотік. Під час сканування радіоактивний 
індикатор можна виявити за допомогою 
спеціальної камери. ПЕТ дозволяє виявити 
навіть невеликі осередки ракових клітин. 
Індикатор вийде з вашого організму із сечею.

КТ забезпечує більш детальне зображення, 
ніж звичайне рентгенологічне обстеження. Під 
час процедури за допомогою рентгенівських 
променів робиться багато знімків вашого 
організму з різних ракурсів. Потім фото 
об’єднують на комп’ютері, створюючи тривимірне 
зображення.

ПЕТ-КТ

Зображення внутрішніх 
частин організму можна 
отримати за допомогою 
методів візуалізації. 
Під час сканування ви 
будете лежати на столі, 
який переміститься в 
тунель апарату. Знімки 
переглядатиме лікар, який 
шукатиме ознаки раку.
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За допомогою ПЕТ-КТ лікарі отримають 
зображення всього вашого організму. Лікар 
також може призначити вам діагностичну КТ 
грудної клітки, черевної порожнини та таза. 
Для проведення діагностичної КТ застосовують 
контрастну речовину або вищу дозу 
опромінення. Завдяки цьому отримують більш 
детальне зображення.

КТ або МРТ шиї або голови
Іноді в пригоді стає візуалізація шиї або 
голови. Вона дозволяє виявити пухлини 
лімфатичних вузлів. Для цього використовують 
КТ з контрастною речовиною або магнітно-
резонансну томографію (МРТ). За допомогою 
МРТ отримують тривимірні зображення, як і в 
результаті КТ. На відміну від КТ, зображення 
створюються за допомогою магнітного поля та 
радіохвиль.

Обстеження серця
Деякі види хіміотерапії можуть бути шкідливими 
для серця. Лікар може перевірити, наскільки 
ефективно ваше серце качає кров, щоб 
скласти план лікування. Для цього вам 
можуть призначити ехокардіографію або 
радіоізотопну вентрикулографію (MUGA). Під 
час ехокардіографії зображення вашого серця 
отримують за допомогою звукових хвиль. 
Для дослідження MUGA до судини вводять 
радіоіндикатор і спеціальну відеокамеру.

Прогностичні оцінки
Прогноз — це передбачення перебігу та 
результату захворювання. Лікарі оцінять 
прогноз перебігу вашого раку, щоб скласти 
план лікування. Для цього використовують 
два методи: оцінку стадії раку та міжнародний 
прогностичний індекс (МПІ).

Стадія раку
Стадія раку описує ступінь поширеності раку 
в організмі. Її зазвичай встановлюють за 
результатами аналізів крові, візуалізаційних 
досліджень і біопсії. Для більшості лімфом 
застосовують систему стадіювання Лугано 
(модифікована система Анн-Арбор). За цією 
системою розрізняють 4 основні стадії раку:

 � 1 стадія;

 � 2 стадія;

 � 3 стадія;

 � 4 стадія.

Менше ніж у половини пацієнтів (приблизно 
40 %) ДВКЛ діагностують на 1-й або 2-й стадії. 
Ступінь поширеності цих пухлин обмежений. 
Ними уражені лімфатичні вузли або один орган з 
одного боку від діафрагми. 

Але найчастіше на момент постановки діагнозу 
ДВКЛ розвинулася до 3-ї або 4-ї стадії. Ці 
пухлини поширені. Рак 3-ї стадії уражає тканини 
з обох боків від діафрагми. Рак 4-ї стадії 
поширений далеко за межі лімфатичної системи. 

На наступних сторінках наведені приклади 
пухлин різних стадій.
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1 стадія

Рак присутній в одному 
скупченні лімфоїдної 
тканини з одного боку від 
діафрагми.  
Відтворено з дозволу Cancer Research UK / 
Ліцензія Wikimedia Commons.

2 стадія

Рак присутній у 2 або 
більше скупченнях 
лімфоїдної тканини з одного 
боку від діафрагми.
Відтворено з дозволу Cancer Research UK / 
Ліцензія Wikimedia Commons.



25
NCCN Guidelines for Patients®.    
Дифузна B-великоклітинна лімфома, версія 2020 р.

3  До початку лікування Прогностичні оцінки

3 стадія

Рак присутній у лімфоїдній 
тканині з обох боків від 
діафрагми. 
Відтворено з дозволу Cancer Research UK / 
Ліцензія Wikimedia Commons.

4 стадія

Рак поширений далеко за 
межі лімфатичної системи.
Відтворено з дозволу Cancer Research UK / 
Ліцензія Wikimedia Commons.
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Міжнародний прогностичний індекс
Міжнародний прогностичний індекс (МПІ) — 
шкала для оцінки прогнозу перебігу раку. Існує 
декілька версій цього індексу. Перший МПІ 
був створений понад 20 років тому. Інші версії 
скориговані відповідно до віку пацієнта або стадії 
раку. NCCN-IPI (МПІ NCCN) — новіша версія, 
ефективніша за першу. 

Прогноз ґрунтується на факторах ризику. В усіх 
версіях МПІ використовуються однакові фактори 
ризику.

 � Старший вік

 � Високий рівень ЛДГ

 � Низький функціональний статус

 � Пізня стадія раку

 � Поширення раку за межі лімфатичної 
системи (екстранодальне захворювання)

За кожен фактор ризику нараховуються бали. 
Залежно від загальної кількості балів виділяють 
чотири групи ризику.

 � Низький ризик

 � Ризик від низького до середнього

 � Ризик від середнього до високого

 � Високий ризик

Міжнародний прогностичний індекс 
для ЦНС
До центральної нервової системи (ЦНС) 
належать головний і спинний мозок. Зрідка 
ДВКЛ поширюється на цю систему. Лікарі 
використовують Міжнародний прогностичний 
індекс для ЦНС, щоб спрогнозувати таке 
поширення. Ризик класифікують як низький, 
середній або високий залежно від шести 
факторів ризику.

 � Старший вік

 � Високий рівень ЛДГ

 � Низький функціональний статус

 � Пізня стадія раку

 � Екстранодальне захворювання більше ніж в 
одній частині тіла

 � Поширення раку до нирки або надниркової 
залози
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Біопсія
ДВКЛ може поширюватися за межі лімфатичної 
системи. Іноді під час постановки діагнозу 
її знаходять у кістковому мозку. Зрідка вона 
поширюється на ЦНС. Щоб підтвердити, що рак 
дістався цих органів, необхідно провести біопсію.

Біопсія кісткового мозку
Аналіз кісткового мозку допомагає планувати 
лікування. Взяти зразок кісткового мозку можна 
двома способами. 

 � Для проведення біопсії кісткового мозку 
беруть зразок кісткової тканини та м’якого 
кісткового мозку.

 � Під час аспірації кісткового мозку беруть 
зразок рідини кісткового мозку.

Якщо під час ПЕТ-КТ виявили рак у кістковій 
тканині, потреби проводити біопсію кісткового 
мозку немає. Якщо в кістках раку не виявлено, 
для підтвердження результатів візуалізаційних 
досліджень необхідно виконати біопсію 
кісткового мозку. Лікар також може призначити 
вам аспірацію. Зразки надсилають до 
лабораторії для дослідження на наявність раку.

Люмбальна пункція
Лікар може припускати, що рак вразив вашу 
ЦНС. Щоб підтвердити це припущення, 
необхідно провести люмбальну (спинномозкову) 
пункцію. У вас візьмуть зразок спинномозкової 
рідини (або ліквору). Зразок надсилають до 
лабораторії для дослідження на наявність раку.

Фертильність і вагітність
Молоді пацієнти часто прагнуть народити 
здорових дітей, незважаючи на рак та лікування. 
Щоб мати дитину в майбутньому, варто 
зробити деякі важливі кроки перед лікуванням. 
Навіть якщо ви не впевнені у своєму бажанні, 
проконсультуйтеся з лікарем.

Тест на вагітність
Деякі види лікування раку можуть бути 
шкідливими для ненародженої дитини. Якщо 
є вірогідність, що ви вагітні, зробіть тест на 
вагітність перед лікуванням. Від його результату 
залежатимуть варіанти лікування, найкращі для 
вас.

Контрацепція 
Під час лікування не можна вагітніти або 
дозволяти вагітність вашої партнерки. 
Подбайте про запобігання вагітності. Лікарі 
порекомендують вам найкращі методи 
контрацепції.

Консультування з питань 
фертильності 
Деякі види лікування раку можуть бути 
шкідливими для органів, необхідних для 
зачинання та народження дитини. Нездатність 
зачати або народити дитину називають 
безплідністю. Безплідною може стати людина 
будь-якої статі. Запитайте онколога про 
існування ризику безплідності для вас.

Він може направити вас до репродуктолога. 
Репродуктологами називають спеціалістів, які 
допомагають людям завести дітей. Цей лікар 
пояснить вам, як ви зможете народити дитину 
після лікування. Один із поширених способів 
забезпечити таку можливість — заморозити 
сперму або яйцеклітини.
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Підсумки
 � Повну інформацію про ваше здоров’я 

називають анамнезом. До нього включають 
усі проблеми з вашим здоров’ям у 
минулому та спадкові захворювання вашої 
родини.

 � Розкажіть онкологам, якщо у вас нещодавно 
підвищувалася температура, посилилася 
пітливість або ви втратили вагу без 
очевидної причини. Ці симптоми можуть 
бути ознаками лімфоми.

 � Медичний огляд — це обстеження вашого 
організму. Онколог перевірить, чи не 
збільшилися ваші лімфатичні вузли, печінка 
або селезінка.

 � Функціональний статус — це шкала 
вашої здатності виконувати повсякденну 
діяльність. Залежно від нього лікарі 
визначають можливі варіанти лікування.

 � За допомогою аналізів крові онкологи 
вирішать, чи потрібне вам лікування вже 
зараз. Результати цих аналізів також 
дозволять виявити ознаки раку.

 � Щоб інтенсивна терапія від раку була 
безпечною, необхідно провести лікування 
гепатиту та ВІЛ.

 � Візуалізація дає змогу лікарям побачити, 
що відбувається всередині вашого тіла, не 
роблячи розрізи. За її допомогою можна 
дізнатись, які органи, імовірно, вразив рак.

 � Вам можуть призначити обстеження серця, 
щоб оцінити безпечність певних видів 
лікування раку.

 � Для визначення тактики лікування 
використовують оцінку стадії раку та 
прогностичний індекс.

 � Лімфома може поширюватися всередину 
кісток. Щоб скласти план лікування, 
проводять біопсію кісткового мозку з 
аспірацією або без неї.

 � Лімфома може поширюватися на 
центральну нервову систему. Щоб 
перевірити наявність раку в цій системі, 
лікар може призначити люмбальну пункцію. 

 � Якщо існує вірогідність вагітності, зробіть 
тест. Деякі види лікування раку можуть бути 
шкідливими для ненароджених дітей.

 � Запитайте онкологів про існування ризику 
безплідності для вас. Після лікування раку 
можливо зачати або народити здорову 
дитину.

Я завжди надавала допомогу 
людям, але під час лікування 
була моя черга отримувати її. 
Мене підтримувала НЕЙМОВІРНА 
команда. Усі — моя сім’я, знайомі 
з церкви, бігового клубу, групи 
гравців у гольф, книжкового клубу, 
медсестри та лікарі (онколог, 
пульмонолог, кардіолог) — ЧУДОВО 
піклувалися про мене.
– Енджі
 Пацієнтка, яка перенесла рак

“
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4  Варіанти лікування Огляд

Лікування ДВКЛ часто буває ефективним. 
Пацієнтам пропонують різні варіанти 
лікування залежно від стадії раку та 
інших факторів. Обговоріть зі своїми 
лікарями, які варіанти з цього розділу 
найкращі саме для вас.

Огляд
Лікування ДВКЛ передбачає лікування раку 
й підтримку для вас. ДВКЛ часто виліковна. 
Якщо вилікувати рак не вдається, лікування 
може полегшити симптоми, контролювати ріст 
пухлини та подовжити життя пацієнта. Під час 
і після лікування раку ви можете отримувати 
підтримувальну терапію, яка покращить якість 
вашого життя.

Терапія першої лінії 
Терапією першої лінії називають перший курс 
лікування або першу серію курсів. Найчастіше 
основним лікуванням є системна терапія. 
Вона передбачає застосування препаратів, що 
переміщуються кровотоком і знищують рак в 
усьому організмі.

Дуже поширеною системною терапією при ДВКЛ 
є хіміоімунотерапія. Вона включає хіміотерапію 
та ритуксимаб. Терапія проводиться циклами, 
коли дні лікування змінюються днями відпочинку. 
Це дозволяє вашому організму відновитися до 
наступного циклу.

Як терапію першої лінії також використовують 
місцеву терапію. Вона спрямована на видалення 
раку в конкретній ділянці. Місцева терапія для 
ДВКЛ — променева терапія ураженої ділянки 
(ПТУД). Зазвичай її провадять щоденно протягом 
декількох тижнів.

Відповідь на лікування
Результати лікування оцінюють за допомогою 
візуалізації. Для цього використовують 
позитронно-емісійну томографію з діагностичною 

комп’ютерною томографією (ПЕТ-КТ). КТ 
проводять з контрастною речовиною. 

Результати візуалізаційних досліджень після 
лікування порівнюватимуть із результатами 
тих самих досліджень до лікування. Для 
підтвердження результатів візуалізації може 
знадобитися біопсія. За системою Лугано 
розрізняють 4 типи відповіді.

 � Повна відповідь — найкращий можливий 
результат. За результатами візуалізації 
виявлено зменшення пухлини настільки, що 
можна говорити про сприятливий прогноз. 
Органи нормального розміру. Кістковий 
мозок у нормальному стані. 

 � Часткова відповідь — зменшення 
пухлини, але меншою мірою, ніж у разі 
повної відповіді.

 � Відсутність відповіді — очевидних 
змін пухлини немає. Цей результат також 
називають стабільним захворюванням.

 � Прогресування захворювання — 
погіршення раку.

Подальша медична допомога
За відсутності повної відповіді вам надаватимуть 
подальшу медичну допомогу. Вам потрібно 
буде регулярно відвідувати онколога. Важливо 
знайти лікаря, який знається на проблемах зі 
здоров’ям, що постають перед пацієнтами, які 
перенесли лімфому. Під час подальшої медичної 
допомоги вам проводитимуть обстеження на 
предмет злоякісних новоутворень. Лімфому, 
повторно виявлену під час обстежень, називають 
рецидивом. Раннє виявлення рецидиву 
дозволить вчасно розпочати лікування. 

Терапія другої лінії
Терапію другої лінії використовують для лікування 
рецидиву раку. Вона також показана у випадках 
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відсутності покращення після терапії першої 
лінії. Такий рак без покращення називають 
рефрактерним. Варіанти лікування залежать 
від того, чи включено до плану лікування 
трансплантацію стовбурових клітин крові.

Терапія першої лінії
Лікарі плануватимуть ваше лікування на підставі 
багатьох факторів. Один із найважливіших 
чинників — стадія раку. Варіанти лікування 
залежно від стадії раку перелічені в довідковій 
таблиці 3.

 � Рак 1-ї та 2-ї стадії лікують однаково, 
оскільки поширення таких пухлин 
обмежене.

 � Рак 3-ї та 4-ї стадії лікують однаково, 
оскільки такі пухлини дуже поширені. 

Хіміоімунотерапія
Стандарт терапії першої лінії — RCHOP. RCHOP 
зазвичай провадять 21-денними циклами. 
Проведення 14-денного циклу позначають як 
RCHOP-14. Для деяких людей RCHOP може 
виявитись надто шкідливою, тому можливе 
застосування менш шкідливої схеми. Якщо 
хіміотерапія неможлива, лікування раку 1-ї та 2-ї 
стадії може обмежуватися ПТУД.

1 та 2 стадія
Для раку 1-ї та 2-ї стадії прогноз сприятливий. 
Цілі терапії в цьому випадку — вилікувати рак і 
обмежити токсичні ефекти. Для досягнення цих 
цілей обирають варіанти лікування залежно від 
таких факторів:

 � розмір пухлини та 

 � значення Міжнародного прогностичного 
індексу (МПІ).

Довідкова таблиця 3
Терапія першої лінії

1 стадія
2 стадія

Якщо пухлина невеликого розміру, а МПІ дорівнює 0, доступні такі 3 варіанти:
• від 4 до 6 циклів RCHOP-14 
• від 4 до 6 циклів RCHOP-14, а потім ПТУД, як зазначено в довідковій таблиці 4
• 4 цикли RCHOP, а потім 2 цикли ритуксимабу

Якщо пухлина невеликого розміру, а МПІ дорівнює 1 або вище, доступні такі 3 варіанти: 
• 3 цикли RCHOP, а потім ПТУД, як зазначено в довідковій таблиці 4
• 6 циклів RCHOP 
• 6 цикли RCHOP, а потім ПТУД, як зазначено в довідковій таблиці 4

Якщо пухлина великого розміру, доступні такі 2 варіанти: 
• 6 циклів RCHOP 
• 6 цикли RCHOP, а потім ПТУД, як зазначено в довідковій таблиці 4

3 стадія
4 стадія

Доступні такі 2 варіанти:
• клінічне випробування
• від 2 до 4 циклів RCHOP, а потім оцінка результатів терапії

• За наявності повної або часткової відповіді необхідно завершити 6 циклів RCHOP.
• Якщо відповідь відсутня або захворювання прогресує, дізнайтесь про можливі 

варіанти в довідковій таблиці 6 і довідковій таблиці 7.
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Багатьом пацієнтам призначають 6 циклів 
RCHOP. Якщо ви не отримуватимете променеву 
терапію, лікарі можуть провести оцінку 
результатів лікування після 3–4 циклів. Залежно 
від результатів можливі зміни в плані лікування.

Якщо прогноз дуже сприятливий, вам можуть 
провести менше 6 циклів. Якщо розмір пухлини 
менше 7,5 см (не масивний рак) і МПІ дорівнює 
0, можна очікувати відмінних результатів 
лікування. Менша кількість циклів дозволяє 
зменшити токсичні ефекти терапії.

Після завершення всіх циклів RCHOP буде 
проведена оцінка результатів лікування. 
Якщо план вашого лікування включає ПТУД, 
прочитайте розділ «ПТУД» на наступній сторінці. 
Якщо проведення ПТУД не заплановано, 
наступні кроки лікування будуть такими:

 � розпочати подальшу медичну допомогу, 
якщо досягнуто повної відповіді;

 � розпочати терапію другої лінії, якщо 
результати гірші за повну відповідь. 
Альтернативний варіант дій у випадку 
часткової відповіді — ПТУД.

3 та 4 стадія
Більше ніж у половини людей на момент 
постановки діагнозу ДВКЛ розвинулася до 3-ї 
або 4-ї стадії. Для багатьох із них лікування може 
стати можливістю контролювати захворювання 
протягом тривалого часу. 

Клінічні випробування можуть бути одним із 
варіантів. Спитайте свою команду медичних 
працівників, чи ведуться зараз клінічні 
випробування, які придатні саме для вас. Завдяки 
клінічним випробуванням можна отримати 
відповіді на перелічені нижче запитання.

 � Чи ефективна променева терапія великих 
(масивних) ділянок з поширеним раком?

Системна терапія
Схеми терапії першої лінії 

Пріоритетні схеми
• RCHOP (21- або 14-денний цикл)

Інші схеми
Дорослі в добрій фізичній формі
• EPOCH з коригуванням дози та 

ритуксимаб
Дорослі із захворюваннями серця
• RCEPP
• RCDOP
• EPOCH з коригуванням дози та 

ритуксимаб
• RCEOP
• RGCVP
Ослаблені дорослі або дорослі старшого 
віку з іншими захворюваннями

• RCEPP
• RCDOP
• R-mini-CHOP
• RGCVP 

Скорочення

EPOCH — етопозид, преднізон, вінкристин, 
циклофосфамід, доксорубіцин 

RCDOP — ритуксимаб, циклофосфамід, 
ліпосомальний доксорубіцин, вінкристин, 
преднізон

RCEOP — ритуксимаб, циклофосфамід, 
етопозид, вінкристин, преднізон 

RCEPP — ритуксимаб, циклофосфамід, 
етопозид, преднізон, прокарбазин

RCHOP — ритуксимаб, циклофосфамід, 
доксорубіцин, вінкристин, преднізон 

RGCVP — ритуксимаб, гемцитабін, 
циклофосфамід, вінкристин, преднізолон
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 � Чи ефективна променева терапія ділянок 
з поширеним раком, окрім лімфатичних 
вузлів?

 � Чи допомагає приймання леналідоміду або 
проведення аутологічної трансплантації 
після RCHOP попередити рецидив? Для 
кого буде корисним таке лікування?

Стандартне лікування для поширеного 
раку складається з 6 циклів RCHOP. Оцінку 
результатів лікування проведуть після 
2–4 циклів. За наявності часткової або повної 
відповіді необхідно завершити 6 циклів RCHOP. 
Якщо терапія RCHOP виявилася неефективною, 
дізнайтеся про наявні варіанти в розділі «Терапія 
другої лінії».

Після завершення 6 циклів проведуть повторну 
оцінку результатів лікування. Після досягнення 
повної відповіді можливе застосування ПТУД, 
якщо пухлина була масивною або рак був 
присутній у кістках. Якщо результат був гіршим, 
ніж повна відповідь, дізнайтеся про наявні 
варіанти в розділі «Терапія другої лінії».

Іноді ДВКЛ поширюється до центральної 
нервової системи (ЦНС). До цієї системи 
входять головний і спинний мозок. Більшість 
захворювань, що вразили ЦНС, можна 
вилікувати за допомогою метотрексату. 

ПТУД
У більшості пацієнтів для лікування раку 1-ї 
та 2-ї стадії може бути достатньо ПТУД після 
RCHOP. Цю терапію проводять не для всіх 
випадків непоширеного раку, а лише для 
пухлин, вірогідність рецидиву для яких досить 
висока. У випадку лімфоми яєчок замість ПТУД 
використовують променеву терапію мошонки.

Після завершення усіх циклів RCHOP буде 
проведена оцінка результатів лікування. 
Для опису результатів ПЕТ-КТ радіологи 
використовують 5-бальну шкалу ПЕТ (PET Five-
Point Scale, 5-PS). Варіанти ПТУД залежно від 
відповіді на лікування перелічені в довідковій 
таблиці 4.

За наявності повної відповіді проведення 
ПТУД планують як один з варіантів. У випадку 

Довідкова таблиця 4
ПТУД для 1-ї та 2-ї стадій
Повна відповідь на RCHOP ПТУД зі стандартною дозою опромінювання

Часткова відповідь на RCHOP

Якщо значення за 5-бальною шкалою ПЕТ дорівнює 4, доступний 
такий варіант:

• ПТУД із підвищеною дозою опромінювання

Якщо значення за 5-бальною шкалою ПЕТ дорівнює 5, доступні 
такі 3 варіанти:

• ПТУД із підвищеною дозою опромінювання 
• аутологічна трансплантація з ПТУД або без неї, якщо 

завершено 6 циклів RCHOP або від 4 до 6 циклів RCHOP-14
• клінічне випробування

Відсутність відповіді або 
прогресування захворювання

Див. можливі варіанти лікування в довідковій таблиці 6 і довідковій 
таблиці 7.
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часткової відповіді доступні такі варіанти: 
високодозова ПТУД, аутологічна трансплантація 
або клінічне випробування залежно від балу 
за шкалою 5-PS. Якщо відповідь відсутня або 
захворювання прогресує, дізнайтеся про наявні 
варіанти в розділі «Терапія другої лінії».

Після завершення ПТУД буде проведена 
повторна оцінка результатів лікування. 
Щоб побачити справжні результати, може 
знадобитися кілька тижнів. ПЕТ-КТ слід провести 
щонайменше через 8 тижнів після терапії.

Подальша медична допомога
Подальша медична допомога важлива для 
вашого здоров’я в довгостроковій перспективі. Її 
розпочинають після досягнення повної відповіді. 
Онколог надасть вам план подальшої медичної 
допомоги. 

Хоча ДВКЛ виліковна, дуже важливо 
контролювати її повернення. Повернення 
раку називається рецидивом. Для виявлення 
можливого рецидиву застосовують збирання 
анамнезу, медичний огляд і аналізи крові. 
Деяким людям також призначають візуалізаційні 
дослідження. Графік цих обстежень наведено в 
довідковій таблиці 5.

Терапія другої лінії 
Іноді хіміоімунотерапія спрацьовує, але рак 
все одно повертається. Іноді хіміоімунотерапія 
працює недостатньо ефективно або не працює 
взагалі. У таких випадках застосовують терапію 
другої лінії. 

Варіанти лікування залежатимуть від можливості 
провести вам трансплантацію стовбурових 
клітин крові. Лікарі визначають можливість 
трансплантації на основі багатьох факторів, 
таких як:

 � інші захворювання, окрім раку;

 � рівень функціонування органів;

 � ваші бажання.

Трансплантація стовбурових клітин
Якщо заплановано трансплантацію, спочатку 
необхідно провести системну терапію. Схеми 
другої лінії передбачають хіміотерапію. Може 
бути доданий ритуксимаб. 

Системну терапію застосовують для зменшення 
ступеня поширеності раку в організмі. За її 
допомогою також можна оцінити вірогідну 
ефективність трансплантації. Трансплантація 
успішніша за умови позитивних результатів 
системної терапії. Див. перелік варіантів залежно 

Довідкова таблиця 5
Подальша медична допомога

Анамнез, 
медичний огляд 
і аналізи крові

Проходьте ці 
обстеження:

• Кожні 3–6 місяців 
протягом 5 років 
після терапії.

• Щороку, починаючи 
з 6-го року після 
терапії. 

• За необхідності

КТ грудної 
клітки, черевної 
порожнини 
та таза з 
контрастною 
речовиною або 
ПЕТ-КТ, якщо 
рак можна 
виявити лише 
за допомогою 
цього методу

Якщо у вас рак 1-ї та 
2-ї стадії, проходьте 
візуалізаційні 
дослідження за 
необхідності

Якщо у вас рак 3-ї та 
4-ї стадії, проходьте 
візуалізаційні 
дослідження:

• не частіше ніж кожні 
6 місяців протягом 
2 років після терапії

• за необхідності
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від результатів системної терапії в довідковій 
таблиці 6.

Після системної терапії одним із варіантів 
може бути клінічне випробування. Можливе 
проведення клінічного випробування 
трансплантації або нового виду лікування.

За наявності часткової або повної відповіді 
зазвичай проводять аутологічну трансплантацію. 
Для окремих пацієнтів можливе проведення 
алогенної трансплантації. Після трансплантації 
будь-якого типу вам можуть призначити ПТУД 
для лікування конкретної ділянки тіла.

Якщо результат гірший за повну відповідь, 
можливе використання терапії Т-клітинами 

з CAR CD19. Таке лікування включає 
застосування аксікабтагену цилолейцелу та 
тисагенлеклейцелу. Ви зможете отримати 
терапію одним із цих препаратів, якщо ви вже 
пройшли дві схеми хіміоімунотерапії або більше. 
Ще одна умова — ви раніше не отримували 
терапію Т-клітинами з CAR.

Довідкова таблиця 6
Трансплантація стовбурових клітин

Перший крок — отримати системну терапію та пройти оцінку результатів

Повна відповідь

Доступні такі 5 варіантів:
• Аутологічна трансплантація 
• Аутологічна трансплантація, а потім ПТУД
• Клінічне випробування
• У деяких випадках алогенна трансплантація
• У деяких випадках алогенна трансплантація, а потім ПТУД

Часткова відповідь

Доступні такі 6 варіантів:
• Терапія Т-клітинами з CAR CD19
• Аутологічна трансплантація 
• Аутологічна трансплантація, а потім ПТУД
• Клінічне випробування
• У деяких випадках алогенна трансплантація
• У деяких випадках алогенна трансплантація, а потім ПТУД

Відсутність відповіді 
або прогресування 
захворювання

Доступні такі 4 варіанти:
• Терапія Т-клітинами з CAR CD19
• Клінічне випробування
• Системна терапія другої та третьої лінії
• Підтримувальна терапія, включно з ПТУД
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Якщо відповідь відсутня або захворювання 
прогресує, доступні такі варіанти, як системна 
терапія та підтримувальна терапія. Інша схема 
другої лінії може виявитися ефективнішою, 
ніж та, яку ви вже отримали. Підтримувальна 
терапія включає лікування проблем зі здоров’ям, 
спричинених раком або його лікуванням. ПТУД 
може зменшити дискомфорт від раку.

Інші види терапії другої лінії 
Окрім трансплантації, існують інші варіанти 
лікування, здатні полегшити симптоми та 
продовжити життя пацієнта. Якщо проведення 
трансплантації не планується, дізнайтеся про 
можливі варіанти лікування в довідковій 
таблиці 7.

Клінічні випробування можуть бути одним із 
варіантів. Спитайте свою команду медичних 
працівників, чи ведеться зараз випробування, 
яке придатне саме для вас. Крім того, системна 
терапія може уповільнити розвиток раку.

У разі рецидиву або рефрактерності раку 
можливе використання терапії Т-клітинами 
з CAR CD19. Таке лікування включає 
застосування аксікабтагену цилолейцелу та 
тисагенлеклейцелу. Ви зможете отримати 
терапію одним із цих препаратів, якщо ви вже 
пройшли дві 

Довідкова таблиця 7
Терапія другої лінії, якщо не заплановано трансплантацію

Один рецидив або 
рефрактерний рак

Доступні такі 3 варіанти:
• Клінічне випробування
• Системна терапія другої лінії
• Підтримувальна терапія, включно з ПТУД

Два рецидиви 
або більше, або 
рефрактерний рак

Доступні такі 4 варіанти:
• Терапія Т-клітинами з CAR CD19
• Клінічне випробування
• Системна терапія другої та третьої лінії
• Підтримувальна терапія, включно з ПТУД
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Системна терапія
Схеми терапії другої та третьої лінії

Схеми, використовувані, якщо 
заплановано проведення 
трансплантації
Пріоритетні схеми
• DHAP з ритуксимабом або без нього
• DHAX з ритуксимабом або без нього
• GDP з ритуксимабом або без нього
• ICE з ритуксимабом або без нього
Інші схеми
• ESHAP з ритуксимабом або без нього
• GemOx з ритуксимабом або без нього
• MINE з ритуксимабом або без нього
Схеми, використовувані, якщо 
не заплановано проведення 
трансплантації
Пріоритетні схеми
• GemOX з ритуксимабом або без нього
• Полатузумаб ведотин з ритуксимабом або 

без нього, а також з бендамустином або 
без нього 

Інші схеми
• CEPP з ритуксимабом або без нього
• CEOP з ритуксимабом або без нього

• EPOCH з коригуванням дози з 
ритуксимабом або без нього

Інші схеми, продовження
• GDP з ритуксимабом або без нього
• Гемцитабін і вінорельбін з коригуванням 

дози з ритуксимабом або без нього
• Ритуксимаб
• Тафасітамаб-cxix і леналідомід
Корисні в деяких випадках
• Брентуксимаб ведотин у разі CD30-

позитивної ДВКЛ
• Бендамустин з ритуксимабом або без 

нього
• Ібрутиніб у разі ДВКЛ з не-ВГЦ B-клітинами
• Леналідомід з ритуксимабом або без нього 

у разі ДВКЛ з не-ВГЦ B-клітинами
Терапія Т-клітинами з CAR CD19
• Аксікабтаген цилолейцел 
• Тисагенлеклейцел
Схема терапії третьої лінії, зокрема після трансплантації або 
терапії Т-клітинами з CAR
• Селінексор

Скорочення

CEPP — циклофосфамід, 
етопозид, преднізон, 
прокарбазин 

CEOP — циклофосфамід, 
етопозид, вінкристин, 
преднізон 

DHAP — дексаметазон, 
цисплатин, цитарабін 

DHAX — дексаметазон, 
цитарабін, оксаліплатин

GDP — гемцитабін, 
дексаметазон, (цисплатин або 
карбоплатин)

ICE — іфосфамід, 
карбоплатин, етопозид 

EPOCH — етопозид, 
преднізон, вінкристин, 
циклофосфамід, доксорубіцин 

ESHAP — етопозид, 
метилпреднізолон, цитарабін, 
цисплатин 

GemOx — гемцитабін, 
оксаліплатин
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4  Варіанти лікування Підтримувальна терапія

схеми хіміоімунотерапії або більше. Ще одна 
умова — ви раніше не отримували терапію 
Т-клітинами з CAR.

Підтримувальна терапія здатна полегшити 
симптоми, спричинені раком або його 
лікуванням. Підтримувальна терапія спрямована 
на покращення якості життя. Наприклад, ПТУД 
може зменшити дискомфорт від раку.

Підтримувальна терапія
Підтримувальна терапія спрямована на 
покращення якості вашого життя. Іноді її 
називають паліативним лікуванням. Вона 
важлива для всіх, а не тільки для людей, чиє 
життя добігає кінця. Спитайте свою команду 
медичних працівників про найкращі методи 
підтримувальної терапії.

Підтримувальна терапія може задовольнити 
різноманітні потреби. Вона дозволяє запобігти 
виникненню психологічних чи фізичних 
симптомів або полегшити їх. Вона також може 
стати у пригоді під час прийняття рішень щодо 
лікування. До того ж підтримувальна терапія 
передбачає допомогу в координації зусиль різних 
медичних спеціалістів. 

Побічні ефекти від лікування
Будь-яке лікування раку може викликати 
небажані проблеми зі здоров’ям. Такі проблеми 
зі здоров’ям називають побічними ефектами. 
Деякі побічні ефекти можуть бути шкідливими 
для вашого здоров’я. Інші можуть бути просто 
неприємними.

У різних людей виникають різні побічні ефекти. 
У деяких людей вони не розвиваються зовсім, на 
відміну від інших. У деяких людей побічні ефекти 
незначні, а у деяких — тяжкі. Побічні ефекти 
залежать від типу лікування, його тривалості або 
дози, а також від самого пацієнта. 

Більшість побічних ефектів виявляються 
незабаром після початку лікування та минають 
після його закінчення. Однак інші побічні ефекти 
є довгостроковими або можуть виявитися через 
багато років. Попросіть вашу команду медичних 
працівників надати повний список побічних 
ефектів вашого методу лікування. 

Повідомте їм про будь-які нові симптоми або 
погіршення. Можливо, існують способи, які 
допоможуть вам почуватися краще. Також є 
способи запобігти деяким побічним ефектам.

Дізнайтеся більше про побічні ефекти терапії 
T-клітинами з CAR у рекомендаціях NCCN 
Guidelines for Patients: Immunotherapy Side 
Effects на сторінці NCCN.org/patientguidelines.
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Підсумки
 � ДВКЛ часто виліковна. Якщо вилікувати рак 

не вдається, лікування може полегшити 
симптоми, контролювати ріст пухлини та 
подовжити життя пацієнта.

 � Терапія першої лінії часто включає 
хіміоімунотерапію під назвою RCHOP. Після 
RCHOP можливе застосування ПТУД для 
запобігання поверненню раку.

 � Для оцінки результатів лікування 
використовують сканування ПЕТ-КТ. 
Існують чотири групи відповідей на 
лікування. З найкращої до найгіршої: повна 
відповідь, часткова відповідь, відсутність 
відповіді, прогресування захворювання.

 � Подальшу медичну допомогу розпочинають 
після досягнення повної відповіді. Вона 
передбачає регулярне відвідування 
онколога та обстеження на наявність раку.

 � Терапія другої лінії залежить від того, 
чи включено до плану лікування 
трансплантацію стовбурових клітин крові. 
Аутологічну трансплантацію застосовують 
частіше за алогенну. Окрім трансплантації, 
можливе проведення хіміотерапії із 
застосуванням ритуксимабу або без нього, 
терапії Т-клітинами з CAR CD19 або 
підтримувальної терапії, а також участь у 
клінічних випробуваннях.

 � Окрім лікування від раку, вам можуть 
надати підтримувальну терапію для 
профілактики або полегшення симптомів, 
пов’язаних із раком або його лікуванням.
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5  Прийняття рішень щодо лікування Вибір за вами! 5  Прийняття рішень щодо лікування Вибір за вами! | Запитання

Важливо відчувати впевненість 
стосовно правильності обраного методу 
лікування раку. Перш за все потрібна 
відкрита і чесна розмова з лікарями, які 
допоможуть вам прийняти рішення. 

Вибір за вами! 
Під час спільного прийняття рішень ви та ваші 
лікарі обмінюєтеся інформацією, обговорюєте 
варіанти й узгоджуєте план лікування. Це 
починається з відкритої та чесної розмови між 
вами та вашим лікарем. 

Рішення про лікування є дуже індивідуальним. 
Те, що важливо для вас, може не мати жодного 
значення для когось іншого. 

Деякі речі, які можуть вплинути на ваші рішення:

 � ваші особисті побажання, а також те, як 
вони відрізняються від побажань інших 
людей;

 � ваші релігійні та духовні переконання;

 � ваше ставлення до певних методів 
лікування, як-от хірургічне втручання або 
хіміотерапія;

 � ваше ставлення до болю або побічних 
ефектів, як-от нудота і блювота;

 � вартість лікування, проїзду до 
лікувальних центрів і тривалість періоду 
непрацездатності;

 � якість та тривалість життя;

 � ваш рівень активності та види діяльності, 
які важливі для вас.

Подумайте, чого ви очікуєте від лікування. 
Відверто обговорюйте ризики та переваги 
конкретних методів лікування та процедур. 
Зважте варіанти та розкажіть своєму лікареві, що 
вас турбує. Поступово будуйте довірчі стосунки 
зі своїм лікарем: це допоможе вам відчути 

підтримку під час розгляду варіантів і прийняття 
рішень щодо лікування.

Думка іншого спеціаліста
Бажання почати лікування якомога швидше — це 
нормально. Хоча рак не можна ігнорувати, у вас 
є час, щоб інший лікар переглянув результати 
ваших аналізів і запропонував свій план 
лікування. Це називається отриманням думки 
іншого спеціаліста, і це нормальна частина 
лікування раку. Навіть лікарі звертаються за 
порадою до колег! 

Що можна зробити, щоб підготуватися: 

 � зверніться до своєї страхової компанії, щоб 
дізнатися про її правила щодо звернення 
за думкою іншого спеціаліста; можливо, 
вам самостійно доведеться оплатити 
консультації лікарів, які не входять до вашої 
програми медичного страхування;

 � організуйте передачу копій усіх ваших 
документів спеціалісту, до якого ви 
звернулися за додатковою консультацією. 

Групи підтримки
Багато людей із діагностованим раком вважають 
групи підтримки корисними. У групи підтримки 
часто входять особи, які перебувають на різних 
етапах лікування. Декому лише нещодавно 
поставили діагноз, а дехто вже завершив 
лікування. Якщо у вашій лікарні чи громаді немає 
груп підтримки пацієнтів із раком, ви можете 
переглянути вебсайти, зазначені в цій брошурі. 

Які запитання поставити 
своїм лікарям
Можливі запитання до лікарів наведені на 
сторінках нижче. Ви можете використовувати 
запропоновані запитання або сформулювати 
власні. Чітко визначте свої цілі лікування та 
дізнайтеся, чого очікувати від лікування. 
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5  Прийняття рішень щодо лікування Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання про дослідження і стадіювання
1. Які обстеження мені доведеться пройти?

2. Коли мені виконають біопсію? Скільки разів мені робитимуть біопсію: один чи 
більше? Які ризики пов’язані з цією процедурою? Мені буде боляче?

3. Як підготуватися до обстеження? 

4. А якщо я вагітна?

5. Де пройти обстеження? Скільки часу потрібно на обстеження і чи це боляче? 

6. Чи повинен хтось супроводжувати мене? Чи потрібно принести список препаратів, 
які я отримую?

7. Як скоро я дізнаюся про результати та хто зможе мені їх пояснити?

8. Чи дасте мені копію патоморфологічного висновку та інших результатів?

9. Лімфому якого типу в мене виявлено? У якій частині мого тіла вона виникла?

10.  Яка у мене стадія захворювання? Ця стадія означає, що рак дуже поширений? 

11.  Цей рак розвивається швидко чи повільно? 

12.  Чи можу я сподіватися на повне одужання від раку? Якщо ні, наскільки ефективно 
лікування може зупинити прогресування?

13. Хто обговорить зі мною подальші кроки? Коли?
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5  Прийняття рішень щодо лікування Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання щодо методів лікування
1. Які варіанти лікування можна використовувати для мене? Чи пропонуєте ви інші 

методи, ніж ті, що рекомендує NCCN? Якщо так, то чому?

2. Чи запропоновані вами варіанти включають клінічні випробування? Поясніть, будь 
ласка, чому. 

3. Що станеться, якщо я нічого не буду робити?

4. Як впливають на вибір варіантів лікування мій вік, загальний стан здоров’я та інші 
фактори? Що робити, якщо я вагітна або планую завагітніти? 

5. Чи передбачає якийсь метод можливість вилікуватися або тривалий контроль 
прогресування раку? Чи вищі мої шанси в разі застосування одного методу 
порівняно з іншим? Може, якийсь із варіантів потребуватиме менше часу? Чи 
менше грошей? 

6. Як дізнатися, чи лікування є ефективним? Як я дізнаюся, що лікування є 
ефективним?

7. Чи є в мене варіанти, якщо лікування перестане бути ефективним? 

8. Які можливі ускладнення? Які короткострокові та довгострокові побічні ефекти 
лікування?

9. Як лікування вплине на мій зовнішній вигляд, мовлення, жування та ковтання?  
Чи зміниться мій нюх і смак?

10.  Що можна зробити, щоб запобігти побічним ефектам лікування або послабити їх?

11.  Яка підтримувальна терапія буде доступна мені під час лікування та після нього?

12.  Чи можу я припинити лікування в будь-який момент? Що станеться, якщо я 
припиню лікування?
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5  Прийняття рішень щодо лікування Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання про клінічні випробування
1. Чи існують клінічні випробування для людей з таким раком, як у мене?

2. Які варіанти лікування застосовують у цьому клінічному випробуванні?

3. Як працює це лікування?

4. Чи використовували його раніше? Чи використовували його для лікування раку 
інших типів?

5. Які ризики та переваги участі у клінічному випробуванні та застосування 
досліджуваного лікування?

6. Яких побічних ефектів очікувати? Як будуть контролювати побічні ефекти?

7. Скільки триватиме моя участь у цьому клінічному випробуванні?

8. Чи зможу я отримати інше лікування, якщо цей варіант буде неефективним?

9. Як ви дізнаєтеся, чи лікування є ефективним?

10.  Чи потрібно мені буде платити за участь у клінічному випробуванні? Якщо так, то 
скільки?
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5  Прийняття рішень щодо лікування Які запитання поставити своїм лікарям

Запитання про лікування
1. Чи доведеться мені відвідувати лікарню чи інший медичний заклад? Як часто? 

Скільки триває кожне відвідування?

2. Про що мені потрібно подбати, якщо задля лікування мені знадобиться далеко 
їздити?

3. Чи є у мене вибір, коли почати лікування? Чи можу я вибрати дні та час лікування?

4. Як підготуватися до лікування? Чи потрібно припинити прийом яких-небудь 
препаратів? Чи є продукти, які мені не можна буде їсти?

5. Чи варто брати когось із собою під час візитів до лікарні? 

6. Чи буде мені боляче під час лікування? 

7. Скільки коштуватиме лікування? Що покриває моя страховка?  

8. Чи доведеться мені брати відпустку на роботі або пропускати заняття? Чи зможу я 
керувати автомобілем?

9. Чи потрібен догляд вдома після лікування? Якщо так, то якого типу?

10.  Як скоро я зможу самостійно слідкувати за своїм здоров’ям?

11.  Коли я зможу повернутися до звичайної діяльності?
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5  Прийняття рішень щодо лікування Вебсайти 

Вебсайти 

American Cancer Society
cancer.org/cancer/non-hodgkin-lymphoma

Leukemia & Lymphoma Society
LLS.org/informationspecialists 

National Cancer Institute (NCI)
cancer.gov/types/lymphoma 

National Coalition for Cancer 
Survivorship
canceradvocacy.org/toolbox

Ресурси для пацієнтів NCCN
NCCN.org/patients



Ü
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Терміни, які необхідно знати

Терміни, які необхідно 
знати

B-клітина
Тип білих кров’яних тілець, що звуться 
лімфоцитами. Їх також називають 
B-лімфоцитами.
HDT-ASCR
Високодозова терапія з підтримкою 
аутологічними стовбуровими клітинами.
Алогенна трансплантація стовбурових 
клітин
Метод лікування раку шляхом заміни 
аномальних стовбурових клітин крові 
здоровими донорськими клітинами. 
Його також називають алогенною 
трансплантацією гемопоетичних клітин.
Аналіз із лейкоцитарною формулою
Лабораторний аналіз, у якому вимірюють 
кількість білих кров’яних тілець кожного типу.
Анамнез
Історія всіх подій, пов’язаних із вашим 
здоров’ям і медикаментозним лікуванням.
Аспірація кісткового мозку
Процедура збирання зразків рідкого 
кісткового мозку для перевірки на наявність 
захворювання.
Аутологічна трансплантація стовбурових 
клітин крові
Метод лікування раку шляхом знищення 
ракових клітин за допомогою інтенсивної 
терапії та подальшого відновлення 
знищеного кісткового мозку із застосуванням 
ваших власних здорових стовбурових клітин 
крові. Його також називають високодозовою 
терапією з підтримкою аутологічними 
стовбуровими клітинами (HDT/ASCR).  
Бета-2-мікроглобулін 
Білок невеликого розміру, який виробляють 
клітини різних типів. 
Білі кров’яні тільця (лейкоцити)
Кров’яні тільця, які виконують функції 
боротьби із захворюваннями й інфекціями.

Біопсія
Процедура збору зразків тканин або 
біологічних рідин для перевірки на наявність 
захворювання.
Біопсія кісткового мозку
Процедура збирання зразків кістки та 
твердого кісткового мозку для перевірки на 
наявність захворювання.
ВГЦ
В-клітина гермінативного центру.
Візуалізація
Метод діагностики, який дозволяє 
отримувати зображення (знімки) внутрішніх 
органів. 
Ген
Закодовані інструкції для створення нових 
клітин і контролю за поведінкою клітин.
Гермінативний центр
Недовговічна структура, що утворюється в 
лімфатичному органі у відповідь на появу 
мікробів.
ДВКЛ
Дифузна B-великоклітинна лімфома.
Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)
Ланцюжок хімічних сполук у клітинах, що 
містить закодовані інструкції для відтворення 
клітин і керування ними.
Діагноз
Визначення захворювання за результатами 
обстежень.
Діафрагма
Шар пласких м’язів під ребрами, що 
допомагає людині дихати.
Ендоскопія
Процедура обстеження травного тракту за 
допомогою пристрою, який вводять через 
природні отвори.
Ехокардіографія
Метод отримання зображень серця за 
допомогою звукових хвиль.
Загальний аналіз крові (ЗАК)
Лабораторний аналіз, у якому вимірюють 
кількість еритроцитів, лейкоцитів і 
тромбоцитів.
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Терміни, які необхідно знати

Імунна система
Природний захист організму від 
захворювань.
Імуногістохімія (ІГХ) 
Лабораторний аналіз ракових клітин для 
виявлення специфічних ознак клітин, які 
беруть участь в аномальному зростанні 
клітин.
Імуномодулятор
Препарат від раку, який змінює деякі 
частини системи організму, що бореться і 
захворюваннями. 
Інгібітор кіназ 
Препарат, який блокує перенесення 
фосфатів.
Каріотипування
Лабораторний аналіз, під час якого 
складають карту хромосом для виявлення 
дефектів.
Кістковий мозок
Губкоподібна тканина в центрі більшості 
кісток.
Клінічне випробування
Дослідження, у якому вивчають ефективність 
обстежень і методів лікування для людей.
Комп’ютерна томографія (КТ)
Метод діагностики, що дозволяє отримувати 
зображення внутрішніх органів за допомогою 
рентгенівських знімків, зроблених під різними 
кутами.
Контрастна речовина
Речовина, що вводиться в організм для 
отримання чіткіших зображень під час 
візуалізаційних обстежень.
Кортикостероїд
Препарат, застосовуваний для зменшення 
почервоніння, набряків і болю, а також для 
знищення ракових клітин. 
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
Білок, який сприяє виробленню енергії в 
клітинах.
Лімфа
Прозора рідина, що містить лейкоцити. 
Лімфатична система
Мережа органів і судин, що збирають і 
переносять рідину, яку називають лімфою. 

Лімфатичний вузол
Невелика бобоподібна структура, що виконує 
функції боротьби із захворюваннями.
Лімфома
Рак білих кров’яних тілець, лімфоцитів, які 
перебувають у лімфатичній системі.
Лімфоцит
Один із трьох основних типів білих кров’яних 
тілець, які сприяють захисту організму від 
хвороб.
Люмбальна пункція
Процедура збирання зразків спинномозкової 
рідини за допомогою голки. Її також 
називають спинномозковою пункцією.
Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Метод діагностики, у якому використовують 
магнітне поле та радіохвилі, щоб отримати 
зображення внутрішніх органів. 
Медичний огляд
Дослідження організму медичним 
працівником з метою виявлення ознак 
захворювання.
Міжнародний прогностичний індекс (МПІ) 
Шкала, що дозволяє спрогнозувати результат 
дифузної B-великоклітинної лімфоми. 
Моноклональне антитіло 
Препарат для лікування раку, який блокує 
сигнали, що спричиняють його ріст.
Надниркова залоза
Невеликий орган на кожній нирці, що 
виробляє гормони.
Нирка 
Один із парних органів, що видаляють 
відходи з крові, допомагають контролювати 
артеріальний тиск і виробляти еритроцити. 
Підтримувальна терапія
Медична допомога, спрямована на 
полегшення симптомів, але не лікування 
раку. Її також називають паліативним 
лікуванням.
Побічний ефект
Нездорова або неприємна фізична чи 
емоційна реакція на лікування.
Повна відповідь
Відсутність будь-яких ознак і симптомів раку 
після лікування.
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Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ)
Метод діагностики, що дозволяє побачити 
форму та функціонування внутрішніх органів 
за допомогою введеної радіоактивної 
речовини.
Прогноз
Імовірний перебіг і наслідок захворювання 
на основі результатів обстежень.
Променева терапія
Метод лікування, у якому інтенсивне 
опромінювання використовують для 
знищення ракових клітин.
Променева терапія ураженої ділянки 
(ПТУД) 
Лікування шляхом опромінювання ділянок, 
у яких було виявлено пухлини під час 
постановки діагнозу. 
Проточна цитометрія
Лабораторний аналіз речовин на поверхні 
клітин для визначення типу цих клітин.
Радіоізотопна вентрикулографія (MUGA) 
Метод отримання зображень серця за 
допомогою опромінювання.
Репродуктолог
Спеціаліст, який допомагає людям завести 
дітей.
Рецидив
Повторне захворювання на рак після періоду 
покращення стану.
Селезінка
Орган з лівого боку від шлунку, який сприяє 
захисту організму від хвороб.
Сечова кислота
Хімічна речовина, яка продукується та 
виділяється в кров під час розпаду клітин та 
інших речовин в організмі.
Симптоми В
Підвищення температури, посилена 
пітливість і втрата ваги без очевидної 
причини, викликані пухлинами B-клітин.
СЛП
Синдром лізису пухлини.
Стадія раку
Оцінка раку на основі його росту та 
поширення.

ТГАБ
Тонкоголкова аспіраційна біопсія. 
Т-клітина
Тип білих кров’яних тілець, що звуться 
лімфоцитами.
Флуоресцентна гібридизація in situ (FISH)
Лабораторний аналіз, який передбачає 
використання спеціальних барвників для 
виявлення відхилень у хромосомах і генах.
Хіміотерапія
Препарати для лікування раку, які зупиняють 
життєвий цикл клітин, припиняючи 
збільшення їхньої кількості.
ЦНС
Центральна нервова система.
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перевіркою та публікацією працювали:

Dorothy A. Shead, MS
Директор відділу інформації 
для пацієнтів

Laura J. Hanisch, PsyD
Медичний письменник / 
спеціаліст з інформації для 
пацієнтів

Erin Vidic, MA
Медичний письменник

Rachael Clarke 
Старший медичний редактор

Tanya Fischer, MEd, MSLIS 
Медичний письменник

Kim Williams
Керівник із креативних послуг

Susan Kidney
Фахівець з дизайну

* Рецензент цих рекомендацій для пацієнтів. Заяви про розкриття інформації див. на сайті NCCN.org/about/disclosure.aspx.

* 

* 

* 
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Онкологічні центри у складі NCCN

Онкологічні центри у складі NCCN

Abramson Cancer Center  
at the University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania 
+1 800 789 7366 • pennmedicine.org/cancer

Fred & Pamela Buffett Cancer Center
Omaha, Nebraska 
+1 800 999 5465 • nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer 
Center and Cleveland Clinic Taussig 
Cancer Institute
Cleveland, Ohio
+1 800 641 2422 • UH Seidman Cancer 
Center
uhhospitals.org/services/cancer-services
+1 866 223 8100 • CC Taussig Cancer 
Institute
my.clevelandclinic.org/departments/cancer
+1 216 844 8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center
Los Angeles, California
+1 800 826 4673 • cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and 
Women’s Cancer Center 
Massachusetts General Hospital  
Cancer Center
Boston, Massachusetts
+1 877 332 4294
dfbwcc.org
massgeneral.org/cancer

Duke Cancer Institute
Durham, North Carolina
+1 888 275 3853 • dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center
Philadelphia, Pennsylvania
+1 888 369 2427 • foxchase.org

Huntsman Cancer Institute 
at the University of Utah
Salt Lake City, Utah
+1 877 585 0303
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer  
Research Center/Seattle  
Cancer Care Alliance
Seattle, Washington
+1 206 288 7222 • seattlecca.org
+1 206 667 5000 • fredhutch.org

The Sidney Kimmel Comprehensive 
Cancer Center at Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
+1 410 955 8964
hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center

Robert H. Lurie Comprehensive 
Cancer Center of Northwestern 
University
Chicago, Illinois
+1 866 587 4322 • cancer.northwestern.edu

Mayo Clinic Cancer Center
Phoenix/Scottsdale, Arizona
Jacksonville, Florida
Rochester, Minnesota
+1 800 446 2279 • Arizona
+1 904 953 0853 • Florida
+1 507 538 3270 • Minnesota
mayoclinic.org/departments-centers/mayo-
clinic-cancer-center

Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center
New York, New York
+1 800 525 2225 • mskcc.org

Moffitt Cancer Center 
Tampa, Florida
+1 800 456 3434  • moffitt.org

The Ohio State University  
Comprehensive Cancer Center -  
James Cancer Hospital and  
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
+1 800 293 5066 • cancer.osu.edu

O’Neal Comprehensive 
Cancer Center at UAB
Birmingham, Alabama
+1 800 822 0933 • uab.edu/
onealcancercenter

Roswell Park Comprehensive  
Cancer Center
Buffalo, New York
+1 877 275 7724 • roswellpark.org

Siteman Cancer Center at Barnes-
Jewish Hospital and Washington 
University School of Medicine
St. Louis, Missouri
+1 800 600 3606 • siteman.wustl.edu

St. Jude Children’s Research Hospital 
The University of Tennessee 
Health Science Center
Memphis, Tennessee
+1 888 226 4343 • stjude.org
+1 901 683 0055 • westclinic.com

Stanford Cancer Institute
Stanford, California
+1 877 668 7535 • cancer.stanford.edu

UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California

+1 858 657 7000 • cancer.ucsd.edu

UCLA Jonsson 
Comprehensive Cancer Center
Los Angeles, California
+1 310 825 5268 • cancer.ucla.edu

UCSF Helen Diller Family 
Comprehensive Cancer Center
San Francisco, California
+1 800 689 8273 • cancer.ucsf.edu

University of Colorado Cancer Center
Aurora, Colorado
+1 720 848 0300 • coloradocancercenter.org

University of Michigan 
Rogel Cancer Center
Ann Arbor, Michigan
+1 800 865 1125 • rogelcancercenter.org

The University of Texas 
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas
+1 800 392 1611 • mdanderson.org

University of Wisconsin  
Carbone Cancer Center
Madison, Wisconsin
+1 608 265 1700 • uwhealth.org/cancer

UT Southwestern Simmons 
Comprehensive Cancer Center
Dallas, Texas
+1 214 648 3111 • utswmed.org/cancer

Vanderbilt-Ingram Cancer Center
Nashville, Tennessee
+1 800 811 8480 • vicc.org

Yale Cancer Center/
Smilow Cancer Hospital
New Haven, Connecticut
+1 855 4 SMILOW • yalecancercenter.org
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Примітки
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Покажчик

Покажчик

анамнез 18–19, 28, 34

аспірація кісткового мозку 27

біопсія кісткового мозку 19, 27–28

вклад фахівців NCCN 51

гістологічний висновок 14

думка іншого спеціаліста 41

ексцизійна біопсія 13, 16

загальний аналіз крові (ЗАК) 20

імуномодулятор 10

імунофенотипування 14–15

інцизійна біопсія 13

клінічне випробування 9, 31–36, 39, 44

комп’ютерна томографія (КТ) 19, 22–23, 27, 30, 
33–34, 39

кортикостероїд 10

лікування антитілами 9–10

лімфатичний вузол 7–8, 11, 13, 19–20, 22–23, 
28, 32

лімфома 7–11, 13–16, 18, 20–23, 28, 30, 33

люмбальна пункція 19, 27–28

медичний огляд 19, 20, 28, 34

онкологічні центри у складі NCCN 52

підтримувальна терапія 35–36, 38–39

повна метаболічна панель 19, 21

позитронно-емісійна томографія / 
комп’ютерна томографія (ПЕТ-КТ) 19, 22–23, 
27, 30, 33–34, 39

променева терапія ураженої ділянки (ПТУД)  
11, 30–36, 39

спільне прийняття рішень 41

стадія раку 23, 26, 28, 30–31

таргетна терапія 10

терапія Т-клітинами з CAR 11, 35–39

трансплантація стовбурових клітин крові 11, 
30, 34, 39

фертильність 19, 27

хіміоімунотерапія 10–11, 21, 30–31, 34–36, 39

хіміотерапія 10–11, 19, 23, 30–31, 34, 41
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Ми працюємо виключно за рахунок пожертв на видання рекомендацій NCCN Guidelines for 
Patients. 

 Щоб зробити пожертву, перейдіть на сторінку NCCNFoundation.org/Donate

NCCN.org/patients — для пацієнтів  |  NCCN.org — для лікарів

Фонд NCCN Foundation висловлює щиру подяку компаніям, які надають нам підтримку в процесі підготовки цих рекомендацій 
NCCN Guidelines for Patients, а саме: Incyte Corporation; Kite, дочірній компанії Gilead, а також MorphoSys US Inc. NCCN 
самостійно адаптує, оновлює та розповсюджує рекомендації NCCN Guidelines for Patients. Галузеві організації, які надають нам 
підтримку, не беруть участі в розробці рекомендацій NCCN Guidelines for Patients і не несуть відповідальності за зміст документа 
й рекомендації, що містяться в ньому.

3025 Chemical Road, Suite 100
Plymouth Meeting, PA 19462
+1 215 690 0300

Щоб підтримати видання рекомендацій для пацієнтів NCCN Guidelines for Patients,  

перейдіть на сторінку NCCNFoundation.org/Donate

ЗРОБИТИ ПОЖЕРТВУ ЗАРАЗ


