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Рак ротоглотки

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
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Інформація

Рекомендації для пацієнтів NCCN Guidelines for Patients® розроблені на основі рекомендацій NCCN Clinical 
Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) із раку голови та шиї (версія 1 від 12 лютого 2020 р.) 

© 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Усі права захищено. Рекомендації NCCN 
Guidelines for Patients® та 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 будь-яким чином версія цих рекомендацій походить від офіційного видання рекомендацій 
NCCN Guidelines for Patients, ґрунтується на них, пов’язана з ними або є їхнім безпосереднім 
наслідком. Рекомендації NCCN Guidelines є предметом невпинного опрацювання. Вміст цих 
рекомендацій може бути оновлено в разі появи 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 перспективних лікарів країни, які присвятили своє життя інноваційним 
дослідженням в галузі онкології. Щоб отримати докладнішу інформацію та доступ до повної 
добірки ресурсів для пацієнтів і осіб, які за ними доглядають, відвідайте сайт NCCN.org/patients. 

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) / NCCN Foundation® 
3025 Chemical Road, Suite 100 
Plymouth Meeting, PA 19462 
+1 215 690 0300

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.

http://NCCN.org/patients
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Підтримка

Видання профінансували:

Head and Neck Cancer Alliance
Як організація, що працює над удосконаленням методів профілактики, виявлення, 
лікування та реабілітації злоякісних новоутворень порожнини рота, голови та шиї, Head 
and Neck Cancer Alliance цілком підтримує та схвалює ці рекомендації NCCN Guidelines for 
Patients. headandneck.org

Oral Cancer Foundation
Наш фонд радо підтримує та схвалює рекомендації NCCN Guidelines for Patients. Ці 
рекомендації є ще одним інструментом, що допомагає пацієнтам приймати науково 
обґрунтовані рішення щодо варіантів лікування та подолання раку. Як організація, 
яка працює над наданням перевіреної інформації пацієнтам і особам, що доглядають 
за ними, фінансує дослідження, займається вирішенням питань, що впливають на 
цю групу пацієнтів, і надає їм у режимі реального часу як емоційну підтримку, так 
і інформацію щодо науково обґрунтованого лікування, ми розуміємо, що надійні 
фактичні знання збільшують можливості. Зрештою, це ключовий компонент 
прийняття рішень, який сприяє отриманню найкращих довгострокових результатів. 
Ми цінуємо, що в доступному пацієнтам арсеналі з’явився ще один потужний 
інструмент. oralcancerfoundation.org

Support For People With Oral And Head And Neck Cancer (SPOHNC)
SPOHNC має за честь підтримати та схвалити нові рекомендації NCCN Guidelines for 
Patients. Разом ми можемо допомогти підвищити обізнаність, навчати та підтримувати 
пацієнтів за допомогою необхідних інструментів, які допоможуть їм обирати варіанти 
лікування та керувати ними. Разом ми прагнемо забезпечити пацієнтів із раком 
порожнини рота, голови та шиї та їхніх близьких найкращими доступними послугами, 
щоб покращити якість життя, починаючи зі встановлення діагнозу й до одужання. 
spohnc.org

Видання підтримали
THANC — Фонд THANC радо підтримує це важливе 
джерело. Ми віримо, що цей вичерпний посібник 
допоможе пацієнтам зрозуміти кожен крок на шляху 
лікування раку голови та шиї та підготуватися до 
них. thancfoundation.org

Спільний проєкт лікування раку щитовидної залози 
Thyroid Care Collaborative рішуче підтримує це 
важливе джерело. Ми віримо, що цей вичерпний 
посібник забезпечить потрібну кількість інформації 
для пацієнтів — це важливий крок до боротьби з 
раком голови та шиї! thyroidccc.org

За щедрої підтримки
• André Marc DuPont у пам’ять про Edward King.
• Robert Foote, MD, FACR, FASTRO.
• Ying Hitchcock, MD.
• Bharat B. Mittal, MD.
• Lisle Marie Nabell, MD.
• Д-р і пані David Pfister.
• Sharon Spencer, MD.
• Theodore Teknos, MD.
• Weining Zhen, MD.

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

або надішліть електронного листа на PatientGuidelines@nccn.org.

Support for People with 
Oral and Head and Neck Cancer

http://oralcancerfoundation.org
http://oralcancerfoundation.org
http://oralcancerfoundation.org
http://thancfoundation.org
http://thyroidccc.org
http://NCCNFoundation.org/donate
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Що 
мені 

робити
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1 Основна інформація про рак ротоглотки Горло

Рак ротоглотки — це різновид раку горла. 
Прочитайте цей розділ, щоб дізнатись, де 
розвивається цей рак і що збільшує ризик 
його розвитку.

Горло
Перш ніж зрозуміти, що таке рак ротоглотки, 
варто дізнатися про будову горла. Горло також 
називають глоткою.

Глотка
Глотка — це трубкоподібна структура всередині 
голови. Вона починається за носом і закінчується 
перед голосовим апаратом (гортанню). Їжа, що 
потрапляє до рота, проходить через глотку на 
шляху до шлунка. Також глоткою проходить 
повітря, що вдихається через рот або ніс, на 
шляху до легень.

Глотка поділяється на 3 частини, що наведені 
нижче.

 � Носоглотка.

 � Ротоглотка.

 � Гортаноглотка. 

Носоглотка розташована за носом. Ротоглотка 
розташована під носоглоткою. Гортаноглотка 
розташована нижче ротоглотки та безпосередньо 
за гортанню.

Лімфатичні вузли
У всьому вашому організмі, включно з горлом, 
є прозора рідина, яка називається лімфою. 
Лімфа також містить клітини крові, які борються 
з мікроорганізмами. Рідина з міжклітинного 
простору відтікає у лімфу. Лімфа рухається по 
каналах, які транспортують її в кровоток.

Під час руху лімфа проходить через лімфоїдну 
тканину. Лімфоїдна тканина видаляє 
мікроорганізми з лімфи. Лімфатичні вузли — 
це невеликі структури, що містять лімфоїдну 

Горло

Горло також називають глоткою. 
Воно поділяється на три 
частини. За носом розташована 
носоглотка. Під носоглоткою 
розташована ротоглотка, а далі 
гортаноглотка.

Носоглотка
Ротоглотка
Гіпофаринкс
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1 Основна інформація про рак ротоглотки Горло

тканину. Вони розташовані по всьому тілу. Багато 
лімфатичних вузлів знаходяться на шиї.

Мигдалики — це великі скупчення лімфоїдної 
тканини. Мигдалики розташовані з лівої та 
правої сторони горла. Також є подібні скупчення 
лімфоїдної тканини в носоглотці та на задній 
частині язика.

Лімфатичні вузли

По всьому організму 
транспортується прозора 
рідина, яка називається 
лімфою. Лімфа по судинах 
потрапляє в кровоток. Під 
час руху лімфа проходить 
через невеликі структури, які 
називаються лімфатичними 
вузлами. Лімфатичні вузли 
видаляють мікроорганізми з 
лімфи. На рисунку зеленим 
кольором зображені 
лімфатичні судини та вузли.

Перш за все, ніколи не здаватися. 
Дайте собі шанс. Дійте на межі 
можливостей, робіть все, що від вас 
залежить, щоб вижити».

— Мері, 
пацієнтка, яка перенесла рак 
язика

“
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1 Основна інформація про рак ротоглотки Рак голови та шиї

Рак голови та шиї
Рак голови та шиї — це група злоякісних пухлин. 
До неї належать рак внутрішньої поверхні губи, 
рота, горла, гортані, носа та пазух. Ці види раку 
називають раком верхніх відділів травного тракту 
та дихальних шляхів. 

Карцинома ротоглотки
Цей довідник присвячений лікуванню карциноми 
ротоглотки. Майже всі види раку ротоглотки є 
плоскоклітинними карциномами. Карциноми — 
це ракові пухлини, які вистилають внутрішню або 
зовнішню поверхні тіла. 

Карцинома ротоглотки утворюється з клітин, 
які вистилають ротоглотку. Частини ротоглотки 
наведені далі.

 � Основа язика.

 � Мигдалики.

 � М’яке піднебіння.

 � Стінки середньої частини горла.

Ракові клітини можуть утворювати пухлину 
в ротоглотці. Це називається первинною 
пухлиною. Ця пухлина може проростати в 
прилеглі тканини, як-от голосовий апарат і 
м’яз язика. Ракові клітини з ротоглотки часто 
поширюються на лімфатичні вузли на шиї.

Ротоглотка

Ротоглотка — це середня 
частина горла. Частини 
ротоглотки — основа 
язика, мигдалики, м’яке 
піднебіння, стінки 
середньої частини горла.

М’яке піднебіння

Мигдалини

Ротоглотка

Задня частина 
язика

Бічна і задня 
частина горла



10
NCCN Guidelines for Patients®:    
рак ротоглотки, 2020

1 Основна інформація про рак ротоглотки Фактори ризику1 Основна інформація про рак ротоглотки Фактори ризику | Види лікування

Фактори ризику
Фактор ризику — будь-яке явище, яке збільшує 
ймовірність розвитку у вас раку. Факторами 
ризику, пов’язаними з раком ротоглотки, є 
наведені далі.

 � Уживання тютюнових виробів.

 � Інфікування вірусом папіломи людини 
(ВПЛ).

Рак ротоглотки, пов’язаний із ВПЛ, відрізняється 
від раку, не пов’язаного з ВПЛ. Люди з раком, 
пов’язаним із ВПЛ, як правило, молодші. 
Прогноз для раку, пов’язаного з ВПЛ, кращий. 
Потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися, 
які методи лікування найкраще працюють для 
кожного типу раку ротоглотки.

Зважаючи на відмінності, рак ротоглотки часто 
групують за статусом ВПЛ. Рак, не пов’язаний 
із ВПЛ, називається ВПЛ-негативним. Рак, 
пов’язаний із ВПЛ, називається ВПЛ-позитивним. 

Види лікування
У цьому розділі коротко описані види лікування 
раку ротоглотки. Не всі отримують однакове 
лікування. Ваш лікар підбере для вас лікування 
на основі обстежень, описаних у частині 2. 

У цій книзі варіанти початкового лікування 
згруповані за статусом ВПЛ. Методи лікування 
ВПЛ-негативного раку наведені в частині 3. 
Методи лікування ВПЛ-позитивного раку 
наведені в частині 4. Лікування персистуючого 
раку, або рецидиву захворювання наведено в 
частині 6.

Клінічні випробування
Один із варіантів лікування — участь у клінічному 
випробуванні. NCCN активно підтримує клінічні 
випробування. NCCN вважає, що лікування в 

межах клінічного випробування дозволить вам 
найефективніше боротися із 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. Клінічні випробування 
часто вивчають нові методи лікування на додаток 
до стандартних. Запитайте персонал, який 
надає вам послуги з лікування, про наявність 
відкритого клінічного випробування, до якого 
можна приєднатися.

Хірургічне втручання
Хірургічне втручання — це лікування, за якого 
видаляють пухлини або цілі органи, уражені 
раком. Це дуже поширений тип лікування раку 
ротоглотки. Під час операції можна видалити 
первинну пухлину, лімфатичні вузли або і те, й 
інше. 

Метод видалення пухлини залежить від місця та 
ступеню поширення раку. Рак може розростатися 
поблизу або навколо кровоносних судин і нервів. 
Найчастіше хірурги видаляють ракові пухлини 
ротоглотки через відкритий рот. 

Ріжучим пристроєм, який використовується, 
може бути хірургічний ніж, пристрій з підігрівом 
або лазерний промінь. Для видалення ракової 
пухлини можна використовувати лазери або 
апарат («робот»). Операції з використанням 
лазера або робота має проводити виключно 
хірург, який має відповідну підготовку та досвід.

Променева терапія
Для променевої терапії раку ротоглотки 
використовують високоенергетичні рентгенівські 
промені або інші заряджені частинки. Вона 
спрямована на пошкодження ракових клітин. 
Ракові клітини або гинуть, або втрачають 
здатність створювати нові ракові клітини.
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Для лікування використовується дистанційна 
променева терапія (external beam radiation 
therapy, EBRT). Великий апарат генерує пучки 
випромінювання, які відтворюють форму 
пухлини. Найбільша доза випромінювання 
націлена на пухлину. Значно меншу дозу 
отримують прилеглі тканини. Експерти NCCN 
рекомендують методики, зазначені нижче.

 � Поширеним методом є променева терапія 
з модульованою інтенсивністю (intensity-
modulated radiation therapy, IMRT). 
Цей метод передбачає подачу пучків 
рентгенівських променів, які дуже точно 
відповідають формі пухлини, завдяки чому 
зберігається більше здорових тканин.

 � Протонна терапія лікує рак протонними 
променями. Протонні промені доставляють 
випромінювання переважно всередину 
пухлини. Експерти NCCN радять обирати 
протонну терапію лише тоді, коли 
рентгенівські промені можуть пошкодити 
забагато здорових тканин.

Радіаційний онколог — це спеціаліст із лікування 
раку за допомогою опромінення. Променеву 
терапію голови та шиї має проводити виключно 
радіаційний онколог з належною підготовкою та 
досвідом.

Хіміотерапія
Хіміотерапія — це лікування препаратами, які 
зупиняють життєвий цикл клітин. Внаслідок 
цього ракові клітини втрачають здатність 
до відтворювання. Хіміотерапія також може 
призвести до самознищення клітин.

Для лікування раку ротоглотки зазвичай 
використовуються цисплатин, карбоплатин, 
5-фторурацил (5-FU) і доцетаксел. Є також інші 
препарати, які використовуються рідше, але теж 
можуть бути ефективними.  

Таргетна терапія
Таргетна терапія — це лікування препаратами, 
які зупиняють деякі механізми росту ракових 
клітин. Цетуксимаб — це препарат таргетної 
терапії, який зупиняє сигнали росту від структури 
під назвою рецептор епідермального фактора 
росту (epidermal growth factor receptor — EGFR), 
розташованої на поверхні ракових клітин. Він 
також дає змогу імунним клітинам знищувати 
ракові клітини. 

Імунотерапія
Т-лімфоцити є різновидом лейкоцитів (білих 
кров’яних клітин). Вони допомагають нам 
боротися із захворюваннями, зокрема з раком. 
Але вони не здатні атакувати ракові клітини, які 
мають білок під назвою PD-L1.

Інгібітори імунних контрольних точок — це один 
із типів імунотерапевтичних препаратів. До них 
належать пембролізумаб і ніволумаб. Їхня дія 
дає змогу Т-лімфоцитам атакувати ракові клітини 
з білком PD-L1.

Підсумки
 � Ротоглотка — це середня частина горла, 

яка знаходиться позаду рота.

 � Більшість ракових пухлин ротоглотки 
утворюються з клітин, які вистилають 
поверхню основи язика, мигдаликів, м’якого 
піднебіння та стінок середньої частини 
глотки.

 � Вживання тютюну та інфекція ВПЛ можуть 
збільшити ймовірність захворіти на рак 
ротоглотки.

 � Не всі пацієнти із раком ротоглотки 
отримують однакове лікування. Ваші лікарі 
підберуть лікування саме для вас.
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2 Обстеження на рак ротоглотки Загальні обстеження для оцінки стану здоров’я

Для виявлення раку ротоглотки та 
планування лікування необхідні 
достовірні результати обстежень. У 
цьому розділі описано обстеження та інші 
види медичної допомоги, які ви можете 
отримати до початку лікування раку.

Для планування лікування лікарі-онкологи 
використовують різні джерела інформації. Одним 
із цих джерел є ви. Повідомте лікарям про свої 
проблеми та бажані цілі лікування. Разом ви 
зможете дійти потрібного рішення. Обстеження 
та інші види медичної допомоги, які ви можете 
отримати, зазначені у довідковій таблиці 1.

Загальні обстеження для 
оцінки стану здоров’я
Анамнез
Ваш лікар захоче дізнатися, які проблеми зі 
здоров’ям ви мали протягом життя, та про 
методи їхнього лікування. Будьте готові говорити 
про наведене далі.

 � Захворювання. 

 � Травми.

 � Стан здоров’я. 

 � Симптоми.

 � Лікарські засоби.

 � Уживання тютюну (зараз або в минулому).

Сімейний анамнез
Деякі види раку та інші проблеми зі здоров’ям 
можуть бути спадковими. Тому лікар запитає вас 
про медичний анамнез ваших близьких кровних 
родичів. До таких родичів належать ваші брати 
та сестри, батьки, бабусі та дідусі. Будьте готові 
розповісти, хто мав які захворювання й у якому 
віці. 

Довідкова таблиця 1
Медична допомога перед початком 
лікування раку

Анамнез

Медичний огляд, зокрема обстеження голови та шиї

Скринінг на дистрес

КТ із контрастуванням, МРТ із контрастуванням, 
або КТ і МРТ ротоглотки та шиї

ФДГ-ПЕТ/КТ за необхідності

КТ грудної клітки, якщо необхідно, з 
контрастуванням або без нього

Ендоскопія за необхідності

Біопсія

Тест на ВПЛ на зразку пухлини

Обстеження перед наркозом за необхідності

Стоматологічний огляд із панорамним знімком за 
необхідності

Перевірка мовлення або ковтання за необхідності

Оцінка харчування за необхідності

Перевірка слуху за необхідності

Лікування тютюнової залежності за необхідності

Консультування з питань фертильності за 
необхідності

Лікарські засоби

Ми рекомендуємо взяти на візит до 
лікаря список лікарських засобів, 
які ви отримували раніше та 
отримуєте зараз. 
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Медичний огляд
Медичний огляд — це обстеження вашого 
організму. Це робиться для пошуку ознак 
захворювання. Огляд також потрібен, щоб 
оцінити можливі варіанти лікування.

Слід очікувати, що лікар огляне й перевірить 
наведене далі. 

 � Температура тіла. 

 � Артеріальний тиск. 

 � Пульс і частота дихання. 

 � Маса тіла.

 � Прослухає ваші легені, серце та кишечник.

 � Огляне очі, шкіру, ніс, вуха та ротову 
порожнину.

 � Вивчить розмір і щільність органів.

 � Перевірить чутливість до дотику та рівень 
болю.

Обстеження голови та шиї
Обстеження голови та шиї є основною умовою 
складання плану лікування. Ваш лікар уважно 
огляне ваше горло, ротову порожнину, ніс і вуха. 
Лікар обмацає ділянку під нижньою щелепою та 
вздовж шиї в пошуках ущільнень. 

Щоб зазирнути всередину горла, лікар може 
використовувати спеціальний пристрій. Одним 
із типів пристроїв є маленьке дзеркало, подібне 
до того, яким користуються стоматологи. Лікар 
також може оглянути горло за допомогою 
волоконно-оптичного ендоскопу.

Скринінг на дистрес
Дистрес — це неприємне переживання 
психічного, фізичного, соціального або духовного 
характеру. Він може вплинути на те, як ви 
думаєте, почуваєтеся або дієте. Проявами 
дистресу можуть бути наведені далі почуття.

 � Сум.

 � Страх.

 � Безпорадність.

 � Занепокоєння.

 � Гнів.

 � Провина. 

Кожен пацієнт, у якого діагностовано рак, 
відчуває дистрес того чи іншого ступеня в певний 
момент часу. Розвиток дистресу в пацієнтів із 
раком очікуваний. 

Почуття дистресу може бути незначною 
проблемою, а може й серйозно ускладнювати 
життя. Ви можете бути так сильно засмучені, 
що не зможете робити нічого з того, що робили 
раніше. Людям із раком голови та шиї загрожує 
депресія.

Персонал, який надає вам послуги з лікування, 
має знати про ваші почуття. Це важливо. Вас 
можуть попросити заповнити опитувальник, щоб 
оцінити ступінь вашого дистресу. 

У разі потреби персонал, який надає вам послуги 
з лікування, може допомогти вам. Допомога 
може включати групи підтримки, психотерапію 
або ліки. Дехто почувається краще, займаючись 
фізичними вправами, розмовляючи з близькими 
або використовуючи методи релаксації. У нагоді 
можуть стати ресурси громади, наприклад групи 
підтримки та оздоровчі центри.
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Відвідайте цю сторінку, щоб дізнатися більше 
про дистрес, пов’язаний із раком: NCCN.org/
patients/guidelines/cancers.aspx#distress.

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 кровоток. 
Вона полегшує тлумачення знімків. Повідомте 
лікаря, 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.

КТ або МРТ голови та шиї
Для оцінки первинної пухлини та шийних 
лімфатичних вузлів можна використовувати різні 
методи візуалізації. До таких методів належать 
комп’ютерна томографія (КТ) і магнітно-
резонансна томографія (МРТ).

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 3-D 
зображення. Контрастна речовина потрібна.

За допомогою МРТ отримують 3-D зображення, 
як і в результаті КТ. На відміну від КТ, зображення 
створюються за допомогою магнітного поля та 
радіохвиль. МРТ дозволяє побачити більше 
деталей м’яких тканин, ніж КТ.

МРТ застосовують, якщо варіант КТ не 
розглядається. Іноді МРТ роблять на додаток до 

Я пережила страхи невідомого та 
можливих побічних ефектів. Я — 
живий доказ того, що цю битву 
можна виграти!»

— Деббі, 
пацієнтка, яка перенесла рак 
голови та шиї

“

http://NCCN.org/patients/guidelines/cancers.aspx#distress
http://NCCN.org/patients/guidelines/cancers.aspx#distress
https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx
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КТ. Для м’яких тканин і нервів МРТ може бути 
краще за КТ. Контрастна речовина потрібна.

ФДГ-ПЕТ/КТ
У деяких випадках КТ можна поєднувати із 
позитронно-емісійною томографією (ПЕТ). При 
спільному використанні їх називають ПЕТ/КТ. 
Для ПЕТ необхідно вводити радіоіндикатор у 
кровоток. Це дозволяє виявити навіть незначні 
ознаки пухлини.

Ваші лікарі можуть призначити вам ПЕТ/КТ із 
радіоактивною міткою — фтордезоксиглюкозою 
(ФДГ). Процедура використовується для 
визначення первинної пухлини. Також вона 
використовується для пошуку пухлини у 
лімфатичних вузлах або віддалених частинах 
тіла. Завдяки цій процедурі можна виявити 
пухлину, яку не було видно при використанні 
інших процедур візуалізації.

КТ грудної клітки
КТ грудної клітки використовується для пошуку 
пухлини у грудній клітці. Вам необхідно буде 
зробити цю процедуру, якщо рак поширився 
на лімфатичні вузли. Також цю процедуру 
виконують, якщо у вас високий ризик раку легені. 
Контрастну речовину можуть використовувати 
або не використовувати.

Ендоскопічне обстеження
Деякі пацієнти проходять ендоскопічне 
обстеження. Ендоскоп — це ручний пристрій, 
який використовується для того, щоб оглянути 
ваш організм ізсередини. Лікар вводить тонку 
трубчасту частину ендоскопа через ніс або рот. 
На кінчику ендоскопа розташоване джерело 
світла й крихітна камера. За допомогою 
ендоскопа ваш лікар визначить розмір пухлини. 

Апарат КТ

Зображення внутрішніх 
органів 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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Біопсія
Біопсія — це процедура, під час якої забирають 
зразки тканини або біологічної рідини для 
дослідження. Лікарі приймають рішення 
про місце біопсії на основі результатів 
медичного огляду та візуалізації. У лабораторії 
патоморфолог вивчає зразки за допомогою 
мікроскопа. За результатами лабораторних 
аналізів роблять висновок про наявність раку. 

Існують різні види біопсій. 

 � Ваш лікар може використовувати 
інструмент, схожий на ножиці, щоб 
видалити частину пухлини або всю пухлину. 

 � Під час операції, яка називається 
тонзилектомією, можуть видалити весь 
мигдалик для дослідження.

 � Тонкоголкова аспіраційна біопсія (ТГАБ), 
що дозволяє взяти невелику кількість 
клітин, найчастіше використовується для 
діагностики пухлин на шиї. 

Усі результати біопсії включаються до 
патоморфологічного (гістологічного) висновку. 
Цей висновок буде надіслано вашому лікарю. 
Попросіть, щоб вам дали копію та призначили 
зустріч для обговорення результатів. Робіть 
нотатки та ставте запитання.

Тест на ВПЛ
Не всі пацієнти із ВПЛ мають рак ротоглотки. 
Але між цим вірусом і раком є дуже тісний 
зв’язок. Кожен пацієнт із раком ротоглотки 
має пройти дослідження зразків пухлини для 
тесту на ВПЛ. Може бути достатньо зразка, 
отриманого за допомогою ТГАБ. 

В лабораторії передбачено кілька тестів 
на ВПЛ. Експерти NCCN рекомендують 
імуногістохімічний аналіз (ІГХ) на маркер 

Командна робота

Для лікування раку носоглотки потрібна 
команда медичних спеціалістів. Персонал, 
який надає вам послуги з лікування, 
нараховує таких спеціалістів:

	3 онколог-радіолог;

	3 лікар-онколог;

	3 щелепно-лицевий хірург; 

	3 медсестра;

	3 патоморфолог; 

	3 рентгенолог; 

	3 онкостоматолог; 

	3 офтальмолог;

	3 отоларинголог;

	3 пластичний хірург;

	3 логопед;

	3 фізіотерапевт; 

	3 дипломований дієтолог;

	3 координатор; 

	3 фахівець із психічного здоров’я;

	3 фахівець із підтримувальної терапії.
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p16. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) і 
гібридизація in situ (in situ hybridization, ISH) 
є іншими лабораторними тестами, які можна 
використовувати.

Обстеження перед введенням 
у наркоз
Засоби для наркозу — це препарати, які 
запобігають виникненню болю під час 
процедури або операції. Для великих операцій 
використовують загальний наркоз. Завдяки 
наркозу вас вводять у стан, схожий на сон. 
Анестезіолог — це лікар, який здійснює введення 
в наркоз.

Анестезіолог оцінить, чи безпечно виконувати 
вам загальний наркоз. Лікар може переглянути 
ваші медичні записи, задати вам запитання та 
провести медичний огляд. Іноді призначають 
додаткове обстеження. 

Інші обстеження
В області голови та шиї розташовано багато 
важливих органів. Рак ротоглотки або його 
лікування можуть спричинити проблеми з 
одним або декількома з них. Залежно від ваших 
симптомів і результатів обстеження на рак 
вам можуть призначити одне або декілька з 
наведених далі обстежень. 

 � Стоматологічний огляд.

 � Перевірка мовлення та ковтання.

 � Оцінка харчування.

 � Перевірка слуху.

Стоматологічний огляд
За необхідності стоматологічний огляд може 
допомогти лікарю-онкологу скласти план 
лікування. До того ж такий огляд може запобігти 
проблемам зі здоров’ям, викликаним лікуванням. 

Якщо таких проблем буде менше, лікування 
раку буде ефективнішим. Попросіть у своєму 
онкологічному центрі надати вам список 
місцевих стоматологів, які можуть допомогти.

Під час обстеження стоматолог огляне вашу 
ротову порожнину та зуби. Вам також можуть 
зробити рентгенологічне обстеження зубів. 
Поставлять пломби. Видалять нездорові 
зуби, щоб уникнути проблем під час або після 
лікування. Лікуватимуть також захворювання 
порожнини рота.

Ваш стоматолог навчить вас, як доглядати за 
зубами. Потрібні правильне чищення зубів 
щіткою та зубною ниткою, а також дієта. До 
початку лікування раку вам можуть виготовити на 
замовлення капу для обробки фтором. 

Лікування раку може спричинити проблеми із 
зубами. Ваш стоматолог розповість вам про ці 
проблеми. Ви також дізнаєтеся, як запобігти 
таким проблемам чи зупинити їхній розвиток.

Панорамне рентгенологічне обстеження 
(Panorex)
Панорамне рентгенологічне обстеження 
(Panorex) дозволяє обстежувати не тільки зуби. 
Це рентгенологічне обстеження усієї порожнини 
рота. На ньому можна побачити, чи пухлина не 
поширилася на щелепу. За потреби ви можете 
пройти це обстеження на додаток до звичайного 
рентгенологічного обстеження.

Перевірка мовлення та ковтання
Рак горла або його лікування може викликати 
проблеми з мовленням або ковтанням. Якщо у 
вас виникли або виникнуть проблеми, вам слід 
звернутися до логопеда. До початку лікування 
раку логопед оцінить, наскільки добре ви 
говорите та ковтаєте. 

Логопед буде спостерігати та слухати, як ви 
говорите та їсте. Ви також можете пройти 
тест на ковтання, який називається відео-
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рентгеноскопічне обстеження. Вам нададуть 
план терапії для усунення проблем.

Оцінка харчування
Деякі види раку горла ускладнюють прийом їжі. 
Може бути боляче жувати або ковтати. У такому 
разі, перш ніж розпочати лікування раку, ви 
можете звернутися до дипломованого дієтолога. 
Будьте готові розповісти, що ви їсте та п’єте. На 
основі ваших відповідей дієтолог складе для вас 
план харчування.

Щодо вас можуть розглянути доцільність 
використання зонду для штучного харчування. 
Зонд для штучного харчування може стати в 
нагоді зараз, якщо у вас проблеми з ковтанням і 
ви втрачаєте вагу. Проблеми з ковтанням можуть 
погіршитися під час лікування раку, тому зонд 
для штучного харчування може знадобитися 
вчасно.

Існують різні типи зодів для штучного 
харчування. Назогастральний зонд вводиться 
через ніс у горло та далі в шлунок. Пристрій 
для проведення черезшкірної ендоскопічної 
гастростомії (ЧЕГ), який має форму трубки, 
вводиться через шкіру безпосередньо в шлунок.

Перевірка слуху
Рак ротоглотки або його лікування може 
негативно вплинути на вуха. Ракова пухлина 
може рости й тиснути на частину внутрішнього 
вуха, що називається євстахієвою трубою. Серед 
симптомів раку — часті вушні інфекції, втрата 
слуху, біль або дзвін у вухах. За потреби лікар-
онколог може призначити вам перевірку слуху. 

Терапія куріння
Якщо Ви курите або жуєте тютюн, важливо 
кинути курити. Ці фактори можуть викликати різні 
види раку, зокрема рак голови та шиї. Вони також 
можуть обмежувати ефективність лікування раку. 

Нікотинова залежність відноситься до 
залежностей, яких найважче позбутися. Стрес 
через рак може ускладнити спроби кинути 
курити. Допомога є. Дізнайтеся у свого лікаря 
про консультації та ліки, які допоможуть вам 
кинути курити.

Якщо у вас діагностували рак, 
звертайтеся до онкологічної лікарні! 
Після цього зверніться до іншої 
онкологічної лікарні для отримання 
думки іншого спеціаліста. Таким 
чином вирішуватиметься ваша 
доля, між життям і смертю, від цього 
залежатиме якість вашого життя 
після лікування».

— Пол, 
пацієнт, який переніс рак 
мигдаликів, пов’язаний із ВПЛ

“
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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 
безпліддям. Безплідною може стати людина 
будь-якої статі. Запитайте онколога про 
існування ризику безпліддя для вас.

Ви можете планувати завагітніти після лікування 
раку або ще не впевнені у цьому. Вас можуть 
скерувати до репродуктолога. Репродуктологами 
називають спеціалістів, які допомагають людям 
зачинати дітей і вагітніти. Цей лікар пояснює 
пацієнтам, як вони можуть стати батьками після 
лікування.

Підсумки
 � Медичний анамнез — це звіт про всі минулі 

та нинішні проблеми зі здоров’ям і про всі 
види лікування, яке ви колись отримували. 
Будьте готові до того, що вам будуть 
ставити запитання про ваше здоров’я та 
здоров’я деяких членів сім’ї.

 � Медичний огляд — це обстеження вашого 
організму. Під час огляду голови та шиї ваш 
лікар уважно огляне ваше горло, ротову 
порожнину, ніс і вуха.

 � Люди з раком голови та шиї схильні до 
депресії. Персонал, який надає вам послуги 
з лікування, може допомогти.

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

 � Під час біопсії для дослідження беруть 
невеликий шматочок тканини. Це необхідно, 
щоб визначити, чи є у вас рак.

 � Щоб оглянути горло, лікар введе ендоскоп 
на певну довжину через ніс або рот.

 � Зразок пухлини слід перевірити на ВПЛ.

 � Рак ротоглотки та його лікування можуть 
спричинити проблеми з важливими 
органами в голові та шиї. Ваш лікар-онколог 
може призначити вам обстеження у інших 
фахівців. 

 � Якщо ви палите, персонал, який надає вам 
послуги з лікування, може допомогти вам 
кинути палити.

 � Зверніться до репродуктолога, якщо ви 
плануєте мати дитину після лікування раку 
та перебуваєте в групі ризику безпліддя.

Особи, які здійснюють догляд за 
пацієнтами, мають розуміти суть 
захворювання. Для них лікування теж 
є складним процесом, як і для їхніх 
близьких».

— Лінда, 
пацієнтка, яка перенесла рак 
голови та шиї

“
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У цьому розділі йдеться про початкове 
лікування ВПЛ-негативного раку 
ротоглотки. Варіанти лікування залежать 
від стадії раку та інших факторів. 
Обговоріть зі своїми лікарями, які 
варіанти з цього розділу підходять саме 
для вас.

Огляд

Рак ротоглотки, не пов’язаний з вірусом папіломи 
людини (ВПЛ) та рак, пов’язаний з ВПЛ, — це 
зовсім різні захворювання. Рак ротоглотки, 
який не пов’язаний з ВПЛ, називається ВПЛ-
негативним. У цьому розділі розповідається про 
перші кроки лікування ВПЛ-негативного раку 
ротоглотки.

Лікування раку ротоглотки включає лікування 
раку та підтримку пацієнтів. У багатьох випадках 
ВПЛ-негативний рак ротоглотки є виліковним. 
Якщо вилікувати рак неможливо, метою 
лікування буде полегшення симптомів, контроль 
росту пухлини та подовження життя. Під час і 
після лікування раку ви можете приходити на 
зустрічі з медичними працівниками, чиєю метою 
є покращення якості вашого життя.

Багатопрофільна команда фахівців 
Багатопрофільна команда складається із 
фахівців різних галузей медицини. Наприклад, 
фахівець із хірургії голови та шиї, радіаційний 
онколог та медичний онколог. Важливо, 
щоб ваші дані були перевірені фахівцями 
багатопрофільної команди.

Ви теж є частиною команди. Фахівці мають 
пояснити вам план лікування, який є кращим для 
вас. Запитайте про переваги та недоліки плану. 
Запитайте про будь-які інші варіанти лікування. 
Повідомте команду про свої проблеми та бажані 
цілі лікування.

Стадія раку
Лікарі плануватимуть ваше початкове лікування 
на підставі багатьох чинників. Ці чинники 
включають ваш вік і фізичний стан. Лікування 
також залежатиме від виду раку. Один із 
найважливіших чинників — стадія раку. Стадії 
ВПЛ-негативного раку ротоглотки пояснюються в 
наступному розділі.

Початкове лікування
Початкове лікування — це головне лікування 
раку. Воно може включати місцеве лікування, 
системну терапію або і те, й інше. 

 � Місцеве лікування націлене на видалення 
раку в конкретній ділянці. Воно включає 
променеву терапію та хірургічне втручання. 

 � Системне лікування передбачає лікування 
раку у всьому тілі. Це хіміотерапія, таргетна 
терапія й імунотерапія.

Поширеним методом лікування раку ротоглотки 
є променева терапія із системною терапією. 
Обидва методи лікування застосовуються 
одночасно. Це комбіноване лікування іноді 
називають «комбінованою променевою терапією 
та системною терапією».

Ад’ювантна терапія
Ад’ювантна терапія допомагає запобігти 
поверненню рака. Іноді її призначають після 
операції або променевої терапії. Наприкінці 
цього розділу пояснюється, кому може 
знадобитися ад’ювантна терапія та які є методи 
лікування.
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ДЕТАЛЬНО 
Схеми системної терапії

Системна терапія,  
що застосовується 

з іншими методами лікування 
Схеми, що застосовуються разом 
із променевою терапією для 
початкового лікування
Переважний варіант
• Цисплатин у високих дозах.
• Карбоплатин, інфузійний 5-FU.
Інше
• 5-FU, гідроксисечовина.
• Карбоплатин, паклітаксел.
• Цетуксимаб.
• Цисплатин, інфузійний 5-FU.
• Цисплатин, паклітаксел.
• Цисплатин щотижня.

Схеми, що застосовуються разом 
із променевою терапією для 
додаткового лікування
Переважний варіант
• Цисплатин.
Інше
• Жодного.

Індукційні схеми
Переважний варіант
• Доцетаксел, цисплатин, 5-FU.
Інше
• Паклітаксел, цисплатин, інфузійний 5-FU.

Схеми, що застосовуються разом 
із променевою терапією після 
індукційного лікування
Переважний варіант
• Карбоплатин щотижня.
• Цисплатин щотижня.
Інше
• Цетуксимаб щотижня.

Системна терапія окремо:
Схеми терапії першої лінії
Переважний варіант
• Цетуксимаб (цисплатин або 

карбоплатин), 5-FU.
• Пембролізумаб (цисплатин або 

карбоплатин), 5-FU.
• Пембролізумаб для лікування раку з 

маркером PD-L1.
Інше
• Цисплатин, цетуксимаб.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

доцетаксел.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

паклітаксел.
• Цисплатин, 5-FU.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

доцетаксел, цетуксимаб.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

паклітаксел, цетуксимаб.
• Цисплатин.
• Карбоплатин.
• Паклітаксел.
• Доцетаксел. 
• 5-FU.
• Метотрексат.
• Цетуксимаб.
• Гемцитабін.
• Капецитабін.

Схеми терапії другої лінії
Переважний варіант
• Ніволумаб, якщо терапія препаратами 

платини виявилась неефективною.
• Пембролізумаб, якщо терапія 

препаратами платини виявилась 
неефективною.

Інше
• Цисплатин, цетуксимаб.
• Цисплатин (доцетаксел або паклітаксел). 
• Карбоплатин (доцетаксел або 

паклітаксел).
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Стадія раку

Стадія раку — це оцінка масштабів поширення 
раку в організмі. Ваш лікар використовує це 
для багатьох речей. Наприклад, для оцінки 
перспективи раку (прогноз). Цей показник є 
важливим для вибору тактики лікування, а також 
для дослідження.

Для визначення стадії раку ротоглотки 
використовується система стадіювання раку 
Американського об’єднаного комітету з раку 
(American Joint Committee on Cancer, AJCC). У 
цій системі літери T, N і M описують ступінь раку.

Оцінка Т
Показник Т описує ріст початкової пухлини. 
Початкова пухлина являє собою масу ракових 
клітин в ротоглотці. Оцінка T заснована на 
2 факторах.

 � Розмір первинної пухлини.

 � Розростання первинної пухлини в прилеглі 
структури.

ВПЛ-негативний рак ротоглотки утворює 
первинну пухлину, яка з часом збільшується. 
Пухлина також може проростати в прилеглі 
тканини в міру свого розвитку. Прикладом є 
розростання клаптя тканини біля основи язика, 
який називається надгортанником.

Оцінка N
Оцінка N описує ураження раком прилеглих 
лімфатичних вузлів. Більшість із цих вузлів 
знаходиться на шиї. Рак ротоглотки часто 
поширюється на лімфатичні вузли, які 
знаходяться поруч з яремними судинами на шиї. 

Оцінка N заснована на 4 факторах.

 � Кількість лімфатичних вузлів, уражених 
раком.

 � Розмір лімфатичних вузлів, уражених 
раком.

 � Чи лімфатичні вузли, вражені раком, 
знаходяться на тій самій стороні шиї, що й 
первинна пухлина, чи на протилежній.

 � Поширення пухлини зсередини 
лімфатичного вузла назовні, що 
називається екстранодальним поширенням.

Оцінка M
Оцінка M показує, чи поширився рак на частини 
тіла, віддалені від ротоглотки. ВПЛ-негативний 
рак ротоглотки найчастіше поширюється на 
легені. Рідше рак поширюється віддалено на 
кістки та печінку.

Стадії з 0 до 4C
Стадія раку складається з комбінацій балів 
TNM та має прогностичне значення. Стадії раку 
для ВПЛ-негативного раку ротоглотки варіюють 
від стадії 0 до стадії 4. Стадія 4 групується за 
літерами A, B і C. Лікарі вказують ці стадії таким 
чином: стадія 0, стадія I, стадія II, стадія III, 
стадія IVA, стадія IVB та стадія IVC.

 � Стадія 0 — це не рак, а аномальні клітини 
тканин горла, які можуть стати раковими.

 � Стадії 1, 2, 3, 4A, 4B та 4C — це рак.

Стадія перед початком будь-якого лікування 
називається клінічною стадією. Стадія після 
операції називається патоморофологічною 
стадією. Клінічні стадії ВПЛ-негативного раку 
ротоглотки описані в Довідковій таблиці 2.
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Довідкова таблиця 2
Клінічні стадії ВПЛ-негативного раку ротоглотки
Стадія 1
T1, N0, M0 Пухлина Т1 має розмір 2 см або менше. Рак не поширився за межі горла (N0, M0).

Стадія 2
T2, N0, M0 Пухлина Т2 більша за Т1, але не більше 4 см. Не відмічається поширення раку.

Стадія 3
T1, N1, M0
T2, N1, M0

Ці пухлини схожі на пухлини стадії 1 або 2, але поширилися на 1 лімфатичний вузол 
(N1). Вузол знаходиться на тій же стороні шиї, що і пухлина. Він має розмір 3 см або 
менше.

T3, N0, M0
T3, N1, M0

Пухлина Т3 розміром більше 4 см або проросла в надгортанник. Деякі з цих пухлин 
поширилися на 1 лімфатичний вузол (N1). Вузол знаходиться на тій же стороні шиї, 
що й пухлина, і має розмір 3 см або менше.

Стадія 4А

T4a, N0, M0
T4a, N1, M0

Пухлина T4a поширилася на голосовий апарат, м’яз язика або кістки, що утворюють 
ротову порожнину (тобто медіальну крилоподібну кістку, тверде піднебіння, щелепу). 
Деякі з цих пухлин поширилися на 1 лімфатичний вузол (N1). Вузол знаходиться на 
тій же стороні шиї, що й пухлина, і має розмір 3 см або менше.

T1, N2, M0
T2, N2, M0
T3, N2, M0
T4a, N2, M0

Первинна пухлина будь-якого розміру може проростати в надгортанник, голосовий 
апарат, м’язи язика або кістки, що утворюють ротову порожнину. N2 означає, що ці 
пухлини поширилися на наведене далі.

• 1 вузол, як при N1, але вузол більше 3 см, але не більше 6 см.
• Або 2 чи більше вузлів, які розташовані з будь-якого боку шиї і мають розмір 

6 см або менше.

Стадія 4B
T1, N3, M0
T2, N3, M0
T3, N3, M0
T4a, N3, M0

Первинна пухлина будь-якого розміру може проростати в надгортанник, голосовий 
апарат, м’язи язика або кістки, що утворюють ротову порожнину. N3 означає 
наведене далі.

•  Принаймні 1 лімфатичний вузол, уражений раком, має розміри більше 6 см.
• Або пухлина поширилася від центра лімфатичного вузла назовні.

T4b, будь-яка 
N, M0

Пухлина T4b поширилася на наведене далі.
• М’язи або кістки, які рухають щелепу, на верхню частину горла або череп. 
• Чи навколо сонної артерії. 

Деякі з цих пухлин поширилися на лімфатичні вузли.

Стадія 4C
Будь-яка T, 
будь-яка N, M1 Рак поширився далеко від ротоглотки, наприклад у легені (M1).
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Початкове лікування

Варіанти початкового лікування здебільшого 
залежать від стадії раку. Цілі лікування можуть 
відрізнятися на різних стадіях раку. Запитайте 
персонал, який надає вам послуги з лікування, 
про цілі лікування. Також запитайте їх, чого вам 
слід очікувати під час і після лікування.

Початкове лікування раннього та 
розповсюдженого ВПЛ-негативного 
раку
Ранні стадії раку — це стадії 1, 2 та 3 (Т1 або Т2). 
Стадії розповсюдженого раку — це стадія 3 (T3), 
стадія 4A та стадія 4B (T1 — T4a). Варіанти 
початкової терапії раку на ранній та 
розповсюдженій стадіях наведені в довідковій 
таблиці 3.

Променева терапія
Для раннього раку променева терапія сама 
по собі може використовуватися як основний 
метод лікування. При використанні для цього її 
називають радикальною променевою терапією. 
Терапія застосовується до пухлини горла та 
будь-яких уражених раком лімфатичних вузлів. 
Див. Хірургічне втручання після променевої 
терапії в цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Хірургічне втручання
У випадках раннього та розповсюдженого 
раку варіантом лікування може бути хірургічне 
втручання. Для цього пухлину в горлі видаляють 
разом із частиною здорової на вигляд тканині 
навколо її краю. Лімфатичні вузли також можуть 
бути видалені з кількох ділянок шиї. Видалення цих 
лімфатичних вузлів називають шийною дисекцією. 
Див. Ад’ювантна терапія після хірургічного 
втручання у цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Довідкова таблиця 3
Початкове лікування раннього та розповсюдженого ВПЛ-негативного раку

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3 
T1, N1, M0
T2, N1, M0

Доступні наведені далі 3 варіанти.
• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як зазначено в 

довідковій таблиці 5.
• Хірургічне втручання, потім додаткове лікування, якщо вказано в 

довідковій таблиці 7.
• Клінічні випробування.

Можливий четвертий варіант для стадії 3 (T1 або T2)
• Променева терапія із системною терапією, потім діагностична 

візуалізація, як зазначено в довідковій таблиці 5.

Стадія 3 
T3, N0, M0
T3, N1, M0
Стадія 4А
Стадія 4B
T1 — T4a, N3, M0

Доступні наведені далі 3 варіанти.
• Променева терапія із системною терапією, потім діагностична 

візуалізація, як зазначено в довідковій таблиці 5.
• Хірургічне втручання, потім додаткове лікування, якщо вказано в 

довідковій таблиці 7.
• Клінічні випробування.
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Променева терапія із системною 
терапією
У випадку розповсюдженого раку стандартним 
варіантом є променева терапія із системною 
терапією. Це також варіант для лікування раку 
на ранній стадії 3 (T1 або T2) , але необхідні 
додаткові дослідження, щоб дізнатися, 
наскільки цей варіант є ефективним. Див. 
Хірургічне втручання після променевої терапії 
в цьому розділі, щоб дізнатися, чи знадобиться 
вам додаткове лікування.

Клінічні випробування
У випадках раннього та розповсюдженого 
раку варіантом лікування може бути участь 
у клінічному випробуванні. Запитайте у 
своїх лікарів, чи ведуться зараз клінічні 
випробування, які підійдуть саме вам. Завдяки 
клінічним випробуванням можна отримати 
відповіді на такі запитання, як наведені далі.

 � Чи менші дози опромінення діють так само, 
як і вищі?

 � Як діє протонне випромінювання порівняно 
з фотонним? 

Підтримувальна терапія

Підтримувальна терапія спрямована на 
покращення якості вашого життя. Вона 
включає корекцію проблем зі здоров’ям, 
спричинених раком або його лікуванням. 
Іноді її також називають паліативним 
лікуванням. Підтримувальна терапія є 
важливою для всіх, а не тільки для людей, 
чиє життя добігає кінця. 

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.

Побічні ефекти залежать від багатьох 
факторів. Ці фактори включають тип терапії, 
тривалість лікування або дозу препарату та 
особливості організму пацієнта.

Попросіть персонал, який надає вам 
послуги з лікування, надати повний список 
побічних ефектів вашого методу лікування. 
Також повідомляйте їм про появу будь-яких 
нових симптомів або погіршення наявних. 
Можливо, є способи, які допоможуть вам 
почуватися краще. Також є способи запобігти 
деяким побічним ефектам.

Дізнайтесь у інших пацієнтів, як слід 
боротися з побічними ефектами 
опромінення, які можуть виникнути. 
Дізнайтеся, як інші справляються з 
лікуванням, вирішують проблеми 
з харчуванням і втратою ваги, а 
також які продукти та препарати 
краще вживати для полегшення 
дискомфорту».

— Філ, 
пацієнт, який переніс рак голови 
та шиї

“
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Початкова терапія значною мірою 
розповсюдженого ВПЛ-негативного раку
Значною мірою розповсюджені стадії раку — це 
стадії 4B (T4b) і 4C. Цей розділ також стосується 
ранніх стадій, які не піддаються хірургічному 
лікуванню. Методи лікування значною мірою 
розповсюдженого раку наведені в довідковій 
таблиці 4.

Стадія 4С також називається метастатичним 
раком. Деякі пацієнти з раком у віддалених 
частинах тіла також мають рак в ротоглотці або 
поблизу неї. У такому разі у ваших лікарів може 
бути один план лікування локорегіонарного раку 
та інший план лікування метастазів.

Довідкова таблиця 4
Початкова терапія значною мірою розповсюдженого ВПЛ-негативного раку

Рак, який 
неможливо 
вилікувати 
хірургічним 
шляхом, 
включно з 
наведеним 
далі
Стадія 4B
T4b, будь-яка 
N, M0

Для функціонального статусу на рівні 0 або 1 доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Променева терапія із системною терапією, потім діагностична візуалізація, як зазначено 

в довідковій таблиці 5.
• Індукційна системна терапія з одним із варіантів, зазначених нижче.

• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як зазначено в довідковій 
таблиці 5.

• Або променева терапія із системною терапією, потім діагностична візуалізація, як 
зазначено в довідковій таблиці 5.

Для функціонального статусу на рівні 2 доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як зазначено в довідковій таблиці 5.
• Променева терапія із системною терапією, потім діагностична візуалізація, як зазначено 

в довідковій таблиці 5.

Для функціонального статусу на рівні 3 або 4 доступні наведені далі 4 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Променева терапія як підтримувальна.
• Системна терапія одним препаратом (один препарат).
• Підтримувальна терапія.

Стадія 4C

Для функціонального статусу на рівні 0 або 1 доступні наведені далі 4 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант).
• Системна терапія (із застосуванням одного або кількох препаратів).
• За обмеженої кількості метастазів: хірургічне втручання, променева терапія або 

променева терапія із системною терапією.
• Підтримувальна терапія.

Для функціонального статусу на рівні 2 доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Системна терапія із застосуванням одного препарату.
• Підтримувальна терапія.

Для функціонального статусу на рівні 3 або 4 доступні наведені далі 2 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант).
• Підтримувальна терапія.
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Функціональний статус
Варіанти лікування, наведені в Довідковій 
таблиці 4, згруповані за функціональним 
статусом. Функціональний статус — це ваша 
здатність виконувати повсякденну діяльність. 
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 та 
проводити більшу частину активного 
часу на ногах, але не можете виконувати 
жодного виду робіт.

 � Оцінка 3 означає, що ви не можете 
виконувати дії із самообслуговування 
та жодного виду робіт і більшу частину 
активного часу проводите в ліжку.

 � Оцінка 4 означає повну втрату 
працездатності.

Клінічні випробування
Експерти NCCN віддають перевагу участі у 
клінічному випробуванні в разі значною мірою 
розповсюдженого раку. Запитайте у своїх лікарів, 
чи ведуться зараз клінічні випробування, які 
підійдуть саме вам.

Променева терапія із системною 
терапією
Для стадії 4B (T4b) променева терапія із 
системною терапією може бути варіантом, якщо 
дозволятиме ваш загальний стан здоров’я. Це 
також може бути варіантом для раку стадії 4С, 

ступінь поширення якого незначний. Див. 
Хірургічне втручання після променевої терапії 
в цьому розділі, щоб дізнатися, чи знадобиться 
вам додаткове лікування.

Для стадії 4B (T4b) менш поширеним підходом 
є отримання лише системної терапії як 
першої лінії лікування. Вона називається 
індукційною системною терапією. Згодом може 
застосовуватися променева терапія у комбінації 
із системною терапією або без неї. Див. 
Хірургічне втручання після променевої терапії 
в цьому розділі, щоб дізнатися, чи знадобиться 
вам додаткове лікування.

Променева терапія
Для стадії 4B (T4b) променева терапія сама 
по собі може бути варіантом, якщо системне 
лікування для вас потенційно є занадто 
шкідливим. При використанні як основного 
методу її називають радикальною променевою 
терапією. Променева терапія також може бути 
варіантом для раку стадії 4С, ступінь поширення 
якого незначний. Див. Хірургічне втручання 
після променевої терапії в цьому розділі, 
щоб дізнатися, чи знадобиться вам додаткове 
лікування.

Системна терапія
Системна терапія іноді може використовуватися 
як основний метод лікування. Іноді 
використовується більше одного препарату, 
оскільки вони відрізняються за принципом 
дії. В інших випадках використовується лише 
один препарат, тому побічні ефекти не будуть 
тяжкими.

Хірургічне втручання при метастазах
Хірургічне втручання може бути методом 
лікування певних випадків раку стадії 4С. 
Метастатична пухлина має займати обмежену 
ділянку, щоб її можна було видалити. Мета — 
контролювати ріст раку та запобігти симптомам.
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Підтримувальна терапія
Лікування раку може бути занадто шкідливим, 
якщо ваш бал за шкалою оцінки функціонального 
статусу зависокий. У такому разі надається 
підтримувальна терапія. Вона спрямована 
на покращення якості вашого життя. Іноді її 
називають паліативним лікуванням. 

Підтримувальна терапія включає лікування 
проблем зі здоров’ям, спричинених раком. 
Прикладом є застосування променевої терапії 
з метою знеболення. Запитайте персонал, який 
надає вам послуги з лікування, про найкращі 
методи підтримувальної терапії.

Ад’ювантна терапія

Якщо метою лікування є повне одужання, після 
початкового лікування можна застосовувати 
ад’ювантну терапію. Після початкового лікування 
у вашому тілі все ще може залишатися невелика 
кількість ракових клітин. Ад’ювантна терапія 
спрямована на ділянки, в яких можуть бути 
ракові клітини. Вона допомагає запобігти 
рецидивам раку.

Хірургічне втручання після 
променевої терапії
Шийна дисекція — це операція з видалення 
лімфатичних вузлів, у яких, імовірно, є ракові 
клітини. У деяких пацієнтів це може запобігти 
рецидиву раку в області шиї. У цьому розділі 
розповідається, кому може бути корисна шийна 
дисекція або інша операція після променевої 
терапії.

Обстеження на рак
Після променевого лікування лікар оцінить його 
результати. Щоб побачити справжні результати, 
може знадобитися кілька тижнів. Тому лікар 
може почекати від 4 до 8 тижнів після лікування, 
щоб провести клінічну оцінку.

Клінічна оцінка може передбачати наведене далі. 

 � Опитування щодо симптомів.

 � Медичне обстеження. 

 � Ендоскопія горла.

Вам також проведуть діагностичні дослідження з 
візуалізацією, щоб оцінити результати лікування. 
Методи візуалізації, що застосовуються, 
включають комп’ютерну томографію (КТ), 
позитронно-емісійну томографію та КТ (ПЕТ/КТ) і 
магнітно-резонансну томографію (МРТ). Методи 
візуалізації на основі клінічної оцінки наведені в 
довідковій таблиці 5. 

Кому потрібна операція?
Ваш лікар вирішить, чи потрібна операція, 
залежно від результатів обстежень. Операція не 
потрібна, якщо всі обстеження в нормі (немає 
підтвердження на рак). Можливо, вам потрібно 
буде пройти додаткові візуалізаційні обстеження, 
щоб допомогти прийняти рішення про лікування. 
Якщо обстеження однозначно підтвердять рак, 
знадобиться операція. Докладнішу інформацію 
про те, кому потрібне хірургічне втручання, див. у 
довідковій таблиці 6. 
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Довідкова таблиця 6
Хірургічне втручання після променевої терапії

Візуалізація підтвердила відсутність 
ознак раку

Операція не потрібна. Розпочати подальшу 
медичну допомогу.

Ваш лікар не виявив ознак раку, але 
ознаки раку виявили на КТ або МРТ

Можливо, вам потрібна шийна дисекція, але ваш 
лікар може спочатку призначити ФДГ-КТ/ПЕТ, 
принаймні через 12 тижнів після лікування, щоб 
легше було прийняти рішення про лікування.

Ваш лікар не виявив ознак раку, а 
результати ПЕТ/КТ не досить чіткі

Можливо, вам потрібна шийна дисекція, але ваш 
лікар може спочатку призначити ПЕТ/КТ, через 
3–6 місяців, щоб легше було прийняти рішення про 
лікування.

Ваш лікар не виявив ознак раку, але 
ознаки раку виявили на ПЕТ/КТ

Для підтвердження наявності раку може бути 
виконана біопсія. Вам можуть виконати операцію 
на горлі, шийну дисекцію або застосувати обидва 
методи.

Візуалізація підтвердила ознаки раку

Вам можуть виконати операцію на горлі, шийну 
дисекцію або застосувати обидва методи. Якщо 
хірургічне втручання не розглядається, див. 
довідкову таблицю 4 на предмет інших методів 
лікування. 

Довідкова таблиця 5
Візуалізація після променевої терапії

Ваш лікар не виявив 
ознак раку під час 
клінічної оцінки

Доступні наведені далі 2 варіанти.
• ФДГ-ПЕТ/КТ принаймні через 12 тижнів після лікування 

(переважний варіант); якщо виявлено рак, необхідна КТ із 
контрастуванням або МРТ із контрастуванням.

• КТ із контрастуванням, МРТ із контрастуванням, або і КТ і 
МРТ через 8–12 тижнів після лікування.

Ваш лікар виявив 
ознаки раку під час 
клінічної оцінки

Доступні наведені далі 2 варіанти.
• КТ із контрастуванням або МРТ із контрастуванням.
• ФДГ-ПЕТ/КТ.
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Ад’ювантна терапія після операції
Якщо вам зробили операцію, може знадобитися 
ад’ювантна терапія. У цьому розділі ад’ювантна 
терапія згрупована за стадією раку та 
несприятливими ознаками. Варіанти див. в 
довідковій таблиці 7.

До несприятливих ознак відносяться наведені 
далі.

 � Поширення пухлини зсередини 
лімфатичного вузла назовні 
(екстранодальне поширення).

 � Наявність ракових клітин у здоровій на 
вигляд тканині, яка була видалена разом із 
пухлиною (хірургічні краї).

 � Високі патоморфологічні оцінки T або N.

 � Ураження раком лімфатичних вузлів, які 
знаходяться в нижній і задній частинах шиї.

 � Поширення пухлини на нерви або судини.

Довідкова таблиця 7
Ад’ювантна терапія після операції з приводу ВПЛ-негативного раку

Стадія 1
Стадія 2
Стадія 3
T1, N1, M0
T2, N1, M0

Якщо несприятливих ознак не виявлено, ад’ювантна терапія не потрібна.
• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Якщо пухлина поширилася зсередини лімфатичного вузла назовні, передбачено 
наведений далі варіант.

• Променева терапія із системною терапією.

Якщо пухлина не поширилася зсередини лімфатичного вузла назовні, але ракові 
клітини виявлені у здоровій на вигляд тканині, видаленій разом із пухлиною, 
передбачено 3 варіанти. 

• Хірургічне втручання.
• Променева терапія.
• Променева терапія із системною терапією.

За наявності інших несприятливих ознак доступно 2 варіанти.
• Променева терапія.
• Променева терапія із системною терапією.

Стадія 3
T3, N0, M0
T3, N1, M0
Стадія 4А
Стадія 4B
T1 — T4a, 
N3, M0

За відсутності несприятливих ознак доступно 2 варіанти.
• Променева терапія.
• Розпочати подальшу медичну допомогу, якщо пухлина зменшилася до 

ранньої стадії.

Якщо ракові клітини виявлено в здоровій на вигляд тканині навколо пухлини або 
пухлина поширилася зсередини вузла назовні, варіантом є наведене далі.

• Променева терапія із системною терапією.

За наявності інших несприятливих ознак доступно 2 варіанти.
• Променева терапія.
• Променева терапія із системною терапією.
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Підсумки

 � Рак ротоглотки, який не пов’язаний з ВПЛ, 
називається ВПЛ-негативним. 

 � Мета терапії — вилікувати рак або зупинити 
його ріст. 

 � Стадіями ВПЛ-негативного раку ротоглотки 
є 1, 2, 3, 4А, 4В і 4С. 

 � Початкове лікування залежить від стадії 
раку та інших факторів. 

 � Для лікування раннього та 
розповсюдженого раку часто застосовують 
місцеву терапію. Місцева терапія включає 
променеву терапію, хірургічне втручання та 
комбінацію променевої терапії із системною 
терапією. 

 � Для лікування значною мірою 
розповсюдженого раку часто застосовують 
системну терапію. Променева терапія 
також може бути частиною лікування, якщо 
пухлина займає обмежену площу.

 � Клінічні випробування показані як 
варіант для лікування раку будь-якої 
стадії. Запитайте персонал, який надає 
вам послуги з лікування, про наявність 
клінічного випробування, що підійде саме 
вам. 

 � Вам можуть виконати шийну дисекцію, якщо 
після променевої терапії ракові клітини 
залишаться в шийних лімфатичних вузлах. 

 � Ви можете продовжити лікування після 
операції, якщо присутні ознаки того, що 
ракові клітини все ще є у вашому тілі.

Мені здається, що після всього 
пройденого лікування найважчим є 
зцілення».

— Річард, 
пацієнт, який переніс рак голови 
та шиї

“
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У цьому розділі йдеться про початкове 
лікування ВПЛ-позитивного раку 
ротоглотки. Варіанти лікування залежать 
від стадії раку та інших факторів. 
Обговоріть зі своїми лікарями, які 
варіанти з цього розділу підходять саме 
для вас.

Огляд
Рак ротоглотки, пов’язаний з вірусом папіломи 
людини (ВПЛ) і рак, не пов’язаний з ВПЛ, — це 
зовсім різні захворювання.  Рак ротоглотки, який 
пов’язаний із ВПЛ, називається ВПЛ-позитивним. 
У цьому розділі розповідається про перші методи 
лікування ВПЛ-позитивного раку ротоглотки.

Лікування раку ротоглотки включає лікування 
раку та підтримку пацієнтів. У багатьох випадках 
ВПЛ-позитивний рак ротоглотки є виліковним. 
Якщо вилікувати рак неможливо, метою 
лікування буде полегшення симптомів, контроль 
росту пухлини та подовження життя. Під час і 
після лікування раку ви можете приходити на 
зустрічі з медичними працівниками, чиєю метою 
є покращення якості вашого життя.

Багатопрофільна команда фахівців 
Багатопрофільна команда складається із 
фахівців різних галузей медицини. Наприклад, 
фахівець із хірургії голови та шиї, радіаційний 
онколог та медичний онколог. Важливо, 
щоб ваші дані були перевірені фахівцями 
багатопрофільної команди.

Ви теж є частиною команди. Фахівці мають 
пояснити вам план лікування, який є кращим для 
вас. Запитайте про переваги та недоліки плану. 
Запитайте про будь-які інші варіанти лікування. 
Повідомте команду про свої проблеми та бажані 
цілі лікування. 

Стадія раку
Лікарі плануватимуть ваше початкове лікування 
на підставі багатьох чинників. Ці чинники 
включають ваш вік і фізичний стан. Лікування 
також залежатиме від виду раку. Один із 
найважливіших чинників — стадія раку. Стадії 
ВПЛ-позитивного раку ротоглотки пояснюються в 
наступному розділі.

Початкове лікування
Початкове лікування — це головне лікування 
раку. Воно може включати місцеве лікування, 
системну терапію або і те, й інше. 

 � Місцеве лікування націлене на видалення 
раку в конкретній ділянці. Воно включає 
променеву терапію та хірургічне втручання. 

 � Системне лікування передбачає лікування 
раку у всьому тілі. Це хіміотерапія, таргетна 
терапія й імунотерапія.

Поширеним методом лікування раку ротоглотки 
є променева терапія із системною терапією. 
Обидва методи лікування застосовуються 
одночасно. Іноді її називають «супутньою 
променевою терапією та системною терапією».

Ад’ювантна терапія
Ад’ювантна терапія допомагає запобігти 
поверненню рака. Іноді її призначають після 
операції або променевої терапії. Наприкінці 
цього розділу пояснюється, кому, ймовірно, 
знадобиться ад’ювантна терапія та які є методи 
лікування.
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Стадія раку
Стадія раку — це оцінка масштабів поширення 
раку в організмі. Ваш лікар використовує це 
для багатьох речей. Наприклад, для оцінки 
перспективи раку (прогноз). Цей показник є 
важливим для вибору тактики лікування, а також 
для дослідження.

Для визначення стадії раку ротоглотки 
використовується система стадіювання раку 
Американського об’єднаного комітету з раку 
(American Joint Committee on Cancer, AJCC). У 
цій системі літери T, N і M описують ступінь раку.

Оцінка Т
Показник Т описує ріст початкової пухлини. 
Початкова пухлина являє собою масу ракових 
клітин в ротоглотці. Оцінка T заснована на 
3 факторах.

 � Наявність первинної пухлини.

 � Розмір первинної пухлини.

 � Розростання первинної пухлини в прилеглі 
структури.

ВПЛ-позитивний рак ротоглотки часто утворює 
пухлину в ротоглотці. Її може бути важко виявити. 
Пухлина може проростати в прилеглі тканини, 
наприклад, надгортанник. Надгортанник — це 
клапоть тканини біля основи язика.

Оцінка N
Оцінка N описує ураження раком прилеглих 
лімфатичних вузлів. Більшість із цих вузлів 
знаходиться на шиї. Рак ротоглотки часто 
поширюється на лімфатичні вузли, які 
знаходяться поруч з яремними судинами на шиї. 

Оцінка N заснована на 3 факторах.

 � Наявність раку в лімфатичних вузлах.

 � Розмір лімфатичних вузлів, уражених 
раком.

 � Чи лімфатичні вузли, вражені раком, 
знаходяться на тій самій стороні шиї, що й 
первинна пухлина, чи на протилежній.

Оцінка M
Оцінка M показує, чи поширився рак на частини 
тіла, віддалені від ротоглотки. ВПЛ-позитивний 
рак ротоглотки найчастіше поширюється на 
легені. Рідше рак поширюється віддалено на 
кістки та печінку.

Стадії з 1 до 4
Стадія раку складається з комбінацій балів 
TNM та має прогностичне значення. Стадії 
ВПЛ-позитивного раку ротоглотки варіюють від 
стадії 1 до стадії 4. Лікарі вказують ці стадії як 
стадія I, стадія II, стадія IIIта стадія IV.

Стадія перед початком будь-якого лікування 
називається клінічною стадією. Стадія після 
операції називається патоморофологічною 
стадією. Клінічні стадії ВПЛ-позитивного раку 
ротоглотки описані в довідковій таблиці 8.
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Довідкова таблиця 8
Клінічні стадії ВПЛ-позитивного раку ротоглотки

Стадія 1
T1, N0, M0
T2, N0, M0

Пухлина Т1 має розмір 2 см або менше. Пухлина Т2 велика, але не більше 
за 4 см. Пухлина не поширилася за межі горла (N0, M0).

T0, N1, M0
T1, N1, M0
T2, N1, M0

Первинна пухлина не 
виявлена (T0) або її розмір становить 4 см або менше (T1, T2). Пухлина 
поширилася на вузли, які знаходяться на тій же стороні шиї, що і 
пухлина (N1). Вузли, уражені раком, мають розмір 6 см або менше.

Стадія 2
T0, N2, M0
T1, N2, M0
T2, N2, M0

Первинна пухлина не 
виявлена (T0) або її розмір становить 4 см або менше (T1, T2). Пухлина 
поширилася на лімфатичні вузли, які знаходяться на протилежній стороні 
шиї відносно пухлини(N2). Ці вузли розміром 6 см або менше.

T3, N0, M0
T3, N1, M0
T3, N2, M0

Пухлина Т3 розміром більше 4 см або проросла в надгортанник. Деякі з 
цих пухлин поширилися на лімфатичні вузли (N1 або N2). Вузли, уражені 
раком, мають розмір 6 см або менше.

Стадія 3
T0, N3, M0
T1, N3, M0
T2, N3, M0
T3, N3, M0

Первинну пухлину не виявлено (T0). Якщо виявлено, пухлина може 
бути будь-якого розміру, або вростати в надгортанник (T1, T2, T3). 
Поширення пухлинного процесу на прилеглі лімфатичні вузли. Принаймні 1 
лімфатичний вузол, уражений раком, має розміри більше за 6 см (N3).

T4, N0, M0
T4, N1, M0
T4, N2, M0
T4, N3, M0

Пухлина T4 поширилася на голосовий апарат, м’язи язика, кістки, що 
утворюють ротову порожнину (тобто медіальну крилоподібну, тверде 
піднебіння, щелепу), або далі на шию чи голову. Деякі з цих пухлин 
поширилися на лімфатичні вузли (N1, N2, N3).

Стадія 4
Будь-яка T, 
будь-яка N, M1 Рак поширився далеко від ротоглотки, наприклад у легені (M1).
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Початкове лікування
Варіанти початкового лікування здебільшого 
залежать від стадії раку. Цілі лікування можуть 
відрізнятися на різних стадіях раку. Запитайте 
персонал, який надає вам послуги з лікування, 
про цілі лікування. Також запитайте їх, чого вам 
слід очікувати під час і після лікування.

Початкове лікування раннього та 
розповсюдженого ВПЛ-позитивного раку
Стадії раннього та розповсюдженого раку — 
це стадії 1, 2 та 3. Варіанти лікування стадії 1 
залежать від ступеня поширення раку в 
лімфатичних вузлах. Деякі види раку стадії 1 
лікують як рак стадій 2 і 3. Варіанти початкової 
терапії раку на ранній та розповсюдженій стадіях 
наведені в довідковій таблиці 9.

Променева терапія
Променева терапія сама по собі є варіантом для 
лікування:

 � стадії 1 (N0) та

 � стадії 1 (N1) з поширенням на 1 
лімфатичний вузол розміром 3 см або 
менше. 

При використанні як основного методу її 
називають радикальною променевою терапією. 
Терапія застосовується до пухлини горла та 
будь-яких уражених раком лімфатичних вузлів. 
Див. Хірургічне втручання після променевої 
терапії в цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Довідкова таблиця 9
Початкове лікування раннього та розповсюдженого ВПЛ-позитивного раку

Стадія 1 (N0)  
без поширення на  
лімфатичні вузли

Доступні наведені далі 3 варіанти.
• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як 

зазначено в довідковій таблиці 11.
• Хірургічне втручання, потім додаткове лікування, якщо 

вказано в довідковій таблиці 13. 
• Клінічні випробування.

Стадія 1 (N1) із поширенням на:
• 1 лімфатичний вузол розміром  

3 см або менше

Доступні наведені далі 4 варіанти.
• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як 

зазначено в довідковій таблиці 11.
• Хірургічне втручання, потім додаткове лікування, якщо 

вказано в довідковій таблиці 13.
• Променева терапія із системною терапією, потім 

діагностична візуалізація, як зазначено в довідковій 
таблиці 11.

• Клінічні випробування.

Стадія 1 (N1) із поширенням на:
• 1 лімфатичний вузол розміром  

більше за 3 см, або
• 2 чи більше лімфатичні вузли

Стадія 2
Стадія 3

Доступні наведені далі 3 варіанти.
• Променева терапія із системною терапією, 

потім діагностична візуалізація, як зазначено в 
довідковій таблиці 11.

• Хірургічне втручання, потім додаткове лікування, якщо 
вказано в довідковій таблиці 13.

• Клінічні випробування.
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Хірургічне втручання
Для стадій 1–3 варіантом є хірургічне 
втручання. Для цього пухлину в горлі 
видаляють разом із частиною здорової на 
вигляд тканині навколо її краю. Лімфатичні 
вузли також можуть бути видалені з кількох 
ділянок шиї. Видалення цих лімфатичних 
вузлів називають шийною дисекцією. Див. 
Ад’ювантна терапія після хірургічного 
втручання у цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Променева терапія із системною 
терапією
Променева терапія із системною терапією є 
стандартним варіантом у наведених далі випадках.

 � Стадія 1 (N1) з поширенням на 1 лімфатичний 
вузол розміром 3 см або менше.

 � Стадія 1 (N1) з поширенням на 2 
лімфатичні вузли.

 � Стадія 2.

 � Стадія 3.

Потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися, 
наскільки ефективним є комбіноване лікування 
на стадії 1 із лімфатичним вузлом 3 см або 
менше. Див. Хірургічне втручання після 
променевої терапії в цьому розділі, щоб 
дізнатися, чи знадобиться вам додаткове 
лікування.

Клінічні випробування
У випадках раннього та розповсюдженого 
раку варіантом лікування може бути участь 
у клінічному випробуванні. Запитайте у 
своїх лікарів, чи ведуться зараз клінічні 
випробування, які підійдуть саме вам. Завдяки 
клінічним випробуванням можна отримати 
відповіді на такі запитання, як наведені далі.

 � Чи менші дози опромінення діють так 
само, як і вищі?

Підтримувальна терапія

Підтримувальна терапія спрямована на 
покращення якості вашого життя. Вона 
включає корекцію проблем зі здоров’ям, 
спричинених раком або його лікуванням. 
Іноді її також називають паліативним 
лікуванням. Підтримувальна терапія є 
важливою для всіх, а не тільки для людей, 
чиє життя добігає кінця. 

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.

Побічні ефекти залежать від багатьох 
факторів. Ці фактори включають тип терапії, 
тривалість лікування або дозу препарату та 
особливості організму пацієнта.

Попросіть персонал, який надає вам 
послуги з лікування, надати повний список 
побічних ефектів вашого методу лікування. 
Також повідомляйте їм про появу будь-яких 
нових симптомів або погіршення наявних. 
Можливо, є способи, які допоможуть вам 
почуватися краще. Також є способи запобігти 
деяким побічним ефектам.
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 � Як діє протонне випромінювання порівняно 
з фотонним? 

Початкова терапія значною мірою 
розповсюдженого ВПЛ-позитивного 
раку
Значною мірою розповсюджений рак — це 
стадія 4. Такі пухлини також називають 
метастатичним раком. Методи лікування 

значною мірою розповсюдженого раку наведені в 
довідковій таблиці 10. 

Деякі пацієнти з раком у віддалених частинах 
тіла також мають рак в ротоглотці або поблизу 
неї. У такому разі у ваших лікарів може бути один 
план лікування локорегіонарного раку та інший 
план лікування метастазів.

Довідкова таблиця 10
Початкова терапія значною мірою розповсюдженого ВПЛ-позитивного раку

Стадії 1, 2, 3, 
які можна 
лікувати 
шляхом 
хірургічного 
втручання

Для функціонального статусу на рівні 0 або 1 доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Променева терапія із системною терапією, потім діагностична візуалізація, як 

зазначено в довідковій таблиці 11.
• Індукційна системна терапія з одним із варіантів, зазначених нижче.

• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як зазначено в 
довідковій таблиці 11, .

• Або променева терапія із системною терапією, потім діагностична візуалізація, як 
зазначено в довідковій таблиці 11.

Для функціонального статусу на рівні 2 доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Променева терапія, потім діагностична візуалізація, як зазначено в 

довідковій таблиці 11.
• Променева терапія із системною терапією, потім діагностична візуалізація, як 

зазначено в довідковій таблиці 11.

Для функціонального статусу на рівні 3 або 4 доступні наведені далі 4 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Променева терапія як підтримувальна.
• Системна терапія одним препаратом (один препарат).
• Підтримувальна терапія.

Стадія 4

Для функціонального статусу на рівні 0 або 1 доступні наведені далі 4 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Системна терапія (із застосуванням одного або кількох препаратів).
• За обмеженої кількості метастазів: хірургічне втручання, променева терапія або 

променева терапія із системною терапією.
• Підтримувальна терапія.

Для функціонального статусу на рівні 2 доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Системна терапія із застосуванням одного препарату.
• Підтримувальна терапія.

Для функціонального статусу на рівні 3 або 4 доступні наведені далі 2 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант).
• Підтримувальна терапія.



41
NCCN Guidelines for Patients®:    
рак ротоглотки, 2020

4 ВПЛ-позитивний рак Початкове лікування

Рак стадій 1–3, який не піддається лікуванню 
хірургічним шляхом, також розглядається 
як значною мірою розповсюджений рак. 
Хірургічне втручання може бути протипоказане через 
стан вашого здоров’я або місце поширення раку. 

Функціональний статус
Варіанти лікування, наведені в довідковій 
таблиці 10, згруповані за функціональним 
статусом. Функціональний статус — це ваша 
здатність виконувати повсякденну діяльність. 
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 та 
проводити більшу частину активного 
часу на ногах, але не можете виконувати 
жодного виду робіт.

 � Оцінка 3 означає, що ви не можете 
виконувати дії із самообслуговування 
та жодного виду робіт і більшу частину 
активного часу проводите в ліжку.

 � Оцінка 4 означає повну втрату 
працездатності.

Клінічні випробування
Експерти NCCN віддають перевагу участі у 
клінічному випробуванні в разі значною мірою 
розповсюдженого раку. Запитайте у своїх лікарів, 
чи ведуться зараз клінічні випробування, які 
підійдуть саме вам.

Променева терапія із системною 
терапією
Для деяких стадій 1 (N1) та всіх стадій 2 та 3 
променева терапія із системною терапією може 
бути варіантом, якщо дозволятиме ваш загальний 
стан здоров’я. Це також може бути варіантом для 
раку стадії 4, ступінь поширення якого незначний. 
Див. Хірургічне втручання після променевої 
терапії в цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Для стадій 1–3 іншим підходом є отримання лише 
системної терапії як першої лінії лікування. Вона 
називається індукційною системною терапією. 
Згодом може застосовуватися променева терапія 
у комбінації із системною терапією або без неї. 
Див. Хірургічне втручання після променевої 
терапії в цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Променева терапія
Для стадій 1–3 променева терапія сама по собі 
може бути варіантом, якщо системне лікування 
для вас потенційно є занадто шкідливим. При 
використанні як основного методу її називають 
радикальною променевою терапією. Променева 
терапія також може бути варіантом для раку 
стадії 4, ступінь поширення якого незначний. 
Див. Хірургічне втручання після променевої 
терапії в цьому розділі, щоб дізнатися, чи 
знадобиться вам додаткове лікування.

Системна терапія
Системна терапія іноді може використовуватися 
як основний метод лікування. Іноді 
використовується більше одного препарату, 
оскільки вони відрізняються за принципом дії. 
В інших випадках використовується лише один 
препарат, тому побічні ефекти не будуть тяжкими.

Хірургічне втручання при метастазах
Хірургічне втручання може бути методом 
лікування у деяких випадках раку стадії 4. 
Метастатична пухлина має займати обмежену 
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ділянку, щоб її можна було видалити. Мета — 
контролювати ріст раку та запобігти симптомам.

Підтримувальна терапія
Лікування раку може бути занадто шкідливим, 
якщо ваш бал за шкалою оцінки функціонального 
статусу зависокий. У такому разі надається 
підтримувальна терапія. Вона спрямована 
на покращення якості вашого життя. Іноді її 
називають паліативним лікуванням. 

Підтримувальна терапія включає лікування 
проблем зі здоров’ям, спричинених раком. 
Прикладом є застосування променевої терапії 
з метою знеболення. Запитайте персонал, який 
надає вам послуги з лікування, про найкращі 
методи підтримувальної терапії.

Ад’ювантна терапія
Якщо метою лікування є повне одужання, після 
початкового лікування можна застосовувати 
ад’ювантну терапію. Після початкового лікування 
у вашому тілі все ще може залишатися невелика 
кількість ракових клітин. Ад’ювантна терапія 
спрямована на ділянки, в яких можуть бути 
ракові клітини. Вона допомагає запобігти 
рецидивам раку.

Хірургічне втручання після 
променевої терапії
Шийна дисекція — це операція з видалення 
лімфатичних вузлів, у яких, імовірно, є ракові 
клітини. У деяких пацієнтів це може запобігти 
рецидиву раку в області шиї. У цьому розділі 
розповідається, кому може бути корисна шийна 
дисекція або інша операція після променевої терапії.

Обстеження на рак
Після променевого лікування лікар оцінить його 
результати. Щоб побачити справжні результати, 
може знадобитися кілька тижнів. Тому лікар 
може почекати від 4 до 8 тижнів після лікування, 
щоб провести клінічну оцінку.

Клінічна оцінка може передбачати наведене далі. 

 � Опитування щодо симптомів.

 � Медичне обстеження. 

 � Ендоскопія горла.

Вам також проведуть діагностичні дослідження з 
візуалізацією, щоб оцінити результати лікування. 
Методи візуалізації, що застосовуються, 
включають комп’ютерну томографію (КТ), 
позитронно-емісійну томографію та КТ (ПЕТ/КТ) і 
магнітно-резонансну томографію (МРТ). Методи 
візуалізації на основі клінічної оцінки наведені в 
довідковій таблиці 11. 

Кому потрібна операція?
Ваш лікар вирішить, чи потрібна операція, 
залежно від результатів обстежень. Операція не 
потрібна, якщо всі обстеження в нормі (немає 
підтвердження на рак). Можливо, вам потрібно 
буде пройти додаткові візуалізаційні обстеження, 
щоб допомогти прийняти рішення про лікування. 
Якщо обстеження однозначно підтвердять рак, 
знадобиться операція. Докладнішу інформацію 
про те, кому потрібне хірургічне втручання, див. 
в довідковій таблиці 12. 

Я міг би хвилюватися, міг би жити в 
страху кожен день, якби дозволив 
собі. Я й гадки не мав, яким буде 
результат. Але сталося те, що 
мало статися, незалежно від мого 
занепокоєння чи страху, то навіщо 
хвилюватися чи боятися?

— Стів, 
рак язика та шиї, пов’язаний із ВПЛ, 
в анамнезі

“
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Довідкова таблиця 12
Хірургічне втручання після променевої терапії

Візуалізація підтвердила відсутність 
ознак раку

Операція не потрібна. Розпочати подальшу 
медичну допомогу.

Ваш лікар не виявив ознак раку, але 
ознаки раку виявили на КТ або МРТ

Можливо, вам потрібна шийна дисекція, але ваш 
лікар може спочатку призначити ФДГ-КТ/ПЕТ, 
принаймні через 12 тижнів після лікування, щоб 
легше було прийняти рішення про лікування.

Ваш лікар не виявив ознак раку, а 
результати ПЕТ/КТ не досить чіткі

Можливо, вам потрібна шийна дисекція, але ваш 
лікар може спочатку призначити ПЕТ/КТ, через 
3–6 місяців, щоб легше було прийняти рішення про 
лікування.

Ваш лікар не виявив ознак раку, але 
ознаки раку виявили на ПЕТ/КТ

Для підтвердження наявності раку може бути 
виконана біопсія. Вам можуть виконати операцію 
на горлі, шийну дисекцію або застосувати обидва 
методи.

Візуалізація підтвердила ознаки раку

Вам можуть виконати операцію на горлі, шийну 
дисекцію або застосувати обидва методи. Якщо 
хірургічне втручання не розглядається, див. 
довідкову таблицю 10 на предмет інших методів 
лікування. 

Довідкова таблиця 11
Візуалізація після променевої терапії

Ваш лікар не виявив ознак раку під 
час клінічної оцінки

Доступні наведені далі 2 варіанти.
• ФДГ-ПЕТ/КТ принаймні через 12 тижнів після 

лікування (переважний варіант); якщо виявлено 
рак, необхідна КТ із контрастуванням або МРТ із 
контрастуванням.

• КТ із контрастуванням, МРТ із контрастуванням, 
або і КТ і МРТ через 8–12 тижнів після лікування.

Ваш лікар виявив ознаки раку під 
час клінічної оцінки

Доступні наведені далі 2 варіанти.
• КТ із контрастуванням або МРТ із 

контрастуванням.
• ФДГ-ПЕТ/КТ.
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Ад’ювантна терапія після операції
Якщо вам зробили операцію, пізніше може 
знадобитись ад’ювантна терапія. Методи ад’ювантної 
терапії наведені в довідковій таблиці 13. 

У цьому розділі ад’ювантна терапія згрупована 
частково за стадією раку та несприятливими 
ознаками. До несприятливих ознак відносяться 
наведені далі.

 � Поширення пухлини зсередини 
лімфатичного вузла назовні 
(екстранодальне поширення).

 � Наявність ракових клітин у здоровій на 
вигляд тканині, яка була видалена разом із 
пухлиною (хірургічні краї).

 � Високі патоморфологічні оцінки T або N.

 � Ураження раком лімфатичних вузлів, які 
знаходяться в нижній і задній частинах шиї.

 � Поширення пухлини на нерви або судини.

Довідкова таблиця 13
Ад’ювантна терапія після операції з приводу ВПЛ-позитивного раку

Стадія 1 (N0)  
без поширення на 
лімфатичні вузли

Стадія 1 (N1) 
із поширенням на:

• 1 лімфатичний вузол 
розміром 3 см або 
менше

Якщо несприятливих ознак не виявлено, ад’ювантна терапія не потрібна.
• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Якщо пухлина поширилася зсередини лімфатичного вузла назовні, 
передбачено 2 варіанти.

• Променева терапія із системною терапією.
• Променева терапія.

Якщо пухлина не поширилася зсередини лімфатичного вузла назовні, але 
ракові клітини виявлені у здоровій на вигляд тканині, видаленій разом із 
пухлиною, передбачено 3 варіанти. 

• Хірургічне втручання.
• Променева терапія із системною терапією.
• Променева терапія.

За наявності інших несприятливих ознак доступно 2 варіанти.
• Променева терапія.
• Променева терапія із системною терапією.

Стадія 1 (N1) 
із поширенням на:

• 1 лімфатичний вузол 
розміром більше за 3 см 
або

• 2 чи більше лімфатичні 
вузли

Стадія 2

Стадія 3

Якщо несприятливих ознак не виявлено, доступний наведений далі 
варіант.

• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Якщо ракові клітини виявлено в здоровій на вигляд тканині навколо 
пухлини або пухлина поширилася зсередини вузла назовні, варіантом є 
наведене далі.

• Променева терапія із системною терапією.

За наявності інших несприятливих ознак доступно 2 варіанти.
• Променева терапія.
• Променева терапія із системною терапією.
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ДЕТАЛЬНО 
Схеми системної терапії

Системна терапія,  
що застосовується 

з іншими методами лікування 
Схеми, що застосовуються разом 
із променевою терапією для 
початкового лікування
Переважний варіант
• Цисплатин у високих дозах.
• Карбоплатин, інфузійний 5-FU.
Інше
• 5-FU, гідроксисечовина.
• Карбоплатин, паклітаксел.
• Цетуксимаб.
• Цисплатин, інфузійний 5-FU.
• Цисплатин, паклітаксел.
• Цисплатин щотижня.
Схеми, що застосовуються разом 
із променевою терапією для 
додаткового лікування
Переважний варіант
• Цисплатин.
Інше
• Жодного.
Індукційні схеми
Переважний варіант
• Доцетаксел, цисплатин, 5-FU.
Інше
• Паклітаксел, цисплатин, інфузійний 5-FU.
Схеми, що застосовуються разом 
із променевою терапією після 
індукційного лікування
Переважний варіант
• Карбоплатин щотижня.
• Цисплатин щотижня.
Інше
• Цетуксимаб щотижня.

Системна терапія 
окремо:

Схеми терапії першої лінії
Переважний варіант
• Цетуксимаб (цисплатин або 

карбоплатин), 5-FU.
• Пембролізумаб (цисплатин або 

карбоплатин), 5-FU.
• Пембролізумаб для лікування раку з 

маркером PD-L1.
Інше
• Цисплатин, цетуксимаб.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

доцетаксел.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

паклітаксел.
• Цисплатин, 5-FU.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

доцетаксел, цетуксимаб.
• (Цисплатин або карбоплатин), 

паклітаксел, цетуксимаб.
• Цисплатин.
• Карбоплатин.
• Паклітаксел.
• Доцетаксел. 
• 5-FU.
• Метотрексат.
• Цетуксимаб.
• Гемцитабін.
• Капецитабін.
Схеми терапії другої лінії
Переважний варіант
• Ніволумаб, якщо терапія препаратами 

платини виявилась неефективною.
• Пембролізумаб, якщо терапія 

препаратами платини виявилась 
неефективною.

Інше
• Цисплатин, цетуксимаб.
• Цисплатин (доцетаксел або паклітаксел). 
• Карбоплатин (доцетаксел або 

паклітаксел).
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4 ВПЛ-позитивний рак Підсумки

Підсумки
 � Рак ротоглотки, який пов’язаний із ВПЛ, 

називається ВПЛ-позитивним. 

 � Мета терапії — вилікувати рак або зупинити 
його ріст. 

 � Стадіями ВПЛ-позитивного раку ротоглотки 
є стадії 1, 2, 3 та 4. 

 � Початкове лікування залежить від стадії 
раку та інших факторів. 

 � Клінічні випробування показані як 
варіант для лікування раку будь-якої 
стадії. Запитайте персонал, який надає 
вам послуги з лікування, про наявність 
клінічного випробування, що підійде саме 
вам. 

 � Вам можуть виконати шийну дисекцію, якщо 
після променевої терапії ракові клітини 
залишаться в шийних лімфатичних вузлах. 

 � Ви можете продовжити лікування після 
операції, якщо присутні ознаки того, що 
ракові клітини все ще є у вашому тілі.

Я пережила страх невідомого, 
страх можливих побічних ефектів і 
сама собі довела те, що цю битву 
можна виграти!»

— Деббі, 
пацієнтка, яка перенесла рак 
голови та шиї

“
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5 Подальша медична допомога Обстеження на рак

Подальша медична допомога важлива 
для вашого здоров’я в довгостроковій 
перспективі. Така допомога 
розпочинається за відсутності ознак раку 
після завершення лікування. У цьому 
розділі розглядаються ключові моменти 
подальшої медичної допомоги.

Після закінчення лікування раку ваш онколог 
надасть вам план подальшої медичної 
допомоги. Можливо, вам доведеться звертатися 
до різних медичних працівників. Серед них 
будуть, наприклад, ваш лікар загальної 
практики, логопед, стоматолог-онколог та лікар-
онколог. Ваші лікарі мають співпрацювати, 
щоб забезпечити вас необхідною медичною 
допомогою.

Обстеження на рак
Хоча рак ротоглотки виліковний, дуже важливо 
контролювати появу його повернення. 
Повернення раку називається рецидивом. Також 
важливо проходити обстеження на наявність 
інших видів раку.

Обстеження для виявлення 
рецидиву
Подальша медична допомога має включати 
графік обстеження для виявлення рецидиву. 
Проведення планових обстежень для виявлення 
рецидивів раку називається спостереженням. 
Раннє виявлення дасть можливість своєчасно 
розпочати лікування.

Візити подальшого спостереження
Після завершення лікування ви будете часто 
відвідувати свого лікаря-онколога. Під час цих 
візитів ваш лікар може виконати наведене далі. 

 � Зібрати анамнез.

 � Здійснити медичний огляд. 

 � Виконати ендоскопію горла.

Через шість років після лікування ви зможете 
відвідувати лікаря лише раз на рік. Див. розклад 
візитів у довідковій таблиці 14.
Візуалізація 
Для оцінки рецидиву можуть застосовувати 
методи візуалізації. 

 � Протягом 6 місяців після закінчення 
лікування лікар може призначити повторні 
візуалізаційні обстеження, виконані до 
лікування. 

 � Лікар може призначити регулярне 
проведення візуалізаційних обстежень, 
якщо певні частини шиї або голови не видно 
під час огляду. 

 � Якщо з’являться ознаки раку, необхідно 
буде провести візуалізацію. 

Скринінг на рак
Є ризик, що у вас може виникнути вторинний рак. 
Вторинний рак — це можливий пізній побічний 
ефект деяких методів лікування раку. Крім того, 
ризик появи раку збільшується із віком. Якщо ви 
курите, ваші шанси захворіти на рак збільшуються, 
чим довше ви курите. Запитайте свого лікаря про 
ризик розвитку у вас вторинного раку.

Довідкова таблиця 14
Візити подальшого спостереження 
залежно від року після лікування

Рік 1 Візити кожні 1–3 місяці

Рік 2 Візити кожні 2–6 місяців

Роки 3–5 Візити кожні 4–8 місяців

Рік 6 і далі Візити кожні 12 місяців
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5 Подальша медична допомога Що робити при виникненні побічних ефектів

Якщо у вас високий ризик розвитку певних видів 
раку, ви можете зареєструватися в програмі 
скринінгу. Скринінг на рак — це стандартне 
обстеження для виявлення раку до появи його 
симптомів. Програми скринінгу на рак є не для 
всіх типів раку. 

Доступні програми скринінгу на рак для 
навеленого далі.

 � Рак простати в чоловіків.

 � Рак молочної залози або шийки матки в 
жінок.

 � Колоректальний рак.

 � Рак легені.

Особи з групи високого ризику щодо раку легені 
мають проходити відповідні програми скринінгу. 
Відвідайте цю вебсторінку, щоб прочитати про 
скринінг раку легені: nccn.org/patients/guidelines/
cancers.aspx#lungScreening.

Що робити при виникненні 
побічних ефектів

Побічні ефекти — це аномальна або неприємна 
фізична чи емоційна реакція на лікування. Деякі 
побічні ефекти виявляються незабаром після початку 
лікування раку та швидко минають після закінчення 
лікування. Інші побічні ефекти є довгостроковими або 
можуть виявитися через багато років. 

Під час візитів подальшого спостереження лікар 
оцінюватиме побічні ефекти. Повідомляйте 
лікарю про появу будь-яких нових симптомів 
або погіршення наявних. До побічних ефектів, 
які можуть виникнути після лікування, належать 
наведені далі.

 � Проблеми із зором або слухом.

 � Проблеми з мовленням або ковтанням.

 � Утома.

 � Набряк.

 � Сухість слизової оболонки носа та рота. 

 � Біль

Нижче наведені приклади способів запобігання 
побічним ефектам або їхнього лікування.

 � При проблемах зі щитовидною залозою ви 
можете отримувати замісну гормональну 
терапію для лікування щитовидної залози.

 � Ви можете отримати лікування від вушних 
інфекцій або болю у вухах.

 � Стоматолог може допомогти вам впоратися 
із сухістю в роті.

 � Логопед може покращити вашу вимову або 
здатність ковтати.

 � Дієтолог може допомогти вам правильно 
харчуватися. 

Я живий і маю надію. Я хочу, щоб 
інші знали, чого очікувати під час 
і після лікування, щоб вони могли 
зосередитися на лікуванні та 
насолоджуватися життям після 
лікування. Я пам’ятаю, що не дуже 
переймався через побічні ефекти, 
коли обговорював лікування, 
оскільки основною метою було 
вижити. Після лікування — коли ти 
живий — побічні ефекти набувають 
певного значення».

— Ленс, 
пацієнт, який переніс рак голови 
та шиї

“

http://nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#lungScreening
http://nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx#lungScreening
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 � Фахівці з психічного здоров’я можуть 
допомогти вам кинути курити та обмежити 
вживання алкоголю. 

 � Психіатри також можуть лікувати депресію 
та тривогу.

Профілактика захворювань
Ще одна частина догляду за пацієнтами після 
лікування — профілактика захворювань. Така 
профілактика може передбачати щеплення від 
грипу, герпесу, оперізуючого лишаю та інших 
захворювань. Також захворюванням можуть 
запобігти регулярне чищення зубів і огляд 
стоматолога.

Важливо розпочати або продовжувати 
дотримуватися здорового способу життя. 
Здоровий спосіб життя може покращити ваше 
здоров’я та самопочуття. Він також може 
допомогти запобігти рецидиву раку. Разом із 
персоналом, який надає вам послуги з лікування, 
поставте цілі та складіть плани для підтримання 
здорового способу життя. 

Загальні цілі для ведення здорового способу 
життя передбачають наведене далі.

 � Регулярне відвідування лікаря загальної 
практики.

 � Обмеження вживання алкоголю.

 � Відмову від вживання тютюнових виробів.

 � Користування сонцезахисними засобами.

 � Підтримання здорової ваги.

 � Збалансоване харчування.

 � Уживання достатньої кількості рідини.

 � Виконання фізичних вправ.

Підсумки

 � Подальша медична допомога важлива 
для вашого здоров’я в довгостроковій 
перспективі. Така допомога розпочинається 
за відсутності ознак раку після завершення 
лікування. Під час отримання подальшої 
медичної допомоги ви можете зустрітися із 
різними постачальниками медичної допомоги. 

 � Ваш онколог буде стежити за можливим 
рецидивом раку ротоглотки. Раннє виявлення 
дасть можливість своєчасно розпочати 
лікування. Вас також будуть обстежувати 
на наявність інших видів раку. Якщо у вас 
високий ризик розвитку певних видів раку, ви 
можете зареєструватися в програмі скринінгу.

 � Деякі побічні ефекти лікування є 
довгостроковими або можуть виявитися 
через багато років. Під час візитів подальшого 
спостереження лікар оцінюватиме побічні 
ефекти. Повідомляйте лікарю про появу 
будь-яких нових симптомів або погіршення 
наявних. Існують способи запобігання або 
лікування побічних ефектів.

 � Профілактика захворювань є частиною 
подальшої медичної допомоги. Такий догляд 
може включати вакцинацію та чищення зубів. 
Здоровий спосіб життя може покращити ваше 
здоров’я та запобігти захворюванням.

Це дуже тривале, складне і важке 
лікування. Я не думав, що колись 
дістануся кінця. Але минуло вже більше 
року після лікування, і я почуваю себе 
чудово».

— Герб, 
пацієнт, який переніс рак голови та шиї

“
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6 Рецидивуючий або персистентний рак Локорегіональний рак

Прочитайте цей розділ, щоб дізнатися 
про варіанти лікування рецидивуючого 
або персистентного раку. Доступні вам 
варіанти лікування залежатимуть від 
поширеності раку та інших факторів. 
Обговоріть зі своїми лікарями, які 
варіанти з цього розділу підходять саме 
для вас.

Що таке рецидивуючий рак та персистентний 
рак?

 � Рецидивуючий рак — це рак, який 
повернувся через деякий час відсутності 
ознак раку. 

 � Персистентний рак — це ракова пухлина, 
яка збереглася в організмі після лікування.

Рецидивуючий і персистентний рак лікують 
однаково. Лікування частково залежить від 
ступеня поширення раку. У цьому розділі 
варіанти лікування згруповані за ступенем 
поширення.

 � Локорегіональний рак.

 � Метастатичний рак.

Локорегіональний рак не поширюється 
далеко від ротоглотки. Прикладом є рак, який 
знаходиться тільки в ротоглотці або поширився 
лише на лімфатичні вузли на шиї.

Метастатичний рак поширюється далеко 
від ротоглотки. Частини тіла, віддалені від 
ротоглотки, включають легені, печінку та хребет.

Локорегіональний рак
Згідно з відомостями, наведеними в цьому 
розділі, лікування локорегіонарного раку 
ґрунтується на двох важливих факторах. Одним 
із них є те, чи можна рак повністю та безпечно 
видалити за допомогою хірургічної операції. 
Іншим фактором є наявність променевої терапії 
в анамнезі. Методи лікування локорегіонального 
раку наведені в довідковій таблиці 15.

Хірургічне втручання може бути 
варіантом лікування
Метою операції є видалення пухлини повністю. 
Для цього пухлину видаляють разом із частиною 
здорової на вигляд тканини навколо її краю. 
Тканина, яка виглядає здоровою, називається 
хірургічним краєм.

Для лікування будь-яких залишків пухлини 
після хірургічного втручання можуть призначити 
додаткове лікування. Лікування з цією метою 
називається ад’ювантною терапією. Вона 
допомагає запобігти рецидивам раку. 

Для ад’ювантної терапії часто використовується 
променева терапія. Може бути додана 
системна терапія. Є обмеження щодо кількості 
опромінення, якій можна безпечно піддавати ту 
чи іншу частину тіла. Фахівці NCCN віддають 
перевагу проведенню другого курсу променевої 
терапії в рамках клінічного випробування.

Крім хірургічного втручання, променева терапія 
із системною терапією може бути варіантом, 
якщо ви раніше не отримували променеву 
терапію. Ваш загальний стан здоров’я має бути 
задовільним, щоб отримувати комбіноване 
лікування.
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Довідкова таблиця 15
Лікування рецидивуючого або персистентного, локорегіонального раку

Якщо 
методом є  
хірургічне 
втручання

Якщо ви отримували променеву терапію, вам доступна схема, описана 
нижче.

• Операція, після якої застосовується один із наведених далі варіантів.
• Подальша терапія не застосовується, якщо є ймовірність, що всю 

ракову пухлину було видалено, або якщо ділянку не можна знову 
піддавати впливу опромінення.

• Променева терапія у комбінації із системною терапією або без 
неї; рекомендованим варіантом є лікування в межах клінічного 
випробування.

Якщо ви не отримували променеву терапію, вам доступні 2 описані нижче 
варіанти.

• Операція, після якої застосовується один із наведених далі варіантів.
• Подальша терапія не застосовується, якщо є ймовірність, що всю 

ракову пухлину було видалено.
• Променева терапія із системною терапією.
• Променева терапія.

• Променева терапія із системною терапією.

Якщо 
хірургічне 
втручання 
неможливе

Якщо ви не отримували променеву терапію, вам доступні 3 варіанти.
• Променева терапія у комбінації із системною терапією або без неї; 

рекомендованим варіантом є лікування в межах клінічного випробування.
• Системна терапія.
• Підтримувальна терапія.

Якщо ви не отримували променеву терапію, вам доступні 6 варіантів.
• Клінічне випробування (переважний варіант).
• Променева терапія із системною терапією.
• Індукційна системна терапія з подальшою променевою терапією у 

комбінації із системною терапією або без неї.
• Променева терапія.
• Системна терапія із застосуванням одного препарату.
• Підтримувальна терапія, зокрема променева терапія.
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Якщо хірургічне втручання 
неможливе
Замість хірургічного втручання варіантом може 
бути місцева терапія із променевою терапією. 
Можна додати системну терапію, якщо ваш 
стан здоров’я дозволятиме. Є обмеження щодо 
кількості опромінення, якій можна безпечно 
піддавати ту чи іншу частину тіла. Фахівці 
NCCN віддають перевагу проведенню другого 
курсу променевої терапії в рамках клінічного 
випробування.

Якщо ви раніше не отримували променеву 
терапію, іншим підходом є отримання лише 
системної терапії як першої лінії лікування. Вона 
називається індукційною системною терапією. 
Згодом може застосовуватися променева терапія 
у комбінації із системною терапією або без неї.

Сама системна терапія часто використовується, 
якщо не можна застосувати місцеве лікування. 
Якщо дозволятиме ваш загальний стан 
здоров’я, схеми лікування можуть включати 
більше ніж один протипухлинний препарат. В 
іншому разі лікар може призначити лише один 
протипухлинний препарат для вашої безпеки.

Клінічні випробування можуть бути одним із 
варіантів. Запитайте у своїх лікарів, чи ведуться 
зараз клінічні випробування, які підійдуть саме 
вам. У процесі клінічних випробувань можуть 

перевіряти, який із наявних методів лікування 
є найкращим, або тестувати новий метод 
лікування. 

Підтримувальна терапія спрямована на 
покращення якості вашого життя. Іноді її 
називають паліативним лікуванням. Її мета — 
запобігти симптомам або полегшити їх, а не 
вилікувати чи контролювати рак. Для полегшення 
симптомів може використовуватися променева 
терапія.

Метастатичний рак
Цей розділ присвячений лікуванню 
рецидивуючих або персистуючих метастазів. 
Деякі пацієнти з раком у віддалених частинах 
тіла також мають рак в ротоглотці або поблизу 
неї. У такому разі у ваших лікарів може бути один 
план лікування локорегіонарного раку та інший 
план лікування метастазів. Методи лікування 
метастазів наведені в довідковій таблиці 16.

Функціональний статус
Варіанти лікування, наведені в довідковій 
таблиці 16, згруповані за функціональним 
статусом. Функціональний статус — це ваша 
здатність виконувати повсякденну діяльність. 
Для оцінювання зазвичай використовують 
систему оцінки функціонального статусу 
Східної об’єднаної онкологічної групи (Eastern 
Cooperative Oncology Group, ECOG).

Шкала ECOG складається з п’яти оцінок. 

 � 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 та 
проводити більшу частину активного 

Мені дуже допомогло спілкування з 
тими, хто пережив те саме».

— Лорі, 
пацієнт, який переніс рак голови 
та шиї

“
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Довідкова таблиця 16
Лікування рецидивуючих або персистентних метастазів

Функціональний статус від 
0 до 1

Доступні наведені далі 4 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Системна терапія (із застосуванням одного або кількох 

препаратів).
• За обмеженої кількості метастазів: хірургічне втручання, 

променева терапія або променева терапія із системною 
терапією.

• Підтримувальна терапія.

Функціональний статус 2

Доступні наведені далі 3 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант). 
• Системна терапія із застосуванням одного препарату.
• Підтримувальна терапія.

Функціональний статус від 
3 до 4

Доступні наведені далі 2 варіанти.
• Клінічне випробування (переважний варіант).
• Підтримувальна терапія.

часу на ногах, але не можете виконувати 
жодного виду робіт.

 � Оцінка 3 означає, що ви не можете 
виконувати дії із самообслуговування 
та жодного виду робіт і більшу частину 
активного часу проводите в ліжку.

 � Оцінка 4 означає повну втрату 
працездатності.

Клінічні випробування
Експерти NCCN віддають перевагу участі 
в клінічному випробуванні у випадку 
метастатичного раку. Запитайте у своїх лікарів, 
чи ведуться зараз клінічні випробування, які 
підійдуть саме вам.

Системна терапія
Якщо дозволятиме ваш загальний стан здоров’я, 
системна терапія може бути варіантом. Її 

можна застосовувати окремо без інших методів 
лікування. Іноді використовується більше 
одного препарату, оскільки вони відрізняються 
за принципом дії. В інших випадках 
використовується лише один препарат, тому 
побічні ефекти не будуть тяжкими.

Променева терапія у поєднанні із 
системною терапією або без неї
Якщо ступінь поширення метастазів незначний, 
променева терапія також може бути варіантом. 
Її можна застосовувати у комбінації із системною 
терапією, якщо дозволятиме ваш загальний стан 
здоров’я.
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Хірургічне втручання 
Якщо ступінь поширення метастазів незначний, 
хірургічне втручання також може бути варіантом. 
Пухлина має займати обмежену ділянку, щоб її 
можна було видалити. Мета — контролювати 
ріст раку та запобігти симптомам.

Підтримувальна терапія
Лікування раку може бути занадто шкідливим. 
У такому разі надається підтримувальна 
терапія. Вона спрямована на покращення якості 
вашого життя. Іноді її називають паліативним 
лікуванням. 

Підтримувальна терапія включає лікування 
проблем зі здоров’ям, спричинених раком. 
Прикладом є застосування променевої терапії 
з метою знеболення. Запитайте персонал, який 
надає вам послуги з лікування, про найкращі 
методи підтримувальної терапії.

Підсумки
 � Рецидивуючий рак — це рак, який 

повертається після періоду відсутності 
ознак раку в організмі. Персистуючий рак — 
це рак, який залишається в організмі після 
лікування. Ці види раку лікуються однаково.

 � Локорегіональний рак не поширюється 
далеко від ротоглотки. Якщо хірургічне 
втручання неможливе, замість нього можна 
провести променеву терапію. Фахівці 
NCCN віддають перевагу проведенню 
другого курсу променевої терапії в рамках 
клінічного випробування. Системна терапія 
може бути частиною лікування, якщо 
дозволятиме ваш загальний стан здоров’я.

 � Метастатичний рак поширюється далеко 
від ротоглотки. Експерти NCCN віддають 
перевагу клінічному випробуванню серед 
усіх варіантів лікування. Для лікування 
метастазів часто використовується 

системна терапія. Якщо метастази 
виявлено в межах конкретної ділянки, 
можна застосовувати місцеву терапію із 
хірургічним втручанням або променевою 
терапією у комбінації із системною терапією 
або без неї. Якщо ваш стан здоров’я 
не дозволяє призначити наведені вище 
варіанти, вам можуть запропонувати 
підтримувальну терапію.

Я була представником його 
інтересів у лікарні, коли він не міг 
говорити. Я була сильною замість 
нього, коли він не почувався 
сильним. Я була поруч, щоб любити 
та підтримувати його, як тільки 
могла».

— Джулія, 
доглядальниця та друг

“
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Важливо відчувати впевненість стосовно 
правильності обраного методу лікування 
раку. Перш за все потрібна відкрита 
та 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 бути не важливим 
для когось іншого. 

Деякі речі, які можуть вплинути на ваші рішення, 
наведено далі.

 � 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 та блювання.

 � Вартість лікування, проїзду до 
лікувальних центрів і тривалість періоду 
непрацездатності.

 � Якість і 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 обстежень і запропонував план лікування. 
Це називається «дізнатися про думку іншого 
спеціаліста». Це нормальна практика під час 
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 з підтвердженим діагнозом 
раку вважають групи підтримки корисними. 
Групи підтримки часто складаються з осіб, 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 
книзі. 
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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. 

Запитання про дослідження та 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?

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 можна мені отримати копію патоморфологічного висновку та інших результатів?

9. Який тип раку голови та шиї в мене виявлено? В якій частині мого тіла виникла пухлина?

10. Яка у мене стадія захворювання? Ця стадія означає, що рак значно поширився 
організмом? 

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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Запитання щодо методів лікування

1. Які варіанти лікування мені підходять? 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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Запитання про клінічні випробування

1. Чи існують клінічні випробування для людей з таким типом раку, як у мене?

2. Які варіанти лікування застосовують в цьому клінічному випробуванні?

3. На що спрямоване це лікування?

4. Чи застосовувався цей метод раніше? Чи застосовували його для лікування інших видів 
раку?

5. Які ризики та переваги має це лікування?

6. Яких побічних ефектів очікувати? Як лікарі будуть усувати ці побічні ефекти?

7. Скільки триватиме моя участь у цьому клінічному випробуванні?

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

9. Як ви дізнаєтеся, чи допомагає мені це лікування?

10. Чи потрібно мені буде платити за участь у клінічному випробуванні? Якщо так, то скільки?
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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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Вебсайти 

American Cancer Society
cancer.org/cancer/oral-cavity-and-oropharyngeal-cancer.html 

Head and Neck Cancer Alliance (HNCA)
headandneck.org 

National Cancer Institute (NCI)
cancer.gov/types/head-and-neck

NCCN for Patients®

nccn.org/patients

Oral Cancer Foundation
oralcancerfoundation.org

Smokefree.gov
smokefree.gov

Support for People with Oral and Head and Neck Cancer (SPOHNC)
spohnc.org

THANC — The THANC Foundation
thancfoundation.org

Thyroid Care Collaborative
thyroidccc.org

http://www.cancer.org/cancer/oral-cavity-and-oropharyngeal-cancer.html
http://cancer.org/cancer/nasopharyngeal-cancer.html%20%20
http://oralcancerfoundation.org
https://www.cancer.gov/types/head-and-neck
https://www.nccn.org/patients/
http://oralcancerfoundation.org
http://smokefree.gov
http://oralcancerfoundation.org
https://thancfoundation.org/
https://www.thyroidccc.org/
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Терміни, які необхідно 
знати

5-FU
5-фторурацил
AJCC
American Joint Committee on Cancer 
(Американський об’єднаний комітет з раку).
EBRT
External beam radiation therapy (дистанційна 
променева терапія).
ECOG
Eastern Cooperative Oncology Group (Східна 
об’єднана онкологічна група).
IMRT
Intensity-modulated radiation therapy 
(променева терапія з модульованою 
інтенсивністю).
ISH
Гібридизація in situ.
Ад’ювантна терапія
Лікування, яке призначається, щоб знизити 
шанси на рецидив раку.
Анамнез
Історія всіх подій, пов’язаних із вашим 
здоров’ям і медикаментозним лікуванням.
Біопсія
Процедура збирання зразків тканин або 
біологічних рідин для перевірки на наявність 
захворювання.
Візуалізація
Метод діагностики, який дозволяє 
отримувати зображення (знімки) внутрішніх 
органів.
ВПЛ
Вірус папіломи людини.
Гортаноглотка
Найнижча частина глотки.
Дипломований дієтолог
Визнаний на державному рівні експерт з 
харчування та дієти.

Дистрес
Це неприємне переживання психічного, 
фізичного, соціального або духовного 
характеру.
Екстранодальне поширення
Ріст раку від центра лімфатичного вузла 
назовні.
Ендоскоп
Пристрій, який пропускається через 
природний отвір для огляду порожнин тіла.
ІГХ
Імуногістохімія.
Імунотерапія
Лікування препаратами, які допомагають 
організму знаходити та знищувати ракові 
клітини.
Індукційна терапія
Перший курс лікування, що складається 
з препаратів, які знищують клітини. 
Призначена для значного зниження рівня 
пухлинного навантаження.
Карцинома
Рак клітин, які вистилають внутрішню або 
зовнішню поверхні тіла.
Клінічна стадія
Оцінка поширеності раку до початку 
лікування.
Клінічні випробування
Тип дослідження, в ході якого оцінюють 
медичні обстеження або методи лікування.
Комп’ютерна томографія (КТ)
Метод діагностики, що дозволяє отримувати 
зображення внутрішніх органів за допомогою 
рентгенівських знімків, зроблених з різних 
ракурсів.
Лікар-онколог
Лікар, який є експертом із медикаментозного 
лікування злоякісних новоутворень.
Лімфа
Прозора рідина, що містить лейкоцити.
Лімфатичний вузол
Невелика бобоподібна структура, що 
виконує функції боротьби з захворюваннями.
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Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
Метод діагностики, заснований на отриманні 
зображень внутрішніх органів за допомогою 
радіохвиль і потужних магнітів.
Медичний огляд
Дослідження організму медичним 
працівником для виявлення ознак 
захворювання.
Метастази
Поширення раку від першої пухлини в нове 
місце.
Наркоз
Втрата відчуттів у тілі, зумовлена лікарським 
засобом, з метою знеболення.
Носоглотка
Частина глотки, що починається за носом.
Панорамне рентгенологічне обстеження 
(Panorex)
Обстеження, яке надає зображення всієї 
ротової порожнини зсередини.
Патоморфолог
Лікар, який є експертом у дослідженні клітин 
і тканин для виявлення захворювань.
Патоморфологічна стадія
Оцінка поширеності раку на основі 
обстежень, проведених після лікування.
Первинна пухлина
Початкова маса ракових клітин.
Підтримувальна терапія
Медична допомога, спрямована на 
полегшення симптомів, але не лікування 
раку. Її також називають паліативним 
лікуванням.
ПЛР
Полімеразна ланцюгова реакція.
Побічний ефект
Нездорова або неприємна фізична чи 
емоційна реакція на лікування.
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
Процедура лікування, у якій використовують 
високоенергетичні промені.
Радикальна променева терапія
Лікування опроміненням для вилікувати рак.
Рентгенолог
Спеціаліст, який розуміється на тлумаченні 
зображень, отриманих за допомогою 
візуалізації.
Рецидив
Повторне захворювання на рак через якийсь 
час відсутності ознак раку.
Ротоглотка
Середня частина глотки.
Системна терапія
Вид лікування, що діє на весь організм.
Стадія раку
Оцінка раку на основі його росту та 
поширення.
Стоматологічний огляд
Огляд зубів та ясен.
Таргетна терапія
Медикаментозне лікування, яке 
перешкоджає процесу росту, характерному 
для ракових клітин.
Тонкоголкова аспіраційна біопсія (ТГАБ)
Процедура збору зразків тканин за 
допомогою дуже тонкої голки.
ФДГ
Фтордезоксиглюкоза
Функціональний статус
Здатність виконувати повсякденну 
діяльність.
Хіміотерапія
Препарати для лікування раку, які зупиняють 
життєвий цикл клітин, припиняючи 
збільшення їх кількості.
Хірургічне втручання
Операція з видалення або відновлення 
частини тіла.
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Хірургічний край
Здорова на вигляд тканина навколо пухлини, 
яка була видалена під час операції.
ЧЕГ
Черезшкірна ендоскопічна гастростомія.
Шийна дисекція
Операція із видалення лімфатичних вузлів й 
інших тканин в області шиї.
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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
hopkinskimmelcancercenter.org

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

Mayo Clinic Cancer Center
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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

http://pennmedicine.org/cancer%20
http://nebraskamed.com/cancer
https://www.uhhospitals.org/services/cancer-services
https://my.clevelandclinic.org/departments/cancer
http://case.edu/cancer
http://cityofhope.org
https://www.youhaveus.org/
http://massgeneral.org/cancer
http://dukecancerinstitute.org
http://foxchase.org
http://huntsmancancer.org
http://seattlecca.org
http://fredhutch.org
http://hopkinskimmelcancercenter.org
http://cancer.northwestern.edu
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https://mayoclinic.org/departments-centers/mayo-clinic-cancer-center
http://mskcc.org
http://moffitt.org
http://cancer.osu.edu
https://www.uab.edu/onealcancercenter/
http://roswellpark.org
http://siteman.wustl.edu
http://stjude.org
http://westclinic.com
http://cancer.stanford.edu
http://cancer.ucsd.edu
http://cancer.ucla.edu
http://cancer.ucsf.edu
https://medschool.cuanschutz.edu/colorado-cancer-center
https://www.rogelcancercenter.org/
http://mdanderson.org
http://uwhealth.org/cancer
http://utswmed.org/cancer
http://vicc.org
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