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Рак порожнини рота

ЗВІСТКА

про те, що у вас рак, може
стати нестерпною.

Мета цієї книги — допомогти вам отримати найкраще лікування. Тут пояснюється,
які обстеження та методи лікування раку рекомендують спеціалісти з раку
порожнини рота.
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — це неприбутковий союз
27 провідних онкологічних центрів. Фахівці з NCCN розробили лікувальні
рекомендації для лікарів, які лікують рак порожнини рота. Ці лікувальні
рекомендації включають найкращі методи лікування раку. Інформація в цій книзі
для пацієнтів ґрунтується на рекомендаціях для лікарів.
Ця книга присвячена лікуванню раку порожнини рота. Ключові положення
книги узагальнено у відповідному посібнику NCCN Quick Guide™. NCCN також
пропонує книги для пацієнтів про рак горла, рак стравоходу, рак легені та багато
інших видів раку. На вебсайті NCCN.org/patients можна знайти повну бібліотеку
книг для пацієнтів, коротких оглядів та інших ресурсів.
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Інформація

Ці рекомендації для пацієнтів із лікування раку розроблені мережею онкологічних
центрів США National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)
Місія NCCN — удосконалити методи лікування раку з метою покращення якості
життя. На чільне місце NCCN ставить свої рекомендації з клінічної практики в
онкології (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, NCCN Guidelines®). В
NCCN Guidelines® наведена інформація, яка допомагає медичним працівникам
забезпечувати найкращий рівень обслуговування при лікуванні раку. В рекомендаціях
перелічені варіанти лікування раку, які, швидше за все, матимуть найкращі
результати. У NCCN Guidelines for Patients® наведена інформація з NCCN Guidelines
у легкому для засвоєння форматі.
Рекомендації NCCN Guidelines розробляються групами експертів. Більшість
експертів є представниками установ-членів NCCN. Сфери їхньої компетенції
різноманітні. У багатьох групах також є захисник інтересів пацієнтів. Рекомендації в
NCCN Guidelines були розроблені на основі даних клінічних випробувань та досвіді
учасників. NCCN Guidelines оновлюються не рідше одного разу на рік. За умови
отримання фінансування книги для пацієнтів оновлюються, відображаючи останню
версію NCCN Guidelines для лікарів.
Щоб отримати додаткову інформацію про рекомендації NCCN Guidelines,
відвідайте сторінку NCCN.org/clinical.asp.
Dorothy A. Shead, MS
Директор відділу
інформації для пацієнтів

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

Erin Vidic, MA
Медичний письменник
Rachael Clarke
Координатор даних та
розміщення рекомендацій

Фонд NCCN Foundation був заснований NCCN для збору коштів на просвіту пацієнтів
на основі NCCN Guidelines. Фонд NCCN Foundation пропонує рекомендації людям із
онкологічними захворюваннями та тим, хто доглядає за ними, на кожному етапі від
початку виникнення захворювання. Це робиться через обмін ключовою інформацією
від провідних онкологів. Цю інформацію можна знайти в бібліотеці NCCN Guidelines for
Patients® та інших освітніх ресурсах для пацієнтів. Крім того, фонд NCCN Foundation
взяв на себе обов’язки сприяти вдосконаленню методів лікування онкологічних
захворювань, фінансуючи провідних лікарів, які займаються дослідженнями,
навчанням і розробкою інноваційних методів лікування в галузі онкології.
Для отримання додаткової інформації про фонд NCCN Foundation відвідайте
вебсайт NCCNFoundation.org.

© 2018 National Comprehensive Cancer Network, Inc. В основу цих рекомендацій покладено рекомендації NCCN з клінічної практики в онкології NCCN Clinical
Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) щодо раку голови та шиї (версія 2.2018, 20 червня 2018 р.).
Усі права застережено. Забороняється відтворювати рекомендації для пацієнтів NCCN Guidelines for Patients® і наведені в них ілюстрації в будь-якій формі
та з будь-якою метою без прямого 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 їх безпосереднім наслідком. Рекомендації NCCN Guidelines є предметом невпинного опрацювання. Вміст цих рекомендацій може бути оновлено через появу 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.
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) • 3025 Chemical Road, Suite 100 • Plymouth Meeting, PA 19462 • 215.690.0300
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Підтримка

За підтримки та схваленням зокрема

Head and Neck Cancer Alliance

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

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

SPOHNC має 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 і
до одужання. spohnc.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,
Weining Zhen, MD
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Як користуватися цією книгою

Кому варто прочитати цю
книгу?

також можуть надати вам більше інформації. Читаючи,
складіть список запитань, які варто задати лікарям.

У цій книзі мова йде про лікування раку порожнини
рота. Ця книга може бути корисною для пацієнтів
і тих, хто їх підтримує — для осіб, які доглядають
за ними, сім’ї та друзів. Ця книга може стати
відправною точкою, щоб дізнатися, які варіанти
лікування можуть підійти саме вам.

Варіанти лікування були розроблені на основі
наукових даних і досвіду експертів NCCN. Однак
можливо, що їхні рекомендації не прийнятні
саме для вашого випадку. Ваші лікарі можуть
запропонувати інші варіанти на основі стану вашого
здоров’я та інших факторів. Якщо вам пропонують
інші варіанти, поставте запитання персоналу, який
надає вам послуги з лікування.

Чи важливо дотримуватися
порядку, у якому наведено
розділи книги?

Для довідки! Що означають ці
слова?

У перших розділах можна знайти пояснення понять, які
зустрічаються у наступних розділах. Рекомендується
почати із частини 1. Тут описується, що таке рак
порожнини рота та його стадіювання.

У цій книзі є багато медичних термінів. Персонал, який
надає вам послуги з лікування, може використовувати
ці терміни. Більшість із цих слів можуть бути для
вас новими. Можливо, вам доведеться багато чого
навчитися.

У частині 2 вказано, яка медична допомога необхідна
перед початком лікуванням. Деякі види медичної
допомоги допомагають лікарям планувати лікування.
Інші види медичної допомоги стосуються інших питань,
окрім лікування раку.

Не слід падати духом, доки ви читаєте цю книгу.
Продовжуйте читати та переглядати інформацію.
Попросіть персонал, який надає вам послуги з
лікування, пояснити слово або фразу, які ви не
розумієте.

Не всі отримують однакове лікування. У
частинах 3–5наведено варіанти лікування відповідно
до стадії раку. Поради щодо прийняття рішень стосовно
лікування представлені в частині 6.

Визначення слів, яких ви, можливо, не знаєте,
наведені в тексті або в Словнику. Абревіатури
також визначаються при першому використанні та в
Словнику термінів. Абревіатури — це скорочення,
утворені з перших букв кількох слів. Наприклад,
ДНК — це дезоксирибонуклеїнова кислота.

Чи наведено в цій книзі всі
наявні варіанти лікування?
Ця книга містить інформацію для багатьох людей.
Персонал, який надає вам послуги з лікування, може
вказати, яка саме інформація стосується вас. Вони
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Загальна характеристика раку порожнини рота

Губи та рот

Ви дізналися, що у вас рак порожнини
рота. Зазвичай у такій ситуації людина
відчуває шок і розгубленість. У цьому
розділі наведено певну загальну
інформацію, яка допоможе вам зрозуміти,
що таке рак порожнини рота.

 Альвеолярний гребінь — це частина ясен
навколо коренів ваших зубів.
 Ретромолярний трикутник — частина ясен,
розташована за зубами мудрості.
 Тверде піднебіння — склепіння порожнини
рота.

Лімфатичні вузли

Губи та рот

У всьому вашому організмі, включно з порожниною
рота, є прозора рідина, яка називається лімфою.
Лімфа живить клітини й транспортує воду. Вона
також містить клітини крові, які борються з
мікроорганізмами. Лімфа відтікає з тканини в судини,
які транспортують її в кровотік. Див. рисунок 2. Під
час руху лімфа проходить через невеликі структури,
які називаються лімфатичними вузлами. Лімфатичні
вузли видаляють мікроорганізми з лімфи.

Перш ніж зрозуміти, що таке рак порожнини рота,
корисно знати про губи та ротову порожнину. Ці
частини тіла необхідні для розмови та прийому їжі. Губи
утримують їжу в роті і допомагають вимовляти слова. У
роті їжа починає розщеплюватися для перетравлення
організмом. Рот також допомагає вимовляти слова.

«

Губи
Зовнішня (або суха) поверхня губ схожа на шкіру.
Отже, рак зовнішньої поверхні губ лікують як рак
шкіри. Такі види раку не розглядаються в цій книзі.
Внутрішня (або волога) поверхня губ схожа на
внутрішню частину ваших щік. Див. рисунок 1. Рак
внутрішньої поверхні губ лікують як рак порожнини
рота. Лікування цих видів раку розглянуто в цій книзі.

У мене досі виникають певні проблеми
після лікування, але щодня, коли мені
доводиться стикатися із ними, є ще

Рот

одним днем, який я прожив, відчуваючи

Рак порожнини рота відноситься до раку ротоглотки.
Рак щелепних кісток не відноситься до раку
ротоглотки. Рак порожнини рота часто виникає в
наведених далі частинах рота.

радість від перебування зі своєю сім’єю.
— Тоні,

 Слизова оболонка щік — внутрішня частина
щік.

пацієнт, який переніс рак, що виник
10 років тому;

 Діафрагма рота — знаходиться під язиком між
зубами.

рак язика та мигдаликів IV стадії

 Передня частина язика — перші дві третини
вашого язика.
NCCN Guidelines for Patients®:
рак порожнини рота, 2018
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Загальна характеристика раку порожнини рота

Губи та рот

Рисунок 1
Губи та рот
Рак порожнини рота виникає
на внутрішній поверхні губ,
передній частині язика,
внутрішній частині щік, верхній
частині рота, діафрагмі рота (не
показано) і яснах.

Тверде
піднебіння

Ретромолярний
трикутник (ясна)

Альвеолярний
гребінь (ясна)

Слизова
оболонка щік
Передня
частина язика

Внутрішня
поверхня губи

Авторське право на ілюстрацію © 2018 Nucleus Medical Media. Усі права належать їхнім законним власникам.
www.nucleusinc.com

Рисунок 2
Лімфатичні вузли
По всьому організму
транспортується прозора рідина,
яка називається лімфою. Лімфа
відтікає з тканини в судини, які
переносять її назад у кровотік.
Під час руху лімфа проходить
через невеликі лімфатичні вузли.
Лімфатичні вузли видаляють
мікроорганізми з лімфи. На рисунку
зеленим кольором зображені
лімфатичні судини та вузли.
Авторське право на ілюстрацію © 2018 Nucleus Medical Media. Усі права належать їхнім законним власникам.
www.nucleusinc.com
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Загальна характеристика раку порожнини рота

Захворювання клітин

Захворювання клітин
Ваш організм складається із трильйонів клітин.
Рак — це захворювання клітин. Кожен тип раку
названий залежно від клітин, із яких він утворився.

(дезоксирибонуклеїнової кислоти), які щільно
обгорнуті навколо білків. Див. рисунок 3. У ДНК
закодовані інструкції для створення нових клітин
і контролю за поведінкою клітин. Ці інструкції
називаються генами.

Майже всі види раку порожнини рота є
карциномами. Карциноми — це ракові пухлини,
які вистилають внутрішню або зовнішню поверхні
тіла. Існує кілька типів карциноми порожнини рота.
Найпоширенішим типом є плоскоклітинний рак.
Клітини плоского епітелію покривають губи та інші
ділянки рота.

У генах можуть відбуватися аномальні зміни, які
називаються мутаціями. Деякі типи мутацій, які
пов’язані з раком, присутні у всіх клітинах. Інші мутації
присутні тільки в ракових клітинах. Мутації змушують
ракові клітини вести себе не так, як здорові клітини.
Іноді мутації змушують ракові клітини виглядати
зовсім не такими, як здорові клітини.

Мутації
У клітинах є центр керування, який
називається ядром. У ядрі знаходяться
хромосоми. Хромосоми — це довгі нитки ДНК

Рисунок 3
Генетичний матеріал в
клітинах
Більшість клітин людини
запрограмовані на те, що
називається «програмою життя».
Це програма створення та
функціонування нашого організму.
Вона розташована всередині
хромосом. Хромосоми — це довгі
нитки ДНК, які щільно обгорTнуті
навколо білків. Гени — це
невеликі частинки ДНК. Людина
має від 20 000 до 25 000 генів.
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Загроза раку

Загроза раку

прорости за межі поверхні рота в більш глибокі
тканини. Приклади включають вростання в щелепну
кістку, шкіру або носові пазухи. Інвазія може
викликати біль. Вона також може ускладнювати
можливість розмовляти, жувати або смакувати.

Якщо є потреба, здорові клітини ростуть, а потім
діляться, утворюючи нові клітини. Коли клітини
старіють або пошкоджуються, вони гинуть, як
показано на рисунку 4. Проте здорові клітини
залишаються на місці. Ракові клітини поводяться не
так, як здорові клітини. Ракові клітини відрізняються
від здорових клітин за трьома ключовими ознаками.

Метастази
По-третє, на відміну від здорових клітин, ракові
клітини можуть виходити за межі губ та порожнини
рота. Цей процес називається метастазуванням.
У цьому процесі ракові клітини відриваються від
пухлини та приєднуються до крові або лімфи. Потім
ракові клітини переміщуються по кровоносних або
лімфатичних судинах до інших місць. Потрапляючи
в інші ділянки, ракові клітини можуть утворювати
вторинні пухлини. Згодом можуть виникнути серйозні
проблеми зі здоров’ям.

Маса клітин

Ракові клітини утворюють нові клітини, у яких немає
нагальної потреби. Вони не гинуть швидко, якщо
старіють або пошкоджуються. Із часом ракові клітини
утворюють масу, яка називається первинною пухлиною.

Інвазія

Ракові клітини можуть проростати в навколишні
тканини. Якщо не лікувати, первинна пухлина може

Рисунок 4
Здорові клітини порівняно
із раковими
Кількість здорових клітин
збільшується, якщо вони
потрібні. Здорові клітини
гинуть, коли старіють або
пошкоджуються. Ракові клітини,
навпаки, швидко утворюють нові
клітини та живуть довше через
мутації в генах.
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Стадії раку | Види лікування

Стадії раку

або кількох віддалених метастазів. Найчастіше рак
порожнини рота поширюється на легені. Він також
може поширюватися на кістки та печінку.

Стадія раку — це оцінка тяжкості раку на основі
результатів обстежень. Ваш лікар використовує його
для багатьох речей. Наприклад, для оцінки перспективи
раку (прогноз). Використовується для планування
лікування. Також використовується для дослідження.

Стадії за номерами

Оцінки TNM об’єднуються для визначення стадії раку.
Стадії варіюються від стадії 0 до стадії 4. Стадія 4 має
підгрупи від A до C. Лікарі вказують ці стадії як стадія 0,
стадія I, стадія II, стадія III, стадія IVA, стадія IVB та
стадія IVC.

Стадіювання раку часто проводиться двічі. Оцінка
перед початком будь-якого лікування називається
клінічною стадією. Оцінка після операції називається
патоморофологічною стадією.

Якщо рак рецидивує або прогресує, стадія
залишається незмінною. Прикладом є рак третьої
стадії, який рецидивує з розвитком метастазів. Зараз
це ще не стадія IVC. Залишається III стадія.

Система стадіювання

Для визначення стадії раку порожнини рота
використовується система стадіювання AJCC
(American Joint Committee on Cancer) (Американський
об’єднаний комітет з раку) У цій системі літери T, N і M
описують ступінь раку.

Стадії раку за номерами дуже схожі, але наслідки
захворювання відрізняються. При раку порожнини рота
багато стадій, включно з IVA та IVB, лікуються для того,
щоб вилікувати рак. Для стадії IVC мета лікування —
контролювати ріст раку.

Оцінка Т
Показник Т описує ріст первинної пухлини. Є 6
основних оцінок. TX означає, що первинну пухлину не
вдалося знайти. Tis означає, що пухлина знаходиться
лише у верхньому шарі тканини. Т1 — Т3 описують
розмір пухлини. Т4 залежить від розміру або
проростання у сусідні структури. Чим серйозніше ріст/
проростання пухлини, тим вище показник Т.

Види лікування
У цьому розділі коротко описано лікування раку
порожнини рота. Не всі отримують однакове лікування.
Ваш лікар підбере для вас лікування на основі
обстежень, описаних у частині 2. Варіанти лікування
на основі стадії раку обговорюються в частинах 3–5.

Оцінка N
Оцінка N описує статус ураження раком сусідніх
лімфатичних вузлів. Є 5 основних оцінок. NX означає,
що неможливо оцінити вузли. N0 означає, що у
вузлах пухлини не виявлено. N1 — N3 базуються на:
1) кількості вузлів, уражених пухлиною; 2) наявності
пухлини з однієї або обох сторін шиї; 3) розмірі; і 4)
проростанні раку через зовнішню стінку вузла. Чим
серйозніше проростання, тим вище показник N.

Місцева терапія

Місцева терапія спрямована на лікування пухлини,
що виникла в обмеженій ділянці. Ця терапія не
призначена для лікування поширеного раку. Місцеві
методи лікування раку порожнини рота включають
хірургічне втручання та променеву терапію.
Операція
Хірургічна операція — це лікування, під час якого
видаляють пухлини або цілі органи, уражені раковими
клітинами. Це дуже поширений тип лікування раку
порожнини рота.

Оцінка M
Оцінка M показує, чи поширився рак на частини тіла,
віддалені від рота та шиї. M0 означає відсутність
віддалених метастазів. M1 означає наявність одного
NCCN Guidelines for Patients®:
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Види лікування

Використовуваний метод залежить від місця та ступеню
ракового захворювання. Найчастіше хірурги видаляють
ракову пухлину порожнини рота через розріз тканин.
Ріжучим пристроєм може бути скальпель, пристрій для
каутеризації або лазерний промінь.
Деякі невеликі ракові пухлини порожнини рота можна
видалити через відкритий рот. Для видалення ракової
пухлини можна використовувати лазери або апарат
(«робот»). Ці методи мають застосовуватися хірургом
із належною підготовкою та досвідом.

Підтримувальна терапія
Підтримувальна терапія спрямована на
покращення якості вашого життя. Вона включає

Променева терапія
Для променевої терапії раку порожнини рота
найчастіше використовують високоенергетичні
рентгенівські промені. Рентгенівські промені
пошкоджують ДНК в ракових клітинах. Це або вбиває
ракові клітини, або зупиняє утворення нових ракових
клітин.

корекцію проблем зі здоров’ям, спричинених
раком або його лікуванням. Запитайте
персонал, який надає вам послуги з лікування,
про найкращі методи підтримувальної терапії.
Будь-яке лікування раку може викликати

Для лікування раку порожнини рота найпоширенішим
методом опромінення є EBRT (external beam radiation
therapy) (зовнішня променева терапія). Великий апарат
створює високоенергетичні рентгенівські промені, які
використовуються для лікування. Використовуються
методи конформного опромінення. Ці методи
забезпечують просторову відповідність застосованої
дози опромінення до вогнища раку, щоб зберегти
здорові тканини. Експерти NCCN рекомендують
наведені далі методики.

небажані проблеми зі здоров’ям. Такі проблеми
зі здоров’ям називають побічними ефектами.
Побічні ефекти залежать від багатьох факторів.
До таких факторів відносяться тип лікування
та індивідуальні особливості пацієнта. Деякі
побічні ефекти можуть бути шкідливими для
вашого здоров’я. Інші можуть бути просто
неприємними.

 3D-CRT (three-dimensional conformal radiation
therapy) (тривимірна конформна променева
терапія) доставляє рентгенівський промінь,
який відповідає формі цільової ділянки.

Попросіть персонал, який надає вам послуги
з лікування, надати повний список побічних
ефектів вашого методу лікування. Також

 IMRT (intensity-modulated radiation therapy)
(модульована за інтенсивністю променева
терапія) дає змогу краще зберегти здорові
тканини під час лікування, змінюючи
інтенсивність променю.

повідомте їм про будь-які нові симптоми
або погіршення. Можливо, є способи, які
допоможуть вам почувати себе краще. Також є
способи запобігти деяким побічним ефектам.

Системна терапія

Системна терапія — це лікування раку, яке
застосовується до всього організму. Лікує рак у
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Підсумки

порожнині роту або на губах. Також передбачена для
лікування раку лімфатичних вузлів і віддалених частин
вашого тіла.

випробуванні нагально рекомендується. NCCN
уважає, що лікування в межах клінічного випробування
допоможе вам найефективніше боротися із
захворюванням.

У випадку раку порожнини рота системна терапія
складається із протипухлинних лікарських засобів.
Багато із цих препаратів є рідинами, які повільно
вводяться в організм ін’єкційним шляхом. Деякі
препарати є таблетками, які необхідно ковтати.

У клінічних випробуваннях досліджують перспективні
методи обстеження або лікування для людей. Вони
дають пацієнтам змогу отримати медичну допомогу,
яка інакше була б недоступною для них. Запитайте
персонал, який надає вам послуги з лікування, про
наявність відкритого клінічного випробування, до якого
можна приєднатися.

Хіміотерапія
Хіміотерапія діє через зупинку життєвого циклу
клітини. У результаті цього ракові клітини втрачають
здатність до самовідтворювання. Хіміотерапія також
може призвести до самознищення клітин. Цисплатин
є широко використовуваним хіміотерапевтичним
препаратом для лікування раку порожнини рота. Іноді
він використовується з променевою терапією для
лікування раку порожнини рота.

Підсумки
 Рак порожнини рота включає рак внутрішньої
поверхні губи та рак власне порожнини рота.
 Найпоширенішим типом раку порожнини рота є
плоскоклітинний рак. Клітини плоского епітелію
покривають губи та інші ділянки рота.

Таргетна терапія
У разі лікування раку порожнини рота таргетна
терапія зупиняє сигнали росту від структури ракових
клітин, що називається EGFR (epidermal growth factor
receptor) (рецептор епідермального фактора росту).
Препарат цетуксимаб зупиняє сигнали від EGFR і дає
змогу імунним клітинам знищувати ракові клітини. Він
зазвичай використовується з променевою терапією
для лікування раку порожнини рота. Афатиніб також
може допомогти в лікуванні раку порожнини рота,
зупиняючи сигнали EGFR. Для уточнення інформації
щодо цих препаратів потрібні додаткові дослідження.

 Ракові клітини утворюють пухлину, оскільки
процеси росту та вмирання в цих клітинах
відбуваються в інший спосіб, ніж у здорових
клітинах.
 Рак порожнини рота може поширюватися через
лімфу або кров на інші частини тіла.
 Більшість онкологічних захворювань
порожнини рота лікуються хірургічним шляхом.
Але ви можете отримати інші види лікування,
як-от променева терапія або хіміотерапія.

Імунотерапія
Т-лімфоцити є типом імунних клітин, які можуть
вбивати ракові клітини. Вони не здатні атакувати
ракові клітини, які мають білок під назвою PD-L1.
Пембролізумаб і ніволумаб блокують PD-L1 і дають
змогу Т-лімфоцитам атакувати ракові клітини.

 Клінічні випробування дають людям доступ
до нових методів обстеження та лікування, які
вони інакше не отримали б.

Клінічні випробування
Одним із варіантів лікування може бути участь
у клінічному випробуванні. Участь у клінічному
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Анамнез | Медичний огляд

Медичний огляд

Не всі види раку порожнини рота однакові.
Ваш онколог захоче дізнатися все про
особливості вашого захворювання. У
цьому розділі описано обстеження, які
використовуються для вивчення раку
порожнини рота. Тут також описані методи
лікування проблем зі здоров’ям, які
пов’язані з раком або його лікуванням.

Медичний огляд — це обстеження вашого організму. Це
робиться для пошуку ознак захворювання. Огляд також
потрібен, щоб оцінити можливі варіанти лікування.
Для початку вимірюють основні функції
життєдіяльності. Вони включають температуру,
артеріальний тиск, пульс і частоту дихання. Також
перевірять вашу вагу.

Для планування лікування лікарі використовують різні
джерела інформації. До таких джерел відносяться
медичні послуги, перелічені в довідковій таблиці 1.
Інше джерело — це ви самі. Повідомте лікаря про свої
проблеми та бажані цілі лікування. Ви можете разом
прийняти відповідне рішення. Прочитайте частину 6,
щоб дізнатися більше про прийняття рішень щодо
лікування.

Лікар прослухає ваші легені, серце й кишечник, а також
огляне очі, шкіру, ніс, вуха та рот. Певні частини вашого
тіла лікар буде обмацувати. Лікар встановить розмір
органів і їхню щільність на дотик. Повідомте лікарю,
якщо ви будете відчувати біль при дотику.

Довідкова таблиця 1 Медична
допомога перед початком лікування

Анамнез

Обстеження та процедури

Ваш лікар запитає, які проблеми зі здоров’ям ви мали
протягом життя та про методи їх лікування. Будьте
готові розповісти про захворювання та травми, які у
вас були раніше. Вас також запитуватимуть про стан
здоров’я та симптоми. Ми рекомендуємо взяти на
прийом до лікаря список лікарських засобів, які ви
отримували раніше, і які ви отримуєте зараз.

Анамнез
Медичний огляд
Скринінг на дистрес
Лікування тютюнової залежності за необхідності
Стоматологічний огляд і, якщо необхідно, огляд
стоматолога-ортопеда
Панорамне рентгенологічне обстеження (Panorex)
за необхідності

Ваш лікар запитає, чи ви коли-небудь курили.
Повідомте лікарю, якщо ви курите чи курили раніше.
Вас також запитають, скільки ви викурюєте чи
викурювали. Куріння часто вимірюють у пачках на добу.

КТ порожнини рота та шиї, МРТ або їх комбінація за
необхідності
КТ грудної клітки за необхідності
Може розглядатися ФДГ ПЕТ/КТ при III або IV стадії

Деякі види раку та інші проблеми зі здоров’ям можуть
мати сімейну схильність. Тому лікар запитає вас про
медичний анамнез ваших близьких кровних родичів.
До таких родичів відносяться ваші брати та сестри,
батьки, бабуся та дідусь. Будьте готові розповісти, хто
мав які захворювання та в якому віці.

NCCN Guidelines for Patients®:
рак порожнини рота, 2018
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Скринінг на дистрес | Терапія куріння

включати групи підтримки, бесіду або ліки. Дехто
почуває себе краще, займаючись фізичними вправами,
розмовляючи з близькими або використовуючи методи
релаксації. У нагоді можуть стати ресурси громади,
наприклад групи підтримки та оздоровчі центри.

Обстеження голови та шиї

Обстеження голови та шиї є основною умовою
складання плану лікування. Ваш лікар уважно огляне
губи, рот, ніс і вуха. Лікар (-ка) буде обмацувати
ділянки під щелепою та вздовж шиї, щоб визначити
наявність об’ємних утворень. Лікар (-ка) також
торкатиметься внутрішньої частини рота пальцями в
рукавичках.

Терапія куріння
Якщо ви курите або жуєте тютюн, важливо кинути
курити. Обидва варіанти тютюнової залежності є
причинами раку порожнини рота та інших видів
раку. Вони також можуть обмежувати ефективність
лікування раку.

Щоб зазирнути в порожнину рота глибше, лікар може
використовувати спеціальний пристрій. Одним із
типів пристроїв є дзеркало, подібне до того, яким
користуються стоматологи. Іноді лікарі використовують
волоконно-оптичний ендоскоп, який пропускають
через рот або ніс.

Нікотинова залежність відноситься до залежностей,
яких найважче позбутися. Стрес через рак може
ускладнити намагання кинути курити. Для цього
передбачена допомога. Дізнайтеся у свого лікаря про
консультації та ліки, які допоможуть вам кинути курити.

«

Скринінг на дистрес
Дистрес — це неприємне переживання психічного,
фізичного, соціального або духовного характеру.
Він може впливати на те, як ви відчуваєте, думаєте
й дієте. Також він може включати відчуття смутку,
страху, безпорадності, тривоги, гніву, провини тощо.
Кожен пацієнт, у якого діагностовано рак, відчуває
дистрес того чи іншого ступеню в певний момент часу.
Розвиток дистресу в пацієнтів із раком очікуваний.

Ми зазвичай і гадки не маємо, що
таке може статися з нами. Дуже важко

Почуття дистресу може
бути незначною проблемою,
а може й серйозно
ускладнювати життя.
Ви можете засмутитися
настільки, що будете не в
змозі робити те, що робили
раніше. Серйозно чи ні, але
важливо, щоб персонал,
який надає вам послуги
з лікування, знав, що ви
відчуваєте. Вас можуть
попросити заповнити опитувальник, щоб оцінити
ступінь вашого дистресу. Додаткову інформацію див. в
Рекомендаціях NCCN Guidelines for Patients®: дистрес.

припинити мучити себе запитанням
«Чому саме я?». Тож ви занурюєтеся в
це і просто дієте. Ви багато дізнаєтеся
про себе та свою справжню внутрішню
силу, яка допомагає справлятися із цим.
— Конні,
має рак в анамнезі;
рак голови та шиї

У разі потреби персонал, який надає вам послуги
з лікування, може допомогти вам. Допомога може
NCCN Guidelines for Patients®:
рак порожнини рота, 2018
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Стоматологічний огляд | Огляд стоматолога-ортопеда

Стоматологічний огляд

цього плану може бути використання штучної частини
тіла (протеза). Для встановлення виготовленого на
замовлення протеза вам доведеться кілька разів
відвідати стоматолога перед лікуванням раку.

«

Стоматологічний огляд може допомогти лікарюонкологу скласти план лікування. До того ж такий
огляд може запобігти проблемам зі здоров’ям,
викликаним лікуванням. Якщо таких проблем буде
менше, лікування раку буде більш ефективним.
Зверніться до свого онкологічного центру, у якому
вам можуть надати список місцевих стоматологів, які
можуть допомогти.

Я міг би хвилюватися, міг би жити в

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

страху кожен день, якби хотів. Я й
гадки не мав, яким буде результат. Але
сталося те, що мало статися, незалежно
від мого занепокоєння чи страху, —

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

навіщо хвилюватися чи боятися?
— Стів,
пацієнт, який переніс рак, що виник

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

6 років тому;
рак язика та шиї

Огляд стоматолога-ортопеда
У разі деяких видах раку порожнини рота лікування
може вплинути на зовнішній вигляд і функцію
порожнини рота. Наприклад, після лікування раку
у вас можуть виникнути проблеми з мовленням
або прийомом їжі. Таким чином, серед персоналу,
який надає вам послуги з лікування, може бути
стоматолог-ортопед. Це стоматолог, який займається
відновленням частин порожнини рота.
Стоматолог-ортопед огляне вас перед лікуванням
раку. Лікар (-ка) складе план реабілітації, зважаючи
на особливості перебігу раку особисто у вас, його
лікування та поставлених вами цілей. Частиною
NCCN Guidelines for Patients®:
рак порожнини рота, 2018
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Візуалізація

Візуалізація
Рисунок 5
Апарат КТ

Візуалізація — це отримання зображення 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.

Зображення внутрішніх частин організму
можна отримати за допомогою методів
візуальної діагностики. Під час сканування
ви будете лежати на столі, який
переміститься в тунель діагностичного
апарату. Знімки переглядатиме лікар, який
шукатиме ознаки раку.

Рентгенолог — це спеціаліст, який розуміється на
тлумаченні зображень. Він або вона передасть
результати обстеження вашому лікареві.
Під час деяких обстежень із візуалізації
використовують контрастну речовину. Вона полегшує
зчитування зображень. Повідомте лікареві, якщо у вас
були проблеми з контрастуванням у минулому. Крім
того, алергія на молюсків може означати, що у вас є
ризик алергії на контрастну речовину.

Панорамне рентгенологічне обстеження
(Panorex)

Панорамне рентгенологічне обстеження (Panorex)
допомагає обстежувати не тільки зуби. Це
рентгенологічне обстеження всієї порожнини рота. На
ньому можна побачити, чи пухлина не поширилася на
щелепу. Ви можете пройти це обстеження на додаток
до звичайного рентгенологічного обстеження.

Комп’ютерна томографія

КТ (комп’ютерна томографія) забезпечує більш
детальне зображення, ніж звичайне рентгенологічне
обстеження. Під час процедури за допомогою
рентгенівських променів робиться багато знімків
вашого організму з різних кутів. Див. рис. 5. Потім
фото об’єднують на комп’ютері, створюючи 3-D
(тривимірне) зображення.

Copyright © 2018 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®).
www.nccn.org

КТ порожнини рота
Замість панорамного рентгенологічного обстеження
(Panorex) можна зробити КТ порожнини рота. Вона
часто використовується для оцінки поширення
пухлини на щелепу. Контрастна речовина не потрібна.
КТ порожнини рота та шиї
Можливо, ваш лікар уважатиме за потрібне перевірити,
чи не поширився рак. КТ можна використовувати
для огляду сусідніх лімфатичних вузлів на предмет
поширення пухлини. Контрастна речовина потрібна.
NCCN Guidelines for Patients®:
рак порожнини рота, 2018
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Обстеження перед введенням у наркоз
ПЕТ/КТ з радіоіндикатором ФДГ(фтородезоксиглюкоза)
розглядається у випадку поширеного раку порожнини
рота. Процедура використовується для визначення
первинної пухлини. Також вона використовується для
пошуку пухлини у вузлах або віддалених частинах
тіла. Завдяки цій процедурі можна виявити пухлину,
яку не було видно у разі використання інших процедур
візуалізації.

КТ грудної клітки
КТ грудної клітки використовується для пошуку
пухлини в 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.

МРТ

МРТ (магнітно-резонансна томографія) дає змогу
отримати тривимірні зображення, як і КТ. На відміну від
КТ, зображення створюються за допомогою магнітного
поля та радіохвиль. МРТ дає змогу побачити більше
деталей м’яких тканин, ніж КТ.

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 уводять у стан, схожий на сон.
Анестезіолог — це лікар, який здійснює введення в
наркоз.

МРТ порожнини рота та шиї
МРТ застосовують, якщо варіант КТ не розглядається.
Іноді МРТ роблять на додаток до КТ. Для м’яких тканин
і нервів МРТ може бути краще за КТ. Контрастна
речовина потрібна.

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

ФДГ-ПЕТ/КТ

Іноді КТ поєднують з ПЕТ (позитронно-емісійною
томографією). У разі спільного використання їх
називають ПЕТ/КТ. Для ПЕТ необхідно вводити
радіоіндикатор у кровотік. Це дає змогу виявити навіть
незначні ознаки пухлини.

NCCN Guidelines for Patients®:
рак порожнини рота, 2018
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Ендоскопічне обстеження | Оцінка харчування

Ендоскопічне обстеження
У разі деяких видах раку порожнини рота можуть
проводити ендоскопічне дослідження. Ендоскоп — це
ручний пристрій, який використовується для того, щоб
оглянути ваш організм ізсередини. Лікар уводить тонку
трубчасту частину ендоскопа через рот. На кінчику
ендоскопа знаходиться світловод і крихітна камера.
За допомогою ендоскопа ваш лікар визначить розмір
пухлини.

Командна робота
Для лікування раку порожнини рота

Біопсія

потрібна група медичних спеціалістів. Така

Біопсія — це процедура, під час якої забирають зразки
тканини або біологічної рідини для лабораторного
дослідження. Лікарі використовують результати
візуалізації, щоб визначити, біопсію якої тканини
необхідно провести. У лабораторії патоморфолог
вивчає зразки за допомогою мікроскопа. Він або вона
підтвердить наявність раку.

спеціалістів.

група може складатися з наведених далі

ü Стоматолог.
ü Щелепно-лицевий хірург.
ü Онколог-радіолог.
ü Лікар-онколог.
ü Медсестра.
ü Патоморфолог.
ü Рентгенолог.
ü Пластичний хірург.
ü Логопед.
ü Фізіотерапевт.
ü Дипломований дієтолог.
ü Координатор.
ü Фахівець із психічного здоров’я.
ü Фахівець із підтримувальної терапії.

Є кілька типів біопсії. Тип біопсії частково залежить
від того, де виникла пухлина. Ваш лікар може
використовувати скальпель, щоб видалити частину
або всю пухлину. Щипцева біопсія передбачає
отримання зразку тканини за допомогою леза
у формі кола. ТГАБ (тонкоголкова аспіраційна
біопсія) передбачає забір невеликої частини клітин
за допомогою голки. ТГАБ є бажаним методом
за наявності об’ємного утворення на шиї, яке
може бути злоякісною пухлиною. Ваш лікар може
використовувати процедури візуалізації для отримання
достатньо великого зразка.
Усі результати лабораторних досліджень включаються
в гістологічний висновок. Цей висновок буде надіслано
вашому лікарю. Попросіть його чи її дати вам копію.
Ваш лікар разом із вами перегляне результати. Робіть
нотатки та ставте запитання.

Оцінка харчування
Деякі види раку порожнини рота ускладнюють прийом
їжі. Може бути боляче жувати або ковтати. У такому
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Планування лікування

Перевірка мовлення та ковтання | Підсумки

випадку, перш ніж розпочати лікування раку, ви можете
звернутися до дипломованого дієтолога. Лікар (-ка)
запитає про те, що ви їсте та п’єте. На основі ваших
відповідей лікар (-ка) складе для вас план харчування.

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-рентгеноскопічне обстеження.
Ви отримаєте план терапії для усунення проблем, які
можуть виникнути до та під час лікування раку.

Щодо вас можуть розглянути можливість використання
зонду для штучного харчування. Є різні види
зондів. Назогастральний зонд вводиться через ніс
в горло й далі в шлунок. Пристрій для проведення
ЧЕГ(черезшкірна ендоскопічна гастростомія), який має
форму трубки, уводиться через шкіру безпосередньо в
шлунок.

Підсумки
 Ваш лікар розпитуватиме вас про проблеми зі
здоров’ям, які ви мали протягом життя, і про
методи їх лікування.

Перевірка мовлення та
ковтання

 Ваш лікар проведе обстеження, щоб оцінити
стан вашого здоров’я. Лікар (-ка) обмацає деякі
частини вашого тіла, зокрема всередині рота,
щоб виявити відхилення.

Рак порожнини рота або його лікування може
викликати проблеми з мовленням та ковтанням.
Якщо у вас виникли або виникнуть проблеми, вам
слід звернутися до логопеда. До початку лікування

«

 Ваш лікар може надати допомогу в разі дистресу
та необхідності кинути курити.
 Щоб підготуватися до лікування, потрібно пройти
стоматологічний огляд.
 Ви можете прийти на прийом до стоматолога,
який допоможе відновити зовнішній вигляд і
функцію порожнини рота.

Я знову навчився їсти. Здається, зараз

 Процедури візуалізації дозволяють отримати
зображення органів усередині організму, яке
лікарі використовують для визначення стадії
раку.

це майже нормально. Проблему зі
слиною можна вирішити. Я завжди
беру із собою воду, куди б не йшов і

 Анестезіолог може обстежити вас, щоб
визначити, чи безпечний для вас наркоз.

п’ю багато води, коли їм. Загалом я

 У разі поширених форм раку можуть
використовувати ручний ендоскоп для
визначення стадії раку.

просто чекав, поки завершиться процес
загоєння. Я зрозумів, що деякі речі в
житті зміняться, але прийняв це.

 Для підтвердження наявності пухлини можуть
збирати та вивчати зразки тканини.
 Рак порожнини рота та його лікування можуть
викликати проблеми із прийманням їжі та
мовленням. У такому разі дієтолог, логопед
і спеціаліст із розладів ковтання можуть
допомогти.

— Чак,
має рак в анамнезі;
рак голови та шиї
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I та II стадії

Лікування

Ваш хірург може виконати шийну дисекцію на основі
наведених далі факторів.

У цьому розділі представлені методи
лікування ранніх стадій раку порожнини
рота. Також тут розглядаються ключові
моменти подальшої медичної допомоги.
Обговоріть зі своїми лікарями, які варіанти
із цього розділу можна використовувати
саме для вас.

 Товщина пухлини.
 Розташування пухлини.
 Або результати біопсії сторожового
лімфатичного вузла.
Більш товсті пухлини порожнини рота частіше
поширюються на шийні лімфатичні вузли. У випадку
пухлин значної товщини шийна дисекція може бути
виконана на тій стороні тіла, де є пухлина.

Лікування
Для ранніх стадій раку можуть розглядатися
хірургічне втручання та променева терапія. Зазвичай
перевага надається хірургічному втручанню, але
в деяких пацієнтів опромінення може бути більш
ефективним. Запитайте свого лікаря про переваги
та недоліки кожного варіанту. Також запитайте про
способи відновлення функції та зовнішнього вигляду
порожнини рота після лікування.

Деякі пухлини порожнини рота поширюються на
лімфатичні вузли по обидві сторони шиї. Приклади
включають пухлини поблизу середини рота або кінчика
язика. У цих випадках шийну дисекцію можна виконати
з обох сторін шиї.
Шийну дисекцію застосовують, якщо рак виявлено в
сторожових вузлах. Іноді під час біопсії не вдається
знайти сторожові вузли. У цьому випадку ваш лікар
виконає шийну дисекцію.

Операція

Метою операції є видалення пухлини повністю. Для
цього пухлину видаляють разом із частиною здорової
тканини навколо її краю. Тканина, яка виглядає
нормально, називається хірургічним краєм.

Ад’ювантна терапія після операції
Для лікування будь-яких залишків пухлини можуть
призначити додаткове лікування. Лікування із цією
метою називається ад’ювантною терапією. Вона
допомагає запобігти рецидивам раку. Зазвичай як
ад’ювантну терапію використовують опромінення.
Може бути додана хіміотерапія.

Біопсія сторожового лімфатичного вузла
Пухлини порожнини рота на ранніх стадіях рідко
поширюються на лімфатичні вузли шиї. Якщо
існує більша ймовірність поширення, може бути
виконана біопсія сторожового лімфатичного вузла.
Сторожові лімфатичні вузли є першими вузлами,
на які поширюється рак порожнини рота. Ці методи
біопсії мають застосовуватися хірургом із належною
підготовкою та досвідом.

Необхідність ад’ювантної терапії в основному
ґрунтується на несприятливих ознаках. Див.
довідкову таблицю 2. Пухлина в хірургічному
краї є несприятливою ознакою. Іншою
несприятливою ознакою є вихід росту пухлини
за межі зовнішньої стінки лімфатичних вузлів. Це
називається екстранодальним поширенням. Інші
несприятливі ознаки включають високі показники
патоморфологічних стадій T чи N або розростання в
нерви або судини

Шийна дисекція
У випадку раку порожнини рота лімфатичні вузли
можуть бути видалені з кількох ділянок шиї. Видалення
цих лімфатичних вузлів називають шийною дисекцією.
Видалені вузли будуть перевірені на рак. Якщо рак
виявлено, можна видалити більше вузлів.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Лікування

Довідкова таблиця 2 Ад’ювантна терапія
Рак внутрішньої поверхні губи
Несприятливі ознаки

Які є варіанти?

Жодного

• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Пухлина в хірургічному краї
Поширення пухлини на нерви або судини

• Операція.
• Променева терапія.
• Променева терапія.

Рак порожнини рота (наприклад, ясен, язика, внутрішньої частини щік)
Несприятливі ознаки

Які є варіанти?

Жодного

• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Один вузол із пухлиною + жодних інших
несприятливих ознак

• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Проростання пухлини за межі зовнішньої стінки
лімфатичних вузлів

• Променева терапія.
• Променева терапія + системна терапія.
• Операція.

Пухлина в хірургічному краї

• Променева терапія.
• Променева терапія + системна терапія.

Інші несприятливі ознаки
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Подальша медична допомога

Променева терапія

Також їх застосовують, якщо з’являються об’єктивні
чи суб’єктивні ознаки раку. Особи з групи високого
ризику щодо раку легені мають проходити відповідні
програми скринінгу. Додаткову інформацію див.
у Рекомендаціях NCCN Guidelines for Patients®:
скринінг на рак легені.

Для лікування деяких видів раку порожнини рота
потрібні більші дози опромінення, які називають
бустером. Бустерне опромінення здійснюють за
допомогою радіоактивного імплантату, розміщеного
поруч із раковими клітинами. Цей метод називається
брахітерапією. Цей метод має застосовуватися
онкологом-радіологом із належною підготовкою та
досвідом.

Ваші лікарі також оцінять пізні побічні ефекти
лікування. Прикладом може служити падіння рівня
гормонів щитоподібної залози після променевої терапії
шиї. Так само ваш стоматолог допоможе запобігти
карієсу, проблемам із щелепами та інфекціям.

Променева терапія іноді може використовуватися як
основний метод лікування. У випадку використання
з цією метою її називають радикальною променевою
терапією. Будуть призначатися сильніші дози
променевої терапії.

Подальша медична допомога може включати роботу
із фахівцями. Можливо, вам доведеться відвідувати
логопеда, щоб покращити мовлення або полегшити
ковтання. Дієтолог може допомогти вам правильно
харчуватися. Фахівці з психічного здоров’я можуть
допомогти вам кинути курити та обмежити вживання
алкоголю.

Процедури візуалізації будуть використані для
перевірки результатів опромінення. Серед методів
діагностичної візуалізації перевагу найчастіше
віддають ФДГ ПЕТ/КТ. Процедури візуалізації часто
виконують через 10–12 тижнів після останнього
сеансу опромінення. Якщо пухлина не зникла, можуть
провести хірургічну операцію для її видалення.

«

Подальша медична допомога

Лікарі можуть вилікувати тіло, але не

Подальша медична допомога важлива для вашого
здоров’я в довгостроковій перспективі. Така допомога
розпочинається за відсутності ознак раку. Запитайте
персонал, який надає вам послуги з лікування, про
найкращі методи подальшого медичної допомоги.

завжди душу. У мене був рак, тому я
можу сказати, що рак — це не завжди
кінець. Це може бути початком чогось
позитивного.

Після завершення лікування ви будете часто
зустрічатися зі своїм лікарем. Під час цих візитів ваш
лікар буде вносити записи у вашу медичну карту та
проводити медичний огляд. Через п’ять років після
лікування ви зможете відвідувати лікаря лише раз на
рік.

— Террі,
має рак в анамнезі;
рак голови та шиї

Для оцінки наявності ознак раку можуть
застосовувати методи візуалізації. Вони необхідні,
якщо під час огляду не вдається належним чином
обстежити певні ділянки вашої шиї або голови.
NCCN Guidelines for Patients®:
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Рецидив | Підсумки

Рецидив
Лікарі називають повернення раку рецидивом.
Лікування частково залежить від місця повернення
раку. Ваше попереднє лікування також важливо.
Деякі рецидиви можна вилікувати за допомогою
хірургічного втручання. Може знадобитися
променева терапія в поєднанні із системною
терапією або без. Якщо хірургічне втручання
неможливе, може бути призначена променева
терапія, системна терапія або їх комбінація. Також
запитайте свого лікаря про клінічне випробування,
яке може підійти саме вам.

Підсумки
 Для лікування раку порожнини рота на ранніх
стадіях розглядають хірургічне втручання та
променеву терапію. Потім може знадобитися
додаткове лікування, щоб запобігти рецидивам
раку.
 Зверніться до лікаря-онколога, щоб дізнатися
про подальшу медичну допомогу. Він оцінить
наявність нових ознак раку. Також повідомте
лікаря про появу будь-яких нових симптомів
або погіршення наявних. Проблеми зі
здоров’ям через лікування раку можуть
початися під час надання подальшої медичної
допомоги.
 Після лікування раку вам може знадобитися
допомога логопеда та дієтолога.
 Ранні стадії раку порожнини рота можуть
рецидивувати з плином часу. Будуть проведені
відповідні обстеження, щоб обрати метод
лікування, який можна використовувати саме
для вас.
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Стадії III, IVA, IVB (T1–T4a)

Лікування

терапія може бути кращим методом лікування раку,
поширеного на більшу частину губи. Це пов’язано
із тим, що значні дефекти губи після видалення
пухлини важко відновити. У випадку раку порожнини
рота необхідно перевірити можливості застосування
інших методів лікування, крім хірургічного втручання.
Запитайте свого лікаря про клінічне випробування, яке
можна використовувати саме для вас.

У цьому розділі розповідається про методи
лікування поширеного раку порожнини
рота. Також тут розглядаються ключові
моменти подальшої медичної допомоги.
Обговоріть зі своїми лікарями, які варіанти
із цього розділу можна використовувати
саме для вас.

Операція

Метою операції є видалення пухлини повністю. Для
цього пухлину видаляють разом із частиною здорової
тканини навколо її краю. Тканина, яка виглядає
нормально, називається хірургічним краєм.

Лікування
Методи початкового лікування поширеного раку
наведені в довідковій таблиці 3. Методи в
основному залежать від можливості хірургічного
втручання. Якщо хірургічне втручання неможливе,
вам можуть підійти методи лікування, передбачені для
стадії IVB (T4b). Ці методи розглядаються в частині 5.

Шийна дисекція
За багатьох видів раку порожнини рота видаляють
лімфатичні вузли на шиї. Видалення цих лімфатичних
вузлів називають шийною дисекцією. Шийну дисекцію
виконують на основі стадії N.

Якщо операція можлива, це найкращий варіант
лікування. Зміни здатності говорити та ковтати часто
є незначними завдяки можливостям реконструктивної
хірургії та реабілітації. Запитайте свого лікаря про
методи відновлення функції та вигляду порожнини
рота після лікування.

 N0 — шийна дисекція є методом лікування раку
внутрішньої поверхні губи. Загалом при раку
порожнини рота цей метод радять експерти NCCN.
 N1, N2a, N2b і N3 — шийну дисекцію
рекомендується проводити на тій стороні, де
знаходиться пухлина. Вузли з іншого боку шиї
можна видалити за потреби.

«

Можуть бути причини для вибору іншого методу
лікування замість хірургічного втручання. Променева

 N2c — рекомендується дисекція вузлів з обох
боків шиї.

Довідкова таблиця 3 Початкове
лікування поширеного раку
Які є варіанти?
Якщо методом є хірургічне втручання…

Надія так само потрібна для виживання,

• Операція (найкращий метод).

як і лікування.

• Променева терапія ± системна терапія тільки для
раку губи.
• Клінічні випробування.

— Уілл,

Якщо хірургічне втручання неможливе…

має рак в анамнезі;

• Див. методи лікування для стадії IVB (T4b) у

рак голови та шиї

довідковій таблиці 5.
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Лікування

Ад’ювантна терапія після операції
Для лікування будь-яких залишків пухлини можуть
призначити додаткове лікування. Лікування із цією
метою називається ад’ювантною терапією. Вона
допомагає запобігти рецидивам раку.

стінки лімфатичних вузлів. Це називається
екстранодальним поширенням. Інші
несприятливі ознаки включають високі показники
патоморфологічних стадій T або N, поширення на
нерви або судини, 2 або більше уражених вузлів.

Необхідність ад’ювантної терапії в основному
ґрунтується на несприятливих ознаках. Див.
довідкову таблицю 4. Пухлина в хірургічному краї
є несприятливою ознакою. Іншою несприятливою
ознакою є проростання пухлини за межі зовнішньої

Зазвичай як ад’ювантну терапію використовують
опромінення. Під час опромінення може бути
призначена хіміотерапія. Це називається супутньою
хіміопроменевою терапією. Якщо в хірургічному краї є
пухлина, може бути виконана друга операція.

Довідкова таблиця 4 Ад’ювантна терапія
Рак внутрішньої поверхні губи
Несприятливі ознаки

Які є варіанти?

Стадія N0 і відсутність несприятливих ознак

• Розпочати подальшу медичну допомогу.

Один вузол із пухлиною + жодних інших
несприятливих ознак

• Розпочати подальшу медичну допомогу.
• Променева терапія.

Проростання раку за межі зовнішньої стінки
лімфатичних вузлів або пухлина у хірургічному краї

• Променева терапія + системна терапія (найкращий
метод).
• Операція.
• Променева терапія.

Інші несприятливі ознаки

• Променева терапія.
• Променева терапія + системна терапія.

Рак порожнини рота (наприклад, ясен, язика, внутрішньої частини щік)
Несприятливі ознаки

Які є варіанти?

Жодного

• Розпочати подальшу медичну допомогу.
• Променева терапія.

Проростання пухлини за межі зовнішньої стінки
лімфатичних вузлів

• Променева терапія + системна терапія.

Пухлина в хірургічному краї

• Променева терапія + системна терапія (найкращий
метод).
• Хірургічне втручання та, за відсутності пухлини в
хірургічному краї, ± променева терапія.

Інші несприятливі ознаки

• Променева терапія.
• Променева терапія + системна терапія.
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Подальша медична допомога

Подальша медична допомога

Променева терапія

У випадку раку внутрішньої губи променева терапія
може застосовуватися як основний метод лікування.
У випадку використання з цією метою її називають
радикальною променевою терапією. Будуть
призначатися сильніші дози променевої терапії.

Подальша медична допомога важлива для вашого
здоров’я в довгостроковій перспективі. Така допомога
розпочинається за відсутності ознак раку. Запитайте
персонал, який надає вам послуги з лікування, про
найкращі методи подальшого медичної допомоги.

Для лікування деяких видів раку губ потрібні більші
дози опромінення, які називають бустером. Бустерне
опромінення здійснюють за допомогою радіоактивного
імплантату, розміщеного поруч із раковими клітинами.
Цей метод називається брахітерапією. Цей метод має
застосовуватися онкологом-радіологом із належною
підготовкою та досвідом.

Після завершення лікування ви будете часто
зустрічатися зі своїм лікарем. Під час цих візитів ваш
лікар буде вносити записи у вашу медичну карту та
проводити медичний огляд. Через п’ять років після
лікування ви зможете відвідувати лікаря лише раз на
рік.
Для оцінки наявності ознак раку можуть застосовувати
методи візуалізації. Вони необхідні, якщо під час
огляду не вдається обстежити певні ділянки вашої шиї
або голови. Також їх застосовують, якщо з’являються
ознаки раку. Особи з групи високого ризику щодо раку
легені мають проходити відповідні програми скринінгу.
Додаткову інформацію див. у рекомендаціях NCCN
Guidelines for Patients®: скринінг на рак легені.

Процедури візуалізації будуть використані для
перевірки результатів опромінення. Серед методів
діагностичної візуалізації перевагу найчастіше
віддають ФДГ ПЕТ/КТ. Процедури візуалізації часто
виконують через 10–12 тижнів після останнього
сеансу опромінення. Якщо пухлина не зникла, можуть
провести хірургічну операцію для її видалення.

Променева терапія із системною терапією

Ваші лікарі також оцінять пізні побічні ефекти
лікування. Прикладом можуть служити низькі рівні
гормонів щитоподібної залози після променевої терапії
шиї. Так само ваш стоматолог допоможе запобігти
карієсу, проблемам із щелепами та інфекціям.

Для деяких видів раку губи третім методом лікування
є супутнє застосування променевої та системної
терапії. Таке лікування називається супутньою
хіміопроменевою терапією. Зазвичай застосовують
цисплатин.

Подальша медична допомога може включати роботу
із фахівцями. Можливо, вам доведеться відвідувати
логопеда, щоб покращити мовлення або полегшити
ковтання. Дієтолог може допомогти вам правильно
харчуватися. Фахівці з психічного здоров’я можуть
допомогти вам кинути курити та обмежити вживання
алкоголю.
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Рецидив | Підсумки

Рецидив
Лікарі називають повернення раку рецидивом.
Лікування частково залежить від місця повернення
раку. Ваше попереднє лікування також важливо.

Ви або контролюєте ситуацію, або вона
керує вами.

Деякі рецидиви можна вилікувати за допомогою
хірургічного втручання. Може знадобитися променева
терапія в поєднанні із системною терапією або без.
Якщо хірургічне втручання неможливе, може бути
призначена променева терапія, системна терапія
або їх комбінація. Також запитайте свого лікаря про
клінічне випробування, яке може підійти саме вам.

— Хенк,
пацієнт, який переніс рак, що виник
14 років тому;
рак язика IV стадії

Підсумки
 Лікування поширеного раку порожнини
рота залежить від можливості хірургічного
втручання. Інші методи включають променеву
терапію в поєднанні із системною терапією або
без, і клінічні випробування.
 Зверніться до лікаря-онколога, щоб дізнатися
про подальшу медичну допомогу. Він оцінить
наявність нових ознак раку. Також повідомте
лікаря про появу будь-яких нових симптомів
або погіршення наявних. Проблеми зі
здоров’ям через лікування раку можуть
початися під час надання подальшої медичної
допомоги.
 Після лікування раку вам може знадобитися
допомога логопеда та дієтолога.
 Рак порожнини рота може рецидивувати з
плином часу. Будуть проведені відповідні
обстеження, щоб обрати метод лікування, який
можна використовувати саме для вас.
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Функціональний статус | Лікування

також можуть бути варіантом. Запитайте свого лікаря
про клінічне випробування, яке можна використовувати
саме для вас.

У цьому розділі розповідається про
методи лікування значною мірою
поширеного раку порожнини рота. Ви
можете обговорити переваги та недоліки
лікування зі своїм лікарем. Лікар може
допомогти вам вирішити, який метод можна
використовувати саме для вас.

Системна терапія з променевою терапією
Якщо ваш загальний стан здоров’я дозволяє, ви
можете отримувати системну терапію та променеву
терапію протягом того ж періоду. Таке лікування
називається супутньою хіміопроменевою терапією.
Воно є більш ефективним, ніж променева терапія
окремо, але може викликати тяжкі побічні ефекти.
Методи системної терапії наведені в довідковій
таблиці 6.

Функціональний статус
У випадку значною мірою поширеного раку методи
лікування частково залежать від функціонального
статусу. Див. довідкову таблицю 5. Функціональний
статус — це ваша здатність виконувати повсякденну
діяльність. Загальною системою оцінки є ECOG
(Eastern Cooperative Oncology Group) (шкала оцінки
функціонального статусу онкологічного хворого) Це
п’ятибальна шкала оцінки.

Інший підхід полягає в тому, щоб отримувати
лише хіміотерапію як першу лінію. Цей метод
називається індукційною хіміотерапією. Згодом може
застосовуватися променева терапія в комбінації
із системною терапією або без. Потрібні додаткові
дослідження, щоб дізнатися, чи індукційна хіміотерапія
збільшує ефективність лікування. Сьогодні
дослідження не довели, що вона продовжує життя.

 Оцінка 0 означає, що ваша активність збережена.

Променева терапія

 Оцінка 1 означає, що ви можете виконувати будьякі дії із самообслуговування, але не можете
виконувати важку фізичну роботу.

Променева терапія в лікуванні значною мірою
поширеного раку застосовується для багатьох
цілей. Як зазначалося вище, її можна поєднувати
із системною терапією для контролю раку. Її
також можна застосовувати окремо для контролю
поширення метастазів. Як зазначено нижче, її можна
застосовувати для підтримувальної терапії.

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

У випадку певних видів значною мірою поширеного
раку променева терапія може застосовуватися як
основний метод лікування. У випадку використання
з цією метою її називають радикальною променевою
терапією. Будуть призначатися сильніші дози
променевої терапії.

 Оцінка 3 означає, що ви не можете виконувати
дії із самообслуговування та будь-яку роботу та
більшу частину активного часу проводите в ліжку.
 Оцінка 4 означає повну втрату працездатності.

Процедури візуалізації будуть використані для
перевірки результатів опромінення. Процедури
візуалізації часто виконують через 10–12 тижнів
після останнього сеансу опромінення. Ваш лікар
використає результати для планування подальших
кроків лікування.

Лікування
Методи лікування значною мірою поширеного раку
наведені в довідковій таблиці 5. Методи лікування
згруповані за стадіями раку. Клінічні випробування
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Довідкова таблиця 5 Лікування
значною мірою поширеного раку
Стадія раку

Які є варіанти?

Стадія IVB (T4b)

Бал за шкалою оцінки
функціонального статусу 0
або 1
• Супутня хіміопроменева
терапія.
• Променева терапія ±
системна терапія.
Бал за шкалою оцінки
функціонального статусу 2
• Променева терапія ± супутня
системна терапія.
Бал за шкалою оцінки
функціонального статусу 3
або 4
• Променева терапія як
підтримувальна терапія.
• Системна терапія із
застосуванням одного
препарату.
• Найкращий метод
підтримувальної терапії.

Стадія IVC

Довідкова таблиця 6 Системна
терапія із супутньою променевою
терапією
Які схеми використовуються?
• Цисплатин у високих дозах.
• Цетуксимаб.
• Карбоплатин + інфузійний 5-фторурацил.
• 5-фторурацил + гідроксисечовина.
• Цисплатин + паклітаксел.
• Цисплатин + інфузійний 5-фторурацил.

«

• Карбоплатин + паклітаксел.
• Цисплатин щотижня.

Бал за шкалою оцінки
функціонального статусу 0
або 1
• Системна терапія (із
застосуванням одного або
кількох препаратів).
• Хірургічне втручання,
променева терапія
або системна терапія з
променевою терапією, якщо
метастазів небагато.
• Найкращий метод
підтримувальної терапії.
Бал за шкалою оцінки
функціонального статусу 2
• Системна терапія із
застосуванням одного
препарату.
• Найкращий метод
підтримувальної терапії.
Бал за шкалою оцінки
функціонального статусу 3
або 4
• Найкращий метод
підтримувальної терапії.
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Мій досвід боротьби із раком — це
не сумна історія. Кілька днів я не міг
повірити в діагноз, і наступні місяці
були найскладнішими, найважчими та
найболючішими в моєму житті. Але група
моїх лікарів, моя спільнота, моя сім’я та
друзі були неперевершеними.
— Райан,
пацієнт, який переніс рак, що виник
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Стадії IVB (T4B) та IVC

Підсумки

інші препарати для лікування раку. Це називається
терапією другої лінії. До методів терапії другої
та наступних ліній відносяться методи терапії
першої лінії, які не застосовувались. Ніволумаб,
пембролізумаб і афатиніб також є можливими
методами лікування.

Системна терапія

Для лікування деяких видів раку порожнини рота
використовується системна терапія без застосування
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.

Хірургічне втручання в разі метастазів

Перші лікарські засоби від раку називають терапією
першої лінії. Методи терапії першої лінії наведені
в довідковій таблиці 7. Якщо терапія першої
лінії буде неефективною, вам можуть призначити

Хірургічне втручання може бути методом лікування в
разі деяких метастатичних видах раку. Пухлина має
займати обмежену ділянку, щоб її можна було видалити.
Мета — контролювати ріст раку та запобігти симптомам.

Підтримувальна терапія

Довідкова таблиця 7 Системна
терапія першої лінії

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

Які схеми комбінованого лікування
використовуються?
• Цисплатин + 5-фторурацил + цетуксимаб.
• Або карбоплатин + 5-фторурацил + цетуксимаб.

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

• Цисплатин + доцетаксел або паклітаксел.
• Або карбоплатин + доцетаксел або паклітаксел.
• Цисплатин + цетуксимаб.
• Цисплатин + 5-фторурацил.
• Цисплатин + доцетаксел + цетуксимаб.
• Або карбоплатин + доцетаксел + цетуксимаб.

Підсумки

• Цисплатин + паклітаксел + цетуксимаб.
• Або карбоплатин + паклітаксел + цетуксимаб.

 Ваш лікар спланує лікування на основі вашого
функціонального статусу.

Які режими застосування одного препарату
використовуються?

 Якщо ваш загальний стан здоров’я дозволяє,
для контролю росту раку можуть бути
призначені системна терапія, променева
терапія або їх комбінація.

• Цисплатин.
• Карбоплатин.
• Паклітаксел.
• 5-фторурацил.

 Якщо ваш загальний стан здоров’я не
дозволяє, вам можуть призначити лікування,
спрямоване на покращення якості життя.

• Метотрексат.
• Цетуксимаб.
• Гемцитабін.
• Капецитабін.
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Ухвалення рішень щодо лікування

Це ваш вибір | Запитання

та ваші лікарі обмінюєтеся інформацією, зважуєте
варіанти та узгоджуєте план лікування. Ваші лікарі
можуть надати наукове пояснення плану лікування,
але ви розумієте, чого прагнете, а також свої
проблеми. Працюючи разом, ви, імовірно, отримаєте
більш високу якість медичної допомоги та будете
більш задоволені. Імовірно, ви отримаєте необхідне
лікування в бажаному місці та в бажаних лікарів.

Звістка про рак може викликати сильний
стрес. Доки ви усвідомлюєте той факт, що у
вас рак, вам слід дізнатися про обстеження
та лікування. Крім того, план лікування
необхідно погодити в стислі терміни. У
частинах 1–5 описано рак порожнини
рота та методи лікування. Цей розділ має
на меті допомогти вам вирішувати, які
дії відповідають вашим переконанням,
побажанням і цінностям.

Запитання
Ви можете зустріти фахівців із різних галузей
медицини. Підготуйте запитання перед візитом і ставте
їх, якщо щось не зрозуміло. Ви можете робити нотатки
та отримувати копії своєї медичної документації.

Це ваш вибір
Пацієнти по-різному відносяться до можливості вибору
методів лікування. Ви можете відчувати неспокій
щодо ухвалення рішень про лікування. Це може бути
пов’язано із високим рівнем стресу. Вам може бути
важко слухати або знати, що говорять інші. Стрес, біль і
препарати можуть вплинути на вашу здатність приймати
правильні рішення. Ви можете відчувати неспокій, тому
що мало знаєте про рак. Ви раніше не чули слова,
які використовуються для опису раку, обстежень або
лікування. Так само ви можете вважати, що ваше
судження не краще, ніж судження ваших лікарів.

Можливо, вам допоможе, якщо ваш чоловік чи
дружина, партнер чи друг будуть поряд під час цих
візитів. Також можуть бути присутні представник
інтересів пацієнтів і координатор. Вони можуть
допомогти ставити запитання та робити нотатки.
Рекомендовані запитання наведено на сторінках
нижче.

«

Вам може бути легше від того, що ви дозволяєте
іншим вирішувати, який метод лікування є найкращим.
Але хто, на вашу думку, повинен щось вирішувати? Ви
можете покладатися тільки на своїх лікарів стосовно
правильного рішення. Однак, якщо у вас є кілька
хороших варіантів, лікарі не вирішать за вас. Ви також
можете попросити близьких людей допомогти. Вони
можуть збирати інформацію, говорити від вашого імені
та брати участь в ухваленні рішень разом із вашими
лікарями. Навіть якщо інші вирішують, яке лікування
ви отримуватимете, вам однаково доведеться
погоджувати рішення, підписавши форму згоди.

Я хочу знати, які в мене є варіанти
вибору та які ризики і переваги пов’язані
з ними. Я ставлю багато запитань.
— Майкл,
має рак в анамнезі;
рак голови та шиї

З іншого боку, ви можете взяти ініціативу на себе або
долучитися до прийняття рішення. Більшість пацієнтів
так і вчиняє. Під час спільного ухвалення рішень ви
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Це ваш вибір
Запитання

Який мій діагноз і прогноз?
Важливо знати, що є різні види раку. Рак може сильно відрізнятися, навіть якщо пухлина в пацієнтів
виникає в тому самому органі. На основі результатів обстежень ваш лікар може визначити, який у вас
тип раку. Він також може спрогнозувати перебіг захворювання. Прогноз — це передбачення перебігу та
результату захворювання. Знання прогнозу може вплинути на ваше рішення щодо лікування.
1. У якому місці виникла пухлина? З якого типу клітин? Чи часто зустрічається цей рак?
2. Цей рак розвивається швидко чи повільно?
3. Які обстеження Ви мені порадите?
4. Де необхідно робити обстеження? Скільки часу потрібно на обстеження і чи це боляче?
5. А якщо я вагітна?
6. Як підготуватися до обстеження?
7. Чи потрібно принести список препаратів, які я отримую?
8. Чи повинен мене хтось супроводжувати?
9. Як часто ці обстеження дають хибні результати?
10. Чи дасте Ви мені копію гістологічного висновку та інших результатів обстежень?
11. Хто обговорить зі мною подальші кроки? Коли?
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Це ваш вибір
Запитання

Які є варіанти?
Немає єдиної методики лікування, що є найкращою для всіх пацієнтів. Часто є кілька методів лікування
разом із варіантами клінічних випробувань. Ваш лікар перегляне результати обстежень і порекомендує
варіанти лікування.
1. Що станеться, якщо я нічого не буду робити?
2. Чи можу я просто ретельно стежити за перебігом раку?
3. Чи звертаєтесь Ви до рекомендацій NCCN, розглядаючи варіанти лікування?
4. Чи пропонуєте Ви інші методи, ніж ті, що рекомендує NCCN? Якщо так, то чому?
5. Чи запропоновані Вами варіанти включають клінічні випробування? Поясніть, будь ласка, чому.
6. Як мій вік, стан здоров’я та інші фактори впливають на доступні для мене варіанти? А якщо я вагітна?
7. Як лікування вплине на мій зовнішній вигляд, мовлення, жування та ковтання? Чи зміниться мій нюх і
смак?
8. Який метод є найефективнішим з точки зору доказової медицини?
9. Які методи не є науково обґрунтованими?
10. Які переваги кожного з методів лікування? 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?
11. Які ризики несе кожен метод? Які можливі ускладнення? Які побічні ефекти зустрічаються часто,
а які — рідко? Які з них короткочасні, а які — довготривалі? Які побічні ефекти є серйозними, а які
мають легкий перебіг? Чи є інші ризики?
12. Як дізнатися, чи лікування є ефективним?
13. Чи є в мене варіанти, якщо лікування перестане бути ефективним?
14. Що можна зробити, щоб запобігти побічним ефектам лікування або послабити їх?
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Це ваш вибір
Запитання

Що очікується від мене в разі застосування кожного з
методів лікування?
Багато пацієнтів зважають на те, як кожен метод практично вплине на їхнє життя. Ця інформація може
бути важливою, оскільки у вас є сім’я, робота та інші обов’язки, про які потрібно подбати. Ви також можете
бути стурбовані отриманням необхідної допомоги. Якщо у вас є кілька методів на вибір, вибір найменш
обтяжливого може бути важливим для вас.
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
препарати, які я не зможу приймати?
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 витрати?
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 сам слідкувати за своїм здоров’ям?
11. Коли я зможу повернутися до звичайної діяльності?
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Розкажіть
про свій досвід
Запитання

Розкажіть про свій досвід
Усе більше досліджень доводять, що лікування пацієнтів, яких лікують досвідченіші лікарі, є більш
ефективним. Важливо дізнатися, чи є лікар фахівцем із методів лікування раку, які він або вона пропонує.
1. Чи сертифіковані Ви спеціалізованою комісією? Якщо так, у якій галузі?
2. Скільком таким пацієнтам, як я, Ви надали лікування?
3. Скільки процедур, подібних до тієї, яку Ви пропонуєте, Ви зробили?
4. Чи цей метод лікування є основною частиною Вашої практики?
5. У скількох Ваших пацієнтів були ускладнення?
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Вибір між методами лікування

Вибір між методами лікування

Якщо обидві думки збігаються, ви можете відчувати
себе спокійніше щодо лікування, на яке ви
погоджуєтеся. Якщо дві думки розходяться, подумайте
про те, щоб отримати третю думку. Третя думка може
допомогти вам визначитися з методом лікування.
Вибір методу лікування раку є дуже важливим
рішенням. Це рішення може вплинути на тривалість і
якість вашого життя.

Важко визначити, який метод є найкращим. Лікарі
з різних галузей медицини можуть дотримуватися
різних поглядів щодо того, який метод найкраще
використовувати саме для вас. Це може збити з
пантелику. Ваш чоловік чи дружина або партнер
може не погодитися із тим методом, який обрали ви.
Це може викликати стрес. Не у всіх випадках можна
стверджувати, що один метод є ефективнішим за
інший. Далі наведені деякі способи прийняття рішення
щодо лікування.

Групи підтримки

Крім розмови з експертами в галузі охорони здоров’я,
рекомендується поговорити із пацієнтами, які були в
такій самій ситуації. У групи підтримки часто входять
особи, які перебувають на різних етапах лікування.
Деякі можуть перебувати в процесі вирішення, а
інші вже закінчують лікування. У групах підтримки ви
можете ставити запитання та дізнаватися про досвід
інших осіб із раком порожнини рота.

Друга думка

Час, протягом якого встановлюється діагноз
онкологічного захворювання, є дуже непростим.
Пацієнти з онкологічним захворюванням хочуть почати
лікування якомога швидше. Вони хочуть, щоб пухлина
зникла, перш ніж буде поширюватися далі. Хоча рак
не можна ігнорувати, необхідно виділити час, щоб
подумати та обрати, який варіант найкраще підійде
саме для вас.

Порівняйте переваги та недоліки

Кожен метод лікування має свої переваги та недоліки.
Зважайте на це, коли вирішуєте, який варіант є для
вас найкращим. Спілкування з іншими може допомогти
визначити переваги та недоліки, про які ви навіть не
думали. Оцінка кожного фактора від 0 до 10 також
може допомогти, оскільки деякі фактори можуть бути
для вас важливішими за інші.

Ви можете попросити іншого лікаря переглянути
результати обстежень і запропонувати план лікування.
Це називається отримання 2-ї думки. Ви можете
повністю довіряти своєму лікарю, але друга думка
про те, який метод лікування є найкращим, може
допомогти.
Лікарю, який надає другу думку, необхідно надіслати
копії гістологічного висновку, результати діагностичної
візуалізації та інші результати аналізів. Дехто відчуває
себе незручно, коли треба просити копії у свого лікаря.
Однак друга думка є звичайною практикою в процесі
лікування раку.
Якщо лікарі хворіють на рак, більшість з них радиться
із кількома колегами, перш ніж обрати метод
лікування. Більше того, відповідно до деяких планів
медичного страхування, друга думка є обов’язковою.
Якщо ваш план медичного страхування не покриває
вартість отримання другої думки, ви можете самостійно
оплатити її.
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6

Ухвалення рішень щодо лікування

Вебсайти | Підсумки

Вебсайти
Довідкові служби

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

ü

HNCA Helpline,
866-916-5107,
з понеділка по п’ятницю,
9:00 — 21:00 за Північноамериканським
східним часом (ET).

ü

HNCA Online Support Community,
inspire.com/groups/head-and-neckcancer-alliance.

Head and Neck Cancer Alliance (HNCA)
headandneck.org
National Cancer Institute (NCI)
cancer.gov/types/head-and-neck
NCCN for Patients®
nccn.org/patients
smokefree.gov
smokefree.gov

ü Локальні групи підтримки від SPOHNC,
800-377-0928,
info@spohnc.org.

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

ü SPOHNC National Survivor Volunteer
Network (NSVN),
цей унікальний сервіс об’єднує
волонтерів, які мали онкологічний
діагноз, пройшли лікування та
одужали, із пацієнтами або особами,
які доглядають пацієнтів, які тільки
починають терапію або одужують
від побічних ефектів раку або його
лікування,
800-377-0928,
info@spohnc.org.

Підсумки
 Спільне ухвалення рішень — це процес, у якому
ви та ваші лікарі разом плануєте лікування.
 Ставити запитання лікарям життєво важливо
для отримання інформації, необхідної для
прийняття зважених рішень.
 Отримання другої думки, відвідування груп
підтримки та порівняння переваг і недоліків
може допомогти вам визначити, який метод
лікування є найкращим саме для вас.
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Словник

Ендоскоп

Пристрій, який пропускається через природний отвір для
огляду порожнин тіла.

Ад’ювантна терапія

Імунна система

Лікування, яке призначається, щоб знизити шанси на
рецидив раку.

Природний захист організму від інфекцій і спричинених
ними захворювань.

Альвеолярний гребінь

Імунотерапія

Ясна навколо коренів зубів.

Лікування препаратами, які допомагають організму
знаходити та знищувати ракові клітини.

Анамнез

Історія всіх подій, пов’язаних зі здоров’ям та
медикаментозним лікуванням.

Індукційна хіміотерапія
Перший курс лікування, що складається з препаратів, які
знищують клітини. Призначена для значного зниження рівня
пухлинного навантаження.

Брахітерапія

Лікування опроміненням від предмету, розміщеного поблизу
або всередині пухлини. Також називають внутрішнім
випромінюванням.

Карцинома

Рак клітин, які вистилають внутрішню або зовнішню
поверхні тіла.

Бустер

Додаткова доза опромінення на певну ділянку тіла.

Клінічна стадія

Біопсія

Оцінка поширеності раку до початку лікування.

Процедура збору зразків тканин або біологічних рідин для
перевірки на наявність захворювання.

Клінічні випробування

Тип дослідження, у ході якого оцінюють медичні обстеження
або методи лікування.

Біопсія сторожового лімфатичного вузла

Процедура з видалення структур, що борються із
захворюванням (лімфатичних вузлів), на які почав
поширюватися рак. Також називається дисекцією
сторожового лімфатичного вузла.

Комп’ютерна томографія (КТ)

Дослідження, у ході проведенні якого застосовують
рентгенівські промені з різних кутів, щоб отримати
зображення органів усередині тіла.

Візуалізація

Лікар-онколог

Отримання зображення органів усередині тіла.

Лікар, який є експертом із медикаментозного лікування
злоякісних новоутворень.

Ген

Закодовані інструкції для створення нових клітин і контролю
за поведінкою клітин.

Лімфа

Прозора рідина, що містить лейкоцити.

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)

Ланцюжок хімічних речовин у клітинах, що містить
закодовані інструкції для відтворення клітин і керування
ними. Також називають «програмою життя».

Лімфатичний вузол

Дипломований дієтолог

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)

Визнаний на державному рівні експерт із харчування та
дієти.

Дослідження, у якому використовують радіохвилі та потужні
магніти, щоб отримати зображення органів усередині тіла.

Дистрес

Медичний огляд

Неприємне переживання психічного, фізичного, соціального
або духовного характеру.

Дослідження організму медичним працівником для того,
щоб виявити ознаки захворювання.

Екстранодальне поширення

Метастази

Невелика, бобоподібна структура для боротьби із
захворюваннями.

Поширення раку від першої пухлини в нове місце.

Ріст раку від центра лімфатичного вузла назовні.
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Мутація

Рентгенолог

Патологічна зміна.

Спеціаліст, який розуміється на тлумаченні зображень,
отриманих у результаті візуалізаційних досліджень.

Наркоз

Утрата відчуттів у тілі, зумовлена лікарським засобом, для
знеболення.

Ретромолярний трикутник

Огляд стоматолога-ортопеда

Рецидив

Операція

Системна терапія

Панорамне рентгенологічне обстеження (Panorex)

Слизова оболонка щік

Ясна позаду зубів мудрості.

Дослідження порожнини рота для підготовки до відновлення
її вигляду та функції.

Повторне захворювання на рак через якийсь час відсутності
ознак раку.

Операція з видалення або відновлення частини тіла.

Вид лікування, що діє на весь організм.

Обстеження, яке надає зображення всієї ротової порожнини
зсередини.

Внутрішня сторона щік.

Стадія раку

Патоморфолог

Оцінка раку на основі його росту та поширення.

Лікар, який є експертом у дослідженні клітин і тканин для
виявлення захворювань.

Стоматологічний огляд
Огляд зубів та ясен.

Патоморфологічна стадія

Сторожовий лімфатичний вузол

Оцінювання поширеності раку на основі обстежень,
проведених після лікування.

Перший лімфатичний вузол, на який поширюються ракові
клітини після того, як виходять за межі пухлини.

Первинна пухлина

Супутня хіміопроменева терапія

Початкова маса ракових клітин.

Передня частина язика
Перші дві третини язика.

Лікування препаратами, що вбивають клітини, і
високоенергетичними променями, які вводяться протягом
того ж періоду часу.

Побічний ефект

Таргетна терапія

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ)

Тверде піднебіння

Нездорова або неприємна фізична чи емоційна реакція на
лікування.

Медикаментозне лікування, яке перешкоджає процесу
росту, характерному для ракових клітин.

Дослідження, у якому використовується радіоактивний
матеріал для визначення форми та функції частин тіла.

Кісткове склепіння порожнини рота.

Тонкоголкова аспіраційна біопсія (ТГАБ)

Прогноз

Процедура збору зразків тканин за допомогою дуже тонкої
голки.

Імовірний перебіг і наслідок захворювання на основі
результатів обстежень.

Функціональний статус

Променева терапія

Здатність виконувати повсякденну діяльність.

Процедура лікування, у якій використовують
високоенергетичні промені.

Хіміотерапія

Препарати для лікування раку, які зупиняють життєвий цикл
клітин, припиняючи збільшення їхньої кількості.

Підтримувальна терапія

Медична допомога, що включає полегшення симптомів, але
не лікування раку. Іноді називають паліативним лікуванням.

Хірургічний край

Здорова на вигляд тканина навколо пухлини, яка була
видалена під час операції.

Радикальна променева терапія

Лікування опроміненням для того, щоб вилікувати рак.

Шийна дисекція

Операція із видалення лімфатичних вузлів й інших тканин в
зоні шиї.
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Абревіатури
3-D

Three-dimensional (тривимірний).

3D-CRT

Three-dimensional conformal radiation therapy (тривимірна
конформна променева терапія).

AJCC

American Joint Committee on Cancer (Американський
об’єднаний комітет з раку).

EBRT

External beam radiation therapy (зовнішня променева
терапія).

ECOG

Eastern Cooperative Oncology Group (Східна об’єднана
онкологічна група).

EGFR

Epidermal growth factor receptor (рецептор епідермального
фактора росту).

IMRT

Intensity-modulated radiation therapy (модульована за
інтенсивністю променева терапія).

ДНК

Дезоксирибонуклеїнова кислота.

КТ

Комп’ютерна томографія.

МРТ

Магнітно-резонансна томографія.

ПЕТ

Позитронно-емісійна томографія.

ТГАБ

Тонкоголкова аспіраційна біопсія.

ФДГ

Фтордезоксиглюкоза.

ЧЕГ

Черезшкірна ендоскопічна гастростомія.
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Установи — члени NCCN
Fred & Pamela Buffett Cancer Center
Omaha, Nebraska
800.999.5465
nebraskamed.com/cancer

Case Comprehensive Cancer Center/
University Hospitals Seidman Cancer
Center and Cleveland Clinic Taussig
Cancer Institute

Cleveland, Ohio
800.641.2422 • UH Seidman Cancer Center
uhhospitals.org/seidman
866.223.8100 • CC Taussig Cancer Institute
my.clevelandclinic.org/services/cancer
216.844.8797 • Case CCC
case.edu/cancer

City of Hope National Medical Center
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800.826.4673
cityofhope.org

Dana-Farber/Brigham and
Women’s Cancer Center
Massachusetts General Hospital
Cancer Center
Boston, Massachusetts
877.332.4294
dfbwcc.org
massgeneral.org/cancer

Duke Cancer Institute
Durham, North Carolina
888.275.3853
dukecancerinstitute.org

Fox Chase Cancer Center
Philadelphia, Pennsylvania
888.369.2427
foxchase.org

Huntsman Cancer Institute
at the University of Utah
Salt Lake City, Utah
877.585.0303
huntsmancancer.org

Fred Hutchinson Cancer
Research Center/Seattle
Cancer Care Alliance

Seattle, Washington
206.288.7222 • seattlecca.org
206.667.5000 • fredhutch.org

The Sidney Kimmel Comprehensive
Cancer Center at Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
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Robert H. Lurie Comprehensive Cancer
Center of Northwestern University
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cancer.northwestern.edu
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Memorial Sloan Kettering
Cancer Center
New York, New York
800.525.2225
mskcc.org

Moffitt Cancer Center
Tampa, Florida
800.456.3434
moffitt.org

The Ohio State University
Comprehensive Cancer Center James Cancer Hospital and
Solove Research Institute
Columbus, Ohio
800.293.5066
cancer.osu.edu

Roswell Park Comprehensive
Cancer Center
Buffalo, New York
877.275.7724
roswellpark.org

Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish
Hospital and Washington
University School of Medicine
St. Louis, Missouri
800.600.3606
siteman.wustl.edu

Stanford, California
877.668.7535
cancer.stanford.edu

University of Alabama at Birmingham
Comprehensive Cancer Center
Birmingham, Alabama
800.822.0933
www3.ccc.uab.edu

UC San Diego Moores Cancer Center
La Jolla, California
858.657.7000
cancer.ucsd.edu

UCSF Helen Diller Family Comprehensive
Cancer Center
San Francisco, California
800.689.8273
cancer.ucsf.edu

University of Colorado Cancer Center
Aurora, Colorado
720.848.0300
coloradocancercenter.org

University of Michigan
Rogel Cancer Center
Ann Arbor, Michigan
800.865.1125
mcancer.org

The University of Texas
MD Anderson Cancer Center
Houston, Texas
800.392.1611
mdanderson.org

University of Wisconsin
Carbone Cancer Center
Madison, Wisconsin
608.265.1700
uwhealth.org/cancer

Vanderbilt-Ingram Cancer Center
Nashville, Tennessee
800.811.8480
vicc.org
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St. Jude Children’s Research Hospital
The University of Tennessee
Health Science Center
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888.226.4343 • stjude.org
901.683.0055 • westclinic.com
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Фонд NCCN Foundation® висловлює щиру подяку організаціям, які захищають наші інтереси та надають нам підтримку, а саме Head
and Neck Cancer Alliance і Support for People with Oral and Head and Neck Cancer (SPOHNC), у процесі підготовки цих рекомендацій
NCCN Guidelines for Patients®. NCCN самостійно розробляє та розповсюджує рекомендації NCCN Guidelines for Patients. Організації, які
надають нам підтримку в галузі, не беруть участь у розробці NCCN Guidelines for Patients і не несуть відповідальність за вміст документа
та рекомендації, що містяться в документі.
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