ДІАГНОСТИЧНИЙ
АЛГОРИТМ ДЛЯНА
ЛІКАРЯ
АЛГОРИТЪМ
ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ
ЛИМФОМ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Коли слід запідозрити лімфому?
Лімфома є злоякісним новоутворенням з найшвидшими
темпами росту і кожен терапевт може побачити шість-сім таких
пацієнтів за свою карєру *. Діагностика лімфом часто є складним
процессом, оскільки клінічні симптоми можуть бути різноманітними.
Виживаність пацієнтів збільшується при ранньому виявленні, точному стадіюванні
і негайному початку відповідного лікування командою досвідчених спеціалістів.
Даний алгоритм був створений для сприяння підвищенню обізнаності про лімфоми,
як можливого діагнозу, серед терапевтів, Медичним науковим комітетом лімфом і може
бути завантажити з сайту www.leukaemia.org.au/web/professionals.php
Терапевт, що підозрює у пацієнта лімфому повинні негайно направити його на
консультацію до гематолога або онколога з досвідом у лікуванні лімфом.

СИМПТОМИ І ОЗНАКИ ЛІМФОМИ
Для виявлення лімфоми не існує скринінгових тестів, дане захворювання не можна визначити за
аналізом крові. Ця складна та біологічно різнорідна група захворювань проявляеться цілим рядом
неспецифічних симптомів, однак найбільш часто це лімфаденопатія, що часто супроводжується
системними симптомами (лихоманка чи нічна пітливість). Прояви хвороби можуть бути дуже
різноманітними, а у деяких хворих може не відмічатися ніяких симптомів. Дивись алгоритм.

ЧОМУ ВИ МОЖЕТЕ ПІДОЗРЮВАТИ У КОГОСЬ ЛІМФОМУ?
Якщо у пацієнта немає збільшених лімфатичних вузлів, але наявні конституційні симптоми –
лихоманка без ознак інфекції, нічна пітливість, втрата ваги чи слабкість - це група симптомів, що є
характерними для лімфоми, але можуть зустрічатися і при інших захворюваннях.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ, ЩО НЕОБХІДНО ЗАДАТИ ХВОРОМУ ПРИ ПІДОЗРІ НА ЛІМФОМУ
Чи помітили ви збільшення мигдаликів чи припухлість на вашій шиї, під пахвами, у паховій
області або в іншій області вашого тіла?
Чи помічали ви набряки ніг чи інших частин вашого тіла?
Чи відчували ви біль у шлунку чи шлунково-кишковому тракті, чи відчуваєте ви насичення під
час прийому їжі швидше, ніж зазвичай?
Чи втратили ви вагу, не намагаючись це зробити?
Чи є у вас кашель, задишка чи больові відчуття в грудній клітці?
Чи турбує вас головний біль, задишка чи проблеми із зором?
Чи турбує вас біль у спині, слабкість в ногах чи руках або затерпання кінцівок?
Чи є у вас лихоманка, нічна профузна пітливість?
Клінічні настанови з діагностики і лікування
лімфом, створені робочою групою
Австралійської мережі з онкологічних
захворювань та затверджені Національним
дослідним союзом, перекладені та адаптовані
українською мовою. www.cancer.org.au//File/
HealthProfessionals/LymphomaGPcardOct2007.pdf
Підсумок основних рекомендацій з цих клінічних
настанов (дивись вище) для оновлення знань
терапевтів щодо діагностики та лікування
лімфом та для допомоги їм спостерігати
пацієнтів з лімфомами під час терапії лімфоми з
командою спеціалістів.

ПОДЯКА
Даний алгоритм розроблений Prof. Ken Bradstock
і членами Медичного та Наукового Комітету
фонду Лейкемії; Dr Juliet Martin GP, Dr Robert Menz GP, Dr Richard Malone GP, Dr James
Soo GP, та реалізован за підтримки гранту на
навчання від компанії Roche Products Pty Limited.
* на основі частоти діагностики, числі терапевтів
та середній тривалості кар’єри 30 років.
Національний інститут раку, відділення
онкогематології Київ, вул..Ломоносова
33/43, тел..257-21-56
www.unci.org.ua

ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТА
ПІДОЗРА НА ЛІМФОМУ
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ДОМІНУЮЧІ СИМПТОМИ
Збільшені, зазвичай безболісні лімфатичні
вузли у будь-якій області. (найчастіше на шиї,
паховій чи пахвовій області)
Лихоманка без причини
Нічна пітливість

МЕНШ ХАРАКТЕРНІ СИМПТОМИ
Постійна слабкість/втомлюваність; грипоподібний
синдром; свербіж шкіри; біль у черевній
порожнині; часті інфекційні захворювання; анемія
чи зниження інших показників крові; біль у кістках;
біль у спині; задишка/сухий кашель; неврологічні
симптоми

ПОЧАТКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Збір анамнезу захворювання (включаючи лихоманку,
пітливість, втрату ваги, слабкість)
Фізикальний огляд (особливо лімфатичних вузлів та
селезінки)
Розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою,
серологічні дослідження
Рентгенографія грудної клітки (для візуалізації
середостіння)

•
•
•
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•
•
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ВИКЛЮЧИТИ ДИФЕРЕНЦІЙНІ
ДІАГНОЗИ
Інфекційний мононуклеоз
Токсоплазмоз
Цитомегаловірус
ВІЛ
Краснуха
Вірусний гепатит та інші вірусні
інфекції
Хворобa кошачих подряпин

ВСЕ ЩЕ ПІДОЗРА НА ЛІМФОМУ
ЛІМФАДЕНОПАТІЯ, ЩО НЕ ЗНИКАЄ

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО
НЕГАЙНОЇ ЕКСЦИЗІЙНОЇ БІОПСІЇ
• Спінальна компресія хребта
• Тампонада перикарду
• Обструкція верхньої чи нижньої
порожнистої вени
• Обструкція дихальних шляхів
• Можливе об’ємне утворення
ЦНС
• Обструкція кишківника
• Обструкція сечовивідних шляхів
• Виражена дисфункція печінки
• Поганий загальний стан
пацієнта

НЕГАЙНА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ
Швидко прогресуючі лімфоми
можуть призводити до
невідкладних медичних
станів у зв’язку з компресією.
життєво важливих внутрішніх
органів (сечоводів, трахеї чи
крупних судин)

•
•
•
•
•
•

ПОКАЗАННЯ ДО БІОПСІЇ
Вік старше 40 років
Надключична локалізація
Лімфатичні вузли  >2cм в
діаметрі
Твердої структури, рухомі,
безболісні
Що є протягом декількох
тижнів
Патологічні дані КТ

ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕРАПЕВТА ПЕРЕД НАПРАВЛЕННЯМ
НА ХІРУРГІЧНУ БІОПСІЮ
• Коагуляційні тести  
• Флоуцитометрія (при наявному
лімфоцитозі)
• Ультразвукове дослідження
лімфатичних вузлів

•

•

СИСТЕМНІ ПРОЯВИ
Специфічне ураження
таких органів середостіння
(розширення тіні середостіння
на рентгенограмі)
Тривалий кашель

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ДІАГНОЗ
Тимома, метастатична
карцинома; туберкульоз,
саркоїдоз
• Портальна гіпертензія;
інфільтративні
захворювання селезінки;
екстрамедулярний
гематопоез;
мієлопроліферативні
захворювання

•

КОНСУЛЬТАЦІЇ
Направлення всіх
пацієнтів до гематолога
чи медичного онколога
або терапевта,
що працюють з
мультидисциплінарною
командою і мають
достатній досвід у
діагностиці і лікуванні
лімфом.

Примітка – Не всі з вищеперерахованих факторів повинні бути перед подальшим обстеженням чи направленням

