
ДА РАЗБЕРЕМ ПЕРИФЕРНИЯ T-КЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ
РЯДКА, ХЕТЕРОГЕННА ГРУПА РАК НА КРЪВТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PTCL?
Периферните Т-клетъчни лимфоми (PTCL) включват група от над 25 подтипа Неходжкинови лимфоми, 

¹-³които произхождат от вид зрели бели кръвни клетки, известни като Т-клетки.

Приблизително 10% от случаите 
на Неходжкинов лимфом в САЩ и Европа 
попадат в групата на PTCL. Този дял може 

²,4да достигне до  в някои части на Азия.24%

Честотата на тези подтипове PTCL варира 
в световен мащаб, което вероятно отразява 
експозицията на рискови фактори, която е 

4-6различна в различните географски региони.

Трите най-често срещани подтипа PTCL – PTCL, некласифициран другаде (PTCL-NOS), ангиоимунобластен 
Т-клетъчен лимфом (AITL) и ALK-позитивен/негативен анапластичен едроклетъчен лимфом (ALCL), 
представляват повече от половината от случаите на PTCL и подлежат на сходна терапия.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ И КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ЗАБОЛЯВАНЕТО?
В зависимост от подтипа, симптомите на PTCL 

много различни части могат да се проявят в 
включително кожа, лимфни възли, на тялото 

черен дроб, слезка и костен мозък. Пациентите 
най-често се диагностицират в напреднал стадий 
на заболяването, когато са налични и т.н. 
В-симптоми, включващи втрисане, загуба на тегло, 
обрив и нощно изпотяване, което обикновено 

7показва, че заболяването е в по-активна фаза.

При наличието на толкова различни форми PTCL,  
диагностицирането на правилния подтип е от 

.решаващо значение за определяне на лечението
За поставяне на диагноза, специалистите трябва 
да оценят многобройни биологични фактори и да 
проведат поредица от изследвания, включително 
биопсия на костен мозък, рентгенографии, както 

7и бъбречни и чернодробни изследвания.

Втрисане Загуба на тегло

Обрив Нощно изпотяване

Рентгенография

Бъбречни и чернодробни 
изследвания 

Биопсия 
на костен мозък

C-ANPROM/BG//0369; дата на изготвяне: септември 2020



КАКВО Е ЛЕЧЕНИЕТО?
Терапията на PTCL е до голяма степен . В исторически план, стратегиите за лечение недобре определена
на Т-клетъчни лимфоми са определени въз основа на резултатите от проучвания при пациенти с В-клетъчен 
Неходжкинов лимфом, които включват само малък брой пациенти с PTCL. Като се има 
предвид рядкостта на заболяването, настоящите препоръки за лечение са базирани на 
данните от малки серии случаи, клинични изпитвания с ограничени популации 
на PTCL и експертно мнение 8.
Първата линия на лечение на PTCL обикновено включва комбинирана химиотерапия. При 
най-разпространените подтипове най-често се използва комбинираната химиотерапев-
тична схема CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон) или друга 

9подобна схема.

ИМА ЛИ НЕЗАДОВОЛЕНИ ПОТРЕБНОСТИ ПРИ ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ?
В резултат на липсата на рандомизирани клинични проучвания, различните характеристики на подгрупите 

8,¹0и малкия брой пациенти, .създаването на оптимална терапия за PTCL остава предизвикателство
Постигнатите със съществуващите към момента терапии клинични резултати при 

8,¹¹повечето подтипове Т-клетъчен лимфом, остават лоши.

Честотата на постигане на отговор със стратегиите за лечение на PTCL от първа 
линия са умерени, като само около половината от пациентите постигат 
пълен отговор 8,¹².

Автоложната трансплантация на стволови клетки (ASCT) повишава честотата на 
постигане на отговор, но при значителна част от пациентите не е възможно 
провеждането на трансплантация 8 поради лошия отговор към химиотерапията.

Понастоящем общата преживяемост (OS) варира в зависимост от подтипа на заболяването, като петго-
²дишната OS е  и .35% за по-агресивните подтипове приблизително 50-70% за пациентите с ALCL

Диагностицирането на заболяването в световен мащаб не е равномерно 
и има несъответствия между начина, по който патолозите 
поставят диагнозата ¹0.
Тези области на неудовлетворени потребности възпрепятстват 
определянето на стандартна схема на лечение от първа линия ¹³-¹9.

КАКВО СЛЕДВА В ЛЕЧЕНИЕТО НА PTCL?
В бъдеще се очаква да настъпи значителна промяна в лечението на PTCL с преминаване към индивидуализи-

²0рана терапия за пациентите.   за създаване на нови лечения, Необходими са допълнителни изследвания
които да подобрят прогнозата на пациентите с PTCL.
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