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طرح پژوهشی به سفارش معاونت تحقیقات و فناوری یک اثر حاوی نتایج این 

در معاونت پژوهشی  3009-18 -88611وزارت بهداشت است که با شماره  

به نام مرکز تحقیقاات سارطان انیتیتوکانیار     ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 )دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان( به ثبت رسیده است.
 مرکز تحقیقات سرطان انیتیتوکانیر

 دبیرخانه شبکه ملی تحقیقات سرطان



                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به همه بیماران "

 مبتال به سرطان پستان در کشوربه ویژه بیماران 

 "و با آرزوی سالمت و بهروزی

 

 
  



  



 طرحکننده در مشارکتی هانهاد

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری 

 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  بهداشتیمعاونت 

 شبکه ملی تحقیقات سرطان 

 انجمن سرطان ایران 

 انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران 

 انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 

 شناسی ایرانانجمن آسیب 

 ایران مرکز تحقیقات سرطان انیتیتوکانیر 

 آزمایشگاه مرجع سالمت کشور 

  مؤسیه ملی تحقیقات سالمت 

 شبکه ملی تحقیقات دارویی کشور 

 داروسازی بالینی ایران انجمن 

 

 

 

 

  



 



در طرح کنندهافراد مشارکت  

 پروژهکمیته راهبری اعضای 

 

 معاونت درمان وزارت بهداشت رضویدکتر حین امامی

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دکتر مصطفی قانعی

 ریاست سازمان غذا و دارومعاون وزیر و  شیبانیدکتر احمد 

 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت نیادکتر علیرضا مصداقی

  ریاست شبکه ملی تحقیقات سرطان محققی محمدعلی دکتر

 ریاست انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی زادهدکتر اردشیر قوام

 ایرانریاست انجمن سرطان  زادهدکتر عبداهلل فضلعلی

 دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی دکتر فرهاد سمیعی

 ریاست انجمن آسیب شناسی ایران دکتر بهروز شفقی

 ریاست آزمایشگاه مرجع سالمت کشور دکتر سعید مهدوی

 عضو هیات علمی انیتیتو کانیر ایران دکتر ایرج حریرچی

 دبیر شبکه ملی تحقیقات سرطان دلدکتر کاظم زنده

 پروژه مجریکمیته اعضای 

 

 

 

 

 

 اعضای کمیته تلفیق و بازنگری نهایی

 

 دکتر فرهاد سمیعی

 دکتر میعود ایروانی

 دکتر سیدمحین رضوی

 دکتر گودرز مزدایی

 

 ویرایش متون

 اللهیدکتر محمدرضا روح

 پورمجتبی وند رجب

 دکتر ایرج حریرچی

 دلدکتر کاظم زنده

 دکتر پیام آزاده

 دکتر مرجان رهنمای فرزامی

 دکتر علی قنبری مطلق

 اللهیدکتر محمدرضا روح

بالینیشناسی تدوین راهنمای مشاور روش  
 

 دکتر آرش رشیدیان

 

 

 رابطان برنامه ملی مدیریت اطالعات سرطان پستان

 

 مهندس ابوالفضل رضایی

 مهندس رضا رضایی

 دکتر محمد زارع

  دکتر صغری انجرانی

 



 

  



 های علمیکارگروه

 

 کارگروه 

انجمن مدیکال انکولوژی و 

 هماتولوژی

 کارگروه

 انجمن سرطان ایران 

 کارگروه

انجمن رادیوتراپی  

 انکولوژی

کارگروه علمی انجمن 

شناسی ایران و آسیب

 آزمایشگاه مرجع سالمت

 دکتر بهروز شفقی دکتر فرهاد سمیعی زادهدکتر عبداهلل فضلعلی زادهدکتر اردشیر قوام

 دکتر صغری انجرانی دکتر پیام آزاده دکتر ایرج اسودی کرمانی دکتر میعود ایروانی

 دکتر عییی جهانزاد دکتر علی قنبری مطلق دکتر فاطمه اصفهانی خودکتر حین جالیی

 دکتر پرییا داهیم  دکتر فرناز آموزگار هاشمی دکتر محمد جهانی

 دکتر بتول )فرزانه( رحیمی باباییدکتر ملوک حاجی اهلل رستمیدکتر نعمت

 رخشانیناصر دکتر  دکتر رضا خدابخشی دکتر سیدمحین رضوی

 دکتر مرجان رهنمای فرزامی دکتر جهانگیر رأفت دکتر صنمبر صدیقی

 دکتر سعیدرضا غفاری دکتر حمید رضوانی دکتر سید اسداهلل موسوی

 دکتر محمد فرهادی لنگرودی دکتر فرهاد سمیعی 

 دکتر سیاوش قادری سهی بهروز شفقیدکتر 

 دکتر مریم کدیور دکتر آذر طل

 دکتر پیمان محمدی تربتی دکتر علی قنبری مطلق

 دکتر محمد واسعی دکتر گودرز مزدایی

  دکتر بهرام مفید

 دکتر محمدرضا میر

 دکتر فاطمه همایی

 ندا یارایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشورتی –های مطالعاتی کمیته

 

 اقتصاد دارو مرور مطالعات اثربخشی دارو های بالینینویس توصیهتدوین پیش

 دکتر میعود ایروانی

 دکتر پیام آزاده 

 دکتر علی قنبری مطلق

 دلدکتر کاظم زنده

 دلدکتر کاظم زنده

 مطلقدکتر علی قنبری

 پورمجتبی وند رجب

 رضا قیاسوند

 دکتر امید بیکی
 

 زادهعباس کبریایی دکتر

 فردکتر میثم سیدی

 

 اثربخشی -مرور مطالعات هزینه اخالق پزشکی عروقی -عوارض قلبی

 بابا اکبری ساریدکتر علی چیمه باقریرضا دکتر علی دکتر رویا ستارزاده

 فردکتر میثم سیدی
 

 مطالعات پیمایشی بررسی فراوانی

های مختلف بیماران واجد شرایط گروه 

 ایراندر 

مطالعات تطبیقی سایر کشورها و 

 المللیمجامع بین

ارزیابی و انطباق سامانه 

ها و الکترونیک بیماران با راهنما

 های پیشنهادیتوصیه

 دل دکتر کاظم زنده

 مطلقدکتر علی قنبری

 دکتر فاطمه همایی

 پورمجتبی وند رجب
 

 دکتر احد محمدنژاد

 دکتر صمد محمدنژاد

 

 اللهیروحدکتر محمدرضا 

 پورمجتبی وند رجب

 

 گیری بیمارانراهکارهای کمک به تصمیم

 در استفاده منطقی از دارو

  تدوین راهنمای بیماران

 قنبری مطلق دکتر علی دکتر محین شمس

همکاران طرحسایر   
 ترابیحیین  -نادیا جعفرصالحی -ندا امینی -رضا قیاسوند -دانشورخاوری حیین  -جودکتر آذین نحوی

 

 همکاران اجرایی 
 جواد شبرنگ –گلناز زائری  –فرقانی  بتول -علی جعفرمحمدی 

  



 مقدمۀ معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
 

ی بسیار باالی آنها بهه  شان در درمان بیماری به واسطه هزینهداروهای جدید ضد سرطان در کنار اثربخشی قابل توجه

ها یا اند. تأمین و تخصیص مناسب منابع مالی به صورت بیمههای سالمت تبدیل شدهی نظامهای عمدهیکی از چالش

ههای نظهام سهالمت در    های حمایتی مربوط به این داروها از سویی و اطمینان از تجویز اصولی آنها اهه  چهالش  یارانه

 دهند.برخورد با این داروها را تشکیل می

. در شهته اسهت  ها وجود داهای بسیاری در ارتباط با مدیریت صحیح این دارونگرانی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و

همین راستا وزارت بهداشت و درمان کشور ساماندهی و نظارت بر تجویز و توزیهع داروی تراسهتوزوما) هبهه عنهوان یکهی از      

مربوط به تجویز این دارو را هدف خهود   های مالیسازی ارائه حمایتهای ضدسرطان( و بهینهترین داروترین و گرانپرمصرف

 قرار داده است.

در این راستا معاونت درمان، موضوعاتی مانند تشخیص واجدین شرایط دریافت در بیماران مبتال به سرطان پستان را با 

ن امسال های تشخیصی در سال گذشته و ابتدای امسال در دستور کار قرار داد و از ابتدای تابستاارتقای کیفیت آزمایش

های بیماران واجد شرایط را با نظر متخصصهان محتهرم از طریهل ج هب     نیز موضوع تجویز اصولی دارو و تعیین اولویت

 های ع می مرتبط مدنظر قرار داده است.م ی تحقیقات سرطان و انجمن مشارکت شبکه

رنامهه م هی بها تشهکیل دبیرخانهه و      در این مسیر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت، ضمن حمایت هوشمندانه از این ب

تشکیل منظ  ج سات شورای راهبردی این طرح، مسؤولیت مستقی  طراحی و استقرار سامانه الکترونیک بیماران مبهتال  

 به سرطان پستان را برعهده گرفته است که زحمات آن معاونت محترم را باید ضامن موفقیت این برنامه م ی دانست.

 ی تحقیقات سرطان کشور نیز در کمک به سیاستگذاری مبتنی بهر شهواهد و اجمهاع نظهرات     آفرینی مؤثر شبکه منقش

های محترم ع می و اندیشمندان و صاحبنظران نیز ذینفعان به عنوان ح قه رابط میان سیاستگذار نظام سالمت و انجمن

 رود.میهای ارزشمند و بسیار مغتن  به شمار با توجه به حضور نوپای این شبکه چنین عرصه

گیهری وزارت بهداشهت در سیاسهتگذاری و مهدیریت     امید است با این حرکت و با نظر عالی مسؤوالن کشور، بها جههت  

ههای حمهایتی بهه    داروهای جدید و پرهزینه ضد سرطان در کشور ضمن نظ  و انسجام هر چه بیشتر فرایند ارائه یارانه

 امر مه  فراه  گردد. بیماران زمینه الزم برای بسیج منابع مالی برای این

 

 دکتر حین امامی رضوی

 معاون درمان وزارت بهداشت

  



 مقدمۀ معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 

،  مبتنی بهر تشهکیل شهبکه یکچارچهه مهدیریت درمهان، آمهوز  و        98در اردیبهشت ماه سال  وزارتپیرو دستور مقام 

تحقیقات سرطان پستان و استقرار دبیرخانه این شبکه در معاونت تحقیقات و فناوری، این معاونت با تمرکز بر موضهوع  

ورای راهبردی شهبکه متشهکل از   مدیریت داروهای پرهزینه به ویژه داروی تراستوزوما) ههرسچتین( اقدام به تشکیل ش

 های ذیربط نموده است. معاونان محترم وزارت بهداشت و نمایندگان بخش

سامانه الکترونیک مدیریت اطالعات بیمهاران مبهتال بهه سهرطان     "در همین راستا معاونت تحقیقات و فناوری، طراحی 

را  9898های مربوطه( تا پایان سال و استقرار آن در بیش از هجده استان کشور هدر مراکز پاتولوژی و داروخانه "پستان

های تشخیص و تجویز اصهولی تراسهتوزوما) و ابهزار مهه      سازی راهنماها و دستورالعملبه انجام رساند تا ضامن پیاده

ها باشد. تجربه مهمی که برای اولین بار در کشور آن ن و پیگیریمدیریت داروهای پرهزینه و نیز مدیریت پرونده بیمارا

 به انجام رسیده است.

گیری از توان ع می کشور در قالب شبکه تحقیقات م ی در یافتن راهکارهای موفل برای حهل  تجربه موفل دیگر، بهره

ست. اکنون جای خوشوقتی است که بها  سازی این راهکارها بوده اای برای اجرا و پیادهمسأله و فرهنگ ارتباطات شبکه

های ع می کشور دستورالعمل بالینی تراستوزوما) تهدوین  وقفه اعضای شبکه م ی تحقیقات سرطان و انجمنتال  بی

های ضدسرطان ت قی نمود. این دسهتورالعمل  توان گام سازنده دیگری در ساماندهی مدیریت دارورا می است و آن شده

ههای  داشت بوده و مبنای عم کرد سامانه الکترونیکی مدیریت داروی تراستوزوما) و ارائه حمایتمورد استناد وزارت به

 مالی وزارت بهداشت برای بیماران تحت درمان با تراستوزوما) مدنظر خواهد بود.

، تهر نمهودن نهواقص آن   امید است ورود این دستورالعمل به عرصه عم کرد بالینی و سیاستگذاری و در ، ضهمن روشهن  

 های مالی وزارت بهداشت در ارتباط با داروی تراستوزوما) را حاصل نماید.سازی حمایتساماندهی تجویز و بهینه

 

 دکتر مصطفی قانعی

  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت



 مقدمۀ رئیس شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران

 

مدیکال انکولهوژی و همهاتولوژی   "های محترم انجمنپس از پنج ماه کار مستمر شبکه م ی تحقیقات سرطان ایران و 

مدیریت و سیاستگذاری یکی از داروههای  "اولین راهنما در "رادیوتراپی انکولوژی ایران"و نیز  "سرطان ایران"، "ایران

های مرتبط در کشور تدوین گردید. مطالعات هدفمند و سیستماتیک در حوزه "پرهزینه ضد سرطان و منابع حمایتی آن

های روز دنیها در دسهتیابی بهه    شناسیگیری از رو های ع می که با بهرهسویی و نظرات متخصصان بالینی انجمن از

 دهند. های اساسی این راهنما را تشکیل میاجماع نظرات اخذ گردید، پایه

 کهه بهه تصهویب    های بالینی استخراج شده از این راهنمهای تراسهتوزوما) هسهتند    رو در واقع توصیهدستورالعمل پیش

بهداشت رسیده است. در این مستند ضمن ارائه نحوه تشخیص بیماران نیازمند به دریافهت تراسهتوزوما)، رژیه     وزارت 

ههای  بندی بیمهاران و ترتیهب گهروه   های گروهاخالقی ضروری، معیار -درمانی مناسب برای بیماران و مالحظات بالینی

صل از درمان با تراستوزوما) آورده شده است. همچنین در نهایت به تشهریح  بیماران بر اساس بیشترین سود بالینی حا

 های مالی وزارت بهداشت از بیماران تحت درمان با این دارو پرداخته شده است.   چگونگی حمایت

شبکه م ی تحقیقات سرطان همچون پ ی میان سیاستگذاران نظام سالمت و فعاالن بخش بهداشت کشور و نیهز آحهاد   

اندیشی، همکاری و کند و ماهیت آن ه ها در کشور تال  میها و استقرار آناع نقش ایفا خود را در تحول برنامهاجتم

 همصدایی سیستماتیک و شفاف است. 

شبکه م ی تحقیقات سرطان ضمن تشکر از شورای راهبردی برنامه م ی مدیریت سرطان پستان در کشور در واگهذاری  

امه به شبکه تحقیقات، ورود به عرصه پژوهش در مدیریت و سیاستگذاری داروههای جدیهد   بخشی از مسؤولیت این برن

 ههای ع مهی   کنندگان در این طرح م ی به ویژه انجمهن شمارد. شبکه از همه مشارکتضدسرطان در کشور را مغتن  می

 نماید.   دی  میکند و نتایج این تال  جمعی را به همه بیماران دردمند کشور تقالذکر قدردانی میفوق

 

 دکتر محمدعلی محققی

  رییس شبکه ملی تحقیقات سرطان



 خالصه اجرایی

نظاران در کشاور، کابمه م ای     از آغاز طرح تدوین این راهنما، به منظور دستیابی به توافق همه متخصصاان و ااا    

ا ماامی دداااناه، ایان    های ع می ذیربط دعوت به هممااری نماود و باا اادور     تحقیقات سرطان ایران از همه انجمن

 ها  اال اردید.همماری از سوی معاونت محترم درمان وزارت بهداکت از رؤسای محترم این انجمن

ها قبل از آغاز تدوین ایان راهنماا، باا هممااری مشاتر       سازی آنفرایند تدوین راهنماهای تشخیصی و سعی در پیاده

های ع مای مارتبط و متخصصاان محتارم     سی و سایر انجمنکناع می آسی  آزمایشگاه مردع سالمت کشور و انجمن

 پاتولوژی و ژنتیک انجام اردید. 

کبمه م ی تحقیقات سرطان در ارتباط نزدیک با کمیته سیاستگذاری برنامه م ی مدیریت سرطان پستان از یک ساو  

باالینی، قبال از براازاری     الذکر از سوی دیگر و در راستای تدوین راهنمایو فراینده تدوین راهنماهای تشخیصی فوق

پذیر نماودن  به منظور تسهیل در دستیابی به این توافق و اممان  (Consensus Development)های ادماع نظراتنشست

 ت فیق نتایج ادماع نظرات اقدامات ذیل را مدنظر قرار داد: 

 ( تعیین محدودهScope راهنمای بالینی با استفاده از نظرسنجی در د سات اولیه )های ع می؛با رؤسای محترم انجمن 

 های مرتبط و تهیه یک پیش نویس تفصی ی؛انجام نتایج مطالعات هدفمند و سیستماتیک در  وزه 

 های پیشنهادی تدوین مجموعه توایه(Recommendation Statement) نویس تفصی ی؛به همراه پیش 

 های ع می و اعضاای محتارم کارکت   به انجمن های پیشنهادینویس نتایج مطالعات و مجموعه توایهارائه پیش-

 های نهایی؛کننده در د سات ادماع نظرات  داقل پانزده روز قبل از برازاری نشست

 های ع می.های پیشنهادی در د ساتی با  ضور اعضای فعال انجمنتدقیق توایه 

نتایج  اال از د سات نهایی ادمااع  این فرایندها که هریک با ارف زمان کافی و با دقت انجام ارفت باعث کد تا 

دیگر انجاام ارفات تشاابه زیاادی باا هام        نظرات با آنمه به اورت مجزا از یمدیگر و بدون اطالع از نتایج نشست

  سازی باکند.داکته، قابل ت فیق و نهایی

پیوسات ایان   نتایج دو د سه ادماع نظرات که با دو متدولوژی مخت ف توساط دو ااروه اوناااون انجاام اردیاد در      

هاای  نویس ت فیق در اختیار دو نفار از هریاک از ااروه   ازارش آورده کده است. نتایج به دست آمده به اورت پیش

 فوق )اعضای کمیته ت فیق( قرار ارفت.

 در این ازارش ت فیق که پس از  صول نتایج ادماع نظرات تدوین کده، نمات ذیل مدنظر قرار ارفته است:

 ایزمینه بحث و اکاره به نمات(Background)  و موضوعات اساسی(Main Concerns) مطرح کده در هر پیشنهاد؛ 



  اکاره و یادآوری نمات به دست آمده از کواهد مرتبط که درازارش تفصی ی به دقت آورده خواهد کد. یادآوری

 مسأله را به نحوی  ل کند یا ازینه بهتر را نشان دهد؛  این کواهد در مواردی مممن است

  تواند به نوعی ازینه بهتر را مورد اکاره قرار دهد؛سازی توایه پیشنهادی که در مواردی میبرای پیادهنمات ادرایی ارائه 

  کود روکنی را مطرح کرد آن توایه ارائه می چنانچه با اطمینان بتوان توایه "ایرینتیجه"باالخره در قسمت

 ازینه بهتر طرح کود به ارائه راهمار بسنده خواهد کد.  و اار بتوان راهماری برای رسیدن به انتخاب 

 ایری احیح، ادرای یک فرایند بازنگری بست و تصمیمرفت از بنمممن است در مواردی، بهترین راهمار برون

های ع می باکد که این ازینه به ع ت پایان زمان این طارح  سازی از سوی نماینداانی از هریک از انجمنو نهایی

 ترین زمان بعد از آن موکول کده است.  تاهبه کو

عالوه بر فرایند ت فیق که مرا ل آن به اختصار کرح داده کد، سعی کده تا در این بخش، نظرات کبمه م ی تحقیقاات  

ساازی آورده کاود. بارای    نتایج نهایی و یک بسته پیشنهادی قابل پیاده (Integration)سازی سرطان، به منظور یمپارچه

 موضوعی و کواهد ع می یا تجربی آورده کده است. (Origin)ها نیز خاستگاه ایهاین تو

های سیاستی مطرح ها به عنوان توایهدر تدوین هریک از راهنماهای تشخیصی و درمانی، مواردی که توسط کاراروه

آمد. باه ااورت مجموعاه    اردید و نیز پیشنهادهایی که از نتایج مطالعاتی که در فصول این مستند آورده کده بدست 

های اردآوری و پیشنهاد اردید. برخی از مطالعات این طرح، در راستای تدوین راهنما، بیشتر به منظور دستیابی توایه

های ویژه قرار ارفت. این مطالعاات کاامل،   به این راهمارها در سیاستگذاری و مدیریت دارو در دستورکار کاراروه

ظات اخالقای، ارزیاابی ساامانه المترونیمای )بارای انطبااق راهنماا باا آن(، ارزیاابی          مطالعات اقتصادی، بررسی مال 

 اند.ماران در استفاده منطقی از دارو بودهایری بیراهمارهای کمک به تصمیم

در بخش پایانی، پس از تدوین سایر راهنماهای فوق، متناس  با پیشانهادهای مطارح و باا تممیال بخاش عماده ای از       

های پیشنهادی، ساعی کاده اسات تاا راهنماای ویاژه       سازی این راهنماهاو توایهایری در خصوص پیادهمرا ل تصمیم

بیماران به اورت یک دزوه آموزکی تدوین اردد. این راهنما با کمک نهادهای مردمی و  امیان بیمااران و زیرنظار   

 از دارو مؤثر باکد. ایری بیماران در استفادهتواند در تصمیممتخصصان اردآورده کده است که می

ریزی و مدیریت سایر داروهای پرمصرف در  وزه سارطان  رود این تجربه ع می بتواند در آینده برای برنامهدر پایان امید می

 ایری مبتنی بر کواهد ع می و ادماع نظرات در نظام سالمت کشور مبدل کود.  نیز تعمیم یابد و به الگویی برای تصمیم



 

  



 فهرست موضوعی

 
 93صفحه  ساختار راهنما و چارچوب مفهومی -بخش اول

  

 93صفحه  )واجدین شرایط دریافت داروی تراستوزوماب( +HER2راهنمای تشخیص موارد  -بخش دوم
 88صفحه   فرایندهای تدوین راهنماهای تشخیص واجدین شرایط دریافت داروی تراستوزوما) –مقدمه 
 38صفحه  HER2راهنمای روند ارجاع نمونه تومورهای سرطان پستان برای تشخیص  -9فصل 
 34صفحه   HER-2و  پروژسترون ،رسچتورهای استروژن راهنمای انجام و تفسیرآزمایشات ایمونوهیستوشیمی -2فصل
 74صفحه   FISHبه رو    HER-2راهنمای انجام آزمایش  -8فصل 

  

 38صفحه   بالینی داروی تراستوزوماب در بیماران ایرانی مبتال به سرطان پیتانراهنمای  -بخش سوم
 48صفحه   فرایندهای تدوین راهنمای بالینی در استفاده از تراستوزوما) در مبتالیان به سرطان پستان در ایران –مقدمه 

 44صفحه   راهنمای درمان با داروی تراستوزوما) در بیماران ایرانی مبتال به سرطان پستان – 3فصل 
 98صفحه   های مخت ف بیمارانبررسی اثربخشی داروی تراستوزوما) در گروه -7فصل 
 908صفحه   عروقی داروی تراستوزوما) -عوارض و مالحظات ق بی -6فصل 
 994صفحه   همطالعه پیمایشی( در ایران +HER2بررسی فراوانی گروه های مخت ف در بیماران مبتال به سرطان پستان  -4فصل 
 988صفحه   های مخت ف بیماراناثربخشی داروی تراستوزوما) در گروه -بررسی مطالعات هزینه -9فصل 

  

 889صفحه   توصیه های سیاستی در مدیریت داروی تراستوزوماب -بخش چهارم
 937صفحه   های سیاستی شبکه م ی تحقیقات سرطان ایران در مدیریت داروی تراستوزوما)مجموعه توصیه -8فصل 
 938صفحه   وزارت بهداشت های سیاستیگیریجهت -90فصل 
 977صفحه   هامالحظات اخالقی در تعیین اولویت -99فصل 
 968صفحه   جدید ضدسرطان به ویژه تراستوزوما) مالحظات اقتصادی در مدیریت داروهای -92فصل 
 948صفحه   الم  یمطالعه تطبیقی سایر کشورها و راهکارهای مجامع بین -98فصل 
 209صفحه    سامانه پرونده الکترونیک بیماران و انطباق با راهنمای تراستوزوما) -93فصل 
 298صفحه    استفاده منطقی از داروی تراستوزوما)گیری بیماران در راهکارهای کمک به تصمی  -97فصل 

  

 991صفحه   راهنمای بیماران در استفاده منطقی از داروی تراستوزوماب در ایران –بخش پنجم 
 284صفحه   راهنمای بیماران در استفاده منطقی از داروی تراستوزوما) در ایران

 

 ها پیوست -ششم بخش

 

 983  صفحه
 238صفحه   نظرات اجماع به دستیابی ج سات در طرح جهت بالینی های توصیه نظرسنجی پرسشنامه -9پیوست 
 274صفحه   منافع تعارض اظهار فرم -2پیوست 
 278صفحه   ایران هماتولوژی و انکولوژی مدیکال انجمن نظرات اجماع -8پیوست 
 268صفحه   ایران سرطان انجمن نظرات اجماع -3پیوست 
 809صفحه   تحت عنوان حمایت از بیماران صعب العالج 720000-90تصویر نامه اصالحیه دستورالعمل اجرایی ردیف  -7پیوست 

  
  

 

 









 چهار چوب مفهومیراهنما و ساختار  

 

 دکتر محمدرضا روح اللهی

های مدیریتی ای از راهنماهای تشخیصی، درمانی و توصیهراهنمای تراستوزوماب در سرطان پستان، به عنوان مجموعه

با رویکردی علمی )مبتنی بر منابع علمی و اجماع نظرات متخصصان( تدوین شده است. عالوه بر اینن   و سیاستگذاری(

گینری بیمناران و   رسانی و اتخاذ رویکردهای مناسب و علمی در این خصوص، به تصمیمسعی شده با آموزش و آگاهی

 مردم کمک نماید. 

 در چارچوب مفهومی بکار رفته در پروژه تدوین این راهنمای بالینی دو خاستگاه عمده مورد بررسی قرار گرفت: 

 در مفهوم کالسیک آن؛ (EBM)پزشکی مبتنی بر شواهد  -الف

 . (Priority Setting)هارایج تدوین اولویتفرایندهای  -ب

که از مدل کالسیک پزشنکی   1-هر دو خاستگاه مذکور شاید نقاط مشترک زیادی با هم داشته باشند. بر اساس شکل 

برآیند یا نقطه همپوشانی میان شواهد علمی )منابع علمی و اجماع نظنرات(،   استنتاج شده است (EBM)مبتنی بر شواهد 

 گیرد. ها و نیز منابع( و خواست بیماران به عنوان کانون توجه قرار میگذار )صیانت از ارزشدغدغه سیاست

گیرد،  تا سنجی نیز فرایندی حول محور اهداف مهمی که بیشتر بر مقبولیت و معقولیت تأکید دارد شکل  میدر اولویت

تحقق یابند. بندیهی اسنت بنرای      (Procedural Justice)نظر از یک تصمیم مناسب یک رویه منصفانه و عادالنه صرف

شود و فاکتورهای مختلفی ماننند ارربخشنی، بنار بیمناری،     تحقق معقولیت، رویکردهای علمی همه به کمک گرفته می

 هزینه/ارربخشی مداخله یا تکنولوژی مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.

هنای علنوم بنالینی، مندیریت و     علمنی، در حنوزه  هنای مختلنف   ای از متخصصنان رشنته  بنابراین در این پروژه، شبکه

ها از سوی سیاستگذاری، اخالق و اقتصاد در تعامل با سیاستگذار نظام سالمت کشور از یکسو و بیماران و نمایندگان آن

دیگر سعی نمودند تا پا را از شواهد علمی و راهنماهای بالینی مدون شده در کشورهای مختلف فراتر نهاده و همانگونه 

 سنجی را در کشور اجرایی نمایند.ه در ادامه آورده خواهد شد فرایند اولویتک

سنجی در براه انداختن این فرهنگ که مبتنی بر خرد جمعی و دموکراسنی در  ساختار مناسب برای اجرای فرایند اولویت

سنازمانی کنه   رتباطات بنین گیری است بسیار اهمیت دارد. برای این منظور، شاید انتخاب یک ساختار نهادی از اتصمیم

کند و بخشنی دیگنر را از اجمناع    بخشی از ماهیت وجودی خود را از حاکمیت و متولی نظام سالمت کشور دریافت می

عمومی نهادهای درگیر در مسأله بتواند به این مهم کمک کند. به این منظنور، شنبکه ملنی تحقیقنات سنرطان اینران       

نهاد را با نهادهای حاکمیتی سالمت کشنور از  های مردمهای علمی و سازمانجمنتعامل میان مراکز، انتا برگزیده شد. 

 یکسو و مردم )بیماران( از سوی دیگر را به خوبی برقرار نماید.
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 سنجی در توزیع داروهای جدید )پرهزینه( ضد سرطاناولویت

کنه   شنود چنرا  های سالمت در همه دنیا یک چالش مهم محسوب میهای سالمت در نظامسنجی برای همه مراقبتاولویت

ای باید سرمایه و مننابع  یافته موجود فزونی دارد. سیاستگذار به کدام برنامهها بر منابع تخصیصهمواره تقاضا برای این مراقبت

هنای وین ه ینک    مالی اختصاص دهد؟ کدام داروها باید در فارماکوپه گنجانده شوند؟ کندام بیمناران بایند در بخنش مراقبنت     

 بیمارستان بستری شوند؟

شمولی وجنود  های سالمت و نیز داروها و امکانات بهداشتی، الگوی همهسنجی مقبول و عادالنه در مورد مراقبتولویتبرای ا

ندارد که پاسخگوی تمامی سواالت مذکور باشد. به طور سنتی، رویکردهای اقتصناد سنالمت بنه عننوان راهکارهنایی بنرای       

ای( ابزارهنای  ای، تحلیل حاشیهریزی برنامهارربخشی، بودجه-های هزینهاند. اقتصاد سالمت )تحلیلسنجی ترویج یافتهاولویت

 سننجی در دنینای واقعینت نشنان     ها هستند. مطالعات در زمیننه اولوینت  گیری برای اولویتضروری ولی ناکافی برای تصمیم

 در دسنترس قنرار ندارنند. مجنامع     گیری دارند و در اغلب مواقع هنگام نیناز  دهند که این ابزارها نفوذ محدودی در تصمیممی

گینری  ارربخشی قرار است به تصنمیم -های هزینهگذارند که مطالعاتی مانند ارزیابیالمللی همواره بر این نکته انگشت میبین

مختلنف و متفناوتی وزن و اعتبنار اطالعنات      (Values)هایسیاستگذار کمک کند، که در واقع خود سیاستگذار بر اساس ارزش

دادن سالمت فرد بنر سنالمت   تواند مواردی چون عدالت، ترجیحها میکنند. این ارزشه در این مطالعات را تعیین میبکار رفت

ها تا حدی به شفاف شندن  کردن این ارزشگیری باشد. تفکیک، و یا حتی رعایت دموکراسی در تصمیم 1اجتماع، اصل نجات

هنای اخالقنی بنا تصنمیمات اتخناذ شنده       فکور با داشتن هر یک از ارزشهای انساناما کند سنجی کمک میفلسفه اولویت

گینری وجنود   موافقت یا مخالفت خواهند کرد. بنابراین در شرایطی که ارزش مشترک مورد توافقی به عنوان راهنمای تصنمیم 

سننجی بنه ارمننان    اولوینت  گیری را برایتواند مشروعیت )مقبولیت( نهاد تصمیممی 2نداشته باشد، برپایی یک فرایند عادالنه

 آورد.

-برای انجنام اولوینت   3بر اساس آنچه گفته شد رویکرد علمی )از فلسفه، حقوق گرفته تا پزشکی و اقتصاد سالمت( به اخالق

گینر و افنراد و   های حاکم بر نهاد تصنمیم سنجی و ارزشسنجی کافی نیست. چرا که بر اساس شرایط واقعی حاکم بر اولویت

مبتننی بنر پارامترهنایی ماننند      4تجربی کننده در آن شکل نگرفته است. به همان نسبت، اتخاذ رویکردهایرکتنهادهای مشا

ای کنه توامنان رویکردهنای اخالقنی و     ارربخشی نیز کافی نخواهند بنود. بننابراین رویکنردی بنین رشنته     -ارربخشی، هزینه

 کننده باشند.  کمک توانندگیرند میرویکردهای تجربی در دنیای واقع را در بر می

                                                           

1 - Rule of rescue 
2 - Procedural justice 

3 - Ethical approach 

4  - Empirical approach 
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اسنت.   ”Accountability for Reasonableness“سنجی رویکردی با عننوان  ترین رویکردهای اخالق محور اولویتیکی از مهم

بنا نهادند. که این دو بنا   "عدالت"و  "مشروعیت"سنجی یعنی دانیل و سابین این رویکرد را با تکیه بر دو پایه اساسی اولویت

 شود:سنجیده میچهار شرط ذیل 

 گیری؛تصمیم این مبنای و هااولویت و هامحدودیت مورد در گیریتصمیم به :(Publicity) عمومی دسترسی -1

 توافق این که ، 1گیریتصمیم مبانی سر بر گیریتصمیم در کننده مشارکت اعضای توافق معنی به :(Relevance) ارتباط -2

 .آیدمی بدست روشمند بحث و اطالعات اساس بر

 سازوکار مشخصی برای درخواست بازنگری موارد چالشی وجود داشته باشد. که معنا این به: (Appeal) استیناف -3

بردن سنه  : منظور فشاری است که از طرف یک مرجعی نیرومند اغلب دولتی برای پیش(Enforcement)نیروی پیشبرنده  -4

 شرط فوق محقق گردد.

را در دستور کار خود قرار داده بود، رویکردهای تجربی الزم بوده  2رویکرد باال به پایینپس از ارائه این مدل که به نوعی یک 

سنجی را نشان دهند. یکی از مهمتنرین  با درک بیشتری از دنیای واقع در فرایند اولویت 3است که با رویکردهای پایین به باال

هنای  و یکم بر اساس مطالعات تجربی در تعیین اولوینت در اوایل قرن بیست  4این رویکردهای تجربی به عنوان مدل الماس 

 های مرتبط با سالمت ارائه شده است.  داروها و تکنولوژی

بندی داروهنای جدیند پرهزیننه از جملنه برخنی از      اولویت سینگر و مارتین ارائه دهندگان این مدل شش وجهی، آن را در

-و اوگاندا در سطوح مختلف ملی و استانی )ایالتی( بکار برده داروهای جدید ضدسرطان در کشورهایی مانند کانادا، نروژ

  دهند عبارتند از:بندی را تشکیل میکننده اولویتوجهی که عوامل تعییناند. وجوه مختلف این شش

 ها؛ گیری تعیین اولویتکننده در تصمیمنهادهای مشارکت 

 گیری؛افراد درگیر در این فرآیند تصمیم 

  بندی؛اولویتمعیارهای مؤرر در 

 ها؛گیری در مورد اولویتمبنای تصمیم 

 گیری؛ وفرایند تصمیم 

  .سازوکارهای پاسخگویی به بازخوردها 

سنجی، تعیین یک چارچوب یا بافتار بخشیدن به فرایند اولویتاز موارد فوق، نخستین مسأله برای مقبولیت و مشروعیت

اند یا به لحاظ ساختاری بوسیله دولت و  وزارت بهداشت ایجاد شده برای مشارکت نهادها است. ترکیبی از نهادهایی که

                                                           

1- Rationale 
2 - Top-Down Approach 
3 - Bottom-up Approach 

4 - Diamond Model 
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گیری توانند این تشکیالت نهادی را در تصمیمنهاد میهای مردمگیرند تا سازمانبخشی از اختیارات خود را از دولت می

 تقویت یا تضعیف نمایند

گیرنند، شنامل ارربخشنی بنالینی، سنطح      منی بنندی منورد توجنه قنرار     های اولوینت مهمترین معیارهایی که در فرآیند

ارربخشی، میزان دسترسی به  -تام، هزینه های جایگزین، هزینه، وجود یا عدم وجود درمان(Level of Evidence)شواهد

 شوند.های اجتماعی و عدالت مطرح میدرمان، تعداد افراد جامعه بیمار، چالش

بنندی اشناره   ای از معیارهای اولوینت ود این مبنا عموماً  به یک مجموعهبندی، باید اذعان نماما در مورد مبنای اولویت

دهد، تلفیقی از گیری را تشکیل میها برشمرده شد. در واقع آنچه که منطق تصمیمآن نماید که تعدادی از مهمترینمی

گیری فی از مبنای تصمیمتوان توصیف شفاباشد. شایان ذکر است که در متون مختلف نمیچند مورد از این معیارها می

 بندی داروهای ضدسرطان جدید مشاهده نمود. در اولویت

شود. از اعالم ها تأکید میگیری در کمیتههای تصمیمسنجی بیشتر بر شفافیت در همه زمینهدر خصوص، فرایند اولویت

ها برای همنه  دن امکان بیان دیدگاهرسانی و نیز فراهم نموسنجی، تا اشتراک اطالعات و آگاهیتعارض منافع با اولویت

رود. دستیابی به اجمناع نظنرات، در عنین حنال صنداقت و      سنجی به شمار میهای فرایند اولویتافراد از اجزا و وی گی

ها اسنتقالل و آزادی عمنل دارنند، اینن     ها و کمیتهدرستکاری و نیز ایمان داشتن به این که هریک از اعضای کارگروه

 بهتر خواهد نمود.فرایند را هرچه 

ها در صورت دستیابی به شواهد علمنی و مباحانات جدیند    در نهایت درنظر گرفتن فرایند استیناف و بازنگری در اولویت

های سنجی است که مورد نظر قرار گرفته است و یکی از توصیهیکی از اصول و نکات مهم در رعایت عدالت در اولویت

 ت است.ارائه شده به سیاستگذار نظام سالم

الذکر با یکندیگر بپردازنند، بنر اسناس یافتنه هنای اینن        ژیبسون و همکاران سعی کردند تا به مقایسه و انطباق دو مدل فوق

را میتوان چهار هدف متعالی برای هر فرایند اولوینت سننجی     4پذیریو مسؤولیت 3، پاسخگویی2، شفافیت1محققین معقولیت

 به حساب آورد.

 ای و ینا  وجهنی یادشنده، حنداقل چهنار گنروه از عوامنل زمیننه       آورده شده است عالوه بر ششهمانگونه که در شکل 

 ها وجود خواهند داشت: گر هم در اغلب فرایندهای تعیین اولویتمداخله

 های بیماران؛گروه -

 صنایع دارویی؛ -

                                                           

1 - Reasonableness 
2 - Transparency 
3 - Responsiveness 
4 - Accountability 
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 های عمومی؛ و رسانه -

 سیاستمداران. -

 

 ای )مداخله گر( در فرایند تدوین اولویت ها فاکتورهای مؤثر و عوامل زمینه -2شکل 

 

به عنوان بازوی متولی نظام سالمت کشور به منظور مشارکت در  "شبکه ملی تحقیقات سرطان ایران"در همین ارتباط 

ای از راهبردها، فرایندها را در راسنتای دسنتیابی بنه اهنداف     ریزی، تالش نموده است تا مجموعهسیاستگذاری و برنامه

ایین بنه بناال(   الذکر تدوین و به اجرا درآورد. رویکرد شبکه برای تحقق این مأموریت، بیشتر یک رویکرد تجربی )پفوق

 بوده است. 

 هارسانه بیماران

 سیاستمداران صنعت 
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 مقدمه
 

  تدوین فرایندهای

 داروی دریافت شرایط واجدین تشخیص راهنمای"

 "پستان سرطان به مبتال ایرانی بیماران در تراستوزوماب

 

 در شکل صفحه بعد، نمودار فرایندهای تشخیص واجدین شرایط دریافت داروی تراستوزوماب نشان داده شده است.

 این سه راهنما عبارتند از:

 پستان؛ سرطان تومورهای نمونه ارجاعراهنمای روند  -

 ؛HER2 و پروژسترون استروژن، رسپتورهای ایمونوهیستوشیمی هایآزمایش تفسیر و انجام راهنمای -

 .FISH روش به HER2 آزمایش انجام راهنمای -

 قرارداشته کار دستور در نیز هاآن سازیپیاده فرایندهای دستورالعمل، سه این سازینهایی و تدوین فرایندهای بر عالوه

 : جمله از. است

-دستورالعمل برای بازخوردها دریافت و هاآزمایشگاه فنی مسؤوالن برای توجیهی و آموزشی سمینارهای برگزاری -

 ؛ شده تدوین های

 ؛ IHC هایآزمایش انجام جهت معتبر تشخیصی وسایل تعیین -

 های ارجاع.ممیزی آزمایشگاه -

 در سه فصل این بخش، ویراست نهایی سه دستورالعمل فوق، آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 





 1فصل 
 

 راهنمای روند ارجاع نمونه تومورهای سرطان پستان

 HER2برای تشخیص  

 

 اصول كلي

 صحيح کنترل منظور به . اين سيستمشودمي تعريف آزمايشگاه توسط نمونه ارجاع مبناي بر برنامه اين در ارجاع سيستم

 آغاز( IHC)ايمونوهيستوشيمي آزمايش دهندهانجام هايآزمايشگاه از و پذيردمي صورت آن تسريع و هانمونه انتقال نحوه

 روي برر  را تشخيصي اقدامات و پذيرش را اوليه نمونه که پاتولوژي آزمايشگاه از بدخيمي گزارش اخذ از پس. گرددمي

 بيمار باشد، ايمونوهيستوشيمي هاي بررسي جهت الزم امکانات فاقد آزمايشگاه اين که صورتي در است، داده انجام آن

 آزمايشرگاه  توسط بايد ها آزمايشگاه اين فهرست. نمايد مراجعه دهندمي ارائه را خدمت اين که هايي آزمايشگاه به بايد

 دهرد مي ارائه بيماران به را خدمت اين و دارد قرار فوق فهرست در خود اوليه آزمايشگاه چنانچه. گردد ارائه بيمار به اول

 . ميگيرد صورت آزمايشگاه همان در نيز بعدي مرحله

 دهنرده  انجام آزمايشگاه تا است شده داده آن در مهاجم بدخيمي تشخيص که پاتولوژي آزمايشگاه از نمونه انتقال 

IHC هايآزمايشگاه فهرست ارائه و بيمار به گزارشدهي مسئول مرحله اين در اول آزمايشگاه و بوده بيمار عهده به 

 .باشدمي وي به IHC دهنده انجام

 نيراز  مورد اطالعات ثبت از پس و دهدمي انجام را ايمونوهيستوشيمي آزمايشات که آزمايشگاهي در رهگيري کد 

  شناسرايي   بعردي  مراحر   در کرد  همرين  برا  بيمرار  و گرددمي اعالم وي به و يافته اختصاص بيمار به سامانه در

 . گرددمي

 دهندۀ انجام آزمايشگاه در آزمايش انجام از پس هانمونه کليه IHC بر اساس بعدي، هاي بررسي به نياز صورت در 

 عنوان تحت نمونه کنندهارسال آزمايشگاه قرارداد اين در. شوندمي منتق  ها آزمايشگاه بين  مشخص قراردادهاي

 .شودمي شناخته "ارجاع آزمايشگاه" عنوان تحت پذيرنده آزمايشگاه و "دهنده ارجاع آزمايشگاه"

 سروي  از شرده  ابرال   نمونره  انتقال دستورالعم  مطابق) نفوذ غيرقاب  و محکم هايبنديبسته در هانمونه انتقال 

 پذيرد. انجام بايد دمايي مناسب شرايط حفظ با و( سالمت مرجع آزمايشگاه

 آزمايشرگاه  بره  خرود  نتايج گزارش از نسخه يك همراه به را هانمونه مراح ، کليه در دهندهارجاع هايآزمايشگاه 

 نمايند.مي ارسال ارجاع
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 دهنرده  انجرام  آزمايشرگاه  بره  ايمونوهيستوشريمي  دهنرده  انجرام  آزمايشرگاه  از نمونره  ارسرال  بره  نياز صورت در 

 بيمار از رضايت اخذ از پس و ايمونوهيستوشيمي دهنده انجام آزمايشگاه توسط امر اين (ISH) درجا هيبريديزاسيون

 .پذيردمي صورت است، شده تهيه آزمايشگاه توسط که ايرضايتنامه فرم تکمي  با

  ارجاع  آزمايشگاه به نمونه ارسال هزينه(دهنده انجام ISH) شودمي اخذ بيمار از رضايتنامه، فرم تکمي  از پس . 

 دهنده انجام هاي آزمايشگاه فهرست IHC و ISH رسراني  اطرالع  سرايت  و سرالمت  مرجع آزمايشگاه سايت روي 

 اسرت  ذکرر  بره  الزم. گرردد  مري  روز بره  مرتب و باشد مي موجود پستان سرطان اطالعات مديريت جامع سامانه

 انجرام  هراي  اعتباربخشي نتايج و دهند مي انجام که هايي آزمايش طيف به توجه با فهرست اين هاي آزمايشگاه

 گردند.مي انتخاب شده،

 ها در سیستم ارجاع  گروه بندی آزمايشگاه

 : باشدمي زير شرح به و آزمايشگاه گروه سه از متشک  الذکر،فوقروند  در آزمايشگاهي چرخه

  

o : آزمايشگاه پاتولوژي که آزمايش ايمونوهيستوشيمي گروه اول ((IHC دهد )ممکن را بر روي نمونه ها انجام مي

ايمونوهيستوشيمي است تشخيص بدخيمي در اين آزمايشگاه انجام گرفته باشد يا نمونه براي بررسي هاي تکميلي 

 به آن ارجاع شده باشد(.

o : آزمايشگاهي که آزمايش هيبريديزاسيون درجا گروه دوم ((ISH دهد. را انجام مي 

o : آزمايشگاه مرجع/همکار: آزمايشگاه هاي اين گروه  با توجه به اعتباربخشي هراي بره عمر  آمرده      گروه سوم

ن و توانايي در بررآورده نمرودن الزامرات آزمايشرگاه مرجرع      براساس برخورداري از تجهيزات الزم ، مهارت کارکنا

 سالمت در اين زمينه ، انتخاب مي گردند و شرح وظايف آنها در ادامه آمده است.
 

 هامراحل ارجاع و وظايف هريک از آزمايشگاه

 

o  آزمايشگاه انجام دهنده( گروه اولIHC ) 

 برا  مطرابق  کره  را مرواردي  کليره  اسرت  موظرف  آزمرايش  انجرام  و نمونره  دريافت از پس IHC دهنده انجام آزمايشگاه

 دارنرد،  تکميلي و تائيدي آزمايشات انجام به نياز سالمت، مرجع آزمايشگاه سوي از شده ابال  مرتبط هاي دستورالعم 

 . نمايد ارسال اند شده مشخص ISH آزمايش انجام جهت که هايي آزمايشگاه به
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  مسئوليت انتقال نمونه به آزمايشگاه انجام دهندهISH    گروه دوم( به عهده اين آزمايشگاه مي باشرد و انتقرال (

 پس از ثبت اطالعات مورد نياز در سامانه مطابق با کد رهگيري اختصاص داده شده به بيمار انجام مي گيرد. 

   اين آزمايشگاه موظف است در کليه مواردي که نتيجه انجام آزمايش منفي است، گزارش نتايج بدست آمرده را

به همراه بلوک هاي بافتي به بيمار  تحوي  دهد تا بلوک ها  به آزمايشگاهي کره تشرخيص اوليره در آن داده    

 شده است، عودت داده شود. 

 آزمايشگاه انجام دهنده اين آزمايشگاه مسئول پيگيري نتايج از آزما( يشگاه گروه دومISH و تحوي  گزارش به )

  باشد.بيمار نيز مي

 

o  آزمايشگاه انجام دهنده( گروه دومISH) 

 باشد: پس از دريافت نمونه به شرح زير مي ISHوظايف آزمايشگاه انجام دهنده 

 

   گيرد؛آزمايشات تکميلي و تائيدي در اين آزمايشگاه انجام مي 

   دهنررده نمونرره ارسررال نمايررد )برره همررراه   گررزارش آزمايشررات انجررام شررده را بايررد برره آزمايشررگاه هرراي ارجرراع

 هاي بافتي(؛بلوک

    .اطالعات مورد نياز را بايد در سامانه ثبت نمايد 

 

o )گروه سوم )آزمايشگاه مرجع/همکار 

 وظايف اين آزمايشگاه ها به شرح زير مي باشد: 

  تشرخيص نهرايي کليره نمونره هرايي کره تشرخيص آنهرا در آزمايشرگاه گرروه دوم نامشرخص            انجام آزمايش و

 بوده است يا به هر دلي  به تشخيص نهايي نرسيده و نياز به بررسي هاي مجدد دارند؛

 ارسال گزارش کليه آزمايشات انجام شده  به آزمايشگاه هاي ارجاع دهنده ) به همراه بلوک هاي بافتي(؛ 

 ات مورد نياز در سامانه؛ثبت کليه اطالع 

  انجررام آزمايشررات الزم جهررت کنترررل کيفيررت و صررحه گررذاري کيررت هررا و مررواد مصرررفي مررورد درخواسررت از

 سوي وزارت بهداشت؛ 

               الزم به ذکر اسرت  کره مسرئوليت انجرام اقردامات الزم جهرت صرحه گرذاري اوليره کيرت يرا تجهيرز در هرر (

 ئيد نهايي با مسئول فني آزمايشگاه مي باشد(؛آزمايشگاه با شرکت وارد کننده و مسئوليت تا

  تهيه نمونه ها / اساليدهاي الزم جهت اجراي برنامه ارزيابي خارجي کيفيت؛ 

 همکاري در برنامه هاي آموزشي آزمايشگاه مرجع سالمت؛ 

 همکاري در برنامه هاي پايش و نظارت آزمايشگاه مرجع سالمت؛ 

  آزمايشگاه مرجع سالمت.  انجام فعاليت هاي پژوهشي مورد درخواست 





2فصل   
 

 راهنمای انجام و تفسیرآزمایشات ایمونوهیستوشیمی

  HER-2و  پروژسترون ،رسپتورهای استروژن

 

 پروژسترون و استروژن رسپتورهای

. گردندد  می ارائه است شده منتشر میالدی 0202 سال در که  ASCO/CAP راهنمای کتابچه اساس بر زیر های توصیه

 .باشد می ER/PR ایمونوهیستوشیمیایی آزمایشات تفسیر نحوه و انجام روش استانداردسازی راهنما این تدوین از هدف

 

 آزمایش انجام متد گذاری صحه برای هایی توصیه

 نددارد   وجود پروژسترون و استروژن رسپتورهای وضعیت ارزیابی برای طالیی استاندارد روش حاضر حال در که آنجا از

 شده تایید روش یک با همخوانی مطالعه اساس بر بایستی ER/PR برای IHC متدهای از یک هر گذاری صحه و ارزیابی

 :(Concordance study)گردد استوار

 :باشد  FDA تایید مورد متد یک بگیرد قرار ارزیابی مورد است قرار که متدی اگر( الف

  (باشند داشته سلولها% 0-02 در ضعیف مثبت طرح آن نمونه 5 حداقل که) مثبت نمونه 02و منفی نمونه 02 است الزم

 بدرای  کاری دوره 4 حداقل) شوند آمیزی رنگ آزمون تحت متد توسط نمونه  02 حداکثر کاری دوره هر در که بطوری

 وجدود  توافد   یدا  همخدوانی % 05 منفی های نمونه مورد در و% 02 مثبت های نمونه مورد در تا است الزم(. نمونه 42

 .گیرد قرار تایید مورد متد آن تا باشد داشته

 

 توسط   و نبوده FDA تایید مورد که است متدی گیرد قرار ارزیابی مورد است قرار که متدی اگر( ب

 :باشد شده طراحی آزمایشگاه

 داشدته  سدلولها % 0-02 در ضدعیف  مثبدت  طرح آن نمونه 02 حداقل که)  مثبت نمونه 42 و منفی نمونه 42 است الزم

 کاری دوره 4 حداقل) شوند آمیزی رنگ آزمون تحت متد توسط نمونه  02 حداکثر کاری دوره هر در که بطوری  (باشند

 (.نمونه 02 برای

 آن تا باشد داشته وجود تواف  یا همخوانی% 05 منفی های نمونه مورد در و% 02 مثبت های نمونه مورد در است الزم

 .گیرد قرار تایید مورد متد
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 نتایج تفسیر مهارت و کفایت ارزیابی برای هاییتوصیه

 پاتولوژیسدت  تفسدیر  کفایدت  و مهدارت  تدا  اسدت  شده توصیه آزمایش  انجام روش صحت از اطمینان حصول بر عالوه

 .گیرد قرار تایید مورد معین فواصل در نیز دارد برعهده را نتایج تفسیر وظیفه که مسئول

 مدورد  باشدند  ضدعیف  مثبدت  آنهدا  از تعدادی حداقل که مثبت اسالید 02 و منفی اسالید 02 تا است الزم منظور بدین

 .باشد داشته الذکر فوق نمونه 42 در نادرست نتیجه دو تواند می حداکثر پاتولوژیست هر. گیرند قرار بررسی

 

 :تعاریف

 برای مثبت نمونه ER و PR : تومدورال  هدای  سدلول  هدای  هسدته  از درصدد  یدک  حدداقل  کده  است ای نمونه 

  .دهند نشان ایمونوراکتیویتی

 برای منفی نمونهER وPR  : شدرایطی  در تومدورال  سلولهای های هسته درصد یک از کمتر که است ای نمونه 

 .دهند نشان ایمونوراکتیویتی است مثبت( ها داکت و ها آسینی طبیعی اپیتلیال پوشش)داخلی  کنترل که

 برای تفسیر غیرقابل نمونه ER و PR : وجدود  تومدورال  سدلولهای  هسته در ایمونوراکتیویتی که است ای نمونه 

. اندد  نداشته را انتظار مورد ایمونوراکتیویتی( ها داکت و ها آسینی طبیعی اپیتلیال پوشش) داخلی کنترل ولی ندارد

 : است زیر موارد شامل آنالیز از پیش اشکاالت به مربوط عموماً حالت این

 

 سیتولوژی  های نمونه فیکساسیون برای اتانل از استفاده FNA  سوزنی؛ بیوپسی یا 

 فیکساتیو؛ بعنوان% 02 بافریزه فرمالین از استفاده عدم 

 ساعت؛ 20 از بیشتر یا ساعت 6 از کمتر فیکساسیون زمان  

 یکساعت؛ از بیش مدت به فیکساسیون شروع در تاخیر  

 قوی. اسید با دکلسیفیکاسیون 

 .نمود اقدام احتمالی مشکل رفع و شناسایی به نسبت ابتدا در باید شرایطی چنین در

 بده  نتیجده  اینصورت غیر در. گردد می گزارش نتیجه گردید برطرف جدید بلوک یا بافت کردن جایگزین با مشکل اگر

 کمک نتایج تفسیر به زیر جدول .گردد می قید نیز آن دلیل و شده گزارش  Uninterpretable یا تفسیر قابل غیر صورت

 :کندمی

Result 
EC 

 ) كنترل خارجي(
IC 
 Test داخلي()كنترل 

Analytical problem Neg Neg Neg 

Repeat another block Pos Not present Neg 

Uninterpretable Pos Neg Neg 

Neg Pos Pos Neg 
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 است اختیاری  Quick score   H score Allred scoreمثل مرکب گذاری نمره های سیستم از استفاده با نتایج گزارش

 .است نشده توصیه ASCO/CAP توسط آنها ضعیف تکرارپذیری و پذیری تعمیم جهت به ولی

 

 :چند توصیه و یادآوری

 مدی  داده تشخیص جدیداً که پستان سرطان موارد تمامی در و پروژسترون استروژن رسپتورهای وضعیت ارزیابی-

    .است الزامی شوند

 از هددف . است ضروری پستان سرطان راجعه موارد تمامی در پروژسترون و استروژن رسپتورهای وضعیت ارزیابی 

 اگدر  و شدود  حاصدل  مجددد  اطمیندان  است شده گزارش اولیه تومور در که منفی نتایج از که است آن ارزیابی این

 شناسدایی  اند داشته  PR/ER وضعیت و بیولوژیک مشخصات در تغییری کننده عود یا متاستاتیک های کلون احیاناً

 .شود

 ارزیابی است متعدد همزمان تومورهای به مبتال بیمار که مواردی در PR/ER ها توده از یکی برروی حداقل بایستی 

 .گیرد انجام توده بزرگترین "ترجیحا و

 آزمایش انجام PR/ER برای DCIS است ضروری شده داده تشخیص جدیداً که. 

 ارزیابی باشد درجا و مهاجم جزء دو هر دارای تومور چنانچه PR/ER گیرد انجام مهاجم جزء برروی بایستی. 

 

 پیش از آزمایشسازی مرحله  استاندارد

 محلدول  به ورود تا بدن از بافت نمونه شدن خارج یا شدن جدا بین زمانی فاصله:   Cold Ischemic Time رعایت .0

 وقدوع  و طدوالنی  ایسکمی بواسطه باشد طوالنی فاصله این چنانچه. نامند می Cold ischemic time را فیکساتیو

 که شود می حادث ها پروتئین و DNA  RNA چون ناپایدار های مولکول ماکرو آنزیماتیک هضم بافت  در اسیدوز

 می ساعت یک مجاز زمان حداکثر. گردد می PR/ER آزمون در تفسیر قابل غیر یا کاذب منفی نتایج بروز به منجر

 .باشد

 .است درصد ده بافریزه فرمالین فیکساتیو مناسبترین .0

 .باشد ساعت 20 از بیش یا ساعت 6 از کمتر نباید فیکساسیون زمان طول .3

 .باشد نمونه حجم برابر 02 حداقل باید فیکساتیو حجم .4

 آغشته گاز بافت البالی و شده داده برش متر میلی 5 فواصل به مقاطعی در باید باشد بزرگ بافت نمونه چنانچه .5

 .گردد برقرار مناسب فیکساسیون سرعت تا گیرد قرار فرمالین به

 .گردد قید فیکساسیون زمان و فیکساتیو نوع نهایی گزارش در است بهتر .6

 .باشد هفته 6 از بیش نباید آمیزی رنگ زمان تا شده شارژ اسالید روی بر برش تهیه بین زمانی فاصله .2
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 انجام آزمایشاستاندارد سازی مرحله 

بادیها استفاده شود هایی از آنتیاز کلون  توصیه شده برای ارزیابی وضعیت رسپتورهای استروژن وپروژسترون قویاً  .0

 این کلون ها عبارتند از: که مورد تاییدند.

: 1D5, 6F11, SP1ER 

: 1A6, 1294, 312PR 

 مجداز  گردندد  می عرضه Investigational use only  یا  Research use only عناوین با که بادیهایی آنتی از استفاده .0

 .نیست

 می مثبت کنترل های نمونه. (Run control) است الزامی منفی و مثبت کنترل از استفاده آنالیتیک کاری هردوره در .3

 منداط   حداوی  بایسدتی  مثبت کنترل نمونه که است آن مهم نکته. باشد اندومتر بافت یا طبیعی پستان بافت تواند

 مثبدت  کنترل های نمونه از استفاده. گردد تامین مناسبی سطح در متد آنالیتیک حساسیت تا باشد نیز ضعیف مثبت

 .شود نمی توصیه قوی

4. Batch control   :هدای  کنترل از استفاده یابد کاهش متد و ها معرف کارآیی است ممکن زمان مرور به که آنجا از 

 بدا  تواندد  مدی  ارزیابی این. (Batch control) است شده توصیه نیز منظم فواصل در متد ارزیابی برای منفی و مثبت

 مثبدت  ضعیف  مثبت منفی  طیف حاوی که گزنوگرافت از آمده بدست تومورهای یا cell line های نمونه از استفاده

 .است مجاز تجارتی کنترل اسالیدهای از استفاده. گیرد انجام باشند می تومورال سلولهای از قوی مثبت و متوسط

 یعندی  دهند نشان هتروژن ایمونوراکتیویتی باید ها داکت و ها آسینی طبیعی تلیال اپی بافت: داخلی مثبت کنترل .5

 مثبدت  ضدعیف   مثبت طرح سه هر گروه این در که شوند می رنگ دیگر برخی و گیرند نمی رنگ سلولها از برخی

 متدد  آنالیتیدک  حساسدیت  که معناست بدین باشد هموژن پذیری رنگ اگر. است رویت قابل قوی مثبت و متوسط

 امکان بنابراین. دارند باالیی رسپتورهای میزان که است سلولهایی هسته صرفاً شود می رویت آنچه و یافته کاهش

 .است زیاد دارند متوسط تا ضعیف واکنش که هایی سلول در کاذب منفی نتایج بروز

 بدا . اسدت  ضدروری  جدیدد  بلوک انتخاب یا مجدد پاساژ. نباشد موجود طبیعی تلیوم اپی است ممکن ها بلوک برخی در

 گزارش و تفسیر نبود  موجود داخلی کنترل بعنوان طبیعی تلیوم اپی به دستیابی برای حلی راه هیچگونه چنانچه اینحال

 :است شده دانسته مجاز زیر شرایط برقراری به منوط و مشروط صورت به نتایج

 تومور؛ هیستولوژیک نوع با نتایج همخوانی گرفتن نظر در  

 خارجی؛ کنترل نتایج بودن قبول قابل 

 آزمایش؛ از پیش مرحله بودن استاندارد از اطمینان حصول 

 آزمایش. انجام مرحله بودن استاندارد از اطمینان حصول 
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 مایشاستاندارد سازی مرحله پس از آز

تا زمان دستیابی به  .دگردتست تکرار  ،اگر نتیجه مورد انتظار حاصل نشدهه، درکنترل های داخلی و خارجی را ارزیابی ک .1

 نیست.مجاز گزارش دهی ، نتایج قابل انتظار

 :به صورت زیر گزارش می شوند ER/PRنتایج آزمایش .   2

*Receptor  positive 

*Receptor  negative  

*Receptor  uninterpretable 

 :  Receptor positiveتعریف .  3

 حداقل یک درصد سلول های تومورال در ناحیه هسته با هر شدتی رنگ شده باشند.

 :   Receptor  negativeتعریف .  4

 شدتی رنگ شده باشند. کمتر از یک درصد سلول های تومورال در ناحیه هسته با هر

 

 شود:گزارش می Receptor uninterpretableچه مواردی  .5

 دهد.مورد انتظار را نشان نمی کنترل داخلی نتایج 

 اقدد  ف هدا سدلول   آنالیز و آنالیز منطب  با استاندارد نبدوده باشدد و در غیداب بافدت کنتدرل داخلدی       شرایط پره

 ایمونوراکتیویتی باشند.

 

 میانگین شدت رنگ پذیری سلول ها قید شود. .6

 های رنگ شده قید شود.میانگین درصد سلول .2

 اختیاری است.   Allred score ,Quick score H-scoreاستفاده از  .0

 رد زیر مفید است:ادر مو  Image analyzerهای ارزیابی کمی با کمک استفاده از سیستم .0

 .در نمونه هایی که درصد کمی از سلولها واکنش مثبت ضعیف دارند 

 ند.در مواردی که در یک مرکز چندین پاتولوژیست اقدام به تفسیر نتایج می نمای 

  مینان از طحصول اجهتDay-to-Day Consistency .شدت رنگ پذیری بافت کنترل 

 جستجو قرار گیرد. دتمامی نواحی یک برش بافتی باید مور  .02

 آزمایش را تکرار کرده یا روی نمونه جدید کار کنید. در صورت بروز واکنش سیتوپالسمی   .00

در فواصل منظم جلساتی به  یتفسیر نتایج می کنند بایستچنانچه در یک مرکز بیش از یک پاتولوژیست اقدام به   .00

 منظور حفظ تعمیم پذیری نتایج برگزار گردد.

 فیکساتیو و زمان فیکساسیون در گزارش قید گردد. عبهتر است نو  .03

 در گزارش قید گردد.  Cold Ischemic Timeدر صورت امکان   .04
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 سیستم آشکار ساز قید گردد. و بهتر است مشخصات اصلی متد مثل کلون آنتی بادی مصرفی .05

 قید گردد. FDAاز نظر داشتن تائیدیه های معتبر مانند  بهتر است وضعیت متد  .06

 کفایت نمونه برای ارزیابی قید گردد.  .02

 درصد سلول های مثبت به شرح زیر گزارش شوند:  .00

-   0 %>  

- 02-0%  

- 52-00 %  

- 022-50%  

گزارش شوند :میانگین شدت رنگ پذیری سلول ها به شرح زیر . 00   

- Strong 

- Intermediate 

- Weak 

 

 نمونه بوده یا بایستی نسبت به تکرار آزمایش اقدام نمود ردمواردی که مجاز به 

هدای  هدا در دوره های کنترل خارجی نتایج مورد انتظار را نشان ندهند)نوسان در شدت رنگ پدذیری کنتدرل  نمونه .0

 ؛کاری مختلف(

 ؛تر مناط  بافتشآرتیفکت وسیع در بی .0

 ؛عدم رنگ پذیری کنترل داخلی .3

 ؛با اسید قوی هدکلسیفیه شدن نمون .4

و مثبت کاذب نبدودن   ERبایستی از منفی کاذب نبودن آزمون    ER-negative/PR-positiveپیش از گزارش نتیجه  .5

 اطمینان حاصل شود. PRآزمون 

 اند.بیش از یکساعت داشته  Cold ischemic timeهایی که نمونه .6

ساعت چنانچه سلول های تومورال ایمونوراکتیدویتی نداشدته باشدند و     20تر از شو بی 6یون کمتر از زمان فیکساس .2

 کنترل داخلی نیز منفی باشد.
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 HER-2تست 

  مکانیسدم  شدایعترین . گدردد  مدی  آمپلیفیکاسیون دچار پستان مهاجم کانسر موارد از%  02 الی 00 قریب در HER-2 ژن

 اندوکرین درمان به مقاومت نسبی افزایش با ژن این حد از بیش بیان. است آمپلیفیکاسیون HER-2 ژن حد از بیش بیان

 غیرآنتراسیکین  و Nontaxane های رژیم کارآیی کاهش  (تاموکسیفن)استروژن مدوالتورهای از استفاده هنگام به بویژه

 .است همراه  Trastuzumab با درمان به پاسخ مهمتر همه از و بدتر آگهی پیش   Paclitaxelموثربودن

 در. اسدت  ضروری است شده داده تشخیص جدیداً آنها در پستان  مهاجم کانسر که بیمارانی کلیه برای HER-2 تست انجام

 بدرای  IHC وISH  متدد  دو باشدد  گرفته قرار تواف  مورد  HER-2 تست برای طالیی استاندارد روش آنکه بدون حاضر حال

 بر  CB11 یا  4D5 کلون مونوکلونال بادی آنتی از استفاده با   IHC متد. شوند می توصیه  HER -2 ژن بیان وضعیت ارزیابی

  بنددی  درجده   +3   +2   +1   0 صدورت  بده  نتدایج  و اسدت  انجام قابل پارافین بلوک یا شده منجمد بافتی های نمونه روی

  متدد   توسدط  تاییددی  تسدت   2+ بیندابینی  مدوارد  در. گردندد  می تلقی مثبت 3+ درجه و منفی یک و صفر درجه. گرددمی

 .دهندمی نشان را HER -2 ژن آمپلیفیکاسیون شواهد بینابینی موارد% 04 حدود .شود می توصیه  ISH شده گذاریصحه

 تست انجام ISH  شودنمی توصیه تشخیصی روش اولین بعنوان. 

 آزمون مورد در IHC مانند معتبر های تائیدیه با تشخیصی تجاری های کیت از استفاده FDA   بدرای  اختصاصداً  کده 

 ارجح گردند می  Set up آزمایشگاه در و شده تهیه هم از جدا که ها معرف سایر به اند شده طراحی  HER -2 آزمون

 .است

 تهیه به نسبت باید دهند می انجام را فوق آزمایشات که آزمایشگاههایی SOP نمایند اقدام مربوطه های. 

 مطالعددات انجددام بدده نسددبت بایددد نماینددد مددی فددوق آزمایشددات انجددام بدده اقدددام کدده آزمایشددگاههایی 

 .نمایند نگهداری و ثبت را آن سواب  و نموده اقدام  ISH و IHC متد دو بین ((Concordanceهمخوانی

 متد از استفاده با نتایج همخوانی ISH نتایج%  02از بیش باید و گیرد می انجام شده گذاری صحه  IHC متد با ISH 

 .گیرند قرار تایید مورد

 آزمایشات  انجام به مجاز نباشد فوق همخوانی تامین به قادر آزمایشگاهی اگر IHC باشد نمی. 

 گیرد انجام سال در نوبت یک حداقل بایستی همخوانی آزمون. 

 آزمایش نتایج صحت تایید معنای به همخوانی  مطالعه در% 02 از بیش هماهنگی وجود IHC صدحت . باشدد  نمی 

 فعدالً   HER-2 تسدت  مدورد  در و است "طالیی استاندارد" روش با آن  نتایج مقایسه  به منوط آزمایش یک نتایج

 . است نشده تعریف  "طالیی استاندارد " روش

 آزمایشات نتایج IHC و ISH  مناط  در واکنش نوع مبنای بر "صرفا باید Invasive گیرند قرار تحلیل و تجزیه مورد .

  in situمنداط   در ISH در   HER -2 ژن تقویدت  و  IHC در  HER-2 پدروتئین  ازحد بیش بیان نامعلوم دالیل به بنا

 .افتد می اتفاق تومور

 گردد گذاری صحه مستقالً باید آنالیتیک کاری دوره هر. 
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 دارد ارجحیت دستی های روش به اتوماتیک های روش از استفاده. 

 گیرد قرار تایید و ارزیابی مورد منظم فواصل در باید فنی پرسنل صالحیت. 

 بیماران از که ای شده گذاری صحه های نمونه یا تجارتی انواع از اعم منفی و مثبت کنترل های نمونه از استفاده 

 .است الزامی اند آمده بدست

 آزمونHER -2  تجدارتی  مثبت کنترل های نمونه از استفاده با باید ( یدا  اسدالید cell line ) در کده  هدایی  نمونده  یدا  

 .گیرد قرار پایش تحت اند گرفته قرار بررسی مورد مرجع آزمایشگاه

 آزمایشات انجام به اقدام که آزمایشگاههایی IHC وISH  خدارجی  ارزیدابی  هدای  برنامده  در سداالنه  باید نمایند می 

 .کنند شرکت کیفیت

 آزمایشات انجام به اقدام که هایی هآزمایشگا کلیه IHC   ISH  بده  نسدبت  نوبت یک حداقل ساالنه باید نمایند می  

 بخش ممیزی معیارهای. نمایند اقدام شد خواهند ممیزی آن براساس که مربوطه بخشی اعتبار لیست چک تکمیل

 :  است زیر شرح به فوق آزمایشات برای پاتولوژی

o است؟ شده اقدام آزمایشات انجام های متد گذاری صحه به نسبت آیا 

o آیا SOP است؟ گردیده ابالغ و تهیه آنالیز از پس و انالیز از پیش مراحل 

o کنند؟ می شرکت صالحیت تعیین و آموزشی هایبرنامه در منظم طور به کارکنان آیا 

o دارند؟ قرار کنترل و پایش تحت....  فیکساسیون  نگهداری و سازی آماده بر مشتمل آنالیز پره مرحله آیا 

o گیرد؟ می انجام مصرفی لوازم و تجهیزات کیفی کنترل و کالیبراسیون آیا 

o گردد؟ می اعمال الزم اصالحی اقدامات و گرفته انجام منظم فواصل در داخلی کیفی کنترل برنامه آیا 

o برخوردارند؟ مطلوب کیفیت از گیرند می قرار پاتولوژیست اختیار در تفسیر برای که هایی نمونه آیا 

o برخوردارند؟ مطلوب کیفیت از گزارشات آیا 

o نامنطب  نتایج با برخورد در مناسب اقدامات و موجودند کیفیت خارجی کنترل های برنامه در شرکت سواب  آیا 

 است؟ گرفته صورت

 

 IHC  به روش HER -2معیارهای رد یا پذیرش مشروط نمونه برای تست 

 ؛شده باشد چنانچه نمونه در فیکساتیوی غیر از فرمالین بافریزه فیکس .0

 ساعت باشد؛ 20و بیش از  6مدت زمان فیکساسیون کمتر از  .0

 باشند؛  Crush artifactدر سراسر بافت یا    Edge artifactبیوپسی های سوزنی که دچار  .3

 های طبیعی؛های و لوبولرنگ پذیری قوی در سلولهای پوششی داکت .4

 نفی.بروز واکنش های غیر منتظره در نمونه های کنترل مثبت و م .5
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    IHCبه روش HER-2 نکات الزم جهت تفسیر آزمایش

 نمونه های کنترل بررسی گردد. اگر نتیجه غیر قابل قبول است تست تکرار شود؛ .0

 % سلولهای بخش مهاجم تومور؛32پاسخ مثبت عبارتست از رنگ پذیری کامل و قوی غشاء در بیش از  .0

 رنگ پذیری غشاء باید قوی و یکنواخت باشد؛ .3

 مناطقی که رنگ پذیری ضعیف یا ناکامل دارند صرف نظر گردد؛از  .4

اگر رنگ پذیری سیتوپالسم باعث محو شدن و ابهام در تفسیر شدت رنگ پذیری غشاء گردیده است تست  تکرار  .5

 اقدام گردد؛ ISHشود و در صورت تکرار مشکل نسبت به انجام 

 اقدام گردد؛  ISHت نسبت به انجام اگر رنگ پذیری در داکت ها و لوبولهای نرمال چشمگیر اس .6

 پرهیز شود. فقط مناط  مهاجم  تومور باید مورد بررسی قرار گیرند.  DCISاز ارزیابی  .2

 

  IHCبه روش  HER-2نکات الزم جهت گزارشدهی نتایج آزمایش 

 ثبت و درج اطالعات دموگرافیک؛ .0

 مشخصات کامل نمونه ) نوع  محل برداشت  تکنیک ...(؛ .0

 فیکساتیو به کار رفته )چنانچه معلوم باشد(؛نوع و زمان  .3

 مشخصات کلون آنتی بادی بکار رفته؛ .4

 مشخصات متد بکار گرفته شده؛ .5

 ثبت نتایج کنترل های مثبت و منفی در برگه داخلی گزارش؛ .6

 ثبت نتایج مشتمل بر: .2

o (؛022درصد سلولهایی که رنگ پذیری کامل و قوی در سراسر غشاء دارند)% 

o پذیری سلولها  )یکنواخت/غیر یکنواخت(؛یکنواختی در رنگ 

o )رنگ پذیری قوی هموژن در سراسر غشاء )هست/ نیست. 

 یا غیر قابل تفسیر گزارش شوند.  Negative, Equivocal, Positive.  نتایج به صورت0

 

 Positive for HER-2 protein expression 

 Negative for HER-2 protein expression  

 Equivocal (FISH will be done & reported). 

 Not interpretable 





3فصل  
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 مرحله قبل از  انجام آزمايش

   نمونه پذيرش الف :

 بو   دسترسوی  درصوورت ) نيواز  موورد  بالينی اطالعات و بيمار کامل مشخصات با همراه آزمايش انجام درخواست -

 (نيست نياز مورد اين ب  اطالعاتی سامان 

 سوامان   بو   دسترسوی  درصوورت ) شوهه  انجوام  ايمنوهيستوشيمی آزمايش و اولي  پاتولوژی گزارش از نسخ  يک -

 (نيست نياز مورد اين ب  اطالعاتی

 وجود تاييه از پس نمون  پذيرش) آن گزارش با تطبيق قابل تومورال بافت حاوی پارافينی بلوکهای و H&E اساليه -

 بلوکهوای /بلوک در زياد ميزان ب  CIS1 ماننه کننهه مهاخل  فاکتورهای وجود  عهم تاييه و تومورال بافت کفايت و

 (گيرد می انجام پاتولوژيست توسط ارسالی

 گرفتو   انجوام  معموول  روش از غيور  چنانچ ) پروسسينگ روش/ فيکساسيون زمان مهت/  اولي  فيکساتيو نمودن مشخص -

 (باشه

 FISH2الزم جهت انجام آزمايش  ب: شرايط

 دادن قورار  از قبل. گيرنه قرار فيکساتيو در ساعت 1 مهت از کمتر در و برداشت از بعه بالفاصل  بايه ها نمون  کلي  -

 .شود گذاشت  گاز برشها بين لزوم صورت در و شود داده برش mm 11 تا 5 ضخامت با بايه نمون   فيکساتيو، در

  است% 11 بافری فرمالين آزمايش اين برای مناسب فيکساتيو -

 .گيرد انجام تائيه صورت در و ای مقايس  مطالعات انجام از پس فقط ديگر، فيکساتيو نوع هر از استفاده -

 . نيست مجاز جيوه کلريه و الکل حاوی انعقادی فيکساتيوهای از استفاده -

 .باشه توده حجم برابر چهار حهاقل بايه  فيکساتيو ميزان -

 نتواي   ايجواد  سوبب  زيرا  شود نمی توصي  ساعت 84 از بيش) است ساعت 6-84: فيکساسيون مطلوب زمان مهت -

 FISH انجوام  هنگوام  آنزيموی  هضوم  مرحلو   در تغييراتی بايه وضعيت اين از جلوگيری برای. گردد می کاذب منفی

 (. آورد بوجود

                                                           
1- Carcinoma in situ 
2- Fluorescence in situ hybridization 



 85  ایران در ضدسرطان ( پرهزینه) جدید داروهای مدیریت و سیاستگذاری -در سرطان پستان تراستوزوماب راهنمای
 

 مرحله انجام آزمايش

 های پارافينی تهيه برش از بلوک -الف

 برای اساليه تهي  ب  مربوط وسايل است بهتر کلی بطور FISH باشنه جها روزان  کارهای ساير از. 

 بورای  اسواليه  تهيو   مخصوص وسايل ساير و ميکروتوم FISH  تميوز  الکول  بوا  نمونو   تهيو   از قبول  بوار  هور  بايوه 

 .شونه

 برای برش تهي  هنگام FISH شود استفاده دستکش از بايه. 

 باشنهميکرومتر  6 تا 8 بين بايه ها برش ضخامت. 

 محلووول از توووان مووی اسوواليهها ايوون تهيوو  بوورای. باشوونه 1مثبووت بووار دارای بايووه اسووتفاده مووورد اسوواليههای 

APTES2، نمود استفاده 3ليزين ال پلی يا مشاب  های سيالن. 

 دمای در ساعت 1 حهاقل بايه شهه تهي  اساليههای بلوک، برش از پس Cº61 شونه داده قرار. 

 است هفت  6 آزمايش انجام از قبل اساليهها نگههاری مجاز زمان حهاکثر. 

 FISH آزموايش  جوواب  و بودنوه  شوهه  نگهوهاری  FISH از قبول  طووننی  موهت  بو   اسواليهها  کو   صوورتی  در :نکته

 .گردد قيه نهايی، جواب در بايه مورد اين باشه، منفی

 4زدايی پارافين  -ب

 ممکن است متفاوت باشه.مراحل انجام و مهت زمان هر مرحل  بست  ب  دستورالعمل کيت مورد استفاده 

 

 5آماده سازی اوليه –ج 

 کوردن  دنواتوره  نيوز  و فرموالين  توسوط  شوهه  ايجواد  سوولفيهی  دی بانوههای  حوذف  مرحلو   ايون  انجوام  از ههف 

 در پروتئينووی هضووم بوورای پروتئازهووا اثوور امکووان کووردن فووراهم بوورای  DNA از آنهووا جهاسووازی و پروتئينهووا

 .است بعهی مراحل

 شود زمين  در پروتئين مانهن باقی از ناشی اتوفلورسانس ايجاد باعث توانه می مرحل  اين انهک زمان. 

                                                           
1 Positive charged slides 
2 (3-aminopropyl) - Triethoxysilane 
3 Poly-L-lysine 
4 Deparaffinization 
5 Pretreatment 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/ProductDetail.do?D7=0&N5=SEARCH_CONCAT_PNO%7CBRAND_KEY&N4=P8920%7CSIGMA&N25=0&QS=ON&F=SPEC
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 بو   مووارد  ايون  در آسويب  بيشوترين . گوردد  مورفولووژی  رفوتن  بوين  از بو   منجور  توانوه  می نيز حه از بيش زمان 

 کنوار  در( کنتورول  سويگنال ) سونترومرها  قرارگيوری  بو   توجو   بوا  داشوت  نظور  در بايوه . شود می وارد هست  غشا

 .  گردد کنترل سيگنال کاذب کاهش ب  منجر توانه می مورد اين هست  غشا

 هوايی تفواوت  اسوتفاده،  موورد  کيوت  نووع  بو   بسوت   کو   انوه  شوهه  پيشونهاد  مرحلو   ايون  برای متعهدی روشهای 

 .   دارنه

 هضم آنزيمی -د

 آزمايش در مراحل مهمترين از FISH  دارد مسوتقيم  تاثير نهايی نتيج  در آن کفايت ک  است آنزيمی هضم مرحل. 

 امکوان  و رود موی  بوين  از زمين  اتوفلورسانس شونه، می هضم DNA ب  شهه بانه و زمين  پروتئينهای مرحل  اين در

 را K پروتئينواز  ماننه پروتئازها سرين از استفاده مرحل  اين برای ها پروتکل از برخی. شود می فراهم هيبريهيزاسيون

 .است ارجح پپسين ماننه پروتئازها کربوکسيل از استفاده با تر ماليم های روش اما. کننه می توصي 

 زموان  باشوه  بيشتر فيکساسيون زمان چ  هر. است متفاوت اولي  فيکساسيون زمان ب  بست  مرحل  اين مهت طول 

 در اسوتفاده  موورد  پپسين غلظت و زمانی بازه ک  داشت توج  نکت  اين ب  بايه. باشه تر طوننی بايه آنزيمی هضم

 تجربوی  صورت ب  گوناگون بافتهای برای بايه آنزيمی هضم زمان. است متفاوت مختلف کيتهای برای مرحل  اين

 .شود استانهارد آزمايشگاه هر در

 است ارزيابی قابل زير روش س  ب  مرحل  اين کفايت: 

 اتوفلورسانس ميزان 

 فلوئورسنس پذيری رنگ کيفيت DNA  هست 

 سيگنال توزيع ميزان 

   پس از هضم آنزيمی، شستشو و خشک کردن اساليه، مقهاری رنگ فلوئورسانس مخصوص هست  ب  اساليه اضاف

نمواييم. در صوورت ناکوافی بوودن      نموده و در زير ميکروسکوپ، اتوفلورسانس و کيفيت رنگ پذيری را بررسی می

 ب تکرار کرد.ميزان هضم آنزيمی، بايه مجهدا هضم آنزيمی را با زمان مناس

 

 دهنده هضم آنزيمی ناکافی است( اتو فلورسانس ) نشان -1

خصووص در داخول    پروتئينها دارای خاصيت اتوفلورسانس هستنه و هضم ناکافی آنها منجور بو  بواقی مانوهن آنهوا بو       

 گيرد.  می شود. اتوفلورسانس ناشی از پروتئينها معمون در طيف رنگی سبز قرار سيتوزول و فضاهای بين سلولی می

 .وجود انهکی اتوفلورسانس در هست  معمون طبيعی است 

 ها شود. توانه باعث تهاخل در هيبريهيزاسيون ناشی از باقی مانهن پروتئين زياد بودن اتوفلورسانس می 
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 سلولی،  اساليه تهي  شهه برای انجام آزمايش  در صورت زياد بودن اتو فلورسانس در سيتوزول و ماتريکس بين

 قبول نيست. قابل

 کنه و در ارزيابی هضم بيش از انهازه نقشی نهارد. اتوفلورسانس تنها امکان ارزيابی هضم انهک را فراهم می 

 

 کیفیت رنگ فلورسانس هسته-2

آميوزی هسوت     های فلورسانس بورای رنوگ   هستنه ک  در روش DNAمواد فلورسانس متعهدی دارای خاصيت اتصال ب  

 است 1DAPIرونه ک  شايعترين آنها  کار می ب 

 پذيری هست  در ارزيابی هضم آنزيمی موثر است. بررسی کيفيت رنگ 

 شود و در نتيج  رنگ هست  هتروژن خواهه بود. هضم آنزيمی ناکافی سبب ايجاد اختالل در اين اتصال می 

  شود. و از هم گسيختگی غشا هست  می 2بيش از حه باعث ايجاد اشکال حلق  ایهضم آنزيمی 

 

 میزان توزيع سیگنال -3

 کنترل سيگنال افزايش و  HER2 سيگنال کاهش باعث امر اين ک  رود می بين از هست  مرکز ابتها حه از بيش هضم در

 .گردد تکرار بايه FISH آزمايش حالت اين در. شود می HER2 سيگنال ب  نسبت

 

 دناتوراسيون و هيبريديزاسيون -ه

 و موارکردار  پروپ بايه اول مرحل  در DNA  ، سوپس . شوونه  خوار   ايوی  رشوت   دو حالوت  از بوان  دموای  در نمونو 

 .شود می متصل نمون  DNA روی خود مکمل توالی ب  مارکردار پروب تر پايين  دمای در

 فورماميووه، ترکيووب از دناتوراسوويون بوورای pH زمانبنووهی و دمووا فورماميووه، غلظووت) شووود مووی اسووتفاده دمووا و 

 (.است متفاوت مختلف کيتهای برای

 کيووت، توسووط شووهه توصووي  زمووان  و دمووا در اختصاصووی پروبهووای بووا هيبريهيزاسوويون دناتوراسوويون، از پووس 

 (.هيبريهايزر از استفاده با يا دستی روش ب ) شود می انجام

 حووذف  کيووت در شووهه توصووي  زمووان و دمووا در شستشووو بووافر از اسووتفاده بووا اضووافی پووروب هيبريهيزاسوويون از پووس

 .شود می

 گيرد می انجام گذاری نمل و شود می اضاف  اساليهها ب  هست  فلورسانس رنگ شستشو از پس. 

                                                           
1 4,6-diamidino-2-phenylindole  
2 Doughnut 
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 دمای در بايه اساليهها C21 – گيرنه قرار اتاق دمای در مطالع  از قبل و شونه نگههاری. 

 بررسی اساليدها -و

 :شونه رعايت بايه زير موارد شمارش و بررسی برای

 اساليه همزمان طور ب  بايه مورد هر در H&E تجهيوه  بايوه  اساليه اين برش، 11 هر ازاء ب  و شود تهي  نمون  از 

 .گردد

 اساليه ارزيابی از قبل FISH، اساليه H&E ارزيابی مسوول پاتولوژيست توسط بايه FISH، نظر مورد نقاط و بازبينی 

 .گردد تعيين شمارش برای

 اساليه روی در بايه تومور محل H&E اساليه روی همزمان و شهه مشخص FISH گردنه بازيابی. 

 اساليه روی و شهه مشخص بايه اساليه در نامناسب و نکروزه های قسمت FISH در شومارش  از تا شونه بازيابی 

 .شود پرهيز مناطق اين

 کارسنيوم محل In situ  مووارد  از بوانيی  درصوه . گوردد  پرهيوز  منواطق  ايون  در شمارش از تا شود مشخص بايه 

 فراوان کاذب مثبت آمار ب  منجر توانه می مورد اين ب  توج  عهم ک  هستنه مثبت HER2 نظر از In situ کارسنيوم

 .شود

 اساليه مطابقت از پس FISH اساليه با H&E اسواليه  توموورال  قسومتهای  تموام  ابتها بايه FISH  توا  شوود  اسوکن 

 در اگر. شود  انتخاب شمارش برای تصادفی صورت ب  نقط  دو حهاقل سپس. گردد شناسايی احتمالی هتروژنسيتی

 درصوه  بررسوی  بورای  بايوه  منواطق  آن بودنوه  مثبوت  سويگنال  دارای قسومتهايی  هتوروژن  بصوورت  اولي  اسکن

 .شونه انتخاب شمارش برای هتروژنسيتی

 اين. شود انتخاب شمارش، معيار حهاقل دارای سلولهای ميان از رانهوم بصورت بايه منطق  هر در سلولی شمارش 

 HER2 سيگنال يک وجود حهاقل و سالم سلولی غشا افتادگی، هم روی بهون تکی سلول وجود از عبارتنه معيارها

 انتخواب  در ازخطوا  جلوگيری برای است شهه پيشنهاد(. کنترل از استفاده صورت در) آن در کنترل سيگنال يک و

 .شود انجام DAPI فيلتر توسط شمارش برای سلولها انتخاب شمارش، برای بيشتر سيگنال با سلولهای

 دارد وجود فوکوس تغيير ب  نياز هست  يک در سيگنالها تمام ديهن برای. 

 منطقو   دو ايون  در شومارش  و شوهه  تهي  اساليه در تومورال منطق  دو حهاقل وجود شمارش، در نکت  مهمترين 

 .است

 شونه شمارش مناطق اين در بايه سلول 21 حهاقل. 

 شود انجام جهاگان  طور ب  ديهه آموزش تکنيسين دو توسط بايه شمارش. 

 گردد اسکن پاتولوژيست توسط هتروژنسيتی نظر از اساليه کل و شود تائيه پاتولوژيست توسط بايه آن محل و شمارش. 

 و گوردد  بررسی نامشخص  و منفی مثبت، موارد شامل کنترل های نمون  همزمان طور ب  بايه شمارش هنگام در 

 غيرقابول  و نوامعتبر  کاری سری در شهه تهي  های نمون  کل ها، کنترل نتيج  در اشکال گون  هر وجود صورت در
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 بايوه  آمهه بهست نتاي  و شهه انجام اقهامات) گردد تکرار بايه رونه کل نقص، رفع و شناسايی از پس و بوده قبول

 (.شونه ثبت کامل بطور

 سيگنالهای تعهاد بايه سلول هر در HER2 (ًشود مراجع  کيت بروشور ب  رنگ، قرمز معمون )از استفاده صورت در و 

 کيوت  بروشوور  بو   رنگ، سبز معمونً( )CEP 17) 11 کروموزم سنترومر قسمت کنترلی سيگنالهای داخلی، کنترل

 .گردنه شمارش( شود مراجع 

 نسبت در 4/1 – 2/2 عهد آمهن دست ب  صورت در HER2/CEP17 (داخلی کنترل از استفاده موارد در )از عهدی يا 

 در. شوونه  شومارش  نيوز  ديگور  سولول  21 بايه( داخلی کنترل از استفاده عهم موارد در) HER2 شمارش در 6 تا 8

 بوود  يکسوان  نيوز  مجهد نتيج  ک  صورتی در و گردد تکرار بايه تست شهنه، حاصل فوق اعهاد مجهدا ک  صورتی

 نسبت با موارد است شهه پيشنهاد موارد اين در. گردد تاييه نتيج  آزمايشگاه همان در مجهد IHC انجام توسط بايه

 .گيرنه قرار 1تراستوزوماب با درمان تحت (2بانی دو )

    سويگنالهای  خوام  ميوانگين  نهايت در و شود ثبت اولي  شمارش فرم در بايه ها تکنيسين از يک هر شمارش نتيج 

HER2، CEP17 نسبت و HER2/CEP17 (داخلی کنترل از استفاده موارد در)  گردد محاسب. 

    شود ثبت شمارش برگ  در و گردد تاييه مسوول پاتولوژيست توسط بايه نهايی نتيج. 

   شود ثبت زير موارد آن در ک  گردد تهي  شمارش فرم يک بايه آزمايشگاه هر در : 

 ،نتيج  اولي ، پاتولوژی تشخيص بيمار، پذيرش شماره و نام تاريخ IHC ، شماره Lot استفاده؛ مورد کيت 

 وضعيت HER2 و CEP17 ايون  ثبوت  بورای  جوهولی  اسوت  بهتور )  شوهه  شومارش  سولول  21 از يوک  هر در 

 ؛(شود طراحی فرم در موارد

 نسبت و سيگنالها کل نهايی آمار HER2/CEP17 (داخلی کنترل از استفاده موارد در)؛ 

 هتروژنسيتی؛ و زومی پلی وجود 

 نهايی؛ تفسير  

 اساليهها. کننهه بررسی پاتولوژيست و ها تکنسين نام 

 

 نکات مهم در هنگام شمارش سيگنالها  -ز

        انوه بايوه بو  عنووان      دو سيگنال هم انهازه ک  ب  فاصل  کمتر يا مسواوی يوک سويگنال از يکوهيگر قورار گرفتو

 يک سيگنال در نظر گرفت  شونه.

  هايی ک  يک نوع سيگنال دارنه )توک سويگنال بوا يوک رنوگ( يوا بوهون سويگنال هسوتنه، در شومارش            هست

 شونه. محاسب  نمی

                                                           
1- Trastuzumab 



 FISHبه روش   HER-2راهنمای انجام آزمایش  16
 

  هووا روی هووم افتوواده اسووت چنانچوو  کليوو  سوويگنالهای در قسوومت خووار  از  در مووواردی کوو  قسوومتی از هسووت

 و ب  تعهاد سيگنالها بايه انجام شود. روی هم افتادگی باشنه شمارش بالمانع است

 .شمارش در قسمتهايی ک  سلول ها کامال روی هم افتادگی دارنه نبايه انجام شود 

 .سلولهای با هضم شهگی بيش از حه نبايه شمارش شونه 

 آمپليفيکاسيون ميزان ک  مواردی در HER2 در. يابنوه  موی  تجمع هست  در ای خوش  صورت ب  سيگنالها است زياد 

 اسوت  ممکون  حالوت  اين در ک  است ضروری نکت  اين ب  توج . شونه زده تخمين بايه سيگنالها تعهاد موارد اين

 CEP17 سويگنال  مخصووص  تکوی  فيلتور  از بايوه  حالت اين از جلوگيری برای. بمانه دور نظر از CEP17 سيگنال

 .نمود مشاههه را CEP17 سيگنالهای تنها بتوان تا شود استفاده

 زومی پلی  -ح

 3 شوامل ) زومی پلی موارد در. است همراه HER2 ژن کپی 6 تا 8 با ک  شود می ديهه پستان تومورهای% 4 در زومی پلی

 افوزايش  HER2 پروتئين يا mRNA موارد اغلب در ک  است شهه ديهه( HER2 متناظر افزايش همراه ب  CEP17 بيشتر يا

 شوهه  تاييوه  نيوز  دهنوه  می نشان 6 تا 8 از شمارش نتيج  ک  CEP17 بهون HER2 بررسی موارد در حالت اين. يابه نمی

 . است

 بايد ولی شود نمی گرفته نظر در مثبت نتیجه عنوان به زومی پلی حاضر حال در موجود شواهد طبق بنابراين

 .شود اشاره آن به نهايی گزارش در

 (GH1هتروژنسيتی ژنتيکی ) -ط

 نسوبت  يوا  داخلوی  کنتورل  از اسوتفاده  عوهم  موارد در  HER2 سيگنال 6 از بيشتر شمارش با سلول% 51 تا 5 بين وجود

HER2/CEP17 وجود بيانگر طبيعی، سيگنال دارای سلولهای ميان در داخلی، کنترل از استفاده موارد در 2/2 تا 4/1 بين 

GH نتيجو   بوا  گروه در نهايی نسبت يا شمارش فوق، شرايط با سلولها% 51از بيش وجود صورت در است بهيهی. است 

 گرفت: خواهه قرار مثبت

 وجود صورت در GH شود ارائ  نيز زير عبارت بايه نهايی نتيج  بر عالوه شمارش در: 

‘‘HER2 Genetic Heterogeneity is present. See comment.’’ 

 تکميلی بايه موارد زير گزارش شونه: 2در توضيح 

o دهنهه هتروژنسيتی درصه سلولهای نشان 

o  (2، تجمعی1های منفی )پراکنهه آرايش اين سلولها در ميان سلولنحوه 

                                                           
1 - Genetic Heterogeneity 

2- Comment  
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o   شومارش يوا نسوبت سويگنالی در آن منطقو  بايوه جهاگانو  ارائو  شوود و وجوود            ،در موارد آرايوش تجمعوی

 گزارش شود. H&Eهيستولوژی متفاوت احتمالی در آن منطق  با مراجع  ب  اساليه 

 مشاههه صورت در GH است بهتر و نيست اعتماد قابل آمهه دست ب  نتيج  ک  نمود گزارش بايه بيوپسی نمون  در 

 .شود تکرار اصلی نمون  روی

 وجود کلينيک اهميت حاضر حال در GH بيشوتر  تحقيقوات  انجوام  نيازمنوه  و نيست مشخص درمانی روش تغيير و 

 .است

 شرايط نيازمند تکرار آزمايش  -ی

 سلولها؛ 25ها در بيش از  ضعيف بودن سيگنال % 

  سيگنالها در داخل سيتوپالسم؛  11وجود بيش از % 

  وجود اتوفلورسانس شهيه در سيتوپالسم و ماتريکس زمين ؛ 

 وجود کمتر از دو منطق  تومورال در اساليه؛ 

  سلول تومورال؛ 21وجود کمتر از 

 وم درجا؛عهم امکان افتراق مناطق کارسينوم درجا از کارسينوم مهاجم در صورت مثبت بودن مناطق کارسين 

 های کنترل. پذيری مناسب نمون  عهم رنگ 

 تفسيرنتايج –ک 

 سويگنالهای  ميوانگين : مثبت HER2  سويگنال  از اسوتفاده  عوهم  مووارد  در هسوت   هور  ازاء بو   عوهد  6 از بيشوتر 

 عنوووان بوو  CEP17 سوويگنال از اسووتفاده موووارد در 2/2 از بيشووتر HER2/CEP17 نسووبت يووا داخلووی کنتوورل

 داخلی کنترل

 سويگنالهای  ميوانگين : 3نامشخص HER2 سويگنال  از اسوتفاده  عوهم  مووارد  در هسوت   هور  ازاء بو    6 توا  8 از 

 عنوووان بوو  CEP17 سوويگنال از اسووتفاده موووارد در 2/2 تووا 4/1 بووين HER2/CEP17 نسووبت يووا داخلووی کنتوورل

 داخلی کنترل

 سويگنالهای  ميوانگين : منفی HER2  کنتورل  سويگنال  از اسوتفاده  عوهم  مووارد  در هسوت   هور  ازاء بو   8 از کمتور 

 کنتوورل عنوووان بوو  CEP17 سوويگنال از اسووتفاده موووارد در 4/1 از کمتوور HER2/CEP17 نسووبت يووا داخلووی

 داخلی

                                                                                                                                                                                     
1- Scattered 
2- Cluster 
3- Equivocal  
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 حول  بلووک  تعووي   يوا  تکورار  بوا  کو   "ی" بنوه  در موجوود  شورايط  از يوک  هور  وجوود : 1تفسیر قابل غیر 

 .نشود

 شورايط . اسوت  شوهه  ديوهه  HER2 موورد  در FISH و IHC نتيجو   بوين  تطوابق  عوهم  مووارد % 8 در اسوت  ذکور  ب  نزم

 .است نشهه تبيين هنوز موارد اين در نزم اقهام و بالينی

 گزارش نهايی –ل 

  باشه زير اطالعات حاوی بايه نهايی گزارش برگ: 

o ؛بيمار مشخصات 

o کننهه؛ درخواست پزشک مشخصات 

o گزارش؛ تاريخ و پذيرش تاريخ 

o ؛(پذيرش شماره) نمون  مشخصات 

o نمون ؛ محل 

o ؛(آن مشخصات همراه ب  بلوک يا تازه نمون ) نمون  نوع 

o شهه؛ استفاده فيکساتيو  

o ؛(اطالع صورت در) فيکساسيون زمان 

o استفاده؛ مورد روش نام و مشخصات 

o 2نمون  کفايت. 

  باشه زير اطالعات شامل بايه ک  نتيج: 

o ؛شهه شمارش سلولهای تعهاد 

o کننهه؛ مطالع  افراد تعهاد 

o مورد؛ هر در تکميلی توضيح و وجود صورت در هتروژنسيتی و زومی پلی ب  اشاره 

o سيگنالهای تعهاد ميانگين HER2  هست ؛ هر ازاء ب 

o سيگنالهای تعهاد ميانگين CEP17  ؛(داخلی کنترل از استفاده صورت در) هست  هر ازاء ب 

o نسبت HER2/CEP17 (داخلی کنترل از استفاده صورت در)؛ 

o .تفسير نهايی 
 

   صورت مثبت، نامشخص، منفی يا غير قابل تفسيرب: 

 .گردد ذکر نهايی گزارش در بايه شود انجام مجهداً IHC دليلی هر ب  کار طی در ک  صورتی در

                                                           
1- Not interpretable  
2- Adequacy 
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 HER2در بررسی  FISH نحوه تضمين کيفيت آزمايش 

 1  گذاری اوليه صحه -1

 انجام متقاضی آزمايشگاه هر HER-2 نمايه ارزيابی را خود کار صحت آزمايش شروع از قبل بايه. 

 مشاب  آزمايش برابر در بايه ارزيابی FISH  يا IHC  يا آزمايشگاه همان در است رسيهه اثبات ب  آنها صحت قبال ک 

 .گيرد انجام ديگر آزمايشگاه

  مربووط  نتاي  بررسی با کار اين ک  شود انجام منفی و مثبت نتاي  سری دو هر برای بايه تشخيصی گذاری صح 

 .شود می انجام قبلی منفی نتيج  با نمون  111 تا 25 و قبلی مثبت نتيج  با نمون  111 تا 25  ب 

  باشونه  داشوت   همخووانی  يکوهيگر  با موارد% 55 از بيش در منفی و مثبت گروه دو هر در بايه  نتاي( .Concordance> 

95%) 

  شونه نگههاری و ثبت بايه اولي  گذاری صح  سوابق کلي. 

  آزمايش مجوز کسب جهت آنها انجام ب  مربوط سوابق و گذاری صح  دستورالعمل ارائ HER2   روش بو FISH  الزاموی 

 .است

  گردد نگههاری آن مهارک و شود تجهيه ساليان  صورت ب  بايه گذاری صح. 

 زموان  تا فيکساسيون نحوه در تغيير از اعم مراحل کلي  شامل آزمايش، انجام رونه در تغيير گون  هر ايجاد از پس 

  پذيرد. صورت بايه مجهداً گذاری صح  تست، تفسير

 کنترل داخلی کيفيت -2

             استفاده از کنترل های س  گانو  )مثبوت، منفوی، نامشوخص( در هور سوری کواری و  بورای هور کيوت جهيوه و

 ثبت نتاي  آنها؛ 

 کاليبر نمودن دستگاهها ب  خصوص ميکروسکوپ فلورسانس؛ 

  انجام اقهامات مربوط ب  کنترل و نگههاری دوره ای دستگاهها و ثبت سوابق؛ 

  استفاده از  نمهای استانهارد برای بررسی کيفيت ميکروسکوپ فلورسانس و ثبت دوره ای نتاي ؛ 

 کنترل دما در مراحل مختلف هيبريهيزاسيون، شستشو و بعه از هيبريهيزاسيون و ثبت سوابق؛ 

  وجود دماسن  کاليبره در آزمايشگاه با بازه دمايی 
oC1- .برای کنترل دما +/ 

                                                           
1-Internal Validation 
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  (PT) 1آزمايیآزمون مهارت  -3

 آزموايش  آن در کو   آزمايشوگاه  هر HER2  شورکت  آزموون  در کشووری  ضووابط  طبوق  بايوه  ، گيورد  موی  انجوام 

 .نمايه

 آزموون  هر در PT   در آموهه  بهسوت  نتواي   کو   گيورد  موی  قورار  ارزيوابی  موورد  مجهوول  نمونو   مشوخص  تعوهاد 

 .باشنه داشت  همخوانی ارسالی های نمون  ب  مربوط نتاي  با موارد% 51 در بايه آزمايشگاه

 بوازنگری  بوهنبال ) شورايط  اصوال   زموان  توا  بايوه  آزموايش  انجوام  ،% 51 نصواب  حه ب  رسيهن عهم صورت در 

 شوور  و شووهه داده رخ انطبوواق عووهم علوول شوورايط ايوون در. گووردد متوقووف( رونووهکار اصووال  و روشووها در

 .گردد ثبت بايه اصالحی اقهامات

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1- Proficiency testing 
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Summary of ASCO/CAP HER2 Guideline 
Recommendations 

 

 

Optimal algorithm for HER2 testing 

Recommendation: 

Positive for HER2 is either IHC HER2 3+ (defined as uniform intense membrane staining of > 30% of invasive 

tumor cells) or FISH amplified (ratio of HER2 to CEP17 of >2.2 or average HER2 gene copy number >six 

signals/nucleus for those test systems without an internal control probe). 

Equivocal for HER2 is defined as either IHC 2+ or FISH ratio of 1.8–2.2 or average HER2 gene copy number 

four to six signals/nucleus for test systems without an internal control probe. 

Negative for HER2 is defined as either IHC 0-1+ or FISH ratio of <1.8 or average HER2 gene copy number of 

<four signals/nucleus for test systems without an internal control probe. 

Comments: 

These definitions depend on laboratory documentation of the following: 

1. Proof of initial testing validation in which position and negative HER2 categories are 95% concordant with 

alternative validated method  

or same validated method for HER2. 

2. Ongoing internal QA procedures. 

3. Participation in external proficiency testing. 

4. Current accreditation by valid accrediting agency. 

 

 

Optimal FISH testing requirements 

Recommendation: 

Fixation for fewer than 6 hours or longer than 48 hours is not recommended. 

Test is rejected and repeated if: 

• Controls are not as expected. 

• Observer cannot find and count at least two areas of invasive tumor. 

• >25% of signals are unscorable due to weak signals. 

• >10% of signals occur over cytoplasm. 

• Nuclear resolution is poor. 

• Autofluorescence is strong. 

Interpretation done by counting at least 20 cells; a pathologist must confirm that counting involved invasive 

tumor. 

Sample is subjected to increased counting and/or repeated if equivocal; report must include guideline-detailed 

elements. 

 

 

Optimal IHC testing requirements 

Recommendation: 

Fixation for fewer than 6 hours or longer than 48 hours is not recommended. 

Test is rejected and repeated or tested by FISH if: 

• Controls are not as expected. 

• Artifacts involve most of sample. 

• Sample has strong membrane staining of normal breast ducts (internal controls). 

Interpretation follows guideline recommendation. 

• Positive HER2 result requires homogeneous, dark circumferential (chicken wire) pattern in >30% of invasive 

tumor. 

• Interpreters have method to maintain consistency and competency. 

Sample is subjected to confirmatory FISH testing if equivocal based on initial results. 

Report must include guideline-detailed elements. 
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Optimal tissue handling requirements*  

*Revised per the 2011 ASCO/CAP Clinical Notice on HER2 and ER/PgR  

Recommendation:  

Time from tissue acquisition to fixation should be ≤ one hour; samples for HER2 testing are fixed in neutral 

buffered formalin (NBF) for 6–48 hours; samples should be sliced at 5–10mm intervals after appropriate gross 

inspection and margins designation and placed in sufficient volume of neutral buffered formalin. If tumor comes 

from remote location, it should be bisected through the tumor on removal and sent to the laboratory immersed in 

a sufficient volume of NBF. Cold ischemia time, fixative type, and time the sample was placed in NBF must be 

recorded.  

Sections should ideally not be used for HER2 testing if cut > 6 weeks earlier; this may vary with primary 

fixation for storage conditions.  

Time tissue is removed from patient, time tissue is placed in fixative, duration of fixation, and fixative type must 

be recorded and noted on accession slip or in report.  

 

 

Optimal internal validation procedure  

Recommendation:  

Validation of test must be done before test is offered.  

Initial test validation requires 25–100 samples tested by alternative validated method in the same laboratory or 

by validated method in another laboratory.  

Proof of initial testing validation in which positive and negative HER2 categories are 95% concordant with 

alternative validated method or same validated method for HER2.  

Ongoing validation should be done biannually.  

 

 

Optimal internal QA procedures  

Recommendation:  

Initial test validation.  

Ongoing quality control and equipment maintenance.  

Initial and ongoing laboratory personnel training and competency assessment.  

Use of standardized operating procedures including routine use of control materials.  

Revalidation of procedure if changed.  

Ongoing competency assessment and education of pathologists.  

 

 

Optimal external proficiency assessment  

Recommendation:  

Participation in external proficiency testing programs with at least two testing events (mailings)/year.  

Satisfactory performance requires at least 90% correct responses on graded challenges for either test.  

• Unsatisfactory performance will require laboratory to respond according to accreditation agency program 

requirements.  

 

 

Optimal laboratory accreditation  

Recommendation: 

Onsite inspection every other year with annual requirement for self-inspection.  

• Reviews laboratory validation, procedures, QA results and processes, results and reports.  

• Unsatisfactory performance results in suspension of laboratory testing for HER2 for that method.  

 

Abbreviations: HER2, human epidermal growth factor receptor 2; IHC, immunohistochemistry; FISH, 

fluorescent in situ hybridization; QA, quality assurance; NBF, neutral buffered formalin; ASCO, American 

Society of Clinical Oncology; CAP, College of American Pathologists 







 مقدمه
 

 تدوین فرایندهای

 نمودار راهنمای – "ایران در تراستوزوماب راهنمای"

 

 

 بر اساس شکل صفحه بعد، برای فرایندهای مندرج در این نمودار موارد ذیل مدنظر قرار گرفته است:

 

 اعضای کمیته راهبری تدوین راهنما عبارتند از: -1

 اعضای اصلی شورای راهبری برنامه ملی شامل:  -

o معاون محترم درمان وزارت بهداشت؛ 

o معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛ 

o رییس محترم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت؛ 

o .معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت 

 های علمی شامل:رؤسای محترم انجمن -

o انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران؛ 

o انجمن سرطان ایران؛ 

o .انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 

 رییس شبکه ملی تحقیقات سرطان؛ -

 ت سرطان انستیتوکانسر ایران؛معاون پژوهشی مرکز تحقیقا -

 یکی از محققان در زمینه سرطان پستان. -
 

های پیشنهادی، نویس توصیهدر قالب مجموعه پیش 09نویس راهنمای بالینی تدوین شده در شهریور ماه پیش -2

های علمی های انجمنچهار فصل نتایج مطالعات مروری، و دو پیوست متن مذاکرات و تبادل نظرات در نشست

 صفحه منتشر شد. 119 در
 

های واجد شرایط در جلسه هفته اول بندی گروههای پیشنهادی و اولویتسؤال مجموعه توصیه 23پرسشنامه در  -3

 مهرماه با حضور مشاوران شبکه از هر دو کارگروه تدوین گردید. 
 

راهنمای پیشنهادی در گزارش نهایی مهرماه، در اختیار شبکه قرار داده شد. این  12نتایج کارگروه اول، در تاریخ  -4

 طرح آورده شده است.
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مهرماه، در اختیار شبکه قرار داده شد. این راهنما و گزارش تحلیل آماری فرایند  14نتایج کارگروه دوم، در تاریخ  -5

 اجماع نظرات در گزارش نهایی طرح آورده شده است.

مهرماه برگزار  22های رازی در تاریخ لن اصلی همایشپانل متخصصان در هفتمین همایش انجمن سرطان ایران در سا -6

 گردید.

 سازی راهنمای بالینی با همکاری کمیته مشاوران شبکه )متشکل از اعضای هر سه انجمندر فرایند تلفیق و نهایی -7

 گرفت. صورت شده تهیه نویس پیش یک روی برای ماه آبان 21 تاریخ در( علمی







4فصل  
 

 راهنمای درمان با داروی تراستوزوماب

 در بیماران ایرانی مبتال به سرطان پستان

 

 در این راهنمای بالینی،

 گردد:های بالینی و سیاستگذاری در محورهای ذیل ارائه میمجموعه توصیه

 موارد احراز HER2+ پستان سرطان در  

 پستان سرطان به مبتال بیماران در تراستوزوماب با درمانی رژیم HER2+ 

 دارو با درمان تحت بیماران پیگیری و تراستوزوماب داروی تجویز در بالینی مالحظات 

 تراستوزوماب با درمان از حاصل  فواید میزان اساس بر بیماران بندیگروه 

 مالی هایحمایت و تراستوزوماب داروی ارائه در سیاستی هایتوصیه  

+HER2 احراز موارد  در سرطان پستان    

های سرطانی افزایش در سلول HER2گردد که گیرندۀ به مواردی اطالق می +HER2موارد سرطان پستان تهاجمی  -1توصیه 

پیدا  Amplification) (Geneها، افزایش نسخه در هستۀ این سلول HER2( پیدا کرده و یا ژن مربوط به Over Expression) بیان

تشخخی  ایخن مخوارد از سخرطان پسختان بخر اسخا          باشد ومجاز می +HER2تجویز تراستوزوماب تنها در موارد  کرده است.

 گردد:میه معیارهای زیر توصی

 (در تست 3+نتیجه سه مثبت )IHC ؛ 

  نتیجه مثبت در تستFISH(CISH/SISH) ؛ 

  در موارد ابهام و بینابینی بودن تستIHC  تست ، FISH(CISH/SISH)کننده خواهد بودتعیین. 

با تراستوزوماب در بیماران مبتال به سرطان پستان  رژیم درمانی  HER2+ 

رژیم درمانی مناسب تراستوزوماب در  بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه و سرطان پستان متاستاتیک به شرح زیر  -2توصیه

 است:

 در سرطان پستان اولیه: -الف

 ؛مدت یکسال برای mg/kg6و دوزهای بعدی mg/kg 8 با دوز اولیه یکبار، هفته هر سه به صورتتجویز تراستوزوماب  -



 87  ایران در ضدسرطان ( پرهزینه) جدید داروهای مدیریت و سیاستگذاری -در سرطان پستان تراستوزوماب راهنمای
 

 هر هفته همراه بخا رژیخم   mg/kg2دوز بعدی  mg/kg 4با دوز اولیه ای هفته 9تجویز داروی تراستوزوماب به صورت درمان  -

 . درمانی مناسبشیمی

 در سرطان پستان متاستاتیک:  -ب

اندیکاسخیون  درمانی مناسب تا زمان پیشرفت بیماری یا بروز سخایر معیارهخای   اه شیمیتجویز داروی تراستوزوماب به همر  -

 قطع دارو.

 مالحظات بالینی در تجویز داروی تراستوزوماب و پیگیری بیماران تحت درمان با دارو

الزم است بیماران قبل از تجویز تراستوزوماب و پس از شروع درمان، با انجام اکوکخاردیوگرافی از لاخاع لملکخرد     -3توصیه 

 گیری شود: های قلبی در مورد بیمار تصمیمیابیقلبی مورد ارزیابی قرار گیرند و بر اسا  نتیجه ارز

  در صورتLVEF (Left Ventricular Ejection Fraction)  داشته باشند داروی تراستوزوماب تجویز نشود. 55کمتر از % 

        وضعیت لملکرد قلبی بیمار به فاصله سه، شش و دوازده ماه بعد از شخروع درمخان )در درمخان یکسخاله( بخا اسختفاده از

 LVEF% نسخبت بخه   16به میزان  LVEFاکوکاردیوگرافی مورد بررسی قرار گیرد. درصورتی که در طی درمان با این دارو 

 مدت چهار هفته متوقف گردد و مجدداً شروع شود. % برسد درمان به 55اولیه کاهش یابد و یا به کمتر از 

    شخود پخس از اتمخام دوره    درصورتی که تجویز تراستوزوماب پس از درمان با آنتراسیکلین انجام می شخود، توصخیه مخی

 آنتراسیکلین و پیش از تجویز تراستوزوماب لملکرد قلبی بیمار مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 باشد: وماب و اندیکاسیون قطع دارو لبارت از موارد زیر میشرایط منع تجویز داروی تراستوز 

 ای از نارسایی مزمن قلبی؛سابقه -

 خطر باالی آریتمی کنترل نشده؛ -

 آنژین صدری؛ -

 قلبی قابل توجه به لااع بالینی؛ ایسابقه بیماری دریچه -

 شواهد اینفارکت ترانسمورال میوکارد بر روی الکتروکاردیوگرام؛ -

 کنترل نشده؛فشار خون باالی  -

 حساسیت به تراستوزوماب؛  -

 پیشرفت بیماری در حین درمان با تراستوزوماب.  -

 ( از جمله پسرفت یا پیشرفت بروز لوارض دارو از جمله نارسایی قلبی یا مرگ بیمار همچنین وضعیت پاسخ به درمان

ارزیابی شده و درفرم  سامانه  RECIST(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)بیماری( با معیارهای 

 الکترونیک ثبت گردد.



تراستوزوماب یدرمان با دارو یراهنما 97 مبتال به سرطان پستان یرانیا مارانیب در   

 

 

بندی بیماران بر اساس میزان فواید حاصل از درمان با تراستوزومابگروه  

بندی بیمخاران و تعیخین   در صورت کمبود منابع مالی حمایتی برای کمک به بیماران در دریافت داروی تراستوزوماب لزوم گروه

رسد. به منظور تسهیل در این امر، بیماران  به بالینی حاصل از دریافت این دارو الزامی به نظر میاولویت بر اسا  میزان فایده 

-ها در نظر گرفته میبرای تعیین زیرگروههای زیر نیز شوند و معیاربندی میدو گروه سرطان پستان اولیه و متاستاتیک تقسیم

 شود:

  :سرطان پستان اولیه 

 (؛Node Statusها)وضعیت متاستاز به لنف نود -

 ؛(Hormone Receptor Status)وضعیت گیرنده هورمونی  -

 سن/ وضعیت منوپوز؛ -

 ؛(Tumor Size)اندازه تومور  -

 .(Grade)درجه تمایز پاتولوژیک تومور  -

 :سرطان پستان متاستاتیک 

 ؛ RECIST(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)های شرایط پیشرفت تومور بر اسا  معیار -

 متاستاز احشایی)کبد،...( یا غیراحشایی)مغز، پوست و ....((؛ موقعیت آناتومیک متاستاز) -

 سن بیمار در مرحله متاستاتیک بیماری؛  -

 .(Hormone Receptor Status)وضعیت گیرنده هورمونی  -

 

ترتیب بیشترین فایده بالینی حاصل بندی ذیل به ، بر اسا  اولویت+HER2های مختلف بیماران سرطان پستانگروه-4توصیه 

 از درمان با تراستوزوماب را خواهند داشت:

 ؛  (-ER)و فاقد گیرنده های هورمونی (+LN)با درگیری غدد لنفاویسرطان پستان اولیه اولویت اول: 

 ؛ (+ER) های هورمونیو دارای گیرنده (+LN)با درگیری غدد لنفاوی سرطان پستان اولیه اولویت دوم:

 باشد:بالینی بیشتر آن می فایدهدهنده وجود هریک از  لوامل زیر در این گروه از بیماران نشان -تبصره

 سال،  35بیماران پره منوپوز و به ویژه سن زیر  -

 سانتی متر، 2اندازه تومور باالی  -

 . 3و 2درجه تمایز تومور  -

  ؛(-ER) های هورمونیو فاقد گیرنده (-LN)، بدون درگیری غدد لنفاویسرطان پستان اولیه اولویت سوم:

 ؛ (+ER)و دارای گیرنده های هورمونی   (-LN)، بدون درگیری غدد لنفاویسرطان پستان اولیه اولویت چهارم:

 باشد:بالینی بیشتر دارو می فایدهدهنده وجود هریک از  لوامل زیر در این گروه از بیماران نشان  -تبصره
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 سال،  35بیماران پره منوپوز و به ویژه سن زیر  -

 سانتی متر، 2اندازه تومور باالی  -

 . 3و 2درجه تمایز تومور  -

 

 سرطان پستان متاستاتیک با متاستاز احشایی؛اولویت پنجم: 

 دهنده فایده بالینی بیشتر خواهد بود:وجود هریک از معیارهای زیر در این گروه از بیماران نشان -تبصره

 متاستاز پیشرونده -

 بدون درگیری مغزی -

 های هورمونیفاقد گیرنده -

 سال . 65سن کمتر از  -

 65سرطان پستان متاستاتیک، با متاستاز غیر احشایی در بیماران با توده فاقد گیرنده هورمونی و سخن کمتخر از   اولویت ششم: 

 سال.

 ت:بندی بیماران در شکل صفاه بعد نشان داده شده اسالگوریتم اولویت

  



تراستوزوماب یدرمان با دارو یراهنما 18 مبتال به سرطان پستان یرانیا مارانیب در   

 

 

 

 بندی بیماران در دریافت داروی تراستوزومابالگوریتم اولویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مالی های سیاستی در ارائه داروی تراستوزوماب و حمایتتوصیه  
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 تراستوزوماب مادود به بیمارانی باشد که: شود ارائه دارویتوصیه می -5توصیه 

 الف( فرم اطاللات بیمار مخصوص سامانه الکترونیک آنها توسط پزشک معالج تکمیل شده باشد.
بودن بیمار احراز شده و منع مصرفی برای تجخویز دارو و یخا ادامخه دوره      +HER2ب( مطابق دستورالعمل تجویز تراستوزوماب

  درمانی وجود نداشته باشد.
 پزشک بیمار تزریق آخرین دوز دریافتی بیمار از داروخانه را تصدیق کرده باشد. ج(
 

ای را تاخت  هفتخه  9های مبتال به سرطان پستان اولیه، حداقل رژیم درمخانی  مالی در گروه حمایت شودتوصیه می -6توصیه 
 بندی ارائه شده در این دستورالعمل تعیین شوند.  های هدف دریافت حمایت مالی بر اسا  گروهپوشش قرار دهد و گروه

  
معتبر بوده و پس از شش ماه و یا در صورت رخداد للمی تغییر دهنده، مورد بازنگری قرار خواهخد   1391این راهنما از  آذرماه 

 گرفت و توسط مراجع رسمی ابالغ خواهد شد.

 

 

 

 

  

 

 



5فصل  
 

  تراستوزومابتراستوزوماببررسی اثربخشی  داروی بررسی اثربخشی  داروی 

  در سرطان پستان  اولیه و متاستاتیکدر سرطان پستان  اولیه و متاستاتیک

  ))مروری بر مهمترین مطالعات انجام شدهمروری بر مهمترین مطالعات انجام شده  ((

 

 دلدکتر کاظم زنده

 مطلقدکتر علی قنبری

 پورمجتبی وند رجب

 رضا قیاسوند

 دکتر امید بیکی

 مقدمه 
پاییر ییتات   مبتنی بر ارزیابی شواهد بالینی را به جهت کمبود وقت و هزینه امکاا   بالینی تدوین یک راهنمایهرچند 

ارائه های در ارتباط با هریک از توصیهاست تا لیکن حتی در ارائه یک دستورالعمل سازگار شده با شرایط کشور ضروری 

و این شواهد در چه سطحی از اعتبار قرار میگیرید. ساس    علمی و بالینی مورد بررسی قرار گیرد.شواهد  شده در راهنما

-ارتباط با آیها وجود یدارید و یا ضعیف هتتند روشن شود تا در این موارد باا بهاره   متائلی که شواهد بالینی موجود در

 ها استفاده شود.یظرا  در آ  قتمتو اجماع یظرات صاحب گیری از دایش فشرده متخصصین

شاده باود    المللای حااکی از ااباات    های معتبر بیندر راهنما (Trastuzumab)بنابراین هرچند توصیه به مصرف تراستوزوماب 

بنادی مطالعاات ااربخشای    یقاد و جما    ای که به توصایف، تدوین مجموعه اجرایی،کمیته ه است ااربخشی تراستوزوماب بود

هاای  را با دساتورالعمل ها ارتباط آی ییز های غامض آماری و اپیدمیولوژیک بیا  یماید وبه زبایی به دور از بحث و آ  را بسردازد

هاای باالینی ااربخشای تراساتوزماب در بیماارا       ایتت. با هماین هادف مهمتارین کارآزماائی    موجود تبیین یماید ضروری د

 متاستاتیک و زودرس سرطا  پتتا  به ترتیب در اولین و دومین قتمت این یوشته آورده شده است.  

و متودولاوژی   هباود  بزرگترین مطالعه ایجام شده در ارتبااط باا ااربخشای هرساستین     HERAبا توجه به اینکه مطالعه  در ادامه

CrossOver وجود آورده بود جداگایه مورد بررسای قارار   ه برا در برخی از همکارا  ابهاماتی   ،در تفتیر یتایج آخرین مقاله از آ

 گرفت.  

هزینه درما  با  و همعرفی یمود (داروای هفته یهکه یک دوره درمایی کوتاهتر )دوره درمایی ییز  FinHerمطالعه در مورد 

سواالتی که در ارتباط باا چرایای عادم ورود ایان دوره     به علت دهد تراستوزوماب را به صورت قابل توجهی کاهش می

های بین المللی مطرح بود، به بررسی و مقایته این دوره درمایی با دوره درمایی متداول یکتااله  درمایی به دستورالعمل

   اولیه پرداخته شد.در بیمارا  مبتال به سرطا  پتتا
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 خالصه اجرایی 
       مطالعات ایجام شده برای بررسی ااربخشی تراستوزوماب در بیمارا  متاساتاتیک سارطا  پتاتا  تااکنو  توایتاته

همچنین متاآیالیز کلیه مطالعات موجود در این  .ماه را یشا  دهد 11ماه و  5بهبود بقای کل بیمارا  به میزا  میایه 

( HR 0.78; 95%CI 0.67-0.91درصاد ) 22به میزا  را کاهش یرخ مرگ بیمارا  تحت درما   استه توایتت ییز حیطه

از این  .( یشا  دهدHR 0.56; 95%CI 0.48-0.64درصد) 44به میزا  را کاهش یرخ رخدادهای بقای بدو  بیماری و 

 گیرد. بالینی مورد تائید قرار می از شواهد Iaسطح  در ،دارو در این دسته از بیمارا این  یااربخششواهد بالینی  رو

  شواهد بالینی موجود حاکی از بهبود بقای بیمارا  سرطا  پتتا  اولیه HER2   مثبت بواسطه دریافات تراساتوزوماب 

ه درصدی یرخ مرگ در بیمارا  تحت درما  با تراستوزوماب بود 03باشد. متآآیالیز شواهد موجود حاکی از کاهش می

 .حکایت داردااربخشی دارو  از ییز Iaسطح در لیا در این مورد ییز شواهد بالینی  .است

  بررسی سه گزارش مطالعهHERA چهارساله تحت  دوساله و های یکتاله،حاکی از بهبود بقای بدو  بیماری در دوره

داری بقای کل بیمارا  تحت درما  افزایش معنی ،لیکن تنها در گزارش دوره دو ساله .استدارو این تآایر درما  با 

عبارتند  پیگیری چهارساله عنوا  شده است مهمترین دالیلی که برای عدم بهبود بقای کل بیمارا  در .یشا  میدهد

 (Lapatinib) تینیاب السباه عاالوه    تراساتازوماب دریافات  ؛ در ییمی از بیمارا  گروه کنتارل تراستازوماب دریافت از: 

بنابراین هرچند مطالعه  کوتاه بود  مدت زما  پیگیری بیمارا .ییز  و؛ از بیمارا  که عود یا متاستاز داشتند درگروهی

HERA  بر بقاای کال    تراستوزومابدر یتایج حاصل از ارزیابی بقای چهار ساله بیمارا  یتوایتت اار(OS)  بیماارا  را

اار  مورد ارزیابی قرار دهند،تری محدوده زمایی طوالیی در را یمایا  سازد احتمال دارد در مطالعاتی که بقای بیمارا 

 سازد.تر روشن را بر کاهش مرگ و میر بیمارا  این دارو

 باه   مبتال به سارطا  پتاتا  اولیاه،    های مختلف بیمارا مطالعات موجود ااربخشی تراستوزوماب را در تمامی گروه

هاای  لکن میازا  ااربخشای دارو در گاروه    .ایدلحاظ وضعیت متاستاز به لنف یود و رسستورهای هورمویی یشا  داده

 داری یشا  یداده است.مختلف تفاوت معنی

  مطالعهFinHer (هفتگی پیشنهادی این مطالعه موار است. لیکن با 9به خوبی توایتت یشا  دهد که دوره درمایی یه )

یمویه پائین این مطالعه و عدم وجود شواهد تائیدکنناده یمیتاوا  میازا  دقیار ااربخشای ایان دوره        توجه به حجم

لیا شواهد موجود بارای ورود   .توا  آیرا با دوره درما  یکتاله مقایته یمودبینی کرد و همچنین یمیدرمایی را پیش

-حاضر چندین کارآزمائی بالینی به مقایتاه دوره باشد. در حال المللی کافی یمیهای بیناین مطالعه به دستورالعمل

 پردازید.های درمایی کوتاهتر با دوره درمایی یکتاله می
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  Trastuzumabمروری بر مطالعات کارآزمائی بالینی فاز سوم 

 سرطان پستان متاستاتیک  -الف 

 تاریخچه 

مطالعات کارآزمائی، بر روی بیمارا  سرطا  پتتا  اولین مطالعه کارآزمائی فاز یک تراستوزوماب طبر روال  1992سال 

های موجود برای آیها زیاد کارساز ییتت به ایجام رسید و مطالعات این فاز حاکی از بهبود با متاستاز دوردست که درما 

وی بقای بیمارا  دریافت کننده دارو بود. سس  مطالعات فاز دوم و فاز ساوم کارآزماائی باالینی بررسای ااربخشای دار     

آغاز گردید و بر مبنای یتایج حاصال از ایان    1995و  1990های تراستوزوماب در بیمارا  متاستاتیک به ترتیب در سال

مجوز تجویز این دارو برای بیمارا  متاساتاتیک را صاادر    (FDA)، سازما  غیا و داروی آمریکا 1991مطالعات  در سال 

ارزیابی ااربخشی بالینی تراستوزوماب در بیمارا  مبتال به سرطا  پتتا   یمود. مطالعات کارآزمائی بالینی فاز سوم برای

های سیتتمیک( تا اماروز اداماه داشاته اسات. در ایان      متاستاتیک )با توجه ویژه به استفاده ترکیبی دارو با سایر درما 

رطا  پتاتا  متاساتاتیک   بخش مهمترین مطالعات فاز سوم کارآزمائی بالینی تراستوزوماب برروی بیمارا  مبتال به سا 

 آورده شده است: 

 های بالینی فاز سوم: سرطان پستان متاستاتیک مهمترین کارآزمائی

توا  مهمترین مطالعات کارآزمائی بالینی فاز سوم که برای ارزیابی ااربخشی داروی تراستوزوماب به ایجام رسیده را می

یفار وارد ایان    1141در مجماوع   پاردازد. این مطالعات مای جدول شماره یک به معرفی مختصر . هشت مطالعه دایتت

یفار تحات درماا      919) ایاد دریافات یماوده   مجموع درما  تراستوزوماب را تن در 901و از بین آیها  ایدمطالعات شده

 .(ایداستایدارد معمول بوده

 HER2  (R2 Targetedا  هادف  عناوا  درما  ه عالوه لستنیاب با  ه در پنج مطالعه از این مطالعات درما  تراستوزوماب ب

Therapyچهار مطالعه(، هاتراستوزوماب همراه با تاکتا  ،در این هشت مطالعهعالوه بر این  .( در یظر گرفته شده است( 

 آیتراسیکلین)یک مطالعه( و هورمو  درمایی)دو مطالعه( تجویز شده است.  )دومطالعه(، ساپتتابین

 با تراستوزوماببهبود بقای کل بیماران تحت درمان 

توایتته است  است. و همکارا  به ایجام رسیده  Martyو همکارا  و دیگری  Salmonتاکنو  دو مطالعه که یکی توسط 

باه ترتیاب توایتاتند    Marty  وSalmon  بهبود بقای کلی بیمارا  در یتیجه تجویز داروی تراساتوزوماب را یشاا  دهناد.   

  .(1)جدولماه را به اابات برسایند 11ماه و  1/4افزایش بقای بیمارا  به مدت میایه 
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تراساتوزوماب را یمایاا  ساازید،    اید، افزایش معناداری در بقای بیمارا  در یتیجه تجاویز  هرچند مطالعات دیگر یتوایتته

های مورد سنجش برای ااربخشی مایند: افازایش بقاای بادو     اید بهبود چندی از مهمترین متغیرهریک از آیها توایتته

 (.1بیماری، پاسخ به درما  و کاهش پیشرفت بیماری را یمایا  سازید)جدول 

حجم   مطالعه محققین
 یمویه
 )یفر(

 زما  میایه HER2 وضعیت
 پیگیری

" افااازایش میایاااه
 بیمارا " کل بقای

 درماااا  تحااات
(Pvalue) 

 مطالعه یتایج از ای خالصه

Salmon 964 IHC 3+/ 2+ 03 1/4 ماه( ماهp=0.04)     تراستوزوماب باعث کااهش میازا  مارگ در
 p)درصاد )  00درصد در مقابل  22سال اول )

 گردید. 0.008 =

Marty 811 IHC3+ / ISH+ 4/93 ماه )11 ماه( p<0.001  تراستوزوماب  باعث افزایش طول مدت پاسخ
(( p=0.002درصااد ) 04درصااد در براباار  11)

 شده است. 

Gasparini 829 IHC 3+/ 2+ 4/03 درصاد در   95بهبود در میازا  پاساخ کلای  )    یامشخص ماه
( و افزایش طول p=0.037درصد ) 9/51مقابل 

 1/1در مقابااال  1/9مااادت پاساااخ )میایاااه 
(p<0.001.مشاهده شد ) 

Cameron 044 IHC3+ / IHC2+ & 
ISH+ 

 HR=0.57درصااد کاااهش خطاار ماارگ ) 40 یامشخص نامشخص
%95CI: 0.43-0.77)  درصد افزایش بقای  22و

 :HR=0.78,%95 CI)  کلای مشااهده گردیاد.   
0.55-1.12) 

Di Leo 16 IHC3+ / ISH+ هفته 12 نامشخص 
 )معنادار یبوده است( 

درصااد کاااهش خطاار پیشاارفت بیماااری  49
(HR=0.53 CI: 0.31-0.89  مشاهده شد. میزا )

بقای بدو  بیماری بطاور معنای داری بااالتر    
ماااه  9/21ماااه در براباار   1/05بااود )میایااه  

(p=0.004)) 

Minckwitz 836 IHC3+ /ISH+ 6/83 ماه5.1 ماه 
 )معنادار یبوده است(

میزا  خطر پیشرفت بیماری بطور معنی داری 
 (.HR=0.69 CI: 0.48-0.97کاهش یافت )

Kaufman 232 IHC3+ or ISH+ ماه4.1 نامشخص 
 )معنادار یبوده است(

افزایش معنی داری میزا  بقای بدو  بیماری 
 4/2مااه در مقابال    1/4یشا  می دهد )میایه 

 (.p=0.01ماه )

Johnston 
 
 

 

284 IHC3+ or ISH+ 1/8 میایه زما  بقای بدو  عاود افازایش داشات     یا مشخص سال
ماااه( و کاااهش خطاار  0  ماااه در براباار 2/1)

 :HR=0.71 CI) .پیشرفت بیماری مشاهده شد
0.53-0.96) 

 و Salmon مطالعه. پردازندیم پستان سرطان کیمتاستات مارانیب در تراستوزماب یاثربخش یبررس به که سوم فاز ینیبال یها¬یکارآزمائ نیمهمتر: 1 جدول
Marty بود مبتال مارانیب کل یبقا بهبود از یحاک . 
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 سرطان پستان متاستاتیک مروری بر یک متاآنالیز از مطالعات اثربخشی تراستوزوماب در

تر تر و جام ایجام گرفت تا یک تصویر دقیرموجود یک متاآیالیز بر روی یتایج مطالعات  (2311) جاری میالدی در سال

. مهمترین متغیرهایی که در این متاآیالیز (9)در درما  سرطا  پتتا  متاستاتیک به دست دهد تراستوزوماباز ااربخشی 

 بقای بدو  بیماری و میزا  پیشرفت بیماری بود. مورد بررسی قرار گرفتند: تغییرات بقای کل بیمارا ،

  بقای کل 

تراستوزوماب پنج مطالعه وارد شده است. ها برای بررسی افزایش بقای کل بیمارا  تحت تاایر دریافت در متاآیالیز یافته

 HER2بندی یتایج این مطالعات با افزود  تراستوزوماب به درما  اساتایدارد بیماارا  کاه از لحااظ گیریاده      مطابر جم 

ایاد.خطر مارگ   مثبت بوده

درصااد  22کلاای بیمااارا  

 5کاااهش یشااا  میدهااد) 

بیماااار  1029کارآزماااایی، 

(HR 0.78; 95%CI 0.67-

 (1داریمو) (.0.91

: تغییاارات بقااای کاال  1یمااودار

بیمااارا  متاسااتاتیک ساارطا   

پتااتا  تحاات تاااایر تجااویز    

 درصدی احتمال رخداد مرگ تحت تاایر تراستوزوماب میباشد. 22تراستوزوماب، متاآیالیز یتایج حاکی از کاهش 

 بقای بدون بیماری 

همچنااین یتااایج مربااوط بااه 

بقای بادو  بیمااری ییاز از    

چهار مطالعه مورد متا آیاالیز  

قااارار گرفااات و حااااکی از 

هاای  رخاداد  کاهش احتمال

مربوط به بقای بدو  بیماری 

 ;HR 0.56درصاد باود. )  44باه میازا    

95%CI 0.48-0.64) (2)یمودار 

 

 زمان پیشرفت بیماری 

 : تاایر تجویز تراستوزماب بر بقای بدو  بیماری، سرطا  پتتا  متاستاتیک2یمودار 

 



 44  ایران در ضدسرطان ( پرهزینه) جدید داروهای مدیریت و سیاستگذاری -در سرطان پستان تراستوزوماب راهنمای
 

رود بیماری در بیمارایی که تحت درما  با تراستوزوماب قرار میگیرید، دیرتر پیشرفت متاایالیز ایتظار میمطابر یتایج این 

درصد پایین تر از سایر بیمارا  باوده   09یمایدو احتمال رخداد پیشرفت بیماری در بیمارا  تحت درما  با تراستوزوماب 

 (. 0)یمودار (HR 0.63; 95%CI 0.53-0.74)است. 

 

 

: بررسااای ااااار 0داریماااو

تراسااتوزوماب باار زمااا   

پیشاااارفت بیماااااری ،در 

مبتالیاااا  باااه سااارطا  

 پتتا  متاستاتیک  

 

 گیری  نتیجه

گیری یمود که شواهد بالینی موجود کامالً حاکی از ااربخشی تراستوزوماب در بیمارا  سارطا   در مجموع میتوا  یتیجه

 باشد.متاستاتیک می  +HER2پتتا  

 (Early Breast Cancer) اولیهسرطان پستان  -ب

 تاریخچه 

مطالعاات کارآزماائی باالینی     2333پ  از تصویب تجویز تراستوزوماب در بیمارا  متاستاتیک سرطا  پتتا  ، از سال 

برای بررسی ااربخشی تراستوزوماب در مبتالیا  به سرطا  پتتا  آغاز شد . ذیال به بررسی مختصر این مطالعات مای  

 پردازیم.

 سرطان پستان اولیه های بالینی فاز سوم:مهمترین کارآزمائی

                      یاا  تاییاد  را دارویای  هار  تجاویز  و تولیاد  کاه  هتاتند  مطالعااتی  ماوارترین  و مهمترین سه فاز بالینی کارآزمائی مطالعات

 دارو آ  تجویز (landmark) هایشاخصه بعنوا  باشند دارو یک تجویز یف  به که سوم فاز مطالعات مهمترین. یمایندمی رد

 باه  ی تراستوزوماب در سرطا  پتتا  اولیه ااربخش با ارتباط در تاکنو  که ااربخشی مطالعات مهمترین. شویدمی شناخته

 :ایدشده خالصه 2-ره شما جدول در است رسیده ایجام

Population N Area Name of Study 
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 بیمارانتاثیر تراستوزوماب بر بقای کل 

توایتت اار معناداری در بهبود بقای کل بیمارا  تحت تااایر هرساستین یمایاا      N9831و B-31آیالیز ترکیبی دو مطالعه 

درصد کاهش خطر مرگ و میر در بیمارا  تحت درما  باا هرساستین   00که حاکی از  بودآیالیز ترکیبی دو مطالعه  سازد.

 . (0)جدول  HR:0.67,95%CI)( 0.43-0.93)(بود 

بودید به صورت معناداری بقای  تراستوزومابهر دو گروه از بیمارا  که تحت درما  با  BCIRG 006همچنین در مطالعه 

بندی شدید که دوگروه از بیماارا   در این مطالعه بیمارا  به سه گروه تقتیم باالتری یتبت به گروه کنترل یشا  دادید.

و یک گروه از بیماارا  تنهاا    ایدبوده تراستوزومابعالوه رژیم درمایی ه درمایی بمیتحت درما  با دو رژیم متفاوت شی

با گروه کنتارل ایان    تراستوزومابیتایج مقایته هریک از دو گروه تحت درما  با  .ایدهدرمایی بودتحت درما  با شیمی

 (0ای آورده شده است. )جدول های جداگایهمطالعه در ردیف

 اید بهبود معناداری در بقای کل بیمارا  تحت تاایر درما  با هرسستین یشا  دهند.یتوایتتهسایر مطالعات 

های درماایی سارطا  پتاتا     ذکر این یکته ضروری است که معموال مطالعات ایجام شده برای بررسی ااربخشی دارو 

اهم ارو بر بقای کلی بیمااری یداریاد.  کافی برای یمایاید  اار د(power)مگر در مواردی با پیگیری طوالیی مدت ، قدرت

یل آ  بقای طوالیی مدت و پیش آگهای مناساب بیماارا  سارطا  پتاتا  اسات کاه باا محادود یماود  تعاداد            دال

مطالعات کارآزمائی بالینی  (power)رخدادها)مرگ در مدت زما  معین در ارتباط با مطالعات فوق( منجر به کاهش قدرت

 داروهای مرتبط میگردد.

Pre-menopausal 16%, Postmenopausal 47%, Uncertain 38% 
Node negative 33%, Tumor <2cm 40%, ER+   45% 

3387 Europe HERA (1,2,4) 
 

<50yr  50%, >50yr 50% 
Node negative 12%, Tumor <2cm 39%, ER+   52% 

1615 USA NCCTG 

<50yr  52%, >50yr 48% 
Node negative 0%, Tumor <2cm 39%, ER+   52% 

1736 USA NSABP B-31 

<50yr  51%, >50yr 49% 
Node negative 6%, Tumor <2cm 39%, ER+   52% 

3351 Combined 
analysis 

B-31,  N9831 

<50yr  52%, >50yr 48% 
Node negative 29%, Tumor <2cm 40%, ER+   54% 

2148 USA BCIRG 006 

<50yr  50%, >50yr 50% 
Node negative 16%, Tumor <2cm 35%, ER+   55% 

229 Finland FinHer 

 Trastuzomab داروی بخشی اثر تعیین جهت شده انجام بالینی کارآزمایی مطالعات کلی مشخصات و لیست: 2 شماره جدول
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های بقای کل )مرگ( رخداد(HR)نسبت خطر  مطالعهنام 

درگروه دریافت کننده دارو نسبت به گروه 

 درصد فاصله اطمینان(59 (کنترل 

افزایش بقای کل در 

گروه تحت درمان 

 هرسپتین

میانه مدت 

زمان پیگیری 

 بیماران

 معنادار

HERA (1.20-3.49(3.91 1ییتت ماه12 درصد 

HERA  (3.91-3.49) 3.11 2.9ییتت ماه 24 درصد 

HERA (1.34-3.9(3.15   1.1ییتت ماه 41 درصد 

B-31& 
N9831 
Combined  

 معنادار ماه 24 درصد 2 3.19( 3.90-3.40)

BCIRG 

006(1)1 

 معنادار ماه20 درصد0 3.59( 3.15-3.42)

BCIRG 
006(2)2 

 معنادار ماه20 درصد5 3.11( 3.90-3.49)

FinHer (1.31-3.11 )3.41 9 ییتت ماه01 درصد 

 ( کل بقای میزا ) میر و مرگ از پیشگیری در هرسستین بخشی اار:  0 ولجد

 تاثیر تراستوزوماب بر بقای بدون بیماری 

های ذکر شده در جدول یک، حاکی از بهبود معنادار بقای بدو  بیماری تحت تاایر تجاویز هرساستین   تمامی کارآزمائی

درصد  42های بقای بدو  بیماری درگروه تحت درما  با هرسستین یتبت به گروه کنترل از بوده است. و احتمال رخداد

 ( 4متغیر بوده است.)جدول HERAدرصد در مطالعه چهار ساله  91تا  FinHerدر مطالعه 

 

 اار بخشی تراستوزوماب در پیشگیری از عود و مرگ و میر )میزا  بقای بدو  بیماری ( - 4جدول

 بببدون بقببای هببایرخببداد(HR) خطببر نسبببت نام مطالعه

 دارو کننده دریافت درگروه( عودیا مرگ)بیماری

افزایش بقای ببدون  

بیمببباری در گبببروه 

میانه مدت 

زمان 

 معنادار

                                                           

 (+(cyclophosphamide)+ سیکلوفوسفاماید (Doxorubicin))دوکتوروبیتینACمقایته بقای کل بین گروه تحت درما  با)  -  1
 (Docetaxel)دوستاکتول+ ACبا گروه تحت درما  با  +هرسستین ( (Docetaxel)دوستاکتول

گروه تحت درما  با  +هرسستین ((Caboplatin)+کابوپالتین (Docetaxel)مقایته بقای کل بین گروه تحت درما  با )دوستاکتول  -   2
ACدوستاکتول +(Docetaxel) 
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 فاصببله درصببد59 (کنتببرل گببروه بببه نسبببت

 (اطمینان

تحببببت درمببببان  

 هرسپتین

پیگیری 

 بیماران

HERA (3.19- 3.40(3.54 1معنادار ماه12 درصد 

HERA (3.91-3.54)3.14 1.0معنادار ماه 24 درصد 

HERA (3.19-3.11) 3.91 1.4معنادار ماه 41 درصد 

B-31,  
N9831 

Combined 
Analysis 

 معنادار ماه 24 درصد 9 3.41( 3.59-3.09)

BCIRG 
006(1)1 

 معنادار ماه20 درصد5 3.59 (3.15-3.42)

BCIRG 
006(2)2 

 معنادار ماه20 درصد1 3.11( 390-3.49)

FinHer (3.10-3.21) 3.42 10 معنادار ماه01 درصد 

 

 میالدی  6002مند شواهد موجود تا سال مرور نظام

ایگلتتا  اقدام به یک مرور یظاام مناد از تماامی مطالعاات صاورت       NICEزیر یظر  2331یک گروه مطالعاتی در سال 

آوری شاد و باه بررسای    ( جم 1کارآزمائی بالینی معتبر موجود)جدول  پنجهای مربوط به گرفته یمود ، در طی این داده

تار باود    واسطه کوتااه ه ب FinHerهای موجود پرداخته شد. در این بین مطالعه ااربخشی هرسستین با توجه به تمام داده

 ای( و همچنین حجم یمویه پائین در این مطالعه وارد یشد.( هفته9دوره درمایی دارو )درما  یه)

به چاپ رسید، حاکی از  2339در سال  Health and Technology Assessmentیتیجه این مرور یظام مند که در مجله   

 .(HR:0.70,95%CI 0.53–0.92,Pvalue=0.010)درصدی بقای کل بیمارا  تحت درما  با هرسستین بود03بهبود معنادار 

 

                                                           

(+ (cyclophosphamide)+ سیکلوفوساافاماید (Doxorubicin))دوکتوروبیتااینACمقایتااه بقااای کاال بااین گااروه تحاات درمااا  بااا)  -  1
 (Docetaxel)+ دوستاکتولACهرسستین (با گروه تحت درما  با  + (Docetaxel)دوستاکتول

هرساستین ( گاروه تحات درماا  باا       +(Caboplatin)+کابوپالتین (Docetaxel)مقایته بقای کل بین گروه تحت درما  با )دوستاکتول -  2
ACدوستاکتول +(Docetaxel) 
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 FinHerمتاآنالیز شواهد موجود با در نظر گرفتن نتایج مطالعه 

 مطالعه چهار به مربوط هایداده داد  قرار هم کنار با متاآیالیز یک گروه همین محققین از دیگری بررسی در

HERA،FinHerو B-31,  N9831 تحت بیمارا  در درصدی33 معنادار کل بقای بهبود از حاکی مطالعه یتایج رسید، ایجام به 

 (4یمودار ) (HR: 0.67, 95% CI 0.52-0.87, Pvalue=0.003) .بود هرسستین با درما 

 

درصدی بقای کل بیمارا  تحت درما  با 00: متاآیالیز ااربخشی تراستوزوماب بر بقای کل بیمارا  تحت درما  با دارو : بهبود  4یمودار
 هرسستین در مقایته با گروه کنترل.

   نتیجه گیری

توان تجویز نمایند. بر این اساس میهفته ای تراستوزوماب پشتیبانی می 9شواهد بالینی موجود از اثربخش بودن رژیم 

 مثبت هستند پیشنهاد نمود.  HER2آن را برای بیماران سرطان پستان اولیه که از لحاظ گیرنده 

 HERAی بالینی یمروری بر کارآزما

طراحای شاده اسات و در     "کارآزمائی تصادفی فاز ساه "به صورت یک  HERA(Herceptin Adjuvant)المللیمطالعه بین

و همچنین بدو   (Nodal status)بدو  توجه به وضعیت متاستاز به یود  +HER2و ز ، با سرطا  پتتا   5132مجموع 

مرکز درمایی از سرتاسر دییاا   91 های هورمویی، یک هفته پ  از اتمام دوره شیمی درمایی  ازتوجه به وضعیت گیریده

وارد مطالعه شدید، تنها بیمارایی بدو  متاستاز به یود که تومور های زیر یک سایتی متر داشتند وارد مطالعه یشدید. هام  

 چنین متاستاز به یودهای دوردست و مشکالت قلبی از معیارهای خروج از مطالعه بودید.

خشی هرسستین و همچنین تعیین بهینه طول درما  با هرسستین بوده اسات .  ترین هدف این مطالعه بررسی اارباصلی 

 (:5بیمارا  به این مطالعه واردمیشدید و در سه گروه به تصادف قرار میگرفتند )یمودار 2331بدین سا  از سال 

 (.Aگرفتند)گروه بیمارا  کنترل که هرسستین یمی .1

 (.Bگرفتند)گروه دقیقه هرسستین می 93گرم به ازای هر کیلوگرم درمیلی 1بیمارایی که بمدت یکتال و هر سه هفته  .2
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گرفتناد.                 دقیقاه هرساستین مای    93میلی گرم به ازای هر کیلاوگرم  در   1بیمارایی که بمدت دوسال و هر سه هفته  .0

 ای از این گروه به چاپ یرسیده است.()تاکنو  هیچ یتیجه

 

 

 

 HERAبندی نتایج مطالعه جمع

ها در قالب دو مقاله به چاپ رسید. ایان  قرار گرفتند و یتایج این پیگیریمورد پیگیری  2331تا  2331بیمارا  از سال 
پاردازد.  به ارزیاابی ااربخشای هرساستین مای      (Intention to Treat Analysis)مقاالت  با روش آیالیز متمرکز بر درما  

 بادو  و بقاای   (Overall Survivalمقایته بقاای کال)   مهمترین روشی که برای بررسی ااربخشی دارو بکار رفته است،

به  تراستوزوماب.دریافت C.دریافت هرسستین به مدت یکتال وB.کنترل A: ابتدا بیمارا  به سه گروه َ HERAدرمطالعه بیمارا بندی گروه: 5یمودار
به تادریج باا مشاخص شاد  ااربخشای هرساستین ییمای از بیماارا  گاروه کنتارل کاه ساابقه عاود یداشاتند و                سال تقتیم شدید.دو مدت 

LVEF<50%گروه داشتند، هرسستین دریافت یم( ودیدA2) 

نتببایب بررسببی بقببای بببدون بیمبباری  

حبباکی از  HERAبیمبباران در مطالعببه 

بهبود بقای بدون بیماری در دوره هبای  

یکسببالهد دوسبباله و سهارسبباله تحببت 

تآثیر درمبان ببا داروی تراسبتوزوماب    

 بوده است.
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یکتال و مقاله دوم  که مقاله اول در باشدگروه کنترل و دریافت کننده دارو می در دو (Disease Free Survival)بیماری 
 شده است. در دوسال به بررسی این دو متغیر پرداخته

به دلیل روشن شد  ااربخشی تراستوزوماب ییمی از بیمارایی که سابقه عود بیماری یداشتند و همچنین  2331در سال 
LVEF1>0.50% ،یماودار     داشتند(  .گاروه -5از گروه کنترل ایتخاب شده و مورد تجویز تراساتوزوماب قارار گرفتنادA2) و 

که به بررسی چهارساله است  به چاپ رسیده 2311که در سال  HERAپیگیری ادامه یافته و یتایج آ  در  آخرین مقاله 

گروهای از بیماارا  کاه باه       (Disease Free Survival)مطابر یتایج هرسه مقاله بقای بدو  بیماری  پردازد.اار دارو می
( باوده اسات   Aداری باالتر از گروه کنترل)گاروه ( به مقدار معنیBمدت یکتال تحت درما  با تراستوزوماب بودید.)گروه

ای که یتایج پیگیری دوساله را منتشر کرده باود باه صاورت    با این حال بقای کل بیمارا  تنها در مطالعه (.Aَ-1)یمودار
و   Pvalue=0.0115 درصد گاروه کنتارل باود    3.11احتمال مرگ در گروه دریافت کننده دارو . معناداری بهبود یافته بود

 . (B-0باالتر از گروه کنترل بود)یمودار درصد 2.9بقای کل گروه تحت درما  

 

بقای کال  -HERA Bبقای بدو  بیماری در یتایج حاصل از بررسی بقای بدو  بیماری یک،دو وچهارساله مطالعه  بهبود معنادار -A: 1یمودار 

 .دهدتنها در بررسی اارتراستوزوماب بر بقای کل دوساله بیمارا  به میزا  معناداری بهبود یشا  می

 مهمترین دالیل عدم مشاهده بهبود بقای کل در نتیجه درمان با تراستوزوماب  

به یک بیماری مایند سارطا    مدت زما  یک سال و چهار سال برای ارزیابی اار یک دارو بر بقای بیمارا  مبتال اساساً
 .گاردد پتتا  مدت زما  کمی محتوب مای 

 پیامد دیررسبا یک بیماری  زیرا بیماری ذاتاً
 یتابتاً بااالیی  بوده و بقاای بیماارا  در حاد    

در یتیجه موارد رخداد مارگ در گاروه    .است
کنترل و گروه دریافت کنناده دارو باه تعاداد    
قابل قبولی یخواهد رساید تاا بتاوا  ایان دو     

 گروه را مقایته یمود.

در ساال دوم پیگیاری    با وجود این توضایح، 
بااا بهبااود بقااای کاال در یتیجااه درمااا     

تراستوزوماب مشاهده شده است و اینکه چرا 
-در پیگیری چهار ساله این بهبود دیده یمای 

محققاین   شود همچنا  سوال برایگیز اسات. 
این مطالعاه مهمتارین دلیال ایان متااله را      
دریافاات تراسااتوزوماب در ییماای از بیمااارا  

را  گاروه کنتارل در صاورت داشاتن شارایط      همایطور که گفته شد ییمی از بیماا  دایند.می 2331گروه کنترل از سال 

                                                           
1- Left Ventricle Ejection Fraction   

 بهباود  عادم  بارای  که دالیلی مهمترین
 چهارسااله  درپیگیاری  بیمارا  کل بقای
 : است شده عنوا 

 از ییماای در تراسااتوزوماب دریافاات .1
 (A2-5یمودار) کنترل گروه بیمارا 

 تینیاابالس + تراسااتوزوماب دریافاات .2
 یااا عااود کااه بیمااارا  از درگروهاای
 .داشتند متاستاز

 پیگیااری زمااا  ماادت بااود   کوتاااه .0
 بیمارا   
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بینی میشود اار مثبات تراساتوزوماب بار بقاای ایان      اید بنابراین پیشمشخص تحت درما  با تراستوزوماب  قرار گرفته
 ( شده است.Bو گروه دریافت کننده دارو ) (A)( منجر به کاهش اختالف بقای کل بین گروه کنترلA2گروه)

های مقالاه دوم ییاز   شروع شده بود و با داده 2331ای از گروه کنترل در سال ماب به عدههرچند شروع تجویز تراستوزو
 ماه(1/2تداخل داشت مدت زمایی که از شروع درما  با تراستوزوماب برای گروه کنترل سسری شده بود بقدری کم بود)

که تاایر معناداری بر یتایج مطالعاه دو سااله یداشات و اخاتالف     
 بوده است. بقای کل معنادار

بقای کل گروه  وارد آیالیز یشوید، A2هرچند در صورتی که گروه  
B (به صورت معناداری باالتر از گروه کنترل باقی مایدهA1)  .است

( 0.53یصاف )  تقریبااً  Bبه صورتی که احتماال مارگ در گاروه    
و همایگویاه کاه ایتظاار     (Pvalue<0.0001) باوده  A2بیمارا  گروه 

باه مقادار معنای داری    Bمیرفت بقای بدو  بیماری ییز در گروه 
بااااالتر از بقاااای بیماااارا  گاااروه کنتااارل بااادو  دریافااات  

در مقایتاه باا   Bدرصد در گروه 1/91) باشد.( میA1تراستوزوماب)

 ((Pvalue<0.0001)درصد برای گروه کنترل 1/91

یتایج حاصل از این آیاالیز  با این حال به اعتراف محققین مطالعه 
توا  برآ  اتکا کرد زیرا ورود به گروه خطای بتیاری دارد و یمی

A2        مبتنی بر عادم وقاوع عاود در دوره قبلای باوده و در یتیجاه
ایتخاب این گروه و جدا یمود  آ  از گروه کنترل منجر به افزایش سهم بیمارا  دارای سابقه عود در بین باقی بیماارا   

خواهد شد. و دریتیجه حتی بدو  تاایر دارو این گروه بالقوه بقای کمتری یتابت باه   B( یتبت به گروه A1ل )گروه کنتر
 خواهد داشت. Bگروه 

بعاالوه   lapitinib) (بیماارا  گاروه کنتارل مطارح شاده تجویزلساتینیاب       (OS)دلیل دیگری که برای افزایش بقای کال 
 دایتته شده است.تراستوزوماب در موارد عود یا متاستاز تومور 

 HERAگیری: اثر بخشی تراستوزوماب بر اساس مطالعه بحث و نتیجه

 تراساتوزوماب  با درما  یکتال تحت که گروهی در (Disease Free Survival)بیماری بدو  بقای داد یشا  HERA مطالعه
 کاه  اسات  معناا  بادین  ایان  و اسات  یافتاه  بهباود  معنااداری  صاورت  باه  بودید گرفته قرار درمایی شیمی از بعد بالفاصله

 :مایند بیماری بدو  بقای به مربوط رخدادهای تراستوزوماب

 ،CNS باه  متاساتاز ،   (Loco-regional recurrence)    محل به محدود عود ،(Distant recurrence)دوردست متاستاز با عود
-Second non) پتتا  سرطا  از بغیر سرطایی به ابتال ،  (Contra lateral Breast Cancer)مقابل پتتا  در پتتا  سرطا 

Breast Malignancy)، پتتا  سرطا  عود سابقه بدو  مرگ (Death Without pervious recurrence) دهدمی کاهش را. 

در یتاایج حاصال از   HERAه هرچند مطالعا 

ارزیابی بقای چهار ساله بیماارا  یتوایتات   

بیماارا  را  (OS) اار هرسستین بر بقای کل 

یمایا  سازد احتمال دارد در مطالعاتی کاه  

 بقاااای بیماااارا  را محااادوده زماااایی    

ااار   مورد ارزیابی قرار بدهناد، تری طوالیی

هرسستین بر کاهش مارگ و میار بیماارا     

 بحاث و   ")توضایحات در  تار گاردد  روشن

 .است(ارائه شده 13صفحه  "گیرییتیجه
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 کال  بقاای  بار  تراستوزوماب اار یتوایتت بیمارا  ساله چهار بقای ارزیابی از حاصل یتایج درHERA همطالع هرچند بنابراین
(OS)  بدهند قرار ارزیابی موردطوالیی زمایی محدوده را بیمارا  بقای که مطالعاتی در رودمی ایتظار سازد یمایا  را بیمارا 
 .گردد ترروشن بیمارا  میر و مرگ کاهش بر تراستوزوماب اار چنین

 HERAهای مختلف بیماران در ادامه مطالعه اثربخشی تراستوزوماب در گروه

 مقدمه 

داد مورد بحث و بررسای قرارگرفات.   مثبت را یشا  میHER2مهمترین مطالعاتی که ااربخشی تراستوزوماب در بیمارا  

تدوین شده است و به این سوال  HERAبا استفاده از داده های مطالعه  مقاله که در این قتمت مورد بررسی قرار میگیرد.

مثبت هتتند )علی الخصوص بیمارایی با  وضعیت متاستاز به  HER2های بیمارایی که پردازد که آیا درتمامی زیرگروهمی

ای مالی و همچنین عوارض های هورمویی متفاوت(،استفاده از داروی تراستوزوماب یتبت به هزینهها و رسستورلنف یود

باه    Annals Of Oncologyجلاه  در م 2331قلبی که به بیمار تحمیل مینماید به صرفه است یا خیر.این مقالاه در ساال   

 ییز به چاپ رسید.  Heraهمین بهایه اار تراستوزوماب بر بقای بدو  بیماری سه ساله بیمارا  مطالعه ه چاپ رسید و ب

 یمویه ای از یک الگوریتم ایتخاب واجدین شرایط دریافت دارو -9یمودار 
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 روش اجرای مطالعه  

باه مادت یکتاال تراساتوزوماب      HERAیفر از بیمارایی که بر اساس  مطالعه  1930های مربوط به در این مطالعه داده

بودیاد ماورد بررسای قارار گرفات.       HERAیفر که به عنوا  گروه کنترل  مطالعه  1191ریافت یموده بودید وهمچنین د

های ها لنفاوی و وضعیت رسستورکننده دارو از لحاظ وضعیت متاستاز به یودبیمارا  هریک از گروههای کنترل و دریافت

 ( .5بندی شدید )جدول شماره هورمویی به هشت گروه تقتیم

 تیوضبع  و نودهبا  ببه  متاسبتاز  تیوضبع  اسباس  داروببر  کننده افتیدر و کنترل یگروهها یبند میتقس: 9 جدول

 یهورمون یرسپتورها

 هاتوضیحات مربوط به هریک از گروه شماره گروه 

 های لنفاویتقتیم بندی با توجه به وضعیت متاستاز به یود 

 ها یا معلوموضعیت متاستاز به یود 1

 بدو  متاستاز به یود  2

 یود مثبت  0-1 0

 یود مثبت  4بیش از  4

 های هورمویی بندی با توجه به وضعیت رسستورتقتیم 

5 1ERمنفی وPR2منفی 

1 ERمنفی وPRمثبت 

9 ERو ثبتمPRمنفی 

1 ERمثبت وPRمثبت 

 

عاود محادود باه     ،(Distant recurrence)احتمال رخداد هریک از وقای  بقای بدو  بیماری شامل)عود بامتاستازدوردست

 Contra) سارطا  پتاتا  در پتاتا  مقابال     ،CNS (CNS Metastasis)متاستاز به  ، (Loco-regional recurrence)محل

lateral Breast Cancer)    ابتال به سرطایی بغیر از سرطا  پتتا(Second non-Breast Malignancy)،  مرگ بدو  سابقه

در مدت زما  سه سال بین دوگروه کنترل و دریافت کننده  ((Death Without pervious recurrence)عود سرطا  پتتا  

گاروه ماورد   دارو و به تفکیاک هشات  

 مقایته قرار گرفت.

 

                                                           
1 -Estrogen Receptor 
2 - Progesterone Receptor 

  Annals of Oncologyدر مجلبه  2002مطابق نتایب این مطالعه که در سال 

مثبت بدون توجه به وضبعیت  HER2است. تمامی بیماران به ساپ رسیده

های هورمبونی ببه طبور    های لنفاوی و یا وضعیت رسپتورمتاستاز به نود

 میبرند. معنی داری از درمان با هرسپتین سود
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 نتایج مطالعه 

ها در هر هشت گروه در یتیجه مصرف تراستوزوماب یتایج مطالعه حاکی از کاهش معنادار احتمال وقوع هریک از رخداد

متغیار باود.   12/3تا 42/3شده با تراستوزوماب  از ها در بیمارا  درما برای وقوع رخداد (Hazard Ratio)بود.یتبت خطر 

 (1وجدول 9% بهبود یشا  میداد. )یمودار1/11%تا 1/3ها از ساله در این گروه0همچنین میزا  بقای بدو  بیماری 

بواساطه حجام   به احتمال زیااد  (-ER+,PR) 9(و+ER-,PR) 1)بدو  وضعیت مشخص متاستاز به یود(،1های تنها درگروه

یمویه کم تفاوت معناداری باین بیماارا    

شاود.   یشده دیده یمیشده و درما درما 

 (1و جدول9)یمودار

با توجه به تعداد یمویه و رخاداد کام در   

هریااک از گروههااا مقایتااه گروههااای 

  دهد.برید اختالف معنا داری یشا  یمیمختلف از لحاظ میزا  سودی که از دریافت تراستوزوماب می

 

های هورمویی :)الف(کاهش معنادار احتماال  و وضعیت رسستور هاااربخشی تراستوزوماب به تفکیک وضعیت متاستازبه یود بررسی - 9یمودار

مشاهود  9(ER+,PR- )،(+ER-,PR)1)وضاعیت متاساتاز باه یاود یاامعلوم(،     1های بقای بدو  بیماری در تمامی گروههاا بغیار از گاروه    رخداد

بوده و همسوشایی بتایاری باین گروههاا     درصد فاصله اطمینا  آیها بتیار پهن95است.)ب(با توجه به تعداد یمویه کم در هریک از گروهها 

 وجود دارد و به همین علت یمیتوا  ااربخشی دارو درگروههای مختلف را یتبت به هم سنجید.

 

 

 

 برایTrastuzumab  اثربخشی درمیزان معناداری اختالف مطالعه این نتایب

 و لنفاوی هاینود به متاستاز وضعیت لحاظ از بیماران مختلف گروههای

 .نداد نشان هارسپتور هورمون
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 کنترل  گروه و شدهدرما  گروه بین بیماری یدو  بقای اختالف و بیماری بدو  بقای هایرخداد(Hazard Ratio): بررسی یتبت خطر 1جدول

با معنا دار بودن 

توجه به 

درصد فاصله 59

 اطمینان

نسبت خطر رخدادهای 

بقای بدون بیماری برای 

شده گروه درمان

 درصد فاصله اطمینان(59)

اختالف بقای بدون بیماری 

ساله بین گروه درمانشده و 3

درصد فاصله 59کنترل )

 اطمینان(

 گروه

 تمامی بیماران (%10.4 ,%2.2) %6.3 (0.76 ,0.54) 0.64 معنادار

 منفیPRد منفیER (%12.0 ,%0.2) %6.1 (0.77 ,0.50) 0.62 معنادار

 مثبتPR دمثبتER (%12.2 ,%0.9) %6.6 (0.89 ,0.51) 0.68 معنادار

 مثبتPRد منفیER (%16.4 ,%0.5) %8.4 (1.33 ,0.43) 0.77 معنادارنیست

 منفیPRد مثبتER (%11.8 ,%26.3) %2.8 (1.34 ,0.50) 0.82 معنادار نیست

 متاستاز به نود منفی (%11.7 ,%0.0) %5.8 (0.91 ,0.39) 0.59 معنادار

 یک الی سه نود متاستاتیک (%15.6 ,%2.0) %8.8 (0.87 ,0.43) 0.61 معنادار

 سهار یا بیشتر نود متاستاتیک (%15.1 ,%24.0) %5.6 (0.83 ,0.49) 0.64 معنادار

 بدون بررسی متاستاز به نودها (%17.1 ,%28.9) %4.1 (1.00 ,0.43) 0.66 معنادارنیست

 

 بحث و نتیجه گیری 

این مقاله که بر مبنای اولین و بزرگترین مطالعه ااربخشی تراستوزوماب تدوین شده اسات ، ااربخشای دارو در تماامی    

هاای هورماویی را باه    ها و گیریدهبدو  توجه به وضعیت متاستاز به لنف یود HER2بیمارا  مثبت از لحاظ گیریده  گروه

خوبی یمایا  ساخت ، با این حال یتوایتت اختالف معنی داری بین این گروهها از لحاظ میازا  ااربخشای دارو یشاا     

 دهد. 

 

 (FinHer)مروری بر مطالعه  ای ( هفته9) دوره درمانی نه

میباشد. و از سوی دیگر شواهدی در ای که برای تراستوزوماب عنوا  شده است عارضه قلبی این دارو مهمترین عارضه

درماایی میباشاد.همین اطالعاات    محیط آزمایشگاه حاکی از اار سینرژیک تراستوزوماب و یکتری از داروهاای شایمی  

تار  قلبی این دارو به یک دوره درمایی کوتاه عوارضمقدمه ای بود تا گروهی از دایشمندا  فنالیدی در راستای کاهش 

ای است که به  ارزیابی ایان فرضایه   اولین مطالعه FinHerمطالعه تر بیایدیشند. و عوارض پائینولی با ااربخشی مناسب 

 پرداخته است .

ز  مبتال به سرطا  پتتا  وارد مطالعه شدید  1313که در فنالید به ایجام رسید. FinHer(Finland Herceptin)در مطالعه

یفر به دو گروه تحت درما  با شیمی درمایی بعالوه  202بودید. این مثبت HER2 یفر از لحاظ رسستور 202و در این بین 
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تراستوزوماب و شیمی درمایی تقتیم بندی شدید. بیمارا  در هرگروه دو یوع رژیم شیمی درمایی دریافت مینمودید.)کاه  

 در حال حاضر از پرداختن به رژیم های شیمی درمایی صرف یظر میگردد.(

برای اولین با معرفای شاده   HERAای معمول که در مطالعه هفته 52ین مطالعه بجای درما  درما  با تراستوزوماب در ا

درماایی در ایان   هفته صورت میگرفت. محققین این مطالعه معتقدید به دلیل اار ساینرژیک رژیام شایمی    (9بود.در یه )

باشاد. باا ایان    ای داشتههفته 52ما  مطالعه با تراستوزوماب همین دوره درما  کوتاه میتواید ااربخشی شبیه به دوره در

 های درمایی بیمارا  با این روش کاهش قابل مالحظه ای خواهد داشت.تفاوت که عوارض قلبی و هزینه

 نتایب 

درصاادی بقااای سااه ساااله باادو  بیماااری، در بیمااارا  تحاات درمااا  بااود.     51 یتااایج ایاان مطالعااه حاااکی از بهبااود

HR:0.42,95%CI(0.21-0.83) Pvalue=0.01))     همایناد   مطالعاه ییاز   ایان  باا ایان حاالHERA      یتوایتات تااایر درماا

 .(9صفحه -2تراستوزوماب بر بقای کل را یشا  دهد)جدول شماره 

بواسطه طول درماا  کوتااهتر    ارائه گردید San Antonio Breast Careکه یتایج این مطالعه در سمسوزیوم  2335از سال 

بود  میزا  بهبود بقای بدو  بیماری یتبت به  سایر مطالعات موجود یظر بتیاری از صااحبنظرا   آ  از سویی،. باالتر 

 (.1صفحه -0این حیطه را بخود جلب مینمود )جدول شماره

 ایهفته 92ای با دوره درمانی (هفته5مقایسه اثربخشی دوره درمانی نه)

(هفته ای در مقایته با بیمارایی بوده است کاه  9درما  یه) حاکی از بهبود بقای بیمارا  تحتFinHer یافته های مطالعه 

تراستوزوماب دریافت ینموده اید. بدرستی میتوا  یتیجه گرفت که دریافت حتای مقاداری تراساتوزوماب بهتار از عادم      

 دریافت این دارو میباشد.

ای باید محتاط بود. زیرا محدوده ههفت 52ای با دوره درما  (هفته9با این وجود برای مقایته ااربخشی دوره درمایی یه)

ای بواسطه تعداد یمویه پائین آ  بتیار گتترده تار از ایان محادوده    ( هفته9درصد اطمینا  برای ااربخشی دوره یه)95

درصد میزا  خطر عود یا مرگ واقعی برای بیمارا  تحت  95هفته ای میباشد، به عبارتی به احتمال  52برای مطالعات 

درصدی برای بهبود بقای  95% خواهد بود.این درحالی است که محدوده اطمینا  10%تا 21ای بین هفته (9درما  با یه)

درصد محادوده اطمیناا  ایان دو دوره     95به مقایته  5ای بتیار باریکتر میباشد. یمودارهفته 52بدو  بیماری  درما  

  پردازد.درمایی می

از یماودار باشاد میتاوا  گفات ایان دو دوره        Bای در محدوده ( هفته9در صورتی که ااربخشی واقعی دوره درمایی یه)

ای اااری باه   (هفته9باشد دوره درمایی یه ) Cای در محدوده هفته 9درمایی اار یکتایی دارید.اگر اارواقعی دوره درمایی 

بگیرد ااربخشی باالتری یتابت  قرار   Aای خواهد داشت و چنایچه در  محدودههفته 52مراتب پائئن تر از دوره درمایی 

 هفته ای دارد. 52به دوره درمایی 
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 گیری و نتیجه بحث

ای به عناوا  یاک تئاوری    هفته 52ای یتبت به دوره درما  (هفته9یتیجه اینکه ااربخشی یکتا  بین دوره درما  یه)

مطرح است، اما فقط به عنوا  یک تئوری، و با توجه به اینکه میزا  دقیر اار بخشی این رژیم درمایی هنوز معین یشده 

 توا  با قطعیت اظهار یظر یمود.  ییز یمیااربخش بود  آ-در ارتباط با هزینه

 در ادامه مطالعات 

باشاند.  در حال حاضر، شش کارآزمایی بالینی در راستای تعیین مدت بهینه تجاویز تراساتوزوماب در حاال جریاا  مای     

تراساتوزوماب را  هفتگای   9اید و دوره تجویز طراحی شده FinHerبر پایه مطالعه  SHORT-HERو  SOLDهای کارآزمایی

ماهاه   1های تجاویز  ییز دوره  HELLENICو  Persephone ،PHAREکنند. مطالعات ماهه مقایته می 12با دوره تجویز 

 کنند. ماهه مقایته می 12تراستوزوماب را با دوره 

کاه در   SOLDایی کند، لیا چنایچاه کارآزما  از آیجایی که سمیت قلبی تراستوزوماب عمدتاً از ماه چهارم درما  بروز می

که  SHORT-HERکشورهای بلژیک، فنالید، ییوزلند، اسکاتلند، صربتتا ، سوئد و ایتلند در حال اجرا است و کارآزمایی 

سو مشکالت تواید از یکای میهفته 9را تایید کنند، دوره تجویز  FinHerدر ایتالیا در حال ایجام است، یتایج کارآزمایی 

و از سوی دیگر، با کاهش هزینه زمینه را برای تجویز این دارو در کشاورهایی کاه از یظار     سمیت قلبی را تخفیف دهد

 قرار دارید، میتر سازد. Limitedدسترسی به مناب  در سطح 

 

       درصااد فاصااله اطمینااا  باارای یتاابت خطاار    95: مقایتااه 5یمااودار 

(Hazard Ratio)  (9برای عود یا مرگ در بیمارا  تحت درما  باا دوره یاه )

: در صورتی که ااربخشی واقعای دوره  A ای هرسستینهفته 52هفته ای و 

تار از  ای در این محدوده قرار بگیرد این دوره درمایی اااربخش (هفته9یه)

: در این محدوده دو دوره درماایی ااربخشای   B  ای است.هفته 52درما  

ای درما  در هفته 9: در صورتی که ااربخشی واقعی دوره Cیکتایی دارید.

 ای ااربخش تر است.هفته 52این محدوده باشد دوره 
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 های ذیل مراجعه شود:های فوق، به سایتجهت کتب اطالعات بیشتر در خصوص کارآزمایی

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00593697 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00629278 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00712140 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00381901 

icaltrials.gov/ct2/show/NCT00615602http://clin 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری 
باشدو مطالعاات  در حال حاضر هیچ مدرکی قابل استنادی مبتنی بر عدم ااربخشی داروی تراستوزوماب در دسترس یمی

 محدود کنویی حاکی از بهبود بقای بدو  بیماری و بقای کل بیمارا  تحت درما  با این دارو میباشد. 

های پتتا  مراحل اول ، از لحاظ در سرطا  HER2همچنین با اسناد موجود یمیتوا  بین بیمارا  مثبت از لحاظ رسستور 

ااربخشی دارو افتراق و اولویتی قرار داد، زیرا مطالعات در دسترس قدرت و دقت کاافی بارای بررسای ایان موضاوع را      

 یداشته اید.

ای آ  دایتات زیارا هناوز    هفته 52ای درما  با تراستوزوماب را جایگزین دوره ( هفته9در حال حاضر یمیتوا  دوره یه)

ااربخش تر بود  این دوره درمایی در مقایته با دوره درماایی پیشاین   -متتنداتی مبنی بر ااربخش تر بود  و یا هزینه

 وجود یدارد.

گیری ابزاری برای کمک  به متخصصین در تصمیم -نرم افزار ادجوانت آنالین 

  بالینی
 گروههاای  باین  تراساتوزوماب  از یاشای  سود در معناداری تفاوت بالینی هایکارآزمائی مطالعات شد، ذکر که همایگویه

  جایاب  پزشاکا   هام  و بیماارا   بارای  هام  تراستوزوماب تاایر میزا  تخمین حال این با. یدادید یشا  بیمارا  مختلف

 میتوایاد  کاه  اسات  شاده  مطارح  افازاری یارم  ادجوایات  درماا   و درماییشیمی حیطه در که است سالی چند. یمایدمی

 باا  مارتبط  قتمت  به ویژه توجه با افزاریرم این اجمالی معرفی به قتمت این در. باشد متخصصین ییاز این پاسخگوی

 .پردازیممی تراستوزوماب داروی

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00593697
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00593697
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00629278
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00629278
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00712140
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00712140
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00381901
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00381901
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00615602
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00615602
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پایش  عوامال  از ایمجموعاه  به و است پیچیده پتتا  سرطا  به مبتال بیمارا  در ادجوایت درما  برای گیریتصمیم
 ساودمندی  میازا   برآورد و آگهیپیش ارزیابی با آیالین ادجوایت چو  ابزارهایی. است وابتته کنندهپیشگویی  و آگهی
 .  یمایدمی کمک متخصصا  بالینی گیری تصمیم به درما 

 شروع پیش سال 13 حدود از Clinical Decision Support عنوا  با مفهومی گرفتن یظر در با آیالین ادجوایت سایت وب
 سودمندی بررسی برای بیمارا  و متخصصا  به کمک سایت وب این هدف  شد، ذکر ترپیش که همایگویه. کرد کار به

 باا  مارتبط  میار  و مرگ و عود خطر برآورد با را کار این و است اولیه پتتا  سرطا  جراحی از پ  کمکی های درما 
  توساط  ادجوایات  درماا   دربااره  گیاری تصامیم  کیفیات  افزایش آیالین ادجوایت منطر و هدف. دهدمی ایجام سرطا 
 :دهد ارائه زیر موارد از هریک با ارتباط در اطالعاتی میتواید آیالین ادجوایت. است بیمار هر برای پزشکا 

  کمکی درما  ایجام بدو  بیمارا  میر و مرگ و عود خطر از برآوردی -
  است پیشگیری قابل خاص درما  هر با که خطر از یتبتی از برآوردی -
  پایه خطر میزا  بر هادرما  تاایر -

 بیمار میر و مرگ و عود احتمال توا  می دلخواه، به بالینی و پاتولوژی گویاگو  شرایط ایتخاب و سامایه این به اتصال با
 شده فراهم سال 0 تا عود کاهش در تراستوزوماب افزود  تاایر سنجش امکا  اخیرا. زد تخمین را سال 13 طی در

 تصمیم پشتیبا  ابزار این(  1-شکل. )است پرینت و یمایش قابل یموداری و توضیحی صورت به برآوردها یتایج. است
 استروژیی، گیریده وضعیت درگیر، لنفاوی غدد تعداد تومور، ایدازه اساس بر (Clinical Decision Support (CDS)) بالینی
 اول یتل هایرژیم ایتخاب امکا  همچنین. یمایدمی محاسبه بیمار هر برای را عود کاهش همراه های بیماری و سن
 حاوی های رژیم شامل؛ دوم یتل دوره، چهار برای AC مایند هاییرژیم یا آیتراسیکلین بدو  هایرژیم مایند

 TAC مثل( Taxanes) هاتاکتا  حاوی هایرژیم شامل سوم یتل و تاکتول سس  AC چو  هاییرژیم یا آیتراسیکلین
 را بیمار یک واقعی شرایط توا  می که است این CDS این مزیت. دارد وجود بار یک هفته دو هر تاکتول سس  AC یا
 .یمود گیاری تخمین را تراستوزوماب همچنین هادرماییشیمی از یتل هر یتایج و کرد سازیمشابه همزما  طور به

 ایان  باا  کاار  بارای . اسات  پییرامکا  الینآف صورت به یا و اینتریت با کامسیوتر طریر از آیالین ادجوایت به دسترسی

 اختیاار  در آیالین ادجوایت مالکیت.  است ییاز Adobe Acrobat به پرینت و گیریگزارش برای و Java بریامه به سامایه

 در که( Ravdin) "راودین" دکتر با آیالین ادجوایت معنوی مالکیت. است ایتتیتو ادجوایت اسم به آمریکایی شرکت یک

 یه و است کرده ذکر آکادمیک را خود هدف وی. است داده توسعه و کرده تولید را ابزار این سال 13 از بیش زما  مدت

 استفاده. یدارد تبلیغاتی هیچ و است بوده صنعتی و تحقیقاتی موستات دولت، عهده بر پروژه این از مالی حمایت. تجاری

 .است رایگا  آیالین ادجوایت از

 است؟ اعتماد قابل اندازه چه تا آنالین ادجوانت
 National Institute for Clinical و آمریکا کشور National Comprehensive Cancer Network (NCCN) هایگایدالین

Excellence (NICE) مفید را ابزار این از استفاده ییز ادجوایت هایدرما  عرصه در معتبر مراج  از ایگلتتا  کشور 
 .ایددایتته
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 ادجوایت درما  مندی سود و میر و مرگ و عود خطر برآورد از که جایی در 2311 سال در NCCN گایدالین آخرین در
 که کندمی یاد (Computer based) محور رایانه (Valid) روای ابزار عنوا  به آیالین ادجوایت از. کندمی صحبت سیتتمیک

 .گیردمی یظر در کلی بقای و بیماری بدو  بقای برآورد برای همزما   را آگهی پیش عوامل

 روی بر کاملی بررسی ییز 2339 سال در متاستاتیک غیر پیشرفته و اولیه پتتا  سرطا  برای NICE گایدالین درآخرین 
 : که است شده پیشنهاد یهایت در و گرفته صورت آیالین ادجوایت با مرتبط شواهد

 " سرطان به مبتال بیماران همه مورد در تخصصی سند تیم در جراحی از پس گیریمیتصم برای را آنالین ادجوانت 

  ".کنید ثبت پرونده در را شده گرفته های تصمیم و  باشید داشته نظر در اولیه تهاجمی پستان

 "و سودمندی همچنین کننده گوییپیش و آگهیپیش عوامل ارزیابی اساس بر باید ادجوانت درمان درباره گیریتصمیم 

 ".شود گرفته بیمار با عوامل این بررسی و بحث از پس باید ها تصمیم. بگیرد صورت ها درمان بالقوه زیان

 " هر برای اختصاصی صورت به ادجوانت درمان خالص سود و آگهیپیش برآورد برای را آنالین ادجوانت از استفاده 

 ".باشید داشته نظر در بیمار

 این که است شده یاد( Qualifying Statement) سنجی کیفیت ابزاری عنوا  به آیالین ادجوایت ییز دریهایت و
 .است گرفته صورت آیالین ادجوایت درباره متخصصا  مقاله و گایدالین کنندگا  تهیه اجماع مبنای بر پیشنهادات

 زما  در ویژه به گیری تصمیم مناب  از یکی عنوا  به آیالین ادجوایت سایت وب از NICE معتبر گایدالین چرا اما
 ادجوایت به( CDS) بالینی گیریتصمیم هایکنندهکمک بین از چرا و است برده یام ها درما  سودمندی برآورد بررسی
 .پردازیممی موضوع این بررسی به ادامه در. است شده استناد آیالین

  آنالین ادجوانت (Validity) روایی با مرتبط شواهد مرور
 بررسی به مطالعه دو پرداختند، آ  شناسی روش و ابزار این توصیف به ایمقاله در همکارا  و Ravdin که 2331 سال از

 ساله 13 بقای رسایدید، چاپ به همکارا  و Olivotto 2335 سال در که ایمطالعه در. ایدپرداخته آ ( Validity) روایی
 ادجوایت از شده گوییپیش بقای با کایادا کشور British Colombia مرکز در پتتا  سرطا  2 و1 مرحله در بیمار 4310
 در و داشت وجود شده بینی پیش بقای و بیمارا  واقعی بقای بین زیادی موافقت میزا  کلی طور به. شد مقایته آیالین
 تهاجم دارای یا سال 05 زیر بیمارا  در(. P>0.05) بود تفاوت عدم تا% 2 محدوده در هاتفاوت ییز هاگروه زیر بین

 گرمحاسبه ابزار طریر از الزم اصالح از پ  اما بود واقعی میزا  از بیش آیالین ادجوایت با بقا بینی پیش لنفوواسکوالر،
 External) خارجی روایی که بود این مطالعه این ارزش. رفتمی بین از هاتفاوت ،(PFIC) آگهی پیش عوامل تاایر

Validation )کردمی تایید را آیالین ادجوایت . 

 تخمین اثربخشی تراستوزوماب در بیماران با استفاده از ادجوانت آنالین 
 

وایات  ها و اصولی که مرور شد، میزا  ااربخشی تراستوزماب برای هر بیمار با کمک یرم افازار ادج فرضبر اساس پیش
آیالین قابل محاسبه است. به طور مثال میزا  سود حاصل از درما  با تراستوزوماب در چناد بیماار فرضای باا شارایط      

 خالصه شده است. 9-کلینیک و پاتولوژیک مختلف در جدول
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معرفی هفت بیمار با شرایط گویگو  بالینی و پاتولوژی و یتیج درما  با کموتراپی و هورمو  تراپی با و بدو  هرسستین بر اساس  7-جدول 
 ابزار کمک تصمیم گیری ادجوایت آیالین

 درمان و نتایب ان شرایط بیمار

 
 

 

 شماره

 

 
 
 
LN 

 
 
 
HR 

 
 
 

Grade 

 
 
 
T 

size 
cm 

 
 
 
Age 

رژیم شیمی 
 درمایی

 
 
 

 مورتالیتی
بدو   

 درما 
 13در طی  

 سال

 مورتالیتی

  با درما  
  روتین

در طی 
 سال 13

تاایر 
 خالص

درما   
 روتین 

در طی 
 سال 13

مورتالیتی با 
درما  و بدو  
 تراستوزوماب

 0در طی  
 سال

مورتالیتی با 
 درما 

 + 
 تراستوزوماب

 0در طی  
 سال

تاایر خالص 
 تراستوزوماب 
بر بقا در 

 سال 0طی 

1 
 

>9 _ 3 >5  50 Taxane 55% 25% 00% 20% 09% 6% 

2 
 

1-3 _ 1 1-2  36 Taxane 07% 2% 5% 2% 0% 0% 

3 
 

1-3 _ 1 1-2 36 Anthra 07% 00% 7% 2% 2% 0% 

4 
 

>9 + 3 >5  50 Antthra 59% 79% 20% 02% 02% 6% 

5 
 

1-3 + 1 1-2  34 Taxane 07% 6% 00% 0% 0% 0% 

6 
 

_ _ 3 3-5  34 Antthra 59% 22% 07% 7% 9% 2% 

7 
 

_ + 3 3-5  34 Antthra 59% 22% 07% 7% 9% 2% 

 LN: Lymph Node, HR: Hormone Receptor, Cht: Chemotherapy, Anthra: Anthracycline,  
 

 بندیجمع
قیمتای  تجویز داروی گرا گیری در ارتباط با در یهایت میتوا  گفت، ادجوایت آیالین ابزار خوبی برای کمک به تصمیم

های در حال توسعه و ایرا  ضروری به چو  تراستوزوماب برای بیمارا  است، هرچند روایی سازی آ  در شرایط کشور
یظر میرسد گتترش استفاده از چنین ابزارهای خالی از فایده یباشد. ارائه یرم افزار ادجوایت آیالین به صورت لوح فشرده 

شود یتایج پیگیری بیمارا  ایرایی های پیشنهادی است. همچنین پیشنهاد میدرمایی از راه حلیبه دست ایدرکارا  شیم
بنادی بیماارا  ییاز از    قرار گیرد تا در صورت قرابت در اولویت (Valid)سازیهای ادجوایت آیالین  مورد رواییبا تخمین

 اطالعات ادجوایت آیالین استفاده شود. 
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6فصل  
 

  عروقیعروقی  ––  قلبیقلبی  مالحظاتمالحظات  وو  عوارضعوارض 

  تراستوزومابتراستوزوماب  دارویداروی

 

 دکتر رویا ستارزاده

  خالصه

اسر  کره برا     +HER2 بادی شناخته شده در درمان بیماران مبتال به سرراان سترتان  تراستوزوماب یک منوکلونال آنتی

های قلبی به عنوان مکانیتر   در میوسی  HER2ریتک متوسطی از عوارض قلبی همراه اس . بلوک متیر سیگنالینگ 

 احتمالی این عوارض قلبی تح  بررسی اس .

درمان سیشین با آنتراسایکلین، سن  بوده وها با باالترین ریتک بروز عوارض قلبی همراه درمان همزمان با آنتراسایکلین

 دهند.سال و درمان برای فشارخون نیز ریتک بروز عوارض قلبی را به میزان متوسطی افزایش می 05باالی 

                    قلبرری عملکرررد بایررد متاسررتاتیک درمرران در هرر  و  Adjuvantدرمرران در هرر  تراسررتوزوماب تجررویز شرررو  از سرریش

(Cardiac Function) که سطح در صورتی .گیرد قرار ارزیابی مورد(Left Ventricle Ejection Fraction) LVEF   سایه ابیعری

تواند تح  درمان با تراسرتوزوماب قررار   ای از اختالالت قلبی وجود نداشته باشد، بیمار میباشد و هیچ عالم  یا نشانه

 گیرد. 

در فواصل زمانی سه، شش و دوازده ماه سر  از شررو  درمران میرزان      Adjuvantهمچنین مانیتورینگ قلبی در درمان 

LVEF  مورد سنجش قرار گیرد. درصورتی که میزانLVEF  درصد کمتر از حد سایره ورود بره درمران    00الی  05به میزان

ارور کلری    برسد باید درمان تا زمانی که شرایط قلبی بهبود یابد، متوقف گردد و در صورت بروز نارسائی قلبی شدید به

 درمان متوقف گردد.

گیری در ارتباط با ادامه یا قطع درمان در موارد رخداد عوارض قلبری بترتگی بره    در درمان بیماران متاستاتیک، تصمی 

 سود بالینی ناشی از دارو دارد.
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 مقدمه  

ستتان با افزایش در بیان گیرنده بادی موثر در درمان بیماران مبتال به سراان تراستوزوماب بعنوان یک مونوکلونال آنتی

. اخرتالل در عملکررد   0شناخته شده اس  (Human epidermal growth factor receptor-2(Her2))2-فاکتور رشد انتانی

های بالینیی گزارش شد کره  بیماران تح  درمان با تراستوزوماب، اولین بار در کارآزمائی (Cardiac Dysfunction)قلبی 

نمودند. همراه شیمی درمانی استاندارد در درمان بیماران مبتال به سراان ستتان متاستاتیک بررسی می اثربخشی دارو به

شد. در نتیجه دیده می بیشتر (Antheracycline)این اختالالت در بیمارانی که تح  درمان همزمان با رژی  آنتراسایکلین 

هرای مردیری  عروارض قلبری دارو در اراحری مطالعرات       سروتکرل هایی مانیتورینگ قلبی، ارزیابی اثرات و چنین یافته

کارآزمائی بعدی مورد توجه قرار گرف . همچنین تالش شد، تا درمان آنتراسایکلینی در همراه برا تراسرتوزوماب تجرویز    

گ و های درمانی مانیتورین، نیاز به سروتکلAdjuvantنگردد. با افزایش مصرف تراستوزوماب بخصوص به عنوان درمان 

 مدیری  عوارض قلبی تراستوزوماب دوچندان شده اس . 

کنی  تا مروری هرچند مختصر اختالالت قلبی ناشی از تراستوزوماب از سراتوژنز ترا مردیری  آن         در این متن تالش می

 باشی . داشته 

 عالئم بالینی 

کترر خروجری   عوارض قلبی ناشی از تراستوزوماب در اغلب موارد بدون عالئ  بالینی مشخص و به صورت کراهش در  

ها کند. برخالف آنتراسایکلینو ندرتاً با نارسائی قلبی بروز سیدا می (Left Ventricle Ejection Fraction (LVEF))بطن چپ 

ندارد، بعبارتی با ارتباای افزایش دوز مصرفی  و (Cumulative Dose) عوارض قلبی تراستوزوماب ارتباای با دوز تجمعی 

 شود. تشدید عوارض قلبی دیده نمی

های عضرالنی قلرب هکره    همچنین در بررسی بیوستی قلبی بیماران تح  درمان با تراستوزوماب اثری از تخریب سلول

به همین سبب آسیب قلبی تراسرتوزوماب در گرروه    شود.ها اس .( دیده نمیهای درمان با آنتراسایکلینیکی از شاخصه

 بندی میشود. درمانی ابقهقلبی ناشی از شیمی دوم عوارض

هاس  عبارت اس  از درمانی که بیشتر مرتبط با آنتراسایکلینقلبی ناشی از شیمی مهمترین عالئ  در گروه یک عوارض

لینی هتتند. در گروه دوم که عوارض قلبی تراستوزوماب های عضالنی قلب و نارسائی قلبی بادرجاتی از تخریب سلول

ای اصرطالحاً  کنرد. هچنرین سدیرده   ( قلرب کراهش سیردا مری    Contractilityنیز در این گروه جای دارد، قدرت انقباضات ه

                                                                        
 برای کتب ااالعات بیشتر به فصل اول هاثربخشی تراستوزوماب( مراجعه شود. - 0
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Stunning or Hibernation های عضالنی قلب و یا نارسائی بالینی قلرب  نامیده میشود.( که ارتباط ضعیفی با مرگ سلول

 دارد و احتمال بازگش  قلب به عملکرد نرمال در این حال  بیشتر اس . 

 اپیدمیولوژی 

درمرانی  یابد. به اوریکه در بیمارانی برا شریمی  بروز عوارض قلبی تراستوزوماب با توجه به شرایط بالینی بیمار تغییر می

 سن باالتر احتمال بیشتری برای تظاهر عوارض قلبی وجود دارد.  های قلبی وقبلی، سابقه بیماری

های ابتدایی تراستوزوماب که بر درمان بیماران متاستاتیک سراان ستتان تمرکز میزان بروز عوارض قلبی در کارآزمائی 

 اس . خالصه شده 0-اند، درجدولداشته

 

  با تراستوزوماب در بیماران متاستاتیک سراان ستتانبررسی میزان بروز عوارض قلبی تح  تأثیر درمان  1-جدول

 بروز عوارض قلبی در همراهی با تراستوزوماب  بروز عوارض قلبی  رژی  درمانی 
 ----- %3-%7 درمان مونوتراسی -تراستوزوماب 

 0% 03% (Paclitaxel) تاکتولساکلی

و  (Anthracycline)آنتراسایکلین

 (Cyclophosphamide)سیکلوفتفامید

8% 27% 

 

های بالینی مربوط به درمان بروز عوارض قلبی با مانیتورینگ قلبی و حذف بیماران با سابقه اختالالت قلبی در کارآزمائی

Adjuvant  بیمار را تح  سوشش قرار داده  05555که مجموعاً  0هاتعدیل شد. میزان بروزعوارض قلبی در این کارآزمائی

 خالصه شده اس .  2-بودند، در جدول

 

 Adjuvantماب بعنوان درمان ومیزان بروز عوارض قلبی در درمان با تراستوز 2-جدول

 بروز در گروه کنترل بروز در درمان با تراستوزوماب عارضه قلبی 
 %5-%3/0 %5-%9/3 نارسائی قلبی شدید

 %2-%07 %3-%33 % یا بیشتر05-%00به میزان  LVEFکاهش 

 

                                                                        
 رجو  شود به فصل اثربخشی تراستوزماب   0-
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در مجمو  میتوان گف  تجویز تراستوزوماب با ریتک متوسطی از عوارض قلبی همراه اس ، البته این ریتک در حین 

تاکتول تغییر معناداری یابد ولی تجویز همزمان با ساکلیداری افزایش میتجویز همزمان با آنتراسیکلین به صورت معنی

 نماید.در احتمال رخداد عوارض قلبی ایجاد نمی

 پاتوژنز

ساتوفیزیولوژی عوارض قلبی تراستوزوماب بخوبی شناخته نشده اس ، زیرا بتیاری از بیماران تح  درمان با تراستوزماب 

انرد،  گرفتره بروده  های میوسی  آنها تح  تأثیر این درمان قرار اند و سلولسیش از این تح  درمان با آنتراسایکلین بوده

هرای قلبری و   همچنین عدم وابتتگی تغییرات قلبی به مجمو  دوز مصرفی، قابلی  باالی بازگش  عملکررد در سرلول  

 تالش برای ادامه درمان با تراستوزوماب نیز مزید بر عل  شده اس .

راسایکلین متفاوت بروده و حتری   با این حال همانگونه که گفته شد، تغییرات قلبی ایجاد شد ناشی از تراستوزوماب با آنت

اند، تح  تأثیر درمان با تراستوزوماب عوارض قلبی مربوط به آن را نشان بیمارانی که تح  درمان با آنتراسایکلین نبوده

 دهند.می

در یک قلرب ابیعری بواسرطه      HER2 or ErbB2) (فاکتور رشد اسیدرمال (Signaling system)رسانی اهمی  سیتت  سیام

هرای حیروانی   مورد بررسی قرار گرفته اس . در مردل  (Invivo)و در بدن موجودات زنده  (Invitro)ت آزمایشگاهی مطالعا

برای تمایز قلبی جنین حیاتی بوده، همچنرین نقرش بترزایی در محافظر  از جنرین در برابرر       HER2 متیر سیام رسانی 

Cardiotoxinهایی که ژن اس . موشها داشتهHER2 بطنی آنها خراموش شرده برود، عالئر  مربروط بره       های در سلول

هرای  سرلول دادند، همچنرین  را به صورت خودبخودی نشان می (Dilated Cardiomyopathy)    کاردیومیوساتی دیالته

شردند. همچنرین در بیمراران مبرتال بره       ها مترتعدتر مری  عضالت قلبی آنها  برای مرگ ناشی از عوارض آنتراسایکلین

با عملکرد قلبی رابطه عک  دارد.  HER2رود و غلظ  سرمی در خون باال می  HER2نارسائی قلبی مزمن سطح گیرنده 

-نمایند که عوارض قلبی تراستوزوماب در اصل ناشی از مهار متیر سیامتمامی شواهد ذکر شده این فرضیه را مطرح می

 اس . HER2رسانی 

 اتیولوژی

 مهمترین عوامل خطر ایجاد عوارض قلبی در درمان با تراستوزوماب عبارتند از:

 هاهدریاف  همزمان آنتراسایکلین مهمترین  عامل خطر بروز عوارض دریاف  همزمان یا سیشین درمان با آنتراسیکلین

 را افزایش میدهد.(؛ قلبی را دارد، درمان سیشین احتمال بروز عوارض عوارض قلبی را به مقدار متوسطی

 سابقه اختالل عملکرد قلبی (Cardiac Dysfunction)  مانندLVEFکاهش یافته؛ 
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  نمایه توده بدنی(Body Mass Index) باال؛ 

 سابقه درمان ضد فشار خون(Antihypertensive therapy). 

 نمایند:عوامل زیر تغییری در ریتک رخداد عوارض قلبی ناشی از تراستوزوماب ایجاد نمی 

  درمان همزمان با رادیوتراسی؛ 

  سابقه دیاب ؛ 

 ای قلبی؛های دریچهبیماری 

  .بیماری عرق کرونر قلبی 

 مالحظات قلبی در تجویز تراستوزوماب 

زمانی که برنامه درمان با تراستوزوماب برای بیماری در نظر گرفته میشود، بدق  باید نتب  سود به زیان درمان بررای  

وابتته به اختالالت عملکرد قلبی بردون   Adjuvantبی شود. ادامه یا قطع درمان با تراستوزوماب در درمان بیماران ارزیا

مناسرب   Adjuvant( بنابراین غربالگری اولیه و مداوم در بیماران تحر  درمران    LVEFعالئ  بالینی اس . همانند: کاهش

اس  و بیشتر وابتته به سرود برالینی تراسرتوزوماب بررای      ترگیری سیچیدهاس . در ارتبط با بیماران متاستاتیک تصمی 

 بیمار اس .

 ارزیابی اولیه قلبی در درمان با تراستوزوماب 

     سیش از شرو  تجویز تراسرتوزوماب هر  در درمرانAdjuvant        و هر  در درمران متاسرتاتیک بایرد عملکررد قلبری           

(Cardiac Function)  .مورد ارزیابی قرار گیرد 

  درصورتی که بیمار تح  درمان با آنتراسایکلین بوده باشد، ارزیابی اولیه باید س  از اتمام دوره آنتراسایکلین و سیش

 از شرو  درمان با تراستوزوماب انجام شود.

 توانند تح  درمان با تراستوزوماب قرار گیرند:بیمارانی با شرایط زیر می 

  با سطح سایه ابیعیLVEF ؛ 

 باشد. ای از اختالالت قلبی در معاینه فیزیکی آنها وجود نداشتها نشانهو هیچ عالم  ی 

          بیمارانی با شرایط زیر که ریتک متوسطی برای عوارض قلبی دارنرد، بایرد برا احتیراط بیشرتری تحر  درمران برا

 تراستوزوماب قرار گیرند. 

  با سطح سایهLVEF بینی هبیناBorderline) 

  سال  05سن باالی 

 ون سابق فشارخ 
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 مانیتورینگ قلبی در درمان با تراستوزوماب 

 مراقب  قلبی بهینه برای عوارض مرتبط با تراستوزماب تعیین نشده اس . لیکن سیشنهاد میشود:

  در درمانAdjuvant  در فواصل زمانی سه، شش و دوازده ماه س  از شرو  درمان میزانLVEF   مورد سنجش قررار

 گیرد.

  در درمان متاستاتیک معموال مانیتورLVEF شود.در غیاب عالئ  بالینی انجام نمی 

 سرم بعنوان یک مارکر در ارزیابی عوارض قلبی ناشی از آنتراسایکلین بکار میررود و در   یک هرچند سطح تروسونین

د، این موضرو  هنروز در   تواند کارآئی داشته باشسیش آگهی بیمار برای عوارض قلبی ناشی از تراستوزوماب نیز می

 شود.حد سژوهش اس  و برای عملکرد بالینی سیشنهاد نمی

  ه  در درمان متاستاتیک و ه  در درمانAdjuvant  هرای زیرر نیراز بره     رخداد هریک از عالئ  یا نشانهدر صورت

 کننده عوارض قلبی اس : بررسی قلبی بیشتر وجود دارد و در اصل مشخص

  افزایش ضربان قلب؛ 

 کیلوگرم در یک هفته؛ 2ش وزن به میزان بیش از کاه 

  ادم؛ 

 گالوپS3  در سمع قلبی؛ 

  سنه در فعالی دی(New dyspnea on exertion) که جدیدا ایجاد شده باشد. 

 تنظیم تراستوزوماب در بروز عوارض قلبی 

  در صورتی که میزانLVEF  زیر حد قابل قبول بررای  % کاهش به 05%یا00%  کاهش یابد و یا اینکه با 01بیش از

 درمان با تراستوزوماب برسد، باید درمان با تراستوزوماب تا چهار هفته قطع شود.

  هرزمانی کهLVEF تواند ادامه یابد. به حد نرمال بازگش ، ادامه درمان با تراستوزوماب می 

  در صورتی کهLVEF.در حد سائینی بماند درمان با تراستوزوماب باید قطع شود 

 .درصورتی که بیماری به نارسائی قلبی عالم  دار مبتال شود، درمان باید متوقف گردد 

 درمان نارسایی قلبی ناشی از تراستوزوماب

های کنندهدهی خوبی دارد و لذا از بتابالکرها و مهارمعموالً درمان استاندارد برای نارسائی قلبی در این مورد ه  ساسخ

ACE د.در این مورد بکار میرون 
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 درمان همراه قابل قبول با تراستوزوماب

به عنوان یک درمان همراه ایمن در کنار تراستوزوماب شناخته  mg/kg085تا دوز تجمعی (Doxorubicin) دوکتوروبیتین

 میشود.





 7فصل
 

  گروه های مختلفگروه های مختلف  نینیفراوافراوا  سیسیبرربرر

  در ایراندر ایران  ++HHEERR22مبتال به سرطان پستان مبتال به سرطان پستان   انانبیماربیماردر در 

  )مطالعه پیمایشی()مطالعه پیمایشی(

 

 

 دل دکتر کاظم زنده

 مطلقدکتر علی قنبری

 دکتر فاطمه همایی

 پورمجتبی وند رجب

 خالصه 

  درصد بیماران مبتال به سرطان پستان در ایران اندیکاسیون درمان تراستتوووما  را داتتته   02الی  02انتظار میرود

 باتند.

  بیمار مبتال به سرطان پستان )اولیه و متاستاتیک(  0022مطابق محاسبات صورت گرفته تخمین ونده می تود حدود

 ساالنه نیاومند دریافت تراستوووما  خواهندبود .

 های پاتولوژیک بیماران سرطان پستان جدول ذیل  فراوانی مهمترین ویژگیHER2      مثبتت در ایتران را بته صتورت

 دهد:نشان میاجمالی 

 فراوانی درصد % بازه اطمينان(59) ویژگی پاتولوژیک

 57( 77-57) فراوانی متاستاو به لنف نود

 72(02-52) فراوانی بیماران منفی او لحاظ گیرنده هورمونی  

 022 فراوانی بیماران با درجه پایین تمایز تومور

 57(52-75) مترسانتی0فراوانی بیماران با انداوه تومور باالی 

 7/05(07 -05) فراوانی بیماران با متاستاو به لنف نود ، و گیرنده هورمونی منفی 

 فراوانی بیماران با متاستاو به لنف نود ،گیرنده هورمونی مثبت و
 سانتی متر  0سال یا با درجه تمایز پایین و یا انداوه تومور باالی  07ویر  

(02-00)0/00 

 5/00(7 -05) تاستاو به لنف نود و گیرنده هورمونی منفی فراوانی بیماران بدون م

 فروانی بیماران بدون متاستاو به لنف نود ، گیرنده هورمونی مثبت و 
 سانتی متر 0سال یا با درجه تمایز پایین و یا انداوه تومور باالی  07ویر 

(05-00)0/07 

انداوه تومور سال با   07فراوانی بیماران گیرنده هورمونی مثبت ، باالی 
 سانتی متر و درجه تمایز باالی تومور 0ویر 

 صفر
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 مقدمه 

تراستوووما  و هر  با یکی او موضوعاتی که همواره در بحث تخصیص منابع مالی و حتی امکانات غیر مالی برای درمان

 باتد.می  تود، تعداد و فراوانی بیماران واجد ترایط دریافت آن داروداروی دیگری مطرح می

اطالع صحیح بوده است.   HER2برای دریافت داروی تراستوووما  مثبت بودن گیرنده  معیاربا توجه به اینکه مهمترین 

 مثبت در بیماران سرطان پستان ، برای تخمین تعداد کل بیماران نیاومند دارو ضروری مینماید. HER2او فراوانی موارد 

آنهتا مثبتت    FISH+( و یا اینکه نتیجه آومون 0ا سه مثبت گزارش تود)بیمارانی که نتیجه آومون ایمونوهیستوتیمی آنه

درصد در بین بیماران مبتال به سرطان پستان  07تا  07در تمام دنیا بین HER2 مثبت تلقی میشوند. تیوع HER2 تود ،

 [0]گزارش تده است.

محتدود استت و در مستمت اول ایتن نوتتته        در ایران  بسیار HER2 در ارتباط با میزان تیوع مطالعات به انجام رسیده 

  HER2ها و مطالعات موجود تخمین درستی او میزان وامعی تیوع سترطان پستتان   استفاده او داده تالش تده است با 

 ارائه تود.مثبت داخل کشور 

ها وجود دارد گروهی او بیماران سرطان پستان که ریسک بسیار کمی برای پیشرفت یا عود بیماری در آناو سوی دیگر 

هتای پاتولوژیتک بیمتاری او مهمتترین     مند درمان تراستوووما  نیستند، ویژگیالمللی نیاوهای بین،مطابق دستورالعمل

در مسمت دوم این نوتتار تالش تده است فراوانی  سک سرطان پستان هستند و به همین دلیل عوامل تعیین میزان ری

هتای در دستتر    را با توجه بته نتتایو و داده   HER2 +بیماری در هریک او گروههای پاتولوژیک بیماری بین  بیماران

ای دریافت یارانه دارو نیتز ستودمند   بندی بیماران برچنین نتایو حاصل او این مسمت در بحث اولویتهم محاسبه گردد.

 خواهند بود.

 (Population based)است تا با استفاده او اطالعات در دستر  او اطالعات ثبت بر اسا  جمعیتدر نهایت تالش تده

 بیماران نیاومند دریافت تراستوووما  تخمین وده تود.تعداد کل 

 روش محاسبه

 0722دکتر همائی و همکاران، در این  اطالعات پاتولوژیک مربوط بته  آوری تده توسط خانمآنالیز داده های جمع 

به بیمارستان امید تهر مشهد مراجعه نمتوده اند،بته    0077تا   0050های بیمار مبتال به سرطان پستان که ما بین سال

مونوهیستوتتیمی  مورد آومون ای 0077تا  0070مورد او بیماران او سال  077نگر ثبت گردیده است. حدود روش گذتته

ها هنوو منتشر نشده و با هماهنگی سرکار خانم دکتر همتائی مستلول محتترم مرکتز تحقیقتات      اند. این دادهمرار گرفته

سرطان دانشگاه علوم پزتکی مشهد، در اختیار این گتروه مترار گرفتته استت. )در ایتن بختن اوایتن داده هتا بعنتوان              

 نام برده میشود.( مطالعه یک
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 هتا  آوری تده توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزتکی تهید بهشتی ،در ایتن داده های جمعادهآنالیز د

نگر جمع آوری تده است، اطالعتات مربتوط بته بتین او     که به تالش آمای دکتر مطلق و همکاران و به روش گذتته

نکولوژی دانشگاه علوم پزتکی بهشتتی  در مراکز ا 0075تا  0055بیمار مبتال به سرطان پستان که طی سالهای  0222

انتد.  بیمار مورد آومون ایمونوهیستوتتیمی بتوده   575تحت درمان مرار گرفته بودند ثبت گردیده است.در این بین تعداد 

همچنین اطالعات پاتولوژِک ویر او بیماران ثبت گردیده است:وضعیت غدد لنفتاوی، گیرنتده هورمتونی، درجته تمتایز،      

ها هنوو منتشر نشده و با هماهنگی آمای دکتر مطلق در اختیار این گروه مرار گرفته است. )در این دادهتومورسایز و سن. 

 نام برده میشود.( مطالعه دواین بخن اواین داده ها بعنوان 

 در مجلته   0200ای او آمتای دکتتر غفتاری و همکتاران کته در ستال       مطالعهAsian Pacific Journal of Cancer  

Prevention  بیمتار مجتددام متورد آومتون      022ایمونوهیستوتیمی حدود  چاپ رسیده است و در آن نتایو بهFISH   مترار

را برای  FISHدر ایران سنجیده تده است. این مطالعه تنها مطالعه در دستر  است که نتایو آومون  IHCگرفته و دمت 

 نام برده میشود.( مطالعه سه. )در این بخن اواین مقاله بعنوان [0]بیماران مبتال به سرطان پستان گزارش نموده است

  (کته در آن ویژگتی هتای    0تطبیق نتایو آنالیز فوق با مطالعه منتشر تده،  توسط آمای دکتر  حریرچی و همکتاران )

ی و بیمارستتان تتهر تهتران بررست     7سال گذتتته در   02بیمار مبتال به سرطان پستان در  0750بالینی و پاتولوژیک 

باتد. )در انتشار یافته است. به دلیل حجم نمونه و دمت باالی مطالعه نتایو آن برای هدف این بررسی کمک کننده می

 نام برده میشود.( مطالعه چهاراین بخن اواین مقاله بعنوان 

  تطبیق نتایو آنالیز با نتایو مطالعهHERA (0.) 

 ایران  در  +HER2فراوانی بیماران مبتال به سرطان پستان

درصتد( متورد   00نفتر)  575نفر او  077درصد( و  00نفر) 077نفر او  025همچنین در مطالعه یک  و دو به ترتیب برای 

 (0-است. )جدولایمونوهیستوتیمی نتیجه سه مثبت گزارش تده

 درصد باتد. 02مریب به HER2 بنابراین مطابق تواهد موجود پین بینی میشود فراوانی موارد سه مثبت او لحاظ گیرنده 

 020%( او  7/70مورد ) 75حدود  ی که نتیجه آومون ایمونوهیستوتیمی آنها دو مثبت بوده، در مطالعه سهفراوانی بیماران

 00انتد،  نمونه که تست ایمونو هیستوتیمی دو مثبتت داتتته   75مورد بوده است دو مثبت گزارش تده است.که او بین 

 ( . 0-اند )جدولثبت داتتهنتیجه م FISH%(در آومون 07نمونه )

درصتد( نتیجته دو مثبتت    5متورد )  575مورد او  77درصد( و در مطالعه دو  7/05مورد) 077مورد او  77در مطالعه یک 

است. با این حال با استتفاده او نتتایو    در این مطالعات ثبت نشده FISH( اطالعات مربوط به آومون 0-اند. )جدولداتته

درصد)مطالعه دو( او ایتن بیمتاران در آومتون    0/0درصد)مطالعه یک( و 7/0یتوان انتظار داتت، ( م0-مطالعه سه)جدول 

FISH  .نتیجه مثبت داتته باتند 
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( درصتتد او بیمتتاران مطالعتته 7/0+00) 7/05بنتتابراین در مجمتتوع میتتتوان گفتتت مطتتابق تعتتاریف بتتین المللتتی حتتدود

 ( 0-اند. )جدولون دریافت درمان تراستوووما  را داتته(درصد او بیماران مطالعه دو اندیکاسی0/0+00)0/00یک،

درصد بیماران مبتال به سرطان  02الی  02مطابق بررسی صورت گرفته پین بینی میشود حدود  در نتیجه میتوان گفت

 پستان مهاجم در حال حاضر در اندیکاسیون درمان با تراستوووما  را داتته باتند.

و میتزان   HER2 برای ارویابی وضتعیت   FISHایمونوهیستوتیمی و فراوانی نتایو مثبت آومون  [ ؛0]سهنتایو حاصل او مطالعه  - 1جدول  

 همخوانی این دو تست

 همخوانی نتایوضریب   )مثبت(FISH )منفی(FISH ایمونوهیستوتیمینتیجه 
FISH و ایمونوهیستوتیمی 

درصد فاصله اطمینان 77
 ضریب همخوانی

 درصد72-022 درصد(022)7/7 2 7 مثبتیک 

 درصد07-05 درصد(7/05) 75/00 00 50 دو مثبت

 درصد00-75 درصد(7/50)  00/7 7 7 سه مثبت

 

 های مطالعه یک و دو، توویع فراوانی نتایو آومون ایمونوهیستوتیمی در بیماران مبتال به سرطان پستان مهاجم نتایو آنالیز داده - 2جدول

 

 

 : خالصه ای او فراوانی بیماران دارای اندیکاسیون دریافت تراستوووما  در ایران 3-جدول

نتیجه 
 ایمونوهیستوتیمی

 مطالعه دو مطالعه یک

 درصد اطمینان(77فراوانی ) محدوده  تعداد % اطمینان (77فراوانی ) محدوده  تعداد

 %(70-%50%)77 007 --- --- منفی

 %(00-%05%)00 025 %(75-%57% )7/50  070 یک مثبت 

 %(7-%7%)5 77 %(00-%02%)7/05  77 دو مثبت

 %(07-%00%)00 077 %(07-%07%)00 025 سه مثبت

 %022 575 %022 077 کل

 درصد اطمینان(77فراوانی)محدوده  تعداد داده ها مطالعه 

 %(00-%00%)7/05 077 دکتر همایی و همکاران)مطالعه یک(
 %(07-%07%)0/00 575 همکاران)مطالعه دو(دکتر مطلق و 
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 از لحاظ ویژگی های پاتولوژیک  +HER2های مختلف بیماران فراوانی گروه

هتا وجتود دارد ،مطتابق    گروهی او بیماران سرطان پستان که ریسک بسیار کمی برای پیشرفت یا عتود بیمتاری در آن  

های پاتولوژیک بیماری او مهمترین عوامل تعیین نیستند، ویژگی مند درمان تراستوووما المللی نیاوهای بیندستورالعمل

میزان ریسک سرطان پستان هستند و به همین دلیل در این مسمت او نوتتار تالش تده استت،  فراوانتی بیمتاری در    

 گردد. های در دستر  محاسبهرا با توجه به نتایو و داده HER2 +هریک او گروههای پاتولوژیک بیماری بین  بیماران

 بندی بیماران برای دریافت یارانه دارو نیز سودمند خواهند بود.چنین نتایو حاصل او این مسمت در بحث اولویتهم

 فراوانی بيماران با متاستاز به لنف نودها در مقابل بيماران بدون متاستاز به نود -الف 

ایمونوهیستوتیمی سه مثبت متاستاو بته لنتف نودهتا    % بیماران با پاسخ  7/57% و 57در مطالعات یک و دو به ترتیب  

%( بیمار متاستاو به لنف نود 50)HER2+ 0707بیمار سرطان پستان اولیه  0207نیز HERAاند. همچنین در مطالعه داتته

%  لنتف نتود مثبتت بودنتد.     5/57بیمار مبتال به سترطان پستتان مهتاجم     0705داتته اند. در مطالعه چهارم نیز او بین 

 (0دول)ج

ها برای بیمتاران  % فراوانی بیماران دارای متاستاو به لنف نود57با این حال به نظر میرسد، برای بیماران ایرانی تخمین 

HER2 تر او مقدار وامعی باتد، ویرا انتظار میرود میزان متاستاو به نودهتا در بیمتاران   مثبت پایینHER2    مثبتت بتاالتر او

باالتر او فراوانی آن در کل جامعه مبتالیان به سرطان پستان و او سوی دیگر نتایو مطالعته   بیماران دیگر باتد. بعبارتی

HERA    مربوط به کشورهای اروپایی است که در این کشورها اکثرام غربالگری سرطان پستان وجود دارد و انتظتار میترود

 57بتا ایتن حتال میتتوان      بیماران اروپایی باتد.مثبت ایرانی به مراتب باالتر او  HER2 درصد متاستاو به نود در بیماران

 نود دانست.درصد را بعنوان یک حدامل برای فراوانی متاستاو به لنف

 

 مثبت HER2بررسی فراوانی متاستاو به لنف نود در بیماران سرطان پستان وودر   :4 -جدول

 محدوده اطمینان(درصد 77فراوانی متاستاو به لنف نود) تعداد نمونه مورد بررسی مطالعه 

 %(77-%57%)57 57 (0دکتر همائی و همکاران )مطالعه
 %(52-%57%)7/57 020 (0دکتر مطلق و همکاران )مطالعه
 %(50-%55%)5/57 0705 (  0دکتر حریرچی و همکاران)مطالعه

 %HERA 02070 5/50(%57%-50)مطالعه 

 

 

                                                                        
  مشخص نبود. HERAنفر او بیماران وارد تده در مطالعه 022وضعیت متاستاو به لنف نود در حدود  - 0
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 +HER2 فراوانی عدم وجود رسپتورهای هورمونی در بيماران -ب

، او لحتاظ رستوتور هورمتونی منفتی        0در هردو مطالعه یک و دو حدود پنجاه درصد او بیماران با ایمونوهیستوتتیمی + 

 (.7اند )جدولدرصد او بیماران هورمون رسوتور نگاتیو بوده 07نیز تقریبا  HERA اند و در مطالعه بوده

 مثبت HER2در بیماران سرطان پستان وودر  : بررسی فراوانی بیماران بدون گیرنده هورمونی9 -جدول

 % محدوده اطمینان(77فراوانی بیماران منفی او لحاظ گیرنده هورمونی)  تعداد  منبع

 %(02-%52%)72 027 (0دکتر همائی و همکاران )مطالعه

 %(02-%52%)7/07 020 (0دکتر مطلق و همکاران )مطالعه

 %HERA 0075 5/05(%07%-05)مطالعه              

 فراوانی درجه تمایز پایين تومور در بين بيماران  -ج

، درجه تمایز تومتور دردستتر     0بیمار با ایمونوهیستوتیمی + 025نفر او  00های مطالعه یک فقط برای در آنالیز داده

 نفر به لحاظ درجه تمایزیافتگی در درجه دو یا سه هستند. 00میباتد که تمامی این 

 ( .5درصد او بیماران در مراحل دو ویا سه او درجه تمایزیافتگی تومور بودند )جدول 70نیزحدود  HERAدر نتایو مطالعه 

 (Grade II,IIIبررسی فراوانی بیماران با درجه پایین تمایز تومور) :6 -جدول

 درصد محدوده اطمینان(77فراوانی درجه پایین تمایز تومور) تعداد  منبع

 %022 00 (0همائی و همکاران )مطالعهدکتر 
 %HERA 0075 70(%70%-70)مطالعه  

 

 

 +HER2متر در بيماران سانتی 2فراوانی تومورهایی با اندازه باالی  -د

متتر  ستانتی  0، انداوه تومور بتاالی   0+% او بیماران با ایمونوهیستوتیمی  57های مطالعه یک  مطابق آنالیز نتایو داده

سانتی متر بوده و  0درصد او کل تومور ها ویر  00است. در مقاله آمای دکتر حریرچی وهمکاران نیز حدود گزارش تده 

 اند.درصد( باالی دو سانتی متر گزارش تده55البامی )

انتد کته احتمتاال ، دلیتل بتاال بتودن فراوانتی        سانتی متر بوده 0درصد او بیماران ویر  HERA ،02با این حال در مطالعه 

هتای تحتت پوتتن ایتن     های کوچکتر وجود برنامه غربالگری و همچنین سن باالتر بیماران در کشوربیمارانی با توده

 (5مطالعه بالینی بوده است.)جدول
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  +HER2سانتی متر در بین مبتالیان به سرطان پستان  0: فراوانی بیماران با انداوه تومور باالی 7 -جدول

 % محدوده اطمینان(77متر )سانتی0فراوانی انداوه تومور باالی  تعداد مطالعه                     

 %(52-%75%)57 77 (0دکتر همائی و همکاران )مطالعه

 %(57-%57%)55 0705 (0دکتر حریرچی و همکاران)مطالعه

 %HERA 0075 52(%50%-77)مطالعه 

 هورمونیفراوانی بيماران مثبت از لحاظ متاستاز به لنف نود و گيرنده  -و

هم او لحاظ متاستاو به لنف نود و هتم او لحتاظ گیرنتده هورمتونی      +HER2درصد او بیماران  0/00در مطالعه دو حدود 

اند و یا اینکه سایز تومور آنها اند یا درجه تمایز باالیی داتتهسال بوده 07اند.همچنین همه این بیماران یا ویر مثبت بوده

 (0.)نموداراست سانتی متر بوده 0باالی 

 فراوانی بيماران بدون متاستاز به لنف نود و مثبت از لحاظ گيرنده هورمونی  -ه

ستال   07اند و همه این بیماران یا ویتر  تنها او لحاظ گیرنده هورمونی مثبت بوده +HER2درصد او بیماران  0/07حدود 

 ( 0است. )نمودار سانتی متر بوده 0آنها باالی اند و یا اینکه سایز تومور اند یا درجه تمایز باالیی داتتهبوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بررسی فراوانی گروههای پاتولوژیک بین بیماران مبتال به سرطان پستان مطالعه دکتر مطلق و همکاران )مطالعه دو( 1-نمودار

 
 مثبت 0بیمار با نتیجه ایمونو هیستوتیمی  020

 نفر(00% )0/00منفیلنف نود  نفر( 50) %7/57نود مثبت  فلن

 گیرنده هورمونی منفی 
 نفر(%07)7/05

 گیرنده هورمونی مثبت
 نفر( %00)0/00

 گیرنده هورمونی منفی 
 نفر(%00)5/00

 

 گیرنده هورمونی مثبت
 نفر( %02)0/07  

 (Grade II,III) پاییندرجه تمایز 
 سال07یا سن باالی 
 سانتی متر 0یا انداوه تومور باالی 

 نفر( %02)0/07
 

 (Grade Iدرجه تمایز باال )
 سال 07و سن باالی 
 سانتی متر 0و انداوه تومور ویر
 صفر درصد

 

 (Grade Iدرجه تمایز باال )
 سال 07و سن باالی 
 سانتی متر 0و انداوه تومور ویر
 صفر درصد

 (Grade II,IIIدرجه تمایز پایین )
 سال07یا سن باالی 
 سانتی متر 0باالی  یا انداوه تومور
 نفر( %00)0/00
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 تخمین تعداد بیماران نیازمند به درمان تراستوزوماب در ایران

ترین سرطان بین ونان ایرانی است ، متدارک موجتود حتاکی او بتروو استتاندارد تتده بترای ستن         سرطان پستان تایع

(ASR)57/00 .میلیتون   07نفتر او   70222رود ستالیانه حتدود   بنابراین انتظار می [0]در صدهزار برای این سرطان است

 بانوی ایرانی به این سرطان مبتال توند. 

باتتند،   HER2+درصد او کل بیمتاران   07مطابق محاسبات انجام تده در مسمت اول این نوتته انتظار میرود مریب به 

 خواهند بود. HER2+نفر او بیماران  0222بدین صورت حدود 

( و بتدین  7درصد بیماران سرطان پستان دچتار متاستتاو دوردستت تتوند)     02سوی دیگر انتظار میرود سالیانه حدود  او

بیمار نیز بعنوان بیمار متاستاتیک سرطان پستان  هرساله نیاو به درمان دارند ، درصورتی که تخمین  0522صورت حدود 

متورد سترطان پستتان     0022میرود در مجموع سالیانه حدود  را در این گروه هم صادق بدانیم، انتظار HER2درصد  07

HER2+  . داتته باتیم 

  



 (یشیمایپ مطالعه) رانیا در HER2+ پستان سرطان به مبتال مارانیب در مختلف یها گروه یفراوان یبررس 545
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8فصل  
 

  اثربخشیاثربخشی  ––  ینهینهمطالعات هزمطالعات هز  بررسیبررسی

  در گروه های مختلف بیماراندر گروه های مختلف بیماران  تراستوزومابتراستوزوماب  دارویداروی

 

 بابا اکبری ساریدکتر علی

 فردکتر میثم سیدی

 خالصه

اقتصاد دارو دانش مقایسه اثر داروهای مختلف نسبت به هزینه آنهاست. نتایج مطالعاا  اقتصااد دارو    مقدمه و هدف:

منجر به ارائه تصمیم در حاوه    مستقیماً ، شایدشوندانجام می 2مطلوبیت-و هزینه 1اثربخشی-که اغلب به صور  هزینه

. گردناد قلمداد مای گیری سیاستگذاران در این عرصه تصمیم در شوند اما به عنوان یکی اه ابزارهای مهمنمورد مطالعه 

 باشد. می مبتال به سرطان پستاناثربخشی داروی تراستوهوماب در درمان بیماران -هدف این مطالعه ارهیابی هزینه

اه طریا  سساتجوی   مقاال  مروری مرتبط، روهآمد، با کیفیت باال و مرتبط باا سالام ماورد بررسای      روش مطالعه:

قرار  بررسیشناسایی شد  و مورد   EMBASEو  Cochrane Library ، PubMed  ، Medline   اینترنتی در پایگا  اطالعاتی 

شاد  بودناد نیاز    نرای تکمیل اطالعا  اه مقاال  منتشر شد  اخیر که در مقاال  مروری شناسایی هم چنین بگرفتند. 

   .استفاد  شد

 هاای بااالی آن   اماا هزیناه   .اسات  پساتان تراستوهوماب دارویی سدیاد و اثاربخش در کنتارم و درماان سارطان       ها:يافته

اثربخشی تراستوهوماب -است. مطالعا  متعددی در خصوص هزینهاثربخشی و استفاد  گسترد  اه آن را محدود نمود  -هزینه

اثاربخش باودن ایان دارو در آن کشاورها     -بر هزیناه  که اکثراً ستادرمانی یک ساله در کشورهای مختلف انجام شد  دورۀبا 

در ایااال  متحاد     و  پوناد  02222تاا   22را تراستوهوماب  QALYتاکید دارند. به عنوان مثام در انگلستان، هزینه به اهای یک 

ای باه اهای  که مطاب  شرایط اقتصادی، سیاسی این دو کشور پرداخت چناین هزیناه   دالر تعیین نمودند. 02222تا  22معادم 

ای نیز بررسی شاد   هفته 9اثربخشی این دارو با پروتکل درمانی -همچنین هزینهشود. مقرون به صرفه شناخته می QALY هر

البته با تغییر در شرایط پایه مطالعه  باشد.می  (Cost Saving)اثربخشی آن به صرفه-ه اثربخشی، هزینهکه در صور  اطمینان ا

اثربخشی دارو تغییر یافتاه و در اغلاب   -اه قبیل کاهش اف  همانی، افزایش سن و وهن بیمار و افزایش قیمت دارو میزان هزینه

های بومی در ایران بررسی نشد  است و اه طرفی حد با استفاد  اه داد  اثربخشی این دارو-یابد. تاکنون هزینهموارد کاهش می

در کشاورهای توساعه    حاد آن  تار اه استماعی پایین-در ایران که با توسه به شرایط اقتصادی QALYمورد پذیرش به اهای هر 

                                                           

1 - Cost-effectiveness 

2 - Cost-benefit 
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-در نظام درماانی ایاران و تصامیم   ر پذیرش تراستوهوماب نقش بسزایی د تواندمی این امر .تعیین نشد  است خواهد بود یافته

روشن شادن   های بومی برایداد  اثربخشی با استفاد  اه -باشد. اه این رو انجام مطالعا  هزینه داشتهگیری در این خصوص 

در ایاران   QALYتاثیر عوامل اپیدمیولوژیک بیماری در ایران و همچنین انجام برآوردی اه حد مورد پذیرش هزینه به اهای هار  

 رسد.به نظر میالهم 

 اثربخش در درماان سارطان پساتان     -یافته دارویی اثربخش و هزینهتراستوهوماب در کشورهای توسعه گیری:نتیجه

در ایران هزینه اثربخشای ایان    QALYباشد. با توسه به تفاو  شرایط بیماران و حد مورد پذیرش هزینه به اهای هر می

 .نمایدکه نیاه به انجام مطالعا  بومی در این همینه را مشخص می ،دارو در کشور مورد ابهام است

 

 مقدمه و بیان مسأله

 اقتصاد دارو و جایگاه مطالعات اقتصاد دارو

ها و ابزارهای سدید چهر  سهان را دگرگون ساخته است. در حیطه سالمت نیاز هار   پیشرفت تکنولوژی و معرفی روش

سدیدی برای حفظ و ارتقای سالمت سامعه هستیم. این ابزارهاا در بسایاری اه ماوارد    روه شاهد ارائه روش و ابزارهای 

برخوردارند. اما پرداخت چه میزان تر هستند و البته اه تاثیرگذاری بیشتری نیز های رایج قبلی، بسیار گراننسبت به روش

برای پاساخگویی   ”Health Economics“پیامد، منطقی و اقتصادیست؟ دانش اقتصاد سالمت  کدامهزینه بیشتر در قبام 

 ،شاود های اقتصاد سالمت است که در آن تالش مای یکی اه هیر شاخه 1اال  شکل گرفته است. اقتصاد دارولبه این س

های آن مورد ارهیابی قرارگیرد. به صور  کلی چهار حالت به هزینه روش درمانی دارو یا نسبت اثربخشی )پیامدها( یک

گیری در خصوص که تصمیم(، 1نمودارتوان متصور شد)د نسبت به محصوم موسود در باهار میبرای یک محصوم سدی

 . (1)های اقتصاد دارو نیاه دارداثرتر به بررسیتر و موثرتر و داروهای ارهانتر و کمداروهای گران

اثربخشای  -هزینهشود که اه میان آنها دو روش مطالعا  اقتصاد دارو به چهار دسته اصلی تقسیم می 1-مطاب  سدوم 

(CEA) مطلوبیت  -و هزینه(CUA) گیرند.مورد استفاد  قرارمی بیشتر 

 

 

 

 

                                                           

1 - Pharmacoeconomics  
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 چهار مطالعه اصلی در اقتصاد دارو 1-سدوم

 واحد سنجش پیامد سنجش هزينه واحد روش بررسی

 1رسانی هزینهمطالعا  به حداقل
 های پولیواحد

 )دالر، یورو، پوند و.........(
 شودمشابه فرض می

 2اثربخشی-مطالعا  هزینه
 های پولیواحد

 )دالر، یورو، پوند و.........(
 واحدهای طبیعی

 و........( (0LYG)های اضافه شد  به هندگی)سام

 2مطلوبیت-هزینهمطالعا  
 های پولیواحد

 )دالر، یورو، پوند و.........(
 (5QALY)های اضافه شد  به هندگی با توسه به کیفیتسام

 6فاید -مطالعا  هزینه
 های پولیواحد

 )دالر، یورو، پوند و.........(
 های پولی واحد

 )دالر، یورو، پوند و.........(
 

 مطلوبیت -هزينه اثربخشی و-مطالعات هزينه

مطلوبیت به صور  عمد  به صور  هزینه به اهای هر -اثر بخشی و هزینه-همانگونه که ذکر شد، نتایج مطالعا  هزینه

اثر بخشی و هزینه به اهای یکسام عمر -برای مطالعا  هزینه (Cost per Life Year Gain –LYG)سام عمر بدست آمد  

تفااو   شوند. مطلوبیت ارائه می-برای مطالعا  هزینه (Cost per Quality Adjusted Life Year –QALY)با کیفیت کامل 

                                                           

1- Cost-Minimization Analysis(CMA) 
2- Cost-Effectiveness Analysis(CEA) 
3- Life Year Gain 
4- Cost-Utility Analysis (CUA) 
5- Quality Adjusted Life Year  
6- Cost-Benefit analysis (CBA) 

چهار حالت ممکن برای هار محصاوم    1-نمودار
 های موسود درمانی سدید در مقایسه با درمان
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LYG  وQALY کیفیت هندگی افزود  شد  به بیمار است. به عنوان مثام بر اساس مطالعا  موسود داروی  در لحاظ شدن

اماا در ایان یاک ساام     گاردد.   -ساام  15در باه  همانی -تواند موسب افزودن یک سام به عمر بیمار تراستوهوماب می

آم فاصله دارد که علت اصلی آن عوارض بیماری و عوارض سانبی داروسات.  کیفیت هندگی بیمار با کیفیت هندگی اید 

کنناد و باا   گیرد کیفیت هندگی بدست آمد  را با هنادگی کاامال ساالم مقایساه مای     لذا بر اساس مطالعاتی که انجام می

یک ساام هنادگی   مطاب  مطالعا  موسود  گردد.ت هندگی بدست آمد  محاسبه میهای استاندارد میزان کیفیپرسشنامه

)کیفیت یک سام هندگی بدست آمد ، تحت تاثیر درماان باا دارو   QALY 77/2معادم با درمان تراستوهوماب بدست آمد 

برای درمان با برآورد شد   QALYمیزان  2-سدوم شود.در نظر گرفته مییک هندگی سالم و طبیعی است.(  77/2معادم 

در صورتی که  تراستوهوماب در بیماران مبتال به سرطان پستان را بر اساس یکی اه مطالعا  موسود خالصه نمود  است.

در  خواهاد باود.   دالر 22222معاادم    LYGباشد، هزینه به اهای هر  دالر22222هزینه دریافت یک دور  درمان معادم 

در  (QALY)مطلوبیات  -خواهاد باود. اساتفاد  اه مطالعاا  هزیناه      دالر 51925معادم  QALYحالیکه هزینه به اهای هر 

درمانی و مشکالتی کاه سارطان بارای ساالمت عماومی      شیمی سرطان، با توسه به عوارض داروهایمبتال به  بیماران

 تر است.کند مناسببیماران ایجاد می

 مصرف داروی تراستوهومابهای گوناگون پس اه برآورد شد  برای حالت QALYمیزان  2-سدوم

 شرایط فرد اضافه شد  QALYمیانگین  انحراف استاندارد

217/2  بدون بیماری 779/2 
217/2  بیمار تحت درمان با تراستوهوماب 779/2 
217/2  سمیت قلبی بدون عالئم 779/2 
212/2  سمیت قلبی با عالئم بالینی 62/2 
222/2  عود لوکام 75/2 
202/2 اولیه دوم در سام اومسرطان  72/2   
200/2  متاستاه احشائی دور دست 69/2 
12/2  متاستاه مغزی 75/2 

 

ساهی مارکوف است، که مطااب  ایان مادم    مطلوبیت داروها مدم-اثربخشی و هزینه-های بررسی هزینهیکی اه روش

شود. به عناوان مثاام   استخراج میهای بالینی و یا مطالعا  مجزای دیگر های مختلف اه کارآهماییاحتمام وقوع حالت

 % مبتالیاان باه درماان ساواب     02شاوند،  سمعیت کشور در هر سام مبتال به سرطان پستان می 20221کنیم فرض می

% آنها دو سام 22مانند، %  مبتالیان یک سام بیشتر هند  می02کنند، با مصرف دارو دهند و در سام اوم فو  مینمی

بینای وضاعیت مبتالیاان باه     یابند. بر اساس احتماال  فوق مدلی برای پایش % هم بهبود می22مانند و بیشتر هند  می

ای کاه دارو  توان میزان اثربخشی دارو را در مقایساه باا هزیناه   شود و بر اساس این مدم میسرطان پستان طراحی می

دهاد. )البتاه در مطالعاا     ان میساهی برای داروی تراستوهوماب را نشیک مدم 1-نماید تخمین هد. تصویرتحمیل می

 تر اه مثام فوق است.( های پیش رو متنوع و روابط پیچید اقتصاد دارو اغلب حالت
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الذکر همان داد تا بتوان اه آن طری  تاثیر دراهمد  یک مداخله را بار یاک بیمااری    توان به مدم فوقعالو  بر این می

های آن مداخله، نسبت هزینه به اهای بینی نمود. با استفاد  اه نتایج پیامد بدست آمد  اه مدم فوق و محاسبه هزینهپیش

اه آنجا که نتیجه حاصله تحت تااثیر ماوارد متعاددی مانناد      .شودو یا پیامدهای دیگر محاسبه می QALYو یا  LYG هر

قیمت درمان، طوم دور  همانی در نظر گرفته شد ، احتمام بهبود یا بروه عوارض و ... خواهد بود، بارای روشان شادن    

   (Sensitivity Analysis)سانجی تحت عنوان حساسیت میزان اثرگذاری هر یک اه پارامترها بر نتایج نهایی، نوعی بررسی

سانجی یکای اه مطالعاا  اقتصااد داروی تراساتوهوماب اه مطالعاه )هاام و        شاود. نماودار نتاایج حساسایت    انجام مای 

 (2-(، نمایش داد  شد  است. )نمودار2()2211مکاران

 

 سیاستگذاری بر اساس مطالعات اقتصاد دارو

هاای رایاج   های مختلف و روشن نمودن وضعیت داروهای سدید نسبت به درماننتایج مطالعا  اقتصاد دارو به مقایسه درمان

 ساهان نظام سالمت خواهد بود.نتایج آن بر عهد  سیاستگذاران و تصمیمگیری نهایی و استفاد  اه کند. اما تصمیمکمک می

سنجی در یکای  حساسیت 2-نمودار

اه مطالعاااااا  اقتصااااااد داروی  

 تراستوهوماب )هام و همکاران(

ماادم مااارکوف باارای 1-تصااویر

اثربخشااای -بررسااای هزیناااه 

 تراستوهوماب
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گیر در خصوص ورود به فهرست و تحت پوشش قرار گرفتن داروهای سدید اه نتایج مطالعاا   معموالً نهادهای تصمیم

بار اسااس شارایط    کنند. به این صور  که نتایج حاصله را با سقف تعیین شد  نهاد مربوطه که اقتصاد دارو استفاد  می

کنند. به عنوان مثام در کشور انگلستان، بر اساس نظر موسسه  شود مقایسه میاقتصادی و فرهنگی هر کشور برآورد می

NICE1 گیری موارد متعددی اه سمله فشارهای استماعی، باار  باشد. البته در تصمیمپوند می 02222تا  22222این سقف

چناد دارو و   QALYهزیناه باه اهای هار     0-( در سادوم 0... نیز موثر خواهند بود.)های مشابه و بیماری، وضعیت درمان

 وضعیت ورود به فهرست آنها در سه کشور آمد  است.

 

 گیری در ارتباط با تجویز چند دارو و تصمیم QALYهزینه به اهای هر 0-سدوم

هزینه )پوند(به اهای  دارو )اندیکاسیون(
 )محدود (QALYهر

 نیوهلند استرالیا انگلستان

 تاریخ تصمیم تاریخ تصمیم تاریخ تصمیم

72222( 00222-122222) اینترفرون بتا و گالتیمر استا  )مالتیپل اسکلروهیس(  2222 بله  1996 بله 2222  بله 

 --- خیر --- خیر 2220 بله 52222( 5222-122222) وایرام هانامیویر، آمانتادین و اسلتامیویر )آنفوالنزا(آنتی

 2226 بله 2226 بله 2222 بله 50222( 72222-05222) (IIانسولین گالرژین )دیابت نوع 

 2222 بله 2220 بله 2222 بله 09222( 22222-56222) ایماتینیب )لوسمی مزمن مایلوئید(

 --- خیر 2220 بله 2221 بله 09222( 05222-22222) ریلوهوم )بیماری موتور نورون(

 2221 بله 2222 بله 2222 بله 05222 )سرطان پستان متاستاتیک(تراستوهوماب 

 --- خیر 2221 خیر 2220 بله 05222(25222-25222) سوماتروپین )اختالم هورمون رشد در بالغین(

 --- خیر 2227 خیر 2222 بله 25222 انفالکسیماب )بیماری کرون(

 2227 خیر 2226 خیر 2221 بله 20222(15222-02222) سیبوترامین )چاقی(

  

 سرطان و اقتصاد دارو

و بار بیماری بااالیی دارد.   )2(رود.بیماری سرطان یکی اه علل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته به شمار می

در ایاران   )5(باشاد. ای که در استرالیا انجام گرفته، سرطان نخستین عامل مرگ و میر در این کشور میبر اساس مطالعه

رود و پس اه تصادفا  و ساکته قلبای، ساومین عامال مارگ و میار       نیز سرطان اه علل اصلی مرگ و میر به شمار می

های داروساهی به ایان بیمااری و تمرکاز بار معرفای      بار باالی بیماری سرطان سبب توسه شرکت )6(.باشدایرانیان می

های اخیر بایش اه  منرخ رشد باهار داروهای ضد سرطان طی ساکه است. به طوریمحصوال  سدید در این حیطه شد 

قیمت و افازایش تعاداد   عرضه محصوال  سدید و گران )7(است.دو برابر میانگین نرخ رشد باهار سهانی دارو برآورد شد 

ام مطالعاا   هاا، انجا  اند. این افزایش شدید هزینهموارد ابتال به سرطان؛ هردو باعث افزایش هزینه درمان سرطان شد 

ساهان نظام سالمت بتوانند در خصاوص  گذاران و تصمیمساهد، تا اه طری  نتایج آن، سیاستاقتصاد دارو را ضروری می

                                                           

1 - National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
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گیری نمایند. به صور  کلی اغلب داروهای ضد سرطان معرفی شد  طی ساالهای  این محصوال  گران و موثر تصمیم

  )5(اند.ی قابل قبولی داشتهاخیر، علیرغم قیمت باال، میزان هزینه اثر بخش

 اهداف

اثربخشی داروی تراستوهوماب در درمان بیماران مبتال به سارطان پساتان   -هدف این متن بررسی نتایج مطالعا  هزینه

 در کشورهای مختلف دنیا و بررسی امکان تعمیم این نتایج با شرایط ایران است. 

 روش مطالعه

 و PubMed ،Medline اطالعاتی هایپایگا   و Cochrane Library    معتبر اطالعاتی پایگا  در اینترنتی سستجوی طری  اه

Embase  اطالعا  تکمیل برای .گرفتند قرار استفاد  مورد و شد  شناسایی ،باال کیفیت با و روه ، بهمرتبط مروری مقاال 

 د.ش استفاد  نیز بودند شد ن شناسایی مروری مقاال  در که اخیر شد  منتشر  مقاال  اه

 هایافته

بادی است که برای کنترم و درمان سرطان پستان به باهار معرفی شاد  و بار اسااس    تراستوهوماب یک منوکلونام آنتی

به طور متوسط هزینه افازودن   )9(های بالینی اثربخشی دور  درمانی یک ساله آن به اثبا  رسید  است.نتایج کارآهمایی

باه اهای هار بیماار در ساام      یورو 22222-02222های مختلف، در حدود یک دور  تراستوهوماب به درمان، در بررسی

گاردد، موساب   های سانبی بیش اه این نیز مای این هزینه باال که اغلب با در نظر گرفتن هزینه )12(محاسبه شد  است.

اسات. بار اسااس سساتجوی صاور  گرفتاه در منااب         ی بر داروی تراستوهوماب شاد  انجام مطالعا  اقتصادی متعدد

مطالعه اقتصادی و چهار مطالعه مروری در این مورد به  22، نتایج بیش اه 2211تا  2222های اطالعاتی معتبر طی سام

 ای اه این مطالعا  را نمایش میدهد.خالصه 2-دست آمد. سدوم

 العاا  مطالعاا  باالینی انجاام گرفتاه و در حاام انجاام، بار روی تراساتوهوماب،          اغلب مطالعا  ذیل بار اسااس اط  

 Early Breast cancerساله مبتال به  52اند. در اغلب آنها سمعیت بیماران هنان شد  تنظیم  HERAمطالعه الخصوص علی

خالصاه ایان    5-اسات. در سادوم  البته در برخی مطالعا  نیز به موارد متاستاتیک نیز پرداخته شد   هستند.  +HER2و 

 مطالعا  آورد  شد  است.
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 (Early Stage)مطلوبیت تراستوهوماب در سرطان پستان اولیه -اثربخشی، هزینه-مروری بر مطالعا  هزینه 2-سدوم

                                                           
 های بالینی به فصل اثربخشی مراسعه نمائید.برای اطالعا  بیشتر در ارتباط با هریک اه کارآهمائی - 1

 محقق

 سال/ کشور

 افق زمانی/ 1مرجع داده های بالینی

 دوره بهره مندی 

 شرایط اختصاصی

 جمعیت هدف 

هزینه به 

ازای هر 
QALY 

هزینه به ازای هر 
LYG 

NICE (11) 

 6002نانگلستا

 ------ يورو 69550 ------ پنج سال HERAپیگیری يکساله 

Millward (16) 

 6002استرالیا 

 سال 90 پنج سال   HERAپیگیری يکساله 
 

 دالر 16260 يورو12262

(16)Dedes  

 6002سوئیس 

 يورو15226 ------ ------ پانزده سال HERAپیگیری يکساله 

 به صرفه ------ ------ پانزده سال FinHerساله پیگیری سه

Shiroiwa(14) 

 6002ژاپن 

 يورو12000 ------ های مختلفوزن پنج ساله HERAپیگیری دوساله 

  (10) Chao  

 6002 تايوان

 ------ يورو 64912 ------ نامشخص نامشخص

Kurian (19) 

 6002کانادا 

 ------ دالر65596 سال45 دوسال HERAپیگیری يکساله 

Skedgel(12)  

 6005کانادا 

 ------ يورو56992 ------ سه سال HERAپیگیری دوساله 

 ------ يورو91952 ------ پنج سال

Orlewska (10) 

 6002لهستان

 ------ يورو12929 ------ نامشخص نامشخص

Liberato  (16) 

 6002ايتالیا 

 نتايج مطالعه
NSABP B-31 

 ------ يورو 14921 ------ پنج سال

 ------ يورو11669 ------  پنج سال HERAپیگیری يکساله 

Neyt (12) 

 6009بلژيک 

 يورو69000 ------ از بیماری StageI در یتمام طول زندگ HERAپیگیری يکساله 

 يورو2000 ------ از بیماری StageIدر  تمام طول زندگی FinHerسالپیگیری سه

 (18) Norum  

 6002نروژ

گروه تدوين راهنمای بالینی سرطان 

 پستان نروژ

 

 تمام طول زندگی

 يورو69542 يورو 44564 %10با فرض افزايش بقای کل

 يورو19641 يورو15122 %60با فرض افزايش بقای کل

Lidgren (12) 

 6009سوئد 

 ------ يوور22900 ------ پنج سال HERAپیگیری دوساله 

 ------ يورو62000 ------ تمام طول زندگی

Vernaglia(10) 

 برزيل

 ------ يورو9292 ------ نامشخص نامشخص

Correa (19)  

 6009برزيل 

 دالر62900 ------ ------ نامشخص نامشخص

Vlaenderen(15) 

 6009بلژيک 

 

 

 

 نامشخص

 

 

 

 نامشخص

 ------ يورو2429 سال 90زير 

 يورو 9161 سال 95تا   90

 يورو11929 سال 25تا  20

 يورو 69229 سال 25تا 20

 يورو100692 سال 90باالی 

 يورو10126 میانگینوزن 

Garrison (60) 

 6002اياالت متحده 

 و  NCCTG,N9831 نتايج مطالعات
NSABP B-31 

 ------ يورو64601 ------ سال 60

 ------ يورو  62421 ------ تمام طول زندگی

Hall  (2) 
 6011انگلستان 

 ------ پوند69000 ------ سه سال HERAپیگیری دوساله 

 ------ پوند69906 ------ چهار سال

 ------ پوند14699 ------ پنج سال

Fagnani (10) 

 فرانسه

 يورو16149 ------ سال99 تمام طول زندگی نامشخص

Matter-Walstr (61) 

 6010سوئیس 

های بالینی تحت بر اساس کارآزمائی

 BIG نظر گروه

 ------ يورو59665 ------ تمام طول زندگی

TIMO T   (66) 

 6011فنالند 

 يورو5600 يورو16000 ------ تمام طول زندگی FinHerسالهپیگیری پنج 
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 مطلوبیت تراستوهوماب در موارد سرطان پستان متاستاتیک-هزینه اثربخشی و-مروری بر مطالعا  هزینه 5-سدوم

 ((20)2212)برگرفته اه مرور سیستماتیک سونگ و همکاران در سام  

 محقق

 کشور/سال
مرجع داده های 

 بالینی

های مورد گروه

 مقايسه

هزینه به ازای  دوره درمانی 

 QALYهر 

هزینه به  

ازای هر 
LYG 

)Homberger66( 

 6006انگلستان 
Salmon و همکاران Paca vs Pac+Trab  پوند62900 ذکر نشده است  ----- 

Poncet و همکاران 

 6009فرانسه 

يک مطالعه همگروهی 

نفری از  49آينده نگر 

 6006تا  6001ژوئن 

Pac vs Pac+Tra  64  هفته يا تا

زمان پیشرفت 

 بیماری

 يورو19620  -----

Garrissonو همکاران 

 6005اياالت متحده 

بر اساس مدل سازی 

 دينامیک چرخه زندگی

Pac vs Pac+Tra  ----- -----  99200 دالر 

Norum همکاران و 

 6009 نروژ

تمامی مطالعات حاصل از 

در  MEDLINEجستجوی 

 6004ژوئن 

SCc vs SC+Tra  40  هفته يا تا

زمان پیشرفت 

 بیماری

 يورو44125  -----

Perez و همکاران 

 6005فرانسه 

يک مطالعه همگروهی 

نفری از  49آينده نگر 

آگوست تا  6000ژوئن 

6004 

SC vs SC+Tra   تا زمان پیشرفت

 بیماری

 يورو62456  -----

(a)Pac: Paclitaxel (b)Tra: Trastuzumab (c)SC: Standard chemotherapy  

 بندی نتایج بحث و جمع

 اغلب مطالعا  فوق بار اسااس اطالعاا  مطالعاا  باالینی انجاام گرفتاه و در حاام انجاام، بار روی تراساتوهوماب،            

 +HER2و Early Breast cancerساله مبتال به  52اند. در اغلب آنها بیماران هن شد  تنظیم  HERAمطالعه الخصوص علی

هستند. با توسه به مشترک و چند ملیتی بودن داد  های بالینی و شباهت هزینه دور  درماان در کشاورهای مختلاف،      

باشد، اما اه آنجا که نتایج بدست آمد  به برای سایر کشورها هم می نتایج مطالعا  فوق تا حد قابل قبولی قابل استفاد 

ها و حساسیت باال به فاکتورهای متعدد پراکندگی هیادی دارند سم  بندی آنها، به سادگی میسر علت تفاو  پیش فرض

 نیست.

مطلوبیت داروی تراستوهوماب در اغلب مطالعا  پایین تر اه سقف قابل قبوم در -به صور  کلی می توان گفت هزینه 

کشورهای انگلیس و ایاال  متحد  است. البته نباید فراموش کرد که اف  همانی، وهن بیماار و حتای سان بیماار تااثیر      

 مطلوبیت این دارو دارند.-بسزایی بر هزینه
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 مطلوبیت تراستوزوماب -اثربخشی و هزینه-وامل موثر در هزینهمهمترین ع

های متفاو  بررسی تفاو  هزینه مطلوبیت تراستوهوماب را در بیماران با وهن (21)( 2212مطالعه )والسترا و همکاران  

کیلوگرم نسبت باه   52برابر شدن هزینه به اهای هر کالی در بیماران با وهن  105کند. نتایج این مطالعه نشان دهند  می

شود، به هباان  کیلوگرمی است. که این افزایش موسب خروج هزینه مطلوبیت دارو اه سقف مورد پذیرش می 51بیماران 

 (6،سدوم0کیلوگرم کمتر اه حد قابل قبوم است. )نمودار 52دیگر هزینه اثربخشی داروی تراستوهوماب برای هنان با وهن

ثیر أت 6-سدوم
هزینه وهن بر 

اثربخشی 
 تراستوهوماب

 محق 
 کشور/سام

 (LYG)هزینه به اهای هر  گرو  هدف های بالینیمرس  داد 

Matter-Walstra 

 0202سوئیس 
بیماران مبتال به سرطان 

 پستان متاستاتیک

 79551 کیلوگرم 51بیمارانی با وهن 
 55209 کیلوگرم 55بیمارانی با وهن 
 95029 کیلوگرم 66بیمارانی با وهن 
 129272 کیلوگرم 75بیمارانی با وهن 
 119962 کیلوگرم 52بیمارانی با وهن 

Shiroiwa 
 2227-ژاپن

پیگیری یکساله مطالعه 
Hera 

 15222 کیلوگرم 52هیر 
 17222 کیلوگرم 62تا  52
 22222 کیلوگرم 75تا  62

 

وضعیت به همین صاور  اسات، در مطالعاا  دیگاری )ون     همچنین در خصوص فاکتورهای دیگر مثل سن بیمار هم 

مطلوبیات درماان باا     -تااثیر سان بیماار در هزیناه     (17()2225(و )نیات و همکااران   19()2227ولندرین و همکااران  

های مختلف هر ویام تراستوهوماب، مطاب  نمودار به برای قیمت  QALYا  هزینه به اهای هر بررسی روند تغییر 0-نمودار 

کیلوگرم باالتر اه سقف مورد پذیرش در کشور سوئیس اسات .    52های باالی میزان هزینه مطلوبیت تراستوهوماب در وهن
 (  2212) برگرفته اه مطالعه والسترا و همکاران 
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یاباد.     اثار بخشای دارو کااهش مای    -اند. در این مطالعه هم با افزایش سان بیماار، هزیناه   تراستوهوماب را بررسی کرد 

 ( 7-)سدوم

های بالینی و به روه شادن احتماام   اه دیگر موارد موثر بر تفاو  نتایج مطالعا ، در حام انجام و پایش بودن کارآهمایی

 Hera های مختلف است. به این معنی که در  مطالعاتی که بر اساس نتایج پایش یک ساله کارآهمایی باالینی بروه حالت

نی بسط داد  اند نتایج متفاوتی با مطالعاتی که نتایج پایش دو ساله کارآهمایی انجام گرفتند و آن نتایج را تا باه  اف  هما

مطلوبیت تراستوهوماب بار اسااس   -خورد. نکته قابل توسه کاهش هزینهاند، به چشم میرا مالک قرار داد  Heraی بالین

در مطالعاتی سداگانه به   (17)(( و همچنین )نیت و همکاران22()2211نتایج سدید )دو ساله( است.  )یونس و همکاران  

 اند.بررسی این موضوع پرداخته

اثار بخشای/ مطلوبیات     -مندی در نظر گرفته شد  برای محاسبه هزیناه عالو  بر موارد ذکر شد ، اف  همانی/دور  بهر 

و به هماین   تراستوهوماب اه اهمیت بسزایی برخوردار است. هزینه دور  درمان با تراستوهوماب مربوط به سام اوم است

های بعد، باه علات ثابات باودن     باالست اما در اف  همانی سام QALYدلیل در اف  همانی سام اوم، هزینه به اهای هر 

شاود. ایان   یابد و به اصطالح مداخله هزینه اثر بخاش تار مای   هزینه و افزایش اثربخشی پیامد، این نسبت کاهش می

سام و یا تا  5تا  0( نشان داد  شد  است )معموال اف  همانی 25()2226ن )وارد و همکارا اه مطالعه 2-موضوع در نمودار

 شود.(پایان عمر بیمار در نظر گرفته می

 

  

 به دست آمد  QALYتاثیر همان بر هزینه به اهای  2-نمودار
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 هزینه اثربخشی برای بیماران در سنین مختلف 7-سدوم

 محق 
 کشور/سام

 LYGهزینه)یورو( به اهای هر  سمعیت هدف

Van Vlaenderen  

 0222 -بلژیک

 6275 سام 52هیر 

  5101 سام 59تا   52

 11565 سام 69تا  62

  25775 سام 79تا 72

 12056 سام 52باالی 

 12160 وهن میانگین

Neyt  
 0222-بلژیک

  (StageI)بیماریدر مرسله اوم پیشرفت 

 12259 سام 52بیماران هیر 

 20512 سام 59تا  52

 55522 سام 69تا  62

 ----- سام 79تا  72

 ----- سام 52باالی 

   (StageII)در مرسله دوم پیشرفت بیماری

 7222 سام 52بیماران هیر 

 11296 سام 59تا  52

 22621 سام 69تا  62

 55515 سام 79تا  72

 ----- سام 52باالی 

  (StageIII)پیشرفت بیماری سومدر مرسله 

 0050 سام 52بیماران هیر 

 2729 سام 59تا  52

 7972 سام 69تا  62

 12197 سام 79تا  72

 5752 سام 52باالی 

 

 ای هفته (9)روش درمانی نههزینه اثربخشی 

نیاز مطالعااتی انجاام     FinHer) (( هفته ای و کارآهمایی بالینی طراحی شد  بر اسااس آن 9در خصوص روش درمانی نه)

( 9دور  درمان ناه )  (17) ( 2225( و )نیت و همکاران13() 2227گرفته است. در مطالعا  اولیه توسط )ددس و همکاران

صرفه و اقتصادی شناخته شد  که اثر بخشای و کاارایی آن اه طریا  اطالعاا  تکمیلای      هفته ای به عنوان روشی به 

کارآهمایی آن و مطالعاتی با سطح پوشش وسی  تر نیاه به تایید نهایی دارد. در مطالعه ای که اخیرا )تیموتی و همکاران 
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اند، این روش را هزینه اثر بخش قلمداد انجام داد  FinHer( بر اساس نتایج پایش پنج ساله کارآهمایی بالینی 222()2211

وش تاکیاد کارد   اند، البته ایشان نیز بر لزوم انجام مطالعا  بیشتر بارای حصاوم اطمیناان اه اثار بخشای ایان ر      کرد 

 (5-اند.)سدوم

 ای(هفته9هزینه اثربخشی روش درمانی نه) 5-سدوم

 محق 
 سام/کشور

هزینه)یورو( به ازای هر  مرجع داده های بالینی
QALY 

هزینه)یورو( به ازای 

 LYGهر 

Dedes  

 2227سوئیس 
 ---- HERA 72922پیگیری یکساله 

 ---- FinHer 29252ساله پیگیری پنج 

Nyte 
 2225بلژیک 

 به صرفه به لحاظ هزینه به صرفه FinHerسالهپیگیری پنج 

TIMO T 
 2211فنالند 

 FinHer 12222 9022سالهپیگیری پنج 

 هزینه اثربخشی تراستوزوماب در ایران 

همانطور که قبال اشار  شد، یکی اهمهمترین پارمترهای بررسی نتایج مطالعا  اقتصاد دارو، تعیین سقف قابل قبوم برای 

است. این سقف در کشورهای مختلف بر اساس شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با یکدیگر تفاو    QALYهزینه هر 

ای بارای تعیاین آن نیاز    های مسئوم اعاالم نشاد  و مطالعاه   کند. در ایران سقف رسمی اه سوی سیاستگذار و نهادمی

باشد، کاه باا ایان    دالر می15222تا  12است. بر اساس نظر صاحبنظران این سقف برای ایران در حدود صور  نگرفته

فرض تراستوهوماب دارویی در نزدیکی مره هزینه اثربخشی برای ایران خواهد بود. البته بارای قاااو  دقیا  در ایان     

هاای  ای باا داد  وص و تعیین سهم پارامترهای مختلف موثر بر هزینه اثر بخشی هرسپتین در ایران انجاام مطالعاه  خص

ای میتواند کمک شایان توسهی به تنظیم پروتکل و سیاستگذاری بارای ایان   بومی مفید خواهد بود. نتایج چنین مطالعه

 دارو بکند.   

ها، محاسبه تاثیر پذیرش و استفاد  اه نتایج مطالعا  اقتصاد دارو یکی اه روش بندی و استفاد  بهتر سیاستگذاربرای سم 

های باه کاارگیری آن   . به این معنی که هزینه(Budget Impact Analysis)اه یک ابزار بر بودسه کلی نظام سالمت است

نماییم. به عنوان مثام ا برآورد میابزار را محاسبه کرد  با در نظر گرفتن وضعیت شیوع و بروه بیماری میزان نیاه سام ر

باشد، )حاصل ضرب هزینه تاثیر پذیرش داروی تراستوهوماب بر نظام دارویی حدود یک هزار و دویست میلیارد ریام می

یک دور  درمان در تعداد بیماران واسد اندیکاسیون مصرف( این رقم برای کشورهای گوناگون با توسه باه اختصاصاا    

 متفاو  است.  اپیدمیولوژی آنها

 72ریام برای هر یورو تاثیر داروی تراستوهوماب در ایران حدود  17222در صور  تغییر واحد و به فرض ارهش برابری 

میلیون یورو در سام خواهد بود. البته این رقم اه طری  مناب  مختلفی تامین خواهد شد، مناسب ترین حالت آنست کاه  
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  اقتصاد دارو، به تاثیر تصمیم خود بر مخارج کلی نیز توساه داشاته باشاد و باه     سیاستگذار ضمن بررسی نتایج مطالعا

های کمرشکن درمان با داروهای موثر و گران قیمت سدید، نحوی اه طری  بسیج مناب ، سهم مصرف کنند  را اه هزینه

 Budget Impact)  بار بودساه  کاهش دهد. البته الهم به ذکر است انتخاب پروتکل و گایدالین درمانی در ارهیابی تاثیر 

Analysis)   موثر است، تخمین و برآورد باال بر اساس پروتکل درمانیHera    انجام گرفته، در صورتی که همین تخماین

( 17()2225توان در نتایج مطالعه )نیات و همکااران   یابد. این موضوع را میتا چهار برابر کاهش می FinHerبا پروتکل 

 مشاهد  نمود.

  گیرینتیجه

تراستوهوماب با دور  مصرف یک و دو ساله در کشورهای توسعه یافته دارویی اثاربخش و هزیناه اثاربخش در درماان     

ای نیز بررسی شد  که در صور  اطمینان هفته 9اثربخشی این دارو با پروتکل درمانی -باشد. هزینهمی پستان سرطان

باشد. البته با تغییر در شرایط پایه مطالعا  اه قبیل کاهش می  (Cost Saving)اثربخشی آن به صرفه-اه اثربخشی، هزینه

اف  همانی، افزایش سن و  وهن بیمار و افزایش قیمت دارو میزان هزینه اثربخشی دارو تغییار یافتاه و در اغلاب ماوارد     

یران بررسی نشد  است و اه طرفی حد های بومی در ااثربخشی این دارو با استفاد  اه داد -یابد. تاکنون هزینهکاهش می

تر اه این حاد در کشاورهای   استماعی پایین -که با توسه به شرایط اقتصادی)در ایران  QALYمورد پذیرش به اهای هر 

در  QALYتعیین نشد  است، با توسه به تفاو  شرایط بیماران و حد مورد پذیرش هزینه باه اهای هار   (استتوسعه یافته

       کاه نیااه باه انجاام مطالعاا  باومی در ایان همیناه را          ،بخشی این دارو در کشاور ماورد ابهاام اسات    اثر-ایران هزینه

-می نماید. نتایج این مطالعا  امکان استفاد  اه نتایج مطالعا  سایر کشورها و تعمیم دقی  تر آنها را مقدورمشخص می

و  (Budget Impact Analysis)بودساه بخاش ساالمت     ساهد. عالو  بر موارد فوق، بررسی تاثیر کلی مداخله سدیاد بار  

نیز در صورتی که در مطالعا  بومی گنجاند  شوند، به غنا و  (-Value of Information -VOI)مطالعه تعیین ارهش اطالعا 

 ها خواهند افزود. گذاری آنرثیأت
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9فصل   
 

 شبکه ملی تحقیقات سرطان  سیاستی های توصیه مجموعه

 تراستوزوماب داروی مدیریت با ارتباط در

 

 مثبت  HER2احراز موارد 

در تعیین بیماران نیازمند به دریافت دارو و در   HER2 های تشخیصینتایج آزمون با توجه به اهمیت باالی -1توصیه 

نتیجه تعیین بیماران نیازمند به دریافت حمایت مالی، توصیه میشود راهکارهایی برای ارزیابی و تضمین صحتت نتحایج   

و آزمایشگاه مرجع سالمت در نظحر ررفتحه    شناسی در تعامل با انجمن متترم آسیب  HER2های تشخیص مواردآزمون

 اندیشی کارشناسی در این خصوص به دقت پیگیری رردد.صوبات جلسات همشود و م

، آزمون هیبریداسیون درجا به عنوان HER2برای تعیین تکلیف موارد بینابینی در آزمون ایمونوهیستوشیمی  -2توصیه 

شحود  آزمون، توصحیه محی  بر بودن این های ارجاع معرفی شده انجام رردد. با توجه به هزینهتست تکمیلی در آزمایشگاه

ها های تکمیلی را مورد حمایت قرار دهند تا نه بیماران نیازمند مجبور به پرداخت این هزینهمنابع یارانه دولت، این تست

رویه تعداد بیمحاران واجحد شحرایر دریافحت     منجر به افزایش بی HER2انگاری در تعیین قطعی وضعیت شوند و نه سهل

 د.داروی تراستوزوماب ررد

 سامانه ثبت اطالعات بیماران مبتال به سرطان پستان در کشور

های سامانه الکترونیکی اطالعات بیماران، دورنما و اهحدا  آن بحا در نظحر رحرفتن     شود سیاستتوصیه می -3توصیه

های سیاستگذاری وزارت بهداشت و سایر ذینفعان )متخصصان بالینی تشخیص و درمان، پژوهشحگران سحالمت و   حوزه

 1بیماران( مورد تدقیق قرار ریرد.

سامانه الکترونیکی اطالعات بیماران باید بتواند سه نیاز اصلی را برآورده نمایحد  تسحهیل فراینحدهای بحین      -4توصیه 

ها، تأمین اطالعات جامع )صتیح و با ها، الزام اجرای دستورالعملهای مختلف مراجعه بیمار و رفع رلوراهمراکز و بخش

 اثربخشی(. -های اقتصادی )هزینهب( جهت مطالعات علمی و بررسیپوشش مناس

                                                                        

انجام رسید هرچندسامانه برای برآورده نمودن نیازهای اولیه تنظیم شده و کارایی دارد لیکن ای که از عملکرد سامانه به در ارزیابی اولیه - 1
 های چهار ذینفع اصلی خود یعنی سیاستگذار، متخصصان بالینی، پژوهشگران و بیماران را به طور کامل برطر  ننموده است. هنوز نیاز
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شود یک سیستم ارزیابی مستمر کیفیت عملکرد سامانه با تمرکز بر ورود اطالعات به سحامانه )از  توصیه می -5توصیه

 1 ها( ایجاد رردد.جهت پوشش و صتت داده

های سامانه ملی ثبت اطالعات بیماران مبتال به دهشود یک سیستم انتشار و به اشتراک رذاری داتوصیه می -6توصیه

-اندرکاران در بخشسرطان پستان ایجاد رردد تا اطالعات ذیقیمت این سامانه در اختیار کلیه عالقمندان، به ویژه دست

أله اند  قرار ریرد. بدیهی اسحت ایحن مسح   های مختلف ارتباط با بیماران که در ورود اطالعات به سامانه مشارکت داشته

 شحود پروتکحل  عامل مشوق مهمی در باالبردن صتت و پوشش اطالعات در سامانه نیز خواهد بود. بنابراین توصیه می

 2 ها بعنوان مبنای عملکرد سیستم مربوطه تدوین رردد.ملی انتشار و به اشتراک رذاری داده

متشکل از نمایندران معاونت درمان  شود ستاد راهبری مدیریت داروهای پرهزینه ضد سرطان،توصیه می  -7توصیه 

وزارت بهداشت، معاونت تتقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، نماینده سازمان غذا و داروی کشور، نماینده شحبکه ملحی   

تتقیقات سرطان و نماینده آزمایشگاه سحالمت بحا دیحدی یکچارچحه بحه فراینحدهای داروی تراسحتوزوماب از تشحخیص         

هحا و  یل دارو و ارائه حمایت مالی انطباق سامانه با راهنمای تراستوزوماب و دیگحر دسحتورالعمل  نیازمندان به دارو تا تتو

  3های مرتبر نظارت نمایند و با توجه به تغییرات احتمالی در آینده، این نظارت به طور مستمر ادامه یابد.پروتکل

های قطب سرطان کشور اسحتقرار  بیمارستانشود تا حد امکان سعی شود سامانه الکترونیکی در توصیه می -8توصیه 

های مناسب پیشنهاد شده در این راهنما، اطالعحات مربحوط بحه تجحویز و تزریحق داروی      یابد و بر اساس مجموعه داده

درمانی و زیرنظر پزشک متخصص ثبت رحردد و ارائحه حمایحت    های شیمیتراستوزوماب به صورت آنالین توسر بخش

هحای  به بیمارانی باشد که اطالعات آنها در سامانه الکترونیک ثبت شده باشد. با این حال فحرم  مالی و ارائه دارو متدود

های پرشده در نقطه دیگری از استقرار تواند در اختیار بیماران قرار ررفته و در رردش کار تکمیل رردد. فرمکاغذی می

 های دیجیتال تبدیل شود.سامانه، به داده

                                                                        

هحا( ورود  های قطب و داروخانحه ورود اطالعات )آزمایشگاه پاتولوژی، بیمارستان این سیستم موظف خواهد بود در تعامل نزدیک با نقاط - 1
 همه اطالعات ضروری را تضمین نماید. همچنین با بررسی و چک اطالعات از صتت اطالعات ورودی اطمینان حاصل نماید. 

طالعات مربوط به خود انتظار دارنحد کحه در صحورت    ای در قبال ورود صتیح و دقیق اهای چنین سامانهبسیاری از تامین کنندران داده - 2

طلبد ها را میرذاری دادههای اشتراکهای این سامانه بهره ببرند. این امر استانداردهای این سامانه ملی بتوانند از دادهنیاز به استفاده از داده
 رسد. که تدوین و رعایت آن ضروری به نظر می

ترین ضامن اجرائی راهنمحای تراسحتوزوماب، بایحد بحا ایحن راهنمحا       مبتال به سرطان پستان به عنوان مهمسامانه ثبت اطالعات بیماران  -3

هحای  منطبق رردد، این انطباق متدود به ایجاد یا توسعه بخش تجویز یا تزریق دارو در سامانه نبوده و نیازمنحد دیحدی یکچارچحه از آزمحون    
 طه دارد.های مالی مربوتشخیصی تا ارائه دارو و حمایت
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 تحت درمان با تراستوزوماب حمایت مالی از بیماران

وزارت بهداشت، مربحوط بحه    12000021های مالی مربوط به دستورالعمل به منظور تسهیل ارائه حمایت  -9توصیه  

های رذشته به حمایت از تأمین داروی تراستوزوماب نیز العالج )که در سالهای صعبحمایت از بیماران مبتال به بیماری

های مالی مربوطه به صورت متمرکز نظارت رردد و تامین منابع مالی شود ارائه حمایته میاختصاص یافته است( توصی

شحود مبحال    همچنحین توصحیه محی    1مربوطه در فواصل زمانی مشخص و با برنامه از پیش تعیین شده تضحمین رحردد.  

تمرکحز قحرار ریحرد و از    در اختیحار مرکحز نظحارتی م    12000021یافته از ردیف بودجه مربوط به دسحتورالعمل   تخصیص

 های نظارتی متعدد پرهیز رردد. در کانون  2های مرتبرتخصیص چندرانه و موازی این ردیف بودجه یا سایر ردیف

شود میزان تامین منابع مالی مربحوط بحه   سازی استفاده از منابع مالی سالمت، توصیه میبه منظور بهینه -11توصیه 

 صعب العالج و همچنین درصد بودجه مالی مربوط به هریک از رروههحای بیمحاران    از بیماری هایدستورالعمل حمایت

، ارزش درمحانی   (Budget Impact)العالج بحا در نظحر رحرفتن مطالعحات علمحی چحون تحأثیر بحر بودجحه سحالمت          صعب

Therapeutic Value)  بار بیماری ، (Burden Of disease) اثربخشی -و در نیز هزینه (Cost- effectiveness) آن به انجام

 برسد.

ریرند را تحا  الزم است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یارانه بیمارانی که تتت پوشش قرار می -11توصیه 

به نتوی که بیماران نیازمندی که از پرداخت هر بخش از هزینه این دارو نیز ناتوان هستند از  3پایان دوره تامین نماید.

 4فت آن متروم نشوند.دریا

ای را هفته 9های مبتال به سرطان پستان اولیه، حداقل رژیم درمانی مالی در رروه حمایت شودتوصیه می -12توصیه

بندی ارائه شده در این دستورالعمل تعیین های هد  دریافت حمایت مالی بر اساس رروهتتت پوشش قرار دهد و رروه

   شوند.

                                                                        

ارائه یارانه حمایتی مربوط به بیماران یک فرایند پیوسته و مداوم است به همین علت وجود یک مرکز مسئول توزیحع یارانحه مربوطحه و     - 1
ریزی شده و در فواصل از پیش تعیین شده ضرورت موفقیت چنین برنامحه حمحایتی تلقحی میشحود. در غیحر ایحن       تأمین بودجه مداوم، برنامه

 رائه یارانه همراه با نارضایتی خواهد بود.  صورت ا
سازی اند، یکسانبه این دستورالعمل اختصاص داده شده 1390رسد چند ردیف بودجه در بودجه سالمت سال در حال حاضر به نظر می - 2

ریزی اندرکاران را در برنامهتهای مالی مربوطه خواهد شد و افزایش انگیزه دسها مسلما موجب کاهش سردررمی در ارائه حمایتاین ردیف
 و اجرای مدیریت این داروها به همراه خواهد داشت. 

دهد رایگان شدن هزینحه درمحانی،   % هزینه دارو نباشد. تجربه نشان می100شاید بهتر باشد تامین یارانه تا پایان دوره، به معنای تامین  - 3

 ان سهمی هرچند اندک در پرداخت هزینه مربوط به دارو داشته باشند.پیامدهای نامطلوبی را به همراه دارد. بهتر است بیمار
کحه در آن بحا    "یارانه فقیر به غنحی "این موضوع از مالحظات اخالقی برررفته شده است که راهی است برای جلوریری از بروز پدیده  - 4

 یرد که توان پرداخت بخشی از هزینه دارو را دارند.رانصرا  افراد نیازمند فاقد توان مالی کافی، یارانه صرفاً به افرادی تعلق می
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د حمایت مالی مربوط به داروی تراستوزوماب به صورت پرداخت هزینه به بیمار نباشد، بلکه شوتوصیه می -13توصیه

 به صورت ارائه داروی مورد نیاز صورت پذیرد.

به ارائه یارانه حمایتی بچردازد  "راهنمای بالینی تجویز تراستوزوماب"شود دولت تنها بر مبنای توصیه می -14توصیه

 از موارد توصیه شده پرهیز کند.و از ارائه یارانه در غیر 

 ارزیابی مدیریت داروی تراستوزوماب 

 های عملکرد و بحازدهی محدیریت داروی تراسحتوزوماب محورد     شود موارد زیر به عنوان شاخصتوصیه می -15توصیه

 ریری و بررسی مستمر قرار ریرند.اندازه

 و در رروه تتت درمان؛ پیگیری بیماران تتت درمان با دارو برای ارزیابی اثربخشی دار 

  ای؛ هفته 12ای با رژیم درمانی هفته 9مقایسه اثرات درمانی رژیم درمانی 

 اثربخشی درمان با دارو و اثر بر بودجه سالمت  -هزینه(Budget Impact) .مربوط به آن 

یحری بیمحاران در   رشناسی علمی کمک به تصحمیم شود با استفاده از راهنمای بیماران و روشتوصیه می -16 توصیه

های مبتنی بر بازاریابی اجتماعی( بحا بیمحاران مبحتال بحه سحرطان      استفاده منطقی از داروی تراستوزوماب )از جمله روش

 پستان، مصر  این دارو را تتت کنترل درآورند.

 

 



01فصل  
 

بهداشت وزارت سیاستی گیری های  جهت

 

 01/3/01های مطرح شده قبل از تاریخ گیریخاستگاه و جهت

توان به موضوع مأموریت محول شده به شبکه ملی تحقیقات سرراان  مررتب    بر اساس اسناد موجود موارد ذیل را می

 شود:می

هرای تحقیقرات و   مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت مقرر گردید معاونت 8811آبانماه سال  52در تاریخ  -

های تحقیقاتی تهیه نمایند و جهت تصروی  بره   فناوری  سالمت  غذا و دارو و آموزشی  چارچوبی برای شبکه

 شورای سیاستگذاری ارسال نمایند.

الگروی ادغرا    "ارح " دار در کشورهای اولویتمدیریت یکپارچه بیماری"در راستای مصوبه فوق  و با هدف  -

از سروی معاونرت    " (IT)  ثبتی و مبتنی بر زیرساخت الکترونیکی سراان پستان و مدیریت آن با رویکرد نظا

 گردد.تحقیقات و فناوری به شورای سیاستگذاری ارائه می

مدیریت یکپارچه "با هدف  "های تحقیقاتی در نظا  سالمتسیاست ادغا  شبکه"سند  81/5/8811در تاریخ  -

گیررد.  رت بهداشت ارح و مورد بررسی قرار میدر شورای سیاستگذاری وزا" دار در کشورهای اولویتبیماری

 "شبکه تحقیقات  آموزش و مراقبت سراان سرینه "به موج  این سیاست  مقا  محتر  وزارت  ارح تشکیل 

کنند. دبیرخانه این شبکه  در معاونت پژوهش و فناوری را رسماً اعال  می 11در وزارت بهداشت از اردیبهشت 

های علو  پزشکی کشور ها  موسسات تابعه و ادارات مرتب  و نیز دانشگاهسازمانها  گردد و معاونتتعیین می

 شوند. موظف به همکاری با دبیرخانه مذکور می

اولین نشست علمی با حضور جمعی از کلیه معاونین وزارت بهداشت و جمعی از متخصصان و   5/8811/ 51از  -

اولین جلسه شبکه فروق در محرل دبیرخانره امعاونرت      صاحبنظران مرتب  با موضوع از تهران و سایر شهرها 

 گردد.پژوهش و فناوری( برگزار می

پس از آن  اولین جلسه شورای راهبردی ارح فوق امتشکل از معراونین  مردیران و کارشناسران ذیررب (  در      -

 برگزار گردید.  81/7/11تاریخ 

 در جدول ذیل آورده شده است: اهم موضوعات مورد تصوی  در هر یک از جلسات شورای راهبردی ارح
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تاریخ جلسه 

 شورای راهبردی
 موضوعات مصوب

سامانه الکترونیکی مدیریت تحقیقات  آموزش و مراقبت از درمان بیماری سراان پستان  برا   - 81/7/11

های تحقیقات و فناوری  درمان  غذا و دارو و بهداشت تهیه شرده اسرت در   همکاری معاونت

بررداری نهرایی در سرکش کشرور برا      و فناوری نص  و جهرت بهرره  محل معاونت تحقیقات 

 مدیریت معاونت تحقیقات آماده گردد.

 دهنرده هرای ماراز انارا     آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشرت  فهرسرت آزمایشرگاه    -

 .دهد قرار سامانه اختیار در را FISH و IHC هایآزمایش

 هرای دسرتورالعمل  و هاآزمایش این اناا  جهت نمونه ارسال روند سالمت  مرجع آزمایشگاه -

 .برساند بهداشت وزارت درمان معاونت تصوی  به و تهیه را هاآزمایش این به مربوط

 هرای آزمایشرگاه  بررای  IHC آزمایش اناا  جهت آموزشی سمینار سالمت  مرجع آزمایشگاه -

 .گردد برگزار مااز

 اعرال   سرامانه  در درج بررای  را دارو کننرده توزیع هایداروخانه فهرست دارو  و غذا سازمان  -

 .نماید

 تاهیرز  اینترنرت  بره  دهنرد می اناا  FISH و IHC دهندهاناا  هایآزمایشگاه ارح  دبیرخانه - 87/1/11

 ؛نماید

انکباق سامانه الکترونیکی ارح با سامانه ثبت کشوری سراان توسر  معاونرت تحقیقرات و     -

 فناوری و اداره سراان کشور؛

فق  متخصصین انکولوژیست و رادیوتراپیست مااز به تاویز تراستوزوماب خواهند بود. ایرن   - 87/85/11

مسأله توس  معاونت محتر  درمان به متخصصین مذکور و توس  معاونت محتر  غذا و دارو 

 گردد.ها ابالغ میبه داروخانه

-تباط و اتصرال شررکت  های الز  جهت ارمعاونت محتر  غذا و دارو متعهد گردید هماهنگی -

های تأمین و توزیع داروی هرسرپتین بره مرکرز سرامانه ملری سرراان پسرتان در معاونرت         

 تحقیقات و فناوری را فراهم نماید.

پروتکل درمان سراان پستان با تراستوزوماب توس  شبکه تحقیقات سراان کشرور تهیره و    - 81/8/11

 تدوین گردد.

ای از متخصصین انکولوژی تشرکیل  نفرهمیته سهمقرر گردید جهت تدوین پروتکل مذکور ک -

 و اعضاء آن از ارف معاون محتر  درمان منصوب گردند.
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 ها های سیاستی در مورد تدوین دستورالعمل بالینی و تعیین اولویتگیریجهت

پروتکرل  کمیته راهبری مبنی بر مأموریت دادن به شبکه تحقیقات سراان کشرور در تردوین    81/8/11پس از مصوبه 

هرای  ساختار یافتره برا معاونرت   های نیمهدرمان سراان پستان با تراستوزوماب  ابتدا تیم ماری پروژه اقدا  به مصاحبه

های سیاستی نمودند. همچنین تریم مارری  سراختار    گیریمحتر  درمان و تحقیقات و فناوری برای تبیین دیگر جهت

 ائه نمود.مدیریت پروژه تدوین پروتکل را به صورت ذیل ار

 

  11/3/1309تاریخ  –وزارت بهداشت های معاونت محترم درمان دیدگاه

العالج را هرسپتین به خود اختصاص داده است. بنابراین مرا برا هرسرپتین    بیشترین هزینه در مورد داروهای صع  -

بررای همره بیمراران    کنیم که ابتدا برای این بیماری و این دارو و سپس کنیم ولی زیرساخت فراهم میشروع می

 های دیگر تعمیم یابد.العالج رشتههای صع سراانی و برای همه بیماری

یک سرال و   معاونت درمان و کل وزارت بهداشت در مورد موضوع هرسپتین و مدیریت آن دچار مشکل شده بود. -

سأله وزارت بهداشرت  معاونت محتر  تحقیقات و فناوری  آن معاونت را در جایگاه حل این مبا خواست نیم پیش  

 قرار داد. 

گیرد. یک شبکه براساس دسرتورالعمل مرورد توافر     شکل می (Guideline)نظا  کنترلی ما بر اساس دستورالعمل  -

هرا بردانیم چگونره منابعمران را     گیرد که بر اساس اولویرت صاحبنظران علمی و مورد تصوی  وزارتخانه شکل می

 العالج تعمیم بدهیم.های صع را برای همه بیماری مدیریت کنیم. این شبکه و نظا  کنترلی

هرای  و تما  داروخانره  HER2استان تما  آزمایش تشخیص  81تا ایناا شبکه کنترلی به جایی رسیده است که در  -

 توزیع کننده هرسپتین بر اساس ورود ااالعات بیمراران واجرد شررای  ااالعاتشران را در بانرک ااالعراتی وارد       

 شود.های معین مان تما  میتان دیگر را هم مستقر کنیم کار کلیه استانکنند. دو اسمی

 ها است که بر یک پروتکل درمانی تواف  کنند.ها و رادیوتراپیستحاال نوبت متخصصان بالینی شامل انکولوژیست -

این کار از این  ایم ونکرده Implementتاکنون در معاونت درمان دستورالعمل درمانی را به صورت فراگیر در کشور 

 نظر هم پیشرو خواهد بود. 

شرود. امرا برا    ما می دانیم که وقتی این جریان را شروع کنیم در کشور حتی موارد کاندید دریافت بیشتر هرم مری   -

دستورالعمل مورد تأیید و تصوی  باید بتوانیم به صورت سیستمیک مواردی را در اولویت و مواردی را برا اولویرت   

 دهیم.دستورالعمل را متخصصان بنویسند و ما آن را با امکاناتمان مکابقت می کم معرفی کنیم.

هرا  حراالت   ینرد آن آو برر اسراس بر   (…,NCCN, NICE)دهریم های مراجع علمی را مدنظر قرار میما دستورالعمل -

میم خواهد دهیم و در نهایت معاونت درمان وزارت بهداشت  تصهای مختلف قرار میمختلف بیماران را در اولویت

 العالج را به چه میزانی به موضوع هرسپتین تخصیص دهد.گرفت که بودجه یارانه حمایتی برای بیماران صع 
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بیمار واجد شرای  الز  داریم. فشار از بیرون وزارت بهداشت برا   5211میلیارد برای حدود  852بر اساس آمارها ما  -

را هم  جمهوریو ریاست ی کمیسیون بهداشت درمان مالسحتباید از میان خواهد رفت.  صحیش تدبیر اتخاذ یک

 که با فشار مرد  به وزارت بهداشت فشار نیاورند. مکلع کنیم

که متخصصان را قانع کنیم تا به اجماع برسند که منابع ما محدود است و باید اولویت بدهیم و اگر برخی این هنر  -

افراد علمی کشرورهای مختلرف و مارامع     اجماع رسید. از متخصصان هم به این قانع نشوند باید بین متخصصان

 ها بزنند.های خودشان را بگویند که حرف را آنالمللی باید دیدگاهبین

رسیم بر اساس دستورالعمل در سامانه ااالعات ثبت شود و کسی بیرون از این سامانه نمی در نهایت به جایی می -

ر مرورد جیر    دتواند دارو تاویز کند و در داخل این جمع متخصصان هم بر اساس دستورالعمل رفتار مری شرود.   

 ه دارو دریافت کنند. مرد  و جی  دولت باید مصرف دارو را بهینه کرد. نباید از هیچ کانالی غیر از این سامان

صدور احکا  به یک هیات بورد علمی اکمیته راهبری( و یک کارگروه ویژه اجرایری و پژوهشری در اسررع وقرت      -

 صورت خواهد گرفت.

 

 11/3/1309تاریخ  -های معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دیدگاه

کننرد و واجردین   سازوکاری برای ارزیابی اینکه آیا واجدین شررای  داروی تراسرتوزوماب را تارویز مری     از آناا که هیچ -

کنند وجود نداشت معاونت تحقیقات و فناوری با هدف حل مسأله پا میان گذاشت. بایرد گفرت   شرای  دارو را دریافت می

ان با هرسپتین در کشور بررای یکسرال( را داشرته    میلیارد تومان اکل هزینه تقریبی درم 852حتی اگر دولت توان تأمین 

مران کرم   اندازی شود که نحوه تاویز را چک کند. چه برسد که اکنون میزان اعتبارات مرالی ای راهباشد باید اول سامانه

 شود اجرایی خواهد شد.ای که اراحی شده پروتکلی که تدوین میاست. با سامانه

 د مرد  بدهند  فاصله فقیر و غنی بیشتر خواهد شد و عدالت سرالمت بهرم   حتی اگر هزینه داروی هرسپتین را خو -

و  FISHخورد. لذا اعتبارهایی را که داریم  اول برای سامانه هزینه خواهیم کرد. بعنوان مثال انارا  آزمایشرات   می

IHC .اعتبارسنای خواهد شد 

ه و ... به نحوی که اگر بره عنروان مثرال    همه چیز در سامانه هست  برچس  دارو  پزشکی که دارو را تاویز کرد -

 سازمان بازرسی هم خواست در خصوص یارانه هرسپتین تحقی  کند  بتواند به سامانه مراجعه کند. 

ایم که صرفاً در نوع خاصی از سراان پستان و بر ما در این سامانه فق  یک دارو  یعنی هرسپتین را انتخاب کرده -

د تا در صورت بروز مشکل  نظا  سالمت بهم نخورد. اما اگر این سامانه خوب روروی جمعیت محدودی به کار می

عمل کند  به عنوان الگویی در مرورد سرایر داروهرا بکرار خرواهیم گرفرت. در اول راه بایرد همره مروارد مسرتند           

(Documented) اش باید ثبت شوند. در کشورهای دیگر نظیر لهسرتان هرم ایرن    شود. هم شکستش و هم تاربه

 ای برای سایر کشورها باشد.تواند تاربهها هست. این کار ما میرفتاریگ
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دانیم که وضرعیت  دانیم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد  باید مدل را منعکف بگیریم. نمیبا توجه به اینکه نمی -

 موقع ما چه تصمیمی  ها مال وزارت بهداشت باشند  آنها سال بعد چگونه خواهد بود. اگر بگویند که صندوقبیمه

-دانیم که سال بعد اقتصاد کشور به چه سمتی میآوریم؟ نمیگیریم. آیا آن موقع داروها را به لیست بیمه نمیمی

 شود یا نه؟درصد سهم بهداشت از تولید ناخالص ملی محق  می 81رود. آن 

لمی موجود دستورالعمل مربواه بدون مالحظه اقتصادی و صرفاً بر اساس شواهد ع NICEو  NCCNمراجعی نظیر  -

 های موجود را تعدیل و بومی جدید تدوین کنیم  بلکه دستورالعمل Guidelineخواهیم کنند. ما هم نمیرا صادر می

 کنیم. می

گیری باید مردنظر قررار   را در تصمیم "بیماران"در مدل باید اشاره شود که چه کسی باید تصمیم اصلی را بگیرد. جایگاه  -

گیرری دخالرت   اغل  این جایگاه برای بیماران در نظر گرفته نشده است. در حالی که در آمریکا بیمرار را در تصرمیم  داد. 

گیرد. برای اینکه این انتقرال دانرش بره    کنند و او خود تصمیم میدهند. یعنی دانش و ااالعات را به بیمار منتقل میمی

افزاری کردن موجر  شرده کره    دهند. نر ر اختیار بیماران قرار میافزار دصورت دقی  صورت گیرد آن را به صورت نر 

توانیم در سامانه اراحی شده استفاده ها به مسأله ورود پیدا کنند. ما از این ظرفیت میصرفاً متخصصان بالینی و کمپانی

 کنیم.

ت. یعنری بعرد از   در این سامانه باید چندین سکش را در نظر گرفت. سکش نخست مدیریت در سکش بیمراران اسر    -

انتقال آگاهی به بیمار  خود وی باید بتواند تصمیم بگیرد. سکش دو  پزشکانی هستند که باید دارو را تاویز کننرد.  

ای را است. آیا دولت حاضر هست که چنین یارانه (Government)سکش سو  سیاستگذار است. سکش چهار  دولت 

 گیری روشن شوند.رای تصمیمدر بسته عدالتی وارد کند؟ همه اینها باید ب

گیری باید ااالعات و دانش الز  را تهیه کرد. سامانه باید برای چهار به همان نسبت برای هر چهار سکش تصمیم -

ایرم. روزی  کند  در سامانه آوردهسکش مذکور اراحی شده باشد. ما اکنون تما  ااالعاتی را که به بیمار کمک می

 شود  بالفاصله باید با بیمار ارتباط ااالعاتی برقرار کرد. ه میکه پاتولوژی بیمار تشخیص داد

از ارف دیگر این سامانه  مقدمات بحث پرونده الکترونیک بیماران را در بلندمدت فراهم خواهم آورد. با آنکه گفته  -

یرسراخت  شوند در کشور ما زهای پزشکی در آمریکا الکترونیکی میشود تا پنج سال دیگر بیست درصد نسخهمی

شناسرد. چرون   پزشکی نسخه الکترونیرک را بره رسرمیت نمری    این کار فراهم نیست. بخشی از آن جهت که نظا 

کنیم. یعنی باید بر اساس ااالعات سامانه به پزشک های حقوقی ما آماده نیست مابوریم دوگانه عمل زیرساخت

گوید که اش موجود است و سامانه می IHC و FISHنویسد  فردی است که اش را میبیمار بگوییم کسی که نسخه

 مثالً این تاویز مکاب  پروتکل هست یا نه.

شبکه تحقیقات  آموزش و مراقبت سراان سرینه  یعنری   در دو جلسه با اعضای اصلی شورای راهبردی اسیاستگذاری( 

مردیریت پرروژه تردوین     معاونت محتر  درمان و معاونت محتر  تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  ساختار پیشنهادی

دستورالعمل درمان با تراستوزوماب در سراان پستان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت اشرکل زیرر(. احکرا  مربروط بره      

 صادر گردید. 8/1/11کمیته راهبری پروژه در تاریخ 
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 نمودار ساختار پیشنهادی مدیریت پروژه تدوین دستورالعمل درمان با تراستوزوماب -1شکل 



11فصل  
 

 ها اولویت تعیین در اخالقی مالحظات

 

 چیمه باقری علیرضا دکتر

، عنهوان ماهال  بهه   عنوان یکی از اصول اصلی در نظام سالمت از مناظر مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.ه عدالت ب

 نیه   هها مهوردنظر اسهت.   ثروت و فرصت ،توزیع منابع ه خصوص در مواردی کهد اسالم بر رعایت عدالت در امور بیتاک

)و نظهام   های مهم در تقویت اعتماد بهی  مهردم و مام هه ک  هکی    رعایت عدالت در توزیع منابع سالمت یکی از مولفه

تداوم و کایداری برنامه های سالمت )توزیع منابع، ارتقها  سهالمت( ملهتل م     به همی  ترتیب، با د.سالمت درکل( می

 با د. رعایت عدالت می

امرای ای  اصل مناقشه و  یدر چگونگ استفاق نظر نظام سالمت ات رعایت اصل عدالت دررحال اگرچه در ماهیت ه به

مکاتب . 1را  اهد هلتیم البته ای  موضوعی است که در ت یی  مفهوم عدالت نی  بروز آن نماید.اختالف نظرها بروز می

ف ت ریه  (Utilitarian)عنوان ماال در مکتب سهودگرایی  ه مختلف اخالقی ت اریف متفاوتی از اصل عدالت ارائه میدهند. ب

نماید. در یک چنی  دیدگاهی زمانی بیان می"رسانی به بیشتری  ت داد افراد مام ه  بیشتری  سود " ساسا رعدالت را ب

داد برای بیشتری  ت  توان ادعا کرد که در توزیع منابع سالمت اصل عدالت رعایت  ده است و نتیجه آن سود بیشترمی

 بهر  نظام سالمت )دانلته و یا ندانلته( افراد مام ه مورد نظر بوده با د. دربلیاری از موارد  اهد هلتیم که سیاستگذار

هها، ارائهه   دادن به کیشگیری از بهروز بیمهاری  . ب نوان ماال اولویتکنندگیری میاساس همی  تئوری سودگرایی تصمیم

 با د.اساس همی  تئوری مورد حمایت می های عفونی بر، مبارزه با بیماری(PHC)خدمات بهدا تی 

سود و فایده بیشتر را  صرف (Consequentialist)کیامدگرا  و یا صرفاً (Deontology)گرایی مکاتبی چون وظیفهمقابل  در

و چهون نتیجهه سیاسهت اتخهاه  هده       یدانند و بر سایر ملائلمالک اخالقی بودن تصمیم و یا رعایت اصل عدالت نمی

ی، افهراد مبهتال بهه یهک بیمهار     ت هداد  هایی موضوعاتی به غیر از نمایند. در یک چنی  دیدگاهوظایف اخالقی تاکید می

 گیرد.همچون  دت بیماری )رنج( افراد نی  مورد تومه قرار می م یارهایی

 

 محدودیت منابع، عدالت، سیاستگذاری 

                                                           

هها همهه   ایه   "مای خهود  قراردادن هر چی ی در "،"هر فرد به اندازه سهم خود"،"برابری سهم " ،"تلاوی عددی"ی همچون فت اری -1

یهک از ایه  ت هاریف     عمل  اهد آن هلتیم ت یی  مصهادی  و کهاربرد ههر    آنچه که در اما ت اریفی است که از عدالت صورت گرفته است.

 اساس م یارهای مشخص آنرا تائید نمایند راهگشای رعایت اصل عدالت با د. گونه که همگان بر است آنانلته تون
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نمایهد  و بکارگیری اصل عدالت درتوزیع منابع سالمت بهروز مهی  حال با تومه به اختالف نظراتی که در ت یی  مصادی  

 ؟چگونه میتوان از رعایت عدالت در تصمیمات اطمینان حاصل کرد سؤال مهم ای  است که

که بتواند متضم  انطباق نحوه توزیع منابع محدود سالمت با  یابداهمیت ویژه می هایی  مدرکییبدون  ک نیاز به تب

امکهان ارزیهابی    که از قبل مشخص  هده با هد(  ها و م یارهایی )ومود چنی  مالکدر صورت عدم اصل عدالت با د. 

ه همگهان با هد ومهود نخواههد دا هت و گروههی )به        متفقاً مورد تأییدای که برنامه انجام  ده در نظام سالمت بگونه

سیاست اتخاه  ده خواهند خصوص مجریان( مدعی رعایت اصل عدالت و دیگران م ترض به عدم رعایت ای  اصل در 

در آن با تومهه بهه    "عدالت "در ادامه تالش  ده است تا مبحث اولویت بندی با تاکید بر نحوه مراقبت بر رعایت بود. 

 مقاالت و نو ته های م تبر تبیی   ود .

 

 (Priority setting)بندی اولویت

 :سطح به انجام میرسد، در سه مختلف ایبندی برای منابع موموددر قبال نیازهاولویت

اولویت بندی هایی که در سطح ملی یا استانی به انجهام میرسهند در   : (Macro allocation) تخصیص کالن منابع سطح 

خدماتی از سالمت که باید به رایگان ارائه  وند  ، سطح هلتند. ت یی  داروهایی که باید مورد ارائه یارانه قرار گیرند ای 

 بندی در سطح ماکرو هلتند. هایی از اولویت ماال

یا مراک  تحقیقاتی به  ها : اولویت بندی هایی که در سطح دانشگاه(Meso allocation)م ومتوسط تخصیص منابع سطح 

 بهرای ایه  سهطح از    برای طهر  ههای تحقیقهاتی  ماهالی      انجام میرسد در ای  سطح قرار میگیرد. اولویت ارائه بودمه

  بندی است. اولویت

بندی در سطو  فردی را  امل میشود. مانند تریاژ بیماران : اولویت(Micro allocation)میکرو خرد تخصیص منابع  حسط

 مرام ه کننده به اورژانس و غیره 

های سالمت در همه دنیا  و در همه سطو  آن یک چالش مههم  های سالمت در نظامسنجی برای همه مراقبتاولویت

یافته مومود ف ونهی دارد. سیاسهتگذار بهه    ها بر منابع تخصیصهمواره تقاضا برای ای  مراقبت ود چرا که محلوب می

ای باید سرمایه و منابع مالی اختصاص دهد؟ کدام داروها باید در فارماکوکه گنجانده  وند؟ کدام بیماران باید کدام برنامه

 های ویژه یک بیمارستان بلتری  وند؟در بخش مراقبت

 مولی های سالمت و نی  داروها و امکانات بهدا تی، الگوی همهسنجی مقبول و عادالنه در مورد مراقبتتبرای اولوی

ومود ندارد که کاسخگوی تمامی سواالت مذکور با د. به طور سنتی، رویکردهای اقتصاد سالمت به عنوان راهکارهایی 

-ای، تحلیل حا یهری ی برنامهاثربخشی، بودمه-ه ینه هایاند. اقتصاد سالمت )تحلیلسنجی ترویج یافتهبرای اولویت

سنجی در دنیای ها هلتند. مطال ات در زمینه اولویتگیری برای اولویتای( اب ارهای ضروری ولی ناکافی برای تصمیم

ترس قرار گیری دارند و در اغلب مواقع هنگام نیاز در دسدهند که ای  اب ارها نفوه محدودی در تصمیمواق یت نشان می

اثربخشهی قهرار   -های ه ینهه گذارند که مطال اتی مانند ارزیابیالمللی همواره بر ای  نکته انگشت میندارند. مجامع بی 

مختلهف و   (Values)ههای گیری سیاستگذار کمک کند، که در واقع خهود سیاسهتگذار بهر اسهاس ارزش    است به تصمیم
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تواند مواردی چون عدالت، ها میکنند. ای  ارزشی  مطال ات را ت یی  میمتفاوتی وزن و اعتبار اطالعات بکار رفته در ا

-گیری با د. تفکیهک ، و یا حتی رعایت دموکراسی در تصمیم 2دادن سالمت فرد بر سالمت امتماع، اصل نجاتترمیح

ا ت  هر یک از های فکور با دکند اما انلانسنجی کمک میها تا حدی به  فاف  دن فللفه اولویتکردن ای  ارزش

های اخالقی با تصمیمات اتخاه  ده موافقت یا مخالفت خواهند کرد. بنابرای  در  رایطی که ارزش مشترک مورد ارزش

تواند مشهروعیت )مقبولیهت(   می 3گیری ومود ندا ته با د، برکایی یک فرایند عادالنهتوافقی به عنوان راهنمای تصمیم

 نجی به ارمغان آورد.سگیری را برای اولویتنهاد تصمیم

بهرای انجهام    4بر اساس آنچه گفته  د رویکرد علمی )از فللفه، حقوق گرفته تا ک  کی و اقتصاد سالمت( بهه اخهالق  

گیر های حاکم بر نهاد تصمیمسنجی و ارزشسنجی کافی نیلت. چرا که بر اساس  رایط واق ی حاکم بر اولویتاولویت

مبتنهی بهر    5تجربهی  در آن  کل نگرفته است. به همان نلهبت، اتخهاه رویکردههای    کنندهو افراد و نهادهای مشارکت

ای کهه توامهان   اثربخشی نی  کافی نخواهنهد بهود. بنهابرای  رویکهردی بهی  ر هته      -کارامترهایی مانند اثربخشی، ه ینه

 ه با ند. کنندتوانند کمکگیرند میرویکردهای اخالقی و رویکردهای تجربی در دنیای واقع را در بر می

 ”Accountability for Reasonableness“سنجی رویکردی بها عنهوان   تری  رویکردهای اخالق محور اولویتیکی از مهم

بنها   "عهدالت "و  "مشهروعیت "سهنجی ی نهی   است. دانیل و سابی  ای  رویکرد را با تکیه بر دو کایهه اساسهی اولویهت   

  ود:نهادند.که با چهار  رط هیل سنجیده می

 گیری؛تصمیم ای  مبنای و هااولویت و هامحدودیت مورد در گیریتصمیم به :(Publicity) عمومی سیدستر -1

 ایه   کهه  ، 6گیریتصمیم مبانی سر بر گیریتصمیم در کننده مشارکت اعضای تواف  م نی به :(Relevance) ارتباط -2

 .آیدمی بدست رو مند بحث و اطالعات اساس بر تواف 

 سازوکار مشخصی برای درخواست بازنگری موارد چالشی ومود دا ته با د. که م نا ای  به: (Appeal) استیناف -3

بردن : منظور فشاری است که از طرف یک مرم ی نیرومند اغلب دولتی برای کیش(Enforcement)نیروی کیشبرنده  -4

 سه  رط فوق محق  گردد.

را در دستور کار خود قرار داده بهود، رویکردههای تجربهی     7کس از ارائه ای  مدل که به نوعی یک رویکرد باال به کایی 

سنجی را نشهان دهنهد.   با درک بیشتری از دنیای واقع در فرایند اولویت 8الزم بوده است که با رویکردهای کایی  به باال

تجربی  در اوایل قرن بیلت و یکم بر اساس مطال ات 9یکی از مهمتری  ای  رویکردهای تجربی به عنوان مدل الماس 

 های مرتبط با سالمت ارائه  ده است. های داروها و تکنولوژیدر ت یی  اولویت

                                                           
2 - Rule of rescue 
3 - Procedural justice 
4 - Ethical approach 
5  - Empirical approach 
6- Rationale 
7 - Top-Down Approach 
8 - Bottom-up Approach 
9 - Diamond Model 
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بندی داروهای مدید کره ینه از مملهه برخهی از   سینگر و مارتی  ارائه دهندگان ای  مدل  ش ومهی، آن را در اولویت

-تلف ملی و استانی )ایالتی( بکار بردهداروهای مدید ضدسرطان در کشورهایی مانند کانادا، نروژ و اوگاندا در سطو  مخ

  دهند عبارتند از:بندی را تشکیل میکننده اولویتومهی که عوامل ت یی اند. وموه مختلف ای   ش

 ها؛ گیری ت یی  اولویتکننده در تصمیمنهادهای مشارکت 

 گیری؛افراد درگیر در ای  فرآیند تصمیم 

 بندی؛م یارهای مؤثر در اولویت 

  ها؛گیری در مورد اولویتتصمیممبنای 

 گیری؛ وفرایند تصمیم 

  .سازوکارهای کاسخگویی به بازخوردها 

سنجی، ت یی  یک چارچوب یا بافتار بخشیدن به فرایند اولویتاز موارد فوق، نخلتی  ملأله برای مقبولیت و مشروعیت

اند یا بوسیله دولت و  وزارت بهدا ت ایجاد  دهبرای مشارکت نهادها است. ترکیبی از نهادهایی که به لحاظ ساختاری 

گیری توانند ای  تشکیالت نهادی را در تصمیمنهاد میهای مردمگیرند تا سازمانبخشی از اختیارات خود را از دولت می

 تقویت یا تض یف نمایند

ربخشهی بهالینی، سهطح    گیرنهد،  هامل اث  بنهدی مهورد تومهه قهرار مهی     های اولویهت مهمتری  م یارهایی که در فرآیند

اثربخشی، می ان دسترسی به  -تام، ه ینه های مایگ ی ، ه ینه، ومود یا عدم ومود درمان(Level of Evidence) واهد

  وند.های امتماعی و عدالت مطر  میدرمان، ت داد افراد مام ه بیمار، چالش

بنهدی ا هاره   ای از م یارهای اولویهت به یک مجموعه  بندی، باید اهعان نمود ای  مبنا عموماًاما در مورد مبنای اولویت

دهد، تلفیقی از گیری را تشکیل میها بر مرده  د. در واقع آنچه که منط  تصمیمآن نماید که ت دادی از مهمتری می

گیری توان توصیف  فافی از مبنای تصمیمبا د.  ایان هکر است که در متون مختلف نمیچند مورد از ای  م یارها می

 بندی داروهای ضدسرطان مدید مشاهده نمود. در اولویت

 ود. از اعالم ها تأکید میگیری در کمیتههای تصمیمسنجی بیشتر بر  فافیت در همه زمینهدر خصوص، فرایند اولویت

ها برای همهه  گاهرسانی و نی  فراهم نمودن امکان بیان دیدسنجی، تا ا تراک اطالعات و آگاهیت ارض منافع با اولویت

رود. دستیابی به اممهاع نظهرات، در عهی  حهال صهداقت و      سنجی به  مار میهای فرایند اولویتافراد از ام ا و ویژگی

ها اسهتقالل و آزادی عمهل دارنهد، ایه      ها و کمیتهدرستکاری و نی  ایمان دا ت  به ای  که هریک از اعضای کارگروه

 فرایند را هرچه بهتر خواهد نمود.

ها در صورت دستیابی به  واهد علمهی و مباحاهات مدیهد    در نهایت درنظر گرفت  فرایند استیناف و بازنگری در اولویت

های سنجی است که مورد نظر قرار گرفته است و یکی از توصیهیکی از اصول و نکات مهم در رعایت عدالت در اولویت

 ارائه  ده به سیاستگذار نظام سالمت است.

 ای و یها  ومههی یاد هده، حهداقل چههار گهروه از عوامهل زمینهه       ه در  کل آورده  ده است عالوه بر  شهمانگونه ک

 ها ومود خواهند دا ت: گر هم در اغلب فرایندهای ت یی  اولویتمداخله

 های بیماران؛گروه -
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 صنایع دارویی؛ -

 های عمومی؛ و رسانه -

 سیاستمداران. -

 
 ای )مداخله گر( در فرایند تدوین اولویت ها فاکتورهای مؤثر و عوامل زمینه -2شکل 

 

الذکر با یکدیگر بپردازند، بر اساس یافته های ایه   انطباق دو مدل فوقژیبلون و همکاران س ی کردند تا به مقایله و 

را میتوان چهار هدف مت الی برای هر فرایند اولویت   13کذیریو ملؤولیت 12، کاسخگویی11،  فافیت10محققی  م قولیت

 سنجی به حلاب آورد.

های عادالنه برای رسیدن به آنها است و یکی توان گفت که اتخاه تصمیمات عادالنه در گرو انجام فراینددر نهایت می

از مهمتری  اب ارهایی که میتوان برای اطمینان از عادالنه بودن تصمیم بکار گرفت، ارزیابی روند اتخاه تصمیم و نحهوه  

 امرایی  دن آن است. 

 

 اخالقی  از نظر تراستوزومابتحلیل روش فعلی در نحوه پرداخت یارانه 

 

                                                           
10 - Reasonableness 
11 - Transparency 
12 - Responsiveness 
13 - Accountability 

 هارسانه بیماران

 سیاستمداران صنعت 
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توان از دو منظر تخصیص کالن و تخصیص خرد را می یارانه داروی تراستوزوماب در کشور، ف لی نحوۀ کرداختروش 

 منابع مورد تحلیل قرار داد:

 

  (Macro-allocation)از نگاه تخصیص کالن منابع  -الف

 از محهل ردیهف بودمهه حمایهت از بیمهاران       89سهال  در های م اونت محترم درمهان وزارت بهدا هت،   بر اساس گفته

         دارو ایه   فقهط بهه   3/1 حهدود  ت ل  گرفته است که از ای  مبلغ در سرطانمبتال به بیماران  های بال الج، بودمهص ب

یک چنی  وض یتی با تومه به مفهوم عدالت در توزیع منابع، بلیار سهخت   ( اختصاص داده  ده است. درتراستوزوماب)

مفاهیم مختلفی از  به ای  م نا که با ومودمنطب  برعدالت تفلیر نمود.  خواهد بود تا بتوان یک چنی  تخصیص منابع را

   هده از عهدالت   یبها ههیی یهک از مفهاهیم تبیه      ورد ای  داروم روش ف لی تخصیص منابع در ،توزیع منابع عدالت در

بهازبینی  در تخصیص ای  دارو بایهد   Marco-allocation از منظرکه  توان اینگونه بیان نمودبنابرای  می .همخوانی ندارد

 صورت گیرد. 

 (Micro-allocation)از نگاه تخصیص خرد منابع  -ب

علیرغم تخصیص یک سوم از بودمه حمایتی بیماران مبتال به سرطان به ای  دارو، ای  مقدار از بودمه در سال گذ ته، 

 دهد. مورد حمایت قرار می تنها ده درصد از بیماران وامد  رایط دریافت ای  دارو را در کشور

 

 نحوه پرداخت یارانه از نظر -ج

تدوی  گردیده است کرداخهت یارانهه بهه بیمهاران نیازمنهد، کهس از        1386نامه کرداخت یارانه که در سال بر اساس آیی 

مشکالت گیرد. اما به علت امتماعی بیمار از سوی بخش مددکاری بیمارستان انجام می-فرایندبررسی  رایط اقتصادی

تا به بیماران یک سهوم از ه ینهه    همقرر گردید نامه امرایی نشده است و به عوضامرای ای  فرایند، ای  بخش از آیی 

اما به علت باال بودن قیمهت ایه  دارو، تقریبها اغلهب      درمان با تراستوزوماب داده  ود و مابقی را خود بیمار مهیا نماید.

کنند یها  اثر اکتفا میمدت کم% از ه ینه نیلتند. بنابرای  یا فقط به یک درمان کوتاه70بیماران نیازمند، قادر به کرداخت 

کنند. به ای  ترتیب هرچند فللفه ومودی ای  یارانه حمایت از بیماران نیازمند بوده اسهت  از دریافت دارو صرف نظر می

کنند و ای  نوعی یارانه فقیر به رانه را دریافت میفقط گروهی از بیماران که قادرند مابقی مبلغ درمان را کرداخت کنند یا

 کند. غنی را ایجاد می

دلیل اول اینکهه   :ورت نگرفتص درمانی به دو علت هرگ های کانادا ارائه داروهای گرانقیمت  یمیاستان در ت دادی از

مشخص گردید که بلیاری از بیماران امکان کرداخت سهم خود در استفاده از ای  داروها را ندارند و دیگر اینکه با تومه 

کرداخت یارانه ای  داروها به علت بارمالی بلیار  های  ایع مالی از ابتدا مشخص بود که چنی  سیاستی دربه محدودیت

 اند.زیاد آن کایدار نخواهند م
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خیر  گیرند قادر به کرداخت سهم خود خواهند بود یامی لیلت دریافت یارانه قرار دربنابرای  بررسی اینکه آیا بیمارانی که 

-ضهروری مهی   داخت یارانه میتواند کایدار با د بلیاربینی منابع مالی اتخاه یک چنی  سیاستی در کرو اینکه آیا با کیش

   با د.

 هاتوصیه

 منابع براساس اثر بخشی این دارو الف( توزیع

نظهر   و تغییرات واضح آن( و باهمانطور که ا اره  د با تومه به تخصیص منابع مالی ای  یارانه بطور سالیانه ) -1

بینی  ده، ت دادی از بیماران که بخشی از یارانهه  علت عدم تحق  تامی  منابع مالی کیشه به ای  مطلب که ب

یا قطع منابع مالی بازخواهند ماند. چنانچه بتوان مشهخص   درمان به علت کاهش و دامهاند از ارا دریافت کرده

نمود که عدم اتمام دوره درمان به طور صحیح اثربخشی درمان با ای  دارو را بطور مشخص محدود یا بهدون  

ای اسهت  ئلهیک چنی  رو ی نتیجه چی ی م  هدر دادن منابع مومود نخواهد بود. ای  مل نماید. درتأثیر می

 عادالنه منابع دارد. که مغایرت کامل با مالحظات اخالقی در توزیع 

تواند مالک دریافت یارانه تا اتمهام دوره درمهان )بها تضهمی      یک چنی  بازنگری زمان مرام ه بیماران می در

ریافت یارانهه  ای  مدل هدف ای  است که بیمارانی که وامد د کامل کردن دوره درمان( قرارگیرد. در بیشتر در

کمک ای  یارانه به اتمام برسانند. بدیهی است که در ای  روش ت داد  خود را با مانیخواهند بود بتوانند دوره در

 کمتری از بیماران دوره درمان خود را کامل نموده و منابع صرف  ده اثربخش بوده است. 

هفتهه( میتوانهد بطهور قابهل      52هفته بجهای  9)تر چنانچه مطال ات انجام  ده تائید کند که دوره درمان کوتاه -2

تهری از  توان با اتخاه کروتکل درمانی در زمان کوتاهتر تخصیص مناسبقبولی اثربخش با د بدی  طری  می

مندی ت هداد بیشهتری از بیمهاران    ای را مورد تومه قرار داد. اتخاه یک چنی  تصمیمی مومب بهرهمنابع یارانه

 خواهد  د. 

 های پزشکی درمان با این داروسیوناندیکا ن دقیقعییب( ت

 .با د )نلبی/ قط ی(های طبی متفاوت میارائه یک روش درمانی و یا تجوی  یک دارو اندیکاسیون تومه به اینکه در با

 تواند تجوی  آنهای قط ی میهای درمانی استفاده از ای  دارو و مشخص کردن اندیکاسیوندقی  اندیکاسیون یی ت لذا 

در مراحهل  ) بیماران متاسهتاتیک/بیماران   ماید.به اثبات رسیده است محدود ن به مواردی که تاثیر قابل قبول ای  دارو را

 تواند تهاثیر بهه سه ایی در تخصهیص منطقهی ایه  یارانهه براسهاس         / بیماران با مارکر مابت/و غیره (. ای  امر میاولیه

 های تخصصی علمی مربوطه در ت یی  ای  مالک ها بلیار مهم  های علمی دا ته با د. بدون  ک نقش انجم مالک

تواند بلتر مناسبی را برای لحاظ در یک چنی   رایطی خود می" (Priority setting)ها تدوی  اولویت"با د. بنابرای  می

      کردن اصل عدالت در توزیع منابع ایجاد نماید.

 

 منابع



 611  ایران در ضدسرطان ( پرهزینه) جدید داروهای مدیریت و سیاستگذاری -در سرطان پستان تراستوزوماب راهنمای
 

 

1. Daniels N; Accountability for reasonableness: fair process in priority setting; BMJ 2000; 

321:1300-01. 

2. Singer P A, Martin k D, Giacomini M, Purdy L; Priority setting for new technologies in medicine: 

qualitative case study; BMJ 2000; 321:1316-19. 

3. Martin k D, Pater J L, Singer P A; Priority setting for new cancer drugs: a qualitative case study; 

The LANCET 2001; 358: 1676-80. 

4. Gibson J L, Martin D K, Singer P A; Priority setting for new technologies in medicine: A trans-

disciplinary study; BMC Health Services Research; 2002, 2:14, 1-5. 

5. MacKenzie R., Chapman S.,  Salkeld G., Holding S; Media influence on Herceptin 

6. subsidization in Australia:application of the rule of rescue?; Journal of the Royal Society of 

Medicine; 2008, 101: 305-312. 



21فصل  
 

 به ضدسرطان دیجد یداروها تیریمد دری اقتصاد مالحظات

 تراستوزوماب ژهیو

 

 زادهدکتر عباس کبریایی

 فردکتر میثم سیدی

 های اقتصادیسیاستگذاری دارو بر اساس ارزیابی

یافتره بروراردار اسرت     ترری  ردرد در وررارهای تاسر ه    های بخش سالمت از سریعهای دارویی در میان سایر هزینههزینه

گیرری و سیاسرتاراری را   علمری و دییرت تیرمی    های ها، لزوم تدوی  روشمدیریت منابع محدود مالی و ردد فزاینده هزینه

هرای ایتیرادی بررای    یافتره از دانرش ایتیراد سرالمت و ارزیرابی     تر نماده است  امروزه در اغلب وررارهای تاسر ه  پررنگ

هرایی وره از   داد  از جملره زمینره  گیری در ویاص تنظی  بازار سالمت استفاده میسیاستاراری در حازه سالمت و تیمی 

داد، ت یی  میرزان و نحراه پادرش مرالی و     اثربخری استفاده زیادی می-رزیابی ایتیادی ویاصاً مطال ات هزینهمطال ات ا

های داروییست  ای  ماضاع در بروی ورارها مثل انالستان، استرالیا و وانادا بره میرزان زیراد و در بروری مثرل      تامی  هزینه

ای بره بررسری   ت یی  و تنظی  می داد  ولمنت و همکاران، طی مطال ه ایاالت متحده به میزان ومتر تحت تاثیر ای  مطال ات

هرای دارویری در   های مرباط به پادش هزینهگیریاثربخری در تیمی -میزان و نحاه استفاده از مطال ات اثربخری و هزینه

 استفاده ورد: تاان ماارد زیر را ورارهای اناستان، استرالیا و وانادا پرداوتند  از نتایج ای  مطال ه می

  وجاد یک نهاد ویژه برای بررسی و اتخاذ تیمیمات بر اساس اصال ارزیابی ایتیادی در هر یک از ای  سه ورار

برر  دهنده به صرفه بادن و مافقیت استفاده از ای  ساوتار به ظراهر هزینره  و تثبیت ددن جایااه ای  نهادها نران

 بادد؛می

 هایی بیانار یابلیت تطبیت فرایندها بر اسراس دررایو و نیراز    در چنی  نهاد های ماجاد در فرایندهای حاو تفاوت 

 بادد؛گیری و سیاستاراری هر ورار میتیمی 

هزینه ورد به ازای هر نفر به  درصد از تالید ناوالص داولی
 دالر

امید به زندگی )سال در 
 زنان(

 ورار

 استرالیا 38 9955 5.9
 وانادا 38 9665 5.5
 ایرلند 35 9362 3.8
 ژاپ  36 9669 3.5
 ماناوا 39 7933 5.3
 سنااپار 39 567 7.9
 اسپانیا 38 5975 3.3
 سایس 38 9289 55.9

 بریتانیا 35   9793 3

 ایاالت متحده 32 99355 59.9



 461  ایران در ضدسرطان ( پرهزینه) جدید داروهای مدیریت و سیاستگذاری -در سرطان پستان تراستوزوماب راهنمای
 

 های درمانی با استفاده از چنی  نهادهایی با تاجه به تجربیات ایر نارانی ماجاد در ویاص محدودددن انتخاب  

هرای تکمیلری و یرا تخیریص دارو بره      سه ورار منتفی است  چرا وه وجاد ای  نهادها مان ی برای انجام پادش

    ( 5وند)جم یت واصی از بیماران ایجاد نمی

وننده به وارگیری مطال ات ایتیادی در عرصه ها، تاجیهگیریبندی در تیمی هر چند محدودیت منابع و لزوم اولایت

هستند، اما با نااهی به نسبت هزینه به یکی از پیامدهای اصلی )امید به زندگی( در ورارهای گاناگان  سالمت و دارو

ها و ارتقا س  امید به زندگی وجاد ندارد و میرف بیرتر، چنی  به نظر می رسد وه ارتباط مستقیمی بی  افزایش هزینه

ورد بیش به زندگی هر فرد در ایاالت متحده علیرغ  هزینه مندی بیرتر را در پی ندادته است  به عناان مثال امیدبهره

 (  )جدول مقابل(9از دو برابر، ومتر از ساونی  بریتانیا است)

 
 

 امید به زندگی و میزان هزینه ورد در بخش سالمت در ورارهای مختلف

 
 

 مخراطرات  و (Induced demand) القرایی  تقاضرای  وجراد  جملره  از سرالمت  برازار  اوتیاصرات  بره  تاجره  برا  امر ای 

 و گرانقیمت داروهای اثربخری حادیه میزان بادن واهنده همچنی   رسدمی نظر به تاجیه یابل (Moral hazard)اوالیی

 ایر    بادرد مری  مندیبهره میزان و هزینه ردد بی  ناهماهنای بر ماثر عاامل دیار از ییمتران نسبت به آنها، ترویب

 دده ترسی  والان سرطان درمانی مختلف هایپروتکل اثربخری و هزینه مقایسه ساسا بر وه مقابلنمادار  در ماضاع

 ترا  دارد دباهت دو درجه م ادله نمادار به بیرتر رابطه است مرخص نمادار در وه هماناانه(  9)بادد می مراهده یابل

 مستقی   وطی رابطه
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 ی داروهای اقتصادی در سیاستگذارکاربردهای اصلی استفاده از ارزیابی

هرای  گیرری ها و تیمی ای در سیاستاراریهای ایتیادی امروزه جایااه ویژههماناانه وه در مقدمه اداره دد ارزیابی

 (: 8تاان به ای  ماارد اداره نماد )اند  به صارت مرخص میحازه سالمت و دارو یافته

 تدوین بسته جامع حمایتی برای بیمه همگانی دولتی 

تاان بسته جام ی برای ت یی  وو مرری ولری نظرام بیمره     ها و محاسبه منابع و تاان تامی  میلایتاز طریت ت یی  او

 تدوی  نماد تا از ای  طریت بتاان بهتری  پادش را با منابع ماجاد ایجاد نماد 

 مذاکرات در قیمت 

ت جدید را براورد نماد ایر   تاان ارزش وای ی به ازای منف ت عایدی فرآورده و مداوالاز طریت محاسبات ایتیادی می

وند، همچنی  ت یی  اولایت ها و رود  نمرادن وزن  گراری ومک میزنی سیاستارار در زمینه ییمتامر به یدرت چانه

 ونندگان سالمت راهارا می بادد بخرهای مختلف نیز در مراورات سیاستارار با تامی 

 تدوین راهنماهای اقدامات بالینی 

های تدوی  مطال ات ارزیابی ایتیادیست وه دامات بالینی در پزدکی بر اساس دااهد، یکی از بالدر تدوی  راهنمای ای

 وند سازی تیمیمات ومک دایانی میبه یابل مقایسه ددن نتایج و یکپارچه

 ارتقا ارتباطات با متخصصان عرصه سالمت 

ام سالمت از سیاسرتاراری گرفتره ترا    های مختلف نظهای ایتیادی زبان مرترک بی  متخییان عرصهزبان ارزیابی

اندرواران نظام سالمت منتقل تااند منایات واد را به سایر دستبالی  به دمار می رود و سیاستارار با ای  زبان بهتر می

 ونند 

 

در سیاستگذاری نظام سالمت در   موانع استفاده از ارزیابی های اقتصادی

 کشورهای در حال توسعه

ای برای به وار بردن ارزیابی ایتیادی در ورارهای آسریایی  ها و عاامل بازدارندهالرور، محدودیتدر ونار مزایای فاق

وند  ای  ماارد را می تاان به صارت زیر تقسی  بندی )در حال تاس ه( وجاد دارند وه استفاده از ای  ابزار را محدود می

 (:8نماد)
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 موانع مربوط به تولید اطالعات اقتصادی 

های بامی و مرباط بره منطقره وراد اسرتفاده وننرد در      دهند برای تیمی  گیری از دادهستاراران ترجیح میاغلب سیا

حالیکه اغلب مطال ات ارزیابی ایتیادی مرباط به ورارهای تاس ه یافته است  از سای دیار سیاستاراران اغلب زمان 

-می منتظر بمانند  در صارتیکه محققی  تررجیح مری  تاانند برای انجام مطال ه باومی برای تیمی  گیری دارند و نمی

دهند تا زمان ماجاد بادن داده ها بامی منتظر بمانند  سیاستاراران در زمان مای یت ایجاد دده برای اعمرال تیرمی    

های میرف بامی و تقایرت  نیاز به حمایت اطالعاتی ارزیابی های ایتیادی دارند اما محققان اغلب در پی تکمیل داده

ها وااهد گرادت  چرا وه پس از استقرار و فراگیری های ایتیادی اثر ومی بر سیاستاراریل ه هستند  لرا  ارزیابیمطا

داد  همچنی  نباد یک اسلاب و الاای مرخص در اغلب ورارهای در یک مداوله، حرف و تغییر آن بسیار دداار می

 وند حدود میحال تاس ه استفاده از مطال ات صارت گرفته را دداار و م

 موانع مربوط به بستر تصمیم گیری 

 تاان به صارت زیر بیان ورد:مهمتری  ای  گروه از ماانع را می

 نا آدنایی و ومباد آگاهی سیاستاراران نسبت به مفاهی  ارزیابی ایتیادی؛ -

هرای  یج ارزیرابی انتظارات اجتماعی از سیاستارار وه در بسیاری از ماارد ایر  انتظرارات در مقابرل اطالعرات نترا      -

 ایتیادی یرار می گیرد؛

 ها ها و سیاستاراریگیرینقش سیاست و تاثیر مسائل سیاسی بر تیمی  -

 مباحث فلسفی و اخالقی 

( وه مبنای مطال ات ارزیابی ایتیادی بر آن یرار گرفته، تنها نااه Utilitarianismگرایی اوالیی )واضح است وه نااه فایده

 -ق نیست و به تبع میزان مقبالیت نتایج ای  رودها نزد سیاستاراران بره نراع ناررش فلسرفی    حاو  در فلسفه و اوال

 گردد اوالیی حاو  بر آن جام ه باز می

 های افزایش زمینه به کار گیری ارزیابی های اقتصادی و غلبه بر موانعراه

 اان به صارت ذیل والصه نماد: تهای ایتیادی را میهای افزایش به وارگیری ارزیابیبروی از مهمتری  راه

 های انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی بومی:استانداردسازی روش 

 نتایج مطال ات در زمان مارد نیاز آماده و مارد استفاده یرار گیرد؛ -

هرای ایتیرادی در مطال ره    های ارزیرابی ها برای انجام مطال ات مرخص داد  )اصال ت یی  اولایتبندیاولایت -

 ت و همکاران اداره دده است (یاتاساما

 های ایتیادی؛آمازش سیاستاراران برای آدنایی با مفاهی  ایتیاد سالمت و بهدادت و ارزیابی -

 آمازش مردم اجتماع؛ -
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 سازی فرایند انجام و اعالم نتایج مطال ات برای جلب اعتماد همه ذینف ان؛دفاف -

به عناان مثال عالوه بر اهمیرت محاسربه اثربخرری،     ها،گیریها در تیمی دویل نمادن سایر مسایل و ضرورت -

 مباحث مرباط به عدالت در تازیع نیز مارد تاجه یرار گیرد  

 های اخالقی و انتقادات موجود در زمینه ارزیابی اقتصادی و کاربرد آن در ها و اشاره به بحثمحدودیت

 سیاستگذاری سالمت

های نظام سالمت وه منجر به وراهش و  گیری در سیاستاراریتیمی در به وارگیری مطال ات ارزیابی ایتیادی برای 

اوالیی مت ددی مطرح گرته  -ها و سااالت فلسفیداد بحثها آحاد جام ه میافزایش دسترسی به مداوالت و درمان

داد  نخستی  ساال در ویاص نحاه ت یی  میزان بادجه تخییص یافته به سرالمت در مقابرل سرایر واالهرا و     و می

های والن سیاسی صارت مری  ودمات، از ول منابع جام ه است  اغلب پاسخاایی به ای  ساال از طریت سیاستاراری

گیرری ورالن بردون    گیرد و در صارتی وه نهاد واحدی متالی ولیه ماارد مرباط به نظام سالمت نبادرد ایر  تیرمی    

  ( 7داد)های یکی دو ساله محاسبه میمحاسبه دییت و بر اساس برآورد هزینه

 از سراال  ایر   به پاسخاایی برای گیرد  می ت لت بیماری و نیاز هر به وه مناب ی است میزان ویاص در ب دی ساال

 از  بادرند مری  گفتاا و بحث محل واد نیز مباحث ای  وه دادمی استفاده بیماریها بار مباحث و DALY وQALY مفهام

 بهینه تازیع در ما هدف از بخری تااندمی صرفا اثربخری ارزیابی رایب ابزاری عناان به  QALYوارگیری به دیار سای

 هزینه ایتیادی ارزیابی مطال ات در  نیست وارگرا چندان تازیع نحاه و تازیع عدالت ویاص در و وند تامی  را منابع

 ای  در مثال عناان به  گیردنمی یرار تاجه مارد QALY از مندیبهره و تازیع نحاه و دادمی محاسبه QALY هر ازای به

-گران و واص داروهای مارد در ماضاع ای   باد وااهد نفر یک زندگی روز 592 م ادل نفر 592 زندگی روز یک نااه

 تراان مری  میزان چه تا وه وندمی مطرح فلسفی اوالیی جدی هایبحث دارند، یبالی یابل اثربخری-هزینه وه ییمت

 هزینه با دیاری داروی حالیکه در داد، اوتیاص اثربخش هزینه داروهای یک از فرن یک مندیبهره به را عمامی منابع

 ( 6و 9، 7بادد؟ ) ماثر زیادی ت داد برای تااندمی ترپایی  ومی یا و مساوی اثربخری

از دیار مباحث مطرح در ای  حیطه بحث ارزش حیات انسان و ییمت گراری آن است  از یک سا  جان انسران را غیرر   

گرراری و  ها به نراعی ناچرار بره ییمرت    دانی  و از سای دیار برای سیاستاراری و ت یی  اولایتگراری میییمت یابل

های بزرگ داروسازی از ای  حربه اوالیی برای افزایش ییمت داروهای دای   اغلب، دروتدهی حیات انسان میارزش

  ( 3گیرند)ییمت بادن جان انسان بهره میواد به بهانه بی

بدون دک در ای  مجال فرصت پرداوت  به تک تک مباحث فاق نیست، اما مراج ه بره مقراالت مرجرع و مررور ایر       

 مباحث برای سیاستاراران والی از لطف نخااهد باد  
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 داروهای جدید ضد سرطان و لزوم توجه خاص به آنها در سیاستگذاری

 های اخیرداروهای ضد سرطان جدید سال

سرال آمریکرایی    39یر با پیری گرفت  از مرکالت یلبی به عناان اولی  عامل مرگ افراد زیرر  سرطان طی سالهای او

میلیرارد دالر در   527های سرطان در ایاالت متحرده از  داد هزینه مستقی  مرایبتبینی میپیش ( 9دناوته دده است)

ده افزایش ییمت محیاالت جدیرد و  بالغ گردد، وه ای  ردد به دو علت عم 9292میلیارد در سال  538به  9226سال 

افزایش میزان میرف پدید وااهد آمد  در ایاالت متحده میرزان فرروش داروهرای ضرد سررطان جایاراه دوم پرس از        

سرال   52% ای  فروش حاصل از محیاالتی است وه طری  32عرویی را داراست و ای  در حالیست وه -داروهای یلبی

دالر برای هر ماه  9222  اغلب داروهای جدید با ییمتی م ادل و یا بیرتر از گردته م رفی و عرضه آنها آغاز دده است

 (  3وارد بازار می داند)

های دارویی از یک سا و نهادهای های مستقی  و غیرمستقی  باالی سرطان طی سالهای اویر تاجه ویژه دروتهزینه

به روند افزایش وهالت س  و ونتررل بسریاری از   سیاستارار را از سای دیار به سرطان م طاف ساوته است  با تاجه 

داد سرطان طی سالهای آینده هزینه بسیار بیرتری را باعث دراد  بره همری     و میر پیش بینی می عاامل دیار مرگ

دلیل، داروهای جدید ضد سرطان وه از میانای  ییمت باالیی ه  برواردارند مارد مطال ات مت ردد ارزیرابی ایتیرادی    

گیری در ویاص پادش اند  ای  مطال ات با هدف رود  وردن ارزش وای ی ای  داروها و ومک به تیمی یرار گرفته 

اند   نکته یابل تاجه در ویاص ای  مطال ات جمع بندی ها و یا ومک به میرف آنها طراحی و اجرا ددهای هزینهبیمه

آنها با سایر زمینه های دارویری مرارد مطال ره     اثر بخری میانای -نتیجه آنهاست وه تفاوت واصی را در میزان هزینه

اثربخری داروهای  جدید ضدسرطان وه تاسرو   -مقاله هزینه  979نران می دهد  در نمادار زیر نتایج مرور نظام مند 

گرینبرررگ و همکرراران در 

منترررر دررده  9252سررال

  ( 5آورده دده است)

 

 

هزینه باال و برخورد 

 هابیمه

 بررا درمرران برراالی هزینرره

 ضرررد جدیرررد اروهررراید

 هماناانرره ورره  سرررطان



تراستوزوماب ژهیو به ضدسرطان دیجد یداروها تیریمد در یاقتصاد مالحظات 561  

 

 لزوم لرا  وندمی وارد فرار هاهزینه مدیریت برای ها نیزبیمه داد بهمی بیماران به ومردک  هایهزینه تحمیل ماجب

 مری  نظرر  بره  ضرروری  دهرد  پادرش  را ماضراع  گاناگان اب اد وه هاییسیاست اتخاذ و داروها ای  ویاص در تدبیر

 ورار  بره  (Tier 4) چهرارم  حلقره  عناان تحت را جدیدی سیاست هماانی هایبیمه اویر سالهای یط رو ای  از(  3)رسد

بره   نسربت  پادرش  نحاه لحاظ از ییمت گران سرطان ضد داروهای پادش میزان است دده س ی آن در وه اندگرفته

ی داروهای برند ت یی  سرقف  سیاست ماجاد برا  یابد افزایش پادش میزان یابد وه تغییربه نحای  برند داروهای سایر

% هزینره هرا را   32پرداوت است به ای  م نی وه هرینه ثابتی ت یی  می داد وه اغلب بره صرارت میرانای  بریش از     

پادش می دهد  امکان اجرای ای  روش در مارد داروهای بسیار گران ییمت ضد سرطان وجاد ندارد، لرا بیمه هرا بره   

فرد نیازمند ای  دارو ها بادد سطح پادش دیاری )حلقره چهرارم( در نظرر مری     جای ت یی  سقف ثابت در مااردی وه 

 ریدارانمرکالت و تااندنمی دهد  البته ای  سطح پادش نیزمی پادش را داروها ای  هزینه% 82 تا 92 اغلبگیرند وه 

 ( 52نماید )را حل  داروها

برنرد، برر حسرب نترایج     یابی ایتیادی بهرره مری  از سای دیار در ورارهایی وه از نهادهای تیمی  گیر بر اساس ارز

های مختلف استفاده می داد، وه ایر  امرر سربب تفراوت دسترسری در      مطال ات از سطح پادش متفاوتی برای درمان

 مسراعد  نظرر  برا  اغلرب  سرطان ضد داروهای مارد در هاپادش ای  ( 55ورارهای مختلف به ویژه در اروپا دده است)

 ICER یبرال  مرارد  سرقف  ، NICE End of Life Criteria عناان تحت NICE 9225 سال یانان اساس بر  داندمی همراه

 92222 سرقف  ترا  دراند می آن پایان در عمرطال  افزایش ماجب اینکه به تاجه با سرطان ضد داروهای پادش برای

 هرایی  هزینره  از تاجهی یابل بخش Cancer Drugs Fund نام به دیاری ماسسه انالستان در البته  یافت افزایش پاند

 ای  از یاانینی وجاد  دهدمی یرار پادش تحت سرطان هایهزینه و داروها زمینه در  نیز  را نرسیده NICE تایید به وه

 دیارر  سای از و دادمی ییمت گران و واص داروهای به بیماران دسترسی سهالت و افزایش ماجب سا یک از دست

 یابرل  جام ره  سرای  از حیاتی داروهای روی بر ییمتی هر وه دادمی داروسازی یهادروت به م نی ای  القای ماجب

 و هرا  ییمرت  افرزایش  رونرد  ترردید  ماجب تااندمی مدت دراز در وه گرفت وااهد یرار پادش تحت و بادد می یبال

 وردمات  پادرش  بهینره  میرزان  و بیمره  ویاص در اصلی بحث ولی صارت به(  6) گردد عمامی بهره مندی واهش

 مرارد  و رایرج  اصرال  از کری ی دارد  برر  در را متفراوتی  های پاسخ متفاوت منظر از وه ستا هاییبحث دیار از درمانی

    (7)است آن های هزینه تحمیل و بیماری به ابتال دلیل به افراد ددن فقیر از جلاگیری لزوم ویاص ای  در پریرش

 به منجر دده وه ایجاد سرطانی بیماران و سرطان به نسبت یغات،تبل و هارسانه پرتیبانی با وه واصی جایااه مقابل در

 بررای  دلیلی م تقدند و نیستند ماافت نااه ای  با ای عده گرته، نیز آن هایهزینه یبال مارد هایهزینه سقف افزایش

 بیماران به نسبت ریت پیچیده و بیرتر ب ضا مرکالت با بیماران از بسیاری و ندارد وجاد سرطان دانست  بافته جدا تافته

  غیرمنیرفانه  را NICE سرای  از بیمراران  ای  برای پریرش مارد سقف میزان ارتقا و ونندمی نرم پنجه و دست سرطانی

   (6دانند)می

 با بیماری ای  بار از ومتر سرطان به یافته تخییص هزینه میزان چند هر وه ورد گیری نتیجه چنی  بتاان داید نهایتاً 

 اثرر  با غیرمنطقی وردهایهزینه تحمیل به منجر امر ای  نباید اما ،(55)است آن میر و مرگ باالی هاینههزی به تاجه
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 را منرابع  تازیع و تخییص علمی رودی با باید یا درایو ای  در  داد بیماران به باال اثربخری -هزینه و پایی  بخری

  ( 59باراری ) تنها ومردک  هایهزینه ای  با رفت  ولنجار در را بیماران یا و نمایی  بندیاولایت و مدیریت

 

توان از نتایج مطالعات اقتصادی سایر کشورها در سیاستگذاری تا چه میزان می

 استفاده کرد؟

هرای ماجراد و رونرد م رفری     هرا برا تاجره پیچیردگی    گیریهای ایتیادی در سیاستاراری و تیمی استفاده از ارزیابی

گیری و سیاستاراری مجالی بررای  نماید  از سای دیار فرصت محدود برای تیمی یر میناپرمحیاالت جدید اجتناب

های استفاده بهینه از نتایج مطال ات سایر ورارها انجام مطال ات بامی بایی نمی گرارد از ای  رو بررسی راه ها و روش

 رسد  برای سیاستاراران ضروری و مفید به نظر می

 -سرازی نترایج مطال رات هزینره    ز و همکاران به بررسی ای  امر با ماضراع انتقرال و برامی   به عناان مثال مطال ه اسر

پردازد  در ای  مطال ره سره مرحلره    ها و درایو ورار انالستان برای استفاده در هلند میاثربخری تراستازوماب با داده

  (:58اصلی در نظر گرفته دده است)

اند های مختلفی از سای پژوهراران مختلف ارائه دده: چک لیستتدوی  چک لیست جهت ارزیابی مطال ه ماجاد -

 داد چک لیست جامع، مانع و مختیر تهیه داد؛وه با بررسی آنها تالش می

 ارزیابی مطال ه ماجاد بر اساس چک لیست و یافت  ماارد محدود وننده انتقال نتایج؛ -

اثربخری بامی بر اساس محاسبات صارت گرفته حاصل از دو مرحله یبل برر نترایج مطال ره     -براورد میزان هزینه -

 ماجاد 

با تاجه به نتایج ارزیابی صارت گرفته در مارد مطال ه انالستان، ولیت و الاای مطال ه یابل تطبیرت و بخرری از   

یازی  دده و برا اسرتفاده از الارای ماجراد     های بامی جاها با دادهها نیز یابل انتقال ارزیابی ددند  سایر دادهداده

اثرر   -اثربخری تراستازوماب برای درایو هلند انجام گرفت  بر اساس نتایج بدست آمرده هزینره   -محاسبه هزینه

 بخری ای  دارو با تاجه به درایو هلند ومی باالتر از نتایج انالستان و در حد یابل یبال براورد دده است   

های ایتیادی در ورار هلند گیری و سیاستاراری مبتنی بر ارزیابیر به تسهیل و تسریع تیمی انجام ای  مطال ه منج

-گیری در ویاص پادش بیمه تراستازوماب در هلند صارت گرفت  ای  مطال ه مری دد و بر اساس نتایج آن تیمی 

بادد  البته باید ای  نکتره را در  گیری های ملی تااند الاای مناسبی برای اجرای مطال ات مرابه برای ومک به تیمی 

ها به یکدیار دبیه باده و ای  امر اعتمادپریری نترایج را براال   نظر گرفت وه درایو انالستان و هلند از بسیاری از جنبه

 ( 58برده است)
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 گیری در خصوص تراستوزومابسیاستگذاری و تصمیم

 مطال ات  دارد همراه به را باالیی درمان هزینه آن از استفاده وه است سرطان ضد جدید داروهای از یکی تراستازوماب

 بخرش  در مطال رات  ایر   نترایج  والصره  وه گرفته انجام دارو ای  اثربخری -هزینه بررسی ماضاع با ایتیادی مت دد

 ای  درباره مختلفی هایسیاست ورار، هر درایو و مطال ات ای  نتایج اساس بر  است دده ارائه گزارش ای  از دیاری

 در تراسرتازوماب گیرری در ویراص   تیرمی   ماضراع  با فنتاناز  ایمقاله به اینجادر   است دده گرفته پیش در دارو

 دد  وااهد نیازلند اداره

  وندمی گیریتیمی  دارویی هایهزینه پادش و فهرست به ورود ویاص در PHARMAC نام به مروزی نیازلند، در

 با وه ورد اتخاذ تیمیمی ماجاد ایتیادی و بالینی هایداده ولیه بررسی زا پس تراستازوماب ویاص در  مروز ای 

 می سینه سرطان درمان عناان به را تراستازوماب وه ورد اعالم  PHARMAC باد متفاوت زمان آن در رایج تیمی 

د یابل دفاع و علی رغ  بروارداری از دااه تیمی  ای   داد وااهد یرار پادش تحت را ایهفته نه رژی  اما پریرد

دد   مته  ظالمانه و آوردرم انسانی، غیر رفتاری به PHARMAC و دد مااجه ایرسانه ددید حمله بادالیل منطقی، 

و  ناعادالنه تیمیمی لزوماً سرطان ییمت گران هایدرمان از مالی های حمایت چنانچه گایی هر گانه محدود وردن

 نیازلند انتخابات به تبلیغاتی هجمه ای  هد و دالیل چندان مقبالیتی ندارد ظالمانه باده و تیمی  گیری مبتنی بر داا

 انتخابات در پیروزی از پس  نمایدیکساله  را تراستازوماب پادش پیروزی صارت در داد یال حاو  دولت رییب و رسید

 تیمی  ای   دد تامی  نیازلند بهدادت وزارت مستقی  حمایتی بادجه طریت از بلکه PHARMAC طریت از نه وعده ای 

 PHARAMC تیمی  به انتقادات اتفاق ای  از پس  نماد تحمیل جدید دولت به هزینه دالرنیازلند، میلیان 8.6 مبلغ

 با مقایسه در تر ارزان ولی بدتر گزینه انتخاب م نی به ای هفته 5دوره  از حمایت بادند مدعی مخالفی   ورد پیدا ددت

ی  ادعای مخالفی  بر اساس نتایج مطال ات بالینی ای صارت می گرفت وه از نظر ا  باده است یکساله گزینه

PHARMAC  در اعتبار آن تردید دده باد 

  گیریست تیمی  به ومک در QALY مفهام محدودیت به مرباط ددنادیده گرفته می انتقادات در وه مسائلی از یکی 

 بر صرف تاوید با ناعی به و وندنمی تازیع نحاه ویاص در یضاوت به ومکی دد اداره وه هماناانه مفهام ای 

QALY انتخاب از فایده بیرتری  اگر مثالً  گیرد می یرار( تازیع و     حیث از)بادن  منیفانه مقابل در بادن واب گاهی 

 ت ساو محروم و گزینه ای  انتخاب دارد اوتیاص جام ه از ای سنی واص گروه درمان به وه داد حاصل ای گزینه

 می نران گرفته صارت مطال ات باد؟ وااهد منیفانه و عادالنه ومتر بخری اثر -هزینه با دیار هایدرمان از سایری 

 به واهش میزان منجر تازیع ای  هرچند داند تازیع منیفانه و عادالنه منابع، دهند می ترجیح مردم اغلب وه دهد

 و اثربخری-هزینه مطال ات بر تکیه و وارگیری به در بیرتر تامل باعث ها بحث ای  بروز ول در  داد مندی بهره

در تیمی  گیری واد س ی دادت انجام دهد، تا  PHARMACواری وه   گردد می تازیع و عدالت مباحث به بیرتر تاجه

  با مهار هزینه مازاد بر ت داد محدودی از جام ه بتااند زمینه هزینه وردهای عمامی را افزیش دهد 

نیازلند، وه نمانه ای از تاثیر عاامل جانبی بر تیمی  گیری های حازه سالمت  در دده ایجاد ض یتو ویاص در

 سرطانی بیماران از حمایت البی نفع به امر ای  ظاهر به یکساله، هر چند یهزینه پادش و دولت تغییر از پس است،
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 تاانمی فرار با وه وند می القا چنی  جام ه به و رسد نمی نظر به منطقی و اصالی روش ای  اما وارده، ری 

باعث  امر ای   (57داد) تغییر بادند، دده انتخاب مطال ات و دااهد اساس بر اگر چه را گرفته صارت های سیاستاراری

اوالل در ساوتار تیمی  گیری در ویاص تامی  هزینه های گزاف و ومردک  روش های درمانی نای  می داد  و 

  یی  تر و هزینه باالتر را به دنبال وااهد دادت در دراز مدت بازده پا

 وضعیت تراستوزوماب در ایران

داروی تراستازوماب در حال حاضر در لیست دارویی ورار وارد دده و در حال میرف است و داید طرح ساال ورود به 

و واربردی نبادد  البته یکی از فهرست آن و پاسخ به ای  پرسش )با استفاده از نتایج مطال ات ایتیاد دارو( چندان مفید 

دهند، ساال مرباط به تائید و ورود به فهرست داروهاسرت وره   سااالت مهمی وه مطال ات ایتیاد دارو به آن پاسخ می

وند  تراستازوماب در های تحت حمایت و پرداوت از سای طرف سام اهمیت بیرتری پیدا میای  امر در مارد فهرست

های آنرا ها تمام و یا بخری از هزینههای فراگیر وراری نیست و صرفاً بروی بیمهدات بیمهحال حاضر در فهرست ت ه

 دهند  پادش می

هایی به بیماران مبتال و بادجه مرخص، حمایت هایهایی مانند ردیفتاونان وزارت بهدادت از محل 5836از سال 

بیمه نباده و اغلب به صارت تخفیف در ارائه دارو و ها به صارت پادش دهد وه البته ای  ومکنیازمند انجام می

گردد  نکته یالب تاجه در ای  میان پراوندگی و ب ضا نا هماهنای نهاد های حمایت وننده از بیمار و ودمات ارائه می

تامی  وننده مخارج داروست  به نحای وه در وزرات بهدادت حمایت از بیماران مبتال به سرطان پستان وه به 

گیرد و وزارت رفاه و تامی  های مختلف انجام میهای بادجه مختلف و در م اونتتازوماب نیاز دارند از محل ردیفتراس

دهد  در صارتیکه چنانچه ولیه ایدامات اجتماعی علیرغ  مسئالیت ت ریف دده، در ای  زمینه ایدام واصی انجام نمی

تر انجام تر و سادهتر وااهند باد و بررسی و ارزیابی آنها دییتهماهنگ، همراه و با حداوثر تمروز انجام داند، ماثر

ریزی در وااهد گرفت  همچنی  ای  امر ماجب افزایش پاسخاایی نهاد مرباطه و بدنبال آن افزایش دیت و برنامه

 گردد   تخییص بادجه ها می

رش دده است  حجر  یابرل تاجره و    میلیارد ریال گزا 835بیش از  5835هزینه مستقی  میرف تراستازوماب در سال 

میلیان ریال برای هر ویال است، وطر گرفتار دردن واناارهرای ایرانری در     93ییمت واحد باالی ای  دارو وه بیش از 

سازد  از اینرو لزوم تاجه به مباحث ایتیرادی ایر  دارو و ت یری  راهکراری     های ومردک  را محتمل میتنانای هزینه

رسد  همچنی  نااهی به روند میرف ای  دارو ردد سرریع میررف را نرران    وری به نظر میبرای حمایت از بیمار ضر

دهد  در جدول زیر جایااه هزینه میرف تراستازوماب در مقایسه با چند داروی ضد سرطان و گران ییمرت، و آمرار   می

 میرف دو ساله ای  داروها، آورده دده است:
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 9833 9831 سال

متیگرانق یداروها   

رطانس ضد  

( کشور ییدارو فهرست در ) 

 هزینه مصرف ساالنه

 )به ریال(

تعداد واحد 

مصرف شده از 

 دارو

 هزینه مصرف ساالنه

 )به ریال(

تعداد واحد 

مصرف شده از 

 دارو

BEVACIZUMAB 186,376,164,576 27,899 122,812,836,720 10,888 

CAPECITABINE 123,801,404,300 2,401,466 93,795,840,000 1,889,040 

DOCETAXEL 474,037,506,332 113,287 360,538,470,400 75,943 

GEMCITABINE HCl 182,160,299,690 168,885 157,648,758,420 139,894 

OXALIPLATINE 306,722,053,655 87,354 263,815,917,000 70,043 

PACLITAXEL 119,959,683,495 151,655 99,784,710,000 140,622 

TRASTUZUMAB 317,620,191,063 11,658 196,124,882,000 8,005 
 

بادد  با تاجه به ماارد فاق لرزوم اسرتفاده از   های دارویی میها نرانار وزن یابل تاجه تراستازوماب در هزینهای  داده

  دراد مری گیری در ویاص تراستازوماب بیش از پیش رود  اری و تیمی رنتایج مطال ات ایتیاد دارو برای سیاستا

های داولی وررار  های بامی و بر اساس اثربخری و هزینهست وه با دادهاتری  نتایج مرباط به مطال اتی یابل استفاده

اثرر بخرری در سرایر    -نتایج مطال ات هزینره  ای انجام نرده و صرفاًاما در حال حاضر چنی  مطال ه  محاسبه دده بادد

با استناد بره   ای بالینی بی  المللی، برای ومک به تیمی  گیری وجاد دارد ورارها و بر اساس اثر بخری وارآزمایی ه

-بدست آورد و ای  هزینره را برا سرایر هزینره     QALYتاان براوردی از هزینه تراستازوماب به ازای هر نتایج ماجاد می

 درمرانی همرافیلی،   تراان در مرارد دارو  وردهای نظام سالمت ویاصا دارو درمانی مقایسه نماد  ایر  مقایسره را مری   

ماارد هرینه دارو درمانی برا حمایرت   ای  و داروهای پیاند ولیه انجام داد  در اغلب  (MS)مالتیپل اسکلروزیس تاالسمی،

مندی تراستازوماب، داید بتراان پادرش دولتری ایر  دارو را     بهره-داد و درصارت برابری هزینهویژه دولت تامی  می

تاان بر اساس میزان بادجه تخییص یافته به پیرایری، ونترل و درمان سررطان  میگیری نماد  از سای دیار نتیجه

در وزارت بهدادت و وزن بار بیماری سرطان سینه و ت داد مبتالیان به آن در مقایسه با سایر سرطان هرا ریمری را بره    

ب در مقایسه با سایر مداوالت از ای  ری ، مبلغی متناسب با وارایی و اثر بخری تراستازوما  سرطان سینه اوتیاص داد

مرباط به سرطان سینه را می تاان به ای  دارو اوتیاص داد  در جدول زیر وض یت هزینه داروهای سرطانی در مقایسه 

 :با ول بازار دارویی ایران و جایااه تراستازوماب آورده دده است

 

 

 

 

)ریال( 9831حجم بازار دارویی ایران در سال  35,072,314,853,994  

)ریال( 9831حجم بازار داروهای انکولوژی در ایران در سال  2,597,748,303,975  

9831درصد سهم ریالی داروهای انکولوژی از کل بازار دارویی کشور در سال  7.41  

)ریال(9831حجم بازار داروی تراستوزوماب در ایران  317,620,191,063  

9831از کل بازار دارویی کشور در سال  درصد سهم ریالی داروی تراستوزوماب 0.905615134  

9831درصد سهم ریالی تراستوزوماب از داروهای انکولوژی در سال  12.22675001  
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داروهای ضدسرطان در سال های   

 (ردیف عقب) 89و  88( ردیف جلو)

 آمارنامه دارویی کشور -در ایران 89و  88میزان مصرف پرهزینه ترین داروهای ضد سرطان در سال های 

 ( ریال) 5835حج  بازار دارویی ایران در سال 

 (ریال) 5835حج  بازار داروهای انکالاژی در ایران در سال 

 (ریال)5835حج  بازار داروی تراستازوماب در ایران 

 

هرای  هرا در ترامی  هزینره   نااه سام مرباط به پادش بیمه داروهای گران ییمت است  با تاجه به فلسفه حمایتی بیمه

 هرای  های دروتتااند از اولایتاثر بخری مناسب، می -ان ییمت با هزینهرسد ورود داروهای گرومردک ، به نظر می

گر بادد  در ای  ویاص محاسبه هزینه پرداوتی بیمه ها برای تامی  بخری از هزینه داروهای ارزان و پر میرفی بیمه

ه تامی  بخری از هزینره  ونند و مقایسه آن با هزینمثل سرماواردگی، استامیناف  و     وه هزینه ومردکنی ایجاد نمی

-گیری برای بهباد نحاه پادش هزینه ها ومک وند  البته ولیره گمانره  تااند به تیمی دارو درمانی با تراستازوماب می

گیری در حالت ضرورت و درایطی مرابه آنچره بررای تراسرتازوماب اتفراق افتراده مطررح       های فاق برای تیمی زنی

تاان از طریقره  گردد میرود به بازار و میرف وه منجر به تردید تقاضا در جام ه میمیبادند و در حالت بهتر پیش از و

 نهادهای تخییی ماضاع مارد بررسی همه جانبه و علمی یرار گیرد و تیمی  اتخاذ دده اجرایی گردد             
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  جمع بندی و ارائه راهکار و پیشنهاد

گیرری در  ت جدید، تدوی  رودی ساوتارمند بررای برورارد و تیرمی    دار بادن ماضاع م رفی محیاالبا تاجه به ادامه

ویاص ای  محیاالت با استفاده از ابزارها و دانش بامی ماجاد و تاجه به اوتیاصات فرهنای، سیاسی و ایتیرادی  

 رسد ورار ضروری به نظر می

 تاان راهکارهای زیر را در تدوی  ای  روش به وار برد:به صارت والصه می

 د نهادی تخییی برای ارزیابی ایتیادی محیاالت جدید حازه سالمت و یا داروهای جدید و گرران ییمرت  ایجا  5

های ای  نهراد مری   تااند به عناان مراور سیاستارار ف الیت نماید  از جمله ف الیت)به صارت واص(  ای  نهاد می

 تاان به ماارد زیر اداره ورد:

 ، گزارش و ارزیابی مطال ات ایتیاد دارو؛  تدوی  چهارچاب مارد پریرش جهت انجام   5.5

 برای ایران؛ QALYبراورد و ت یی  سقف یابل یبال هزینه به ازای هر   5.9

ارزیابی ایتیادی محیاالت جدید برای ورود به بازار و ومک به تیمی  گیری با تاجه به سایر محدودیت ها   5.8

 و جاانب )سیاسی، اجتماعی و اوالیی و    (؛

 و تدوی  پروتکل های درمانی برای داروهای تایید دده؛ همکاری در تهیه،   5.7

 همکاری در ت یی  میزان و نحاه پادش هزینه های داروی جدید؛   5.9

 همکاری در ف الیت های آمازدی و اطالع رسانی برای اصالح الاای میرف جام ه و پزدکان متخیص؛  5.6

 همکاری در مراورات ییمت محیاالت؛  5.3

جمیع بادجه های سالمت برای دفاف سازی بیرتر و ومک به بادجره بنردی   یکپارچه سازی تیمی  گیری ها و ت  9

 علمی و همچنی  تقایت برد اجرایی سیاست ها و تیمیمات 

 آمازش و فرهنگ سازی  8

 آدنایی بیرتر سیاستاراران با مفاهی  ارزیابی ایتیادی و مبانی فلسفی و اوالیی آن  8.5

ه پزدکان متخیص و جلب نظر ایران به نقش ت یی  اثر بخری ب-آمازش مفاهی  ارزیابی ایتیادی و هزینه  8.9

 (؛59وننده ای وه بر عهده دارند)

آمازش عمامی اجتماع با هدف اصالح و ارتقا سطح بینش عمامی در رابطه با مالحظات اوالیی و ایتیادی   8.8

 دارو و درمان 

های ماجاد در لیسرت دارویری   عالوه بر ماارد فاق می تاان ایداماتی را جهت ونترل و واهش اتالف هزینه های دارو

 (:6و55ورار وه در حال میرف هستند به واربرد از جمله)

 مراورات ییمت و یافت  منابع مت دد تامی  برای ایجاد ریابت -

 حرف و واهش استفاده ناوارامد از داروهای گران ییمت -

 استفاده از آزمایرات ترخییی مناسب برای انتخاب دییت تر ماارد میرف -
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های سرطان نقش به سرزایی دارد  برا بریرراری ارتبراط     یااه پزدکان متخیص انکالاژی در ونترل هزینهتاجه به جا 

ای پزدکان حک  می ونرد وره بررای ارتقرا     ای وه دارند آگاه نماد  اوالق حرفهتاان ایران را از نقش ویژهمناسب، می

ادهای سیاستارار همکاری دادته بادند و با سالمت عمامی جام ه و واهش فرارهای ومر دک  مالی بر بیماران با نه

اثربخری مراروت نماینرد  مطال رات   -آمازش و آگاه سازی بیماران، در مدیریت تقاضای بازار با تاجه به دااهد هزینه

-مختلف در ای  زمینه تاثیر ارتباط پزدکان با بیماران در ومک به درک بهتر مفاهی  ایتیادی سالمت را یابل تاجه می

هرای  سازی آنها در ونترل هزینههای تجایز دده و آگاههمچنی  جلب نظر پزدکان به پیامدهای ایتیادی درمانداند  

 (    56غیر ضروری نقش ماثری دارد  )
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 31فصل
 

  تراستوزومابتراستوزوماب  ییدارودارو  مدیریتمدیریت  تطبیقیتطبیقی  مطالعهمطالعه

  مشابهمشابه  ییکشورهاکشورها  دردر

  لمللیلمللیاابین بین   مجامعمجامع  ییهاها  گاهگاهیدیددد  سیسیبرربرر  وو

 

 دکتر احد محمدنژاد

 دکتر صمد محمدنژاد

 خالصه اجرایی

 منتشترا پستتانا ستراانا بتها مبتت ا زنان از را زیادی خبرهای جهان پزشکی نشریات و عمومی جراید گذشته، دهه یک در

 بریتانیتاا وزیترانخست ا کتا ا مقابت ا انتد،اکرده خرج را زندگیشان اندازپس اند،رسانیده فروش به را هایشانخانه که اندکرده

 مونوکلونتا ا بادیآنتی این که آنچه. یابند دس  هرسپتین داروی به بتوانند تا اندبرده شکای  دادگاه به یا اندکرده تظاهرات

 روزگتاریا شتایدا. باشدمی آن آورسرسام هزینه اس ، داده قرار توجهات کانون در را HER2 اپیدرمی رشد فاکتور گیرنده ضد

 این جهان سرتاسر در هرسپتین روزی که بردنمی گمان بود، آورشگف  داروی این اراحی مشغو  اسلمون دنیس دکتر که

 .برانگیزد را حقوقی و سیاسی اجتماعی، علمی، هایچالش همه

 اختصاصتیا غیترا نتاما با) هرسپتین داروی به متحده ایاالت داروی و غذا اداره مجوز نخستین اعطای از که سالی سیزده در

Trastuzumab )و هرستپتینا دریافت ا شترای ا واجتدینا شناستاییا نحتوها خصوص در متعددی هایدستورالعم  گذرد،می  

 شتواهدا بتها اتکتاا بتاا که اندکرده سعی ذیص ح مراجع. اس  شده تدوین مختلفی علمی مجامع توس  آن تجویز هایروش

 و تتدوینا س م  نظام عالی اهداف به نی  راستای در را خود هایدستورالعم  موجود، منابع و اجتماعی هایارزش علمی،

 .کنند اجرا

 مختلت ا کشتورهایا و منااق در Trastuzumab درمانی هایدستورالعم  تدوین دالی  تا اس  شده سعی حاضر مستند در

  شود، انداخته هادستورالعم  این به اجمالی نگاهی گیرد، قرار مداقه مورد هادستورالعم  تدوین کلی فرایندهای شود، تبیین

 حقوقی و سیاسی اجتماعی، پیامدهای خصوص در و گردد اشاره مختل  کشورهای در دارو این به مردم دسترسی میزان به

 .شود بحث هادستورالعم  این

 .کند یابیریشه ایران در را هرسپتین تجویز به نیاز منطق تا دارد سعی مستند این
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 های اداره غذا و داروی ایاالت متحدهتأییدیه

 ا.گرفتتهااست ااا(FDA)تااکنوناچهاراتأییدیهاازاادارهاغتذااوادارویاایتاالتامتحتدهااااا8991دارویاتراستوزوماباازاسا ا

ا(8)جدو ا

اتراستوزوماب)هرسپتین( در مورد (FDA)های اداره غذا و داروی ایاالت متحده تأییدیه -1جدول 

 اPaclitaxelدریاف امجوزابهاعنوانادارویاخ انخس ادرادرماناسرااناپستانامتاستاتیکاهمراهاباا -ا8991سپتامبرا

ادریاف امجوزابهاعنوانادارویاخ ادومایااسومادرادرماناسرااناپستانامتاستاتیکابهاشک امونوتراپی -

زیربغ ااباادرگیریالن انود (Early Stage) مراح ااولیه +HER2دریاف امجوزادرادرماناسرااناپستان -ا6002نوامبرا

ا(ACP)اPaclitaxelوااCyclophosphamide،اDoxorubicinهمراهاباارژیمادرمانیاحاویا

زیربغ ااباادرگیریالن انود (Early Stage) مراح ااولیه +HER2دریاف امجوزادرادرماناسرااناپستان -ا6001ژانویها

 بهاشک امونوتراپی

ابدونادرگیریالن انود (Early Stage) مراح ااولیها+HER2دریاف امجوزادرادرماناسرااناپستان -

متعاقبادرماناباارژیماحاویاا8وایااوجودایکاریسکاباالاER/PRبهاشرطامنفیابودناازیربغ 

Anthracyclineا

زیربغ اادرگیریالن انودباا (Early Stage) مراح ااولیها+HER2دریاف امجوزادرادرماناسرااناپستان -ا6001مها

بتهاشترطامنفتیااااازیربغ ابدونادرگیریالن انود (Early Stage) مراح ااولیها+HER2وایااسرااناپستان

وایتااهمتراهابتاااااا(TCH)اCarboplatinوااDocetaxelوایااوجودایکاریسکاماژوراهمراهابتااااER/PRبودنا

Doxorubicinا،CyclophosphamideوااDocetaxelا(AC-TH)ا

 

اTrastuzumabهایاتدویناشدهادراخصوصادارویاایاالتامتحدهامشخصاکنندهامرزهایادستورالعم اFDAهایاتأییدیه

دراسترااناااNeoadjuvantدراقالبارژیمااTrastuzumabبودهااس .اشایاناذکرااس اکهادراحا احاضر،ااعطایامجوزابها

اباشد.تح ابررسیامیاFDAپستانادرا

 Breast Health Global Initiative (BHGI)دستورالعمل 

 3و درآمد باال 2، درآمد متوسط1بر اساس سرانه درآمد ناخالص ملی، اقتصاد کشورها به سه سطح درآمد پایین

-طبقهه  5و متوسط رو بهه بهاال   4شود. درآمد متوسط، خود به دو زیردسته متوسط رو به پایینبندی میطبقه

 (2گردد )جدول بندی می

                                                           
منفیااERبهاصورتاتومورهایاا6002جوالیاا68درامیزگردااSpecialty Matched Consultant Advisory PanelبرااساسانظرااHigh-Riskسرااناپستاناا-ا8

امتراتعری اشد.سانتیادومثب اباالیااERمتراوایااتومورهایاسانتیایکباالیا
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 شورها بر اساس سرانه درآمد ناخالص ملیبندی اقتصاد کطبقه -2جدول 

 سرانه درآمد ناخالص ملی سطح اقتصادی

ادالراآمریکاا8002زیرا درآمد پایین

ادالراآمریکاا5992تااا8002بینا درآمد متوسط رو به پایین

ادالراآمریکاا86692تااا5992بینا درآمد متوسط رو به باال

ادالراآمریکاا86692باالیا درآمد باال

 

زودهنگام،اتشخیصااکش هاییاراادراخصوصادستورالعم ا(BHGI)اBreast Health Global Initiativeامی دی،ا6006سا اازا

اهانمودهااس .ائوادرماناسرااناپستانادراکشورهاییاکهادرآمداپایینایاامتوسطیادارند،اارا

برایاکشورهاییاکهاازانظراسطحااقتصادیادرازمترهاکشتورهایابتااااااBHGIدلی ااصلیاتدوینادستورالعم امجزااازاسویا

انتد،ااهاییاکهادراکشورهایاپردرآمداتدویناشتدهادرآمداپایینایاادرآمدامتوس اقرارادارند،ااینابودهااس اکهادستورالعم 

ااند.محدودی امنابعاراادراسایراکشورهایادنیاادرانظرانگرفته

ا29المل اانستیتویاملیاسرااناایاالتامتحتدهادرامریلنتدابتااح توراااااامورابینا،اهمایشیاازاارفااداره6002دراژانویها

 Best Practices with Limitedقارهاتشکی اشد.ادراایناهمتایش،اابتتداااصت ااااا2کشوراجهاناازاا55المللیاازامتخصصابین

Resourcesگتروهااا86شناسیاتبییناشد.االمللی،ااقتصاداداروییاواجامعهباادربرگرفتنامفاهیمااخ قاپزشکی،اس م ابینا

المللتیاانترژیااا،اآژانسابتینا2المللیاعلیهاسراانالمللیاجراحیاسراان،ااتحادابینالمللی،اازاجملهاانجمنابینملیاوابین

اBHGIهتایاهمکتارابتهاااانیزابهاعنواناسازمانا1واجامعهاجهانیاس م اپستانا9المللیاپاتولوژیاسرااناتمی،اجامعهابین

ابندیاشدهابرااساسااجماعاتدویناگشتهاوابهاتصویبارسیدند.هایاابقهدستورالعم اپیوستند.ادراخاتمه،

واسطحااEnhanced،اسطحاLimited،اسطحاBasicهاابرااساساتخصیصامنابعادراچهاراسطحاارایهاشدند:اسطحادستورالعم 

Maximalااند:.امفاهیماایناسطوحابهاقراراذی اتعری اشده

                                                                                                                                                                                     
 Low Incomeا-ا1
 Middle Incomeا-ا2

3-  High Income 
4 - Lower Middle 
5 - Upper Middle 
6- International Union Against Cancer 
7- International Society of Breast Pathology 
8- World Society for Breast Health 
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هایابنیادیاالزماجه اکارکرداهرانوعاسامانهامراقب اس م اپستاناراادراسرویس:امنابعامرکزیاواBasicسطحا (8

باشتند،اتوانتاییافتراهماااااBasicهایامراقب اس متیاکهافاقدامنتابعاستطحاااگیرند.ابرااساساتعری ،ااسامانهبرامی

 نمودنامراقب اسرااناپستاناراادراجمعی ابیمارانانخواهداداش .

شوند.اایناهایاچشمگیرانظیراافزایشامیزانابقاامیردی ادوماکهاموجباپیشرف ا:امنابعایااخدماتLimitedسطحا (6

 یابیاهستند.خدماتابااامکاناتامالیامحدوداوازیربناهایانسبتاًاکماقاب ادس 

:امنابعایااخدماتاردی اسومااختیاری،اولیامهماهستند.اایناستطحاازامنتابعاممکتنااست اکتهااااااEnhancedسطحا (5

اااااهتایادرمتانیاواانتختابابیمتارارااافتزایشااااااجاموجباشوند،اامااکیفی اواکمیت اگزینتهاابهبودیااندکیاراادرانتای

 دهند.می

هتایاتتدویناشتدهادراااا:امنابعایااخدماتاسطحاباالییاکهادراکشتورهایارروتمنتداوادستتورالعم اااMaximalسطحاا (4

معیاکهامنابعامحدودیاهاییادراجواشوند.اچنینادستورالعم جوامعیاکهامحدودی امنابعااندکیادارند،اعرضهامی

 باشند.دارند،اغیرقاب ااجراامی

ازاسویابانکاجهانیاانجاماگرفتهااس ،ااقتصاداایترانادراستطحادرآمتدااااا6080بندیاکهادراسا ابرااساساآخریناابقه

اد.قرارادااEnhancedرسداکهابتواناایرانارااازانظرامنابعاموجودادراسطحامتوس اروابهاباالاقرارادارد.الذاابهانظرامی

موردااستفادهاقتراراگرفتتهاااا8بعاهایاحساسابهامنبهاعنواناشالودهاسایرادستورالعم اBHGIارایهاایناچهاراسطحاازاسویا

اشتارهاخواهتداشتداکتهااااااTrastuzumabاس .ادراادامهااینامستند،ابهادوادستورالعم احستاسابتهامنبتعادرامتوردادارویااااا

«ادستورالعم اکشورهایاحوزهامدیترانه»وا«اانکولوژیاآسیاا6009شدهادرااج ساهایاتصویبدستورالعم »دربردارندها

اباشد.می

 های حساس به منابعدستورالعمل

 انکولوژی آسیا 9002شده در اجالس های تصویبالف( دستورالعمل

قارهاآسیاابااچالشابالینیاعظیمیاروبروااس :امیزانابروزاسراانادراایناقارهاروابهاافزایشااس ؛اغربتیاشتدناستبکاااا

هااوامدیری ابیمتاریاازاکشتوریابتهاااازندگیااتیولوژیاسراانارااتغییرادادهااس ؛اوامنابعاموجوداجه اایجادازیرساخ 

باشداتااکشورادیگرابسیارامتفاوتااس .الذااتدوینادستورالعم ابالینیارسمیادراایناقارهامستلزماتوجهابهاتنوعامنابعامی

هایایاس م اموجودادراایناقارهادراهراظرفیتیاکهاهستند،اتوصیههابدینااریقابتوانااامیناناحاص اکرداکهانظام

توانست اامتیااBHGIهتایاااند.ابهامنظورانی ابهاایناهدف،ادستتورالعم امفیدیاراابرایاامروزاوافردایاخودادریاف اکرده

ا6009تتدویناوادرااجت ساااا6002کهادرااجت ساااBHGIهایاالگویامناسبیاباشد.اهمانگونهاکهاذکراشد،ادستورالعم 

                                                           

1 - Resource Sensitive Guidelines 
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هایااقتصتادیااباشداکهابرااساساظرفی هایاسرااناپستانامیبازبینیاشد،ادربردارندهامجموعهاجامعیاازادستورالعم 

ااند.ابندیاشدهابقه

هتایامنطبتقابتاااقتصتادااااا،اانجمناانکولوژیاآسیا،ااج ساانکولوژیاآسیااراابااهدفاتدوینادستورالعم 6009دراآوری ا

هتایاپستتان،اااکارگاهادراحتوزهاستراانااا2د.ادرااینااج ساکهادراسنگاپورابرکزاراگردید،اکشورهایاآسیاییابرگزارانمو

اگوارش،اخون،اریه،اتناسلیاواسراواگردناتشکی اشد.

اتشتکی اشتد،اقتراراگذاشتتهاشتداکتهار ستا،ااااااااا6001چنداماهاقب اازابرگزاریااج س،ادراجلسهامقدماتیاکهادرااکتبتراا

کارگاهادراخصوصاموضتوعاتامتوردابحتثاتصتمیماااااششالمللیاهراکداماازااینااایاوامشاورینابینهایامنطقهکمیته

هایامرتب اباااینابگیرنداواتااقب اازابرگزاریااج س،ادراخصوصاآناموضوعاتامروراسیستماتیکاانجامادهنداوابرنامه

امتوناراااراحیاکنند.

 اراقرارادادهاشداتاابتواننتدادراخصتوصاااکلیدهایاالکترونیکادرااختیاراحگانه،اصفحههایاششدراروزابرگزاریاکارگاه

هایاحاصلهابهاصورتاالکترونیکاذخیرهاشدند.اهمچنیناتمتامیامباحثتاتابتهااااهایامطرحاشدهارأیادهند.ادادهپرسش

شک افای اصوتیاضب اشدنداوابعدارویاکاغذاآوردهاشدنداتاادراآیندهاموردااستناداقراراگیرنداوادراصورتالزوم،اضمیمها

بندیاکلیاازامتتونااالمللیایکاجمعهااوامشاورینابینند.ابعداازااتماماکارگاه،ار سا،ااع ایاکمیتهنویسانهاییاشوپیش

هاااآمادهاکردنداوامستتنداتااهایاانجامایافتهادراخ  اکارگاهمرورااشدهادراقب اازابرگزاریااج ساوامباحثاوابررسی

دراتألی امقاالتانهایی،اصترفاًااستامیاکستانیابتهااااامدوناگردید.اااBHGIهایاهراکارگاهابرااساساچارچوبادستورالعم 

عنوانانویسندهامطرحاشداکهابیشتریناهمکاریاذهنیاراادراتدویناآناداشتند.احاص اکارااینااج س،اششامقالهابودا

ابهاچاپارسیدند.اThe Lancet Oncologyدرامجلهاا6009کهادرانوامبرا

مثبت ادراآستیاااااHER2 دراخصوصامدیری اسرااناپستتانااThe Lancet Oncologyیکیاازاششامقالهاچاپاشدهادرامجلها

هایااقتصادیادراچهاراسطحادراخصوصاتشخیصابندیاشدهابرااساساظرفی هایاابقهبود.ادرااینامقاله،ادستورالعم 

امثب اوادرماناایناتومورهاادرامراح ااولیهاوامتاستاتیکاارایهاشدهااس .ا HER2 پستانی تومورهای

ا

اEarly Stage)) اولیه +HER2 های درمان سرطان پستانلدستورالعم -1

وامتاستاتیکاکهادرااج ساانکولتوژیاآستیااتتدویناااااEarly Stageمثب ااHER2هایادرماناسرااناپستانادستورالعم 

باشند،ابااایناتفاوتاکهادراچهاراسطحامختل اپیشتنهادیاازاامیاNCCNا6009هایاسا ااند،امنطبقاباادستورالعم شده

ا(.5اندا)جدو اهاشدهئارااBHGIسویا
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باشند،ااماابراتواننداکاندیدایادریاف اهرسپتینابهاباالاباشد،امیا6یااا6ا6FISHآنهاادراآزموناا17CEP8بیمارانیاکهانسب ا

درمانیااجووانت انیتزاااشوداواشیمیانجامانمیاBasicدراسطحااHER2اساسادستورالعم ااج ساانکولوژیاآسیا،اآزمونا

هایاجدیداحاکیاازاآناهستنداکهامیزاناعتوداسترااناپستتانااااوایاامراح اباالتراتوصیهاشدهااس .ادادهاStage IIبرایا

HER2مثب ااNodeمنفیادرامراح ااT1aا،T1bوااT1cباشتد.التذاادراستطحاااابیشتراازامیزانامورداانتظتارامتیاااMaximalا،

هتایاامتراهستند،ادراصورتاوجتوداحالت اانتیساا2/0مثبتیاکهابزرگتراازااHER2درمانیااجووان ابرایاتومورهایاشیمی

اتوصیهاشدهااس .اا52عروقیایااکمترابودناسنابیماراازاا–ایانظیراگریداباالیاتومور،اتهاجمالنفیاناخواسته

وااDoxorubicin،اCyclophosphamideهتتایااجووانتت احتتاویاآنتراستتیکلینا)شتتواهداحتتاکیاازاآناهستتتنداکتتهارژیتتم

Fluorouracil ا(CAF)یاااFluorouracil ا،EpirubicinوااCyclophosphamideا(FEC)اارربخشیابهتریادرامقایسهاباارژیتماا)

مثب ادارند.ابهاعلت اقیمت اااااHER2درابیماراناا(CMF)اFluorouracilوااMethotrexate،اCyclophosphamideک سیکا

رژیتماااMaximalوااEnhancedباشتد.ادراستطوحاااارجتحامتیاااLimitedوااBasicدراستطوحاااCAF،ارژیماEpirubicinباالیا

مثب امورداتوجهاقراراگیرد،اهرچنداکهااHER2تواندادرادرمانابیمارانانیزامیاEpirubicinوااTaxaneدرمانیاحاویاشیمی

اCyclophosphamideوااDocetaxelهایامربوطابهارژیتمااتوانداارجحی اداشتهاباشد.ادادهمشخصانیس اکدامارژیمامی

(TC)حداکارآزماییافازابهاهمراهاهرسپتینادرااIIباشتد.اامتااازاآنجتاییاکتهارژیتماااااادرادسترسامیاTCنستب ابتهارژیتمااااا

DoxorubicinوااCyclophosphamideا(AC)کنتد،التذاااامؤررترااس اواترکیباآنابااهرسپتیناعوارضاکمتریاایجادامتیاا

اباهرسپتیناهستند.متعاقاACتواندابهاعنواناگزینهادرمانیابرایابیمارانیامطرحاشوداکهاکاندیدایادریاف امی

منفتیاکتهاانتدازهاااااNodeانجمناانکولوژیاآسیاااع ماکردهااس اکهادراخصوصاتجویزاهرسپتینااجووان ادرابیمتاراناا

هایاکافیاوجوداندارد.اهرسپتینااجووان اهمتراهابتاادرمتاناانتدوکرینادرااااامتراباشد،ادادهسانتیایکاکمتراازتومورشانا

هتایامطترحادراستطحااااهتایامتذکورابتهاعنتواناگزینتهااااارد.ابااایناوجود،ارژیمدرمانیانیزاچنیناوضعیتیاداغیاباشیمی

Maximalااند.اادرادستورالعم اانکولوژیاآسیااتبییناشدها

باشد.اقترارااسا امیا8باشند،ادورهااستانداردادرمانابااهرسپتینااجووان ابرااساساشواهدیاکهادراحا احاضراموجودامی

هاییاکهاسیا،ادراخصوصامدتاتجویزاهرسپتین،اپساازاحصو انتایجاکارآزماییهایابعدیاانکولوژیاآاس اکهااج سیه

مدتادرمانابااهرستپتینامتورداااهایاکوتاهگیریاشود.اچنانچهادورهباشند،اتصمیمدراجریانامیاFinHerبعداازاکارآزماییا

فراهماخواهتداشتد.ادرااااLimitedتأییداقراراگیرند،ابااپاییناآمدناهزینهازمینهابرایاوروداهرسپتینابهادستورالعم اسطحا

کنندگاناجلسهابهااینااجماعارسیدنداکهابایداازاتجویزا،اشرک Safetyدرمانانئواجووان ،ابهاعل اکافیانبودنامطالعاتا

اهااواهرسپتینااجتنابانمود.همزماناآنتراسیکلین

ازایائستگیاقترارادارنتد،ادرااااکهادراسنیناقبت اااEndocrine Responsiveمثی اوااHER2درازنانامبت ابهاسرااناپستانا

ایادرادستورالعم اتوصیهاشدهااس .ااماادرازنانایائستهااOophorectomyباااTamoxifenتجویزااLimitedوااBasicسطوحا

                                                           
117 Centromere Enumerating Protein  
2 Fluorescent In Situ Hybridization 
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درااTamoxifenاس ،ابااتوجهابهااحتمتا اوجتودامقاومت ابتهااااااEndocrine ResponsiveوااHER2کهاسرااناپستاناآنهاا

ااند.توصیهاشدهاTamoxifenبهاجایااAromataseهایامثب ،امهارکنندهاHER2تومورهایا

ا

 متاستاتیک  +HER2های درمان سرطان پستان دستورالعمل -2

امیستراااLimitedوااBasicدراسطوحااHER2 هایامصوبااج ساانکولوژیاآسیا،ادرماناهدفداراضدبرااساسادستورالعم 

راابهاصورتادقیقاتعییناکنندااHER2باشد.ادراصورتیاکهاازایکاسوامراکزیاوجوداداشتهاباشنداکهابتواننداوضعی انمی

ر ادهتد،ادراکشتورهاییاکتهاازانظترامنتابعادراستطحاااااااااHER2واازاسویادیگراکاهشااساسیادراهزینهادرماناهدفداراا

Limitedاداموردااستفادهاقراراگیرد.تواندرمانیامیهستند،اهرسپتینابهاهمراهایکارژیماشیمیا

درمانیابهاعنتوانااقرارادارند،اهرسپتیناهمراهابااشیمیاMaximalوااEnhancedدراکشورهاییاکهاازانظرامنابعادراسطوحا

ایاهایاتصادفیاشدهکند،اهرچندادادهشود.اتجویزاهرسپتیناتااپیشرف ابیماریاادامهاپیداامیدرماناخ ااو اتوصیهامی

اهاراابعداازارسیدنابهاپاسخابیماریابررسیاکنند،اوجوداندارد.کهاهرسپتینانگهدارند

،اMaximalوااEnhancedبعداازاپیشرف ابیماریابایداگف اکهادراستطحاااHER2اماادراخصوصاادامهادرماناهدفداراضدا

اLapatinibوااCapecitabineاند،ابرایاادامهادرمتانااواهرسپتینادریاف اکردهاTaxane،اAnthracyclineبیمارانیاکهاقب ًا

باشتند.اانیزامطرحامیاLapatinibدرمانیابیشترایااهرسپتینابااتوصیهاشدهااس .اادامهادرمانابااهرسپتینابهاهمراهاشیمی

اند،الذااانتخابایکیاازامسیرهایافوقابایدابهاشک اانفرادیاهایافوقاهنوزاباهمامقایسهانشدهازاآنجاییاکهانتایجادرمان

اپذیریاانجاماگیرد.بیماراواتحم اوابرااساساتاریخچهادرمان،انظر

باایکامهاراکنندهاآروماتازابهاعنواناگزینهاانتخابیاخ ااو ادرادرمانازنانایائسه،اااLapatinibتجویزاتوأماهرسپتینایااا

درااینادستورالعم ااMaximalوااEnhancedمثب امتاستاتیکادراسطوحااHER2هایاهورمونیامثب اواوضعی ابااگیرنده

درمانیاتوأمابااهرسپتیناهایامذکوراراابااشیمیایاکهارژیمشدههایاتصادفی.ااماابایداتوجهاداش ادادهتوصیهاشدهااس 

 Singleشروعادرمانابااهرسپتینابهاشک ااDutch HERTAXباشند.ابرااساسانتایجامطالعهامقایسهاکنند،ادرادسترسانمی

Agentیادرابیمارانیاکهاشدتابیماریاآنهااکمترااس ،امنطقیادرمانیاتاازماناپیشرف ابیماروابهاتعویقاانداختناشیمیا

باشداکهادرمتاناترکیبتیاموجتباافتزایشامیتزانااااااگویایاآنامیاHERTAXرسد.اازاسویادیگر،انتایجامطالعهابهانظرامی

توانداروشامناسبیادرادرماناگردد؛ااینارهیاف امیمیا8دهیااولیهاوااوالنیاشدنازمانانخستیناپیشرف ابیماریپاسخ

ا(.4ترااس ،اباشدا)جدو ایاکهاشدتابیماریاآنهااوسیعزنان

                                                           
1 Time to First Disease Progression 
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 Early Stageمثبت  HER2: دستورالعمل اجالس انکولوژی آسیا در خصوص مدیریت سرطان پستان 3جدول 

 بر اساس سطح منابع نظام سالمت  

 Maximal سطح Enhanced سطح Limited سطح Basic سطح 

جهاات  FISHمعیارهااای آزمااون 

انتخاااب بیماااران کاندیاادای   

 دریافت هرسپتین

ا6ا<ا17CEPنسب اا6ا<ا17CEPنسب اا*غیرقاب ااجرااغیرقاب ااجرا

تواناد  آیا هرسپتین اجووانت می

 توصیه شود؟

ابلیابلیا*خیراخیر

آیا هرساپتین بایاد در درماان    

از جراحای باه   سیستمیک پیش

 کار رود؟

ابلیابلیا*خیراخیر

آسااتانه اناادازه تومااور جهاات  

هرساااااپتین اجووانااااات در 

 منفی Nodeتومورهای 

ا2/0مترا)بتاالیااسانتیا8باالیاامترسانتیا8باالیاا*غیرقاب ااجرااغیرقاب ااجرا
مترادراصورتیاکهاتومتورااسانتی

ERمنفتتیاوااGradeباشتتداا5آناا
مثب اباشداوایااسنابیمارااLVIیاا

 †باشد(ا52کمتراازا

اسا ا8اسا ا8ا*غیرقاب ااجرااغیرقاب ااجرا مدت بهینه تجویز هرسپتین

برنامه زمانی تجویز هرسپتین با 

 درمانیشیمی

اهمزمانایاامتعاقباهمزمانایاامتعاقبا*غیرقاب ااجرااغیرقاب ااجرا

)باا یاا   آیا هرسپتین اجووانات  

درمااانی( در باادون اناادوکرین

-درمانی توصیه میغیاب شیمی

 شود؟

گزینهاانتختابیاغیترامبتنتیابترااااااخیرا*غیرقاب ااجرااغیرقاب ااجرا
اشاهد

اناادازه آسااتانه تومااور باارای  

 درمانی اجووانتشیمی

ا2/0مترا)بتاالیااسانتیا8باالیاامترسانتیا8باالیاامترسانتیا8باالیاامترسانتیا6باالیا
مترادراصورتیاکهاتومتورااسانتی

ERمنفتتیاوااGradeباشتتداا5آناا
مثب اباشداوایااسنابیمارااLVIیاا

اباشد(ا52کمتراازا

واسپساهرستپتین؛اااFACیاااFAC CAFیاااCAFاFACیاااCAF،اCMF درمانی اجووانت ارجحشیمی
CEFیاااFECواسپساهرستپتین؛ااا
ACواسپسااPیاااDبااهرستپتین؛ااا

DCarbبتتتااهرستتتپتین؛ااDCبتتتااا
اهرسپتین

CAFیاااFACواسپساهرسپتین؛اا
CEFیاااFECواسپساهرسپتین؛اا
ACواسپسااPیاااDبااهرسپتین؛اا

DCarbبتتااهرستتپتین؛اااDCبتتااا
اهرسپتین

اOophorectomy)اTamoxifen درمانی ارجحاندوکرین
ادراسنیناقب ایائسگی(

Tamoxifenا(Oophorectomyا
ادراسنیناقب ایائسگی(

Tamoxifenقبتتتت ایائستتتتگیاواا
بعتتتتدااAromataseمهارکننتتتتدها

ایائسگی

Tamoxifenقبتتت ایائستتتگیاوااا
بعتتتدااAromataseمهارکننتتتدها

ایائسگی

ا‡خیرا‡خیرا*غیرقاب ااجرااغیرقاب ااجرا تجویز شود؟ Lapatinibآیا باید 

HER2: human growth factor receptor type2. FISH: fluorescent in situ hybridization. 17CEP: 17 centromere enumerating protein. P: Paclitaxel. 
ER: oestrogen receptor. LVI: lymphovascular invasion. C: Cyclophosphamide. M: Methotrexate. F: fluorouracil. A: doxorubicin. E: Epirubicin. 
D: Docetaxel. Carb=Carboplatin. 

اعم اشود.اEnhancedدراصورتاوجوداسامانهامراقب اس م اخصوصی،ابرااساسااجماعاحاصلهادراسطحا*
ابرانگیزغیرامبتنیابراشواهداوابحثا†
 شدههایااتفاقیهایاحاصلهاازاکارآزماییموکو ابهادادها‡
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بر اساس  Advancedمثبت  HER2: دستورالعمل اجالس انکولوژی آسیا در خصوص مدیریت سرطان پستان 4جدول 

 سطح منابع نظام سالمت

 Maximalسطح  Enhancedسطح  Limitedسطح  Basicسطح  

 هرساپتین  باا  تساکینی  درمان آیا

 شود؟ توصیه تواندمی

 بلی بلی *خیر خیر

 HER2 ضااد هدفاادار درمااان آیااا

 فراساوی  بایساتی مای  نگهدارنده

 یابد؟ ادامه تومور پاسخ حداکثر

 بلی بلی *اجراغیرقابل اجراغیرقابل

 از بعاد  باید هرسپتین با درمان آیا

 یابد؟ ادامه هم بیماری پیشرفت

 بلی بلی *اجراغیرقابل اجراغیرقابل

 قبال  یا همزمان هرسپتین باید آیا

 شود؟ داده درمانیشیمی از

 شخصی شخصی *اجراغیرقابل اجراغیرقابل

 دنباال  باه  بیماری پیشرفت از بعد

-تاکسان ها،آنتراسیکلین با درمان

 ترکیب توانمی آیا هرسپتین، و ها

Capecitabine همااراه بااه Lapatinib را 

 نمود؟ پیشنهاد

 بلی بلی *اجراغیرقابل اجراغیرقابل

 پیشرفت CNS به بیماری چنانچه

 شروع از پیش و WBRT از بعد کند،

-می آیا هرسپتین، پایه بر درمان

 و Capecitabine ترکیب توان

Lapatinib نمود؟ پیشنهاد را 

 بلی بلی خیر خیر

 از تومورشان که اییائسه زنان در

 مثبات  هورماونی  هاای گیرنده نظر

 ترکیااب از تااوانماای آیااا اساات،

 آروماتاز هایمهارکننده و هرسپتین

   نمود؟ استفاده

 بلی بلی *اجراغیرقابل اجراغیرقابل

 ،T-DM1، Everolimus نقاااااااااش

 Bevacizumab و HSB هایمهارکننده

 بیماااران از گااروه ایاان درماان  در

 چیست؟

های کارآزمایی

بالینی به شرط 

 فراهم بودن منابع

 های بالینیکارآزمایی های بالینیکارآزمایی های بالینیکارآزمایی

HER2: human epidermal growth factor receptor type 2. WBRT: whole brain radiotherapy. T-DM1: Trastuzumab-DM1 antibody-drug 
conjugate. HSP: heat-shock protein.  

 .شود عمل Enhanced سطح در حاصله اجماع اساس بر خصوصی، سالمت مراقبت سامانه وجود صورت در*
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 دستورالعمل کشورهای حوزه مدیترانهب( 

تشکی تیااس اکهابااهدفافائقاآمدنابرانابرابریادرازمینتهااا(AROME)ا8انجمنارادیوتراپیاواانکولوژیاحوزهامدیترانه

-دستورالعم اAROMEاندازیاشدهااس .ادراایناراستا،اکشورهایاع واانکولوژیادراکشورهایاحوزهادریایامدیترانهاراه

هایامختل اجهت ااجتراادراکشتورهایاحتوزهامدیترانتهاتتدوینااااااازمینهاتشخیص،امدیری اوادرماناسراانهاییاراادرا

عبارتندااز:افرانسه،ااسپانیا،اایتالیا،ایونان،اترکیه،امونتنگرو،امقدونیه،اآلبانی،ااسترائی ،اااAROMEاند.اکشورهایاع وانموده

افلسطین،البنان،اسوریه،االجزایر،اتونساوامراکش.

انادستورالعم امجزاابرایاکشورهایاحوزهامدیترانهاعبارتابودندااز:دالی اتدوی

هایاتدویناشتدهادراآمریکتایاشتمالیاوابرختیاکشتورهایااروپتاییادرابستیاریاازااااااااغیرقاب ااجراابودنادستورالعم  (8

اهایااجتماعیاوااقتصادی،اآموزشامحدودامتخصصین،اناسازگاریاباکشورهایاحوزهامدیترانهابهادالیلیانظیراتفاوت

 زمینهافرهنگیاواسطحاپاییناآموزشاواآگاهیابیماران.راهکارهایادرمانیاجدیدابهاعل اپس

هایاگوناگوناواااستتفادهاازاامکانتاتاااتفاوتادراشیوعاسراانادرامنااقامختل اجغرافیاییاجهاناوانیازابهااستراتژی (6

 موجود.

هایامختلفیاازامتخصصیناکارگروهاAROMEدرانخستیناجلسها

نویسادستورالعم اکشورهایاحوزهامدیترانهابااهدفاتدویناپیش

نفترامتخصتصاازاااا9تتاااا1دربردارنتدهاااتشکی اشد.اهراکتارگروها

هتایامختلت اشتام امتدیکا اانکولوژیست ،ارادیتوتراپیااااااارشته

انکولوژیس ،اجراحاسراان،ااپیدمیولوژیست اوامتخصتصااتباااا

،ابلکهاStandard Careهایامختل اراانهابرااساسانویسادستورالعم اسراانهایامربواه،اپیشایابودند.اکارگروههسته

هتایاالزمارااجهت اتتدوینااااهتااملتزماشتدنداکتهاحتداق اااااتهیهاکردند.اایناکتارگروهااMinimal Requirementsبرااساسا

ها،اامکتانادرمتاناااهاابدونادسترسیابهاایناحداق ایاکهابرااساسانظراانکولوژیس دستورالعم ادرانظراگیرند،ابهاگونه

شدنداکهادراتدوینادستورالعم ،ااستفادهااهااملزمبیمارانامبت ابهاسرااناوجودانداشتهاباشد.اازاسویادیگر،اایناکارگروه

اNICEهایاهاییانظیرادستورالعم ارربخشیاراامورداتوجهاقرارادهند.اهمادستورالعم ا–بهینهاازاامکاناتاموجوداواهزینها

کهاا(BHGI)اBreast Health Global Initiativeواا(IAEA)ا6المللیاانرژیااتمیهایاآژانسابینواهمادستورالعم اNCCNوا

انتد،امتدانظتراقتراراااااسازیاتخصیصامنابعاموجودادراکشورهاییاکهامنابعامحدودیادارند،اتتدویناشتدهاامنظورابهینهابه

هایاتدویناشدهابهابحثانویسها،ایکاگردهماییادرااستانبو ابرگزاراشداوادراآنااپیشنویسگرفتند.اپساازاتهیهاپیش

نظراتاخوداراابااپس االکترونیکاباایکدیگرابهااشتراکاهایامختل اگذاشتهاشدند.اپساازاگردهمایی،ااع ایاکارگروه

                                                           
1- Association of Radiotherapy and Oncology of the Mediterranean Area 
2- International Atomic Energy Agency 

سا ایکبتارابتهاروزااااسههرااAROMEهایادستورالعم 
ایادراخصوصاخواهنداشد.اامااچنانچهاپیشرف اعمده

درا«افوری»سرااناخاصیاحاص اشود،ادستورالعم ا
اهرازمانیاتدویناخواهداشد.
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نتویسانهتاییاآمتادهاشتد.اقبت اازاتصتویبانهتاییااااااااآوریاواپیشهااجمعگذاشتند.انظراتانهاییاتوس ار سایاکارگروه

اهااقرائ اشداوانظراتانهاییااعما اگردید.انویسانهاییاتوس اکلیهااع ایاکارگروهدستورالعم ،اپیش

هایاسرااناFollow-Up،ادرماناواStagingهاییادراخصوصاپیشگیری،اتشخیص،ادربردارندهاتوصیهدستورالعم انهاییا

اریه،اپستان،اپروستات،امثانه،اسرویکس،اسراواگردناواکولورکتا ابود.

دراخصتوصاهرستپتینااهمیت ادارد،اایتنااست اکتهابترااستاسااااااااااAROMEآنچهاکهادرادستورالعم اتدویناشدهاتوس ا

ا4ایناتعدادابهااAROMEسیک ادراسا اتجویزاشود.اولیادرادستورالعم اا1تااا2هرسپتینابایداا،NCCNهایادستورالعم 

اسیک ادراسا اکاهشایافتهااس .

هایاحاصتلهادراابهامنظورادربرگرفتنامطالعاتامبتنیابراشاهداجدیداوامنظوراکردناپیشرف اAROMEهایادستورالعم 

ایادراخصتوصااروزاخواهنداشد.اامتااچنانچتهاپیشترف اعمتدهاااارابهسا ایکباا5کشورهاییاکهامنابعامحدودیادارند،اهرا

ادراهرازمانیاتدویناخواهداشد.«افوری»سرااناخاصیاحاص اشود،ادستورالعم ا

 ای سرطان پستان در خاورمیانه و شمال آفریقادستورالعمل منطقه

دراخاورمیانهاواا(BCRGC)ا8تانایاسرااناپسهایامنطقهایابااعنواناکمیتهادستورالعم می دی،اکمیتها6001دراسا ا

کمیتهادربردارندهاکشورهایاعربستاناسعودی،البنان،امصر،استودان،اپاکستتان،ااا تشکی اشد.ااینا(MENA)ا6شما اآفریقا

ایاراابرایاسرااناپستانادراکشورهایاباشد.اکمیتهامذکور،ادستورالعم امنطقهکوی ،ااردن،اسوریه،الیبیاوااماراتامی

ااندازیاکردهااس .تدویناواراهاMENAع وا

اایاعبارتابودندااز:وااحساسانیازابهاتدوینادستورالعم امنطقهاBCRGCگیریاعل اشک 

عدماانطباقاکیفیامراقب اازابیمارانامبت ابهاسرااناپستانادرامنطقهاخاورمیانهاواشما اآفریقاابتاااستتانداردهایااا (8

 المللیبین

 اMENAافزایشاروزافزوناشمارامبت یانابهاسرااناپستانادراکشورهایاع واا (6

 هایاحاصلهادرادرماناسرااناپستانپیشرف  (5

بهاامکاناتارادیولوژیاواپاتولوژیاوابهاتبعاآنانقتصادرااجترایااااMENAعدمادسترسیامنااقیاازاکشورهایاع وا (4

 Neoadjuvantهایادرمانیابرنامه

 وژیادرامنطقهلزوماافزایشاکیفی ااباانکول (2

                                                           

1 - Breast Cancer Regional Guidelines Committee 
2- Middle East and North Africa 
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نفرامدیکا اانکولوژیس ،اا86شام ااMENAاقدامابهاتشکی اگروهیاازامتخصصیناکشورهایااBCRGCا6001درانوامبرا

اNCCNهایاپاتولوژیس انمود.ااع ایاکمیته،ادستورالعم ا8جراحاواا6رادیولوژیس ،اا6،اکاانکولوژیس نفرارادیوتراپیا5

بتهامنظتورااجترایابهینتهادرااااااNCCNصااص حابندهاییاازادستتورالعم ااراامروراکردنداواپیشنهادهایاخوداراادراخصو

دراشهراابوظبیادراح ورایکیاااNCCN-MENAمنطقهاارائهانمودند.اادراخاتمه،ااص حاتاپیشنهادیادرادومیناکنفرانسا

اایابهاتصویبارسید.ایاالتامتحدهابهابحثاگذاشتهاشداوانسخهانهاییادستورالعم امنطقهااNCCNازامتخصصینا

 اNCCN،ادستوراتجتویزاهرستپتینامنطبتقابتاادستتورالعم ااااااMENAایاسرااناپستاناکشورهایادرادستورالعم امنطقه

مثبت ،اپیشتنهاداخاصتیاااااHER-2هایاهورمونیاتأکیداداشتهاوادراموارداباشد.ااینادستورالعم ابیشترابرارویاگیرندهمی

انداشتهااس .

مثبت  HER2هایی که به طور اختصاصی جهت تشخیص بهینه بیماران دستورالعمل

 انددر مجامع مختلف تدوین شده

 ASCO/CAPدستورالعمل  -3

هتزارادالرااا90-880دراایتاالتامتحتدهابتیناااااTrastuzumabماههابتاااا86می دی،اهزینهادرمانااجوان اا6002دراسا ا

رسپتین،ااخت التاقلبیابدوناع ئماواضحابالینیامشاهدهاگردیدا%اازابیماراناتح ادرمانابااه2-82برآورداگردید.ادرا

 نگترانشتانااااداد.اازاارفتیامطالعتاتاگذشتتهااا%اازابیماران،ااخت التاجدیاقلبیار امتیا6-4واااینادراحالیابوداکهادرا

انداشتند.ااTrastuzumab،ااشتباهابودهاوابیمارانااحتیاجیابهادریاف اHER-2هایا%اازاتشخیص82-60دادادراحدودامی

 هتایامستتقیماواغیترامستتقیماناشتیاازاتجتویزاغلت اااااااسیستماس م اآمریکاامجبورابتوداعت وهابتراتحمت اهزینتهااااا

Trastuzumab.ا،اشاهداافزایشاتعدادابیماراناقلبیاناشیاازاایناداروانیزاباشد

راانشتانابدهتد.ازیترااتست اا یتیاکتهاقابلیت اااااااا HER-2توانس اتغییراتاانکتوژنااازاسوییادیگراهیچاآزمایشیابطورادقیقانمی

ارسید.اانظرامیاب ادسترسانبود.الذاااستاندارداسازیامراح اتکنیکیاواتشخیصیابسیاراضروریابهقکاربردیابودنارااداشتهاباشد،ا

جه ااستفادهاازاایتنامتارکرااااHER-2بهبوداابزاراوامتدهایاتشخیصیااهدفاازاتدویناوافرمولهاکردنااینادستورالعم ،ا

 درابیمارانامبت ابهاسرااناپستاناتهاجمیابود.اPredictive factorبعنوانا

مشتاورهاگرفتتهاشتداوااااHSR8 هااوادراتدوینااینادستورالعم ،اازاای اوسیعیاازامتخصصانامجربابالینی،اپاتولوژیس 

حتا احاضتراایتنادستتورالعم ابعنتوانامرجتعاااااااهاییاتدویناگردید.ادراایایکابررسیاسیستماتیکادرامفاالت،اتوصیه

                                                           
1 Health Services research 
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هایاکارشناسیامبتنیابراشتواهداتشتکی اااشود.امتدولوژیاآنهاابهاایناصورتابوداکهاپان شناختهامی HER-2تشخیصیا

ا6002تتاافوریتهاااا8919اا عتاتاموجتوداازاژانویتهاااااCCL8وااMedlineوااPreMedlineهایادیتاابیسایاف اوادراپایگاه

واهمچنتیناا 6000-6002ازاستا اااASCO/CAPهتایاراراگرف .اهمچنیناخ صهامقاالتاکنگرهمی دیاموردابررسیاق

مدانظراقراراگرفت .ادراکنتاراآنهتاانماینتدگانیاازاااااا 6005-6002هایابیناسا اSan Antonioسمپوزیوماسرااناپستانا

FDAا،ICM6وااCMS5اهماح وراداشتند.ا

هتایاالزمااتعری اگردیدهاواپروتک اEquivocalوااNegative،اPositive،ابصورتاHER-2درااینادستورالعم ،انتایجاتس ا

هاابطوراجامعانتایجاوادقیقاتبییناواهمچنیناالگوریتماتفسیریاایناتس اFISHوااIHCهایاجه امراح اتکنیکیاتس 

اگردید

 SEAP/SEOMدستورالعمل  -9

انجمتناپتاتولوژیاااا6009دراستا ااا،HER-2هایاتشخیصتیااهایااسپانیاییادراتس بخاارااشتباهاتامکرراپاتولوژیس 

-هاییامشترک،ادرابهبودابخشیاکیفیابهاآزمایش،اایانشس (SEOM)انکولوژیااسپانیاواانجمنامدیکا ا(SEAP)اسپانیا

بتااهتدفااااSEAPواباالابردنااستانداردهایاتشخیصیااینابیومارکر،ابهاتوافقاجمعیادس ایافتند.اانجمتناااHER-2هایا

ژیکیاتأسیساگردید.اازاهماناابتدااایناگروهاکاراختوداراابترارویابهبتوداوابتاالابتردنااااااهایاپاتولوت میناکیفی اتس 

هایاپاتولوژیاآغازانموداوادراچندامرحلهاکیفی اآزمایشگاهاHER-2 IHC testوااSurgical Pathologyهایامریوطابهاتس 

معرفتیاااRocheواشرک ااSEAPازاسویااهایامرجع،اآزمایشگاه6001تااا6008هایااسپانیاارااارزیابیانمود.ادرابیناسا 

اهایاتشخیصیاتدویناگردید.گردیدند.اوادرانهای ادستورالعم اتس 

 در سرطان پستان HER-2دستورالعمل بلژیک برای تشخیص -1

گروهیاازانخبگاناسرااناایناکشوراا6009ایاهمراهابود.ادراسا اباامشک تاعدیدهاHER-2درابلژیکانیزاتشخیصا

اASCO/CAPیابیابهااجماعادرااختیارا،اپروتکلیارااتدویناواجه ادس ASCO/CAPگردهماآمدنداتاادراراستایااهدافا

 قرارادهند.

 در سرطان پستان HER-2دستورالعمل کانادا برای تشخیص  -4

 .گرف  قرار ASCO/CAP اختیار در اجماع به رسیدن جه  و گردید تهیه دستورالعملی بلژیک، همانند نیز کانادا در

                                                           
1 Cochrane Collaboration Library 
2  International Comprehensive Medical 
3 Centers for Medicare & Medicaid Services 
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 مالزی و راهنمای مدیریت در سرطان پستان برای متخصصان این کشور

برایامدیری اسرااناپستاناتشکی ایاف .ااع تایاایتناگتروهارااااااClinical Practice Guideline(CPG)درامالزیاگروها

هتا،امتخصصتینااتباتستکینی،امتخصصتاناژنتیتک،اااااااها،اپاتولوژیست اها،ارادیولوژیس یس جراحاناسراان،اانکولوژ

متخصصانابهداش اعمومیاواخانواده،اپرستاراناوانمایندگاناانجمناحمای اازاسترااناوانماینتدگاناوزارتابهداشت اااا

ادادند.امالزیاتشکی امی

برایامراقبت اازازنتانامبتت هابتهااااااEvidence Baseهاییابرپایهایابیاچنیناگروهی،اارائهاتوصیهمهمتریناهدفاسازمان

ابودهااس .اایاابت ابهااینابیماریشانساباالامواردابااسرااناپستاناوا

هایامی دی،ادیتابیساپایگاها6080فوریهاا80تااا6009مارساسا اا64گونهابوداکهاابتدااازاتاریخاعملکرداایناتیمابدین

 International Health،ااCochrane Database of Systemic Reviews (CDSR)،ااMEDLINE،اPubMedالکترونیکتیاا

Technology Assessment websitesا،Journal full text via OVID search engineارااجستجوانمودهاوادرامتواردالتزومااا،

رانیزابعنوانامرجعاهایازیمستقیمااباانویسندگاناآنهااتماسابرقرارانمودند.اهمچنینااع اهاتدوینادستورالعم ،اگایدالین

 & Earlyمربوطابهاتشخیصاوادرماناسترااناپستتانادرامراحت ااااا6009)دواگایدالیناسا ااNICE(ا8ا:مدنظراقراردادند

Advanced)6ا؛)NZGG5ا؛مربتتوطایتتهانیوزیلنتتد(اا6009)ستتا ا)NCCN4ا؛(6001)ستتا ا) Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN)ا2ا؛(6002درازناناستا اا)مدیری اسرااناپستاناا)Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (KCE)ا(Scrining6002اسرااناپستانا)ا.ا

نویساآناراابرارویاسای اوزارتابهداش امتالزیااجلسه،اتوافقاتاالزماراابدس اآوردهاواپیشا52اع ایاگروهاپساازا

اقرارادادند.

 HER-2 testدستورالعمل مالزی برای 

بتودهاواااCost- effectivenessهتاااازابقیتهاتست ااااIHCبودهاکهااSISHوااCISH،اFISH،اIHCهایامورداتوافقاشام اتس 

انجامااHER-2 IHC test،ابایداInvasive Breast cancerتوصیهااگردیدهااس اکهااوالاهرانمونهاباانمایاهیستوپاتولوژیکیا

وایتااااScore2+بایست ااستتفادهانمتوداکتهانتیجتهاایمونوهیستوشتیمیاااااااموقعیامتیااSISHوااCISH،اFISHبگیرد،ارانیااازا

+Score3اباشد.ا
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 Trastuzumabدستورالعمل مالزی جهت تجویز 

اشتتدهاباشتتد،اتجتتویزاAmplificationگردیتتدهاوایتتااژنااOverexperssionدراآنهتتاااHER-2کتتهاپتتروتئیناژناادرازنتتانی

.اااااااااااااااااااردیتتگامتتدنظراقتتراراابتترایاایتتنابیمتتاراناااAdjuvant ChemotherapyبتتهاهمتتراهاااTrastuzumabاتراستتتوزومابا

.(To be considered).ا

   در نیوزیلند Early Breast cancerمدیریت 

بنابراآمارهایااع ماگردیده،ارشداسرااناپستانادرازنانانیوزیلندیاباالتراازاکشورهایامجاوراخودابودهاواازانظرامیزانا

 New Zealand Guidelineباشتد.ابنتابرایناااوامیراناشیاازاسترااناپستتان،اجایگتاهاششتماراادراجهتاناداراامتیااااااامرگ

Group(NZGG) بااهدفاتدوینادستورالعم ابراپایهاا6009دراسا ااEvidence Baseتشکی ایاف .ادرااینادستورالعم اا

هماصترفاابتراپایتهااااتانادرامراح ااولیه،اآنهایامدیری اسرااناپسمتکیابراشواهد،اسعیاشدهااس اکهابهتریناروش

Clinical- effectivenessتدویناگردداآنالیزهایااCost- effectivenessوااQulyادراتهیهادستورالعم ،امدانظراقرارانگیرد.ا

ستوأ ابتالینیادرااختیتارااااا44بتدیناصتورتابتوداکتهاابتتدااااااااGuideline Development Team(GDT)چگونگیاتشتکی اا

زاچندینارشتهامرتب ابااسرااناپستانابودند،اقراراگرف .اگروهاهاابصورتاجمعی)پنجگانه(اوایااتکیاوامتخصصانیاکهاا

اگیریاکردند.تصمیماEvidence Baseدوگانه،ابصورتاچهرهابهاچهرهابااهمابهاتباد ااا عاتاپرداختهاواصرفاابراپایها

   Trastuzumabبرای تجویز  NZGGدستورالعمل 

بایست ادرمتاناکامت اااامثب ادارند،امیاHER-2،اسرااناپستاناازانوعاASCO/CAPپایهادستورالعم اکلیهازنانیکهاکهابرا

-،ادریاف ابکنند.اهمچنیناجه اکنتر اعوارضاقلبیاناشیاازااینادارو،اهراسهNCCNسالهاراامطابقاباادستورالعم ایک

اهایامربواهاقرارابگیرند.تریناتس بایس ،اتح ادقیقماهایکبارامی

بوداکهادراآنجااجه ادرمانابتهااا6009احتماالایکیاازامهمترینادالی اچنینااقدامیامسائ احقوقیاپیشاآمدهادراسا ا

استناداگردیداواسبباشکای ابیماراناشدهاوالذااپروندهاق ائیاشک اگرفتتهاوادولت اموظت اااااFinHerکارآزمائیابالینیا

اماهابازگرداند.ا86گردیداتخصیصایارانهاراابها

 های مختلفجویز هرسپتین در کارآزماییطول مدت ت

دراچهارامطالعهاازاپنجامطالعهابزرگانخستیاکهابرارویاهرسپتیناانجاماگرفتهااس ،ادورهاتجویزاهرسپتینایتکاستا ااا

باشد.ابااایناوجود،امدتابهینهاتجتویزااتجویزاهرسپتینایکاسا امی«ااستاندارد»بودهااس .ابراپایهااینامطالعات،ادورها
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هتایااباشتند،اامتاادراکارآزمتاییاااهایاناخواستهاداروییاهرسپتیناوسیعانمیصانیس .اهرچنداکهاواکنشایناداروامشخ

یافتهادرصدااندکیاازابیماران،انارساییااحتقانیاقلبیاشدیداوابرخیانیزادرجاتاپایینیاازااخت  اسیستولیاقلباراابااانجام

ا(.ا2اندا)جدو اشیوعیابیشترانشاناداده

هفتهادرانظراگرفتهاا9هایانخس ابوداکهامدتاتجویزاهرسپتینادراآناتنهاانهاامطالعهاازاکارآزماییتاFinHerکارآزماییا

منفیابتااقطتراتومتوراااااNodeمثب ؛اوایاااNodeمثب ا)اHER2 زنامبت ابهاسرااناپستانا656شدهابود.ادرااینامطالعه،ا

واگروهادیگتراااDocetaxelسیک اا5یکاگروهاامنفی(ابهااوراتصادفیابهادواگروهاتقسیماشدند.اPRمتراوامیلیا60باالیا

هااهاانیزابهادوازیرگروهاتقسیماشدنداکهایکیاازااینازیرگروهدریاف اکردند.اهراکداماازاایناگروهاVinorelbineسیک اا5

بتاراهرستپتیناااایایتکاهفتهاواباافواص اهفتها9بهامدتااVinorelbineیاااDocetaxelهایادراهراگروهاهمزمانابااسیک 

بیمارانابهااتورامیتانگیناااااFollow-Upبهابیماراناتجویزاشد.امدتااFECها،ارژیما اکرد.اپساازااتمامااایناسیک دریاف

تفتاوتیابتااستایرامطالعتاتانداشت ،اضتمنااینکتهادراااااااااFinHerدراکارآزماییاا8ماهابود.امیزانابقایابدوناعودامجددا52

هیچکداماازابیمارانانارساییااحتقانیاقلبیاشدیدامشاهدهانشد.انتایجابرآمدهاازااینامطالعهااحتما ادرستیااینافرضیهاراا

کنتد.اامتاااادهتد،اتقویت امتیاااکهاکوتاهاکردنادورهاتجویزاهرسپتیناضمناکاهشاسمی اقلبی،اارربخشیارااکاهشانمی

ااعتبارانتایجاآنارااتح اتأریراقرارادادهااس .ااFinHerبودناجامعهاآماریاکارآزماییامحدودا

ا

هفته و  FinHer 9شده با هرسپتین. مدت تجویز هرسپتین در کارآزمایی : سمیت قلبی در بیماران درمان5جدول 

 باشد.سال میها یکدر بقیه کارآزمایی

 اختالل سیستولیک رسایی احتقانی قلبی شدیدنا برنامه درمانی تعداد بیماران  کارآزمایی

HERA 2806اCTااااااااTras 2/0ادرصدا5ادرصدا
NSABP B-31 8952اACاااااااااTras-PTx 2/5ادرصدا9/82ادرصدا

NCCTG N 9831  8282اACاااااااااTras+PTx 5/5ادرصدا89/84ادرصدا
BCIRG 006 5666اACاااااااااTras+Docا

Tras+TCااااااااTras 
ادرصدا9/8
ادرصدا4/0

ادرصد81/ا8
ادرصدا2/1

FinHer 656اTras+Doc/Vinادرصدا2/5ادرصدا0ا
P: Paclitaxel. CT=ChemoTherapy, Tras: Trastuzumab, A: doxorubicin,C: Cyclophosphamide, PTx: Paclitaxel 
Doc:Docetaxel, Vin: Vinorelbine  

 

-باشند.اکارآزمتاییامیااجرادراحا احاضر،اششاکارآزماییابالینیادراراستایاتعیینامدتابهینهاتجویزاهرسپتینادراحا ا

هفتگیاهرسپتینارااباادورهاتجتویزااا9انداوادورهاتجویزااراحیاشدهاFinHerبراپایهامطالعهااSHORT-HERوااSOLDهایا

ماههاهرستپتیناراابتااااا2هایاتجویزانیزادورهااHELLENICوااPHARE،اPersephoneکنند.امطالعاتاماههامقایسهامیا86

                                                           
1- Recurrence-Free Survival 
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وااSHORT-HERهتاییااکنند.اشایاناذکرااس اکهادراحا احاضتراگتزارشانهتاییاکارآزمتاییااااماههامقایسهامیا86دورها

PHAREا(.ا2هنوزاانتشارانیافتهااس ا)جدو اا،انجامامطالعهابینیاشدهابرایپیشامامازمانت،اعلیرغماا

 

 های در حال انجام جهت تعیین مدت زمان بهینه تجویز هرسپتینکارآزمایی: 6جدول 

 زمان پایان زمان شروع تعداد بیماران کارآزمایی

SOLD 5000ا6082ژانویهاا6001ژانویهاانفرا

SHORT-HER 6200ا6080دسامبراا6009دسامبراانفرا

Persephone 4000ا6088اکتبراا6009اکتبراانفرا

PHARE 5400ا6088میاا6002میاانفرا

HELLENIC 491ا6088دسامبراا6004اکتبراانفراا

کتهادراااSOLDکنتد،التذااچنانچتهاکارآزمتاییاااااازاآنجاییاکهاسمی اقلبیاهرسپتیناعمدتاًاازاماهاچهارمادرمانابتروزامتیاا

کهااSHORT-HERکشورهایابلژیک،افن ند،انیوزلند،ااسکاتلند،اصربستان،اسوئداواایسلندادراحا ااجراااس اواکارآزماییا

سوامشک تاتوانداازایکایامیهفتها9رااتأییداکنند،ادورهاتجویزااFinHerدراایتالیاادراحا اانجامااس ،انتایجاکارآزماییا

سمی اقلبیارااتخفی ادهداواازاسویادیگر،ابااکاهشاهزینهازمینهاراابرایاتجویزاایناداروادراکشتورهاییاکتهاازانظتراااا

اارادارند،امیسراسازد.قراLimitedسطحامنابعادراسطحا

 مسائل اقتصادی و میزان دسترسی به دارو

هایااقتصادیابهامنظوراتخصیصابهینهامنابعانظاماس م ابتهااتوراروزافزونتیااااامروزهادرازمینهامدیری ادارو،اارزیابی

یگراموجباشدهاهایادرماناسرااناازایکاسواواافزایشابروزاآناازاسویادگیرند.اباالابودناهزینهموردااستفادهاقرارامی

هایااقتصادیانظاماس م اتبدی اشود.اباالارفتناسناجمعی انیزادراتریناچالشاس اکهااینابیماریابهایکیاازااصلی

مزیدابراعل اشدهااس .اهنگامیاکهاا8شدهابااسنگرفتناشماراساالنهاموارداجدیداابت انسب ابهامیزانابروزاتطبیقپیشی

ا8991گردد.اهرسپتیناازاسا ااقتصاداس م ابارزترامیااهمی شود،انامطرحامیهرسپتیاماننداقیمتیابحثادارویاگران

گرف .اامااباااعطایامجوزاتجویزاهرستپتینادرازمینتهاااصرفاًادرابیمارانامتاستاتیکاموردااستفادهاقرارامیا6002تااسا ا

شرای ادریاف ااینادارواافزایشاا،اشمارابیماراناواجد6002اجووان اازاسویاادارهاغذااوادارویاایاالتامتحدهادرانوامبرا

چشمگیریانشاناداد.اازاآناتاریخابهابعد،امقاالتازیادیادرامج تامختل ادراخصوصاابعتادااقتصتادیاهرستپتینادراااا

                                                           
1- Age Adjusted Incidence Rate 
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هایادرمانابااهرسپتینادراچنداکشوراهزینها2ا-.ادراجدو اس ازمینهااجوان ادراکشورهایامختل ادنیاابهاچاپارسیده

امختل اآوردهاشدهااس .

 ماهه 12مقایسه هزینه هرسپتین )هزینه مستقیم( در کشورهای مختلف بر اساس درمان کامل  -6ول جد

هزینهادرمانایکافردابرااساساواحداپو ااهزینهادرمانابکافرداابرااساسادالراآمریکااکشور
ارایج

اریا ا280،000،000ادالرا41،590اایران
ادالراآمریکاا90،000ادالرا90،000اایاالتامتحده
اپوندا62،122ادالرا48،649اانگلستان
ایوروا69،294ادالرا59،269افرانسه
ادینارامراکشا604،000ادالرا62،610امراکش
ادالرااسترالیاا20،000ادالرا44،842ااسترالیا

 

کنند،اعبارتنتدااز:امیتزاناارربخشتی،ااااعواملیاکهادرامیزانادسترسیابهادارویاگراناقیمتیاچوناهرسپتینانقشاایفاامی

،ابهامیزانادسترسیابهاهرستپتینااجوانت ادرااا9باشند.ادراجدو اایاواشدتابیماریامیارربخشی،اتأریرابودجها–هزینها

 کشورهایامختل ااشارهاشدهااس .

 میزان دسترسی به هرسپتین اجووانت در کشورهای مختلف -7جدول 

 میزان دسترسی به تراستوزوماب )هرسپتین( اجووانت  کشور

ایابرخیاازاهایابودجهاغلبابیمارانابهاهرسپتینااجووان ادسترسیادارند.ابااوجودااین،ابهاعل امحدودی  سوئد
ابیماراناباامشک تیامواجهاهستند.

اشود.هایاهرسپتینااجووان اپرداخ امی،اهزینه6002ازاجوالیا اسلونی

ابیماراناهیچامشکلیادرادریاف اهرسپتینااجووان اندارند. ایرلند

منفیاپرداخ ااER/PRمثب ااNodeمثب ااHER2 هایاهرسپتینااجووان ابرایازنان،اهزینه6002ازاجوالیا ایتالیا
اشود.می

اباشد.میاHigh Riskدسترسیابهاهرسپتینامحدودابهابیمارانا لهستان

اشود.هرسپتیناپرداخ امیهایا،اهزینه6002ازاژانویها هلند

کند،اهرچنداکهازنانازیادیاتااهایادرمانیاهرسپتینارااپرداخ انمیس م اعمومیاهزینهادراحال اکلی،ابیمه آلمان
ااندابهاشک اموردیاهزینهادرماناخوداراادریاف انمایند.اکنوناازااریقاپیگیریاازادادگاهاتوانسته

اشود.اوراکام اپرداخ امیهایادرمانیاهرسپتینابهاهزینه فرانسه

اایابهامنطقهادیگرامتفاوتااس .هایادرمانیاهرسپتیناازامنطقهنحوهاپرداخ اهزینه انگلیس

اباشد.هفتگیامحدودامیا9تخصیصایارانهابهادورهادرمانا ترکیه

اباشد.هفتگیامحدودامیا9تخصیصایارانهابهادورهادرمانا مکزیک

هایامدنیابهاهفتگیامحدوداشد.ااماادراپیااعتراضاتاگروها9بهادورهادرماناتخصیصایارانهاا6009دراسا ا نیوزلند
اماههابس ادادهاشد.ا86دورهادرمانا
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 های تدوین شده در مورد هرسپتینرضایتمندی از دستورالعمل

هاهایاتدویناشتدابیمارانیاکهاازانظرامرحلهابیماریادراشرای ایکسانیاهستند،اممکنااس اکهادرابرخیاازادستورالعم 

هاانیزاواجداشرای ادریاف ااینادارواتشخیصادادهاواجداشرای ادریاف اهرسپتیناباشنداوابرااساسابرخیاازادستورالعم 

منتدیاشتدهااست .ااااهاییادرازمینهاعدال ادراس م اوامیزانارضای نشوند.اهمینامسألهاموجبابهاوجوداآمدناچالش

الیسامشاهدهانمود.توانادراکانادا،انیوزلنداواانگمصادیقاایناامراراامی

هایاتدویناشدهادراخصوصاتجویزاهرسپتیناازایکاایال ابهاایال ادیگرامتفتاوتاادراکشوراکانادا،اجزئیاتادستورالعم 

منفتیاهستتند،ادرااااERمنفیاوااNodeمثب ااHER2باشد.ابهاعنوانامثا ،ابیمارانیاکهادرامراح ااولیهاسرااناپستانامی

متراباشد.ادراحتالیااسانتیایکتوانندادارویاهرسپتیناراادریاف اکننداکهاقطراتوموراآنهااباالیازمانیامیاOntarioایال ا

کمتراازابااقطراتومورااSaskatchewanوااAlberta،اBritish Columbiaهایاایاالتاکهاهمینابیمارانابرااساسادستورالعم 

وااQuebec،اNewfoundlandهتایاا.ادراایالت اشتوندامترانیزاواجداشرای ادریاف اهرسپتیناتشخیصادادهامیسانتیایک

Manitobaدراپیاشکای ازنیاکهادرامراحت ااولیتهاااا6088کنند.ادرامارسانیزابهاشک اموردیاباااینامسألهابرخوردامیا

متترابتود،ادیتوانااااستانتیااکمتراازایکمنفیاقراراداش اواقطراتومورشااERمنفیاوااNodeمثب ااHER2سرااناپستانا

دستورابررسیادراخصوصامیزاناانطباقادستورالعم اتدویناشدهادراایناایال اراابتاااصت ااااOntarioعدال ااداریاایال ا

اتحققاعدال ادرانظاماس م اصادرانمود.

،اFinHerبترااستاسانتتایجاکارآزمتاییابتالینیااااااا(PHARMAC)ا8می دی،اآژانسامدیری ادارویتیانیوزلنتدااا6009دراسا ا

هفتگیامحدوداکرد.اامااهمیناامرابهایکامع  اق اییاواسیاسیابد اگش ،اا9تخصیصایارانهاهرسپتیناراابهاتجویزا

اماههابرگرداند.ا86تخصیصایارانهاراابهاتجویزااPHARMACتااجاییاکهادرانهای ا

هاییانظیراگتروهااروهموجباشداتااگاNICEهایادراانگلستان،اعدمااحرازاشرای ادریاف اهرسپتینابرااساسادستورالعم 

هتاابتهادادگتاهااااهایامتعددیانیزاازاسویاایتناگتروهااشک اگیرنداواشکای «ا6کنندزنانیاکهابرایاهرسپتینامبارزهامی»

هتایشارااصترفاًابترااستاساااااکننداکهادستورالعم راامتهمامیاNICEهاییاحقوقابشرااروپااارسا اشدهااس .اچنیناگروه

اکند.مسائ ااخ قیاتدوینامیاتوجیهااقتصادیاوابدونادرانظراگرفتن

                                                           
1 - Pharmaceutical Management Agency of New Zealand 
2- The Women Fighting for Herceptin 
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 بحث

انداکهاهایامداخ تاسراان،اازامرحلهاپیشگیریاگرفتهاتاامراقب اتسکینی،اغالباًادراکشورهاییاتدویناشدهدستورالعم 

تترینابیمتاریااااند.اازاآنجاییاکهاسراانادراایناکشورهاابتهاعنتوانامختوفاااازانظراسطحااقتصادیادرآمداباالییاداشته

اند.ادراواقع،افلستفهاتتدویناااهااعمدتاًاباادرانظراگرفتناارربخشیادرماناتدویناشدهلذاااینادستورالعم شود،اشناختهامی

 Good Clinicalتهیهاشدهااس ،ادس ایافتنابتهاااNICEوااNCCNهاییانظیراآنچهاکهاتوس امجامعیانظیرادستورالعم 

Practiceهاابرااند.ارویاهمینااص ،اایناقبی ادستورالعم بودهااس اوامسای ااقتصادیادرادرجهادومااهمی اقراراداشتها

اند.ااماابایدادرانظراداشت اکتهااجترایاشتماریاازاایتنااااااهایابالینیااستواراشدههایابهادس اآمدهاازاکارآزماییپایهاداده

پتذیرااهتایاالزماامکتاناادستوراتادراکشورهاییاکهاسطحادرآمداپایینایاامتوسطیادارند،ابهاعل اعدماوجودازیرستاخ ا

هاییاکهادراکشورهایابااسطحامنتابعامحتدوداقابت ااجتراااااایس .اهمینامسألهاانگیزهاالزمارااجه اتدوینادستورالعم ن

اباشند،افراهماکردهااس .

ا6009بندیاشدهابرااساسامنابع،انظیرادستورالعم اتصویباشدهادرااج ساهایاسطحدراواقعاآنچهاکهادرادستورالعم 

رهایاحوزهامدیترانهاتدویناشدهااس ،اعمدتاًاتلفیقیاازادستتوراتامبتنتیابتراشتاهداااااانکولوژیاآسیاایاادستورالعم اکشو

NCCNهایاحساسابهامنبعاوادستورالعم اBHGIاباشد.میا

ازاسویابانکاجهانیاانجاماگرفتهااس ،ااقتصاداایترانادراستطحادرآمتدااااا6080بندیاکهادراسا ابرااساساآخریناابقه

اقراراداد.ااEnhancedتواناایرانارااازانظرامنابعاموجودادراسطحامتوس اروابهاباالاقرارادارد.الذاامی

-هایامشترکیااس اکهاصرفاًادرامصادیقاازاهمامتفاوتامتیاهایامختل ادربردارندهاموتی فراینداتدوینادستورالعم 

ولوژی،اجراحتی،ااهایامدیکا اانکولوژی،ارادیوتراپی،اپاتهاامتخصصینیاازارشتهباشند.ادرافراینداتدوینااینادستورالعم 

هایامروراشدهانیزاشام امرورامتون،اتهیهااند.امراح امختل اتدوینادستورالعم رادیولوژیاوااپیدمیولوژیادخال اداشته

اگیریادراهمایشاوااجماعانهاییابودهااس .نویسادراهمایش،ارأینویسااولیه،اارایهاپیشپیش

 ا
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 ارزیابی سامانه اطالعات بیماران مبتال به سرطان پستان

 در کشور

 هابا هدف تطبیق سامانه ملی با دستورالعمل

 

 اللهیدکتر محمدرضا روح

 پورمجتبی وند رجب

 خالصه اجرایی  

ارزیابی اولیه سامانه اطالعات بیماران مبتال به سرطان پستان حاصل تالش تیم تحقیق مرکز تحقیقات انستیتوکانسرر  

 در چهار محور ذیل و با هدف یافتن راهکارهای توسعه سامانه انجام شده است: است که

 (Workflow) گردش کار سامانه -

  (Data-set)ها مجموعه داده  -

 ها )صحت و میزان پوشش(کیفیت داده -

 گیریگزارش ات فعلیامکانها و پاسخ به سؤاالت رایج با استفاده از ارزیابی داده -

بدیهی است ارزیابی جامع، با اتکاء به ارزیابی نظر کاربران و متخصصان به تفصیل قابل انجام خواهد بود. همچنین این 

 در سه سطح ذیل درنظر گرفته شده است: ارزیابی اولیه 

 ارزیابی سامانه از نظر انطباق با دستورالعمل تجویز دارو )در راستای پروژه تدوین گایدالین(؛  -

 های نهادهای پژوهشی و افراد پژوهشگر؛امانه از نظر خواستارزیابی س -

 ارزیابی سامانه از نظر عملکرد کلی )به عنوان یک ناظر آگاه به موضوع(. -

 های دوم و سوم نیز پرداخته شود.در این گزارش سعی شده است با محوریت قرار دادن مورد اول، به ارزیابی از جنبه

گزارش به سامانه محدود )برخالف وعده اولیه( بوده است برا ایرن حرال، در زمران      کنندگان اینهرچند دسترسی تهیه

کوتاه برای تهیه این گزارش، سعی شده است ضمن ارزیابی وضع موجرود، ترا حرد امکران پیشرنهادهایی بررای ارتقرا و        

 دستیابی به وضعیت مطلوب نیز ارائه گردد.
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 بیماران مبتال به سرطان پستاناصول طراحی گردش کار سامانه الکترونیکی  

نمودن فضایی برای ورود اطالعات، در ابتدای طرح ملی مدیریت بیمراران  با هدف عملیاتی شدن سریعتر سامانه و فراهم

مبتال به سررطان پسرتان، گرردش کرار     

سرامانه اطالعرات بیمراران بره صرورتی      

کلرری و نرره لزومرراق منطبررق بررا واقعیررت  

 (.1-طراحی گردیده است )شکل

ای امانهسر  چنین بدیهی است گردش کار

بره  . شروند می استخراج هادستورالعمل از

 زمینره  در برالینی  گایردالین  عنوان مثرال، 

 نیراز  مرورد  فرایندهای بتواند باید ماندر

 پیشرنهاد  نیرز  را سرامانه  در طراحی برای

 ترررردوین از پرررر  بنررررابراین. کنررررد

هرایی از ایرن دسرت، گرردش     دستورالعمل

 .  گیردمی شکل سامانه

از سوی دیگر اگرر بنرا باشرد کره ایرن      

سررامانه نیازهررای پژوهشرری در حرروزه  

کانسررر پسررتان را نیررز برررآورده کنررد، 

بنرردی نظررر محققرران نیازهررای    جمررع

اطالعررراتی بررررای مهمتررررین سرررؤاالت 

پژوهشی باید به عنروان یرک سرند در    

اختیار معماران سامانه قررار گیررد ترا    

 حد ممکن این نیازها نیز برآورده شود. 
 گردش کار سامانه جامع مکانیزه مدیریت درمان سرطان پستان -1شکل
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 ابعاد چهارگانه در معماری سامانه و طراحی گردش کار آن   -2شکل

سیاسرتگاار سرالمت طراحری شرده اسرت. بنرابراین        عالوه بر دو مورد فوق، سامانه منطقاق برای پیگیری و پاسخ به سرؤاالت 

ها باید در قالب یک بررسی دقیق تدوین و در معماری سامانه دیده شود. خوشبختانه در راهبرری  بدیهی است که این خواست

توسعه این سامانه، در بیش از یکسال گاشته با دستور وزیر محترم بهداشت، معراونین محتررم وزارت بره صرورت مسرتقیم      

های مختلفی در خصوص این سامانه وجود دارد. به عنوان مثرال،  رسد برداشتاند. با این حال، هنوز به نظر میداشتهکت مشار

دانند و برخی هردف ایرن سرامانه را    مبتال به سرطان پستان می "پرونده الکترونیک بیماران"برخی دورنمای این سامانه را 

صرفاق مدیریت داروی هرسرتتین  

ند. برخری نیرز ایرن    کنقلمداد می

سامانه را تا حد زیادی برا نظرام   

کشرروری تبررت سرررطان مرروازی 

 دانند.  می

-و باالخره این که چنین سامانه

ای باید برمبنای تحلیل نیازهای 

هررا بیمرراران و رضررایتمندی آن 

عمل کند. تحلیل این نیازها هرم  

بایررد برره عنرروان سررندی در طراحرری سررامانه 

ها( دارد و میزان اطالعراتی  )مجموعه داده Data setبدیهی است که این مسأله تأتیر مستقیم در تعیین درنظر گرفته شود. 

 که باید در سامانه تبت و ضبط گردد را تعیین می کند. 

 طراحی گردش کار سامانهارزیابی انتظارات ذینفعان در 

-های کوتاهی که در فرصت اجرای این طرح به دست آمد، برخی از انتظارات هریک از چهرار گرروه فروق   در بررسی

های غیررسمی و جلسات بحث به صورت جدول صفحه بعد گرردآوری گردیرد. بردیهی اسرت     الاکر از طریق مصاحبه

دهرد هسرته اصرلی    هریک از انتظارات مطرح شده در این جدول میمدیریت کالن این سامانه بر اساس اولویتی که به 

 این سامانه را تغییر  دهد.

 معماری سامانه

 و

 طراحی گردش کار 
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سیاستگذار و سایر ذینفعان و 

 اندرکاراندست
 انتظارات

سیاستتتگذار نظتتام ستت مت و   

شتتورای راربتتردی برنامتته ملتتی 

)برنامتته جتتامع سیاستتتگذاری و 

متتتدیریت دارورتتتای جدیتتتد و 

 پررزینه ضد سرطان در کشور(

اطمینان از این که کلیه بیماران واجد شرایط با درنظر گرفتن شواهد علمی، اجماع نظرات متخصصان  -
ترین راه و کمتررین هیینره   دارو را به آسان (Budget Impact)و با لحاظ کردن تأثیر بر بودجه سالمت 

 دریافت نمایند.

 ننمایند.بیمارانی که واجد شرایط دریافت دارو نیستند دارو را دریافت  -

 ترین( نحو دارو را مصرف نمایند.ترین و دقیقبیماران واجد شرایط به درستی )صحیح -

اطالع دقیق از مییان اثربخشی دریافت دارو در کسانی که دارو را دریافرت و بره برتررین نحرو مرورد       -
 اند.استفاده قرار داده

 اطمینان از این که همواره چرار هدف فوق، قابل تحقق خواهد بود. -

 ها قرار بگیرد.ترین راه در اختیار آنهیینهترین و کمدر صورت صالحدید پیشک معالج، دارو به آسان - بیماران

هرا  نیاز به دارو در ایشان، مطابق با اجماع نظر پیشکان متخصص به تأییرد برسرد و اختالفری در نظررات آن     -
 نباشد.

 در سیاستگذاری و اجرا:  پژوهش محققان و مراکز پژورشی
 ؛... ( یا QALY واحد اساس بر) کشور بیماران در دارو اثربخشی مییان بررسی -
 بودجه؛ تردقیق محاسبه و( متاستاتیک و اولیه) کشور در +HER2 موارد دقیق مییان بررسی -
 احتمرالی  تعیرین  در هرا مؤلفه سایر و HER2 ، HR نظر از) بیماری دقیق تشخیص سازوکارهای بررسی -

 ؛(هااولویت
 دارو؛ از منطقی استفاده در بیماران گیریتصمیم به کمک -
 شرایط؛ واجدین برای کافی مییان به دارو تأمین برای حمایتی -مالی منابع بسیج راهکارهای بررسی -
 نظام و کشور شرایط به توجه با آینده در برنامه اجرای برای...  و تکنولوژیک مالی، پایایی بررسی -

 کشور؛ سالمت
 و علمی اصول اساس بر کشور در جدید داروهای هیینه رساندن حداقل به یا تولید راهکارهای بررسی -

 کشور؛ در تکنولوژی مدیریت راییاج

 های دانشگاهی )بنیادین(:پژوهش
هرای در  های غیرکاربردی )دانشگاهی( در کشور، بره اهرداف پرژوهش   فرض بر این است که پژوهش -

 و اجرا، توجه نمایند و برای تحقق همین اهداف تالش نمایند.سیاستگذاری 

 بیماران با آسانترین روش و در زمان مناسب دوزهای کافی از دارو را دریافت نمایند؛ - رای بالینیمتخصصان رشته

 بودن امکان فالوآپ صحیح بیماران؛ فراهم -

 بالینی بیماران؛های تشخیصی و امکان مراقبت از بیماران با استفاده از داده -

 آسانترین روش ثبت اطالعات از سوی ایشان؛ -

 آزمایشتتتتتتگاه  شخیصتتتتتتی

 شناسی، ژنتیک()آسیب 

 آسان بودن و به حداقل رساندن اطالعات ثبتی از سوی این مراکی در سامانه -

 هاهای تشخیصی آزمایشگاهایجاد اطمینان عمومی از نتایج آزمون -

 هابیماران برای انجام پژوهشامکان در اختیار قرار گرفتن اطالعات  -

 خدشه وارد نشدن به مییان درآمد معین حاصل از انجام آزمایش -

گروه  وسعه فناوری اط عتات و  

 سامانه الکترونیک

 برای حل مسایل و اهداف فوق؛ ITپوشش راهکارهای  -

 ها؛دادههای اطالعاتی مرتبط و امکان تبادل مناسب یکپارچگی سامانه الکترونیکی با سایر سامانه -

 بینانه باشد. با شرایط کشور و شرایط برنامه ملی واقع ITانتظار کلیه ذینفعان از راهکارهای  -

های قبلی این گزارش آورده شده است، گردش کار با توجه بره نظررات ذینفعران و    همانگونه که در این بخش و بخش

قابل تدوین خواهد بود کره در ادامره فراینردهای      های بالینی و راهنمای تشخیصیهای سیاستی، توصیهمجموعه توصیه

 گردش کار، آورده خواهد شد:
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دهد. مسرلما هریرک از ایرن        های سامانه با یکدیگر را نمایش می( گردش کار سامانه و ارتباط فرایند1شکل شماره )

ها دارنرد کره   با دیگر فرایندهای کالن متشکل از تعداد زیادی ریز فرایند هستند و همچنین ارتباطات بسیاری فرایند

امکان پایر است و روی کاغا کار دشواری خواهرد برود. در ایرن     (IT)ارائه این اطالعات تنها به زبان فناوری اطالعات 

های مختلف و ذینفعان ایرن  چارت تالش شده است تا با ارائه مدلی اولیه از روند کار سامانه، زبان مشترکی بین حوزه

 تا مشکالت و نواقص موجود تبیین گردد.  سامانه ایجاد گردد

اولیهه و  همانگونه که در راهنمای بالینی آورده شده اسرت بیمراران واجرد شررایط دریافرت دارو، در دو گرروه عمرده        

ها این دو گروه در فلوچارت نیز جداگانه آورده شوند. با توجه به تفاوت در مراحل و فرایندبندی میمتاستاتیک طبقه

ههای سهیاه   های مربوط به بیماران مبتال به سرطان پستان متاستاتیک و چهارگوشهای سبز فرایندهارگوشاند. چشده

دهد. همچنین عالئه  اتتاهاری دیگهری نیهز در     های مربوط به بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه را نشان میفرایند

 به هریک از آنها آورده شده است. توضیحات مربوط 1-فلوچارت بکاررفته است که در قسمت تحتانی شکل
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 نمودار گردش کار پیشنهادی سامانه مدیریت دارو -1شکل 
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توضیحات نمودار گردش کار سامانه الکترونیکی مدیریت داروی تراستتوزوما  در  

 بیماران مبتال به سرطان پستان

مورد درمان جراحی قهرار گرفتنهد، نمونهه     به طور معمول بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه، بعد از آنکه -1فرایند

این بیماران از لحاظ موارد  آنها برای بررسی های پاتولوژیک به آزمایشگاه ارسال میشود و در بررسی پاتولوژی نمونه

 گردد.زیر مورد بررسی قرار میگیرد و اطالعات مربوط به نتایج آن ضمن ایجاد کد رهگیری برای بیمار ثبت می

 در نمونه ارسال شده؛  HER2وضعیت گیرنده  الف( از نظر 

 های لنفاوی و....(؛های هورمونی، متاستاز به گرهبندی بیماران)وضعیت گیرندهب( از نظر سایر عوامل مؤثر در اولویت

بیمارانی که با توجه به عالئ  پاراکلینیک مشکوک به متاستاز ناشی از سرطان پستان به پزشک متخاص  -2فرایند

-انکولوژی مراجعه نموده باشند برای انجام بیوپسی توسط متخاص رادیولوژی و انجام آزمون پاتولوژی )اغلب گیرنده

 شوند.(، ارجاع داده می4-های هورمونی( بر روی نمونه آنها)فرایند

را داشهته   HER2اندازی سامانه( گزارش پهاتولوژی مربهوط بهه وضهعیت     در مورد بیمارانی که قبالً )قبل از راه -تباره

 پذیرد.باشند بر همین مبنا ادامه بررسی ها صورت می

-های پاتولوژی مراجعهه مهی  بیماران مبتال به سرطان پستان متاستاتیک پس از انجام بیوپسی به آزمایشگاه  -3فرایند

د بررسهی قهرار   های هورمونی مورو همچنین گیرنده HER2ها نمونه از نظر وضعیت گیرنده نمایند. در این آزمایشگاه

 میگیرد و اطالعات مربوطه ضمن ایجاد کد رهگیری برای بیمار ثبت میگردد. 

اند و بهرای دریافهت   بیماران مبتال به سرطان پستان متاستاتیک یا اولیه که پیش از این تشخیص داده شده -5و4فرایند

 شوند.ع میدرمانی مربوطه ارجا-اند به قطب تشخیایها مراجعه نمودهدارو به داروتانه

 اطالعات مربوط گزارش پاتولوژی  و پرونده کموتراپی آنها به ستاد راهبری بواسطه نمابر ارسال میشود.  

پس از اتذ نتایج پاتولوژی به پزشهک متخاهص انکولهوژی در قطهب      بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه -6فرایند 

تدا با توجه به گزارش پاتولوژی شرایط نیازمندی بیمهار بهه   نمایند. پزشک در ابدرمانی سرطان مراجعه می-تشخیای

 میباشد. HER2ی نماید. مهمترین نکته مورد بررسی وضعیت بیمار از لحاظ گیرندهداروی تراستوزوماب را بررسی می

ههای غیرقلبهی دریافهت دارو در    طی این فرایند پزشک متخاص انکولوژی از عدم وجهود کنتراندیکاسهیون   -7فرایند

 شود.  کند و اطالعات مربوطه ثبت میبیماران اطمینان پیدا می
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با مشاوره پزشک متخاص قلب وضعیت قلبهی بیمهاران )اولیهه و متاسهتاتیک( بهرای دریافهت دارو مهورد         -8فرایند 

 بررسی قرار میگیردو اطالعات مربوطه ثبت می شود.  

ان متاستاتیک با توجهه بهه گهزارش پهاتولوژی، شهرایط      انکولوژیست در مورد بیماران مبتال به سرطان پست -9فرایند

 دهد.برای دریافت تراستوزوماب مورد بررسی قرار میرا  HER2بیمار از لحاظ وضعیت 

بندی بیماران مبتال به سرطان پستان متاستاتیک از جمله محل های الزم برای اولویتهمچنین دیگر معیار -11فرایند

  ک ثبت میگردد.آناتومیک متاستاز نیز توسط پزش

قطب تشخیای/درمانی اطالعات اولیه )دموگرافیهک( بیمهارانی کهه مسهتقیما بهه داروتانهه مراجعهه         -12و 11فرایند

کند و اطالعات مربوط به گهزارش پهاتولوژی و همچنهین پرونهده بیمهار توسهط سهتاد        اند  را در سامانه ثبت مینموده

 گردد. ای از این موارد باید برای ستاد مذکور، نمابر . نسخهگرددراهبری سامانه به صورت الکترونیک ثبت می

تهوان در صهورتی کهه موجهب سهرگردانی بیمهار فهراه  نگهردد، بیمهار بهه آزمایشهگاه پهاتولوژی و یها              مهی  -1تباره

 را برای مواردی درنظر گرفت که به علت فاصله جغرافیایی 12و  11انکولوژیست مربوطه ارجاع داده شود. فرایندهای 

و یا هردلیل دیگر، بیمار نتواند به آزمایشگاه پاتولوژی و در مهوارد متاسهتاتیک بهه انکولوژیسهت مربوطهه مراجعهه       

 نماید.

نباید ورود اطالعات مربوط به احراز شرایط دریافت داروی بیمار در سامانه به غیر از آزمایشهگاه و سهتاد    -2تباره 

مربوط به تأیید یارانهه دارو(. چنانچهه امکانهات ورود ایهن اطالعهات      های راهبری در محل دیگری )از جمله، در محل

توسط پزشک متخاص مربوطه در نقاطی مانند بخش کموتراپی فراه  گردد ورود اطالعات بالینی بیمهاران مخاوصهاً   

 گردد.ها که در ادامه این متن آورده تواهد شد( توصیه میدر موارد متاستاتیک )بر اساس فرم داده

تجویز داروی تراستوزوماب در بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه به انجام میرسد. بیمارانی که گیرنده  -13 فرایند

HER2       مطابق تعریف راهنمای بالینی مثبت تلقی شود و کنترااندیکاسیونی برای تجهویز دارو در آنهها وجهود نداشهته

باشد ضمن اتذ رضایت آگاهانه مورد تجویز دارو قرار میگیرند. فرم مربوط سامانه در این فرایند تکمیل شده و مورد 

در از آورده شهده اسهت.( همچنهین بهه دلیهل       EBCاطالعات ) این فرم با عنوان فرم 1امضا و تائید پزشک قرار میگیرد.

درمهانی آن نیهز در همهین    درمانی همراه برای ارائه یارانه حمایتی نوع رژی  درمانی بیمهار و شهیمی  اهمیت رژی  شیمی

 گردد.  مرحله تعیین و ثبت می

                                                           

در ارتباط با اینکه نحوه ورود اطالعات توسط پیشکان چگونه باشد هنوز تصمیم قطعی اخذ نشده است. لیکن اساتید بالینی با توجره بره    1-

ت امکانات موجود ورود آنالین اطالعات بالینی را دشوار و یا حتی غیر ممکن ارزیابی نموده اند. بر همین اساس پیشنراد شد تا ورود اطالعرا 
 کان بواسطه ارسال فرم با نمابر به انجام برسد. توسط پیش
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رسد. بیمارانی که گیرنهده  نجام میتجویز داروی تراستوزوماب در بیماران مبتال به سرطان متاستاتیک به ا -14فرایند

HER2       مطابق تعریف راهنمای بالینی مثبت تلقی شود و کنترااندیکاسیونی بهرای تجهویز دارو در آنهها وجهود نداشهته

گیرند. فرم مربوط سامانه در ایهن فراینهد تکمیهل شهده و     باشد ضمن اتذ رضایت آگاهانه مورد تجویز دارو قرار   می

 آورده شده است.( 2-در پیوست MBC) این فرم با عنوان فرم اطالعات 1گیرد.شک قرار میمورد امضا و تائید پز

نمایهد. داروتانهه   پس از تجویز دارو توسط پزشک، بیمار به منظور دریافت دارو به داروتانه مراجعه می -15فرایند 

 گیرد.  استعالم میاز بیمارستان قطب مربوطه در ارتباط با اتتااص یا عدم اتتااص یارانه برای وی 

های قطب و زیر نظر معاونت درمان دانشهگاه  تامین اعتبار مربوط به یارانه حمایتی توسط بیمارستان -16و17فرایند  

ها ، بخشی از هزینه دارو کهه از بیمهار   مابین معاونت درمان دانشگاه با داروتانه رسد. مطابق با هماهنگیبه انجام می

ی مربهوط  درصد از هزینهه  81بیمارستان قطب تامین میگردد. درحال حاضر وزارت بهداشت تامینگرفته نشده توسط 

 دوره دریافت داروی برای بیماران متاستاتیک و اولیه را تأمین نموده است.   9به 

رو را داروتانه پس از استعالم از بیمارستان قطب ضمن ثبت فاکتور دارو، همچنین ثبت کد ویهال دارو دا   -18فرایند

 تحویل بیمار میدهد. 

نماینهد.  های انکولهوژی بهرای تجهویز دارو مراجعهه مهی     پس از دریافت دارو بیمار برای تجویز دارو به بخش -21و19فرایند

)ایهن فهرم بعنهوان فهرم اطالعهاتی      ها فهرم اطالعهاتی مخاهوص پزشهکان     شود شرایطی فراه  گردد تا در این بخشتوصیه می

EBCوMBC  ).گردد. همچنین کد ویال داروی تزریقی نیز ثبهت مهی  به صورت برتط تکمیل میبه پیوست آورده شده است-

   2.گردد

باشد. بررسهی  های مجدد متخااین انکولوژی میادامه و تکمیل دوره درمانی بیماران مبتنی بر ارزیابی -22و21فرایند

( از اهه   RECISTههای  پیشهرفت بیمهاری) بهر اسهاس معیهار     عوارض دارو) دربیماران اولیه و متاستاتیک( و وضهعیت  

 های مجدد مورد توجه قرار میگیرند. مواردی است که ویزیت

در صورتی که مطابق دستورالعمل پزشک مانعی بهرای تجهویز دارو نبینهد و بهرای تکمیهل دوره درمهانی        - 23فرایند 

 نماید.بیماران پزشک انکولوژیست به تجویز دارو اقدام می

                                                           

هرای مختلرو و حتری    های زیادی روبروست. به خصوص که بیمراران در بخرش  ورود اطالعات به صورت برخط در این فرایند با چالش -2

های قطب باشد، در بیمارستان مالی مشروط به تیریق دارونمایند.لیکن در صورتی که ارائه حمایتهای مختلفی اقدام به تیریق دارو میشرر
 این مشکل صورت جدی نخواهد داشت. 
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در صورتی که ممنوعیتی )موقت یا دائمی( برای تجویز دارو برای بیمار وجود داشته باشد و یا اینکهه دوره    -24فرایند

 درمانی بیمار تکمیل شده باشد، ضمتن ثبت تاریخ درمان بیمار متوقف میگردد. 

  (Data-set)ها از جهت مجموعه دادهسامانه ارزیابی 

 دستورالعمل  جویز دارو سازیو پیاده در  دوینرا از جهت کاربرد مجموعه داده 

سازی دستورالعمل تجرویز داروی  های الزم برای تدوین و پیادهای از دادههمانگونه که قبالق ذکر شد برای ارائه مجموعه

موضروع  هرستتین، باید منتظر تدوین نهایی این گایدالین ماند. با این حال برخی از موارد احتمالی  بررای روشرن شردن    

 شود:اشاره می

 (؛FISHودر صورت لزوم  IHCدر آزمایش های مربوطه )  HER2-neu هایگیرنده وضعیت -

-می قید بیمار پاتولوژی برگه در یافته این:  (Nodal Status) سرطانی بافت به اگزیالر نودهایلنف بودن درگیر -

 اختیار در و شده دایسکت کافی میزان به زیربغل نودهای لنف جراحی پروتکل طبق که صورتی در البته. شود

 .باشد شده قرارداده پاتولوژی مرکز

 .شودمی قید بیمار پاتولوژی برگه در یافته این:  (ER-PR Receptor Status) هورمونی رستتورهای وضعیت -

- Grade Tumor؛ 

 ؛مترسانتی به تومور سایز -

 سن بیمار. -

نیرز  بایرد گرواهی و در     (LVEF) عروقی بیماران-مانند وضعیت قلبیاز سوی دیگر، اطالعاتی در مورد عوامل خطرساز 

شود که بایرد  سامانه تبت گردد و براساس پروتکلی اکوی همه یا برخی از بیماران تحت درمان با هرستتین تکرار می

 شود.(ع میدرصد در حین درمان ، تجویز داروی هرستتین قط 11یا افت  LVEF<60مجددا در سامانه درج شود. )مثال به 

دهد بیمار دوره کامل درمان با این دارو )هجرده کرورس در   هایی است که از ابتدای درمان نشان میهای دیگر، دادهداده

مدت( را دریافت خواهد کررد و از سروی دیگرر بریش از ایرن تعرداد را       پروتکل بلندمدت و نه هفته در پروتکل کوتاه

کامل درمان ) براساس گایدالین( را دریافرت کننرد. در چنرین مرواقعی، حتری      دریافت نخواهد کرد. بیماران باید دوره 

 ها و آگاهی کافی، فرم رضایت شخصی را امضا کند. توصیه وجود دارد که بیمار، پ  از دریافت آموزش
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ت های معرین گردیرده، جهر   در مجموع با توجه به گردش کار سامانه و بر اساس راهنمای بالینی تدوین شده و اولویت

های متناسب در این سامانه، دو فرم طراحی گردید که یکی برای بیماران مبتال به سرطان پستان اطالع از مجموعه داده

کند که با توجه بره مشرکالت   ها کمک میاست. این فرم (MBC)و دیگری مربوط به بیماران متاستاتیک (EBC)اولیه 

درمانی( در صورت لرزوم اطالعرات بررروی    های شیمیی و بخشهای بالینی )متخصصان انکولوژتوسعه سامانه به بخش

های کاغای با این مشخصات درج شود و توسط خود بیمار به گردش درآید و در نهایت در یک نود تعریرف شرده   فرم

از ها در سامانه الکترونیکی درج شوند و یا برای ورود ایرن اطالعرات   مثالق قبل از دریافت یارانه در قطب درمانی، فرم

 ستاد راهبری سامانه کمک گرفته شود.

 در انتهای این فصل دو فرم طراحی شده ماکور آورده شده است. 

 رای پژورشیدر اولویترا از جهت کاربرد مجموعه داده 

 

وضرعیت تأهرل   "هرایی ماننرد   توان سؤاالتی از این دست مطرح کررد کره چررا داده   در یک نگاه سطحی به سامانه می

-، به عنوان یک ریسک فاکتور مهرم در بررسری  "سن اولین بارداری"در سامانه تبت شده است در حالی که  "بیمار

-شود. چه مراجعری و چگونره مری   های پژوهشی در سامانه گنجانده نشده است. سؤاالت زیادی از این دست مطرح می

 ژوهشی پاسخگو باشند؟های پهای مورد نیاز برای پاسخ به پرسشتوانند در انتخاب مهمترین داده

های مورد نیراز تنروع و تکثرر بیشرتری     واقعیت این است که هرچه داده

توان از یک سرامانه برا تعرداد محردودی کراربر و      داشته باشد کمتر می

نیازهای متنروع آن هرم    تعداد محدودی از کاربری برای دسترسی به این

به صورت دقیق و صحیح انتظار باالیی داشت. یعنی یا سامانه قادر بره در  

هرا را بره صرورت    هایی نیست و یرا ایرن داده  اختیار قرار دادن چنین داده

هرا و  کنرد. بررای ایرن کرار بایرد برر اسراس سیاسرت        صحیح فراهم نمی

ترر و  هرای متنروع  راهبردهای تدوین شده برای سامانه برای آن کراربری 

کاربران بیشتری را درنظر گرفت. به عنوان یک نمونه، چنانچه در ایرن  

های ارتباط با بیمار بهره برده شود. بیماران برا ارتبراط   سامانه، از ماژول

مختصر سیاستگذاری  دوین شده در  -3شکل های ارزشرمندی را  با سامانه، اطالعات مربوط به خود را اصالح و داده

 مرکز  حقیقات سرطان انستیتوکانسر
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-های الزم بره وی صرورت مری   ای دریافت اطالعات سودمند و یا آموزشکنند. این کار مثال ما به ازدر سامانه تبت می

 گیرد.

 در مرکز تحقیقات انستیتوکانسر تهیه گردید، آن  1831در مهرماه سال  "مختصر سیاستی"در مستندی که با عنوان 

الزم  Data مرکز فهرستی از عناوین مهم پژوهشی مرتبط را ارائه نموده است که در ادامره خواهرد آمرد. بردیهی اسرت     

سامانه کنونی خارج است. امرا چنانچره مراکرز علمری کشرور نسربت بره          Data setها از حد برای انجام این پژوهش

های پژوهشی به توافق برسند الزم است تا ابزاری از جن  فناوری اطالعات در کنار سامانه فعلی قرار گیرد تا اولویت

های مهم دسرت  های سامانه فعلی به آن دادهداده ید و یا با تغییر در مجموعههای ارزشمند را حاصل نمابه نوعی این داده

 یافت.

 برخی از عناوین مهم پژوهشی از دیدگاه مرکز تحقیقات سرطان انستیتوکانسر عبارتند از:

 

o های دقیق بروز، شیوع و میرایی سرطان پستان در کشور؛تعیین میزان 

o های آینده )با توجره بره اینکره احتمراالق    میزان واقعی نیاز به هرستتین در کشور درحال حاضر و در سال بینیپیش 

 باگاشت زمان، میزان سرطان پستان درکشور افزایش خواهد یافت.(؛

o بررسی شیوع مثبت بودن رستتورHER2 های مختلف کشور؛و رستتورهای هورمونی بر اساس قومیت 

o گیری و مراقبت از عوارض ناشی از دریافت هرستتین در بیماران؛بررسی شیوع و نحوه پیش 

o بررسی امکان کاهش دوز و  یا افزایش فواصل دریافت هرستتین در بیماران؛ 

o شده در مراکز آزمایشگاهی؛های ایمونوهیستوشیمی انجامبررسی کیفیت آزمایش 

o در افزایش طول عمر بیماران؛آگهی در بیماران سرطان پستان و کارآیی تجویز هرستتین بررسی پیش 

o نمایند؛های دارویی در افرادی که هرستتین دریافت میبه درمان و مقاومت بررسی علل عدم پاسخ 

o درمانیمیزان تداوم درمان دارویی و رعایت پروتکل(Compliance)  سرطان پستان؛مبتال به توسط بیماران 

o آگهی بسیار بدی دارند؛بررسی ژنتیکی افرادی که علیرغم درمان هرستتین پیش 

o بررسی سایر تغییرات ژنتیکی و مولکولی تومور پستان در پاسخدهی به هرستتین؛ 

o مورفیسم ژن بررسی پلیFcg Receptor .در جامعه بیماران مبتال به سرطان پستان در ایران  

از هر بیمار در سامانه تبرت شرده اسرت در     "وضعیت تأهل"هایی مانند توان پرسید چرا دادهدر یک نگاه سطحی می

های پژوهشی در سامانه گنجانرده نشرده   ، به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در بررسی"سن اولین بارداری"حالی که 

 است.
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 سیاستگذار س متاز جهت   رامجموعه داده 

هریک از ذینفعران، بره صرورت    در مدیریت عملکرد یک سیستم مانند سامانه مورد بحث، رضایتمندی سیاستگاار و 

گردد و ارزیابی و بازخورد برای فرایندهای اصلی این سامانه تأویل می (Performance Indicators)های ارزیابی شاخص

دهند. این گزارش و ارزیابی مختصرر در راسرتای همرین مهرم     ترمیم آن فرایندها نظام ارزشیابی عملکرد را تشکیل می

در بلندمدت به یک فرایند یا زیرسیستم دائمی برای سامانه تبدیل شود. بدیهی است بر اساس انجام شده است که باید 

های خاصی از طریق سامانه دریافت گرردد. اسرتخراج مجموعره کراملتری از ایرن      این ارزیابی، الزم خواهد بود که داده

 تر آینده خواهد بود. تر و تفصیلیها، نیازمند ارزیابی جامعداده

انردرکاران ارشرد   آنچه برای نگارندگان این گزارش مشخص شده است برداشت هریک از مسؤوالن و دسرت تاکنون 

مدت و بلندمدت این سیستم متفاوت است. به سامانه مراقبت بیماران مبتال به سرطان پستان کشور، از عملکرد کوتاه

بیماران مبتال به سرطان باشد و برخی به  عنوان نمونه، برخی تمایل دارند این یک سیستم پرونده الکترونیک سالمت

های متفاوت به تفراوت در  نگرند. این تلقیاین سامانه به عنوان ابزاری برای مدیریت داروهای گرانقیمت هرستتین می

های های گردآوری شده از بیماران نیز تفاوتداده شود و بدیهی است در مجموعههای عملکرد سیستم منجر میشاخص

 کند.یجاد میبسیاری ا

ها و ادارات کل وزارت بهداشت در همراهنگی شربکه   با توجه به مشارکت معاونین و مسؤوالن محترم برخی سازمان

رود این سامانه نیز منطبق با برایند نظررات آنران تبردیل    مراقبت، آموزش و تحقیقات سرطان پستان کشور، انتظار می

 ها وجود دارد به پیش برده شود.توافق نظر در مورد آنها و راهبردهایی که شود و مبتنی بر سیاست

 های جدید توسعه سامانه و ایجاد بخش

شرود توسرعه   های ابتدایی آن آورده شرده اسرت توصریه مری    در بر اساس آنچه تاکنون در این گزارش به ویژه در بخش

 مدنظر قرار گیرد:نیازهای زیر های جدید برای آن با برآورده نمودن پیشسامانه و ایجاد بخش

 های سیاستگااری وزارت بهداشت و سایر ذینفعان؛های سامانه )بادرنظر گرفتن نظر حوزهتدقیق سیاست -

 های تخصصی مانند تجویز دارو و پیگیری بیماران؛ها در هریک از حوزهتدوین دستورالعمل -

 ارتند از:ها عبهای ضروری برای سامانه که دو مورد از مهمترین آنتوسعه زیرسیستم -
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سیستم ارزیابی مستمر کیفیت: با بررسی این گزارش که به ارزیابی اولیه سامانه پرداخته است اهمیت توسرعه   –الف 

 شود.ها و عملکرد سامانه به خوبی روشن میسیستم ارزیابی مستمر کیفیت داده

های مربوطره: بخرش مهمری از    پروتکلهای سامانه ملی و تدوین گااری دادهسیستم استاندارد انتشار و به اشتراک -ب

ای هرای چنرین سرامانه   مسیر پیشرفت کار سامانه، موکول به این مسأله مهم است که بسیاری از تأمین کننردگان داده 

های این سامانه ملری بتواننرد بره    برای  صحیح و دقیق اطالعات خود، انتظار دارند که در صورت نیاز به استفاده از داده

کنرد کره   ها را طلب مری گااری دادهها پاسخ داده شود. این امر در دنیای امروز استانداردهای اشتراکننحو مقتضی به آ

 رسد.تدوین و رعایت آن ضروری به نظر می

 گیرینتیجه

با ارزیابی اولیه انجام شده  و با توجه به اهمیت مسأله مردیریت الکترونیرک پرونرده بیمراران مبرتال بره سررطان در        

ای از وقرت و هزینره   رسد که صرف نظر از موضوعات و مشکالت اجرایی سامانه )که بخرش عمرده  نظر میکشور، به 

ای در صورت موفق بودن عملکررد آن،  دهد( فواید استقرار چنین سامانهای را به خود اختصاص میاستقرار چنین سامانه

االت کوچرک و برزرآ آن را بره نحروی     نماید و باید زحمرت رفرع اشرک   آنچنان فراوان است که مقرون به صرفه می

 سیستماتیک  و اتربخش متحمل شد.
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51فصل  
 

 گیری بیمارانراهکارهای کمک به تصمیم 

 تراستوزومابدر استفاده منطقی از داروی 

 اجتماعی( الگوی بازاریابی بر مبتنی هایی برای اجرای یگ برنامه)توصیه 

 

شمس محسن دکتر  

  مقدمه

ثر در ؤسال اخیر به عنووا  داروي مو  چند ، در  (Herceptin)هرسپتین با نام تجاري (Trastuzumab)داروي تراستوزوماب 

اثربخشی آ  را در افواايش   ،هاي بالینیمعرفی شده است و نتايج کارآزمايی +HER2کاهش عود سرطا  پستا  از نوع 

درصد موارد سرطا  پسوتا  را نووع    51تا  51نشا  داده است.  در مراحل اولیه و متاستاتیک بقاي اين گروه از بیمارا 

HER2 قیموت بسویار   دارو  ايون سبب شده توا   میالدي، 5152تا سال دهند. تولید انحصاري هرسپتین مثبت تشکیل می

میلیو  توما  است. وقتی اين  پنجاهبالغ بر  در ايرا  يک دوره کامل درما  آ  ۀبااليی داشته باشد، به طوري که هاين

گیورد، توهوه ويوبه بوه     هاينه سنگین در کنار محدوديت منابع اختصاصی بخش سالمت براي اين نوع داروها قرار موی 

 سازد.هرسپتین را ضروري می و استفاده منطقی از اصالح روند تجويا

نتیجوه منوابع موالی بوراي     عالوه بر هلوگیري از صرف بوی  ،جويا درست و منطقی اين داروکه تتوا  انتظار داشت می 

بوراي آنوا    هاي اثربخش اين منابع به ساير درما سبب می شود تا بیمارانی که واهد شرايط دريافت هرسپتین نیستند، 

توا  امیدوار بود را پوشش دهد. در چنین حالتی می واهد شرايطهاي صاص يابد و يا بخش اعظم هاينه دارو در گروهاخت

شورايط وقتوی   باشود.  اثربخش  -هاينههاي اقتصادي موهود، مصرف اين دارو در کشور با در نظر گرفتن محدوديتکه 

کننود توا   و نمايندگا  مردم در مجلس و دولت مراهعه می نفوذدشوارتر می شود که متقاضی دريافت دارو به مراهع ذي

براي دريافت يارانه حمايتی دارو سفارش شوند. اين مراهع نیا که معموال راهکاري براي بررسی نیاز واقعوی بیموارا  و   

نند توا ايون   دوستی، به مراهع توزيع يارانه حمايتی سفارش می کمورد براي دارو ندارند، بیشتر از روي انسا تقاضاي بی

 يارانه به آنها تعلق يابد.

: عوامل مرتبط با تجوياکنندگا  دارو و عوامل دانستدخیل مهم را دو دسته عوامل توا  مصرف منطقی اين دارو میدر 

اطوالع   -بنابراين دو رويکرد براي مقابله با اين مشکل قابل طرح است: رويکرد آموزشی کنندگا  آ .مربوط به دريافت

کننودگا  آ .  اطوالع رسوانی بوا محوريوت دريافوت      -محور قرارداد  تجوياکنندگا  دارو و رويکرد آموزشوی  رسانی با

در استفاده از اين راهنماهوا  و ترويج دارو ي بالینی براي تجويا هامهمترين راهکار اهرايی در رويکرد اول، تدوين راهنما

-مبتنی بر اصول و مالحظات اخالقی و نیا محدوديتدستیابی به راهنماهاي بالینی  استکشور بین پاشکا  متخصص 

را براي اهراي پاشکی مبتنی بر شوواهد و   تواند راههاي اقتصادي هامعه، و به اهرا درآورد  مفاد چنین راهنماهايی می

ی نظوارت  تواند نووع شرايط کشور هموار کند. البته ايجاد و توسعه سامانه الکترونیکی پرونده بیمارا  به احتمال زياد می

 نامحسوس بر اهراي راهنماي بالینی را به ارمغا  آورد.
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و از  (هرسوپتین ) تجوويا داروي تراسوتوزوماب  تاثیر عوامل بیرونی بوراي  اما در مورد گروه دوم از عوامل فوق که شامل 

اثورات ايون   اسوت. نتیجوه منطقوی     طرف ديگر، تقاضاي بیمارا  يا اعضاي خانواده آنها از پاشک براي تجويا اين دارو

ارتباط موثر با  بر راهکار اهرايی در رويکرد دومخواهد بود.  تجويا نابجاي هرسپتین و پیامدهاي حاصل از آ  عوامل نیا

ي تاثیرگذار به آنهاست تا عوالوه بور کاسوتن از تاثیرپوذيري از عوامول بیرونوی،       هاپیامبیمار و اطرافیا  او و نیا انتقال 

به اين ترتیب، انتظار موی  کاهش يابد.  غیر اصولی داروواده او از پاشک معالج براي تجويا تقاضاي بیمار يا اعضاي خان

و تجويا دارو بر مبناي راهنماهاي بالینی مورد تأيید مراهع علموی   شرايط دريافت هرسپتین واهديندقیق تعیین  رود با

توا  استفاده می توسط پاشک معالج دارويا و اصالح تقاضاي بیمارا  و اعضاي خانواده آنها براي تجو کشور از يک سو

 بازاريااب   ارتباطی شناخته شده اي بوا نوام   الگويرا انتظار داشت. به همین دلیل پیشنهاد استفاده از  5منطقی از دارو

گیري آنوا  در اينجوا ارا وه    براي برقراري ارتباط موثر با بیمارا  مبتال به سرطا  پستا  و کمک به تصمیم 5اجتماع 

 قیمتی چو  تراستوزوماب در کشور باشد.گشاي بخشی از معماي مديريت داروهاي گرا شده است تا شايد گره

 

بیماران مبتال به سرطان پستان در کشور و چالش استفاده از داروی  -بیان مسأله 

 تراستوزوماب
مختلفوی از بیموارا  مبوتال بوه      هواي به طور کلی و از نگاه مديريت کال  داروهاي هديد )پرهاينه( ضد سرطا ، گروه

گیري محسووب  سرطا  پستا ، با چالش مصرف داروي گرانقیمت هرسپتین روبرو هستند و نیازمند کمک براي تصمیم

-بندي شواهد بالینی و اهماع نظرات متخصصا  و نیا شرايط کشور اينتوا  با توهه به همعها را میشوند. اين گروهمی

 بندي کرد: گونه تقسیم

 از نظر وضعیت مالی: -لفا

 بضاعت؛بضاعت و کمهاي بیگروه -

 هاي با وضعیت مالی مناسب؛گروه -

 از نظر وضعیت بیماری و منافع بالقوه استفاده از دارو: -ب

 برند. مانند:هايی از بیمارا  که قطعاً سودي از درما  با داروي تراستوزوماب نمیگروه -

o گیرنده + بیمارانی که توده پستانی در آنها فاقدHER2 .درصد از بیمارا   01تا  01 تشخیص داده شده است

 گیرند. مبتال به سرطا  پستا  در اين گروه قرار می

                                                           
1- Rational Use 
2- Social Marketing 
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o  .بیمارانی که شرايط بالینی مناسب )مانند وضعیت قلبی عروقی( براي استفاده از دارو را ندارند 

 

 گروه هايی از بیمارا  که با توهه به شواهد علمی کنونی، نفع مشخصی از دريافت دارو  نمی برند.  -

o )گروه بیمارا  با متاستازهاي پیشرونده )متاستاز مغاي و پیشرفت بیماري علیرغم استفاده از دارو 

o    واهود گیرنوده هواي     هوا گروه بیمارانی که تومور با اندازه کوچک و درهه تمايا پايین دارنود و توموور آ

 هورمونی مثبت است.

 

 هايی از بیمارا  که فايده درمانی مشخصی از دريافت دارو می برند. گروه -

o .در اين طرح و در قالب راهنماي بالینی، اين گروه به دقت مشخص شده اند 

 
 هاوضعیت اقتصادی آنماتريس اهداف مداخالت بر اساس وضعیت بالین  بیماران و  -1جدول

 وضعیت اقتصادي
بیمار   

 وضعیت بالینی بیمار

 گروه بیمارا  با بضاعت مالی مناسب گروه بیمارا  با بضاعت مالی پايین

بیمارانی که قطعاً سودي از درما  با داروي 
 برند.تراستوزوماب نمی

بايد ترغیب شوند که براي دريافت دارو اقودام  
 نکنند.

کوه بوراي دريافوت دارو    بايد ترغیب شووند  
 اقدام نکنند.

 علمی شواهد به توهه با بیمارانی که
 نمی  دارو دريافت از مشخصی نفع کنونی،
 .برند

بايد ترغیب شوند که براي دريافت دارو اقودام  
نکنند و نیا توهیه شوند که چورا بهتور اسوت    

 دارو را دريافت نکنند.

ترغیب شوند که دارو را دريافت نکننود و يوا   
حداقل ساير بیموارا  را بوراي دريافوت دارو    

 ترغیب نکنند.

 از مشخصی درمانی فايده بیمارانی که
 .برند می دارو دريافت

بور اسواس نتوايج ايون راهنمواي      اين گروه که 
مورد حمايت دولت براي دريافوت درموا    بالینی، 

اي( قوورار  مووی گیرنوود،  بايوود هفتووه 9هووايگاين )
کننود  شوند که دوره درمانی خود را کامول   ترغیب

هفته با اسوتفاده از   9و به فکر ادامه درما  فراتر از 
 . 5اين درما  حمايتی نباشند

اين گروه که بر اساس نتايج ايون راهنمواي   
گیرنود و  بالینی، مورد حمايت دولت قرار نمی

اي را دريافووت هفتووه 15يووک دوره درمووا  
وند کوه در  خواهند کورد و بايود ترغیوب شو    

 15بیمارا  گروه مقابل را بوه دوره درموانی   
 هفته تشويق نکنند.

بندي بیمارا  در هدول فوق، نوبت به تعیین اهداف اختصاصی براي هر دسته از بیمارا  و به دنبال آ ، انتخاب و به به اين ترتیب و با دسته

رسانی براي رسید  به اين اهوداف خواهود رسوید کوه نیازمنود برخوورداري از يوک        کارگیري راهکارهاي مناسب ارتباطی، آموزشی و اطالع

چارچوب علمی و الگوي عملی است. در بخش بعد به شرح زيربناي نظري الگوي مورد استفاده در اين برنامه )که نام بازاريابی اهتماعی بور  

 پردازيم.   خود دارد( می

                                                           
 اي چنین نیست.هفته 15اي بر اساس راهنماي بالینی به طور هماما  با کموتراپی با داروي داستاکسول خواهد بود ولی درما  درما  نه هفته - 1
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 برنامه نظری چارچوب

 اجتماعی به عنوان دیدگاه اصلی در اصالح رفتار  بازاریابی -الف

هاست که در حوزه تغییر رفتار گروهی و اهتماعی، از رويکردي با نام بازاريابی اهتماعی ياد می شوود کوه در کنوار    سال

زاريابوا   هايی که باگیرد. بازاريابی اهتماعی به دنبال آ  است تا با استفاده از اصول و تکنیکقرار می 5و اهبار 5آموزش

المنفعه و سودمند بوراي اهتمواع   برند، براي رسید  به اهداف عامتجاري براي تاثیر بر بازار و تصمیم مشتري به کار می

هاي بازاريابی براي افاايش بهره ببرند. به عبارت ديگر، اگر به هاي اهداف تجاري و کسب سود مادي، اصول و تکنیک

يک باور يا انجام يک رفتار درسوت، موورد اسوتفاده قرارگیورد، آ  را بازاريوابی      میاا  استقبال از يک محصول، پذيرش 

 گويند.اهتماعی می

هواي  هوا و نگرانوی  و توهه به نیازهوا، خواسوته   2مداری مشتریادعاي بازاريابا  اهتماعی آ  است که اصولی مانند 

)به معناي انجام منطقی تبادل بین دو طرف در حضور چربش  4مبادلهمخاطب )در اينجا بیمار مبتال به سرطا  پستا (، 

)به معناي حق داد  به مخاطبی که به سراغ  محصولی می رود که منافع بیشوتري   1رقابت  تفکرها(، منافع بر هاينه

برايش دارد يا براي دستیابی به آ  با موانوع کمتوري روبروسوت و توالش بوراي موفقیوت در عرصوه رقابوت بوا سواير           

)به معناي انتخاب دسته هاي کوچک و همگو  و طراحی و اهوراي موداخالت    6مخاطب بندیدستهوالت( و محص

هاست کوه  اختصاصی براي آنها( تنها مختص حوزه تجارت نیست و در بازاريابی اهتماعی نیا کاربرد دارد. همین ويبگی

 سازد.  رسانی متمايا میمحصوالت اطالعبازاريابی اهتماعی را از انتقال ساده اطالعات به گروه هدف و ارا ه 

رياا  بر آ  است تا پذيرش ايده يا انجام رفتار مورد نظر براي مخاطوب بوه صورفه    در بازاريابی اهتماعی، تالش برنامه

هايی باشد که خواهند پرداخت. باشد. به عبارت ديگر، براي گروه هدف منافع حاصل از ايده يا رفتار هدف بیشتر از هاينه

ها و موانع کم شود و يا منوافع بیشوتر گوردد. تجربیوات     دهد که در نگاه مخاطب، يا هاينهين اتفاق در صورتی رخ میا

-ها و اولويوت ها، نگرانیهاي هدف اختصاصی و شناخت نیازها، خواستهبخش تجاري نشا  داده است که انتخاب گروه

ين نیازها و خواسته ها، ايجاد نیاز به محصول و تداوم بخشید  هاي موردنظر، تولید محصول يا ارا ه خدمت متناسب با ا

هواي  هاي مادي و غیرمادي و باالخره ارا وه محصوول در محول   به اين نیاز با روش هاي مناسب، منطقی کرد  هاينه

 نند. تواند سبب شود تا گروه هدف پیام برنامه را بپذيرند، محصولی را بخرند و يا از خدماتی استفاده کمناسب می

رسد محصول قابل عرضه در اين بازار رفتاري، پیامی است که قرار است با انتقال آ  توسط پاشک به بیموار  به نظر می

گیري آنا  در مورد مصرف داروي تراستوزوماب )هرسپتین( تاثیر بگذارد و به بیمار يا اعضاي خانواده او، بر روي تصمیم

                                                           
1- Education 
2- Enforcement 
3- Consumer Orientation 
4- Exchange Theory 
5- Competitive Thinking 
6- Audience Segmentation 
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کند. خلق يک پیام در دو مرحله اتفاق می افتد: مرحله اول، تولید محتواي کمکگیري در مورد مصرف دارو براي تصمیم

شود، چه هاي آموزشی که به گروه هدف ارا ه میکند در ارتباط پاشک با بیمار و يا در بستهاست که مشخص می 5پیام

چه قالب و چگونه بوه   شود که محتوا دراست که در طی آ  مشخص می 5پیام شود. مرحله دوم طراحیچیاي بیا  می

علمی و دقیق که شامل ارزيابی مخاطبا   2مخاطب منتقل خواهد شد. ناگفته پیداست بدو  انجام يک پبوهش تکوينی

هاي ارتباطی است، امکا  دستیابی به پیامی اثربخش با محتوا و پیام، تحلیل فضاي حاکم بر انتقال پیام و ارزيابی کانال

 اشت. طراحی مناسب وهود نخواهد د

اسوت. بوا بررسوی اطالعوات      "اختصاصی هدف مخاطب تعیین و مخاطبا  بنديدسته"اولین گام در پبوهش تکوينی، 

هاي انجام شده در هها  و ايرا ، مخاطبا  کلی برنامه موهود بیمارا  مبتال به سرطا  پستا  در ايرا  و نتايج پبوهش

تور و  هواي کوچوک  اساس ويبگی هاي دموگرافیک و رفتاري به دستهتوا  بر يعنی زنا  مبتال به سرطا  پستا  را می

هاي دموگرافیک، سن، وضعیت تاهل، محل سکونت، میاا  تحصویالت و سوط    تر تقسیم کرد. در بین ويبگیهمگو 

وارد اشاره توا  به اين مهاي رفتاري نیا میاقتصادي بیمار و  خانواده او برهسته تر از بقیه متغیرها هستند. از بین ويبگی

 کرد:

 با که بیمارانی رساند، نمی آنها به سودي قطعا دارو اين با درما  که بیمارانی: تراستوزوماب به درمانی پاسخ وضعیت 

 فايوده  آنهوا  براي دارو دريافت که بیمارانی و يا برندنمی دارو دريافت از مشخصی نفع کنونی علمی شواهد به توهه

  داشت؛ خواهد مشخصی درمانی

 کنند و از مطب ها، کلینیکمحل مراهعه براي دريافت خدمات درمانی: بیمارانی که به بخش خصوصی مراهعه می-

 کننده به بخش هاي دولتی؛ها يا بیمارستا  هاي خصوصی خدمات خود را می گیرند، و بیمارا  مراهعه

 مت پايین )در سط  دبستا (، مرزي سط  سواد سالمت بیمار )يا اعضاي خانواده آنها(: گروه هاي با سط  سواد سال

 )در سط  مدرسه راهنمايی( و کاربردي )در سط  دبیرستا  و باالتر(. 

نفر در سال واهد شرايط دريافت هرسپتین هستند. نتوايج   5111حدود دهد که هاي آماري در کشور ما نشا  میبررسی

 50به بعد، اطالعات ايون بیموارا  را در    5209اول دي ماه ارزيابی اولیه سامانه الکترونیک پرونده بیمارا  مبتال )که از 

هوا  نفر بوراي دريافوت دارو بوه داروخانوه     5550همعا  5291کند(، تا دهم شهريورماه استا  کشور ثبت می 25استا  از 

توهوه   درصد متاهل بودند. با 61سال سن داشتند، حدود  61تا  21درصد اين گروه بین  01اند. ناديک به مراهعه کرده

هاي شیوع و بروز سرطا  پستا  در هوامع شهري، احتماالً قسمت عمده اين گروه را زنا  هواموع  به باالتر بود  میاا 

الذکر نشوا  موی دهود کوه از     فوق دهند. نتايج ثبت شده در سامانهشهري به ويبه ساکنین شهرهاي بارگ تشکیل می

درصد( آنها يک دوز و حدود نیمی از آنها حداکثر چهار دوز دارو دريافوت   21نفر ) 290الذکر، نفر بیمار فوق 5550تعداد 

دوره يوک   9اي يوا  هفتوه  2دوره  50اند. به عبارت ديگر، بخش اعظم واهدين شرايط براساس پروتکول درموانی )  کرده

 اند.توا  مالی دريافت دوزهاي بیشتري را نداشته اند و احتماالًاي( درما  نشدههفته

                                                           
1 -Message Content 
2 -Message Design 
3- Formative Research 
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هاي اختصاصی اصلی اين برنامه، زنا  مبوتال بوه سورطا     ن اطالعات و آمار، به نظر می رسد يکی از دستهبا کمک اي

هاي پرهمعیت، با حوداقل سوواد ديوپلم و سوط  اقتصوادي      ساله، متاهل، ساکن تهرا  و مراکا استا  61تا  21پستا  

هواي  متخصصوا  اونکولوو ي يوا بیمارسوتا     هواي شخصوی   اهتماعی متوسط به باال هستند که براي درما  به مطوب 

کنند. به اين ترتیب به هاي مخاطب کلی بارگ و ناهمگو ، يک گروه کوچوک و البتوه همگوو     خصوصی مراهعه می

 گیرند. قرار می

ها و نظرات آنهوا  دسته اختصاصی، و اطالع از ديدگاه اين ها و ترهیحاتها، نگرانیخواسته نیازها، شناسايی"قدم بعدي 

هاي ارتباطی مؤثر و مناسب براي ارتباط با آنهاست. حاصل اين و نیا کانال "رباره موضوع، منافع و موانع مرتبط با آ د

 يا پیام برنامه خواهد بود.  5هاي اولیه براي مداخله و تعیین محصولشناخت، دستیابی به ايده

محصول يا پیوام اسوت )کوه احتمواالً دولوت و       5متهاي مادي و غیرمادي که در واقع قیشناسايی موانع و تعیین هاينه

 2متولی نظام سالمت اين هاينه را تقبل خواهد کرد يا آ  را براي گروه هدف قابل دسترسی خواهد نمود(، تعیین مکا 

با هدف ايجاد نیاز بوه محصوول، در مجمووع     4مناسب براي ارا ه محصول يا پیام و باالخره شناسايی روش هاي ترويج

 دهد. را شکل می "آمیاۀ بازاريابی"چهار عاملی است که در اصطالح 

به اين ترتیب، با فراهم کرد  محصول يا تدوين پیام )که حاصل توهه به کلیه مولفه هاي بازار رفتاري است(، و پویش  

اخله، محصول يا پیام موردنظر به مخاطب منتقل شده و رونود  آزمو  آ ، برنامه آماده اهرا می شود و در طی اهراي مد

 گیرد. نتیجه مشخص است: پذيرش هر چه ببشتر و بهتر پیام برنامه.تاثیرگذاري بر مخاطب شکل می

رود که بیمارا  مبتال به سرطا  پستا  و خوانواده آنهوا   با اهراي اين طرح بر اساس الگوي بازاريابی اهتماعی انتظار می

به داروي تراستوزوماب و نقش آ  در درما  سرطا  پستا  ديدگاه صحیحی داشته باشند. بوه طووري کوه آنهوا     نسبت 

بپذيرند منافع حاصل از درخواست نابجا از پاشک براي تجويا دارو و واگذار نکرد  اين وظیفه به پاشک متخصص، در 

 آ  بیشتر است.  هاي )مادي و غیرمادي( حاصل از تقاضاي تجويا نابجايمقابل هاينه

 برای افزایش اثربخشی ارتباط پزشک و بیمار 5تعیین سطح سواد سالمت -ب

هاي گويشی و زبانی، اختالفات فرهنگی و سواد از میا  موانع موهود بر سر راه ارتباط بین بیمار و  پاشک معالج، تفاوت

 سوالمت  سواد سالمت نقش مهمتري دارد. سوادسالمت پايین، برهسته تر از ساير موارد هستند در بین اين سه عامل، 

بوراي   .اسوت  اطالعات اين کارگیري به و درک دستیابی، مهارت بلکه پاشکی و بهداشتی نیست، اطالعات داشتن تنها

افاايش سواد سالمت نیاز است تا به توانمندسازي افراد، گروه ها و هوامع در ههت تقويت دانش قبلی دربواره موضووع،   

شناسايی منابع معتبر و مناسب، يادگیري نحوه استفاده از اين منابع براي دريافت اطالعات موورد نیواز، توهوه ويوبه اي     

هاي پاشکا  و کادر بهداشتی درمانی و نیا دستورات مکتوب آنا  ر را توصیهشود. مهمترين منابع اطالع رسانی به بیما
                                                           
1- Product 
2 -Price 
3- Place 
4- Promotion 

5-Health Literacy 
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هاي راديويی، هاي آموزشی مانند کتاب، کتابچه، پوستر، پمفلت و بروشور، و نیا برنامهدهد. با اين حال، رسانهتشکیل می

 ر حوزه سالمت نقش اساسی دارند. گیري درست داي نیا در تامین اطالعات مورد نیاز براي تصمیمتلويايونی و رايانه

هواي  ها و بخشها، کلینیکبا تعیین سط  سواد سالمت در مراهعه کنندگا  به مراکا ارا ه خدمات پاشکی مانند مطب

تري بین پاشک توا  انتظار داشت که ارتباط اثربخشبیمارستانی و به دنبال آ  برقراري ارتباط متناسب با هر گروه، می

بگیرد. به عالوه، در چنین موقعیتی تهیه رسانه هاي آموزشی متناسب با سط  سواد سالمت بیمارا  و  و مراهعین شکل

 ارا ه آ  با هدف تاثیرگذاري بر تصمیم گروه هدف، نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت.   

گیري درست براي استفاده از آنجا که ممکن است در گروه هاي با سط  سواد سالمت پايین، درک نیاز واقعی و تصمیم

از داروهاي کموتراپی و داروهاي هديد ضد سرطا  و استفاده از زبا  ساده در انتقال مفاهیم نسبتا پیچیوده بوا مووانعی    

هواي آموزشوی بوراي افوراد     هواي کلیودي و بسوته   همراه باشد، بايد چاره مناسبی انديشید. يک راه اين است کوه پیوام  

بیمارا  بوده و مراهع تأثیرگذار بر آنا  به شمار می روند، تهیه شود. در اين حالت انتظار می  تحصیلکرده که مورد اعتماد

رود ابتدا خود اين افراد مرهع قانع شوند و سپس بیمار يا اعضاي ديگر خانواده بیمار را توهیوه نمايود. راه ديگور تعیوین     

 متناسب با آ  خواهد بود.  سط  سواد سالمت بیمارا  و انتقال پیام ها و بسته هاي آموزشی

براي اندازه گیري سواد سالمت اباارهاي مختلفی تدوين شده است. دو آزمونی که بیش از ساير اباارها استفاده می شود 

 REALM2دقیقه طول می کشد، و  55است وپاسخ به آ  حداقل  5ايفا -که آزمونی مکتوب و خود 5TOFHLAعبارتند از: 

ايفا نبود  آ  است. در  -خود، REALMکه بسیار کوتاه است و زما  پاسخ به آ  حدود دو دقیقه است. اشکال اصلی در 

شود تا تعدادي وا ۀ پاشکی را با صداي بلند تلفظ کند و پاشوک درسوتی تلفوظ ايون     از بیمار خواسته می REALMاباار 

ی بیمارا  به ويبه آنها کوه سوواد پوايینی دارنود، دچوار نگرانوی و       کند. با اين کار ممکن است برخکلمات را ارزيابی می

 تشويش خاطر شوند. 

ايفا استفاده شود، مدنظر -ها، تهیه ابااري که زما  پاسخگويی به آ  کوتاه باشد و به صورت خودبه دلیل اين محدوديت

کلموه   41وا ه پاشکی به همراه  41تعداد الذکر است. در اين اباار واهد دو ويبگی فوق 4METERاباار  قرار گرفته است.

معنا وهود دارد و از بیمار خواسته می شود تا کلماتی که به نظر او وا ه پاشکی است را عالمت بانود. امتیواز کسوب    بی

مبین  24تا  55، 1نشانگر سواد سالمت پايین 51تا  1شده توسط بیمار سط  سواد سالمت او را مشخص می کند. امتیاز 

هاي موهود در اين آزمو  ها به زبا  خواهد بود. از آنجا که وا ه 0معادل سواد کاربردي 41تا  21و  6سالمت مرزيسواد 

انگلیسی است، نمی تواند اباار مناسبی براي بیمارا  ايرانی باشد. بنابراين نیاز است تا ابااري بر هموا  سوبک و سویاق    

                                                           
1-Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) 
2- Self-administrated 
3- Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) 
4- Medical Term Recognition Test 
5 -Low Health Literacy 
6- Marginal Health Literacy 
7- Functional Literacy 
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آ ، فرم نهايی آ  به پاشکا  معالج مبتاليا  به سرطا  پستا  ارا وه   5یو پاياي 5تدوين شود و پس از اطمینا  از روايی

گردد. استفاده از اين آزمو  براي تعیین سط  سواد سالمت کلیه بیمارا  مبتال به سرطا  پستا  و همراها  آنهوا موی  

 بندي دقیق آنا  شود. ساز دستهتواند زمینه

سط  سواد پايین، متوسط و باال، عالوه بور ايون کوه پاشوکا  را بوراي      بندي بیمارا  در سه گروه به اين ترتیب، دسته

استفاده از نوع زبا  و وا گا  ارتباطی با بیمارا  راهنمايی می کند، امکا  تولید مواد و بسته هاي آموزشی در سه نووع  

ه بیموار مبوتال بوه    ابتدايی، راهنمايی و دبیرستا  و با ويبگی هاي ظاهري مختلف را فراهم می سازد. تصوور کنویم کو   

اند و در طی چند دقیقه و در هما  زما  حضور در اتاق يوا  سرطا  پستا  يا همراها  او به اونکولو يست مراهعه کرده

شود که متعلوق بوه   دهند. با ارزيابی پاسخ هاي بیمار، مشخص میسالن انتظار به سؤاالت پرسشنامه کوتاهی هواب می

شود و با مراهعه بوه  ين ترتیب، مواد آموزشی اختصاصی هما  گروه به او تحويل میکدام گروه سواد سالمت است. به ا

پاشک، اطالعات مورد نظر درباره سرطا  پستا  و داروي تراستوزوماب )هرسپتین( با زبا  و وا گانی متناسب با او، در 

اثیرگذاري بیشتر بور بیموارا  و   اختیارش گذاشته خواهد شد. نتیجه مشخص است: ارتباط مؤثرتر بین پاشک و بیمار و ت

 ها. همراها  آ 

                                                           
1- Validity 
2 -Reliability 
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 مراحل عملیاتی کردن برنامه 

 هدف رفتار پایه مقادیر گیریاندازه -الف

قبل از هر چیا بايد مشخص شود وضعیت موهود و قبل از اهراي برنامه چگونه است. الزم است معلوم گوردد کوه چوه    

میاا  تقاضا براي تجويا تراستوزوماب از طرف بیمارا  وهود دارد. در اين مرحله الزم است از پاشکا  متخصصی کوه  

 . مراحل اين فرايند چنین است: صالحیت آنا  براي تجويا اين دارو تايید شده است کمک گرفت

 تهیه لیستی از پاشکا  متخصص واهد صالحیت براي تجويا تراستوزوماب و شناسايی محل فعالیت آنها؛  .5

 تدوين فرم اختصاصی براي درج اطالعات بیمارا  مبتال به سرطا  پستا ؛ .5

 توهیه متخصصا  درباره رفتار هدف و نحوه ثبت آ  در فرم؛  .2

 ها و تحلیل نتايج حاصل از آ .ی خاص براي تکمیل اين فرمتعیین محدوده زمان .4

 

 مخاطب تحلیل -ب

ها، موانع و منافع مرتبط با رفتار ها و نظرات، نیازها و خواستهپس از تعیین دسته اختصاصی برنامه، الزم است ديدگاه

به ماهیت اکتشافی اين مرحله،  هاي ارتباطی موثر مشخص شود. با توهههدف، افراد تاثیرگذار از نگاه آنها و کانال

تواند با برگااري هلسات بحث گیرد. اين مطالعه کیفی میطراحی و اهراي يک پبوهش کیفی مناسب مدنظر قرار می

و با حضور افراد منتخب از دسته هدف و يا انجام مصاحبه با افرادي که در اين زمینه اطالع کافی  5گروهی متمرکا

شود که تدوين پیام بینی میايج پبوهش فوق، ايده اولیه براي مداخله مشخص می شود. پیشدارند، باشد. با تحلیل نت

ترين ايده اولیه براي مداخله است. مناسب براي انتقال به مخاطبا  اختصاصی و ترغیب آنها به پذيرش آ ، محتمل

محتواي اين پیام براساس نظرات و ديدگاه هاي گروه هدف تعیین می شود و نظرات آنا  درباره نحوه طراحی و انتقال 

 پیام مورد توهه قرار می گیرد. 

 

 پیرامونی شرایط تحلیل -ج

کنندگا  قرار دارند. در اين بازار، فروشندگا  و عرضه در زبا  بازاريابا  اهتماعی، بسیاري از رفتارها در يک بازار رفتاري

 گیري درباره مصورف منطقوی تراسوتوزوماب( را بوه خريودارا      )مجريا  برنامه حاضر(، محصولی )پیام مبنی بر تصمیم

خوود،   کنند. بیمارا  و اعضاي خانواده آنها با مشاهده پیام و در نظر گورفتن شورايط  )بیمارا  و اطرافیا  آنها( عرضه می

کننود )قیموت( قورار    هاي مادي و غیرمادي که صرف میمنافع حاصل از پذيرش و عمل به اين پیام را در مقابل هاينه

 گیرند. داده و براي خريد آ  )پذيرش محتواي پیام( تصمیم می
                                                           
1 - Focus Group Discussion 
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که براي اسوتفاده از  پذيرد ها برتري داشته باشد، مخاطب میدر اين شرايط دو حالت امکانپذير است: اگر فوايد بر هاينه

هاي تقاضاي دارو، هنووز فوايود   دارو اقدام کند. عکس آ  هم محتمل است، وقتی در ديدگاه گروه هدف با وهود هاينه

هاي آ  چربش دارد، بیمار همچنا  خواستار و مصر به تجويا تراستوزوماب توسط پاشک خود است. در اين بازار، مولفه

بر فرايند تصمیم گیري گروه هدف تاثیر می گذارند و شناخت درست آنها می تواند به مختلفی حضور دارند که به نوعی 

شناسیم و شامل چند محور اسوت کوه در   می "تحلیل بازار"کند. اين مرحله را با نام کسب موفقیت در برنامه کمک می

 شود: ها به طور مختصر پرداخته میادامه به هريک از آ 
 

که به نحوي در منافع حاصل از برنامه شريک هستند و با حمايت از برنامه، و تامین  شناساي  شرکای برنامه -5

منابع مالی، نیروي انسانی و يا امکانات و تجهیاات در اختیار برنامه می گذارند و نسبت به موضوع احساس تعلوق  

هداشوت، انجمون هواي    خاطر و مالکیت می کنند. معاونت هاي غذا و دارو، درما ، تحقیقوات و فنواوري وزارت ب  

گور دولتوی و   هاي خیر در هامعه و مجمع خیرين سالمت کشور، سازما  هاي بیمهمرتبط با سرطا ، افراد يا گروه

توا  شرکاي برنامه به حساب کننده از همله کمیته امداد امام خمینی را احتماالً میهاي حمايتغیردولتی، سازما 

هاي ارتباطی با آنها و هلب موافقت آنا  براي حمايوت  ررسی و تقويت زمینهها، بآورد. هدف از شناسايی اين گروه

 از برنامه خواهد بود. 

 

 هوا يوا   کنند. افراد، گروهکه ممکن است از اهراي برنامه زيا  بینند يا تهديدي احساس شناساي  رقبای برنامه  -5

گیرند. اطالع از ببرند، در اين گروه هاي می هايی که ممکن است از باال بود  تقاضا براي تراستوزوماب سودسازما 

 منابع قدرت و نفوذ آنها براي خنثی کرد  يا بهره گیري متقابل از آ ، در موفقیت بازار رفتاري نقش مهمی دارد. 

 

که در اينجا پیام ترغیب کننده براي اهتناب از تقاضاي تجويا هرسپتین است. براي ايجاد زمینه  محصول برنامه  -2

براي پذيرش پیام الزم است ويبگی هاي استاندارد از نظر محتوا و شکل مورد توهه قرار گیرند. بوه عوالوه، اگور در    

شعار تاثیرگذار توهه شود، امکا  موفقیت در آغاز اهراي برنامه حاضر، به انتخاب نام مناسب و طراحی نشا ، لوگو و 

 هلب توهه گروه هدف به پیام بیشتر خواهد شد. 

 

ها و موانع پذيرش محتواي پیام و عمول بوه آ    که با در نظر گرفتن نظرات مخاطبا  درباره هاينهقیمت برنامه   -4

پیوام برناموه دارد. شوايد نگرانوی و     ها و موانع نقش مهمی در اسوتقبال از  تعیین می شود. منطقی کرد  اين هاينه

تشويش خاطر از اين که عدم دريافت هرسپتین ممکن است بیماري اش را تشوديد يوا عمورش را کوتواه تور کنود،       

 مهمترين هاينه اي است که درنظر گروه هدف خود را نشا  می دهد.
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راي انتقوال پیوام، نقوش    ب باسر آنجا پیام برنامه به گروه هدف برسد. انتخاب مکا  مند ستکه قرار ا مکان -1

موثري در توهه آنا  به محصول و پذيرش آ  دارد. شايد بهترين مکا  براي انتقال پیام محل دريافت ارا ه خدمات 

مرتبط با سرطا  پستا  باشد. مطب پاشکا  متخصص، درمانگاه هاي ويبه اين بیمارا ، بخش هواي بیمارسوتانی   

 ي توزيع کننده هرسپتین از همله مکا  هاي مناسب در اين برنامه است.سرطا ، محل تاريق دارو و داروخانه ها

 

به معناي ايجاد نیاز به دريافت و پذيرش محتواي پیام برنامه و تداوم بخشید  به آ  اسوت. بوراي    برنامه ترويج -6

از آنوا  بوه   موفقیت در قانع کرد  مخاطبا  به پذيرش پیام ها، گاهی الزم است در آنها ايجواد نیواز شوود و يوا نیو     

محصول تداوم يابد. به اين ترتیب، گروه هدف می پذيرد که چنین نیازي را دارد و به پیام واکنش نشا  می دهد. به 

اين ترتیب، قبل از اهراي برنامه می توا  روش هاي ترويجی متناسب گروه هدف کوه در طوی پوبوهش تکووينی     

ريافت پیام کلیدي برنامه کرد. روش هاي مختلفوی بوراي   مشخص شده است را به کار برد و هامعه هدف را آماده د

 القاي نیاز يا تداوم آ  در گروه هدف پیشنهاد شده است که در زير به نمونه هايی از آ  اشاره می شود: 

 ترغیب آ  پذيرش يا خريد براي تصمیم و محصول يک درخواست براي را هامعه يک افراد تواند می تبلیغات 

 همعوی  هواي  رسوانه  و بیلبورد، و پمفلت پوستر، خبرنامه، مجله، روزنامه، مانند نوشتاري همعی هاي رسانه. کند

 نقوش  اينترنتوی،  هواي  سايت و اي ماهواره هاي شبکه تلويايونی، راديويی، هاي برنامه مانند شنیداري ديداري

 که اهمیتی و هدف هامعه در رسانه نفوذ میاا  موضوع، به بستگی رسانه هر از استفاده. دارند تبلیغات در مهمی

 موفقیت در برنامه پیام انتقال براي مناسب رسانه انتخاب ترتیب، اين به. دارد است، قا ل رسانه براي هدف گروه

 چاپ هذاب، و گويا پمفلت يک تهیه به توا  می برنامه اين در. دارد کلیدي نقش هدف گروه بر آ  تاثیرگذاري

 اعضواي  و بیموارا   حضوور  محول  در کوه  پمفلتوی . کرد فکر تلويايونی کوتاه کلیپ يک تولید يا هالب پوستري

 کلیپوی  و است شده نصب هدف هاي گروه چشما  پیش و ديوار روي که پوستري شود، می توزيع آنها خانواده

  آيد.می در نمايش به بیمارستانی هاي بخش و ها کلینیک ها، مطب در که

 همراه ارا ه مشاوره و پاسخ به سئواالتی که براي مخاطب در ارتباط با محصول : ارتباط چهره به چهره به مشاوره

صول نقش مهمی دارد. حضور بازاريابوا  در  مح يک معرفی شده پیش می آيد، نیا در خلق نیاز يا تداوم نیاز به

 محل هاي کار افراد، محل هاي عمومی، محیط هاي آموزشی و مراکا ارا وه خودمات بوراي معرفوی و فوروش     

محصوالت مختلف، در راستاي چنین روشی صورت می گیرد. مهمترين گروهی که می تواند اين مشاوره را بوه  

خوبی و با تاثیر بسیار انجام دهد، پاشکا  معالج بیمارا  هستند. استفاده از روانشناسوا  بوالینی و يوا موددکارا      

در بخش هاي مرتبط با سرطا  پستا  کوار   اهتماعی که بیمارا  به آنها معرفی می شوند، پرستارا  مجربی که

می کنند، اعضاي تشکل هاي غیردولتی فعال در حوزه سرطا  پستا  و ... نمونه هاي ديگر مشواورانی هسوتند   

 که می توانند به خوبی پیام برنامه را به مخاطبا  منتقل کنند.

 :از وقوايع و مناسوبت هواي مورتبط بوا      يکی از راه هاي ايجاد يا تداوم نیاز به يک محصول، استفاده  رويدادها

موضوع محصول است. اين مناسبت ها می توانند ملی يا ههانی باشوند و شورط الزم بوراي انتخواب مناسوبت،      
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اهمیت و شناخته شده بود  آنها براي گروه هدف برنامه است. پرداختن همه هانبه به محصول در چنوین زموا   

محصوالت مرتبط سبب می شود بازار مناسبی بوراي آ  ايجواد    هايی و آمادگی گروه هاي هدف براي توهه به

شود. مناسبت هاي مرتبط با زنا  و سالمت زنا  از همله روز مادر، هفته سالمت، روز پرستار، روز پاشوک، روز  

 داروساز، روز ههانی سرطا ، و ... فرصت هاي مناسبی براي پرداختن همه هانبه به پیام برنامه حاضر است.

 

 های ارتباط کانالتحلیل  -4

هاي ارتباطی مناسب براي ارتباط بوا مخاطوب بسوتگی دارد. بوا اطوالع از      انتقال موثر پیام به شناسايی و انتخاب کانال

بندي و نحوه استفاده، و اعمال آنها احتموال پوذيرش پیوام افواايش     هاي ارتباطی، اولويتديدگاه مخاطبا  درباره کانال

 هاي ارتباطی در زير آمده است:اين کانال هايی ازخواهد يافت. نمونه

هنوز پاشک معالج يکی از موثرترين کانال هاي ارتباطی براي بیمارا  به افراد تاثیرگذار بر مخاطب:  -الف

رود و توصیه هاي پاشک معالج در درهه اول و ساير اعضاي تیم درمانی در درهه بعد، بوراي بیموارا  و   شمار می

جت است. پس انتقال پیام برنامه از طريق اين گروه می تواند اثربخشی بااليی داشته باشد. اعضاي خانواده آنها ح

البته اين اثربخشی مستلام انتقال محتواي درست و هذاب و استفاده از روش هاي آموزشی و ارتباطی موثر خواهد 

بته براساس نتايج پوبوهش  بود. براي اين هدف الزم است مطالب اختصاصی به عنوا  محتواي ويبه پاشکا  و ال

 تکوينی، و تشويق آنا  براي ارا ه پیام هاي برنامه به مراهعه کنندگا  مدنظرقرارگیرد. 

واقع افراد يا گروه هاي کنترل کننده هريا  ارتباطی بوا مخاطوب هسوتند و بودو       در که 1ها بان دروازه -ب

موافقت آنها، انتقال پیام میسر نخواهد بود. در مورد بیمارا  مبتال به سرطا  پستا  شايد مهمترين دروازه با  هوا  

ضومن آ  کوه پاشوک     را اعضاي خانواده شامل همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر، و فرزندا  تشکیل می دهنود. 

معالج اختصاصی بیمار هم می تواند نقش دروازه با  داشته باشد. مديرا  برخی سازما  هاي مرتبط با برنامه و نیا  

رهبرا  گروه هاي اهتماعی که با موضوع تقاضا براي تجويا هرسپتین مرتبط هستند، ديگر دروازه با  ها را شامل 

 می شوند. 

  الع رسان های آموزش  و اط رسانه -ج

 شنیداری -نوشتاری و ديداری آموزش  هایرسانه 

 ها بیمارستا  و ها ها، کلینیک مطب در سالن انتظار مخاطبا  توهه هلب براي استندها و پوسترها -الف

 منال به آنها برد  يا و انتظار هاي سالن در افراد مطالعه براي آموزشی کتابچه يا پمفلت -ب

 شده نوشته نسخه به آ  الصاق يا و بیمه دفترچه در گذاشتن براي پیام حاوي تراکت -ج

 تراکت يا مخاطبا  به تحويل بیمه هاي دفترچه هلد روي بر پیام حاوي برچسب چسباند  -د

  آنها خانواده اعضاي يا بیمارا  براي کوتاه پیام ارسال -ه
                                                           
1-Gatekeepers 
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 سالن و ها مطب انتظار اتاق در که گاارش، مصاحبه، آموزشی، تیار کوتاه، فیلم گفتاري، هاي پیام -و

 .شود می داده نشا  تلويايو  کمک با و ها بیمارستا  و ها کلینیک انتظار

 بايد يک هر از استفاده نحوه که نشريات و ها روزنامه اينترنت، تلويايو ، راديو، مانند جمع  هایرسانه 

 يوا  پرتیورا   هاي روزنامه در چاپ براي نوشتاري هاي پیام خبر، ساده، زبا  با مقاالت تهیه. شود مشخص

 سورطا   بوا  مورتبط  غیردولتوی  و دولتوی  مراکا هاي خبرنامه يا سالمت حوزه در پرطرفدار هاي نامه هفته

 وبالگ يا ها سايت اندازي راه و تلويايونی و راديويی هاي برنامه در هرسپتین موضوع به پرداختن پستا ،

 .بینندگا  به رسانی اطالع و موضوع انعکاس براي ها

 اجرای برنامه مداخله -5

به اين ترتیب و با انجام درست و کامل مراحل فوق، پیامی که قرار است به دسته اختصاصی هدف منتقل شود، مکوا    

ارا ه اين پیام ها، مواد حامل اين پیام، کانال هاي ارتباطی موثر براي انتقال اين پیام، استفاده از همکاري شرکا و توهوه  

 هاي رقیبا  برنامه تعیین می شود و براساس هدول فعالیت ها و زما  بندي، اهراي برنامه کلید می خورد.  به ديدگاه

 ارزشیاب  نتايج برنامه -6

اثرات کوتاه مدت شامل دريافت يا عدم دريافت پیام توسط مخاطبا  و نظر آنها درباره محتواي پیوام کوه موی توانود از     

تماس تلفنی با آنها انجام شود؛ و ارزشیابی اثر میا  مدت برناموه شوامل تغییور در    طريق مراهعه حضوري به بیمارا  يا 

تعداد موارد ثبت شده وضعیت درخواست از پاشکا  از طريق مراهعه حضوري به مطب ها، کلینیک ها يا بیمارستا  ها 

ولید پیام هاي برنامه، متخصصا  و يا تماس تلفنی با آنها انجام گیرد. توهه داشته باشیم که در کلیه مراحل طراحی و ت

هوا  و صاحبنظرا  مرتبط با سرطا  پستا  و به ويبه داروي هرسپتین، حضور خواهند داشوت توا از اعتبوار علموی پیوام     

 اطمینا  حاصل شود.

به اين ترتیب و با شکل گیري يک فرايند ارتباطی موثر بین متخصصا  و بیمارا  مبتال به سرطا  پستا ، تالش موی  

ا میاا  تقاضاي بیمارا  و اعضاي خانواده آنها از پاشکا  براي نسخه کرد  هرسپتین کاسته شود. الزم به ذکور  شود ت

است که منبع علمی براي محتواي پیام در اين برنامه، راهنماي بالینی مورد تايیود وزارت بهداشوت، درموا  و آمووزش     

 پاشکی است.

 

 هاتوصیه
 هلوگیري بر عالوه تراستوزوماب، منطقی و درست جويات. کرد تالش بايد تراستوزوماب تجويا کرد  منطقی براي -5

 منابع اين تا شود می سبب نیستند، هرسپتین دريافت شرايط واهد که بیمارانی براي مالی منابع نتیجهبی صرف از

 را شورايط  واهود  هواي گروه در دارو هاينه اعظم بخش يا و يابد اختصاص آنا  براي اثربخش هايدرما  ساير به

 . دهد پوشش
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ارتباط موثر بوا   مصرف غیرمنطقی تراستوزوماب نقش مهمی دارد. با برقراريدر  کنندگا وامل مربوط به دريافتع -5

ي تاثیرگذار به آنها می توا  اين دسته از عوامل را حذف کرد يا نقش آنها را کم هاپیامبیمار و اطرافیا  او و انتقال 

 کرد.

هاي درست و نیا انجام رفتار درسوت در  هاي بازاريابی اهتماعی براي پذيرش باورشود اصول و تکنیکمیتوصیه  -2

مورد مصرف منطقی داروي تراستوزوماب مورد استفاده قرار گیرد. تالش بازاريابا  اهتماعی آ  اسوت کوه کواري    

و منافع حاصل از ايده يوا رفتوار هودف     کنند تا پذيرش ايده يا انجام رفتار مورد نظر براي مخاطب به صرفه باشد

 بیشتر از هاينه پرداختی باشد.

است. به عنووا  مثوال، در ايون برناموه يکوی از       "بندي مخاطبا گروه"يکی از اصول مهم اين برنامه پیشنهادي  -4

مراکوا  ساله، متاهل، ساکن تهورا  و   61تا  21اختصاصی مهم عبارتند از زنا  مبتال به سرطا  پستا   هايدسته

هواي شخصوی   هاي پرهمعیت، با حداقل سواد ديپلم و سط  اقتصادي باال هستند که براي درما  به مطباستا 

کنند و بر اساس راهنماي بالینی وزارت هاي خصوصی مراهعه میها و بیمارستا متخصصا  انکولو ي يا کلینیک

 بهداشت و درما  کانديد دريافت تراستوزوماب نیستند.

 سوالمت  سواد. است کننده کمک آنا  سالمت سواد سط  از اطالع برنامه مخاطبا  با موثر ارتباط اريبرقر براي -1

 بوه  توا  اسوت  نیواز  سوالمت  سوواد  افواايش  بوراي . است اطالعات اين کارگیري به و درک دستیابی، مهارت بلکه

 مناسوب،  و معتبور  منابع شناسايی موضوع، درباره قبلی دانش تقويت ههت در هوامع و هاگروه افراد، توانمندسازي

 . شود اي ويبه توهه نیاز، مورد اطالعات دريافت براي منابع اين از استفاده نحوه يادگیري

بخش و هاکلینیک ها،مطب مانند پاشکی خدمات ارا ه مراکا به کنندگا  مراهعه در سالمت سواد سط  تعیین با -6

 ارتبواط  کوه  داشوت  انتظوار  تووا  موی  گروه، هر با متناسب کالمی ارتباط برقراري آ  دنبال به و بیمارستانی هاي

 متناسوب  آموزشی هاي رسانه تهیه موقعیتی چنین در عالوه، به. بگیرد شکل مراهعین و پاشک بین ترياثربخش

 دنبوال  بوه  را بهتوري  نتوايج  هودف،  گروه تصمیم بر تاثیرگذاري هدف با آ  ارا ه و بیمارا  سالمت سواد سط  با

 .   داشت خواهد

 مهوم  بخش ايفا باشد،-خود و باشد کوتاه آ  به پاسخگويی زما  که سالمت سواد سط  تعیین براي ابااري تهیه -0

 کوه  اين بر عالوه کاربردي، سواد و مرزي پايین، سالمت سواد بندي بیمارا  براساس سط دسته. است برنامه اين

 هاي بسته و مواد تولید امکا  کند، می راهنمايی بیمارا  با ارتباطی وا گا  و زبا  نوع از استفاده براي را پاشکا 

 و شودمی تحويل او به گروه هما  اختصاصی آموزشی مواد. سازد می متناسب با گروه هدف را نیا فراهم آموزشی

 وا گانی و زبا  با( هرسپتین) تراستوزوماب داروي و پستا  سرطا  درباره نظر مورد اطالعات پاشک، به مراهعه با

 . شد خواهد گذاشته اختیارش در او، با متناسب
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 (نیهرسپت) تراستوزوماب یدارو 

 جزوه آموزشی برای بیماران

 

 دکتر علی قنبری مطلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 و متخصصاناین متن زیر نظر اساتید 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  سرطان  مرکز تحقیقات و انجمن سرطان ایران

 (www.sepas.org) سپاسخیریه موسسه و به کوشش 

است.تهیه شده    

 

 امید است بتواند اطالعات ضروری در ارتباط با داروی تراستوزوماب را در اختیار شما قرار دهد. 
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 مقدمه

اند در کناار انالالبای کاه در درماان     بادی در درمان سرطان وارد شدهداروهای جدیدی که تحت عنوان مونوکلونال آنتی

اند. هزینه باالی و بیماران را با مشکالتی مواجه نمودهها کشور، بیمهسالمت  مسؤوالنها ایجاد کردند، برخی از سرطان

این داروها و کمبود منابع مالی برای تامین آنها از مهمترین این مشکالت بوده است. کشور ما ایران نیز از این قاعده مساتننی  

با نظر مستالیم مسؤوالن ارشد بهداشات   ،الیالات سرطاننبوده است. با همین مالدمه وزارت بهداشت با همکاری شبکه ملی تح

در  .به انجام رسااند  "مدیریت و سیاستگذاری داروهای گرانالیمت ضدسرطان در کشور"و درمان کشور طرح ملی را با موضوع 

ماورد   بیش از همهترین و گرانبهاترین دارو بین داروهای ضد سرطان مدیریت داروی هرسپتین به عنوان پر مصرف این طرح،

مهمترین اهداف این پاروژه  نفر از متخصصان بالینی کشور به انجام رسید.  03این پروژه با همکاری بیش از . توجه قرار گرفت

 توان موارد زیر دانست:را می

  اصاول و قواعاد علمایا باا     دریافت دارو توسط تمامی بیماران نیازمند به دریافات دارومماااب    اینکه اطمینان از

 گیرد؛ترین روش ممکن صورت میکم هزینهآسانترین و 

 ارد مورد تجویز دارو قرار نگیرند؛بیمارانی که دارو تاثیری در درمان آنها ند 

 ترینا روش ممکن دریافت کنند؛بیماران نیازمند دارو را به درستترین مدقیالترین و صحیح 

  اند؛ ودارو را دریافت نمودهاطمینان از اثربخش بودن دارو در بیماران نیازمندی که به روش درست 

  .اطمینان از اینکه چهار هدف فوق قابل تحال  است 

عی خواهد داشت. در هماین راساتا سا    طرحشک نالش مهمی در به ثمر نشستن نتایج این همراهی و کمک بیماران بی

 الت محتمل و ابهامات موجود باشیم. نمودیم تا با تدوین این نوشتار پاسخگوی برخی سؤا
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 (هرسپتین وزوماب )تراست

 تراستوزوماب )هرسپتین( چگونه عمل می کند؟

 .کنناد می عمل سلول متفکر مغز مانند که هستند هاییهسته دارای هاسلول. اندشده تشکیل هاسلول از بدن هایبافت

 هار  باه  راهنماا  های کتابچه منل ها ژن. دارد اختیار در را ها سلول عملکرد که هستند ژن نام به یمواد دارای که چرا

 با را کار این ها ژن. ندنک رفتار چگونه و دنشو تبدیل یسلول نوع چه به و دنکن رشد چگونه که دنگویمی ما بدن از سلول

 باه نوباه خاود    کاه بسازند  یخاص های پروتئین هادهند تا این بخش می انجام سلول های بخش سایر به دستور دادن

 . شوندیم یسلول ترمیم یا قوا تجدید رشد، منل خاص فعالیت یک ایجاد باعث

 چاه  باا  و انادازه  چاه  تا هاسلول دنکنمی مشخص که هستند هاییژن در مشکالتی دارای سرطانی های سلول از برخی

 گیرناده " خاانواده  از کاه  دهندمی را سلول ساح در ایگیرنده ساخت دستور ها ژن این از یکی .دنکن رشد باید سرعتی

 . دارد نالش سلولی تالسیم و رشد در ،گیرنده این. است معروف HER-2 گیرنده به و است "اپیدرمال رشد عامل

را کااهش   سرطانی هایسلول در نتیجه رشد شودمی متصل HER-2 گیرنده به واقع در اهرسپتینم تراستوزوماب داروی

 هشادار  با تواند می همچنینا هرسپتینم تراستوزوماب داروی ،HER-2 های گیرنده راه کردن مسدود بر عالوه دهند.می

 . کند کمک بیماری این با مبارزه به پستان سرطانی های سلول بردن بین از برای بدن ایمنی سیستم به
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 من موثر است؟  در درمان بیماریتراستوزوماب )هرسپتین(  آیا

هاای  که توسط آزمایشگاه SISHو یا  FISH  ،CISHهیبریداسیون درجا  هایو آزمایش (IHC)آزمایش ایمونوهیستوشیمی

و یا بعبارتی میازان تااثیر    HER2 هایکننده میزان حضور گیرندهتعیینشود بر روی بافت تومور انجام میشناسی، آسیب

و  گام تشخیصی در تجویز هرسپتین استآزمون ایمونوهیستوشیمی اولین  هستند. معموالًبر روی بافت تومور هرسپتین 

 گردد.در مواردی که آزمون قبلی به نتیجه مناسب نرسد انجام میبعدی  هایتست

 تنها بیمارانی از هرسپتین سود خواهند برد که: 

  نتیجه آزمون ایمونوهیستوشیمی مربوط بهHER2  باشد.0در آنها + 

  بود، آزمایش 2در صورتی که نتیجه ایمونوهیستوشیمی بیمار +FISH(CISH/SISH) منبات  شاود کاه   در خواست می

 بودن هریک از این سه تست به منزله منبت بودن جواب آزمایش خواهد بود.

 بنابراین.......

  و یا صفر باشد تجویز دارو موثر نخواهد بود.1در بیمارانی که نتیجه آزمون ایمونوهیستوشیمی + 

  دارند ، باید آزمون تکمیلی با عنوان 2در بیماران ایمونوهیستوشیمی +FISH (CISH/SISH)     انجام شاود تاا بتاوان در

 ارتباط با اثربخش بودن دارو قضاوت نمود. 

 

 

 

 

 

 ..... سوال کی

 چه شود انجام دیبا ارتباط نیا در زین یگرید یلیتکم تست است معتالد پزشکم ، دادم انجام یمیستوشیمونوهیا تست که نیا با

 دارد؟ وجود یلیتکم تست انجام یبرا یضرورت

 به. شودی م گزارشا 2م+ ای "ینینابیب" صورت به مارانیب از درصد23 در یمیستوشیمونوهیا تست پاسخ که دهدیم نشان ماالعات

. ریخ ای است الزم ماریب یبراا نیهرسپتم تراستوزوماب یدارو از استفاده که گفت قاعا توانینم تست نیا پاسخ اساس بر که ینحو

 .بود خواهد الزم CISH ای FISH، SISH آزمون سه از یکی یعنی یلیتکم آزمون یموارد نیچن در

 .هستند نیهرسپت افتیدر ازمندین اند داشته ا2م+ ینینابیب جهینت یمیستوشیمونوهیا تست در که یمارانیب از% 25 تنها دانست دیبا
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 تراستوزوماب )هرسپتین( چه عوارضی دارد؟

عوارضی است که گاهی نیاز به توجاه جادی دارد. ایان    داروی تراستوزوماب مهرسپتینا مانند هر داروی دیگری دارای 

 زودرس و دیررس تالسیم کرد.  فوری، دسته سه عوارض را می توان به

عالیمی که  .ساعت اول پس از تزری  رخ می دهند 22: عوارضی هستند که در حین تزری  یا در طی فوریعوارض  .1

 ممکن است داشته باشید از این قرارند:

 

 

 

 

 و پس از بر طرف شادن عالیام   متوقف  به طور گذرا در صورت بروز افت فشار خون و تنگی نفس، تزری  دارو باید

 شود.  آغازدوباره 

 نظر کرد:باید از تجویز هرسپتین برای همیشه صرف با تشخیص پزشک دنداشته باش داگر عوارض زیر وجو 

 واکنش حساسیتی شدید  *

 هاریهدر  متجمع مایعا و ادم شدید تنگی نفس  *

 بدنمنتشر  ورم  *

از این عوارض عوارض زودرس: عوارضی هستند که پس از تزری  و در طی چند روز اول پس از تزری  رخ می دهند.  .2

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 سردرد  * تهوع و استفراغ  *

 بنورات پوستی  * اسهال  *

 خستگی  * تنگی نفس  *

 عوارض پوستی * تب و لرز  *

 ضعف و بی حالی * و استفراغ تهوع  *

 هاستانپدرد محل تزری  و  * سردرد و سرگیجه  *

  افت فشار خون  *
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 دردهای عضالنی  * سرفه  *

 این دسته از عوارض معموال بدون درمان یا با درمان هایی که توسط پزشک شما تجویز می شود بهبود می یابند.

 هستند که در طی چند هفته تا چند ماه پس از تزری  دارو رخ می دهند.عوارض دیررس: عوارضی  .0

 مهمترین عوارض دیررس عبارتند از: 

 آسیب به جنین   عوارض قلبی          *  *

 مهمترین عارضه تراستوزومابمهرسپتینا عارضه قلبی آن است که در بیشتر موارد به شکل نارسائی قلبی دیده میشود.

 برابر افزایش میدهد.  ا5م قلبی در بیماران تحت درمان را تا پنج هرسپتین، احتمال رخداد نارسائیدرمان با 

 

   توجه

در صورتی که هر یک از شرایط زیر را داشتید با پزشک خود در میان بگذارید چرا که این عالیم می تواند نشاانه ای از  

 ایجاد شده است: نارسایی قلبی باشند که در اثر تراستوزوماب مهرسپتینا

 ساعت 22افزایش وزن بیش از ... کیلوگرم در عرض  * تنگی نفس جدید *

 تپش قلب * سرفه  *

 سرگیجه * تورم پاها یا صورت *

 

 شناسی هرسپتین  )دوره درمانی و نحوه تجویز(درمان

 داروی تراستوزوماب )هرسپتین(  چگونه تجویز می شود؟

 شود یم زیتجو پزشک ماب ای و ی تخصصیهادرمانگاه در معموال. 

 گیردقرار می مورد مصرف یدیور داخل  یتزر  یطر از . 
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 رمان کمکی برای سرطان پستان است و معموال بعد از جراحی و همراه با شیمی درمانی مورد استفاده قارار  یک د

 میگیرد. 

 

 دوره درمانی تراستوزوماب

 باشد:شده، دو روش درمانی با تراستوزوماب مهرسپتینا مارح میدر حال حاضر، بر اساس ماالعات علمی مفصل انجام 

 و بهمراه یاک رژیام شایمی درماانی      مدت: این دوره درمانی به مدت نه هفته متزری  هفتگیادوره درمانی کوتاه

 خاص به انجام میرسد. 

 تگی و یا هر سه هفتها هفته متزری  هف 52 تالریبی یکسال معادل دوره درمانی بلندمدت: این دوره درمانی به مدت

 و بعد از یک دوره شیمی درمانی انجام میشود. 

 شود عوارض قلبی دوره کوتاه مدت کمتر از دوره بلندمدت باشد. بینی میپیش 

 توان اثربخشی این دو دوره درمانی را نسبت باه یکادیگر مالایساه نماود. لایکن      با توجه به ماالعات روز دنیا نمی

 اند . استفاده از هر دو رژیم درمانی را جایز دانستهمتخصصان و اساتید کشور 

    یکادیگر   در حال حاضر ماالعات بزرگی در اقصا نالاط دنیا در حال انجام است تا تاثیر ایان دو دوره درماانی را باا

 مالایسه نماید ولی تاکنون نتایج آنها گزارش نشده است. 

 

 

 مراقبت های حین درمان با تراستوزوماب )هرسپتین(  

 مراقبت از  عوارض قلبی ناشی از دارو 

  .پیش از شروع درمان عملکرد قلبی شما باید توسط متخصص قلب و دستگاهی به نام اکوکاردیوگرافی بررسی شود

شاود مگار باا    درصد باشد دارو تجاویز نمای   55در صورتی که قدرت پمپ کردن قلب و درصد برون ده آن  کمتر از 

 مالحظاتی خاص.
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 ردیا قارار گ  یابیا ماورد ارز  یوگرافیبار  و باا اکوکاارد   کیهر سه ماه  دیشما با یقلب تیدرمان وضع ندیفرا یط در .

 ایباشد و  هینسبت به ساح اول یبرون ده قلب زانیم یدرصد 13از کاهش  یشما حاک یوگرافیکه اکوکارد یدرصورت

درمان به تشخیص پزشک معالج  برای مادتی یاا بارای همیشاه       باشد. دهیدرصد رس 55به کمتر از  یبرون ده قلب

 شود.متوقف می

 های ویژه بانوان در سنین بارداریمراقبت

  .اگر در سن باروری هستید پیش از شروع درمان با این دارو، زیر نظر پزشک آزمایش حاملگی انجام دهید 

  ماه پس از پایان آن از شیوه مناسب پیشگیری از بارداری استفاده کنید.  6در طی دوره درمان با این دارو و تا 

   نظار   اگر در طی دوره شیردهی هستید، بسته به اهمیت موضوع یا شیردهی را کنار بگذارید یا از هرساپتین صارف

 کنید

 مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های مزمن 

  ساباله ابتال به هریک از بیماری های زیر را دارید حتما با پزشک خود درمیان بگذارید زیرا ممکن است اساتفاده  اگر

 .از هرسپتین برای  شما خارناک باشد

 ای از نارسائی مزمن قلبی ساباله  *

 احتمال باالی بروز نامنظمی ضربان قلب یا آریتمی   *

 ابتال به آنژین صدری نیازمند درمان  *

 قلبی عالمتدار ایابتال به بیماری دریچه  *

 وجود شواهدی از سکته قلبی در نوار قلب  *

 درمان نشدهابتال به فشار خون باالی   *

 ساباله حساسیت به تراستوزوماب مهرسپتینا  *

 ابتال به نارسائی کلیوی شدی  *

 



  مارانیب یبرا یآموزش جزوه  -( نیهرسپت) تراستوزوماب یدارو 942

 

 من موثر است؟بیماری هرسپتین چقدر در درمان 

مارح باشد که دریافت درمان هرسپتین به چه اندازه برای شما مفید است برای پاساخ باه ایان    شاید این سوال برایتان 

 سوال میتوانید:

 با کمک پزشک خود وارد وب سایت ادجوانت آنالین مwww.adjuvantonline.org  ا بشوید، با وارد کردن اطالعاات

   بهبود بیماری خود مالع شوید. توانید از میزان تخمینی اثر دارو بر خود و میزان پیشرفت آن میمربوط به بیماری 

 

 هرسپتین  کنندگان حمایتی دولت برای  استفاده   یارانه 

نفر به این دارو نیاز دارند که برای تامین هزینه این دارو بودجاه بسایار    2533حدود  هدر ایران بر اساس برآوردها سالیان

-های ماالعاتی توسط وزارت بهداشت و همکاری انجمنبا تشکیل گروه 1031سال به همین دلیل از  .زیادی نیاز است

سارطان   در اختیار متخصصان موارد زیر برای دریافت یارانه این دارو مورد تصویب قرار گرفت و ،تخصصی های علمی

 شناسی نیز قرار گرفته است:

وزوماب مهرسپتینا از سوی دولت موزارت بهداشتا به میازان  ای با تراستهفتهبیماران برای دریافت رژیم درمانی نه -

%ا 13صورتی که رژیم درمانی یکساله را نیز دریافت نمایند معاادل ده م کنند. در % هزینه دارو، یارانه دریافت می33

 هزینه دارو را به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.

درماانی سارطانا   -های تشخیصای درمانی دولتی مقاب-برای دریافت یارانه دارو، بیماران باید در مراکز تشخیصی -

 مورد معالجه با این دارو قرار گیرند. 

در بیمارستان، اطالعاات شاما را در    ن و یا فرد مسؤول این طرحپس از مراجعه به مراکز یادشده، مدیریت بیمارستا -

شناسی که آزمایش شاما را  کند. ممکن است اطالعات شما در آزمایشگاه آسیبیک سامانه کامپیوتری ملی وارد می

 انجام داده است وارد سامانه شده باشد و یک کد رهگیری در اختیار شما قرار داده شود. 

ش این طرح، اطالعات الزم برای دریافات یاراناه حماایتی را    شما با کمک کردن به مدیریت بیمارستان تحت پوش -

مااب  دستورالعمل ابالغی در اختیار مسؤوالن مربوطه قرار خواهید داد تاا در اسارع وقات کماک حماایتی بارای       

 دریافت دارو در اختیار شما قرار گیرد.

http://www.adjuvantonline.org/
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همه بیماران مبتال به سارطان پساتان   رود در آینده نزدیک این طرح ملی با خدمات بیشتر و بهتر به شما و امید می -

توانید به تارنمای اینترنتای  های این طرح ملی، میرضایت هر چه بیشتر شما را فراهم آورد. برای آگاهی با پیشرفت

www.bcancer.ir .مراجعه نمایید 

 سخن آخر 

ای در کنناده نالاش تعیاین   اهرسپتینداروی تراستوزوماب مهماناور که در ابتدا آورده شد، شما به عنوان مصرف کننده 

 . اما چگونه ؟موفالیت پروژه مدیریت داروی هرسپتین دارید

ایان دارو   اًدر بیمارانی که اساس بدیهی است .هایی برای بیماران داردو زیان نیز مانند هر داروی دیگری فوایدهرسپتین 

  هام  شاود مای  یعنی هم منجر به آسیب جسامانی منجر به آسیب به او خواهد شد.  صرفاً تجویز دارو نمیتواند موثر باشد

ایان دارو توساط دولات تاامین     هزینه بخشی از های مالی و زمانی میشود. حتی با توجه به اینکه منجر به اتالف هزینه

 داده شود.به افراد نیازمند  ها کمترشود تا این یارانهو غیرضروری آن منجر می غیر اصولی شود مصرفمی

 بنابراین 

 تمام بورزید. ها خش بودن داروبرای اطمینان از اثرببرای شما های اولیه در انجام آزمایش 

 طمیناان حاصال   دارو برای شما ا بدهید تا از موثر بودنتشخیصی تکمیلی را انجام تست  شد که شماالزم  چنانچه

 با پزشک خود در این زمینه همکاری نمائید.  شود

 هاای  آزمایشاات و تسات   برای شروع تجویز دارو یک شرط بسیار مهم اسات در انجاام   شما صحت عملکرد قلبی

 مربوط به این موضوع با پزشک خود همکاری نمائید. 

  به بدن، در غیر اینصورت با وجود تحمیل عوارض دارو  .استمهم تکمیل دوره درمانی برای مشاهده اثر دارو بسیار

 بنابراین در تجویز به موقع دارو و تکمیل دوره درمانی بیماری خود جدی باشید. سودی نصیب شما نخواهد شد.

 

 برای شما

 از صمیم قلب

 آرزوی سالمتی و بهروزی داریم.

http://www.bcancer.ir/
http://www.bcancer.ir/






 1پیوست 
 

 در طرح جهت بالینی های توصیه نظرسنجی پرسشنامه

  نظرات اجماع به دستیابی جلسات

 

 

 

 (Statement of Recommendation) جمالت توصیه پیشنهادی ردیف
 +HER2تشخیص موارد ابتال به سرطان پستان        .1

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزااش   های سرطانی در سلول HER2گردد که گیرندۀ به مواردی اطالق می +HER2موارد سرطان پستان 

افزااش  نسز ه    هزا  اشز  سزلول   ۀدر هسزت  HER2و شا ژن مربوط به پیدا کرده  (Over Expression)بیان

Amplification) (Gene است. تش یص اش  موارد از سرطان پستان بر اسزا  مییارهزای زشزر     پیدا کرده

 گردد:توصیه می

 (در تست +3نتیجه سه مثبت )IHC ؛ 

  نتیجه مثبت در تستFISH؛ 

  در موارد ابهام و بینابینی بودن تستIHC تست   FISH .تییی  کننده خواهد بود 

 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

 مراحل اولیهدر  + HER-2مبتال به سرطان پستان  بیمارانتجویز دارو در        .2

 
1.1 
 

 

 

 

 

 شود:های زشر توصیه میدر گروه (Early)در مراحل اولیه  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجوشا دارو در 

 سال توصیه می شود. 56در هر شراشط و با هر پروتکلی فقط در بیماران زشر  
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
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1.1.1 

 

 

 

 

 هستند. (-ER-,PR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی (+LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند 
 

 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 

 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

هستند و شکی از ( +HR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت  (+LN) بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند
 شراشط زشر را دارند:

 دو شا سه  (Grade)درجه تماشا -

 تومور بارگتر از دوسانتی متر -

 سال 56س  زشر  -

 
 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 

1.1.5 

 

 

 

هسزتند و   (+HR)و از لحزاظ گیرنزده هزای هورمزونی مثبزت       (+LN) بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارنزد 

 : ندارندهیچکدام از سه شرط زشر را 

 دو شا سه  (Grade)درجه تماشا -

 سانتی متر  1تومور بارگتر از  -

 سال 56س  زشر  -

 
 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
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1.5.1 

 

 

 

 

 هستند. (-ER-,PR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی (-LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند 

 
 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 

1.5.1 
 

 

 

 

 

هستند و شکی از  (+HR) و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت (-LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند 
 شراشط زشر را دارند:

   دو شا سه  (Grade)درجه تماشا -

 تومور بارگتر از دوسانتی متر -

 سال 56س  زشر  -

 
 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 

1.5.5 

 

 

 

هسزتند و  ( +HR)و از لحزاظ گیرنزده هزای هورمزونی مثبزت       (-LN) بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارنزد 

 سال 56سانتی متر و س  زشر  1: درجه تماشا باال  تومور بارگتر از ندارندهیچکدام از سه شرط زشر را 

 

 
 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
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   متاستاتیکدر مراحل  +HERمبتال به سرطان پستان بیماران.        تجویز دارو در 3

برای بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتزدای تشز یص شزا ناشزی از تزود تومزور داشزته باشزند تجزوشا           5.1

 .شودنمیدارو توصیه 
 
 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

تومزور داشزته باشزند    برای تمامی بیمارانی که متاستاز دوردسزت از ابتزدای تشز یص شزا ناشزی از تزود       
و متاستاز آنها احشاشی )غیزر مززا( متیزدد  پیشزرونده و تهدشزد کننزده زنزدگی باشزد و از لحزاظ گیرنزده           

 شود. سال دارند تجوشا دارو توصیه می 56هورمونی  منفی هستند و س  زشر 
 
 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

 دوره درمانی و نحوۀ تجویز داروی تراستوزوماب     .        4
1.1 
 

 

 

توصیه می شود. )تجوشا هزر هفتزه بزا دوز اولیزه      یک سالهدوره درمانی  در موارد سرطان در مراحل اولیه

mg/kg1  و سپسmg/kg1   در ادامه شا تجوشا هر سه هفته شکبار با دوز اولیزهmg/kg8   و سزپسmg/kg5  در
 ادامه(

 
 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخالفمکامالً 

 

 نظری ندارم 
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1.1 
 
 
 
 
 

         

              
 

                    

: FinHer Trialبه شزیوه   (توصیه می شود.   ایهفته )9(نه در موارد سرطان در مراحل اولیه  دوره درمانی 

 )ادامه توصیه می شوددر  mg/kg1و سپس  mg/kg1تجوشا هر هفته با دوز اولیه 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 

 .       شرایط بالینی بیمار برای دریافت داروی تراستوزوماب5

6.1 
 
 
 
 
 
 
 

تجزوشا  الزم است بیماران قبل از تجزوشا تراسزتوزوما   از لحزاظ تملکزرد قلبزی مزورد ارزشزابی قزرار گیرنزد و          
درصززد داشززته   66کمتززر از  LVEF(Left Ventricular Ejection Fraction) در بیمززارانی کززه  هرسززپتی 

 گردد.نمیباشند توصیه 

 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تراستوزوما  وجود دارد:در بیمارانی که مشکالت قلبی زشر را داشته باشند  منع تجوشا داروی 
 ای از نارساشی مام  قلبیسابقه -

 (Uncontrolled Arrhythmias) آرشتمی کنترل نشدهخطر باالی  -

 آنژش  صدری -

 قابل توجه به لحاظ بالینی (Valvular Disease)قلبی  ایسابقه بیماری درشچه -

( بزززر روی Transmural Myocardial Infarctionشزززواهد اشنفارکزززت ترانسزززمورال میوکزززارد )  -
 الکتروکاردشوگرام

 کنترل نشده Hypertension)فشار خون باالی ) -

 
 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
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6.5 
 
 
 
 
 
 
 

 .شودنمیدر موارد سابقه حساسیت به تراستوزوما  شا اجاای داروئی آن  تجوشا دارو توصیه 

 
 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

  نظری ندارم 
 

6.1 
 
 
 
 
 

-در همزه بیمزاران دارای شزراشط  تجززوشا هرسزپتی  بزه تنهزاشی )منززوتراپی( و شزا فقزط همزراه هورمززون         

 .نمی شوددرمانی توصیه 
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

6.6 

 
 
 
 
 
 
 

شود بروز توارض از جمله نارساشی قلبی شا مرگ بیمار همچنی  وضییت پاسخ به درمان )از جمله توصیه می
ارزشابی شود و در سامانه وشژه پرونده الکترونیک بیمزاران   RECISTپسرفت شا پیشرفت بیماری( با مییارهای 

 ثبت گردد.
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

 های تکمیلی.         توصیه6

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

گیرند را تا وزارت بهداشت  درمان و آموزش پاشکی متیهد گردد شارانه بیمارانی که تحت پوش  قرار می
 پاشان دوره تامی  نماشد.

 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
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خود  دسترسی داشته   پردازند  باشد به پرونده الکترونیک بیمارانتراستوزوما  میمت صصانی که به تجوشا  5.1
 باشد و کلیه موارد ضروری برای پیگیری بیماران را در سامانه ثبت نماشند.

 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
 

5.5 
 
 
 
 
 
 

که توسط کارگروه مطالیاتی  "داروی هرسپتی  برای بیمارانراهنمای "توصیه می شود مت صصان  جاوه 
هرسپتی  تهیه شده است را در اختیار بیماران قرار دهند و فقط بیماران واجد شراشطی که رضاشت کتبی به 

 مصرف دارو دارند از آن استفاده نماشند.
 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 
 نظری ندارم 

 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

به ارائزه شارانزه بپزردازد و از ارائزه      "راهنمای بالینی تجوشا هرسپتی "توصیه می شود دولت فقط بر مبنای 
 شارانه در غیر از موارد توصیه شده پرهیا کند.

 
 

 کامالً موافقم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کامالً مخالفم

 

 نظری ندارم 
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ترتیب بیشترین سود بالینی را از دریافتت هرستیتین متی برنتده  بته      .از بین گروه های زیر کدام یک به 7

 ترتیب شماره گذاری نمائید.(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:........... )اول تا هفتم(  

 هستند. (-ER-,PR)هاي هورمونی منفیو از لحاظ گیرنده (+LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند . 1.1

 

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:............ )اول تا هفتم(

هسدتند و   (+HR)و از لحاظ گیرندده هداي هورمدونی م بدت      (+LN). بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند 2.7

 سال 53دو یا سه، تومور بزرگتر از دوسانتی متر، سن زیر  (Grade)تمایزدرجه  یکی از شرایط زیر را دارند:

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:............ )اول تا هفتم(

هسدتند و  (+HR)و از لحداظ گیرندده هداي هورمدونی م بدت       (+LN). بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند 2.5

 سال 53سانتی متر و سن زیر  7: درجه تمایز باال، تومور بزرگتر از ندارندهیچکدام از سه شرط زیر را 

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:............ )اول تا هفتم(

 هستند. (-ER-,PR)و از لحاظ گیرنده هاي هورمونی منفی (-LN). بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند 2.7

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:............ )اول تا هفتم(

هستند و  (+HR)و از لحاظ گیرنده هاي هورمونی م بت  (-LN). بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند 2.3

 سال 53، دو یا سه، تومور بزرگتر از دوسانتی متر، سن زیر   (Grade)تمایزدرجه  یکی از شرایط زیر را دارند:

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:............ )اول تا هفتم(

هسدتند و   (+HR)و از لحاظ گیرندده هداي هورمدونی م بدت      (-LN). بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند 2.7

 سال 53سانتی متر و سن زیر  7: درجه تمایز باال، تومور بزرگتر از ندارندهیچکدام از سه شرط زیر را 

 شماره یک به معنی باالترین اولویت میباشد. رتبه:............ )اول تا هفتم(

باشدند و متاسدتاز هن دا    . بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتداي تشخیص یا ناشدی از ودود تومدور داشدته     2.2

احشایی )غیر مغز( متعدد، پیشرونده و ت دید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفدی هسدتند و   

 سال دارند 73سن زیر 

 

 
  

  در صورت تمایل(:   نام و نام خانوادگی



2پیوست   
 

 فرم اظهار تعارض منافع 

 

 

 

کنناد  در ررایناد   همانگونه که استحضار دارید بر اساس اصول کلی تدوین راهنماهای بالینی، الزم است میاا  اراراد کارکت   

اجماع نظرات و تدوین راهنما و موضوع مورد بررسی )در اینجا تجویز داروی تراستوزوماب یا هرسپتین( کمترین تعارض منارع 

 وجود داکته باکد. به این منظور، در ابتدای هر یک از جلسات اجماع نظرات و در مراحل مختلف تادوین راهنماا، هار یاک از     

 میل ررم مخصوص اظهار تعارض منارع، سایرین را از عدم وجود تعاارض مناارع باا موضاوع م ما ن      کنندگا  با تکمشارکت

 نمایند.  می

 آ  را امضا ررمایید: کود قبل از کروع جلسهبه همین منظور، ررم زیر آماد  کد  است که از جنابعالی تقاضا می

با آگاهی کامل از محتویات  .........................به کمار  نظام پزککی  .....................................................................اینجانب 

 برگه اظهار تعارض منارع تصدیق میدارم که هیچ تعارض منارعی در ارتباط با داروی هرسپتین )تراستوزوماب( ندارم .

 امضا :

 یخ :تار
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 مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایراناجماع نظرات انجمن 

 +HER2  پستان سرطان به مبتال ایرانی بیماران در تراستوزوماب داروی تجویزدر 

 

 کنندگان در تدوین راهنمای بالینیترکیب شرکت

 اند. هفت نفر از متخصصان مدیکال انکولوژیست در تدوین این راهنما مشارکت داشته 

 

 روش دستیابی به اجماع نظرات 

 استفاده شده است. (Focus Group Discussion)در این فرایند دستیابی به اجماع نظرات از روش بحث گروهی متمرکز 

 

 نتایج حاصل از اجماع نظرات

برند که البته بر از درمان با تراستوزوماب سود می +HER2بر اساس شواهد موجود علمی، همه بیماران با سرطان پستان 

موجود، این سود فقط در کاهش عود بیماری بوده و اثر اندکی بر افزایش بقاا  بیمااران دارد. ایان    اساس آخرین شواهد 

توانند از داروی فوق استفاده کنناد تادوین شاده    بندی بیمارانی که بر اساس منابع موجود میدستورالعمل جهت اولویت

 است.

 +HER2الف( تشخیص بیماران 

 نشان داده شوند. +3در حداقل دو مرکز  HER2بر روی گیرنده  IHCبیمارانی که در بررسی  -1

 ثابت شده است. CISHیا  FISHبه روش  Gene Amplification HER2بیمارانی که  -2

  (Adjuvant)در مراحل اولیه  +HER2بندی درمان بیماران ب( اولویت

 بیماران با درگیری غدد لنفاوی -1

 مترسانتی 2بیماران با تومور بزرگتر از  -2
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  WHOبر اساس سیستم  G2-G3بیماران با تمایز تومور  -3

 بیماران با رسپتور هورمونی منفی استروژن و پروژسترون -4

 منوپوزبیماران پره -5

 تبصره: در صورت داشتن دو یا چند فاکتور از فاکتورهای فوق اولویت بیمار، اولویت یک خواهد بود.

   +HER2متاستاتیک بندی درمان بیماران ج( اولویت

 خواهد بود. Adjuvantهای درمان مرحله این موارد در امتداد اولویت

 بیماران با متاستاز احشایی پیشرونده -6

 بیماران با رسپتور هورمونی منفی استروژن و پروژسترون -7

 

 Adjuvantد( نحوۀ مصرف دارو در فرم 

  درمان استاندارد به صورت هر سه هفته با دوز mg/kg 8 و دوزهای بعدی mg/kg6 به مدت یکسال 

 هفته با دوز  9توان از فرم هفتگی به مدت در صورت محدودیت در منابع تأمین دارو میmg/kg 4   دوز اولیه و

mg/kg2 .هر هفته با رژیم درمانی مناسب استفاده کرد 

 

 ماه یکبار    3کنترل در حین درمان با انجام اکوکاردیوگرافی هر ه ( 

 و ( اندیکاسیون قطع دارو 

 حساسیت به دارو -1

 % 55کمتر از  EFتنگی نفس در اثر نارسایی قبلی و  -2

 پیشرفت بیماری در حین درمان با تراستوزوماب -3

 ز( کنتراندیکاسیون شروع دارو

 %55کمتر از  EFفشار خون کنترل نشده، آریتمی کنترل نشده، نارسایی قلبی، 
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 توضیحات 

ماه، توسط گروه منتخب انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی با ارزیابی نتایج حاصال از   6د که بعد از مقرر گردی -1

 مصرف دارو، دستورالعمل فوق مورد بازبینی قرار گیرد.

های جدید و مؤثرتر درمان با داروی تراستوزوماب، کارآزمایی بالینی باا حمایات   شود جهت بررسی روشتوصیه می -2

 شت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی طراحی شود.وزارت بهدا

های درمانی دیگر در حیطه درماان  انجمن هماتولوژی و مدیکال انکولوژی آمادگی خود را برای تدوین دستورالعمل -3

 دارد. بیماران سرطانی اعالم می

 «پایان»
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 اجماع نظرات انجمن سرطان ایران

 +HER2  پستان سرطان به مبتال ایرانی بیماران در تراستوزوماب داروی تجویزدر 

 

 

 کنندگان در فرایند اجماع نظراتترکیب شرکت 

  : نفر )پنج نفر از این گروه در جلسه حاضر نشدند( 9متخصص مدیکال انکولوژی 

  :نفر 7متخصص رادیوتراپی انکولوژی 

  :نفر 1متخصص جراحی سرطان 

  نفر 1پاتولوژی: متخصص 

  :نفر 1متخصص داروسازی بالینی 

  :نفر )نظرات به صورت کتبی به جلسه ارائه شد و در جلسه شرکت نکردند( 1متخصص قلب و عروق 

  :نفر 1سیاستگذاری سالمت 

 نفر 1های کموتراپی : پرستار آشنا به مدیریت بیماران در بخش 

 نفر 1نهاد حامی بیماران : های مردمنماینده سازمان 

 

 ( نفر بوده است.71مجموع رای دهندگان، هفده )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویری از برگزاری نشست دستیابی به اجماع نظرات
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 خالصه اجرایی: فرایند دستیابی به اجماع نظرات 

استفاده شده است که در آن  (Nominal Group Technique)در این فرایند دستیابی به اجماع نظرات از روش گروه اسمی 

 دو راند )مرحله( در نظر گرفته شده است:

-های پیشنهادی از قبل آماده شده، یک به یک قرائت گردید و  با بحث  در مثورد آن، ر ی  از ابتدای راند اول، توصیه 

فثت بثا توصثیه    به ترتیثب بثه مانثای بیشثترین مخال     9تا  1دهی از دهی به صورت نمرهگیری کتبی به عمل آمد. رای

 پیشنهادی و بیشترین موافقت با آن انجام شد. 

 دهندگان به صورت مکتوب دریافت شد.های پیشنهادی رایدر بین دو راند، آرا مورد آنالیز قرار گرفت و توصیه

 مرحله اول :

 ساعت(: 3 -بینی شدهنحوه برگزاری مرحله اول اجماع نظرات به ترتیب زیر خواهد بود )مدت زمان تفریبی پیش

 نویس ارائه شده؛ قرائت یک به یک جمالت پیشنهادی مطابق پیش 

  ها(؛ ودقیقه )برای هریک از توصیه 11الی  5بح  و تبادل نظر در ارتباط با هر جمله پیشنهادی به مدت 

 بثر  هثای موجثود   انتخاب یک گزینه از یک تا نه در بثین گزینثه  )ها ر ی کتبی به توصیه پیشنهادی در پرسشنامه

برای کسانی در نظر گرفته شد که اساسثا دانثش کثافی     "نظری ندارم"اساس میزان موافقت یا مخالفت؛ گزینۀ 

 بینند.(.برای پاسخ به سؤال را در خود نمی

 

 فاصله بین مرحله اول و دوم:

پشتیبانی به شرح  کنندگان( موارد زیر توسط گروهدر فاصله زمانی میان مرحله اول و دوم ) در هنگام صرف ناهار شرکت

 ذیل انجام شد:

 ها توسط هیأت اجرائی؛ بندی نتایج پرسشنامهآنالیز و جمع 

 های جدید به صورت کتبی؛ها و یا افزودن توصیهاخذ پیشنهادات متخصصین برای اصالح هریک از توصیه 

 نویس و پرسشنامه بر اساس پیشنهادات ارائه شده.بازنویسی پیش 

 

 مرحله دوم:

 این مرحله به ترتیب زیر و در مدت دو ساعت به انجام رسید: 

 قرائت نتایج رای گیری مرحله اول و اعالم مواردی که مورد اجماع نظرات قرار گرفته است



 ... بالینی راهنمای درتدوین نظرات اجماع فرایند نتایج گزارش - 6 پیوست 562
 

 

ها یکبار دیگر مورد بح ، بررسی و نظر سنجی قرار گرفت و در دو همانند مرحله اول و با توجه به آنالیز نتایج، توصیه

 کنندگان قرائت شد و بح  و رای گیری گذاشته شد.های پیشنهادی شرکتمورد توصیه

 

المللی اجماع نظثرات و  های بینقابل ذکر است که فرآیند فوق با مشورت متخصصین مربوطه و با توجه به دستورالامل

تدوین راهنمای بالینی طراحی شده است. مسلماً پیشنهاد شما استاد گرامی در ارتباط با نحوه برگزاری این نشست بسیار  

 کمک کننده خواهد بود.  

 آورده شده است:    انتهای پیوستنمودار فرایند دستیابی به اجماع نظرات در 
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 نتایج حاصل از اجماع نظرات

دهثی در  ( بخش زیر تنظیم شده است کثه جهثت بحث  و ر ی   7های پیشنهادی مندرج در پرسشنامه در هفت )توصیه

 جلسه اجماع نظرات مطرح شده است:

  بخش اول : تشخیص موارد ابتال به سرطان پستان مهاجمHER2+ ؛ 

 بخش دوم: تجویز دارو در بیماران مبتال به سرطان پستان مهاجم HER2+؛ 

 :مبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در  بخش سومHER+  متاستاتیک؛در مراحل 

 بخش چهارم: دوره درمانی و نحوه تجویز داروی تراستوزوماب ؛ 

 قسمت پنجم: شرایط بالینی برای دریافت داروی تراستوزوماب؛ 

 های تکمیلی؛بخش ششم: توصیه 

 پستان برای دریافت تراستوزوماب؛های مختلف بیماران سرطان بخش هفتم: اولویت بندی گروه 

دهندگان در بخش آخثر  های پیشنهاد شده در بین دو مرحله اول و دوم از طرف ر یعالوه بر هفت بخش فوق، توصیه

 )هشتم( آورده شده است. 

 است.نظرات در نظر گرفته شده ر ی موافق یا مخالف به منزله دستیابی به اجماع %07 آستانهدر مورد آنالیز نتایج، 

 در ذیل نتایج آرا در مورد هر توصیه پیشنهادی آورده شده است:
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 +HER2تشخیص موارد ابتال به سرطان پستان مهاجم  بخش اول :

های سرطانی در سلول HER2گردد که گیرندۀ به مواردی اطالق می +HER2موارد سرطان پستان تهاجمی : 1.1توصیه 

افثزایش نسثخه    هثا، ایثن سثلول   ۀدر هسثت  HER2و یثا ژن مربثوط بثه    پیدا کرده  (Over Expression)افزایش بیان

Amplification) (Gene است. تشخیص این موارد از سرطان پستان بر اساس مایارهای زیثر توصثیه مثی    پیدا کرده-

 گردد:

 (در تست +3نتیجه سه مثبت )IHC ؛ 

  نتیجه مثبت در تستFISH(CISH/SISH) 

  در موارد ابهام و بینابینی بودن تستIHC تست ،  FISH(CISH/SISH).تایین کننده خواهد بود 
 

 نتایج  مرحله اول :

درصد صاحب نظران با این توصیه موافقت داشته اند . بدین ترتیب میتوان گفت در ارتباط با این توصیه اجماع  7/55

 (1و نمودار 1جدول(حاصل گردید.نظرات مبنی بر وجود این توصیه در راهنمای بالینی 

 

  1.1با توصیه  نتایج نظرسنجی در ارتباط :1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد  متغیر

 --- %15 3 آرای سفید )نظری ندارم (
 %7/55 %71 2 آرای موافق
 %1 %1 12 آرای ممتنع
 %3/11 %12 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

از 1.1نتایج نظرسنجی در ارتباط با توصیه  :1نمودار 

درصثد از صثاحب نظثران بثا ایثن       3/53پرسشنامه ؛
درصثد آنهثا مخثالف    3/11اندو توصیه موافقت داشته

 اند.این توصیه بوده

 موافق               ممتنع              مخالف      
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 +HER2 در بیماران مبتال به سرطان پستان مهاجمبخش دوم: تجویز دارو 

 شود:های زیر توصیه میدر گروه (Early)در مراحل اولیه  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در  :1.1توصیه

 سال توصیه می شود. 55در هر شرایط و با هر پروتکلی فقط در بیماران زیر  

 

 نتایج  نظرسنجی در مرحله اول :

درصد با این توصیه 7/35درصد نظر ممتنع داشته و 9/12درصد از صاحب نظران با این توصیه موافقت داشته اند، 1/21

 (2.1و نمودار 2.1مخالف بوده اند. بدین ترتیب در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع نظرات حاصل نشد.)جدول

 از پرسشنامه   2.1: نتایج نظرسنجی در ارتباط با توصیه  1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (
 %1/21 %5/17 3 آرای موافق
 %9/12 %3/35 5 آرای ممتنع

 %7/35 %5/29 5 آرای مخالف
 %111 %111 17 کل آرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موافق               ممتنع              مخالف     

از 2.1تثثایج نظرسثثنجی در ارتبثثاط بثثا توصثثیه  ن :1.1نمووودار

درصثد از صثاحب نظثران بثا ایثن توصثیه        1/21پرسشنامه ؛     
درصد از صاحب نظران رای ممتنع داشثته  5/12اند.موافقت داشته

 صاحب نظران  مخالف بودند.  7/23و
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 نتایج نظر سنجی در مرحله دوم :

سال افزایش پیدا کرد بدین ترتیب مثتن توصثیه اینگونثه     71سال به  55پیشنهاد حاضرین  در مرحله دوم از نشست به

 گیری دوباره قرار گرفت: تغییر یافت و مورد ر ی

های زیر در گروه (Early)در مراحل اولیه  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در  :اصالح شده 1.1توصیه 

 سال توصیه می شود. 71و با هر پروتکلی فقط در بیماران زیر  شود: در هر شرایطتوصیه می

نفثر   2نفر نظر موافق داشتند و  12نفر رای سفید داشتند و  3رای اخذ گردید که در این بین  15در دور دوم رای گیری 

 (2.1.2از رای دهندگان در جلسه حضور نداشتند.) جدول 

 از جلسه اجماع نظرات در ارتباط با این توصیه حاصل گردید. بدین ترتیب با تغییر اعمال شده در مرحله دوم

 در مرحله دوم 2.1نتایج نظرسنجی در ارتباط با توصیه  :1.1.1جدول

 هستند. (-ER-,PR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی (+LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند  :1.1.1توصیه

 نتایج  نظرسنجی در مرحله اول :

ممتنع داشثته انثد و هثیک یثک از ر ی     رصد نظر د5/31درصد از صاحب نظران با این توصیه موافقت داشته اند،  2/59 

درصد نرسیده و در ارتباط با این توصیه اجماع  71دهندگان نظر مخالف نداشته اند. با این حال چون درصد آرا موافق به 

 (2.2.1و جدول  2.2.1نظرات حاصل نشد. )نمودار 

 نتایج نظرسنجی در مرحله دوم:

این توصیه در مرحله دوم به دلیل مشخص شدن اولویت بندی و پوشش آن توسط توصیه های دیگر مورد بررسی 

 مجدد قرار نگرفت. 

 

 

 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %21 3 آرای سفید )نظری ندارم (
 %111 %51 12 آرای موافق
 %1 %1 1 آرای ممتنع

 %1 %1 1 آرای مخالف
 %111 %111 15 کل آرا
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 در مرحله دوم 2.1نتایج نظرسنجی در ارتباط با توصیه : 1.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/23 1 آرای سفید )نظری ندارم (
 %2/59 %53 9 آرای موافق
 %5/31 %5/23 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف
 --- %111 17 کل آرا

  

 

 

 

 

 

 

 

( هستند و +HRو از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )( +LN) بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند : 1.1.1توصیه 

 یکی از شرایط زیر را دارند:

 دو یا سه  (Grade)درجه تمایز -

 تومور بزرگتر از دوسانتی متر -

 سال 35سن زیر  -

 نتایج  نظرسنجی در مرحله اول :

درصثد از صثاحبنظران بثا ایثن توصثیه      7/55اند، خالصه شده2.2.2و نمودار2.2.2مطابق نتایج این مرحله که در جدول 

درصد نظر ممتنع داشته اند و هیک یک از ر ی دهندگان نظر مخالف نداشته اند. با توجه به ایثن  3/11اند. موافقت داشته

درصد رسیده و میتوان گفت در ارتباط با این توصیه اجماع نظرات در موافقت از این  71که  درصد آرا موافق به باالتر از 

 توصیه حاصل شده است. 

نتایج نظثر سثنج مرحلثه اول در مثورد توصثیه      : 1.1.1نمودار 
 7/31درصد از افراد موافق این توصیه بثوده انثد و  3/59؛ 2.2.1

 اند.درصد از افراد نظر ممتنع   داشته
 

 موافق                          ممتنع                 مخالف     
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 2.2.2آرا در ارتباط با توصیه خالصه نتایح بررسی  1.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تاداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (
 %7/55 %71 12 آرای موافق
 %3/11 %1/12 2 آرای ممتنع
 --- 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا
 

حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع نتایج آنالیز مرحله دوم :

 در ارتباط با آن صورت نگرفت.

 

 

 

 

 

هستند و  (+HR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت ( +LN) بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند :1.1.2توصیه 

 هیچکدام از سه شرط زیر را ندارند: 

 دو یا سه  (Grade)درجه تمایز -

 سانتی متر  2تومور بزرگتر از  -

 سال 35سن زیر  -

 نتایج  نظرسنجی در مرحله اول :

درصد از صاحب نظران با ایثن توصثیه   1/7خالصه شده اند ، 2.2.3و نمودار2.2.3مطابق نتایج این مرحله که در جدول 

درصد از ر ی دهندگان نظر مخالف داشته اند. با توجه به این که  درصد آرا 51درصد نظر ممتنع و 9/12اند،  موافق بوده

 در ارتباط با  این توصیه اجماع نظرات حاصل نشد.  ،درصد نرسید 71موافق یا مخالف به باالتر از 

 :نتایج نظرسنجی در مرحله دوم 

این توصیه در مرحله دوم به دلیل مشخص شدن اولویت بندی و پوشش آن توسط توصیه ای دیگر مورد بررسی مجدد 

 قرار نگرفت.

درصثد از  7/55؛  2.2.2نتایج بررسی آرا در ارتباط با توصثیه  : 1.1.1نمودار 
درصد از آرای غیر سفید نظثر  3/11اند و غیر سفید موافق این توصیه بودهآرا 

 اند.ممتنع داشته

 موافق                   ممتنع                 مخالف     
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  2.2.3ر ارتباط با توصیه نتایج بررسی آرا د 1.1.2جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تاداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (
 %1/7 %9/5 1 آرای موافق
 %9/12 %2/35 5 آرای ممتنع
 %51 %3/11 7 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

  

 

 

 

 

 

 

 هستند. (-ER-,PR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی (-LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند  :1.2.1توصیه 

 نتایج  نظرسنجی در مرحله اول :

درصثد  23درصد از آنها رای ممتنع و 5/35درصد از رای دهندگان با این توصیه مخالفت داشته اند ، ضمن اینکه  5/35

و نمثودار  2.3.1اسیر در ارتباط با این توصیه اعضای نشست به اجمثاع نرسثیدند.) جثدول    اند با این تفرای موافق داشته

2.3.1 ) 

 نتایج نظرسنجی در مرحله دوم:

 بندی ضرورتی برای بررسی مجدد دیده نشد.در مرحله دوم با توجه به تایین شدن اولویت

 2.3.1نتایج بررسی آرا درارتباط با توصیه  1.2.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %75/15 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %23 %75/15 3 آرای موافق

 %5/35 %25/31 5 آرای ممتنع

 %5/35 %25/31 5 آرای مخالف

 --- %111 15 کل آرا

 51؛ 2.2.3نتثایج بررسثی آرا در ارتبثاط بثا توصثیه       1.1.2نمودار 

درصثد   12.5اند، درصد از رای دهندگان با این توصیه مخالفت داشته
 اند.درصد با این توصیه موافق بوده 7.1اند و از آنها رای ممتنع داشته

 موافق               ممتنع                 مخالف       
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( هسثتند و  +HR) و از لحاظ گیرنده های هورمثونی مثبثت   (-LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند  :1.2.1توصیه 

 یکی از شرایط زیر را دارند:

 ، دو یا سه  (Grade)درجه تمایز -

 تومور بزرگتر از دوسانتی متر -

 سال 35سن زیر  -
 

 

 

 51؛ 2.2.3نتایج بررسی آرا در ارتباط بثا توصثیه    1.1.2نمودار 
 5/12انثد ، این توصیه مخالفت داشثته  درصد از رای دهندگان با

درصد بثا ایثن توصثیه     1/7درصد از آنها رای ممتنع داشته اندو 
 موافق بوده اند .

 موافق             ممتنع           مخالف     

نتایج بررسی آرا در ارتبثاط بثا توصثیه     1.2.1نمودار

درصثثد از حاضثثرین   23کثثه در ایثثن مثثورد    2.3.1

درصثد مخثالف رای         5/35درصد ممتنع و 5/35موافق،

 اند.داده
 مخالف           ممتنع        موافق                
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 نتایج  نظرسنجی در مرحله اول :

درصثد  1/7درصد از آنها رای ممتنثع و 5/35درصد از صاحبنظران موافق این گزاره بودند ، 1/57در ارتباط با این توصیه 

رای مخالف داشتند. بدین ترتیب با توجه به نرسیدن به حد نساب هفتاد درصد در ارتباط با این توصثیه اجمثاع نظثرات    

  (2.3.2و نمودار  2.3.2)جدول حاصل نشد.

 :نتایج نظر سنجی در مرحله دوم 

 ورتی برای بررسی مجدد دیده نشد.بندی ضردر مرحله دوم با توجه به تایین شدن اولویت

 2.3.2: نتایج بررسی آرا در ارتباط با توصیه 1.2.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %1/57 %1/17 5 آرای موافق

 %5/35 %5/29 5 آرای ممتنع

 %1/7 %5/5 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 

 

 

 

  

 

 

( هسثتند و  +HRو از لحاظ گیرنده های هورمثونی مثبثت )  ( -LN) متاستاز به لنف نود ندارندبیمارانی که  :1.2.2توصیه 

 هیچکدام از سه شرط زیر را ندارند: 

 درجه تمایز باال؛ -

 سانتی متر؛ و  2تومور بزرگتر از  -

 سال. 35سن زیر  -

 2.3.2بررسثثی آرا در ارتبثثاط بثثا توصثثیه 1.2.1نمووودار 
درصد از صثاحبنظران موافثق ایثن گثزاره بودنثد ،      1/57؛
درصثد رای مخثالف   1/7درصد از آنها رای ممتنثع و 5/35

 داشتند
 مخالف           ممتنع        موافق                
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 نتایج نظرسنجی در مرحله اول :

نظثرات در ارتبثاط بثا حثذف ایثن توصثیه از راهنمثا صثورت         درصد از حاضرین با این توصیه اجمثاع   1/71با مخالفت 

 (2.3.3و نمودار  2.3.3اند. )جدول درصد موافق این توصیه بوده2/7های غیر سفید ممتنع و درصد از رای1/21پذیرفت.

  :نتایج نظر سنجی در مرحله دوم

صورت پثذیرفت، در مرحلثه دوم مثورد     باتوجه به اینکه اجماع نظرات در مرحله اول مبنی بر حذف این توصیه از راهنما

 بررسی قرار نگرفت.

   2.3.3بررسی آرا در ارتباط با توصیه  1.2.2جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %1/71 %5/55 11 آرای موافق

 %1/21 %5/17 3 آرای ممتنع

 %2/7 %5/5 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 

 

 

 

 

 متاستاتیکدر مراحل  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در  بخش سوم:

برای بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتدای تشخیص یا ناشی از عثود تومثور داشثته باشثند تجثویز دارو      : 2.1توصیه 

 .شودتوصیه می

 نتایج مرحله اول: 

درصد از آرا 7/7درصد از آرا مخالف، 5/53که نشد، به طوریدر مرحله اول در ارتباط با این توصیه اجماع نظرات حاصل 

 ( 3.1و نمودار  3.1اند.) جدول درصد موافق با این توصیه بوده5/35ممتنع و 

 مخالف           ممتنع        موافق                

از  2.3.3بررسثثی آرا در ارتبثثاط بثثا توصثثیه  1.2.2نموودار  

درصثد از آرا ممتنثع و    1/21درصد آرا مخالف، 71.1راهنما؛ 

 اند.درصد از آرا موافق این توصیه بوده 2/7
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 نتایج مرحله دوم : 

 ها این سوال در مرحله دوم حذف گردید.در ادامه بررسی

  3.1بررسی آرا در ارتباط با توصیه  2.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید از کلدرصد  تعداد متغیر

 --- %5/23 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %5/35 %1/29 5 آرای موافق

 %7/7 %9/5 1 آرای ممتنع

 %5/53 %2/11 7 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 

برای تمامی بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتدای تشخیص یا ناشی از عود تومور داشته باشند و متاسثتاز   :2.1توصیه

آنها احشایی )غیر مغز( متادد، پیشرونده و تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفی هستند و سن زیر 

  شود.ال دارند تجویز دارو توصیه میس 55

 نتایج مرحله اول:

درصد مخالف با این توصیه بودند. و بدین ترتیب در 1/7درصد ممتنع و  5/35درصد آرا موافق،  1/57در این مرحله 

 به جزئیات نظرسنجی میپردازند.  3.2و نمودار  3.2ارتباط این توصیه اجماع حاصل نشد.جدول 

 دوم: ما بین مرحله اول و

 تفکیک شد،به تفکیک سوال نتایج مرحله دوم ارائه میگردد 3.2 2و. 3.2.1در این مرحله این سوال به دو سوال 

بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصثیه   2.1نمودار  

درصثثثد از آرا مخثثثالف 5/53؛ در ایثثثن مثثثورد 3.1
درصد موافق بثا   5/35درصد از درصد ممتنع و 7/7،

 این توصیه   بوده اند 

 مخالف           ممتنع        موافق                
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 در مرحله اول  3.2نتایج بررسی آرا نظرسنجی در ارتباط با توصیه  2.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %1/57 %1/17 5 آرای موافق

 %7/35 %1/29 5 آرای ممتنع

 %2/7 %9/5 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تمامی بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتدای تشخیص داشته باشند و متاسثتاز آنهثا    :2.1.1توصیه اصالح شده 

 55هورمونی، منفی هستند و سن زیر احشایی )غیر مغز( متادد، پیشرونده و تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده 

 شود. سال دارند تجویز دارو توصیه می

 نتایج مرحله دوم:

ها درصد رای3/5درصد با این توصیه مخالفت داشتند و  51درصد از آرای غیر سفید موافق این توصیه بودند ،7/11

 (3.2.1ونمودار  3.2.1.)جدول ممتنع بودند.با توجه به این در ارتباط با این توصیه اجماع نظرات حاصل نشد

 3.2.1:بررسی آرا در مرحله در ارتباط با توصیه پیشنهادی 2.1.1جدول

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %3/11 2 آرای سفید )نظری ندارم (

 %7/11 %7/35 5 آرای موافق

 %3/5 %1/7 1 آرای ممتنع

 %51 %7/35 5 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

در  3.2نتایج بررسثی آرا نظرسثنجی در ارتبثاط بثا توصثیه       2.1نمودار 
درصد ممتنثع و   5/35درصد آرا موافق ، 1/57در این مرحله مرحله اول؛ 

 بودند.درصد مخالف با این توصیه  1/7

 مخالف           ممتنع        موافق                 
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تمامی بیمارانی که متاستاز دوردست  ناشی از عود تومور داشته باشند و متاستاز آنهثا  برای  :2.1.1توصیه اصالح شده 

 55احشایی )غیر مغز( متادد، پیشرونده و تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفی هستند و سن زیر 

 شود. سال دارند تجویز دارو توصیه می

 نتایج مرحله دوم:

درصد با این توصیه مخالفت داشتند.با توجه به این در ارتباط با  25ر سفید موافق این توصیه بودندودرصد از آرای غی75

 (3.2.2و نمودار  3.2.2این توصیه اجماع نظرات به نفع ارائه این توصیه در راهنما حاصل شد.)جدول 

بررسثی آرا در مرحلثه در ارتبثاط بثا توصثیه       :2.1.1نمودار
درصد از آرای غیر سفید موافق ایثن  7/11؛ 3.2.1پیشنهادی 

درصد با ایثن توصثیه مخالفثت داشثتند و      51توصیه بودند ،
 ها ممتنع بودند.درصد رای3/5

 مخالف           ممتنع        موافق                

؛ در ایثن  3.1بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه 2.1نمودار 
درصد از درصثد ممتنثع و   7/7درصد از آرا مخالف ،5/53مورد 
 درصد موافق با این توصیه  بوده اند 5/35

 مخالف           ممتنع        موافق                
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 3.2.1بررسی آرا در مرحله دوم در ارتباط با توصیه پیشنهادی  :2.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %3/11 2 آرای سفید )نظری ندارم (

 %75 %3/51 9 آرای موافق

 1 1 1 آرای ممتنع

 %25 %1/21 3 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 

 بخش چهارم: دوره درمانی و نحوه تجویز داروی تراستوزوماب 

دوره درمانی یک ساله توصیه می شود. )تجثویز هثر هفتثه بثا دوز اولیثه       در موارد سرطان در مراحل اولیه :1.1توصیه

mg/kg1  و سپسmg/kg2  در ادامه یا تجویز هر سه هفته یکبار با دوز اولیهmg/kg5  و سپسmg/kg5 )در ادامه 

 نتایج مرحله اول:

ارتباط با این توصثیه   درصد رای مخالف اجماع نظری در5/25درصد رای ممتنع و 1/7درصد رای موافق، 3/51با کسب 

 اند.به جزئیات پرداخته 1.1و نمودار 1.1در مرحله اول نشست حاصل نشد.جدول

باد از ارائه نتایج این قسمت بح  بسیاری در ارتباط با نحوه تجویز دارو و اثربخشی هر دو روش موجثود و ارتبثاط آن   

 گردید.باشرایط اقتصادی کشور و بیماران صورت گرفت و مجددا نظرات اخذ 

:بررسی آرا در مرحله دوم در ارتبثاط بثا توصثیه    3.2.1نمودار
سثفید موافثق ایثن توصثیه     از آرای غیثر   :3.2.1پیشنهادی 
 درصد با این توصیه مخالفت داشتند. 25بودندو

 مخالف           ممتنع        موافق                
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  1.1:بررسی آرا در مرحله اول در ارتباط با توصیه 1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %3/51 %9/52 9 آرای موافق

 %1/7 %9/5 1 آرای ممتنع

 %5/25 %5/23 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج مرحله دوم :

درصد رای مخالف با این توصیه میباشد. در نتیجه در مرحله  1/15درصدرای موافق و 5/51آنالیز مرحله دوم آرا حاکی از 

 ( 1.1.2و نمودار  1.1.2دوم نیز اجماعی بر روی این توصیه صورت نگرفت.)جدول 

 در مرحله دوم  1.1بررسی آرا ارائه شده برای توصیه  1.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تاداد متغیر

 --- %3/5 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %5/51 %51 5 آرای موافق

 1 1 1 آرای ممتنع

 %1/15 %7/11 5 آرای مخالف

 --- %111 12 کل آرا

بررسی آرا در مرحله اول در ارتبثاط بثا توصثیه     :1.1نمودار

   5/25درصثد رای ممتنثع و   1/7درصد رای موافق ،3/51 1.1

 اند.درصد رای مخالف داده

 مخالف           ممتنع        موافق                 
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: FinHer Trialبه شیوه  (توصیه می شود.   ایهفته )9(در موارد سرطان در مراحل اولیه، دوره درمانی نه  :1.1توصیه 

 ) در ادامه توصیه می شود mg/kg2و سپس  mg/kg1تجویز هر هفته با دوز اولیه 

 نتایج مرحله اول:

درصد آرا مخالف این توصیه بودند و در مرحله اول در ارتباط با  2/7درصد از آرا ممتنع و 1/57درصد از آرا موافق، 7/35

 ( 1.2و نمودار 1.2این توصیه اجماع نظرات حاصل نگردید.)جدول 

باد از ارائه نتایج این قسمت بح  بسیاری در ارتباط با نحوه تجویز دارو و اثربخشی هر دو روش موجود و ارتباط آن با 

 ایط اقتصادی کشور و بیماران صورت گرفت و مجددا نظرات اخذ گردید.شر

   1.2:بررسی آرا مرحله اول در بررسی توصیه 1.1جدول

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %7/35 %1/29 5 آرای موافق

 %1/57 %1/17 5 آرای ممتنع

 %2/7 %9/5 1 آرای مخالف

  %111 17 کل آرا

در  1.1بررسی آرا ارائه شده بثرای توصثیه    1.1.1نمودار 
درصثثد رای  1/15درصثثدرای موافثثق و  5/51مرحلثثه دوم،

  مخالف با این توصیه میباشد. 

 
 مخالف           ممتنع        موافق                
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 نتایج مرحله دوم:

درصثد مخثالف    7/15درصد آرا ممتنثع بثوده و   3/5درصد آرای غیر سفید در این مرحله موافق با این توصیه بودند و75

 (1.2.2و نمودار 1.2.2بودند.بدین ترتیب در موافقت با این توصیه اجماع نظر صورت گرفت.)جدول 

 1.2بررسی آرا مرحله دوم در ارتباط با توصیه  1.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- 1 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %75 %75 9 آرای موافق

 %3/5 %5.3 1 آرای ممتنع

 %7/15 %7/15 2 آرای مخالف

  %111 12 کل آرا

 

 

 

 

 

بررسی آرا مرحلثه اول در بررسثی توصثیه     :1.1نمودار 
درصثد از  1/57درصد از آرا موافثق، 7/35 پرسشنامه؛ 1.2

 .درصد آرا مخالف این توصیه بودند 2/7آرا ممتنع و 

 مخالف           ممتنع        موافق                
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 بخش پنجم: شرایط بالینی برای دریافت داروی تراستوزوماب

الزم است بیماران قبل از تجویز تراستوزوماب، از لحاظ عملکرد قلبی مورد ارزیثابی قثرار گیرنثد و تجثویز      :1.1توصیه 

 گردد.درصد داشته باشند توصیه نمی 55کمتر از  LVEF(Left Ventricular Ejection Fraction)هرسپتین در بیمارانی که 

 نتایج مرحله اول:

موافقت داشته اند. بنثابراین اجمثاع نظثرات در موافقثت از ایثن توصثیه حاصثل                  درصد صاحبان رای با این توصیه 111

 ( 5.1و نمودار 5.1است.)جدولشده

 :نتایج آنالیز مرحله دوم 

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی در مورد بثا آن صثورت   

 نگرفت.

 5.1رسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه بر 1.1جدول

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/11 2 آرای سفید )نظری ندارم (

 %111 %2/79 15 آرای موافق

 1 1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

درصد موافق بثا  75ازآرای غیر سفید در این مرحله  1.1.1نمودار 
درصثد   7/15درصثد رای ممتنثع یثوده و    3/5این توصیه بودنثد و  

 مخالف بودند.

 مخالف           ممتنع        موافق                
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 را داشته باشند، منع تجویز داروی تراستوزوماب وجود دارد:: در بیمارانی که مشکالت قلبی زیر 1.1توصیه 
 ای از نارسایی مزمن قلبیسابقه -

 (Uncontrolled Arrhythmias) آریتمی کنترل نشدهخطر باالی  -

 آنژین صدری -

 قابل توجه به لحاظ بالینی (Valvular Disease)قلبی  ایسابقه بیماری دریچه -

 ( بر روی الکتروکاردیوگرامTransmural Myocardial Infarction)شواهد اینفارکت ترانسمورال میوکارد  -

 کنترل نشده Hypertension)فشار خون باالی ) -

 
 نتایج مرحله اول:

درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته اند. بنثابراین اجمثاع نظثرات در موافقثت از ایثن توصثیه حاصثل                  111

 ( 5.2و نمودار 5.2است.)جدولشده

 نتایج آنالیز مرحله دوم :

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی در مورد بثا آن صثورت   

 نگرفت.

 5.2بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه  1.1جدول

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %111 %1/53 11 آرای موافق

 1 1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

درصثد  111 :5.1بررسی نتایج آرا در ارتبثاط بثا توصثیه     1.1نمودار
صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته اند. بنابراین اجماع نظرات 

 است.در موافقت از این توصیه حاصل شده

 مخالف           ممتنع        موافق                 
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 .شودنمی:در موارد سابقه حساسیت به تراستوزوماب یا اجزای داروئی آن، تجویز دارو توصیه 1.2توصیه 
 

 

 

 نتایج مرحله اول:

بنثابراین اجمثاع نظثرات در موافقثت از ایثن توصثیه حاصثل                  درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته اند. 111

 ( 5.3و نمودار 5.3است.)جدولشده

 :نتایج آنالیز مرحله دوم 

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحلثه دوم بحثثی در مثورد آن صثورت     

 نگرفت.

 

 5.3بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه 1.2جدول

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %111 %1/53 11 آرای موافق

 1 1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

           

 مخالف           ممتنع        موافق                

درصثد  111 :5.2بررسی نتایج آرا در ارتباط بثا توصثیه    1.1نمودار
توصثیه موافقثت داشثته انثد. بنثابراین اجمثاع       صاحبان رای با این 

 است.نظرات در موافقت از این توصیه حاصل شده
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سرطان پستان دارای شرایط تجویز هرسپتین بدون تجویز کموتراپی در خط اول درمان  Adjuvantدرمان  :1.1.1توصیه 

 شود.بانوان مونوتراپی توصیه می

 نتایج مرحله اول:

درصد رای موافق  3/11درصد رای ممتنع و 1/21درصد از حاضرین رای مخالف به این توصیه داده بودند،همچنین3/51

 (5.1.1و نمودار  5.1.1ارتباط با این توصیه بدست نیامد.)جدول  داشتند و بدین ترتیب اجماع نظری در

 نتایج مرحله دوم:

 این توصیه بدلیل کمبود وقت در مرحله دوم مورد بررسی قرار نگرفت.

 

 5.1.1بررسی آرا توصیه  1.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %3/11 %5/11 2 آرای موافق

 %1/21 %5/17 3 آرای ممتنع

 %3/51 %9/52 9 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 مخالف           ممتنع        موافق                

درصثد  111 :5.3بررسی نتایج آرا در ارتباط بثا توصثیه    1.2نمودار
صاحبان رای با این توصثیه موافقثت داشثته انثد. بنثابراین اجمثاع       

 است.نظرات در موافقت از این توصیه حاصل شده
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در درمان سرطان پستان متاستاتیک دارای شرایط تجویز هرسپتین بدون تجویز کموتراپی در خط اول  :1.1.1توصیه 

 .شوددرمان بانوان مونوتراپی توصیه می

 نتایج مرحله اول:

درصد رای موافق  5/25درصد رای ممتنع و 1/7بودند،همچنیندرصد از حاضرین رای مخالف به این توصیه داده 3/51

 (5.1.2و نمودار  5.1.2داشتند و بدین ترتیب اجماع نظری در ارتباط با این توصیه بدست نیامد.)جدول 

 نتایج مرحله دوم:

 این توصیه بدلیل کمبود وقت در مرحله دوم مورد بررسی قرار نگرفت.

 

 5.1.2بررسی آرا توصیه  1.1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/17 3 آرای سفید )نظری ندارم (

 %5/25 %5/23 1 آرای موافق

 %1/7 %9/5 1 آرای ممتنع

 %3/51 %9/52 9 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

درصثد از حاضثرین   3/51؛ 5.1.1بررسی آرا توصیه  :1.1.1نمودار 
درصثد رای  1/21رای مخالف بثه ایثن توصثیه داده بودنثد،همچنین    

 درصد رای موافق داشتند.3/11ممتنع و 

 مخالف           ممتنع        موافق                
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شود بروز عوارض از جمله نارسایی قلبی یا مرگ بیمار همچنین وضایت پاسخ به درمان )از توصیه می :1.1توصیه 

ارزیابی شود و در سامانه ویژه پرونده الکترونیک بیماران ثبت  RECISTجمله پسرفت یا پیشرفت بیماری( با مایارهای 

 گردد.

 نتایج مرحله اول:

آرای ممتنع ،اجماع نظرات مبنی بر وجود این توصیه در راهنما درصد 7/5درصد از آرای غیر سفید و  3/93با موافقت 

 (5.5و نمودار  5.5حاصل گردید.)جدول

 نتایج مرحله دوم:

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی در مورد آن صورت 

 نگرفت.

 5.5ا توصیه بررسی نتایج آرا  در ارتباط ب 1.1جدول  

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %5/11 2 آرای سفید )نظری ندارم (

 %3/93 %3/52 11 آرای موافق

 %7/5 %9/5 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

درصثثد از 3/51؛ 5.1.2بررسثثی آرا توصثثیه   1.1.1نمووودار 

ایثثثثثن توصثثثثثیه داده حاضثثثثثرین رای مخثثثثثالف بثثثثثه 

درصد رای موافق  5/25درصد رای ممتنع و 1/7بودند،همچنین

 داشتند.

 

 مخالف           ممتنع        موافق                
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 های تکمیلیبخش ششم: توصیه 

گیرند را تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متاهد گردد یارانه بیمارانی که تحت پوشش قرار می :1.1توصیه 

 پایان دوره تامین نماید.

 نتایج مرحله اول:

-درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته اند. بنابراین اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل شده111

 (5.1مودار و ن 5.1است. )جدول 

 نتایج مرحله دوم:

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی در مورد آن صورت 

 نگرفت.

 در مرحله اول  5.1بررسی آرا در ارتباط با توصیه  5.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %1 1 ندارم (آرای سفید )نظری 

 %111 %111 17 آرای موافق

 1 %1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

: 5.5بررسی نتثایج آرا  در ارتبثاط بثا توصثیه      1.1نمودار 
 درصد رای ممتنع.7/5درصد موافق و 3/93

 
 مخالف           ممتنع        موافق                     
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پردازند، باید به پرونده الکترونیک بیماران خود، دسترسی داشته متخصصانی که به تجویز تراستوزوماب می :1.1توصیه

 نمایند.باشد و کلیه موارد ضروری برای پیگیری بیماران را در سامانه ثبت 

 نتایج مرحله اول:

-درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته اند. بنابراین اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل  شده111

 (5.2و نمودار  5.2است. )جدول 

 نتایج مرحله دوم:

بحثی در مورد آن صورت  با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم

 نگرفت.

 در مرحله اول  5.2بررسی آرا در ارتباط با توصیه  1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %1 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %111 %111 17 آرای موافق

 1 %1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 در مرحلثه اول:  5.1؛بررسی نتثایج آرا در ارتبثاط بثا توصثیه    5.1نمودار
درصد صاحبان رای با این توصیه موافقثت داشثته انثد. بنثابراین     111

 است.توصیه حاصل شدهاجماع نظرات در موافقت از این 

 مخالف           ممتنع        موافق                      
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که توسط کارگروه مطالاثاتی   "راهنمای داروی هرسپتین برای بیماران"متخصصان، جزوه توصیه می شود  :1.2توصیه
هرسپتین تهیه شده است را در اختیار بیماران قرار دهند و فقط بیماران واجد شرایطی که رضایت کتبی به مصثرف دارو  

 .دارند از آن استفاده نمایند

 نتایج مرحله اول:

-توصیه موافقت داشته اند. بنابراین اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل  شدهدرصد صاحبان رای با این 111

 (5.3و نمودار  5.3است. )جدول 

 نتایج مرحله دوم:

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی در مورد آن صورت 

 نگرفت.

 در مرحله اول  5.3بررسی آرا در ارتباط با توصیه  1.2جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %1 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %111 %111 17 آرای موافق

 1 %1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 مخالف           ممتنع        موافق                     

 در مرحلثه اول:  5.2؛بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه1.1نمودار
درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته انثد. بنثابراین   111

 است.اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل شده
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به ارائه یارانه بپردازد و از ارائه  "تجویز هرسپتینراهنمای بالینی ": توصیه می شود دولت فقط بر مبنای 1.1توصیه 

 یارانه در غیر از موارد توصیه شده پرهیز کند.

 نتایج مرحله اول:

-درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته اند. بنابراین اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل  شده111

 (5.1و نمودار  5.1است. )جدول 

 دوم:نتایج مرحله 

با توجه به اینکه در ارتباط با این توصیه در مرحله اول اجماع حاصل شد ، در مرحله دوم بحثی در مورد آن صورت 

 نگرفت.

 در مرحله اول  5.1بررسی آرا در ارتباط با توصیه  1.1جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %1 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %111 %111 17 موافقآرای 

 1 %1 1 آرای ممتنع

 1 1 1 آرای مخالف

 --- %111 17 کل آرا

 

 مخالف           ممتنع        موافق                     

 در مرحلثه اول:  5.3؛بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه1.2نمودار
درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته انثد. بنثابراین   111

 است.اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل شده
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 های مختلف بیماران سرطان پستان برای دریافت تراستوزوماببخش هفتم: اولویت بندی گروه

تبیین گردید.اولویت ها در مرحله اول نشست   7مطابق جدول +HER2اولویت گروههای مختلف بیماران سرطان پستان 

با توجه به اینکه هیج دو گروهی امتیاز یکسان یا تقریبا یکسان نداشتند در مرحله دوم مورد بحث  قثرار   بندی شد و رده

 نگرفتند.

  اولویت بندی بیماران بر اساس مجموع امتیاز برای هر گروه. 0جدول 

 اولویت مجموع امتیاز   گروه مورد نظر 

های هورمونی گیرنده ( و از لحاظ+LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند )

  ( هستند.-ER-,PRمنفی)

55 1  

( هستند و یکی +HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )+LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند )

  سال 35دو یا سه، تومور بزرگتر از دوسانتی متر، سن زیر  (Grade)از شرایط زیر را دارند: درجه تمایز

75 2  

(هستند و +HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )+LNکه متاستاز به لنف نود دارند )بیمارانی 

  سال 35سانتی متر و سن زیر  2: درجه تمایز باال، تومور بزرگتر از ندارندهیچکدام از سه شرط زیر را 

53 3  

  4 51  ( هستند.-ER-,PRمنفی)( و از لحاظ گیرنده های هورمونی -LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند )

( هستند و یکی +HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )-LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند )

  سال 35، دو یا سه، تومور بزرگتر از دوسانتی متر، سن زیر   (Grade)از شرایط زیر را دارند: درجه تمایز

15 5  

 مخالف           ممتنع        موافق                     

 در مرحلثه اول:  5.1؛بررسی نتایج آرا در ارتباط با توصیه1.1نمودار
بنثابراین  درصد صاحبان رای با این توصیه موافقت داشته انثد.  111

 است.اجماع نظرات در موافقت از این توصیه حاصل شده
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از ابتدای تشخیص یا ناشی از عود تومور داشته باشند و متاستاز آنها احشایی  بیمارانی که متاستاز دوردست

)غیر مغز( متادد، پیشرونده و تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفی هستند و سن زیر 

  سال دارند 55

35 6  

( هستند و +HRهورمونی مثبت )( و از لحاظ گیرنده های -LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند )

 سال 35سانتی متر و سن زیر  2هیچکدام از سه شرط زیر را ندارند: درجه تمایز باال، تومور بزرگتر از 

29 7  

 

 

 

 بخش هشتم : توصیه های پیشنهاد شده در بین دو مرحله اول و دوم از طرف رأی دهندگان

ها افزوده شدند،با توجه به مرتبط بودن توصیه ها هرسه توصیه سه توصیه پیشنهادی زیر در بین دو مرحله به مجموعه

 توصیه با هم مورد بررسی قرار میگرد:

بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک با در نظر گرفتن تاداد لنف نودهای درگیر ،وضایت گیرنده هورمونی  :1توصیه

کاندید درمان با هرسپتین هستند کثه سثودمندی مطلثق     ( ، در صورتی Grade،سن بیمار، اندازه تومور و درجه تمایز ) 

(Absolute Benefit از طریق وب سایت ادجوانت آنالین  حداقل  )داشته باشند .1  % 

توصثثثیه مثثثی شثثثود سثثثودمندی دریافثثثت هرسثثثپتین از طریثثثق وب سثثثایت ادجوانثثثت آنالیثثثن     :1توصووویه

(www.adjuvantonline.com) بررسی و در سامانه ثبت شود. 

 اولویت ها  :2توصیه

 % و باالتر باشد.5بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک که میزان سود مطلق آنها از دریافت هرسپتین  .1

 % باشد. 5بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک که میزان سود مطلق آنها از دریافت هرسپتین  .2

 % باشد. 1بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک که میزان سود مطلق آنها از دریافت هرسپتین  .3

 % باشد.3بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک که میزان سود مطلق آنها از دریافت هرسپتین  .1

 باشد.% 2بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک که میزان سود مطلق آنها از دریافت هرسپتین  .5

 .% باشد1بیماران مبتال به سرطان غیر متاستاتیک که میزان سود مطلق آنها از دریافت هرسپتین  .5

 بررسی های صورت گرفته در مرحله دوم نشست:
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پس از بح  و تبادل نظر در ارتباط با این توصیه ها به پیشنهاد خثود ارائثه کننثده توصثیه هثای پیشثنهادی ،توصثیه        

گردید. همچنین نظرسنجی در ارتباط با توصیه سوم با توجه به محدودیت زمان به اجماع نظثرات  پیشنهادی دوم حذف 

 مبنی بر موافقت در مورد توصیه اول واگذار گردید.

 نتیجه بررسی توصیه اول:

 درصد مخالف اجماع حاصل نشد. 21درصد ممتنع و 7/25درصد موافق، 3/53در ارتباط با توصیه پیشنهادی اول با 

 ( و در نتیجه در ارتباط با توصیه سوم نیز نظرسنجی صورت نگرفت.5،نمودار  5ل )جدو

 

 : بررسی آرا برای توصیه اول پیشنهادی  8جدول 

 درصد از آرای غیر سفید درصد از کل تعداد متغیر

 --- %1 1 آرای سفید )نظری ندارم (

 %3/53 %3/53 5 آرای موافق

 %7/25 %7/25 1 آرای ممتنع

 %21 %21 3 مخالفآرای 

 --- %111 15 کل آرا

 

 بررسی آرا برای توصیه اول پیشنهادی  5نمودار 

 

 مخالف           ممتنع        موافق                     
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توصیه های  راهنمای بالینی  –جمع بندی نتایج اجماع نظرات    

هثای  در سثلول  HER2گثردد کثه گیرنثدۀ    به مواردی اطثالق مثی   +HER2موارد سرطان پستان تهاجمی  :1.1توصیه 

افزایش نسثخه   ها،این سلول ۀدر هست HER2و یا ژن مربوط به پیدا کرده  (Over Expression)افزایش بیانسرطانی 

Amplification) (Gene است. تشخیص این موارد از سرطان پستان بر اساس مایارهای زیثر توصثیه مثی    پیدا کرده-

 گردد:

 (در تست +3نتیجه سه مثبت )IHC ؛ 

  نتیجه مثبت در تستFISH(CISH/SISH) ؛ 

  در موارد ابهام و بینابینی بودن تستIHC تست ،  FISH(CISH/SISH).تایین کننده خواهد بود 
 

 سثال توصثیه    71در بیماران باالتر از  (Early)در مراحل اولیه  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در  :1.1توصیه 

 شود.نمی

سال در  71در بیماران کمتر از  (Early)در مراحل اولیه  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در  :1.1توصیه 

 شود:های زیر توصیه میگروه

 هستند. (-ER-,PR)و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی (+LN): بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند 2.2.1

( هستند و یکی از +HRو از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )( +LN) بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند : 2.2.2

 شرایط زیر را دارند:

 دو یا سه؛  (Grade)درجه تمایز -

 تومور بزرگتر از دوسانتی متر؛ -

 سال. 35سن زیر  -
 

 :حاصل نشددر موارد زیر توافق و اجماع نظرات متخصصان  تبصره:
 

  بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند(LN-) و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی(ER-,PR-) .هستند 

  بیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند(LN-) و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت (HR+  هستند و یکثی از )

 سال(. 35دو یا سه؛ تومور بزرگتر از دوسانتی متر؛ سن زیر   (Grade)شرایط را دارند: )درجه تمایزاین 

بیمارانی که متاستاز به لنف نثود  در  (Early)در مراحل اولیه  +HERمبتال به سرطان پستان بیمارانتجویز دارو در : 1.2توصیه 

( هستند و هیچکدام از این سه شرط را ندارند: )درجثه تمثایز   +HRو از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )( -LN) ندارند

 شود.سال( توصیه نمی 35سانتی متر؛ و سن زیر  2باال؛ تومور بزرگتر از 
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برای تمامی بیمارانی که متاستاز دوردست  ناشی از عود تومور داشته باشند و متاستاز آنها احشایی )غیثر   :2.1توصیه 

سثال دارنثد    55تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفی هستند و سن زیثر  مغز( متادد، پیشرونده و 

 شود.تجویز دارو توصیه می

 :حاصل نشددر موارد زیر توافق و اجماع نظرات متخصصان  تبصره:

  برای بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتدای تشخیص یا ناشی از عود تومور داشته باشند؛ 

 می بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتدای تشخیص داشته باشند و متاستاز آنها احشایی )غیثر مغثز(   برای تما

سثال   55متادد، پیشرونده و تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفی هسثتند و سثن زیثر    

 دارند. 

-هفته )9(در مراحل اولیه، دوره درمانی نه  +HERپستان در موارد سرطان )در صورت محدودیت در منابع مالی( :1.1توصیه 

در ادامه توصیه مثی   mg/kg2و سپس  mg/kg1: تجویز هر هفته با دوز اولیه FinHer Trialبه شیوه (شود. ای توصیه می

 ) شود

الزم است بیماران قبل از تجویز تراستوزوماب، از لحاظ عملکرد قلبی مورد ارزیابی قرار گیرنثد و تجثویز    :1.1توصیه 

 گردد.درصد داشته باشند توصیه نمی 55کمتر از  LVEF(Left Ventricular Ejection Fraction)هرسپتین در بیمارانی که 

 در بیمارانی که مشکالت قلبی زیر را داشته باشند، منع تجویز داروی تراستوزوماب وجود دارد: :1.1توصیه 

 ؛ای از نارسایی مزمن قلبیسابقه -
 ؛(Uncontrolled Arrhythmias) آریتمی کنترل نشدهخطر باالی  -
 ؛آنژین صدری -
 ؛قابل توجه به لحاظ بالینی (Valvular Disease)قلبی  ایسابقه بیماری دریچه -
 ؛( بر روی الکتروکاردیوگرامTransmural Myocardial Infarctionشواهد اینفارکت ترانسمورال میوکارد ) -
 .کنترل نشده Hypertension)فشار خون باالی ) -

 شود.در موارد سابقه حساسیت به تراستوزوماب یا اجزای داروئی آن، تجویز دارو توصیه نمی :1.2توصیه 

شود بروز عوارض از جمله نارسایی قلبی یا مرگ بیمار همچنین وضایت پاسخ بثه درمثان )از   توصیه می :1.1توصیه 

ارزیابی شود و در سامانه ویژه پرونده الکترونیک بیمثاران ثبثت    RECISTجمله پسرفت یا پیشرفت بیماری( با مایارهای 

 گردد.

 :حاصل نشددر موارد زیر توافق و اجماع نظرات متخصصان تبصره: 

  درمانAdjuvant با تراستوزوماب در خط اول درمان بانوان مونوتراپی و بدون کموتراپی؛ 

  در موارد متاستاتیک در خط اول درمان بانوان مونوتراپی بدون کموتراپی. با تراستوزوماب درمان 
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وشثش  شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متاهد گردد یارانه بیمارانی که تحثت پ توصیه می :1.1توصیه 

 گیرند را تا پایان دوره تامین نماید.قرار می

پردازند، باید به پرونثده الکترونیثک بیمثاران خثود، دسترسثی      متخصصانی که به تجویز تراستوزوماب می :1.1توصیه

 داشته باشد و کلیه موارد ضروری برای پیگیری بیماران را در سامانه ثبت نمایند.

که توسط کارگروه مطالااتی  "راهنمای داروی هرسپتین برای بیماران"جزوه توصیه می شود متخصصان،  :1.2توصیه

هرسپتین تهیه شده است را در اختیار بیماران قرار دهند و فقط بیماران واجد شرایطی که رضایت کتبی به مصثرف دارو  
 .دارند از آن استفاده نمایند

به ارائثه یارانثه بپثردازد و از ارائثه      "ی تجویز هرسپتینراهنمای بالین": توصیه می شود دولت فقط بر مبنای 5.1توصیه 

 یارانه در غیر از موارد توصیه شده پرهیز کند.

 بندی گروههای مختلف بیماران سرطان پستان برای دریافت تراستوزوماباولویت

 رتبه اولویت گروه 

 1  ستند.ه( -ER-,PRمنفی) های هورمونی( و از لحاظ گیرنده+LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند )

( هستند و یکی از شرایط زیر را +HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )+LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند )

  سال 35دو یا سه، تومور بزرگتر از دوسانتی متر، سن زیر  (Grade)دارند: درجه تمایز

2 

(هستند و هیچکدام از سه شرط +HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )+LN)بیمارانی که متاستاز به لنف نود دارند 

  سال 35سانتی متر و سن زیر  2: درجه تمایز باال، تومور بزرگتر از ندارندزیر را 

3 

 1  ( هستند.-ER-,PR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی منفی)-LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند )

( هستند و یکی از شرایط زیر را +HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )-LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند )

  سال 35، دو یا سه، تومور بزرگتر از دوسانتی متر، سن زیر   (Grade)دارند: درجه تمایز

5 

تومور داشته باشند و متاسثتاز آنهثا احشثایی )غیثر مغثز(      بیمارانی که متاستاز دوردست از ابتدای تشخیص یا ناشی از عود 

  سال دارند 55متادد، پیشرونده و تهدید کننده زندگی باشد و از لحاظ گیرنده هورمونی، منفی هستند و سن زیر 

5 

سه شرط  ( هستند و هیچکدام از+HR( و از لحاظ گیرنده های هورمونی مثبت )-LNبیمارانی که متاستاز به لنف نود ندارند )

 سال 35سانتی متر و سن زیر  2زیر را ندارند: درجه تمایز باال، تومور بزرگتر از 

7 

بندی اجماع نظرات را کسب کرده اند. توصیه و یک جدول اولویت 11در مجموع ،  11/7/91در جلسه مورخ پنج شنبه 

   اند.اوردهشود که اجماع نظرات را به دست نیسه تبصره این گزارش مواردی را شامل می
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