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2nd INTERNATIONAL CONGRESS 

CANCER CONTROL 

Tehran, I.R. of Iran 

ORGANIZER: CANCER RESEARCH CENTER oF Tehran University of Medical Sciences 

April 23-25, 2019 

We are pleased to announce that our 2nd international congress is going to take 

place in Tehran, Iran in 2019. We will cover all aspects of cancer control program, 

including prevention, early detection, treatment and palliative care. 

In particular we will discuss scientific advances in the following areas: 

 Track 1:  Cancer Burden and Primary Prevention 

 Track 2:  Early detection and Screening 

 Track 3:  Quality of Care (i.e. Diagnosis and Treatment) 

 Track 4:  Palliative and End of life Care 

 Track 5:  Advocacy, and Cancer NGOs 

 Track 6:  Translational Research and Cancer Biomarkers 

This conference brings together researchers, partners and organizations who strive 

to reduce the cancer incidence and mortality. The ultimate goal of this congress is 

to facilitate international research to implement equitable and evidence-based 

strategies for cancer control. 

We are looking forward to seeing you all in the 

“International Cancer Control congress, Tehran, April 23-25, 2019”. 
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  کنگره سالیانهشتمین هبیست و 

 انستیتو کانسر ایران
 

 : محمد رضا آشتیانی به کوشش

 حمید رضا اسکندری:  بازرگانی و اجرایی امور

 بهروتی فرزانه وحدت:  امور هنریو  صفحه آرایی

 9316نوبت چاپ : اول/ 

 179-666-313-335-5 :شابك 

  تیراژ :
 
 

 گیرد.ی شرکت کنندگان در کنگره و متعاقباً سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط قرار میاین کتاب به صورت رایگان در اختیار کلیه

 

 

 

  
 

 

 

 31، واحد شرقي ، ورودیبان پارس، کوچه جهانگیر، ساختمان یاسمیدان فردوسي ) ضلع غربي(، خیانشاني :  

 90361930390-33313116-33313311تلفن : 

 

 : تهران( 9316:  هشتمینسرشناسه : کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران ) بیست و 

 های شایع(های پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان) چالشکنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران شتمین هعنوان و نام پدیدآور : بیست و 

 به کوشش محمد رضا آشتیانی

 1097=  9316مشخصات نشر : تهران: رسانه تخصصی، 

 ص.991مشخصات ظاهری : 

 307های جامع رسانه تخصصی، فروست : مجموعه کتاب

 179-600-113-335-5شابک : 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا

 هاکنگره –موضوع : سرطان 

 9335شناسه افزوده : آشتیانی ؛ محمد رضا، 

 های جامع رسانه تخصصیعنوان از مجموعه کتاب  سیصد و هفتمین
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 رئیس انستیتو کانسرپیام 

 دکتر حبیب اله محمودزاده
 

امروز پدیده سرطان با رشد چشمگیر در جوامع بشری به  دییهت ییییهر    

سبک زندگی، افزایش طول عمر و یماس بها مهواد سهرطانزا، به  ع هوان      

رود اویهی  و  شود بطوریک  انتظار مهی چایش حیایی بشریت ش اخت  می

های آیی  باشد، سهرطان هزی ه  دارد   ده مهمتری  عامت مرگ و میر در 

کشهاند و  هها را به  مطهاطره مهی    های عاطفی و مایی سه گی  خهانواده  ک  در بعد خانواده با ایجاد هزی  

ک هد و در بعهد اجتمهاعی بها از دسهت      متاسفان  در بسیاری از مواقع کارکرد خانواده را بشدت مطتت می

ان و مراقبت ناشهی از رونهد افزایشهی رو به  رشهد بیمهاران       های س گی  درمرفت  م ابع انسانی و هزی  

سرطان، یاثیرات جدی روی اقتصاد سالمت کشورها دارد بطوریک  آمارها در طی دو ده  اخیر حهاکی از  

ها است. ای  مسئل  بیانگر ضرورت و یوج  فوری سیاستمداران حوزه سالمت ب  افزایش هزی   %07رشد 

 باشد.  ر میسرطان در هم  ابعادش در کشو

ک گره ساییان  انستیتو کانسر فرصت میت می است ک  اسایید در رشت  مطتله  مهریبا انکویهو ی،     82

پزشکی هست  ای، مدیکال انکویو ی، کلی یکال رایویراپی، رادیویو ی، طب یسهکی ی، جراحهی سهرطان،    

آخهری  دسهتاوردهای    نتیک، پایویو ِی، متطصصی  داخلی و پرستاران ب  بحث و یبادل نظهر در مهورد   

پهردازد. امیهد اسهت ایه  ک گهره در      ها مهی های حیایی در قایب سط رانی پانتگیریانکویو ی و یصمیم

راستای رسایت پر ارزش انستیتو کانسر موجب اعتالی سطح علمی متطصصی  سهرطان کشهور و اری ها    

ردن ای  ک گره خایصان  یهالش  سالمت بیماران شود. از یمامی اسایید و بزرگوارانی ک  در هر چ  پربار ک

 نمایم.اند یشکر مینموده
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 پیام دبیر علمی کنگره

 دکتر مهرزاد میرزانیا
 

 بسم اهلل ایرحم  ایرحیم
دانشگاه علوم پزشکی یهران ب  ع وان قدیمی یهری  مرکهز آکادمیهک کشهور،     

رد. ن ش محوری در آموزش، پژوهش و درمان سرطانها را بر عهده داشهت  و دا 

انستیتو کانسر ایران وابست  ب  دانشگاه علوم پزشکی یهران، بی شهک قهدیمی   

 یری  مرکز دانشگاهی کشور در ای  زمی   است. از ساییان دور در ای  مرکز ک گهره علمهی برگهزار مهی    

شده و امسال بیست و هشتمی  آن خواهد بود. با یوج  ب  پیشهرفت سهریع در امهر درمهان سهرطان در      

ر، سعی شده است در ای  ک گره با هم اندیشی کمیت  علمهی به  مباحهث جدیهد و چهایش      سایهای اخی

برانگیز پرداخت  شود. گروههایی ک  در ای  ک گره، هست  ی مرکزی کمیت  علمهی بهوده وحرهور فعهال     

 جراحهی هاایوبیلیهاری و پیونهد کبهد     -3جراحهی سهرطان    -8پزشکی هست  ای  -1داشت  اند شامت:  

ای ترونشهه ال  -0اوروآنکویههو ی  -6 رادیههویراپی آنکویههو ی -5نوروآنکویههو ی  -4یههو ی سههیکو آنکو -3 

اریوپهدی   -18طب یسکی ی  -11مدیکال آنکویو ی  -17رادیویو ی  -9جراحی یوراکس  -2رادیویو ی 

 مرکز یح ی ات انستیتو کانسر. -15  گوارش و کبد -14پایویو ی  -13

است به  عبهاریی فعهال کهردن سیسهتم       Immunotherapyها یکی از درمانهای جدید در حیط  سرطان

ایم ی بیمار بر علی  سلویهای سرطانی خود، همان سلویهایی ک  یا پیش از ایه  بهرای سیسهتم ایم هی،     

خودی یل ی می شدند. ب  ای  موضوع  مفصال خواهیم پرداخت. از سوی دیگر فشار کاری شدید بر روی 

سیب هایی از نظر روحی و روانی ایجاد میک هد که  در نهایهت در    پرس ت دخیت در امر درمان سرطان، آ

کارایی آنها یاثیر مست یم دارد و کیفیت زندگی آنها را نیز متاثر می سازد؛  آیا راهی بهرای جلهوگیری از   

بروز ای  آسیبها وجود دارد، آیا ما ب  ع وان پرس ت درمانگر سرطان،  دچار ای  آسیبها شده ایهم و خبهر   

به  ایه      Burnout in oncologistsو ای ک  چگون  میتوان ای  موارد را درمان کرد. در مبحهث  نداریم؟ 

 موضوعات می پردازیم.
 

 برخی از مباحث داغ آنکویو ی ک  در ای  ک گره س  روزه  مطرح خواه د شد عباری د از:
 

1- Approach to axillary in neoadjuvant setting in breast cancer 
2- mTOR/ CDK4/ HER2/ PARP inhibitor/ anti androgen/ Immunotherapy in breast 

cancer 
3- Selective internal radiation therapy (SIRT) 
4- Multidisciplinary management of bladder cancer 
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5- liquid biopsy  
6- Partial breast irradiation  
7- Management of oligometastasis in lung cancer 

8- Molecular targeted therapy of colorectal cancer (BRAF، MSI) 

9- Liver transplantation in solid tumors 
10- Approach to synchronous liver metastases in rectal cancer 

 

 و بسیاری ع اوی  دیگر... 

در پایان از اسایید محترم کمیت  علمی ک گره یشکر میک م و م تظر حرور گرم یمامی همکاران خود از 

 سراسر کشور هستم.

 را برای ما کنار بگذارید 6931ماه  ششم، هفتم و هشتم دی

 تاالر امام خمینی, بیمارستان امام خمینی تهران
http://accii.ir 
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 ودزادهرئیس انستیتو کانسر : دکتر حبیب اله محم

 دبیر علمی کنگره : دکتر مهرزاد میرزانیا

 دبیر اجرایی کنگره : دکتر آذین نحوی جو

 

 

 ) به ترتیب حروف الفبای فارسی( علمی کنگرهکمیته اعضای 
 آریان آروی  دکتر

 آزموده اردالن فرید دکتر

 آس جرانی بهزاد دکتر

 آموزگار هاشمی فرناز دکتر

 ابراهیمی دریانی ناصر دکتر

 احمدی سیدعلی دکتر

 احمدی نژاد زهرا دکتر

 احمدی نژاد نسری  دکتر

 اسف دبد دکتر محس 

 اعتصام فرناز دکتر

 فاضت ایهی دکتر

 ایهی احمد دکتر

 سعید امان پور دکتر

 امامی امیرحسی  دکتر

 امامی سید امیر محس  دکتر

 سایده امیدواری  دکتر

 بابائی محمد دکتر

 باقری نیما دکتر

 ایش کرممهرداد بطش دکتر

 برزگر دکتر محمدرضا

 بیگ محمدی محمدی ی دکتر

 رضا یسلیمی دکتر

 یوگ  غالمرضا دکتر

 ییرگری فرخ دکتر

 دکتر سیدرضا ثاقبی

 علی جعفریان دکتر

 ج ابیان آرش دکتر

 به از جهان بی  دکتر

 زهرا جهانگرد دکتر

 دکتر حس  جالیی خو

 دکتر امیر محس  جالئی فر

 حاجی پور اصیر دکتر

 حداد پیمان دکتر

 حسی  خان زاهد دکتر

 حریرچی ایرج دکتر

 حمیدی  امیرعلی دکتر

 خانیکی محمود دکتر

 عدنان خسروی دکتر
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 راد سروش دکتر

 رافت جهانگیر دکتر

 رستمی نعمت ای  دکتر

 رفیعیان شهاب دکتر

 روش  نادر دکتر

 علیرضا رضوانی دکتر

 دکتر سید محس  رضوی

 دکتر میترا سادات رضایی

 رحمانی حجت دکتر

 رحمانی دکتر مریم

 زنده دل کاظم دکتر

 داوری حمیدرضا دکتر

 دریایی پرویز دکتر

 سی ا ساالری دکتر

 ستوده سروآزاد دکتر

 سرداری م وچهر دکتر

 بابک سلیمی دکتر

 دکتر فائزه سلحشور

 سمیعی فرهاد دکتر

 سمیعی سارا دکتر

 سیریی فریدون دکتر

 سیفی شراره دکتر

 شاهی فرهاد دکتر

 شاه سیاه رضا دکتر

 شریفیان درچ  رمرانعلی دکتر

 شکوری عباس دکتر

 شیرخدا محمد دکتر

 شیرکوهی رضا دکتر

 شهریاری احمدی علی دکتر

 شهریاریان شهریار دکتر

 صابری صادق دکتر

 صابری هژیر دکتر

 صابری  هوش گ  دکتر

 دکتر معصوم  صابریان

 صفار  هانا دکتر

 صفائی نودهی سید رضا دکتر

 صدی ی برص م دکتر

 صدی ی ناهید دکتر

 صدی ی پاشاکی عبدایعظیم دکتر

 صفوی مجید دکتر

 صفریان نادر دکتر

 طهماسبی مامک دکتر

 عاطف  عابدی ی دکتر

 عباسی دکتر مهرشاد

 عبدایهی علیرضا دکتر

 عبدی راد افشی  دکتر

 عرب خردم د علی دکتر

 عصمتی ابراهیم دکتر

 ع یلی مهدی دکتر

 نعصاریا عبدایعلی دکتر

 حمید عطاریان دکتر

 علی خاصی حبیب آبادی افسان  دکتر

 علیاور صدف دکتر

 علیزاده علی محمد دکتر

 عمرانی پور رامش دکتر

 فاضلی محمدصادق دکتر
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 فتحی حمیدرضا دکتر

 فرد اصفهانی ارمیان دکتر

 فرهان فرشید دکتر

 سعید فرزان  فر دکتر

 دکتر مصطفی فرزی 

 فدوی دکتر پدرام

 ردکتر نصیر فطا

 دکتر حسی  فهیمی

 قراج  ای عطا دکتر

 علیرضا ق ادان دکتر

 ق اعتی حسی  دکتر

 کاظمیان علی دکتر

 کاویانی احمد دکتر

 کشوری امیر دکتر

 کالغچی بیتا دکتر

 دکتر م وچهر کیهانی

 گیتی معصوم  دکتر

 الریی فرنوش دکتر

 یشکری مرضی  دکتر

 مانی فر سهیال دکتر

 محجوب فاطم  دکتر

 مح  ی لیمحمدع دکتر

 محمودزاده حبیب ای  دکتر

 مداح صفائی طرق افسان  دکتر

 به از مرادی دکتر

 دکتر سید محمدرضا مریروی زاده

 مطیعی ی گرودی مازیار دکتر

 معماری دکتر فریدون

 م صودیو مازیار دکتر

 موسوی سیداسداهلل دکتر

 میر محمدرضا دکتر

 میری سید روح اهلل دکتر

 میری روزا دکتر

 میرزانیا زادمهر دکتر

 مهرپویا مریم دکتر

 نبویان امید دکتر

 ندائی حس  علی دکتر

 نحوی جو آذی  دکتر

 نجفی معصوم  دکتر

 نجفی صفا دکتر

 زهره نوذریان دکتر

 نهاوندیان بیژن دکتر

 نیلی احمدآبادی فاطم  دکتر

 محمد واعظی دکتر

 وفایی زاده فرناز دکتر

 حس  هاشمی دکتر
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 ) به ترتیب حروف الفبای فارسی( اریاعضای کمیته علمی پرست
 آقایی فرخ ده خانم

 احسان فر حس  آقای

 ساره امیری شامیرانی خانم

 چهری ویدا خانم

 خورشاهیان علیرضا آقای

 شمس محمدعلی آقای

 صابری مرداویچ آقای

 عسگری اسف دیار آقای

 فراهانی وروانی عباس آقای

 کالنتری مرجان خانم

 پگاه مرادی دکتر

 مالاسماعیلی  حسی آقای

 

 ) به ترتیب حروف الفبای فارسی( اعضای کمیته اجرایی کنگره
 وحیده پییمبری

 خدیج  یوش  خواه

 فرح خادمی

 حمید خدایاری

 سعید خدایاری

 علیرضا خورشاهیان

 م یره سادات سید صایحی

 دکتر فرهاد شاهی

 داوود شکرایهی

 ادکتر محمد شیرخد

 بیتا صادقی

 عباسیمحمودرضا 

 ر عسکریاسف دیا

 دکتر رامش عمرانی پور 

 مرداویج صابری

 بتول فرقانی

 کبری یشکری

 مهرداد ماهوش

 عیسی محمدخانی

 سیده فرناز هاشمی

 
 

 



 
 

 

61 

 بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

 مینیتهران، بیمارستان امام خمینی، تاالر امام خ/ 6936دی ماه  8الی  6
 

 فهرست مطالب
 

  .............................................................................................................................................. برنامه روزانه کنگره

 

  ..................................................................... انستیتو کانسر ایران بیست و هشتمی  ک گره ساییان  خالصه مقاالت سخنرانی
 

 ایمونوتراپی در کانسر

  .................................................................................................................................................................................. هیدکتر فرهاد شا

 
Practical management of toxicities of immunotherapy in cancer patients 

  ............................................................................................................................................................................ دکتر بهزاد آس جرانی
 

Radiotherapy intensifies immunotherapy 
Dr. Farshid Farhan .............................................................................................................................  
 
Basic and Principles of Radioembolization; Selective Internal Radiation Therapy (SIRT) 
Saeed Farzanehfar. MD .....................................................................................................................  
 
Interventional radiology and its role in radioembolization Of primary and metastatic liver masses 
Hossein ghanaati ...............................................................................................................................  
 

 جراحی عقده انفاوی نگهبان پس از درمانهای سیستمین نئوادجوانت در بیماران مبتال به سرطان پستان

  ................................................................................................................................................................................... دکتراحمدکاویانی
 

Controversial issues in the neoadjuvant approach to early breast cancer (Luminal, TNBC and HER2) 
Dr Ahmad Elahi ..................................................................................................................................  
 
Accelerated partial breast irradiation (APBI ) 

  .............................................................................................................................................................................. دکتر سرو ازادستوده
 

Case base discussion panel 
  .......................................................................................................................................................................... پوردکتر رامش عمرانی

 

Update on new therapies for triple negative breast cancer (TNBC) : PARP inhibitors/ 
Immunotherapeutic/ Androgen receptor antagonists 
Dr. S. Rad  ..........................................................................................................................................  
  
Bone metastases; How to evaluate fracture risk: Surgery or Radiation? 
Dr Sadegh Saberi ...............................................................................................................................  
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 خستگی ناشی از سرطان

  .................................................................................................................................................................................... مامک طهماسبی

 
Multidisciplinary management of localized high risk bladder cancer 
Dr. Majid Safavi .................................................................................................................................  
 
Clinical Application of Liquid Biopsy in Management of Advanced NSCLC 
Dr. Reza Shahsiah MD ........................................................................................................................  
 
Oligometastatic non-small cell lung cancer 
Nematollah Rostami, MD ..................................................................................................................  
 
treatment of thymoma with focus on stage III 

  ............................................................................................................................................................................ دکترحمیدرضا داوری
 

 تازه های درمانی مزوتلیومای بدخیم

  .............................................................................................................................................................................. دکتر شهاب رفیعیان
 

Multidisciplinary approach to Non-Small Cell lung cancer. 
Abdolazim Sedighi pashaki ................................................................................................................  
 
Case base discussion panel 

  .................................................................................................................................................................................. دکتر شراره سیفی
 

Neoadjuvant vs. Adjuvant chemo therapy in rectal cancer 

  ................................................................................................................................................................ دکتر سید امیرحسی  امامی
 

Synchronous liver metastases in rectal cancer: which treatment first? (The radiation therapy 
perspective /The Surgical oncology perspective /the medical oncology perspective) 
A-Mousavi ..........................................................................................................................................  
 
Synchronous Liver Metastasis in Rectal Cancer: Which Treatment First? 
Ali Jafarian M.D..................................................................................................................................  
 

Molecular targeted therapy of advanced colorectal cancer(CRC) 
Sanambar Sadighi,MD .......................................................................................................................  
 

Case base discussion panel 
  ................................................................................................................................................................... اهلل محمودزادهدکتر حبیب

 

 انکولوژیستهامهارتهای ارتباطی و نقش آن در پیشگیری از فرسودگی شغلی در 

  ........................................................................................................................................................................... دکتر سایده امیدواری
 

 مداخالت روانی اجتماعی جهت کاهش فرسودگی شغلی کادر درمانی

  .................................................................................................................................................................................. دکتر فرناز اعتصام
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Psychosocial interventions to reduce professional burnouts 
Farnaz Etesam,M.D............................................................................................................................  
 
Approach to relapse Ovarian Cancer 

  ................................................................................................................................................................................. دکتر سی ا ساالری
 

Neoadjuvant or Adjuvant systemic therapy in STS for whom? 
Dr. Nader Safarian .............................................................................................................................  
 
Radiotherapy in Bone Oligometastasis in Breast Cancer 
Dr. Farnaz Amouzegar Hashemi  .......................................................................................................  
 
Oncotype DX in breast cancer Should we use it in our country? 
Dr. AbdolAli Asarian ...........................................................................................................................  
 

 فی در سرطانهای دستگاه گوارش فوقانیکاربرد اندوسونوگرا

  ..................................................................................................................................................................................... دکتر نادر روش 
 

NEW DRGS IN METASTATIC GASTRIC CANCER 
Dr. Mohammad Vaezi ........................................................................................................................  
 
Liver transplantation in solid tumors: indications and Contraindications 
Dr. N. Fakhar ......................................................................................................................................  
 
Case base discussion panel 

  .............................................................................................................................................................................. دکتر محمد شیرخدا
 

Chimeric Antigen Receptor T cell therapy in Oncology 
Amir Ali Hamidieh ..............................................................................................................................  
 

  ........................................................................... انستیتو کانسر ایران بیست و هشتمی  ک گره ساییان  خالصه مقاالت پوستر
 

 سای  سرطان در م ط   شمال ایران 85ایگوی 

  .................................................................. ( PhD(، قهرمان محمودی ) PhD(، محمد علی جهانی) (B.Scحکیم  مهدی زاده

 
Religious Coping and Death Depression in Iranian Patients with Cancer: Relationships to Disease 
Stage 
Saeed Pahlevan Sharif, Rebecca H Lehto, Hamid Sharif Nia , Amir Hossein Goudarzian,  
Ameneh Yaghoobzadeh, Bahram Tahmasbi, Roghieh Nazari  ...........................................................  
 

Development and psychometric evaluation of a Persian version of the Death Depression Scale- 
Revised: a cross-cultural adaptation for patients with advanced cancer 
by Hamid Sharif Nia, Saeed Pahlevan Sharif , Rebecca H Lehto, Christopher Boyle,  
Ameneh Yaghoobzadeh, Omolhoda Kaveh,  Amir Hossein Goudarzian  ...........................................  
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Self-care in Iranian Cancer patients: The role of Religious Coping 
Amir Hossein Goudarzian, Sima Beik, Azar Jafari, Masoumeh Bagheri Nesami .................................   

 

 (HT-29( علیه سلول سرطانی کولورکتال )Prosopis spاثر ضد سرطانی عصاره های آلی برگ درخت کهور )

  ................................................................................................................................................................................... سمیرا جالیی نژاد
 

( علیزه  Halymenia porphyraeformisاثر ضد سرطانی و ضد اکسیدانی عصاره های آلی جلبک دریایی قرمزز ) 

 (HT-29سلول سرطانی کولورکتال )

  ............................................................................................................................................................................................ علی طاهری
 

( علیه سلول سرطانی پسزتان  Prosopis spاثر ضد سرطانی و ضد اکسیدانی عصاره های آلی نیام درخت کهور )

(MCF-7) 

  ................................................................................................................................................................................... سمیرا جالیی نژاد
 

 (MCF-7اثر ضد سرطانی و ضد اکسیدانی ژالتین فلس میش ماهی علیه سلول سرطانی پستان) 

  ......................................................................................................................................................................................... علی طاهری   
 

Recalibration of Gail’s Model for Risk Assessment of Breast Cancer Among Female Adult 
Population in Iran: a case-control Study 
Sahar Rostami, Ali Rafei, Maryam Damghanian, Zohreh Khakbazan , Hatef Darabi , Reza Shirkoohi, 
Farzad Maleki , Kazem Zendehdel .....................................................................................................  
  
Estimation of survival in women diagnosed with breast cancer with cure survival in West- 
Azerbaijan and East-Azerbaijan Provinces 
Mohammadpour, M.  Yaseri, M., Entezar Mahdi, R., Mahmoodi, M .................................................  
 
Evaluation of Oxidative Stress Biomarkers in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma and 
Compared to Healthy Subjects 
pouria mohammadi ...........................................................................................................................  
  
Katacalcin (PDN-21) Serum Level in Patients with Medullary Thyroid Carcinoma: Case- Control 
Study 
Pouria Mohammadi ...........................................................................................................................  
  

 بررسی ارتباط بین گیلیکوولین با سرطان پستان در زنان شهرستان اردبیل

  ................................................................................................................................. رامی  نوری، مریری حکیمیان ، ساسان یاالن 

  

 با سرطان کبد در استان اردبیل Bویروس هپاتیت  Pers2بررسی ارتباط بین جهش در 

  ................................................................................................................................ ی  نوری ، ساسان یاالن   مریری حکیمیان، رام
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 بررسی تاثیر آموزش مدیریت درد با رویکرد معرفی طب تسکینی بر میزان رضایت بیماران از کاهش درد

  ................................................................................. م صوره علی اصیرپور، محبوب  سجادی، مهدی هرورانی، فهیم  داودآبادی
 

Potential role of bupropion sustained release for cancer-related fatigue: A double-blind,  placebo-
controlled study 
Sarah Mousavi , Farzaneh Ashrafi , Mohammad Karimi ....................................................................  
 
Limitations and solutions in precision medicine for Breast cancer 
behnoosh tasharrofi  .........................................................................................................................  
 

مارسزتانهای منتخزب   بررسی آگاهی مردان شاغل در بیمارستان در مورد غربزالگری سزرطان پروسزتات در بی   

 6931دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

  ................................................................................................... طیب  مرعشی، محمد رضا رزاقی، سهیال خداکریم، مهدی بلوای 
 

 MTTبه روش   1195بررسی سمیت باکتریوسین الکتوباسیلوس رامنوسوس بر رده سلول سرطانی

   ..................................................................................................................................... میثم خدایاری، رضا طایبی، حمداهلل شریفی

 

Long nonecoding RNA PVT1راهکاری نوین در درمان هدفمند لوسمی لنفوبالستی حاد : 

  .............................................................................................. نرجس یزدی، مهی  نیکوگفتارظری ، فاطم  روح اهلل، امیر آیشی 

 
Evaluation of the spinal cord NTCP calculations in radiotherapy treatment planning systems when 
changing the photon dose calculation algorithms 
Nasibeh Kavousi, Hassan Ali Nedaie, Somayeh Gholami, Mahbod Esfahani  ....................................  
  
Association between Different Types of Allergy Disorder and papillary thyroid carcinoma Risk:  
Case-control Study in Iran 
Mohammad Shirkhoda, Vahab malekshahinejad , Jayran zebardast , Amirmohsen Jalaeefar ..........  
 
Classification of lesion type in breast cancer using artificial neural network and mammography 
image feature 
isaac shiri, fatemeh dehghan .............................................................................................................  
 
Novel Propylthiouracils for Detection of Thyroid Cancer Biomarker 
Mahmoud Mirzaei, Mehdi Soleimani ................................................................................................  
 
Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Propolis Oral Solution for Oral Mucositis in 
Patients Receiving Radiotherapy for Head and Neck Cancer 
Dodge S, Dastan F, Ameri A ...............................................................................................................  
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 و کانسر ایرانانستیت بیست و هشتمی  ک گره ساییان  خالصه مقاالت پرستاری
 

 ارزیابی بیمار جهت انجام شیمی درمانی

  ................................................................................................................................................................................... اسف دیار عسگری
 

 معرفی استانداردهای خاص بخش شیمی درمانی

  ................................................................................................................................................................................ علیرضا خورشاهیان
 

 آموزش به بیمار تحت کموتراپی )قبل ،حین،بعد(

  ............................................................................................................................................................................ عباس فراهانی وروانی
 

 معرفی رژیم های شایع شیمی درمانی

  .......................................................................................................................................................................................مرداویج صابری
 

 دسترسی به عروق

  ................................................................................................................................................................................ علی محمد سیشم
 

 استانداردهای آماده سازی داروهای شیمی درمانی

  .............................................................................................................................................................................. حسی  مالاسماعیلی
 

Nausea and vomiting. neuropathy in cytotoxic agents. 
Vida chehri  ........................................................................................................................................  
 

 عوارض کموتراپی و رادیوتراپی در درمان با داروهای ضد سرطان

  ............................................................................................................................................................................................ ویدا چهری  
 

 دارویی شرایط نگهداری و حمل استاندارد فراورده های

  .................................................................................................................................................................................... دکتر پگاه مرادی
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 20/92/9310چهارشنبه

  ثبت نام 80:28-80:88

  قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران 80:88-80:28

  سخنرانی رئیس و دبیر علمی کنگره 80:88 -8::0

 Oncology-Immune 

 نودهی هیئت رئیسه : دکتر فاضل الهی ، دکتر سیدرضا صفایی 

80:88-80::8 What is the mechanism of immunotherapy?    دکتر فرهاد شاهی 

80:28-80:88 Overview of existing immunotherapies  
(Category 1) 

 دکتر آرش جنابیان

80::8-80:28 Practical management of toxicities of 

immunotherapy in cancer patients 
 دکتر بهزاد آسنجرانی

08:88-80::8 The synergism between immunotherapy and 

other non-surgical treatments of cancer. 
 دکتر فرشید فرهان

 Interventional radiology in oncology 

 رئیس جلسه: دکتر پیمان حداد 

08:01-08:88 Basic and principle of radio embolization 

[Selective internal radiation therapy (SIRT)] 
 فردکتر سعید فرزانه

08:88-08:01 Interventional aspects in radio embolization 

 
 دکتر حسین قناعتی

 استراحت و پذیرایی 00:88-08:88

 Breast cancer 

 دکتر فریدون سیرتی، دکتر جهانگیر رافت هیئت رئیسه : 

00:01-00:88 
Approach to axillary in neoadjuvant setting: 

Locally advance breast cancer/ early breast 

cancer 

 دکتر احمد کاویانی

00:88-00:01 Controversial issues in the neoadjuvant approach 

to early breast cancer (Luminal, TNBC and HER2) 
 دکتر احمد الهی

00::1-00:88 Molecular targets in overcoming treatment 

resistance: mTOR/ CDK4/ HER2 
 دکتر صفا نجفی

02:88-00::1 Partial breast irradiation دکتر سروآزاد ستوده 
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08:88-02:88 
Case base discussion panel   

 پورگرداننده پانل: دکتر رامش عمرانی

 دکتر بهناز جهان بین

 دکترمعصومه صابریان

 دکتر ناهید صدیقی

 باسیدکتر مهرشاد ع

 دکتر صدف علیپور

 دکتر حمید عطاریان

 دکتر بیتا کالغچی

 دکتر معصومه گیتی

 نماز و نهار 88-08:88::0

 ، دکتر محمدعلی محققی هیئت رئیسه: دکتر رمضانعلی شریفیان

0::28-0::88 

Update on new therapies for triple negative 

breast cancer (TNBC): PARP 

inhibitors/Immunotherapeutic/Androgen 

receptor 

 دکتر سروش راد

0:::8-0::28 Bone metastases: How to evaluate the fracture 

risk: Surgery? Cementoplasty? Radiation? 
 دکتر صادق صابری

01:88-0:::8 Cancer-related fatigue طهماسبیدکتر مامک 

01:28-01:88 Multidisciplinary management of localized high 

risk bladder cancer 
 مجید صفوی دکتر
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 20/92/9310پنجشنبه 
Thoracic malignancies 

 هیئت رئیسه: دکتر پرویز دریایی ، دکتر حمید عطاریان

80:01-80:88 Clinical application of liquid biopsy in 

management of advanced NSCLC 
 دکتر رضا شاه سیاه

80:81-80:01 
Definitions and Management of 

oligometastasis 
  in NSCLC 

 دکترنعمت اله رستمی

80:18-80:81 Multidisciplinary approach to the 

management of stage III thymoma 
 دکترحمیدرضا داوری

80:81-80:18 
Multimodality therapy of early stage 

mesothelioma 
 

 اب رفیعیاندکترشه

80:28– 80:81 Multidisciplinary approach to non-small 

cell lung cancer 
 دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی

08:88-80:28 
Case base discussion panel  

 

 گرداننده پانل : دکتر شراره سیفی

 دکتر مهرداد بخشایش کرم

 ثاقبی سیدرضا دکتر

 دکتر عدنان خسروی

 ت رضاییدکتر میتراسادا

 دکتر علیرضا رضوانی

 دکتر بابک سلیمی

 دکتر عاطفه عابدینی

 دکتر پدرام فدوی

 استراحت و پذیرایی 08:88 -00:88

 Colorectal cancer 

 دکتر علی جعفریان، دکتر امیر کشوریهیئت رئیسه :  

00:01-00:88 
Neoadjuvant vs adjuvant chemotherapy 

in rectal cancer 
 

 دکتر سید امیرحسین امامی
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00::1-00:01 

Synchronous liver metastases in rectal 

cancer: Which treatment first? (The 

radiation oncology  therapy 

perspective/The surgical oncology 

perspective/The medical oncology 

perspective) 

 دکتر فرهاد سمیعی

 سویدکتر سید اسداهلل مو

 دکتر علی جعفریان

 )جمع بندی(

 

02:88-00::1 Molecular targeted therapy of advanced 

colorectal cancer(BRAF, MSI) 
 سحر توکلیدکتر 

08:88-02:88 

Case base discussion panel   
 

 اهلل محمودزادهدکتر حبیب  گرداننده پانل:

 دکترناصرابراهیمی دریانی

 دکتر غالمرضا توگه

 کتر امیرمحسن جالئی فرد

 کتر پیمان حدادد

 دکترفائزه سلحشور

 دکترمحمد صادق فاضلی

 دکتر ارمغان فرد اصفهانی

 دکتر روزا میری

 

 نماز و نهار 88-08:88::0

 Burnout in oncologists 

0::28- 0::88 Communication skills and their role in 

preventing burnout among oncologists 
 کتر سپیده امیدوارید

0:::8- 0::28 Psychosocial interventions to reduce 

professional burnout 
 دکترفرناز اعتصام

01:88- 0:::8 Approach to relapse ovarian cancer دکتر سینا ساالری 

01:01-01:88 Neoadjuvant or Adjuvant systemic 

therapy in STS for whom? 
 ریاندکتر نادرصف

01:88-01:01 Radiotherapy in Bone oligometastasis in 

breast cancer 
 دکتر فرناز آموزگار هاشمی

01::1-01:88 Oncotype DX in breast cancer , should 

we use it in our country? 
 دکتر مهتاب وثیق
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 20/92/9310جمعه 
Upper GI cancer 

 دکتر محمدرضا میر دکترعلی کاظمیان،، دکتر منوچهر سرداری هیئت رئیسه :

80:01-80:88 
Hepatic trans arterial embolization in GI 

NET: When should it be recommended 

and which product should be selected?   

 دکتر هژیر صابری

80:88-80:01 
Applications of endoscopic ultrasound in 

upper GI cancers. Esophagus, gastric, 

hepatobiliary and pancreas 
 دکتر نادر روشن

80::1-80:88 
New drugs in metastatic gastric cancer: 

Data from clinical trials 
 

 دکتر محمد واعظی

80:88-80::1 
Liver transplantation in solid tumors: 

indications and contraindications 
 

 ردکتر نصیر فخا

80:01-80:88 Neoadjuvant versus definitive non-

surgical treatment in esophageal cancer 
 دکتر محمدرضا برزگر

08:01-80:01 

 

 

Case base discussion panel   
 

 

  گرداننده پانل: دکتر محمد شیرخدا

                      

 

 دکتر محمد بابایی

 دکتر رضا تسلیمی

 رضوی دکتر سید محسن

 انیدکتر شهریار شهریار

 ردکتر هانا صفا

 دکتر حسین فهیمی

 زادهدکتر سید محمدرضا مرتضوی

 دکتر فریدون معماری

 دکتر محمدرضا میر

 استراحت و پذیرایی 1-08:01::08

00:88-08::1 CAR-Tcell therapy in oncology دکتر امیرعلی حمیدیه 
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 Neuro-Oncology 

02:01-00:88 
Case base discussion panel 

 

  گرداننده پانل: دکتر محسن اسفندبد

 دکتر سیدعلی احمدی

 دکتر حسن جالیی خو

 دکتر سارا سمیعی

 دکتر علی شهریاری احمدی

 دکتر هوشنگ صابری

 دکتر مصطفی فرزین

 دکتر حسن هاشمی
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 ایمونوتراپی در کانسر

 

 دکتر فرهاد شاهی
 دانشکاه علوم پزشکی تهران –فوق تخصص خون و سرطان بالغین, انستیتو کانسر 

 

توانند کاندید ایمونوتراپی به تنهاایی یاا هماراه داروهاای     های بدخیم میامروزه طیف وسیعی از بیماری

تار  دامنه استفاده این گروه از داروها بسیار وسای   های آتیرود در سالشیمی درمانی باشند و گمان می

هاا و مهاار   های سرطانی نقش مهمی در از بین بردن ایان سالول  باشد. سیستم ایمنی با شناسایی سلول

 هااایهااای دناادریتیب و بااه ویاا ه ساالول هااام ماکروفااا، هااام ساالول رشااد باادخیمی دارد. لنفوساای 

 NK (Natural Killer Cells) نولو،ی ضد سارطان نقاش ایالی را بار عهاده دارناد. در       در فرآیند ایمو

سلول های سرطانی به طارق   (Immuno-editing)های سرطانی و دفاع ایمنی بدن فرآیند تقابل سلول

شاوند.  موجا  تزایاد سالولی مای     (Immunologic Escape)مختلف با فارار از مهاار سیساتم ایمنای     

 کور عبارتند از:مهمترین روش های فرار ایمنولو،یب سلول های مذ

  ها با کاهش عرضه آنتی ،نیاختالل در شناسایی سلول سرطانی توسط لنفوسی 

 ها ایجاد تولرانس ایمنی با آزاد سازی سایتوکین(IL-6 , IL-10) 

 بازرسی  –های کنترلی اختالل در سیستم(Check point immune system) 

اناد تاا باا تقویا      هاای درماانی اباداع کارده    وشهای فرار ایمونولو،یب رپ وهشگران بر اساس مکانیسم

هاا  سیستم ایمنی یا مهار مسیرهای تولرانس ایمنی بتوانند به درمان سرطان کمب کنناد. ایان درماان   

 توانند به یکی ازطرق زیر بکار روند:می

 و اینترفرون آلفا 2-الف( تجویز سایتوکین ها مانند اینترلوکین 

 (Checkpoint Inhibitors)کنترلی  -یستم های بازرسیب(استفاده از مهار کننده های س
 PD-1 or PDL-1 inhibitors (Nivolumab and Pembrolizumab) 
 CTLA-4 inhibitors (Ipilimumab and Tremelimumab) 

 ج( دستکاری در لنفوسی  ها
 CAR-T CELL 
 BLINATUMOMAB 
 Monoclonal TCR lymphocytes 

 ای انکولیتیبد( طراحی و استفاده از ویروس ه

 (Sipleucel-T)ه(ساخ  واکسن های ضد سرطان 
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Practical management of toxicities of immunotherapy 
 in cancer patients 

 

 دکتر بهزاد آسنجرانی
 فوق تخصص خون و سرطان بالغین

 

نایی باا عاوار    با توجه به افزایش استفاده از ایمونوتراپی به عنوان یکی از درمانهای ناوین سرطانمآشا  

جانبی و نحوه برخورد با آنها برای پزشب و گروه درمانگر ضروری اس .عوار  ناشی ازایمونوتراپی به دو 

 شود:   دسته کلی تقسیم می

   immune related (irAEs)  عوار  -2واکنشهای حساسیتی حین تزریق -1

س . درماان همزماان باا دو داروی    پزشب با آن مواجه  اس  تنوع عوار  ا مشکلی که در ایمونو تراپی

عوار  ایمونو تراپی اغل  در عر   باشد. با افزایش شیوع و بروز زودرس عوار  همراه می ایمونوتراپیم

ها پس از شروع ایمونوتراپی ایجااد میشاوند. بیمااران باا ساابقه بیماریهاای اتوایمیاون در        ها تا ماههفته

 .  ی قرار دارند.ریسب باالتری برای ابتال به عوار  داروی

ضاایعا  پوساتیاراش و    :توان باه ماوارد زیار اشااره کارد     از جمله عوار  نسبتا شای  ایمونوتراپی می

هاییرتیروییادیم   ویتیلیگو(معوار  گوارشی ا کولیا  و اساهال(.اختالال  انادوکرینا هییوتیروییادیم    

 تگاه تنفسیاپنومونی ( هییوفیزی م دیاب  ملیتوس ( ماختالال  کبدی  اهیاتی (م اختالال  دس

عوار  نادر ایمونو تراپی عبارتند از گایلن بارهممیوکاردیا مآرترال یم آرتری مآپالساتیب انمیاا و انمای      

همولیتیب. قبل از شروع ایمونوتراپی آزمایشا  پایه و معاینه فیزیکی انجام مای شاود و کلیاه عاوار      

بروز عوار  در اسرع وق  به پزشب مراجعه کند شود تا بیمار هنگام احتمالی برای بیمار شرح داده می

چرا که تشخیص و شروع درمان در مراحل اولیه باعث کنترل بهتر و کااهش باه جاای مانادن یادما       

شاود و  شود در برخورد با عوار  ایمونو تراپی در ابتدا شاد  عارضاه ارزیاابی مای    غیرقابل برگش  می

یب نگاه کلی موارد با شد  خفیف تا متوساط   در  د.های احتمالی بررسی و رد می شوتشخیص افتراقی

شود. اماا در ماوارد شادید و طاول     خوراکی یا موضعی درمان می  به یور  سرپایی با کورتیکواسترویید

 شود.   کشیده توییه به بستریم قط  دارو و درمان با کورتیکواسترویید تزریقی می
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Radiotherapy intensifies immunotherapy 
 
Dr. Farshid Farhan 
Associate professor of Radiation Oncology, TUMS 

 

Radiation has been reported to have immunomodulatory and immune stimulating 
effects and various terminology and mechanisms has been proposed. 
Radiation hormesis refers to the stimulating effect of ionizing radiation and 
hypothesize that extremely low doses of radiation may be beneficial.  
The abscopal effect refers to enhanced antigen presentation and antigen-specific 
cellular immunity due to radiation induced cell death and inflammation.   
The data now available underline the high priority of radiation therapy in cancer 
therapy. Radiation therapy can increase the efficacy of modern medications. Selective 
immunotherapy with so-called checkpoint inhibitors has led to a significant 
improvement in the treatment outcome in many cancers. According to recent study 
findings, radiotherapy can further increase the effect of checkpoint inhibitors. 
Recently, the journal "Lancet Oncology" published an analysis of the "KEYNOTE-001 
study", which investigated the importance of radiotherapy for the effectiveness of 
checkpoint inhibition with pembrolizumab. Forty-two patients in this study (43%) 
received radiotherapy prior to pembrolizumab therapy, of whom 38 received 
radiation therapy outside the brain (predominantly in the chest). As a result, there 
was a significant benefit in progression-free survival and in overall survival in 
patients who had previously received radiotherapy. In the analysis, a previous 
radiotherapy was even the most important predictive factor for survival. The 
underlying hypothesis is that radiotherapy spontaneously enhances the immune 
response. This study result will prospectively expand the field of application of 
radiotherapy. Because it will not only be successfully used to destroy tumor cells, but 
also to increase the effect of immunotherapy. Such synergistic effects have been 
discussed for several years. However, radiotherapy can not only serve as an enhancer 
of immunotherapy, but conversely, various targeted drugs can increase the efficiency 
of radiotherapy, for example, the local tumor control after combined, simultaneous 
administration of the radiotherapy with the antibody cetuximab is higher than after 
radiotherapy alone. 
There are currently ongoing trials combining checkpoint inhibitors with RT and 
metastatic melanoma is the most common primary diagnosis under study.In the 
meantime, parameters that can predict the effect of the therapy will help identify 
patients most likely to benefit from different treatments.  To improve patient survival, 
we need to examine new combination therapies for efficiency and safety. 
Radiotherapy has often proved to be a reliable modality that can bring other therapies 
to its peak. 
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Basic and Principles of Radioembolization; Selective Internal 
Radiation Therapy (SIRT) 

 
Saeed Farzanehfar. MD 
Associate professor, Nuclear Medicine Department, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. Email: farzanehfar@tums.ac.ir 
 

Local treatment of primary or secondary unresectable liver tumors significantly 
improved during last decade. Multiple interventional palliative/therapeutic options 
are available. Transarterial chemoembolization (TACE) in malignant liver tumors 
showed promising results, but recurrent rate is relatively high and disease free 
survival is short. Transarterial radioembolization (TARE) showed significantly better 
results than TACE.  
We can deliver high dose radiation to the target region in the liver with minimal 
collateral damage to non-tumoral liver tissue by TARE method. The unique dual liver 
perfusion is the basis of TARE procedure. Primary or secondary liver tumors perfused 
by a hypertrophied branch of the hepatic artery while  near 70% perfusion of the non-
tumoral liver tissue is provided by portal vein. Considering mentioned dual perfusion 
system, injection of the radiotracer in the hepatic arterial system delivers the most of 
radioactive particles to tumor due to selective t dominant  perfusion from hepatic 
arterial system and non-tumoral liver tissue is spared because the perfusion is 
dominantly provided by portal system, which remain intact by TARE method. 
The radioactive particles are glass or resin microscopic spheres loaded by beta-
emitting radioactive elements such as Yttrium-90 , Rhenium-188, Holmium-166, 
Phosphorus-32 or other similar agents. Mean microsphere size is 30-40 micrometer 
which is significantly greater than hepatic and tumoral capillary system. After intra-
arterial injection of the radioactive microsphere, they are trapped dominantly in the 
tumoral capillary system. After almost homogenous radioactive microsphere 
deposition in entire tumoral capillary system, high energy beta particles deliver 
radiation damage to adjacent tumoral cells with maximum range of 11 mm and mean 
range of 3 mm. Thus this method selectively delivers high radiation doses to the 
tumors internally while normal/non-tumoral cells are preserved.  The aim of 
radioembolization is to  increase disease free survival, increase patient's quality of life,  
local disease control prior to surgical resection, convert unresectable tumors to 
smaller resectable tumors and induction of left lobe hypertrophia prior to right liver 
lobectomy. Radioembolization is applicable in inoperable hepatocellular carcinomas 
and liver metastasis usually with colorectal or neuroendocrine primary tumors. Also 
there are some experience in other primary tumors (e.g. cholangiocarcinoma) and 
liver metastases (breast, melanoma, …). 
Key words: Liver tumor, Radioembolization, TACE, TARE  
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Interventional radiology and its role in radioembolization Of 
primary and metastatic liver masses 

 
Hossein ghanaati 
Professor of interventional radiology, Tehran university of medical sciences 

 

Top of Form 
•   What is Radioembolization? 
Bottom of Form 
Radioembolization (Y90) 
Radioembolization is a minimally invasive procedure that combines embolization and 
radiation therapy to treat liver cancer. Tiny glass or resin beads filled with the 
radioactive isotope yttrium Y-90 are placed inside the blood vessels that feed a tumor. 
This blocks the supply of blood to the cancer cells and delivers a high dose of radiation 
to the tumor while sparing normal tissue. It can help extend the lives of patients with 
inoperable tumors and improve their quality of life. 
In this lecture we will answer below questions. 
• What are some common uses of the procedure? 
• How should prepare the patients for it? 
• What does the equipment look like? 
• How does the procedure work? 
Radioembolization is a combination of radiation therapy and a procedure called 
embolization to treat cancer of the liver. Radiation therapy is the use of a certain type 
of energy, called ionizing radiation, to kill cancer cells and shrink tumors. Unlike 
external beam therapy (EBT), in which high-energy x-ray beams generated by a 
machine are directed at the tumor from outside the body, radioembolization involves 
placing a radioactive material directly inside the body. This form of treatment is called 
internal radiation therapy. In radioembolization, tiny glass or resin beads called 
microspheres are placed inside the blood vessels that feed a tumor in order to block 
the supply of blood to the cancer cells. Once these microspheres, which are filled with 
the radioactive isotope yttrium Y-90, become lodged at the tumor site, they deliver a 
high dose of radiation to the tumor and not to normal tissues. 
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 جراحی عقده انفاوی نگهبان پس از درمانهای سیستمین نئوادجوانت 

 در بیماران مبتال به سرطان پستان
 

 دکتراحمدکاویانی
 دانشگاه علوم پزشکی تهرانم استادگروه جراحی عمومی

 

هاای  با ورود شیمی درمانی نئوادجوان در درماان کانسار پساتانم مسایر بسایار مهمای بارای ارا اه راه        

تر تهاجمی به این بیماران باز شه اس . امروزه درمان نئوادجوان سیستمیب اعمدتا شیمی درمانهای کم

درمانی( باعث شده اس  که بتاوان بارای برخای از بیماارانی کاه پایش از ایان درماانم کاندیاد انجاام           

دهد کاه در  ماستکتومی بودندم درمان جراحی حفظ پستان انجام داد. از طرفی برخی مطالعا  نشان می

ور  پاسخ کامل هیستو پاتولو،یب به درمان سیستمیب اپیش از جراحی( احتمال افزایش بقاء کلای  ی

 ( نیز وجود دارد.Overall survivalبیماران ا

هاای درمانهاای سیساتمیب پایش از     شاود نقاش  عالوه بر این سودم نکته ای که اخیرا بر آن تاکید مای 

ها باه ایان   لنف نودهای زیر بغل اس . این یافته جراحیم در کم کردن شد  و وسع  جراحی در ناحیه

معنی هستند که انجام جراحی عقده لنفاوی نگهبان حتی در شرایطی که پایش از ایان درمانهاا عقاده     

لنفاوی قطعا مثب  اتایید شده در پاتولو،ی( وجود داشته اس م یاب روش مطمان باوده و باا افازایش      

همراه اس . مطالعا  نشاان مای دهاد کاه احتماال      node conservation احتمال انجام جراحیهایی با 

منفی کاذب شدن این جراحی در این بیماران تفاو  بسیار کمی با بیمارانی دارد که از ابتدا ناود منفای   

قرار گرفته اند. البتاه الزم اسا  احتیاطاا  الزم بارای انتخااب بیمااران و         SLNBداشته و تح  عمل 

نکا  تکنیب حین عمل مورد دق  و اجرا قارار گیارد. ایان در حاالی      چگونگی ارزیابی حین عمل و نیز

های کمتار  با انتخاب جراحی loco-regionalاس   که مطالعا  دیگری بر احتمال افزایش ریسب عود  

تهاجمی به وی ه در بیمارانی که پیش از شیمی درمانی لنف نود مثب  داشته اناد را ماورد تاکیاد قارار     

 دهند.  می

این اس  که چنانچه در نظر باشد این اقدام یور  گیرد مواردی مانند استفادهاز هر دو ماده  نکته مهم

ایزوتوپ و آبی رنگ را برای مشخص کردن عقده لنفی نگهبانم مشخص کردن و کلییس گذاری در لنف 

قارار   .... الزم اس  ماورد توجاه  یم برداشتن حداقل دو عقده لنفی وهای گرفتار پیش از شیمی درماننود

مورد بررسی قرار گرفتاه و    multidisciplinaryگرفته و پرونده بیماران پیش ازاین تصمیم در جلسا  

 تصمیم گیری به یور  تیمی و با حضور همهاعضای تیم درمانی انجام شود.
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Controversial issues in the neoadjuvant approach to early breast 
cancer (Luminal, TNBC and HER2) 

 
Dr Ahmad Elahi 
Fellowship of Breast Surgery 
 

The cornerstone of therapy in early stages of breast cancer is surgical resection. 
Although it is not demonstrated that neoadjuvant therapy(NAT) in early stages 
increase overall survival(OS), opportunity of breast conserving surgery(BCS) and 
avoiding of axillary lymph node dissection in clinically node positive patients are from 
its benefits. Neoadjuvant chemotherapy (NACT) indicated in inflammatory breast 
cancer, locally advanced breast cancer and T2–T3 tumors with plan of BCS. NACT is 
contraindicated in situations such as small (T1N0), hormone receptor(HR) 
positive/HER-2 negative, low grade and metacentric tumors. Triple negative breast 
cancer (TNBC) and HER2 positive tumors are sensitive to NACT with highest 
pathologic response rates. On the other hand, patients with invasive lobular cancer 
and luminal-A cancers less likely benefit from NAT. Progression of local disease and 
distant metastasis are uncommon during NAT but high nuclear grade, high ki-67 level 
and hormone receptor negative state can increase the probability of progression.  
NAT in hormone receptor positive patients with aggressive phenotype should be 
performed by chemotherapy rather than endocrine therapy because of superior 
response to chemotherapy, but in patients who are not good candidate of surgery or 
chemotherapy, neoadjuvant endocrine therapy may be an appropriate alternative. 
Neoadjuvant aromatase inhibitors (AIs) vs tamoxifen demonstrate either equal 
efficacy or superiority of AIs. The optimal duration of therapy is about of 3 to 4 
months. Changing  in receptor status can occur by NACT, for example in one study 
reported that patients with ER-positive  and HER2-negative tumors on core needle 
biopsy became ER-negative in about 10% and conversely patients with TNBC became 
ER-positive at the time of surgical excision in nearly 35% of cases. In study of 
NeoALTTO, addition of lapatinib to trastuzumab-based neoadjuvant chemotherapy 
showed improvement in pathologic complete response. Other novel targeted agents 
such as immune modulating agents and small-molecule targeted therapies are under 
investigation. 
Patients with presence of residual disease in the breast or lymph node after NACT 
(specially triple negative breast cancers) have higher risk of loco-regional recurrence. 
Other circumstances that increase rates of loco-regional recurrence are advanced 
lymph node involvement, multifocal or residual disease more than 2 cm and lympho-
vascular invasion. CE-MRI (contrast-enhanced MRI), combined with PET/CT or DW-
MRI (diffusion-weighted MRI), might allow for a more precise assessment of 
pathologic complete remission. Contrast-enhanced spectral mammography (CESM) is 
an under investigation modality in assessing the response to NACT as an alternative of 
MRI. 
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In clinically node negative patients, SLNB after NACT reduced morbidity. SLNB is 
feasible in patients with clinically node positive that convert to clinically node 
negative after NACT, providing to excision of minimum three lymph nodes by dual 
radiotracer and blue dye techniques and preferably by targeted axillary dissection. 
One of the controversial subjects is the limit of surgery after partial or complete 
response to NAT, it is reasonable to do resection according to new margins. Finally, 
preoperative chemotherapy requires a cooperation of related specialists as 
multidisciplinary team. 
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Accelerated partial breast irradiation (APBI ) 
 

 دکتر سرو ازادستوده
Cancer institute, Tehran university medical science, Tehran, Iran  

 

درمان محافظه کارانه پستان شامل المیکتومی و به دنبال آن رادیوتراپی به تمام پستان در حاال حاضار   

ای ماورد  ستردهبه عنوان یب روش آلترناتیو برای ماستکتومی در کانسر پستان با مرحله زودرس بطور گ

تر برای بیماران انتخاابی باا   باشد. رادیوتراپی پارشیل پستان یب تکنیب رادیوتراپی کوتاه مد قبول می

های مطلوب می باشد که در سالهای اخیر بسیار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسا . در ایان روشم       وی گی

قوه این روش شامل مد  کوتااهتر  شود. مزایای بالدرمان بصور  متمرکز در حفره المیکتومی انجام می

درمان و در نتیجه رف  و آمد و هزینه کمتر برای بیمار و امکان شروع زودتار درماان سیساتمیب و باه     

 باشد .حداقل رساندن حجم درمانی و اجتناب از اشعه دیدن باف  سالم پستان و ارگانهای اطراف می

سالم تومور تاب کاانونی از    05د که سن حداقل شونبیمارانی برای این درمان مناس  در نظر گرفته می

متر بدون تهااچم  سانتی 2نوع کارسینوم مهاجم داکتال یا سایر ساب تایپ های مطلوبم با سایز حداکثر 

لنفووسکوالر با رسیتور هورمونی مثب  دارند که تح  المیکتومی با ماار،ین منفای قارار گرفتاه اناد و      

های ،نتیکی فامیلیال می باشند. در حالی که بیمااران جاوانتر   هشدرگیری غدد لنفاوی ندارند و فاقد ج

 3های ،نتیکی فامیلیالم با تومورهای چند کانونی ویاا تاب کاانونی بزرگتار از     سالم دارای جهش 05از 

سانتی متر و دارای تهاجم وسی  لنفووسکوالرم با مار،ین مثب  المیکتومی و یا درگیری نودال و یا عادم  

 باشند .مناس  درمان با این نکنیب نمی جراحی نودالم

رادیوتراپی پارشیل پستان به چند روش قابل انجام اس  : براکی تراپی اینترستشیال که از طریق کاش  

انجاام مای شاود. در     05یا کبال   192کاتترها در محل حفره المیکتومی و استفاده از سورس ایریدیوم 

روز درماان   0جلساه در   15گاری در   30متار باا دوز   انتیسا  2این روش حفره المیکتومی با ماار،ین  

شود و در مطالعا م نتاای  زیباایی قابال قباولی داشاته      شود و دوزهمو،ن به بستر تومور رسانده میمی

تواناد در حاین المیکتاومی و یاا طای یاب       اس . روش دیگر استفاده از کاتتر ماموسای  اس  کاه مای  

 2کار گذاشته شود. در این روش نیز حفره المیکتومی با مار،ین  پروسیجر جداگانه در حفره المیکتومی

شود . روش دیگرم رادیوتراپی حین جراحی و با همان دوز ذکر شده در براکی تراپی درمان می مترسانتی

گری بصور  متمرکز در هنگام جراحی بالفایله بعد از المیکتومی و باا اساتفاده از    25باشد که دوز می

شاود. روش نهاایی اساتفاده از رادیاوتراپی     وتون با انر،ی پایین به بستر توماور تجاویز مای   الکترون یا ف

اکسترنال با تکنیب کانفورمال سه بعدی می باشد که با پوشش خاوب و دوز هماو،ن و حفاظ مناسا      

 کند .گری درمان می 0,.3تا  30ارگانهای اطراف بستر تومور را با دوز 
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یط درمان به روش رادیاوتراپی پارشایل پساتان تشاویق باه شارک  در       درحال حاضر بیماران واجد شرا

تریالهای بالینی می شوند و برای اینکه این تکنیب به عنوان یب روش درمانی اپتیماال پذیرفتاه شاود    

باشد. اگرچه ممکن های طوالنی تر در مطالعا  در حال انجامم مینیاز به انجام مطالعا  بیشترو پیگیری

مد  تاثیر و امنی  درمانی این تکنیب معادل رادیوتراپی تمام پستان تلقی شود لایکن  اس  در طوالنی 

با توجه به لزوم وجود فاکتورهای مطلوب در بیمار جه  انتخاب این تکنیب درمانیم احتماال اینکاه در   

تعداد قابل توجهی از بیما رانی که تح  جراحای المیکتاومی و حفاظ پساتان قارار گرفتاه اناد بتواناد         

 ایگزین درمان استاندارد رادیوتراپی تمام پستان شودم اندک اس  . ج
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Case base discussion panel 
 

 پوردکتر رامش عمرانی
 Iran. Tehran, Science, Medical of University Tehran Center, Research Disease Breast 
 

ساتیتو کانسار وفیفاه اداره پانال     از زمانی که اعضاء محترم کمیته علمی بیسا  و هشاتمین کنگاره ان   

سرطان پستان را بر عهده اینجان  گذاشتند تا اکنون که یادداش  حاضر را می نگارم نهای  تالش را به 

عمل آورده ام که یکی از اعضاء محترم پانال زحما  گردانیادن پانال ماذکور را عهاده دار گاردد ولای         

شاکل بار ایان جانا  باود کاه بار حسا  وفیفاه          متاسفانه هنوز موفق به این جایگزینی نشده ام. بهر 

یادداش  کنونی را با عنوان یکی از اعضای پانل تهیه  و به کمیته علمای جها  درج در باولتن کنگاره     

 ارا ه دهم.   

 سرطان پستان شای  ترین نوع سرطان در میان زنان اس  که هنوز درمان چند تخصصی آن.......   -

 اند و....یمونو تراپی آینده درمان سرطان پستان را متحول ساختهامروزه روش های جدید درمانی و ا -

با عبور از این عبارا  کلیشه ای و تکراری بنظر می رسد مشکل ما در مواجهه با بیماران سرطان پستان 

کمبود پزشبم داروم مراکز درمانی و... نیس  بلکه نهادینه نشدن تصمیم گیری های چناد تخصصای در   

و مهم تر از آن توجه  به بسترهای اجتماعیم فرهنگی واقتصاادی در کناار شارایط     خصوص این بیماری

خاص بیماری همچون مرحله پیشرف  آنم شرایط بالینیم طبیع  تومور و...  می باشد. امروزه بسایاری  

از بیماران سرطان پستان به منظور افزایش احتمال حفظ پستان  کاندیدای درمان هاای نئاو ادجوانا     

. آیا همکاران محترم در چند دقیقه ای که بیماران را در مط  یا درمانگاه ویزی  می کنند باه  می شوند

شرایط و عوامل تاثیر گذار جه  رسیدن به پروتکل درمانی مناسا  و رعایا  محادودی  هاا و سااز و      

ارجاع  CANکارهای مناس  توجه کرده و آنها را در نهای  مد نظر قرار می دهند؟ آیا بیماری که برای 

قبل و پس از نئوادجوان  را برای ارزیابی پاسخ به دارو دارد؟ آیا تهیه کلییس  IRMشود توان انجام می

و کارگذاری آن اقدامی راح  و عملی می باشد؟ آیا ماموگرافی بیمار باه دقا  بررسای شاده و کیفیا       

باه قصاد حفاظ پساتان را     مناسبی دارد که با نمایش میکرو کلسیفیکاسیون منتشر درمان نئو ادجوان  

 منتفی کند؟

را تویایه   1C –C2هام انجام بیوپسی نود نگهبان پس از نئوادجوان  در بیماران در پانل ها و سخنرانی

می کنیم ولی در عمل در بیش از یب سوم این بیماران نود نگهبان یاف  نشاده و اگار هام پیادا شاود      

سه غده لنفاوی نگهبان منفای بیماار را از دیسکسایون    کاذب منفی باالیی دارد و در موارد اندکی یافتن 

غدد لنفاوی زیر بغل معاف می کند. با پیشرف  تکنیب های تصویری متاستاز های کوچب احشاایی در  

هاای  ابتدای تشخیص کانسر پستان تشخیص داده شده و تعدادی از این بیمااران پاس از انجاام درماان    
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مور اولیه ارجاع می شاوندماما ساود وزیاان ایان درماان      سیستمیب وپاک شدن متاستاز جه  درمان تو

لوکال براستی مشخص نشده اس . در همین راستا  مدتی اس  که طرح ملی درمان لوکال تومور اولیاه  

باشاد اماا   ها در حال انجام میهای پستان متاستاتیب در انستیتو کانسر با مشارک  کلیه رشتهدر کانسر

این گروه از بیماران رسیدن به یب پروتکال درماانی بسایار دشاوار     ودن بعل  هترو،ن بودن و پیچیده ب

اندیشی متخصصان رشاته هاای مختلاف مارتبط باا کانسار پساتان در قالا          شب همبنظر میرسد. بی

 هام پانل ها و تومور بوردها به حل بسیاری از شرایط پیچیده این بیماران کمب خواهد کرد.  کنگره
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Update on new therapies for triple negative breast cancer (TNBC) : 
PARP inhibitors/ Immunotherapeutic/ Androgen receptor 

antagonists 
 

Dr. S. Rad ,  
Assistant Professor of Hematology/Medical Oncology, Hormozgan University of Medical Sciences 
 

Triple-negative breast cancer is a term that have ≤1 percent expression of ER and PR 
as determined by immunohistochemistry (IHC), and that are either 0-1+ by IHC, or 2+ 
and FISH-negative (not amplified). 
One of the most frequently used sub classifications included four subtypes: two basal-
like (BL1 and BL2), mesenchymal (M), and a luminal androgen receptor (LAR) 
subtype. Germline BRCA1 and BRCA2 mutations are more frequent in TNBC (affecting 
up to 30% of TNBCs). There is mounting evidence that germline BRCA-mutant breast 
cancers have above-average platinum sensitivity and increased sensitivity to poly 
(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors. 
Immune checkpoint inhibitors entered clinical testing in early-stage TNBC with 
unprecedented rapidity. Several studies are currently investigating the tolerability of 
checkpoint inhibitors when given concurrently with chemotherapy in advanced 
breast cancer. Androgen receptor (AR)-positive TNBC accounts for approximately 
10% of all TNBCs and tends to have a more indolent course. AR-positive TNBCs share 
some features of ER-positive breast cancers, including expression of several estrogen-
regulated genes and frequent PIK3CA mutations. Antiandrogens are being 
investigated as potential treatment in this subset. Several other histone deacetylase 
inhibitors are currently being tested as treatment for metastatic TNBC in combination 
with chemotherapy or with immune checkpoint inhibitors. After 2 decades of 
relatively few improvements in the management of TNBC, a number of important new 
trials and novel drugs have started to move the field forward. 
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Bone metastases; How to evaluate fracture risk:  
Surgery or Radiation? 

 
Dr Sadegh Saberi 
Orthopedic Tumor Surgeon, Tehran University of Medical Sciences; Cancer Institute 
 

 Every bone metastases a decision is made by a multidisciplinary team regarding need 
for analgesia, radiation, systemic medical treatment (chemotherapy, hormonal 
therapy, targeted therapy or agents to improve bone strength) and need for 
intervention either minimally invasive (radiofrequency ablation [RFA], 
cementoplasty, vertebroplasty etc.) or open orthopedic surgery (decompression of 
spinal cord or vertebral or long bone stabilization). Decision making is best-
customized to the individual patient but still based done on evidence-based protocols. 
With the improvement in systemic treatment, radiation as well as percutaneous 
interventions, the need for open surgery is much reduced. Logically, the least invasive 
methods are used upfront reserving the surgical option for the nonresponsive cases in 
pathological fracture or paraplegia from spinal cord compression. In this presentation 
we review which lesion needs to surgery.  
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 خستگی ناشی از سرطان
 

 مامک طهماسبی

 فلوشیپ ط  تسکینی -دانشیار
 

هاا در بیمااران مباتال باه     اند خستگی مفرط یکای از شاایعترین شاکای    درحالیکه مطالعا  نشان داده

باشد احتی بیشتر از درد (م متاسفانه اغل  توسط پزشکان نادیده گرفتاه شاده و باه خاوبی     سرطان می

 شود.ارزیابی و درمان نمی

خستگی در بیماران مبتال به سرطان احساسی دا می از کاهش انر،ی و قدر  بادنی اسا  کاه بادنبال     

شاود. از  یابد و در نهای  موج  اف  فرفی  عملکردی و کیفی  زندگی بیمار مای استراح  بهبود نمی

ا پرخوابی اشااره  خوابی یتوان به کاهش تمرکزم اختالل در حافظه کوتاه مد م بیهای آن میدیگر نشانه

 کرد.

در بیماران مبتال به سرطان احساس خستگی علل مختلفی دارد که هدف از ارزیابی آنم تشخیص علال  

تاوان باه حضاور    ترین راهکار درمانی برای بیماران اس . از علل شاای  آن مای  مرتبط و انتخاب مناس 

رخای از داروهاا مانناد داروهاای آرام     ها بدنبال ابتال به سرطان و درمان های مربوطهم عارضه بسیتوکین

اجتمااعی مانناد افساردگی و اضاطرابم هییوکسایم کام خاونی باه         -بخش یا مخدرهام مشکال  روانی

هاا  های سیستمیبم اختالل قابال توجاه عملکارد ارگاان    م عفون  g/dl .خصوص هموگلوبین کمتر از 

م هییوکالمیم هییومنیزمی و هییرکلسمی اقل م کبدم کلیهم ریه(م اختالال  الکترولیتی مانند هییوناترمی

 اشاره کرد.

های اختصایی برای احساس خستگی مفرط با توجه به شناسایی علال ایجااد کنناده آن تویایه     درمان

شود. حذف داروهای آرامبخشم کنترل عفون م ایالح کم خونی و اختالال  الکترولیتی از جمله این می

هاای فیزیکای    اناد کاه تشاویق بیمااران بارای افازایش فعالیا         باشد. مطالعا  نشان دادهها میدرمان

 های هوازیم در بهبود فرفی  عملکردی بیماران و کاهش احساس خستگی مؤثر اس .ورزش

های دارویی که برای کنترل خستگی مفرط در بیماران مبتال به سارطان پیشانهاد شاده    از جمله درمان

ها اشااره  ولینم دانیزیلم کورتیکواسترو ید هام ضد افسردگیتوان به متیل فنیدی م مدافنیلم پماس  می

کرد. کنترل خستگی دربیماران مبتال به سرطان نیازمند همکاری تیمی برای توجه چند سویه باه علال   

 های غیر دارویی و دارویی می باشد.ها شامل درمانمسب  آن و اتخاذ بهترین درمان
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Multidisciplinary management of localized high risk bladder 
cancer 

 
Dr. Majid Safavi  
Uro-oncologist . TUMS 
 

The incidence of bladder cancer is 17 per 100,000 of the population with a male to 
female ratio of 5:2. Approximately one third of patients have stage II or IIII muscle 
invasive bladder (MIBC) cancer. The majority (80–90%) of those diagnosed with MIBC 
are primary presentations while 10–20% of patients having had a previous history of 
mainly high risk superficial bladder cancer. Up until recently, the standard definitive 
treatment for MIBC has been considered to be radical cystectomy (RC) with pelvic 
node dissection. Evidence supporting the use of neoadjuvant chemotherapy in 
improving survival has been demonstrated in the Advance Bladder Cancer (ABC) 
Metanalysis 2003, 2005 . Nevertheless, 5 year survival was less than 50% in the 
metanalysis. Bladder cancer survivors following radical cystectomy can have a 
significant impact on their quality of life with an ileal conduit leading to an altered 
body image, and genitourinary or sexual dysfunction . 
 In the modern era, with tri-modality management including maximal trans-urethral 
resection of bladder tumour (TURBT), radiotherapy and a radiosensitiser, outcomes 
are similar to those from surgery. Due to the relatively better quality of life and the 
preservation of the patient’s own bladder, bladder preservation treatment strategy is 
becoming an attractive alternative. 
There is no randomised controlled trial evidence directly comparing surgery with 
bladder preservation. A UK-based multi-center feasibility pilot study, Selective 
bladder Preservation Against Radical Excision (SPARE), attempted to randomise 
patients with complete response at cystoscopy following neoadjuvant chemotherapy, 
between surgery and radiotherapy . However, the trial was closed due to poor accrual. 
This reminds us of the inherent difficulties in testing surgical versus non-surgical 
options for definitive treatment of cancer. Patients often find it hard to accept being 
randomised between two radically different treatment approaches. The treatment 
pathway becomes very complex when multiple teams are involved in delivering 
different components of treatment causing further difficulties in recruiting patients. 
Closure of this trial suggests that we might never have high quality evidence directly 
comparing chemoradiotherapy and radical cystectomy for MIBC. 
National and international guidelines for bladder cancer management have included 
bladder preservation as an effective alternative treatment for MIBC. Recently 
published National Institute of Clinical Excellence (NICE) Guidelines in the UK 
recommend that patients with MIBC suitable for radical treatment should be offered a 
choice between radical cystectomy and radiotherapy with a radiosensitiser . The 
guidelines recommend that a full discussion between the patient, a Urologist who 
performs radical cystectomy and a clinical oncologist should take place to facilitate 
decision making by the patient. The patient should be informed of the lack of robust 
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evidence as to which of the two options is more effective overall and of the potential 
impact on sexual and bowel function as a result of the treatment. These guidelines 
come from an independent review of the published literature and a background 
where more than 50% of patients are offered chemoradiotherapy in some centres. 
The National Comprehensive Cancer Network Guidelines include Bladder 
preservation with chemoradiotherapy following maximal TURBT as an alternative 
treatment option to radical cystectomy for MIBC. The European Association of 
Urology Guidelines state that multimodality bladder preserving treatment for MIBC 
can be used as an alternative treatment in selected, well informed and compliant 
patients especially for whom cystectomy is not an option 
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Clinical Application of Liquid Biopsy in Management of Advanced 
NSCLC 

 
Dr. Reza Shahsiah MD 
Pathologist, Tehran University of Medical Sciences 

 
Liquid biopsy is defined as detection of biomarkers produced by a tumor in the serum 
or plasma of patients. Liquid biopsy represents the tumor as a whole including 
primary and metastatic sites compared to tissue biopsy that is limited to a sample that 
has taken from the tumor. Moreover, liquid biopsy is much easier to obtain and is less 
aggressive. Tumors release different materials such as circulating tumor cells (CTCs), 
exosomes, circulating tumor RNA (ctRNA) and circulating tumor DNA (ctDNA) into 
blood stream. 
CTCs are tumor cells that are detached and entered blood stream. The amount of CTCs 
in blood stream correlates with tumor burden and treatment response. CTCs also 
carry genetic material that can be detected to plan chemotherapy and determine 
tumor responsiveness to different targeted agents. Exosomes are eukaryotic derived 
vesicles that carry information between cells in the form of DNA or RNA that can 
reflect the mutational status of the originating cells. Before CTCs or endosomes can be 
used in NSCLC, clinical validation and further standardization is needed. ctDNA is 
single or double stranded DNA that travels in blood. Total cell free DNA(cfDNA) comes 
form tumor cells as well as normal cells. Tumor ctDNA ranges form <0.1% to >30% of 
total cfDNA depending on tumor burden, tumor stage, host conditions and response to 
therapy. ctDNA also reflects genetic alterations of the tumor as a whole, and can be 
used in clinical practice. However, because ctDNA constitutes only a minor amount of 
cfDNA, a liquid biopsy assay should be sensitive, specific and thoroughly validated for 
clinical use. 
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the most common type of lung cancer, and is 
one of leading causes of cancer death. While a multitude of targeted agents are 
effective on these tumors, the clinical use of those agents needs knowledge, and 
monitoring of tumor mutation profile. Currently in NSCLC patients, liquid biopsy uses 
ctDNA, and ctRNA to detect genetic alterations in two settings: 1. Detecting the 
emergence of resistance (i.e EGFR T790M mutation) in patients who are under 
therapy, and 2. Determining the molecular profile (needed for planning 
chemotherapy) in treatment-naïve patients with an advanced stage NSCLC who have 
insufficient or unsuitable tissue-biopsy material for molecular testing. In both of these 
two settings, a validated liquid biopsy assay has a perfect specificity and a sensitivity 
of about 70% which means that a positive result is highly reliable while a negative 
result can be false negative and should be followed, and confirmed by testing the 
tumor tissue.  
In conclusion, liquid biopsy is a powerful tool that can help the oncologist in planning 
appropriate treatment of patients with NSCLC in a personalized manner according to 
tumor biology.  
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Oligometastatic non-small cell lung cancer 
 
Nematollah Rostami, MD 
Shaheed Modarres Hospital, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences 
 

Definition : the clinical state of oligometastasis consists of patients with metastases 
limited in number and organ site(s) that may have a more indolent biology and 
progression at existing sites without widespread metastases. According to this 
concept, locally ablative treatment directed to known metastases could render 
patients disease free, possibly for a protracted interval. This notion was supported by 
data demonstrating that approximately 25 percent of appropriately selected cancer 
patients with limited metastases, regardless of site, who received treatment to all 
known metastases, achieved long-term survival.  
Rationale For Treatment Of Oligometastases : Patients with oligometastatic NSCLC 
do not always progress to widespread metastases [6]. Therefore, there may be 
appropriately selected patients with respect to disease bulk/burden and number of 
metastases who can be treated with metastasis-directed surgical or ablative 
procedures. 
Treatment: The primary treatment options for definitive therapy of oligometastasis 
are surgery and/or radiation therapy. There are no studies comparing surgery versus 
radiation therapy in the management of oligometastatic disease. These approaches 
may also be combined with systemic therapy. Other ablative modalities do not have an 
established role but may be useful in selected cases. 
Conclusion: In selected patients with newly diagnosed NSCLC with limited 
metastases, ablative radiation therapy to metastatic sites could be considered in 
situations in which the primary site is expected to be controlled with surgical and or 
radio therapeutic management. 
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treatment of thymoma with focus on stage III 
 

 دکترحمیدرضا داوری
 (1درمان تومورهای تیموس امنب  

 

تومرهاای ناادر و اولیاه     (Thymic carcinoma) و تیمیب کارساینومای  (Thymoma) تیموما  کلیات:

آیناد و باه ناام    های اپیتلیوم تیماوس بوجاود مای   میان سینه ا مدیاستین( هستند. این تومرها از سلول

تارین  تیموماا شاای    .شوندشناخته می (Thymic Epithelial Tumor;TET)تومرهای اپیتلیال تیموس 

 توده در مدیاستین قدامی اس . تیمیب کارسینوما نادرتر و با  بدخیمی بیشتر همراه اس . سیر طبیعی

(Natural History) ای بینی اس . تومرهای اپتلیال تیموس تهاجم موضعی و منطقهغیرقابل پیش تومر

اسا . ایان    %0و متاستاز از طریق سیستم لنفاوی و خون خیلی ناادر و کمتار از    و انتشار به پلور دارند

سارع  رشاد تاومر    شاوند.  توانند بدون عالم  باشند که به طور اتفااقی تشاخیص داده مای   تومرها می

 تواند آهسته و یا رفتار سری  تهاجمی داشته باشند.می

هاای اپیتلیاال تیماوس و تعاداد     مر به سلولهای تواز نظر هیستولو،ی بر اساس نسب  مرفولو،ی سلول

 شوند. بندی میتقسیم A, AB, B1, B2, B3 & Cهای های لنفوسی  موجود در باف  تومر به گروهسلول

Stage  تومر براساس محدود بودن تومر به داخل کیسولم درگیری میکروسکوپی و ماکروسکوپی کیسول

دیاستینم پلاورم پریکااردم ریاه م جادار قفساه ساینه و یاا        های اطراف مانند چربی مو یا تهاجم به باف 

 ,Stage I, II متاستاز وسی  پلور و همی توراکس و یا متاستاز دوردس  خارج توراکس اس  کاه شاامل   

III, IVباشد.  می 

تاومر اسا . جراحای نقاش        resectabilityارزیاابی   و Masaoka Stagingبار اسااس    درمان: درمان

اچندتخصصاای ( اساا . ارزیااابی  Multidisciplinaryمومااا دارد هرچنااد درماان  اساسای در درمااان تی 

در تشاخیص متاساتاز خاارج از      PET Scanو یاا گااهی    MRIرادیولو،ی تومر به کمب سی تی اسکنم 

 ی تیموس با عالم  و تهاجم خارج کیسول ضروری اس .مدیاستین کمب کننده اس . بیوپسی توده

راحی و رزکسیون کامل تومر اس . استاندارد جراحی هنوز استرنوتومی اس  ج Stage I & II  درمان در 

هر چند در مراکزی که تجربه کافی دارند جراحی کم تهاجمی توراکوسکوپی و جراحای رباتیاب نتاای     

تهااجمی  هاای کام  قابل قبول دارد. با توجه به عود بیماری در طوالنی مد  هنوز ارزیابی نهایی در روش

   شود. بار اسااس  سانتیمتر انجام می 0تا  0یس . روش کم تهاجم در تومرهای کوچکتر از پذیر نامکان

Re- Staging     با ارزیابی در زمان جراحی و  بررسی پاتولو،ی تومر  اداماه درماان درStage II     برابار باا

ی بیماران باا  ( رادیوتراپی کمکی به سورو2برخی مناب  ا یب( رادیوتراپی اس . در مناب  دیگر ارفرانس 
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Stage I & II کند. گرچاه رادیاوتراپی در   که به طور کامل برداشته شوند نمی Stage IIb    تومرهاا ی باا

 شود.  انجام می Thymic carcinoma(TC) & R1/R2-B2 ,3هیستولو،ی 

هاای اطرافاریاهم پریکاارد و عاروق تهااجم دارد بار اسااس ارزیاابی و         که تومر به بافا     stage III در

Imaging          قبل از عمل در یورتی که امکان رزکسیون کامل تاومر باا یاا بادون گرافا  عروقای باشاد

 Bulky(م با رادیوتراپی اسا . در تومرهاای بازر      (Adjuvantی درمان ادجون  جراحی انجام و ادامه

Stage III   و یاااStageIV  کااه امکااان رزکساایون کاماال نیساا  انجااام نئااو ادجوناا  کمااوتراپی و یااا

و رزکسایون کامال و یاا     (Neoadjuvant Chemo and/or Chemoraditotherapy)ورادیاوتراپی  کم

باا   Cytoreduction Surgery   شاود. انجاام جراحای وسای     انجاام مای   (Debulking)پارشایل تاومر   

 Hyperthermic) با شیمی درماانی داخال تاوراکس      Pleuropneumonectomy)پلوروپنومونکتومی 

Intrathoracic Chemotherpy, HITHOC)     نیزم در موارد پیشارفته تاومر تیماوس(Stage IV)   انجاام

 شود.  می

 

سیستمیب  درمان مولتی مدالیتی اچند تحصصی( :  Iva-Stage IIIجراحی در تومورهای پیشرفته 

با ترکی  جراحی باعث نتای  بهتر درمان تومرهای پیشرفته تیماوس و هام چناین کااهش عاود تاومر       

 {Thymoma/TC ( Stage III)}ر تومر اولیه تیموس غیر قابل رزکسیون و یا پیشرفته موضاعی  شوند. دمی

چناینم ادجونا  پاس از    تاومر و هام    Stageشیمی درمانی به یور  نئوادجونا  بارای پاایین آوردن    

 شااود. بساایاری از بیماااران شاایمی درمااانی باار مبنااای پروتوکاال      رزکساایون تااومر انجااام ماای   

 PAC (cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamide) گیرند. نئوادجون  شایمی درماانی باعاث    می

شود و رزکسیون در تومرهای اولیه غیر قابل رزکسیون و تیمیب کارسینوما می Remission %05تا  05

باا جاواب پارشایل     Downstagingدهاد. نساب  بااالی    در ایان تومرهاا افازایش مای     %00ثانویه را تا 

رزکسیون( و ساوروی   R1 %10و  R0به یور   %00ثانویه ا   دیم قابلی  رزکسیوندری 00رادیولو،ی 

نیاز به انجام کارآزمایی بالینی بیشاتر   TCطوالنی مد  در تومر پیشرفته و غیر قابل رزکسیون تیموما و 

مثبا  نئوادجونا  باا      Octreotideکند. در گروه کوچکی از تومرهای تیماوس باا اساکن    را توجیه می

یب انتخاب اس  که با کنار گذاشاتن شایمی درماان و باا عاوار  کمتارم        Octreotide زولون و پردنی

 2و رزکسیون ثانویه قابل حصول اس . در تجربه نویسانده منبا     Downstagingکنترل موضعی تومرم 

 همراه بوده اس .  %00و  0.ساله  2و  1جواب به درمان  و سوروی 20با  %

باا عاوار     Stage IIIرزکسیون وسی  در :  2تومورهای تیموس منبع   IIStage Iراهبرد درمان در 

قابل قبول مفید اس . اگر ارزیابی قبل و یا حین عمل شاواهدی بار انفیلتراسایون کاریوواساکوالر دارد     
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پاذیر  امکاان  Post-opرزکسیون تومر با پمپ قل  و ریه در بیماران انتخابی باا پاذیرفتن دوره طاوالنی    

اشاد. طارح   برگیری میوکاردیم و یا تهاجم به تنه شریان ریوی مان  از رزکسیون تاومر مای  اس . تنها د

های مجااور بخصاوص عاروق    قبل از عمل و تهاجم تومر به ارگان Imaging درمان نئوادجون  بر اساس

های آن ( و میوکاردیم اس . نقش و زمان نئوادجون  هنوز بزر  ا آ ور  یعودیم قوس آ ور  و شاخه

تومرهاایی کاه بادون     Stage III(. در 2خص نیس  و پروتوکل استاندارد هنوز وجاود نادارد امنبا     مش

شودم رادیوتراپی مدیاستین به یاور  ادجوانا  باا هادف     انجام می R0شیمی درمانیم رزکسیون کامل 

 B2-3 Thymoma & TCباا پااتولو،ی    Stage IIIکااهش  عاود موضاعی تاومر  بایاد انجاام شاود. در        

 اسیون شیمی درمانی باید در جلسه کلینیب چند تخصصی به بحث گذاشته شود.اندیک

 Stageدر   (Optimum)درمان مطلوب :  (2تومورهای تیموس )منبع  Stage IVراهبرد درمان در 

IV  حتی بیشتر ازStage III انگیاز اسا . باه خصاوص تااثیر رزکسایون جراحای در        بحث  Stage IV 

Thymoma & TC جه و تاثیر درمان از نظار انکولاو،ی نامشاخص اسا . زیارا هادف ایالی        بر روی نتی

آگهی اس . گساتردگی عمال جراحای بایاد بار اسااس       رزکسیون کامل تومر اس  که فاکتور مهم پیش

اسا .   های مختلف جراحی شارح داده شاده  وضعی  عمومی بیمار و وسع  درگیری پلور باشد. تکنیب

تواند سوروی ی شامل رزکسیون پلورم ریه یب طرفه و دیافراگم میپلورا ل پنوکونکتوم رزکسیون اکسترا

باشاد. گرچاه ایان     مدالیتی درمان داشتهبا پروتوکل مولتی %05-35و  00-05سالهم به ترتی   15و  0

مرتاالیتی هماراه اسا . بارای کااهش مربیادیتی و        %10موربیدیتی غیر قابال قباول  و    %00درمان با 

 م پلورکتومی و دکورتیکاسیون با رزکسیون پلور احشایی و جداری معرفی شدهمرتالیتی حفظ ریه و انجا

اسا . پاس از رزکسایون نااقصم ادجونا        %00و  .0و ده سااله آن باه ترتیا       0اس  که ساوروی  

 شود.کمورادیوتراپی توییه می

 (2شیمی درمانی هیپرترمیک داخل توراکس )منبع 

(HYPERTHERMIC INTRATHORACIC CHEMOTHERAPY; HITHOC)   
پاس   HITHOCاستفاده از  Stage IVجه  کنترل موضعی تومر در حفره پلور و جلوگیری از عود آن در 

از رزکسیون رادیکال پلور در مراکز انتخابی و خاص جراحی تاوراکس باا عاوار  قابال اغماا  انجاام       

نیازم  اثار اضاافی ضاد     کناد و  درمانی را بیشاتر مای   اثر و عمق نفوذ شیمی C)°(42شود. هییرترمی می

 12اند که پلورکتومی و دکورتیکاسیون باا  را دارد. در مطالعا  مقدماتی نشان داده Apoptosisسرطان 

 %03و  1.سااله   15و  0اسا . ساوروی   هماراه باوده   %0/2تاا   5عارضه قابل قبول و مرتالیتی  %00تا 

قابل دفاع و مطلوب اس . مطالعا   Stage IVدر  %0.-05ساله  0امیدوارکننده و در مقایسه با سوروی 

 تر تضمین کننده این نتیجه اس .نگر و با بیماران بیشتر و فالوآپ طوالنیآینده
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 (2تومورهای تیموس )منبع  Stage IVbراهبرد درمان در 

بایس  به یور  درماان  با متاستاز دوردس  خارج توراکس بسیار نادر اس  و می Stage IVbبیماران با 

پذیر بود رادیوتراپی به مدیاستین برای کنترل موضعی درمانی و اگر امکانشیمی (Palliative)تسکینی 

مدالیتی که طرح درمان  مولتی Stage III-IVbتومر شوند. یب گروه از بیماران با تشخیص قبل از عمل 

دم  باشان دارند چنانچه در تشخیص پاتولو،ی درگیاری موضاعی غادد لنفااوی داخال توراسایب داشانه       

اس . این گروه از بیماران ممکان اسا  از درماان ماولتی مادالیتی شاامل        Stage IVbتشخیص نهایی 

 درمانی سود ببرند.رزکسیون جراحی و دیسکسیون غدد لنفاوی و درمان ادجون  رادیوتراپی و شیمی

باا   HITHOCدر اسالیدهای تهیه شده تجربه جراحی تومر با جایگزینی ورید اجاوف فوقاانی و تکنیاب    

     شود.همکاران به بحث گذاشته می
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 تازه های درمانی مزوتلیومای بدخیم
 

 دکتر شهاب رفیعیان
Iran Tehran, Science, Medical of University Tehran 
 

باشد که در اکثر موارد پلور را به یور  منتشر درگیر میکند و مزوتلیوما یب تومور بدخیم نادر پلور می

 منجر به دام انداختن ریه و درگیری جدار قفسه سینه و عنایر مدیاستن می شود.

 باشد.  شیوع مزوتلیوما در اقایان بیشتر از خانمها میباشد. مواجه با آزبس  شایعترین عل  ایجاد آن می

ز شایعترین عالم  آن تنگی نفش و درد غیر پلورتیب قفسه سینه میباشد. بیوپسی از پلاور کاه اکثارا ا   

 طریق توراکوسکوپی انجام میشود راه تشخیص بیماری اس . 

 درمان مزوتلیوما شامل طیف وسیعی از روشهای درمانی اس  از جمله جراحی رادیوتراپی و کموتراپی....
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Multidisciplinary approach to Non-Small Cell lung cancer. 
 
Abdolazim Sedighi pashaki 
Department of Radiation Oncology, Hamedan university of medical sciences 
 

Lung cancer is one of the most common malignancies worldwide. It is rapidly 
emerging as a major cause of mortality in IRAN. A variety of occupational and 
environmental exposure, Genetic predisposition and smoking have been implicated in 
the pathogenesis of lung cancer.  
The designation of non-small cell carcinoma (NSCLC) referres to a large group of 
pulmonary neoplasms like Squamous cell carcinoma, Adeno carcinoma, 
Bronchioloalveolar carcinoma, large cell carcinoma and etc. Lung cancer exhibits a 
variety of mutations involving genes that regulate cell cycle progression and apoptosis 
that could influence the malignant phenotype of these neoplasms. Mutations involving 
proto-oncogenes such as K-RAS, EGFR, Erb B2, BCL-2 or tumor suppressor genes such 
as P53, P16, FHIT are studied.  
According to SEER date analysis involving all lung cancer histologies. 15% of all cases 
were localized to the primary site, 22% had regional lymph node spread and 56 % had 
distant metastasis. In Non-Small cell lung cancer, half of the patients present with 
localized or locally advanced disease and half with metastatic disease. Given the high 
mortality rate of lung cancer and that the majority of patients are diagnosed at late 
stage, screening might improve outcome.  
The management of NSCLC present a challenge. Oncologist must not account for the 
stage and extent of disease spread at the time of diagnosis but also must carefully 
weight the impact of pulmonary function and comorbidities on the patient’s ability to 
tolerate treatment. The standard care for patients with stage I and II is complete 
surgical resection with the possible adjuvant chemotherapy. For stage III patients, a 
significant amount of controversy exists regarding optimal management. For 
unresectable stage III disease neoadjuvant chemo radiation or sequential 
chemotherapy and radiotherapy is possible. For stage IV patient without significant 
local symptoms or need for urgent radiotherapy, Systemic therapy is preferred. Image 
Guided Radiation Therapy (IGRT), Intensity, Modulated Radiation therapy (IMRT) and 
Stereotactic Radiation Therapy (SBRT) are relatively new radiation techniques used. 
SBRT has achieved primary tumor control rates and overall survival comparable to 
lobectomy in medically inoperable or older patients. A large number of randomized 
studies have investigated the addition of a biological or targeted agent to standard 
chemotherapy. Gefitinib, Erlotinib, Avastin, Sorafenib, Sunitinib are widely used. 
Response to chemotherapy and targeted agents is highly associated with several 
biological markers like the level of ERCC-1, RRM1, KRAS and EGFR mutation and etc.  
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Case base discussion panel 
 

 دکتر شراره سیفی
 

و دومین سرطان شای  بوده و بیشترین آماار مار  در    بر اساس آمارهای جهانی سرطان ریه بین اولین

اثر سرطان را به خود اختصاص داده اس . از جمله سرطان هایی بشمار می رود که بسیار پایش آگهای   

هاای اخیار باا ارا اه     دریاد باوده اسا . در ساال     10سااله بیمااران    0بدی داردم بطوریکه میزان بقااء  

درید افزایش یافته اس . و ایان   25و ایمنوتراپی این میزان به های جدید از جمله تارگ  تراپی درمان

 درید اس .  0هنوز کمتر از  Stage IV ساله بیماران در  0در حالی اس  که طول عمر 

 Non small cell lung cancer .5  درید موارد و  0.تا Small cell lung cancer دریاد   25تا   10م

باشاد کاه مباتال باه     شوند. پانال سارطان ریاه در ماورد بیمااری مای      های ریه را شامل میموارد کانسر

بوده و در ابتدا با  عال م ریوی و توده در تصااویر رادیاوگرافی مراجعاه      Stage IIIآدنوکارسینوم ریه در 

های های موجود در بررسیهای مناس  برای رسیدن به تشخیص قطعی و چالشکرده اس . انجام روش

و  stagingمولکوالرم چالش هاای موجاود بارای انتخااب بهتارین روش در انجاام        هایپاتولو،ی و تس 

انتخاب درمان مناس م بررسی عوار  درمان و سیس پیگیری بیمار در این پانل مورد بحث قرار خواهد 

 گرف .  
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Neoadjuvant vs. Adjuvant chemo therapy in rectal cancer 
 

 امامی دکتر سید امیرحسین
Tehran university medical science, Tehran, Iran 

 

م  1995دهه اخیر پیشرفتهای زیادی در درمان کانسار رکتاوم حایال شاده اسا . در ساال        2در طی 

یا لنف نودمثب  پیشنهاد شد. در  4T-3Tکمورادیاسون پس از جراحی به عنوان درمان استاندارد بیماران 

بل از جراحی به عنوان استاندارد درمان معرفی شد. از سوی دیگار انجاام   م کمورادیاسیون ق 2550سال 

شود. با بکار گیاری  امروزه بعنوان استاندارد درمان جراحی کانسر رکتوم در نظر گرفته می TMEجراحی 

 15باروز عاود لوکاال در طای       TMEو انجام   concurrentکموتراپی نئوادجوان  همزمان  رادیوتراپی 

کموتراپی پاس از جراحای    Cochraneکاهش پیدا کرده اس . بر اساس متاآنالیز  %0حدود  سال تنها به

باشد اما به عل  توکسیسیته ناشی از درمانهای قبلیم کمتار از  همراه می DFS,OSبا بهبود قابل مالحظه 

 باشااند. در ایاان سااخنرانی نتااای  رویکاارد جدیااد   بیماااران قااادر بااه دریافاا  کاماال آن ماای    05%

   Total Neoadjuvant Therapy (TNT)  .و نتایجی کاه در ماورد ساورویوال     توضیح داده خواهد شد

 حایل شده اس  بیان خواهد شد. Pathologic complete responseبیماران نیز حصول 
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Synchronous liver metastases in rectal cancer: which treatment 
first? (The radiation therapy perspective /The Surgical oncology 

perspective /the medical oncology perspective) 
 

A-Mousavi 
های بنیادی مرکز تحقیقا  هماتولو،یم انکولو،ی و پیوند سلول  

دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان شریعتی   
 

 است. کانسر کولورکتال اولین کانسردستگاه گوارش در جهان غرب

 و دومین عل  مر  و میر به عل  سرطان می باشد.

 در ایران بعد از کانسر معدهم دومین کانسر شای  دستگاه گوارش اس .

 درید بیماران در زمان تشخیص بطور همزمان متاستاز کبد دارند. 25تا  10در حدود 

 درمان کانسر رکتوم با متاستازکبدی در زمان تشخیص چالش برانگیز اس . 

مورد درمان این بیماران باید در تیم چند تخصصی و بصور  فردی برای هر بیمار تصامیم جداگاناه    در

 اتخاذ شود.

 بیماران به چند دسته تقسیم میشوند:

 .بیماران قابل جراحی برای رزکسیون تومور رکتوم و کبد1

 . بیماران بدون عالم  تومور اولیه در رکتوم و متاستاز غیر قابل رزکسیون2

بیماران با شواهد انسداد در محل تومور رکتوم م پرفوراسیون و یاا خاونریزی شادید و متاساتاز قابال       .3

 رزکسیون

 ( دررکتوم و متاستاز کبدی غیر قابل رزکسیونLocally advanced. بیماران با بیماری پیشرفته ا0

تاوان  از کبادی را مای  برای تومور رکتوم و متاسات   One stageدر گروه اول بیمارانم رزکسیون جراحی 

 انجام داد.

امکان شیمی درمانی و سیس رزکسیون متاستاز کبد و تومور رکتوم هام وجاود دارد. اماا شاواهد قاوی      

 برای برتری این روش وجود ندارد.

 یاا    Cetuximabترجیحاا هماراه باا      Combination Chemotherapyدر گروه دوم م نئاو ادجوانا    

Bevacizumab  برایConversion      مااه   2متاستاز کبدی به نوع قابل رزکسایون انجاام میشاود و هار

 بررسی از نظر امکان رزکسیون کبد انجام می شود و سیس در ماورد رزکسایون تصامیم گیاری بعمال      

 اید.می
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م رزکسایون توماور رکتاوم انجاام میشاود . در ماورد لازوم را        ر یور  رزکسیون کامل متاستاز کبدو د

 باید در تیم چند تخصصی تصمیم گرفته شود. Long Courseیا    Short course دیوتراپی

در مرحلاه    Stentیاا کارگذاشاتن    Diversion در دسته سوم بیمارانم رزکسیون تومور اولیه یا اقدام به 

 اول درمان مطرح اس .

سیس شیمی درمانی ترکیبی و رزکسیون متاستاز کبدی و تکمیال شایمی درماانی پاس از رزکسایون      

 ز انجام میشود.متاستا

در گروه چهارم بیماران م شیمی درمانی نئوادجوان  و سیس در یور  امکان رزکسیون متاستاز کبدی 

 و پس از آن رادیوتراپی تومور رکتوم و جراحی آن درمان ارجح اس .

 Oneیاا    First liver resectionامروزه شیمی درمانی نئوادجوان  با توجه به قادر  اثار آن و سایس    

stage resection  .با نتای  بهتری همراه می باشد 
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Synchronous Liver Metastasis in Rectal Cancer:  
Which Treatment First? 

 
Ali Jafarian M.D. 
Division of Hepatopancreatobiliary & Liver Transplantation, Department of General Surgery, 
Hepatobiliary & Liver Transplant Research Center, Tehran University of Medical Sciences 
 

Liver is the most common site of distant metastasis from all cancer origins. There are 
3 major categories of liver Metastasis that are different from surgical oncology point 
of view: Colorectal Cancer (CRC), Neuroendocrine tumors and Non-colorectal Non-
neuroendocrine cancers like Breast, Kidney and Stomach etc. Until three decades ago, 
there was a pessimistic altitude on patients with metastatic disease but, thanks to 
developments in medical science and surgical techniques, today we can implement 
some treatments for the same group of patients with curative intent. For the first 
group, long term success after curative hepatectomy is a reality now, with 40-50% 
five years survival.  
Rectal cancer is a specific subtype of CRC in which the location of tumor can affect the 
sequence of treatments. Although the reported incidence of synchronous liver 
metastasis in rectal cancer is 15-20%, and not all of them are candidate for curative 
intent, some patients can benefit from a multidisciplinary team decision making 
considering the symptoms and stage of the disease. The major parameters for 
arranging the sequence of radiochemotherapy, neoadjuvant chemotherapy and liver 
or rectal surgery are tumor resectability potential and local symptoms. For potentially 
resectable tumors the sequence of neoadjuvant chemotherapy, liver metastasectomy, 
pelvic radiochemotherapy and rectal surgery, called “Liver First Approach”, is the 
current choice of many centers including Imam Khomeini Colorectal Cancer- 
Hepatopancreatobiliary joint group.  
Complete preoperative work up and meticulous planning of treatment including 
proper patient selection is obviously mandatory to achieve good results in treating 
liver metastasis. The most important indicators of a successful liver metastasectomy 
are: absence of main portal branches, hepatic veins and bile ducts involvement; clear 
surgical margins (R0 resection), no extrahepatic tumor remnant and leaving adequate 
liver remnant. There are some marginal cases in which “conversion” to resectable 
metastasis can be achieved using either neoadjuvant chemotherapy- Trans Arterial 
Embolization (TAE) or increasing the future liver remnant (FLR) by Portal Vein 
Embolization (PVE). 
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Molecular targeted therapy of advanced colorectal cancer(CRC) 
 
Sanambar Sadighi,MD 
Hematologist-Medical Oncologist, Cancer Institute of Iran 
 

Mortality associated with CRC diagnosis has declined in the past decades. In the loss of 
papulation-based screening program for CRC in Iran,it seems that better survival of 
the patients should be related to improved surgical techniques, better understanding 
of molecular bases of disease, and the availability of more-effective systemic 
therapies. Now a day, in addition to tumor burden, organs function, and performance 
status of the patients, CRC molecular biology including KRAS, NRAS, BRAF mutation 
and micro satellite instability(MSI) status are key factors in choosing systemic 
therapy. For example, 50% of CRC cases are RAS wild type,5% HER2 positive,4% 
BRAF mutant and 5% MSI-High with known targeted therapies. One of the important 
discoveries in molecular study of CRC is trascriptomic four robust subtypes (1-4 CMS). 
Indeed CRC would be divided to immunoactivated (recognized as dMMR,MSI 
hypermutated) or immunotolerant (inflammatory).In first group, MSI-High is a 
biomarker for very high activity of immunotherapy with PD1,PDL1 inhibitors with 
more than 57% response rate ,high tumor lymphocyte infiltration, and good 
prognosis. The second group shows stromal cell activity, high TGFB, and myeloid 
derived suppression(MDSC) leading to immunotherapy resistance and poor 
prognosis. Between these two extremes, there are metabolic and epithelial groups 
with intermediate prognosis and specific prognosis and therapy probabilities include 
T cell co-stimulatory agents, small-molecule immunomodulators and inhibitors of 
immuno suppression, chemokines, vaccination, targeted agents in addition to 
cytotoxic drugs and radiation therapy. RAS wild-type tumours are a homogenous 
entity for therapeutic decisions in patients with advanced-stage CRC, despite being 
found across distinct CMS groups with profound biological differences.  
Conclusion: In the era of omics, encompassing tumour, stromal and immune 
components, has revealed convergent pathway dependencies that mandate a ‘multi-
molecular’ perspective for the development of therapies to treat this disease. 
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Case base discussion panel 
 

 اهلل محمودزادهدکتر حبیب
Cancer Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.  
 

Hepatic metastatic disease from colorectal cancer (CRC) is a significant clinical 
problem. The liver is the dominant metastatic site for patients with CRC, and although 
two-thirds of affected patients have extrahepatic spread, some have disease that is 
isolated to the liver. For patients with isolated liver metastases, regional treatment 
approaches may be considered as an alternative to systemic chemotherapy. 
The available regional treatments for hepatic metastases from CRC include surgical 
resection, local tumor ablation (ie, instillation of alcohol or acetic acid directly into the 
metastatic lesions, radiofrequency ablation [RFA]), regional hepatic intraarterial 
chemotherapy or chemoembolization, and radiation therapy (RT). Among these 
treatments, only surgery is associated with a survival plateau. 
Although hepatic resection used to be reserved for patients with a maximum of three 
lesions in the same lobe if it was possible to achieve 1 cm margins and those without 
portal lymph node metastases, all of these "rules" have been challenged in the modern 
era, particularly with advancements in both surgical technique and systemic therapy . 
Profound improvements in the outcomes of patients with metastatic CRC over the 
past 15 years have been attributed to increased use of hepatic resection in selected 
patients and more effective chemotherapy . 
As a result, the criteria for defining which patients are suited for surgical therapy have 
evolved, and many surgeons take an aggressive stance in the management of hepatic 
metastases. 
Our panel will focus on resection and the role of systemic chemotherapy. Methods and 
results for local ablation, regional chemotherapy into the hepatic artery, radiation 
therapy, and management of the primary tumor in patients who present with stage IV 
disease are addressed elsewhere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uptomed.ir/contents/mobipreview.htm?18/36/19011?source=see_link
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 رتباطی و نقش آن در پیشگیری از فرسودگی شغلی در انکولوژیستهامهارتهای ا
 

 دکتر سپیده امیدواری
 2م 1بورد تخصصی روانیزشکیم دانشیار پ وهش

 . مرکز تحقیقا  سرطان انستیتو کانسر ایرانم دانشگاه علوم پزشکی و خدما  بهداشتی درمانی تهران1

 و خدما  بهداشتی درمانی تهران. مرکز تحقیقا  روان تنیم دانشگاه علوم پزشکی 2
 

ارتباط بین فردی یب مفهوم چند بعدی اس  که دربرگیرنده محتاوای گفتگاوم جازء هیجاانی ارتبااط      

دهد( و رفتارهای غیرکالمای اسا .   اآنچه به لحاظ هیجانی برای دو طرف رابطه در طول ارتباط رخ می

کناد.  ر و دستیابی به اهداف رابطه کماب مای  در این میانم مهارتهای ارتباطی به برقراری رابطه ای موث

هرچند بهنگام پرداختن به نقش مهارتهای ارتباطی در پیشگیری از فرسودگی شاغلی انکولو،یساتهام در   

گردد اما با اتخاذ رویکاردی جاام  و   بادی امرم توجه به ارتباط میان انکولو،یستها و بیماران معطوف می

ی ارتباطی توسط انکولو،یستها در گستره تمامی ارتباطاا  شاغلی و   نگرم لزوم بهره گیری از مهارتهاکل

غیرشغلی آنها اارتباط میان انکولو،یس  و دیگر همکاران انکولو،یس م دیگر متخصصین و پزشکان عضو 

تیم درمانیم پرستارانم آن دسته از سیاستگزارانم تصمیم گیرنادگان و مادیران کاه در بهباود وضاعی       

مینه سااز فرساودگی شاغلی تاثیرگذارناد و نیاز اعضااء خاانوادهم خویشااوندانم         کاری و کاهش عوامل ز

دوستان و دیگر مردم( عالوه بر ارتباطا  میان انکولو،یساتها و بیمااران و خاانواده هاای آنهاا مشاخص       

گردد چرا که تخری  روابط فوق یا حداقل خوب نبودن روابط ماذکورم عاالوه بار افازودن باه منااب        می

ای و،یستها و زمینه سازی بیشتر برای بروز فرسودگی شغلیم آنان را از مناب  حمایتی بالقوهاسترس انکول

ساز فرسودگی شغلی که برخاسته که می توانستند برای مقابله با تاثیرا  منفی آن دسته از عوامل زمینه

محروم می کناد.  از ماهی  شغلی آنها اس  اهمچون مواجهه با مر  بیماران(م در اختیار داشته باشندم 

 -نکته دیگر پیش از تمرکز بر مهارتهای ارتباطی مورد اساتفاده در حیطاه ارتبااط میاان انکولو،یسا       

بیمارم اهمی  کنار آمدن انکولو،یستها با برخی مساا ل وجاودی همچاون بیمااری و مار م باه لحااظ        

خصاوص مهارتهاای   فلسفی و اعتقادیم بعنوان پشتوانه ای جها  اساتفاده از داناش آموختاه شاده در      

 ارتباطی در زندگی شغلی اس .

تاوان باه   مهارتهای ارتباطیِ یاریگر انکولو،یستها در تعامل با بیماران را در یب طبقاه بنادی کلایم مای    

مورد استفاده در شرایط خاص اهمچون مواجهه با پرخاشگریِ ناشی از تخریا    ٴمهارتهای ارتباطیِ وی ه

ارتباطی کلیِ مورد استفاده در تعامال  حرفه ای روزمره باا بیمااران   بیمار( و مهارتهای  –رابطه پزشب 

مبتال به سرطان تقسیم نمود. در خصوص دسته اخیرم باید توجاه داشا  کاه برخای از اهاداف باالینی       
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بکارگیری مهارتهای ارتباطیم برقراری اعتماد و وفاق بین پزشاب و بیماارم دریافا  اطالعاا  از بیماارم      

 ه اطالعا  پیچیده همچاون باروز خطاهاا و عاوار  و نیاز دیگار اطالعاا  در ماورد         دادن خبر بدم ارا

بیماریم پرداختن به احساسا  و هیجانا  بیمار و استخراج و کاهش نگرانیهای ویم درگیر کردن بیماار  

در روند درمانم استخراج و ایالح درک بیمار از بیماری و بهره گیاری از همکااری بیماار و ماراقبین او     

باشد. همچنینم ارتباط موثر و حمایتگرانه می تواند به بیماار و خاانواده اش کماب کناد تاا مرحلاه       می

 آمیزی یور  گیرد.انتقال از مراقب  شفابخش به مراقب  تسکینی بنحو موفقی 

بکارگیری مهارتهای ارتباطی با پیامدهای بالینی مهم برای بیمارم خانواده وی و اعضاء تیم درمان هماراه  

. مطالعا  نشانگر وجاود رابطاه باین اساتفاده از مهارتهاای ارتبااطی و افازایش رضاای  بیماارانم          اس 

همکاری درمانی بیمارانم ارتقاء دانش بیمارانم افزایش همکاری بین اعضاء تیم درمانیم افزایش رضاای   

شغلیم ارتقاء کیفی  زنادگی حرفاه ای پزشاکانم کااهش خطار خطاای پزشاکی و کااهش اساترس و          

ودگی شغلی انکولو،یستها می باشد. بنابراین همانگونه که مشااهده مای شاود مهارتهاای ارتبااطیم      فرس

بطرق مختلف و بصور  مستقیم و غیرمستقیم می تواند بر فرساودگی شاغلی انکولو،یساتها تاثیرگاذار     

 باشد.

ضاعی  و  گوش کردن فعاالنهم برقراری تماس چشمیم نشان دادن توجه و عالقه به ساخنان بیماار باا و   

حالتهای چهره و بدنم تشویق بیمار به ادامه یحب  با استفاده از تکنیکهایی همچاون سار تکاان دادنم    

کند ابرقراری همدلی(م به بیمار اهمیا   انتقال این پیام به بیمار که پزشبم وی و رنجهایش را درک می

مارم احترام به نقطاه نظارا    دهد و فردی دلسوز اس م توجه به اجزاء کالمی و غیرکالمی پیامهای بیمی

بیمارم تشویق به برقراری ارتباطی یریح در مورد ترجیحا  درمانیم بحث در ماورد انتخابهاای درماانیم    

دریافتن و پیگیری سرنخهای کالمی بیمار و پرسایدن ساواال  بازپاساخ از جملاه مهارتهاای ارتبااطی       

(م clarificationکردن اصاحبه همچون روشنهستند. در این راهم استفاده از برخی تکنیکهای گفتگو و م

( و تقویا   summationبندی ام جم (silence)(م سکو  facilitation(م تسهیل اreflectionانعکاس ا

 ( می تواند کمب کننده باشد.positive reinforcementمثب  ا
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 مداخالت روانی اجتماعی جهت کاهش فرسودگی شغلی کادر درمانی
 

 اعتصامدکتر فرناز 
 روانیزشبم فلوشیپ روان تنی

 عضو هیا  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

تفاوتی در مقابل اهمی  دادن به مراجعانم فایله گرفتن از بیمارم محافظا   فرسودگی شغلی بصور  بی

از خود بجای پذیرا بودن در مقابل بیمارانم جایگزینی بدگمانی بجای اعتماد و کاهش اعتمااد بانفس و   

شود. شواهد زیادی نشان دهنده این اس  که کادر درمانی فعال زل ارزش شخصی نزد خود تعریف میتن

 کنند.  تجربه می %05در حوزه انکولو،ی درجاتی از فرسودگی شغلی را با شیوعی تا 

طبیع  تقاضامند این حرفه از لحاظ عاطفیم احساس شکس م انتظاارا  غیرواقا  بیناناهم سااعا  کاار      

ای از عوامل مرتبط با فرسودگی و استرس شاغلی بیاان   ار زیاد بیماران ومشکال  هوی  حرفهطوالنیم ب

های کاریم ترک شغل و ایجاد اختالل در سالمتی فرد م افزایش خطاهای شغلی و اند. افزایش غیب شده

 افکار خودکشی از نتای  فرسودگی شغلی اس .

بهزیستی در پزشکان برانگیخته و منجر به ماداخالتی   ها توجه را به سم  تالش برای تقوی این نگرانی

با هدف کاهش فرسودگی شغلی گردیده اس . مداخال  پیشگیری کننده از فرسودگی شاغلی پزشاکان   

به دویور  ساختاری یا سازمانی و متمرکز بر فرد انجام می شوند. شواهدی مبنی بر بهتر بودن یکی از 

رد و احتماال هردود شیوه ضاروری هساتند.ترکی  ایان شایوه هاا      ها وجود نداها بر دیگرروشاین شیوه

هاای شاناختی رفتااری باا هادف افازایش       بررسی نشده اس . مداخال  متمرکز بر فرد عمدتا با ارزیابی

های سازگاری فردیم حمای  اجتماعی یا آموزش انواع مختلف تمرینا  ارمیدگی کفای  شغلی و مهار 

های مورد استفاده قرار گرفته شامل ذهن آگااهیم مادیری  اساترس و     انجام می گردد. شایعترین روش

های بالین  دربسیاری از باشند. گرو ههایی از پزشکان به نام گروههای کوچب میشرک  منظم در گروه

مراکز درمانی بصور  منظم برای بحث در مورد مشکال  اخالقیم طبای و عااطفی کاه پزشاکان باا آن      

 شوند.  میروبرو هستندم برگزار 

مداخال  سازمان محور بصور  تغییراتی در محیط کار مانند ساختاردهی مجدد وفایف شغلیم ارزیاابی  

و نظار  کار با هدف کاهش تقاضاهای شغلیم افزایش کنترل بر وفایف محوله و افزایش سطح مشارک  

 د شده اس .باشد..کاهش ساعا  کاری نیز بعنوان یب راه کمکی پیشنهاها میگیریدر تصمیم

مشخص شده که تغییرا  مثب  ایجاد شده در پزشکان و کاهش احساسا  منفی در نتیجاه فرساودگی   

شغلی بدنبال مداخال  فردی و سازمانی تا یب سال بعد از مداخله باقی می ماند. بسایاری از ماداخال    
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زش بصور  ماداوم  تواند پس از اتمام آموهای خود مراقبتی اس  و پزشب میفرد محور بصور  آموزش

 مهارتهای آموخته را تکرار نموده و ادامه دهد.

آمادهای ماداخال  انجاام شاده بارای پیشاگیری و کااهش        تحقیقا  بیشتری در رابطه با کیفی  و پی

 ها در این زمینه مشخص شود.حلترین راهفرسودگی شغلی مورد نیاز اس  تا اثربخش
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Psychosocial interventions to reduce professional burnouts 
 
Farnaz Etesam,M.D., 
Fellowship in psychosomatic Medicine, Assistant Professor of Psychiatry, Tehran University of Medical 
Sciences 
 

Burnout is defined as apathy wrestling caring people, keeping distance from the 
clients, self-protection instead of openness to the patients, displacement of trust with 
suspicion and lowering the self-esteem and self-worth. Evidence has determined that 
oncology care providers experience feelings of burnout with estimated prevalence up 
to 50%. The emotionally demanding nature of the job, feelings of failure, unrealistic 
expectations, long working hours and the issues of professional identities are the 
factors related to burnout and job stress. 
 Absenteeism, leaving the job and health issues, increased medical errors and suicidal 
ideation are among the consequences of burnout. 
These concerns have drawn increased attention to physician wellbeing, resulting in 
efforts targeting burnout. Preventive interventions about burnout in healthcare 
professionals are performed in two ways including individual-focused and structural 
or organizational interventions. There is no evidence implying preference of one 
method over the others and probably both are necessary. Combination of these two 
methods are not studied. The most common studied methods are mindfulness, stress 
management and regular participation in small group discussions. Groups of 
physicians named Balint group meetings are regularly held in many of the treatment 
centers in order to discuss ethical, medical and emotional issues that the team 
members are faced with. 
 Individual-focused interventions are mostly performed with cognitive behavioral 
evaluations, promoting job competences and personal adjustment, social support or 
teaching different kinds of relaxation trainings. 
Organization-based solutions consist of changes in the local working environment 
such as re-instruction of job duties, evaluation and aim to reduce the volume of job 
demands, increase control in work planning and contribution in decision makings. 
Limitations in duty hours have also been suggested as an effective approach. 
Positive changes in the physicians and alleviating negative emotions as a result of 
burnout after individual and organizational interventions remain after one year of the 
intervention. Many of individual-focused interventions are self-care skills and could 
be repeatedly continued by the person. 
More researches relating to the quality and outcomes of approaches on preventing 
and reducing burnout are necessary to establish the most effective interventions in 
this field.  
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Approach to relapse Ovarian Cancer 
 

 دکتر سینا ساالری
Despite initial therapy, the majority of women with advanced – stage ovarian cancer will relapse and 
require additional treatment.  
 

The management of relapsed disease is stratified based upon amount of time that has 
elapsed between the completion of platinum – based treatment and detection of 
relapse, known as the platinum – free interval (PFI). 
For women with platinum – sensitive (PFI ≥ six months) ovarian cancer, we 
recommend treatment with a platinum – based regimen rather than a nonplatinum 
regimen. Given improvements in PFS and OS, we also suggest addition bevacizumab, 
although some women may opt to avoid it given the potential for added toxicity.  For 
women with a known BRCA mutation who have progressed on multiple previous lines 
of chemotherapy, we suggest treatment with a poly – ADP ribose polymerase (PARP) 
inhibitor.  
For women who relapse solely by cancer antigen 125 (CA125, with no evidence of 
disease on imaging and who are asymptomatic), we recommend surveillance or 
endocrine therapy rather than chemotherapy.  For most platinum – resistant patients 
(PFI<Six months), we suggest single – agent chemotherapy rather than combination 
chemotherapy (weekly paclitaxel; PLD).  
For women who develop a malignant bowel obstruction, options for treatment must 
focus on comfort and palliation, as both chemotherapy and surgical options have very 
limited utility.  For women with platinum – resistant end – stage EOC who develop 
recurrent ascites, chemotherapy may be of limited use. Patients are candidated for 
paracentesis for symptomatic relief. Alternatively, treatment with bevacizumab is also 
reasonable.    
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Neoadjuvant or Adjuvant systemic therapy in STS for whom? 
 
Dr. Nader Safarian 
 

Soft tissue sarcomas (STS) are a heterogeneous group of rare neoplasms with 
mesenchymal origin, encompassing approximately 70 different entities. 
The natural history of these aggressive diseases is characterized by a strong tendency 
toward local recurrence and metastatic spreading, which occur in 10–30% and 30–
40% of patients, respectively, despite optimal initial strategies. 
Adjuvant chemotherapy is not standard treatment in soft tissue sarcoma (STS). 
However, when the risk of relapse is high, it is an option for shared decision making 
with the patient in conditions of uncertainty. This is because available evidence is 
conflicting, even if several randomized clinical trials have been performed for 4 
decades and also have been pooled into meta-analyses. Indeed, available meta-
analyses point to a benefit in the 5% to 10% range in terms of survival and distant 
relapse rate. 
Placing chemotherapy in the preoperative setting may help gain a local advantage in 
terms of the quality of surgical margins or decreased sequelae. This may be done 
within a personalized approach according to the clinical presentation. Attempts to 
personalize treatment on the basis of the variegated pathology and molecular biology 
of STS subgroups are ongoing as well, according to what is done in the medical 
treatment of advanced STS. Thus, decision making for adjuvant and neoadjuvant 
indications deserves personalization in clinical research and in clinical practice, taking 
profit from all multidisciplinary clinical skills available. 
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Radiotherapy in Bone Oligometastasis in Breast Cancer 
 
Dr Farnaz Amouzegar Hashemi  
Radiation Oncologist Tehran University of Medical Sciences 
 

Metastatic breast cancer (MBC) is generally considered incurable but advances in 
treatment   have resulted in significantly longer survival in the last few years. 
Oligometastatic breast cancer (OMBC) is a subset of MBC with limited number of 

metastasis which make approximately 20% of all MBC.. OMBC is, sometimes 

considered an intermediate biological state between localized and widely metastatic 
disease. Though there is no strict definition for this group of patients we believe that 
some group of this patients can have long term progression free survival with 
systemic treatment combined with definitive local treatment of the metastatic tumors. 
 These patients can be clinically divided into those with upfront presentation as OMBC 
and those with OMBC at relapse. The goals of treatment in MBC are conventionally 
considered to be increased survival and better quality of life. However, in subsets of 
patients, such as those with OMBC, the aim is increasingly changing to complete 
remission. 
There is little evidence for metastatectomy in patients with OMBC. Most of them non 
randomized and retrospective. The largest retrospective data comes from 
International Registry of Lung Metastasis, which was established in 1991 to collect the 
experience of curative intent surgery for pulmonary metastases. Among breast cancer 
patients (N = 467) who underwent metastatectomy, the median survival was 35 
months with 15-year survival of 18%.Although evidence remains inconclusive about 
its therapeutic value, pulmonary metastatectomy does have a useful role in the 
confirmation of diagnosis in some patients. There is less data regarding aggressive 
local treatment in bone oligometastase. One of them is from MD Anderson which 
skeletal metastases at 1–3 sites receive standard systemic treatment plus definitive 
treatment of their bone metastases with surgery or radiation. The metastases are 
treated with radiation therapy or surgical excision depending on the site, lesions on 
the spine are difficult to remove surgically but can be effectively treated with 
radiation. Other sites, such as a rib or the skull, are very amenable to surgery.  
The radiation modality most often used in the study is intensity-modulated radiation 
therapy, which allows the delivery of high doses of radiation to the tumor with much 
lower doses to the surrounding tissue. “The dose to the metastatic tumor is 66–72 Gy, 
which is high enough to kill the tumor. At a median follow-up of 2.25 years, 13 of 24 
patients had no evidence of disease, 10 patients had metastatic disease in sites other 
than those treated in the study, and 1 patient had died of a cause unrelated to her 
cancer. No patient has had recurrent disease at a site where a metastasis was removed 
surgically or treated with radiation. 
External Radiotherapy provides excellent palliation for metastatic bone pain but high 
dose targeted radiotherapy with goal of longer tumor control or less probable cure of 
disease is a matter of controversy which should be planned for individualized patients 
in multidisciplinary team.  
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Oncotype DX in breast cancer 
Should we use it in our country? 

 
Dr. AbdolAli Asarian 
 

Genetic tests are increasingly used in clinical settings. The Oncotype DX genomic test 
analyses the activity of 21 genes that can influence how likely a cancer is to grow and 
respond to treatment. 
It is used in early breast cancer, ER positive HER- 2 negative mainly in lymph node 
negative patients. NCCN 2017 and NICE guideline have included this test in their 
decision making algorithm. Many studies have proved it is cost effective and useful. In 
this study we have reviewed the situation in our country to see whether it is cost 
effective to use this test routinely in eligible patients? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

32 

 هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایرانبیست و 

 

 سخنرانیخالصه مقاالت 
 

 تهران، بیمارستان امام خمینی، تاالر امام خمینی/ 6936دی ماه  8الی  6
 

 کاربرد اندوسونوگرافی در سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی
 

 دکتر نادر روشن
 

باا ایان روش    باشد.اندوسونوگرافی بردن پروب سونوگرافی با یب آندوسکوپ به داخل احشاء گوارش می

فایله احشاء با پروب سونوگرافی کم شده و عوامل مداخله گر مانناد هاوا و اساتخوان در مسایر پاروب      

قابال رویا     1mmرود بطوریکه ضاایعا  در حاد   شود و با این روش دق  سونوگرافی باال میحذف می

بنادی  تهااجمی تقسایم   توان در دو گروه تشخیصی وشود. کاربرد اندوسونوگرافی در انکولو،ی را میمی

 کرد.

 اندوسونوگرافی تشخیصی: -الف

 مشاهده و تشخیص ضایعا  کوچب در احشاء مانند پانکراسم کبد و مدیاستن   -1

 سرطانهای مریم معدهم پانکراس یفراوی  و رکتوم  stagingکمب در  -2

 بررسی ضایعا  زیر مخاطی -3

 اندوسونوگرافی تهاجمی -ب

 پانکراس و کبدنمونه برداری از ضایعا  مدیاستنم  -1

 درنا، تجمعا  مای  اآبسهم سودوسیس ( در اطراف پانکراسم کبد و رکتوم -2

 درنا، در انسدادهای یفراوی بدخیم مانند درنا، کبد به معدهم مجاری یفراوی به د ودنوم  -3

 تسکین درد سرطانهای پیشرفته باالی شکم اپانکراسم کیسه یفرام ...( بروش سلیاک نورولیز -0

0- Ablation ر و کیس  های نئوپالستیب پانکراس با تزریق الکلم داروهاای سیتوتوکسایبم   تومو

 میله های رادیوتراپی و رادیوفرکونسی

اندوسونوگرافی با اقداما  تشخیصی و درمانی متعدد در مدیاستنم شکم و لگن می تواند کماب زیاادی   

 به بیماران سرطانی با روشهای کمتر تهاجمی یور  دهد.  
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NEW DRGS IN METASTATIC GASTRIC CANCER 
 
Dr. Mohammad Vaezi 

 

There is no standard approach for second-line therapy or beyond after failure of the 
first-line regimen. new drugs including  targeted agents  and immunotherapy changed 
therapeutic paradigm. 
Trastuzumab plus chemotherapy is a standard first-line treatment for human 
epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive advanced esophagogastric 
cancerTo date, no HER2-targeting strategy has proven effective after progression on 
initial trastuzumab-containing chemotherapy 
lapatinib The addition of lapatinib to weekly paclitaxel provided no significant 
benefit in terms of overall survival or progression-free survival .However, the risk of 
death or disease progression was significantly lower in patients with IHC 3+ tumors 
who were treated with lapatinib, while it was not significantly different in those with 
IHC 0/1 or IHC 2+ tumorsA .similar lack of benefit for second-line lapatinib was 
shown in a randomized phase II trial 
There was a lack of benefit for ado-trastuzumab emtansine (T-DM1; an antibody-
drug conjugate composed of trastuzumab, a thioether linker, and a microtubule 
inhibitor [DM1]) compared with a taxane alone for second-line therapy in the 
randomized phase II/III GATSBY trial 
Ramucirumab is a recombinant monoclonal antibody of the IgG1 class that binds to 
the VEGFR-2, blocking receptor activation. At least two trials (phase III REGARD 
trial,phase III RAINBOW trial)have shown a survival benefit for therapy with 
ramucirumab, either as monotherapy and in combination with paclitaxel in patients 
with previously treated advanced gastric or EGJ adenocarcinoma 
bevacizumab, a monoclonal antibody that binds to soluble VEGF and prevents 
binding to VEGFR, for gastric and EGJ adenocarcinomas is uncertain(phase III 
AVAGAST trial , AVATAR study) a survival benefit for adding bevacizumab to 
capecitabine plus cisplatin could not be shown in the global 

Apatinib is an orally active VEGFR-2 inhibitor that is mean overall survival was 
modestly, but significantly, prolonged.Apatinib is approved in China 

Regorafenib is an orally active inhibitor of angiogenic (including the VEGF receptors 
1 to 3), stromal, and oncogenic receptor tyrosine kinases.Median PFS was significantly 
longer with regorafenib and there was a trend toward improved overall survival, 
these data required confirmation before the regorafenib can be considered a standard 
therapy for advanced gastric cancer. 

Sunitinib and sorafenib are multitargeted TKIs  

https://www.uptodate.com/contents/trastuzumab-including-biosimilars-of-trastuzumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/lapatinib-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/lapatinib-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ado-trastuzumab-emtansine-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/trastuzumab-including-biosimilars-of-trastuzumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ramucirumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/paclitaxel-conventional-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/capecitabine-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/regorafenib-drug-information?source=see_link
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Sunitinib:Although combined therapy was associated with a significantly higher 
objective response rate, neither time to disease progression nor overall survival was 
significantly improved. 

aflibercept :Unfortunately, benefit from the addition of aflibercept to FOLFOX could 
not be shown in a preliminary report of a randomized phase II trial  

gefitinib: prospective trials are needed to confirmclinical benefit 

mTOR inhibitor( Everolimus) Although PFS was modestly improved overall survival 
was not . Until further information is available, everolimus for patients with advanced 
esophagogastric cancer  should be tried only in clinical trial. 

Another option for treatment at progression for patients who have advanced tumors 
with dMMR, MSI-H, or overexpression of PD-L1 is immunotherapy with an immune 
checkpoint inhibitor that targets programmed cell death receptor 1 (PD-1; ie, 
pembrolizumab). approval of pembrolizumab was for patients who have received two 
or more lines of chemotherapy, some clinicians, utilize pembrolizumab earlier in the 
course, for second-line therapy.  

There is meaningful activity for nivolumab, and for avelumab, an inhibitor of PD-L1, 
in patients with advanced, treatment-refractory gastroesophageal adenocarcinomas 
and squamous cell cancer 

In Japan, largely based upon results from the ATTRACTION-2 trial, nivolumab has 
been approved after conventional chemotherapy 

cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4), which negatively regulates T-
cell effector responses. ipilimumab: There was no improvement in either irPFS or 
median overall survival with ipilimumab. 

https://www.uptodate.com/contents/everolimus-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/pembrolizumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/nivolumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/avelumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/nivolumab-drug-information?source=see_link
https://www.uptodate.com/contents/ipilimumab-drug-information?source=see_link
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Liver transplantation in solid tumors: indications and 
Contraindications 

 
Dr. N. Fakhar 

 
Liver transplantation for solid tumors should be evaluated for in different aspects, in 
patient side there is significant survival benefit and disease control in special situation 
even for resectable tumors ( HCC within Milan) with transplantation in selected 
patients, on the other hand, when consider organ shortage and bulk of recipient with 
liver failure and better survival benefit from transplantation, decision making will be a 
big dilemma, so in some protocols as UNOS, one year survival should be at least 50% 
to allocate an organ to the patient. 
Transplantation have been studied for special type of tumors as hepatocellular 
carcinoma,  NET, cholangiocarcinoma, hemangioendothelioma and metastatic 
colorectal cancers with logic of better control of disease and increase survival, there is 
well-known protocols for each type of tumors as Milan , up to seven and UCSF criteria 
for HCC, Myo protocol for cholangiocarcinoma and a specific limitation in size, liver 
involvement, differentiation and age for NET and strict criteria for CRC, there is no 
universal criteria for any specific type of tumor accepted by all centers all over the 
world but there is some points in common, first of all, disease should be limited into 
the liver except for hemangioendothelioma, second, priority is for other benign liver 
conditions with more survival benefit and patient should fulfill other transplant 
prerequisites as socioeconomic issues, cardiopulmonary and so on. 
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Case base discussion panel 
 

 دکتر محمد شیرخدا
 ایران متهران مدانشگاه علوم پزشکی تهران مانستیتو کانسر ایران , بیمارستان امام خمینی اره(ممرکز تحقیقا  سرطان

 

کانسر مری با توجه به پیش آگهی و میزان باالی مر  و میر دارای اهمی  ویازه ای جها  پا وهش و    

مر  در سال در سراسر جهان میشاود.   055555سی اس . بر طبق اخرین آمارها کانسر مری سب  برر

کانسر مری از لحاظ شیوع در رتبه هشتم و از لحاظ مر  ومیر در رتبه ششم در باین کانسار هاا قارار     

میرها در کشاورهای در حاال توساعه     دارد. هشتاد درید بروز بیماری در جهان و هشتاد درید مر  و

 105زارش شده اس . در حالیکه شایوع بسایاری از اناواع کانسارها در حاال کااهش اسا  افازایش         گ

هاا در  تخمین زده میشاود. باا وجاود تماام پیشارف       2520دریدی در میزان بروز کانسر مری تا سال 

دریاد گازارش    25-10ساله در بهترین مراکاز تخصصای    0تشخیص و درمان کانسر مری پیش آگهی 

پاتولو،ی کارسینوم سلول اسکواموس بر آدنوکارسینوم برتری دارد ولی در بسیاری جوام   میشود.از نظر

توسعه یافته این نسب  برعکس شده اس . شیوع کانسار ماری در منااطق مختلاف جفرافیاایی بسایار       

 متفاو  اس .

 بندی سرطان مری از اندوسکوپی م اندوساونوگرافیم سایتی اساکن و پا  اساکن اساتفاده      جه  مرحله

میشود. در درمان کانسر مری از کموتراپیم رادیوتراپیم کمورادیاسیون همزمان وجراحی یا ترکی  موارد 

 توان بهره گرف .فوق می

موارد چالش برانگیز در مبحث کانسر مری که درپانل کنگره انساتیتو کانسار ماورد توجاه خواهاد باود       

 شامل :

 نقش محل و گرید تومورها در مرحله بندی بیماری .1

 ستفاده از اندوسونوگرافی و پ  اسکن با وجود سیتی اسکن و هزینه اثر بخشی این مودالیته هاا .2

وجود روش های مختلف درمانی شامل الف:جراحی  ب:نیوادجون  وجراحی  ج: کمورادیاسیون به  .3

 تنهایی

 روش جراحی ارجح االپاراسکوپیب یا جراحی باز( .0

ر جراحای و تشاخیص پاساخ کامال توماور باه       روش پیگیری بیماران در درمانهای جراحای وغیا   .0

 کمورادیاسیون

 نقش تومور مارکرها در تشخیص و پیگیری .0

 .خواستار نظرا  اساتید و همکاران در هنگام برگزاری پانل جه  ارتقاء علمی بحث خواهیم بود
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Chimeric Antigen Receptor T cell therapy in Oncology 
 
Amir Ali Hamidieh 
Department of Pediatric Stem Cell Transplantation, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran. 
 

For many years, the basis of cancer treatments was surgery, radiation therapy and 
chemotherapy. Upon the last 20 years, targeted therapies using monoclonal 
antibodies such as imatinib and trastuzumab that target cancer cells specifically are 
standard treatments for many cancers. Nowadays, immune cell therapies that 
strengthen the patient’s immune system to attack neoplastic cells has emerged as the 
“fifth pole” of cancer therapy. A quickly emerging immune cell therapy is called 
adoptive cell transfer (ACT): collecting and expanding patients' immune cells to treat 
their cancer. There are some kinds of ACT [Tumor Infiltrating Lymphocytes (TILs), 
editing of the T-cell Receptors (TCRs), and Chimeric Antigen Receptors (CARs)], but 
the one that is closest to producing a treatment approved by the FDA is called CAR T-
cell therapy.  The structure of CARs comprises 4 parts: 1) an extracellular antigen 
recognition region with single-chain variable fragments (scFvs), which derive from an 
antigen-specific mAb and recognize and bind specific tumor-related antigens 
independent of major histocompatibility complex (MHC) molecule restriction; 2) an 
extracellular stalk (hinge) domain that typically comprises either Fc domains or the 
spacer domain from a cluster of differentiation 4 (CD4) and CD8; 3) a transmembrane 
domain that is usually derived from CD8, CD3-ζ, CD4, OX40; and 4) an intracellular 
signaling tail including a signal-transduction component of a  TCR (CD3ζ immune-
receptor tyrosine-based activation motif domain) and/or a costimulatory receptor 
(CD28, CD27, 4-1BB, or OX40).  
Until recently, the uses of CAR T-cells have been limited to the clinical trials, largely in 
patients with hematologic malignancies. These cell therapies have nevertheless 
received the attention of scientists and also the public alike because of the remarkable 
responses they have produced in patients for whom all other treatments had stopped 
working. One CAR T-cell therapy called Kymriah was approved in August 2017 for the 
treatment of children with acute lymphoblastic leukemia (ALL), and a second, named 
Yescarta for adults with Non Hodgkin lymphomas (NHL).  
   Research on CAR T cells is continuing fast, also in patients with solid tumors. As the 
biopharmaceutical companies have become more involved in this arena, the number 
of CAR T cells, clinical trials has expanded dramatically, from only ten trials in 5 years 
ago to more than 180 in 2017. A major obstacle with solid tumors is that components 
of the tumor niche concert decelerate the host immunity. So success for treatment of 
solid tumors requires a super T cell that has been engineered to overcome the 
immune-suppressing environment of solid tumors. Work on a CAR T cell with these 
properties an “armored” CAR T cell is ongoing in some centers. In the near future, 
CAR-T therapy will take the central stage in the treatment of solid tumors. 
Keywords: Cancer, CAR-T cell, Immune cell therapy, Oncology 
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 ساله سرطان در منطقه شمال ایران 57الگوی 

 

 ( PhD) 3 ، قهرمان محمودی *( PhD) 2، محمد علی جهانی ( (B.Sc 1حکیمه مهدی زاده

 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایران..1

 ایالران  بابالل،  دانشالگاه عوالوپ ژزشالهی بابالل،     دانشالهده ژزشالهی،   موثر بر سالالمت، ژووششالهده سالالمت،   مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی .2 

                                       E-mail:drmajahani@yahoo.com)نویسنده مسئول(

 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایران.3

 

شا در نقاط مختوف جهان متاثر عوامل مختوالف بالوده و واجالد الگوشالاي     طانالگوي سر مقدمه و هدف :

ساله سالرطان در منطقاله شالمال انجالاپ دردیالده       22باشد. این مطالعه با شدف تعیین الگوي متفاوت می

 است.

انجالاپ دردیالد.    2بالا مرالربی از    1332الی  1331این مطالعه دذشته نگر که از سالهاي  روش بررسی :

شالاي آموزشالی درمالانی تابعاله     کویه بیماران جدید سرطانی مراجعه کننده باله بیمارسالتان   شا شاملنمونه

شالا بالا   شالاي منتخالب بالود. داده   دانشگاه عووپ ژزشهی بابل به عنوان مراکز ارجاع شالمال کشالور در سالال   

شالاي آمالاري   شده سپس با استفاده از آزمون  spss22استفاده از چک لیست جمع آوري و وارد نرپ افزار

 رد تحویل قرار درفت.مو

( ٪3/93بیشتر از زنالان)  3232( % 3/21مورد بیمار ثبت شده، تعداد مردان) 3121از مجموع  ها :یافته

و  111(%32/3، مري)1311(%11/11یع ترین سرطان شا در دو جنس شامل ژستان)شا. بود مورد 3932

ي مالر  ،1211(٪11/33ن )مورد بالوده اسالت. شالایع تالرین سالرطانها در زنالان، ژسالتا        123(%32/1معده)

 ، 923(٪12) معالده  مالردان،  در و مورد 211(٪32/2) معده سرطان و 291(٪13/1) رحم ،211(12/1٪)

 در سالرطان  بالروز  رونالد . است بوده مورد 223((٪13/3)ژروستات و 311(٪3/1یه)ر ، 911(٪9/11ي )مر

شالاي  ع سالرطان در سالال  یش بوده و بیشترین افزایش مربوط به سرطان ژسالتان بالود. بالین انالوا    افزا حال

 (.p–value<0/001مختوف و در دو جنس اختالف معنی داري وجود داشت )

الگوي رو به رشد بروز سرطان در منطقاله شالمال در دو جالنس زنالان و مالردان متفالاوت        گیری :نتیجه

 باشد. لذا مداخالت غربالگري و رفتاري وابسته به جنس ضروري است. می

 طان، منطقه شمالالگوي سرطان، سر کلید واژه:
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Religious Coping and Death Depression in Iranian Patients with 
Cancer: Relationships to Disease Stage 

 
Saeed Pahlevan Sharif1, Rebecca H Lehto2, Hamid Sharif Nia 3, Amir Hossein Goudarzian 4, 
Ameneh Yaghoobzadeh 5, Bahram Tahmasbi 6, Roghieh Nazari7  
1.Ph.D., Senior Lecturer,  Taylor’s Business School, Taylor’s University Malaysia, Subang Jaya, Malaysia  
2.Ph.D., Associate Professor,  Michigan State University, College of Nursing, Michigan, USA  
3.Ph.D. Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery Amol, Mazandaran University of Medical 
Sciences, Sari, Iran  
4.BSc of Nursing, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  
5.Master in Geriatric Nursing,  Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical 
Sciences, Qazvin, Iran  
6.Ph.D.  Assistant Professor, Amol School of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical 
Sciences, Sari,  Iran  
7.Ph.D. Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery Amol, Mazandaran University of Medical 
Sciences, Sari, Iran 

 
Purpose: The purpose of the study was to examine the relationships between 
religious coping and death depression in Iranian cancer patients, and to determine 

whether cancer stage moderates such relationships. 
Method: A descriptive cross-sectional study was conducted with a convenience 
sample of 482 Iranian cancer patients. Participants completed demographic and 
health, death depression and religious coping surveys. The Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) v. 20 and PROCESS v. 2.04 were used for data analysis. 
Results: After controlling for demographic and health characteristics, positive and 
negative religious coping behaviors were significantly related to the experience of 
death depression.  There was an interaction effect between negative religious coping 
and extent of disease with significant positive relationships to the experience of death 

depression. 
Conclusions: Positive relationships between negative religious coping and death 
depression were lower in patients with advanced cancer. Negative religious coping is 
more closely associated with death depression in patients with earlier stage disease 
than those with advanced stages of cancer in Muslim patients with cancer from Iran. 
Findings support assessing patients for use of religious coping strategies. Muslim 
patients who feel religiously alienated and have existential anguish may be vulnerable 
and need heightened support following diagnosis and during treatment of early stage 

cancer. 
Keywords: Cancer, Culture, Death Depression, Religious Coping 
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Development and psychometric evaluation of a Persian version of 
the Death Depression Scale- Revised: a cross-cultural adaptation 

for patients with advanced cancer 
 

by Hamid Sharif Nia1, Saeed Pahlevan Sharif 2, Rebecca H Lehto 3, Christopher Boyle 4, 
Ameneh Yaghoobzadeh 5, Omolhoda Kaveh 6,  Amir Hossein Goudarzian 7  
1.Department of Medical-Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery Amol, Mazandaran University 
of Medical Sciences, Sari, Iran  
2.Ph.D., Senior Lecturer, Taylor’s Business School, Taylor’s University Malaysia, Subang Jaya, Malaysia  
3.Ph.D., Associate Professor, Michigan State University, College of Nursing, Michigan, USA  
4.Graduate School of Education. University of Exeter, UK  
5.Master in Geriatric Nursing, Social Determinants of Health Research Center, Qazvin University of Medical 
Sciences, Qazvin,  Iran  
6.PhD Student of Nursing, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran  
7.BSc of Nursing, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  
 
Objective: The surfacing of thoughts and depressive affect associated with the 
prospect of death are prevalent among patients with advanced cancer. Because death 
cognitions and associated negative affect occur along an adaptive-less adaptive 
continuum, it is essential that valid and reliable instruments are available to measure 
death depression. The present study aimed to determine the psychometric properties 
of the Death Depression Scale among Iranian patients with advanced cancer. 
Methods: About 497 cancer patients completed a Persian version of the 21-item 
Death Depression Scale-Revised. The face, content and construct validity of the scale 
were ascertained.  Reliability was also assessed using internal consistency, construct 
reliability and intra-class correlation coefficient(ICC). 
Results: Construct validity determined one factor with an eigenvalue greater than 1. 
The model Had a good fit (χ2 (179, N = 248) = 520.345, P < 0.001; χ2/df = 2.907, CFI = 
0.916, TLI = 0.902, IFI = 0.917, SRMR = 0.049 and RMSEA = 0.088 (90% confidence 
interval = 0.079–0.097)) with all factors loadings greater than 0.5 and statistically 
significant. The internal consistency, construct reliability and ICC were greater than 
0.70. Convergent validity of the scale was demonstrated. 
Conclusions: Findings revealed that the Persian version of the Death Depression 
Scale-Revised Is valid and reliable, and may be used to assess and evaluate death 
depression in Iranian patients .with advanced cancer . 
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Self-care in Iranian Cancer patients: The role of Religious Coping 
 

Amir Hossein Goudarzian 1, Sima Beik 2, Azar Jafari 3, Masoumeh Bagheri Nesami 4  
1.BSc of Nursing, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  
2.MSc graduated of biostatistics, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  
3.Nursing Student, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran  
4.Department of Medical- Surgical Nursing, Mazandaran Pediateric Infectious Disease Research Center  
(MPIDRC), Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
 

Background: There is evidence that religious and spiritual practices are related to 
physical and mental health and social support as one of the coping sources, but there 
were a lot of conflicts yet. This study aimed to investigate the relationship between 
religious coping and self-care in Iranian cancer patients. 
Methods: In this cross-sectional study (October to December, 2015) 380 hospitalized 
cancer patients, were entered to the study using accessible sampling. Data was 
collected by sociodemographic, Religious Coping (R-COPE) and Self-care 
questionnaires. The statistical package for social sciences, version 20.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) were used for data analysis by descriptive and inferential statistic 
tests (Spearman’s correlation and Generalized Linear models). 
Results: Males (48.39±13±39; CI95:46.41-50.38) are older than females (45.33±18.44; 

CI95:42.79-47.87). Based on the results of Spearman correlation analysis, there was a 
positive and significant correlation between self-care and positive religious coping 
and there was a significant relationship between self-care and history of cigarette 
smoking (p<0.05). 
Conclusions: It seems that improving the level of positive religious affiliation can be 
effective on self-care of cancer patients. Of course, it is necessary to conduct these 
studies with greater scale and more different societies to be achieved more reliable 
results about the effects of religious coping on self-care behaviors in cancer patients. 
Keywords: Self-care, Cancer, Religious coping, Iran, Patients. 
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 ( Prosopis spاثر ضد سرطانی عصاره های آلی برگ درخت کهور )

 (HT-29علیه سلول سرطانی کولورکتال )

 

 سمیرا جاللی نژاد
 ایران ،تهران ،درمانی شهید بهشتی،دانشگاه عووپ ژزشهی و خدمات بهداشتی ،چوي ژزشهیدانش

 

میویون مرگ و میالر در جهالان مقالاپ سالوپ را      9/ 1در حال حاضر سرطان کولورکتال با  سابقه و هدف:

دارد. امروزه یافتن مواد ضد سرطان طبیعی  جهت جوودیري از بروز سالرطان مالورد توجاله اسالت. دیالاه      

باشد. دراین تحقیق، خالوا  ضدسالرطانی بالرون تنالی     از دیاشان بومی  ایران در حاشیه جنوب میکهور 

 شاي آلی برگ دیاه کهور مورد بررسی قرار درفت.عصاره

برگ دیاه کهور از حاشیه دریاي عمان جمع آوري و بعد از شستشو در سایه خشک شد.  روش تحقیق:

سط حالل شاي متانول، اتیل استات و کوروفالورپ باله   درپ ژودر برگ خشک تو 21جهت عصاره دیري از 

 RPMI( در محیط  HT-29ساعته استفاده شد. سوول شاي سرطانی کولورکتال )  29صورت غوطه وري 

شاي مختوالف عصالاره   درجه کشت شد و سپس با غوظت 33درصد سرپ جنین داوي در دماي  11بعالوه 

ارزیالابی   MTTشا بالا رو   ار شدند.  توان زیستی سوولمیوی درپ در میوی لیتر( تیم 1و  1/ 1،  11/ 1) 

شاي طبیعی به عنوان شاشد استفاده شد. جهت بررسی آماري از آزمون آنالیز واریانس یالک  شد. از سوول

 طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

 دنالد  سوول شاي سرطانی کولورکتال مرگ سالوولی معنالی داري را نسالبت باله شالاشد نشالان دا        ها:یافته

 (p<0.05          درصد زنده مانی سوول شالاي سالرطانی بالا غوظالت رابطاله معهالو. داشالت. غوظالت .)1111 

میهرودرپ در میوی لیتر عصاره متانولی برگ کهور بیشترین اثر سمیت سوولی را نسبت به شالاشد نشالان   

ی لیتر بالود .  میهرودرپ بر میو 1/  329 ±2/  11عصاره متانولی برابر با  LC50میزان ).  p<1/  12داد ) 

برابالر بالا    LC50میهرودرپ در میوی لیتر عصاره کوروفرمی و اتیل استاتی با  1111ژس از متانول، غوظت 

 .خوا  سمیت سوولی نشان دادند 2/  319 ±3/  21و  2/  299 3±/  39

نتایج نشان داد که عصاره متالانولی بالرگ کهالور داراي اثالرات ضالد سالرطانی قالوي عویاله          نتیجه گیری:

تواند به عنوان یالک  باشد که ژس از مطالعات تهمیوی درون سوولی میشاي سرطانی کولورکتال میسوول

 منبع بالقوه براي تهیه داروشاي ضد سرطانی مد نظر قرار دیرد.

 ، سمیت سوولی، عصاره MTTسرطان کولورکتال، برگ کهور،  کلمات کلیدی:
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 دریایی قرمز اثر ضد سرطانی و ضد اکسیدانی عصاره های آلی جلبک 

(Halymenia porphyraeformis( علیه سلول سرطانی کولورکتال )HT-29) 

 

 علی طاهری
 دانشیار فرآوري محصوالت شیالتی، دانشگاه دریانوردي و عووپ دریایی چابهار، چابهار، ایران 

 

و امروزه سرطان یهی از دالیل اصوی کاشش جمعیت در جهان است. داروشالاي موجالود    سابقه و هدف:

شیمی درمانی عوارضی به شمراه دارد و امروزه یافتن مواد طبیعی با خوا  زیست فعال و بدون عوارض 

مورد توجه است. منابع دریایی و جوبک شاي قرمز در این زمینه به عنوان منبع ترکیبالات زیسالت فعالال    

قرمالز مالورد   مورد توجه است. در این تحقیق، خوا  ضدسرطانی و ضد اکسیدانی عصاره جوبک دریایی 

 بررسی قرار درفت.

دالرپ   21جوبک از سواحل دواتر چابهار جمع آوري، شستشو و خشالک دردیالد. سالپس     روش تحقیق:

ساعته مالورد   29شاي اتانول، اتیل استات و دي کورومتان با رو  غوطه وري جوبک خشک توسط حالل

رپ جنین داوي، ژن استرپ و در حرور س  RPMIشاي سرطانی کولورکتال با استخراج قرار درفت. سوول

 شالالاي مختوالالف عصالالاره جوبالالک قرمالالز درجالاله کشالالت و سالالپس بالالا غوظالالت 33و ژنالالی سالالیوین در دمالالاي 

و  DPPHمیهرو درپ در میوی لیتر( تیمار شد. از رو  مهار کننالددی رادیهالال آزاد    1111و  111، 11)

ضالد اکسالیدانی   ( بالراي بررسالی اثالر    Metal Chelating Activityشالته کننددی کننددی یالون فوالزي )  

ارزیابی شد. بررسی آماري با آزمون آنالیز واریانس یک  MTTشا با رو  استفاده شد. توان زیستی سوول

 طرفه و ژس آزمون دانهن انجاپ شد.

 حالذف  درصالد 13/1±2/1میهرودالرپ در میوالی لیتالر عصالاره دي کورومتالانی بالا       1111غوظت  یافته ها:

شالاي سالرطانی   سالوول (. >12/1pشترین اثالر را نشالان داد )  ی بیکنندد شالته 31/3±3/2یهال آزاد و راد

میهرودرپ بر میوالی لیتالر    211و  1111داري را نسبت به شاشد در غوظت کولورکتال مرگ سوولی معنی

یهرودالرپ  م 222/2±32/2این عصاره برابر با  LC50(. میزان p<0.01عصاره دي کورومتانی نشان دادند )

 متان، اتانول و اتیل استات بیشترین خوا  را نشان دادند.بر میوی لیتر بود. ژس از دي کورو

نتایج نشان داد که عصاره جوبک قرمز دریایی داراي اثرات ضد سرطانی بسیار خوب عویه  نتیجه گیری:

تالوان  باشد و شمچنین خوا  بسیار خوب ضالد اکسالیدانی دارد و مالی   شاي سرطانی کولورکتال میسوول

 ریزي کرد.درمان سرطان برنامه کوینیهی روي استفاده از این عصاره در و ژس از مطالعات ژیش کوینیهی

، رادیهالال آزاد،  Halymenia porphyraeformis ،MTTسرطان کولورکتالال، جوبالک،    کلمات کلیدی:

 شالته کننددی



 
 

 

75 

 بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

 خالصه مقاالت پوستر
 

 تهران، بیمارستان امام خمینی، تاالر امام خمینی/ 6936دی ماه  8الی  6
 

( Prosopis spاثر ضد سرطانی و ضد اکسیدانی عصاره های آلی نیام درخت کهور )

 (MCF-7علیه سلول سرطانی پستان )

 

 سمیرا جاللی نژاد
 ایران، تهران ،دانشجوي ژزشهی دانشگاه عووپ ژزشهی و خدمات درمانی شهید بهشتی

 

میویون مرگ و میر در بین زنالان جهالان بیشالترین    1/1در حال حاضر سرطان ژستان با  سابقه و هدف:

د توجه است. دیالاه  مرگ را ایجاد کرده است. امروزه یافتن مواد ضد سرطان و ضد اکسیدان طبیعی مور

کهور بومی نوار ساحوی جنوب ایران می باشد. در این تحقیق، خوا  ضدسرطانی و ضد اکسیدانی برون 

 تنی عصاره شاي آلی نیاپ دیاه کهور مورد بررسی قرار درفت.

آوري و بعالد از تخویاله داناله و شستشالو در سالایه      رو  تحقیق: نیاپ کهور از حاشیه دریاي عمالان جمالع  

شالاي اتالانول، دي کورومتالان و    درپ ژودر نیاپ خشک توسط حالل 21ت عصاره دیري از خشک شد. جه

شالاي سالرطانی ژسالتان در    ساعته و سپس اتوکالو استفاده شد. سوول 29کوروفورپ به صورت غوطه وري 

شالاي  درجه کشت شد و سپس با غوظت 33درصد سرپ جنین داوي در دماي  11بعالوه   RPMIمحیط 

شالا بالا رو    میهرو درپ در میوی لیتر( تیمار شدند. توان زیستی سوول 211و  111 ،11مختوف عصاره )

MTT  ارزیابی شد. از رو  حذف رادیهال آزادDPPH    و قدرت کاششی یون فوزي براي بررسی اثالر ضالد

اکسیدانی استفاده شد. جهت بررسی آماري از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمالون تعقیبالی تالوکی    

 د.استفاده ش

شالاي سالرطانی   سالوول  درصد زنده مانی سوول شاي سرطانی با غوظت رابطاله معهالو. داشالت.    ها:یافته

میهرودالرپ در   211غوظالت  (. >12/1pژستان مرگ سوولی معنی داري را نسبت به شاشد نشالان دادنالد)  

(.  p<1/ 11میوی لیتر عصاره اتانولی نیاپ کهور بیشترین اثر سمیت سوولی را نسبت به شاشد نشان داد.)

یهرودالرپ بالر میوالی لیتالر بالود. عصالاره اتالانولی بالا         م211/1±13/1عصاره اتانولی برابالر بالا    LC50میزان 

(. >12/1pی بیشترین اثر را نشالان داد) کاشش قدرت21/1±1/3یهال آزاد و راد حذف درصد  3/1±19/1

 دیده شد. شمبستگی مثبت و معنی داري بین حذف رادیهال آزاد و توانایی زیستی سوول سرطانی

نتایج نشان داد کاله عصالاره اتالانولی نیالاپ کهالور داراي اثالرات ضالد سالرطانی قالوي عویاله            گیری:نتیجه

شاي سرطانی ژستان می باشد و شمچنین خوا  بسیار خوب ضد اکسیدانی دارد و شالاید خالوا    سوول

 ضد اکسیدانی خوب منجر به خوا  ضد سرطانی باال شده است.

 ، رادیهال آزاد، قدرت کاششیMTTنیاپ کهور،  سرطان ژستان، کلمات کلیدی:
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 اثر ضد سرطانی و ضد اکسیدانی ژالتین فلس میش ماهی علیه سلول سرطانی پستان

 (MCF-7) 
 

 علی طاهری  
 دانشیار فرآوري محصوالت شیالتی، دانشگاه دریانوردي و عووپ دریایی چابهار، چابهار، ایران

 

ترین عول مرگ و میر در جهان است. امالروزه یالافتن مالواد    یعسرطان ژستان یهی از شا سابقه و هدف:

طبیعی با خوا  ضد سرطان و ضد اکسیدان مورد توجه است. ژالتین یک ژپتید زیسالت فعالال اسالت و    

تواند خوا  دارویی داشته باشد. در این تحقیق، خوا  ضدسرطانی و ضد اکسالیدانی ژالتالین فوالس    می

 میش ماشی مورد بررسی قرار درفت.

موالر اسیداستیک تیمار شد و با آب مقطر به  1/2موالر و محوول  1/1فوس ماشی با سود تحقیق: روش

 خشالک  در شالا ساعت استخراج و نموناله  1دراد به مدت ي سانتیدرجه 31در دماي ( W/V) 1:3نسبت 

درجاله کشالت و سالپس بالا      33در دماي   RPMIشاي سرطانی ژستان با ي خشک شد. سوولانجماد کن

میهرو درپ در میوی لیتر( تیمار شالدند. از رو    1111و  211، 111ي مختوف ژالتین محوول )شاغوظت

و شالته کننددی کننددی یون فوزي براي بررسی اثر ضد اکسیدانی اسالتفاده   DPPHحذف رادیهال آزاد 

س یالک  شا با رو  تریپان بوو ارزیابی شد. بررسی آماري بالا آزمالون آنالالیز واریالان    شد. توان زیستی سوول

 طرفه و آزمون تعقیبی دانهن انجاپ شد.

 1111فعالیت ضد اکسیدانی و ضد سرطانی ژالتین محوالول وابسالته باله غوظالت بالود. غوظالت        ها:یافته

ی بیشالترین  کنندد شالته13/2±2/1درصد حذف رادیهال آزاد و  31/3±2/2میهرودرپ در میوی لیتر با 

داري را نسالبت باله شالاشد در    تان مرگ سوولی معنالی شاي سرطانی ژسسوول(. >12/1pاثر را نشان داد )

ژالتالالین برابالالر بالالا   LC50میالالزان (. >12/1pمیهرودالالرپ بالالر میوالالی لیتالالر نشالالان دادنالالد)   1111غوظالالت 

شالاي طبیعالی   لیتر بود. ژالتین اثالر کشالنددی معنالی داري بالر سالوول     یهرودرپ بر میویم 32/2±122/2

 نداشت.

ش ماشی داراي اثرات ضد سرطانی نسبتاً خالوب عویاله   نتایج نشان داد که ژالتین فوس می گیری:نتیجه

شاي سرطانی ژستان مالی باشالد و شمچنالین خالوا  بسالیار خالوب ضالد اکسالیدانی دارد و شالاید          سوول

 ژپتیدشاي با خوا  ضد اکسیدانی خوب منجر به خوا  ضد سرطانی باال شده است.

 آزاد، شالته کننددی سرطان ژستان، میش ماشی، ژالتین، تریپان بوو، رادیهال کلمات کلیدی:
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Recalibration of Gail’s Model for Risk Assessment of Breast Cancer 
Among Female Adult Population in Iran: a case-control Study 

 
Sahar Rostami 1, Ali Rafei 2, Maryam Damghanian3, Zohreh Khakbazan 4, Hatef Darabi 5, 
Reza Shirkoohi 6, Farzad Maleki 7, Kazem Zendehdel 8  
1.MSc in Midwifery, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran  
2.Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3.Assistant Professor of Reproductive Health,  Department of Reproductive Health, School of Nursing and 
Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
4.Assistant Professor of Reproductive Health, Department of Reproductive Health,  School of Nursing and 
Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
5.Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
6.Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
7.Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
8.(Corresponding author) Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical 
Sciences, Tehran,  Iran 

Correspondence: kzendeh@tums.ac.ir*  
 

Background: Since the increasing incidence and mortality rate of breast cancer, it is 
substantial to evaluate the individualized risk of developing the disease among Iranian 
population in order to prevent the disease and adopt risk reduction strategies for 
high-risk women in clinical practice. There are several models for estimating the risk 
of developing breast cancer. Gail is .the most widely used. 
Methods: Based on a case-control study on a total of 1917 Iranian females including 
942 patients with breast cancer and 975 control subjects, we calculated Gail score for 
both groups by using BCRA (Breast Cancer Risk Assessment) package of R Statistical 
Software. According to the cut-off point of 1.67, participants were categorized as high 
or low risk and accordingly the sensitivity and specificity of the model were 
calculated. Risk score cut-off values were obtained using a receiver operator 
characteristic (ROC) curve and the discriminatory accuracy of the model was 
expressed as the area under the ROC curve (AUC). Eventually, optimal cut- .off point 
and its corresponding Youden's Index was estimated. 
Results: Considering the 5 years risk of breast cancer according to Gail model, based 
on the cut-off point of 1.67, the sensitivity and specificity of the model was 17.52% 
and 96.12% respectively. Whereas the AUC was obtained 0.56. According to ROC 
curve analysis and by using Youden's Index, the optimal cut-off point for clinical use 
was obtained 0.83 which was found to represent the best specificity (70%) and 
specificity (73%) for predicting breast cancer. Using this value AUC was 0.70. 
Conclusion: Based on the above results, it may be reasonable to recommend that 
employing the current version of the Gail model, with the cut-off point of 1.67, for 
breast cancer risk assessment will underestimate the risk of cancer development in 
Iranian women. Though application of the same version with a cut-off point of 0.83 
can acceptably predict the risk with .a maximum sum of sensitivity plus specificity  
Kywords: Breast cancer, risk assessment, Gail model. 
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Estimation of survival in women diagnosed with breast cancer 
with cure survival in West- Azerbaijan and East-Azerbaijan 

Provinces 
 

Mohammadpour, M.1  Yaseri, M., 2Entezar Mahdi, R., 3Mahmoodi, M,.4 

1.MSc. in Biostatistics, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health,  Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran, marziyemohammadpour86@gmail.com.  
2.Ph.D.  Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health,  Tehran 
University of Medical Sciences, Tehran, Iran. m.yaseri@gmail.com.  
3.Ph.D Assistant Professor, Department of Health and Social Medicine, medical School, Urmia University of 
Medical Sciences,Urmia, Iran, r_entezar_mahdi@yahoo.com.  
4.Ph.D.  Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran, mahmoodim@tums.ac.ir  
 

Introduction: Breast cancer is one of the most prevalent cancers in women and is the 
second cause of mortality due to cancer in women, with lung cancer being the first. 
Methods: In this study we followed all the cases for 5 years, patients from West-
Azerbaijan and East- Azerbaijan Provinces that diagnosed with breast cancer in 2009 
and 2010 that attended to health cares. Using multivariate cure cox model for the 
influence of variables in this study. 
Results:  In this study 171 cases which suffering from breast cancer had the mean age 
of 55. 9±12. 9 and the range of 23 to 89 years, in time of cancer diagnosis. Mean of 
patients follow-up was 51.  7±23. 4 months with range of 11 days to 78 months. 
Overalls 52 death occurred and patient survival rate of 5 years was estimated 60. 6 
percent. Eventually the two variables which are economic status and emergency 
hospitalization were found the two factors of pre-warning in long term survival of 
patient suffering from breast cancer. 
Discussion:  Due to the findings, it seems using cure model in patients suffering from 
breast cancer was better than classical survival models. 
Keywords: breast cancer, survival analysis, cure models 
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Evaluation of Oxidative Stress Biomarkers in Patients with 
Medullary Thyroid Carcinoma and Compared to Healthy Subjects 

 
pouria mohammadi  
M.Sc. in Medical Biotechnology, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan,  Iran 

 
Background and Aim: Medullary thyroid carcinoma is a malignant tumor originates 
in the thyroid parafollicular cells derived from neural crest cells and include about 
10% of all thyroid cancers. Although many factors are involved in the development 
and progression of cancer, most recently, the role of oxidative stress in the 
pathogenesis of cancer is highly regarded. In the present study the enzyme activity of 
catalase and total antioxidant capacity in patients with medullary thyroid carcinoma 
were measured and compared with healthy subjects. 
Methods: In this case-control study, patients with medullary thyroid carcinoma, 
whose cancer was confirmed with findings of CT and pathological data and treatment 
has yet been done to them, were enrolled as a case group. Then, from family members 
of patients who were healthy people was invited to patriated as a control group. 
Demographic and anthropometric data of patients included age, sex, marital status; 
smoking and medical history, medication use, height and weight were recorded. Then 
5 ml blood of all participants was taken for measuring the activity of catalase and total 
antioxidant capacity were obtained and findings were compared. 
Results: No statistical difference was observed in the demographic and 
anthropometric data between cases and controls and groups were matched (P<0.05). 
The final MTC group included 16 (41%) males and 23 (59%) females with a mean age 
of 30.6±11 years old, and the control group included 20 (47.6 %) males and 22 (52.4 
%) females, with a mean age of 31.6±12 years old. Serum total antioxidant capacity 
(p=0.001), and catalase (p=0.001) levels were found to be significantly lower in the 
MTC patients than controls. 
Conclusion: In this study, total antioxidant capacity and catalase levels in patients 
with medullary thyroid carcinoma was decreased. These preliminary findings suggest 
that oxidative stress may be associated with medullary thyroid carcinoma or increase 

the risk of developing the disease. 
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Katacalcin (PDN-21) Serum Level in Patients with Medullary 
Thyroid Carcinoma: Case- Control Study 

 
Pouria Mohammadi  
M.Sc. in Medical Biotechnology, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 

 
Background and Aim: Healing Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) heavily relies on 
its early detection. Since the current genetic procedures for diagnosis takes 
reasonable cost and time,  studies to find and introduce biochemical biomarkers have 
been conducting. In this study, the measurement of serum katacalcin (PDN-21) a 
biochemical biomarker has been conducted in patients with moderate thyroid cancer 
and has been compared to healthy people. 
Methods: This is a case-control study, which patients with modular thyroid 
carcinoma who have not yet been treated have been invited to participate as a case 
group as well as healthy subjects as the control group. Demographic and 
anthropometric data including age, sex, marital status, smoking, history of disease and 
drug use, height and weight of patients and healthy subjects were recorded. 
Subsequently, all participants received 5 ml of blood for measuring serum katacalcin 
by using an ELISA kit and data were compared with appropriate statistical test. 
Results: Ninety subjects with MTC in the case group and 90 healthy subjects in the 
control group were evaluated. Demographic and anthropometric data were matched 
between the case and control groups (P <0.05). The MTC group consisted of 39 men 
(43.3%) and 51 women (56.7%) with a mean age of 29.7±12.8 years, and the healthy 
group included 42 (46.7%) men and 48 (53.3%) women with a mean age of30.5±11.2 
years. The results of ELISA test showed that the mean serum level of katacalcin in 
patients was 80.76±7.45 μg/L and in the healthy subjects was 17.87±0.87 μg/L. 
Significant differences were observed between the serum concentration of katacalcin 
in the control and MTC groups (p=0.001). 
Conclusion: In the current study, the serum levels of katacalcin had significantly 
increased in patients with moderate thyroid carcinoma compared to the healthy 
subjects. These preliminary findings suggest that katacalcin can be associated with 
medullary carcinoma of .thyroid, and further studies are needed in this area for more 

accurate examination. 
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 بررسی ارتباط بین گیلیکوولین با سرطان پستان در زنان شهرستان اردبیل

 

  3ساسان تاالنه، 2مرتضی حکیمیان  ،1رامین نوری

 یران ا ‐ی واحد اشر اسالم ازاد دانشگاه ‐یست شناسی ز دژارتمان ‐کارشناسی ارشد ژنتیک .1

 یران ا ‐ی واحد اشر سالما ازاد دانشگاه ‐یست شناسی ز دژارتمان ‐کارشناسی ارشد ژنتیک .2

 یرانا ‐ی واحد اشر اسالم ازاد دانشگاه ‐یست شناسی ز دژارتمان‐کارشناسی ارشد ژنتیک .3

 

باشالد.  شاي جهان میدرصد از کل سرطان33سرطان ژستان به عنوان اولین سرطان مرگ اور و با شیوع 

کیوو دالتونی است.این مارکر در  21 شا و یک دیویهو ژروتییني لیپوکاییندیویهوولین عروي از خانواده

شاي غدد طبیعی و بدخیم در خارج از سیستم تولید مثوی، مانند غدد ژارابرونهویال و غدد عروق و سوول

شود. شدف از این مطالعه بررسالی ارتبالاط بالین دیویهالوولین بالا سالرطان       سیاالدنوماي ژانهرا. بیان می

 باشد.ژستان در زنان شهرستان ارومیه می

باشد. بیان مارکر دیویهوولین تحالت  نمونه سرطان ژستانی می 111جامعه ي اماري ما شامل  کار: روش

بالراي مالارکر دیویهالوولین     DAKOرنگ امیزي ایمونوشیستوشیمی با شیوه استاندارد مربوط به سیسالتم  

 انجاپ درفت.

 13مهاجم لوبالوالر و  نمونه سرطان  91نمونه مورد بررسی مثبت براي دیویهوولین  111از میان  نتایج:

 3مورد سرطان مهاجم الکتال بودند که داراي نتایج منفی مارکر دیویهالوولین بودنالد و از میالان حالدود     

 مورد غدد لنفاوي دردیر با سرطان ژستان با مارکر دیویهوولین مشاشده شد.

لنفالاوي بالا   مارکر دیویهوولین می تواند به عنوان یهی از مالارکر شالاي شناسالایی در غالدد      گیری:نتیجه

 سرطان شاي لوبوالر و لوکتال مورد استفاده قرار دیرد

 ایمونوشیستوشیمی -یپو کالین ل –یویهوولین د –سرطان ژستان  کلمات کلیدی:
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 با سرطان کبد در استان اردبیل Bویروس هپاتیت  Pers2بررسی ارتباط بین جهش در 

 

 3 ساسان تاالنه، 2رامین نوری  ،1مرتضی حکیمیان

 یران ا ‐ی واحد اشر اسالم ازاد دانشگاه ‐یست شناسی ز دژارتمان ‐ناسی ارشد ژنتیک کارش.1

 یران ا ‐ی واحد اشر اسالم ازاد دانشگاه ‐یست شناسی ز دژارتمان ‐کارشناسی ارشد ژنتیک .2

 یرانا ‐ی واحد اشر اسالم ازاد دانشگاه ‐یست شناسی ز دژارتمان‐کارشناسی ارشد ژنتیک .3

 

 Hepadnaviridaeویروسی است که کوچک و ژوشش دار که متعوق به خالانواده ي    Bت ویرو. شپاتی

شالاي  ژوی مراز و ژروتیین Coreو    xشاي باشد و ژروتیینمی 2/3kbاست. طول آن  2/3است. طول آن 

ممهن است باعث بروز سرطان  Pers2شاي ایجاد شده در ناحیه ي کند جهشسطحی ویرو. را کد می

بالا سالرطان     Bویالرو. شپاتیالت    Pers2دف از ایالن مطالعاله بررسالی ارتبالاط جهالش در      کبد شالود. شال  

 باشد.( میHCCکبد)

  DNAباشالد. اسالتخراج   نفر فرد مبتال به سرطان کبد مالی  92ي اماري ما شامل جامعه روش انجام کار:

ر تهثیر دردید سپس وجالود موتانالت د   PCRتوسط  Pers2به رو  نمهی صورت درفت .توالی ناحیه ي 

 بیماران نسبت به دروه کنترل مقایسه دردید.

مشالاشده دردیالد.    Pers2اي در سطح کدون آغالازي  نفر داراي موتاسیون نقطه 3از دروه بیماران  نتایج:

مشاشده شد.  Pers2ي شا حذف چندین آمینواسید در انتهاي آمینی ناحیهنفر از ایزوله 13شمچنین در 

 =OR =0/89  Cl  1/13 -شالاي طبیعالی باله صالورت    شموزیگوت براي شموزیگوت جهش یافته در مقابل

   OR =0/56     Cl=0/38   28/1شاي طبیعی به صورتو براي شتروزیگوت نسبت به شموزیگوت  0/27

 محاسبه شد.

  B cellو Tcellشالاي  ، نوتیال   Pers2بر اسا. نتایج بدست امده در اثر حذف در موتانالت   گیری:نتیجه

شالاي  ي خود این موتانتشوند که به نوبهفرار از سیهل تنظیمی ایمنی بدن می شوند که باعثحذف می

Pers2 ( باعث تجمع رتیهولوپ آندوژالسمیERشده که باعث غیر مستیم تهثیر شپاتیت می )شود 

 ، سرطان کبد، موتانت، جهش B، شپاتیت  Pers2 کلمات کلیدی:
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 رفی طب تسکینی بررسی تاثیر آموزش مدیریت درد با رویکرد مع

 بر میزان رضایت بیماران از کاهش درد
 

 4مهدی هرورانی ،3محبوبه سجادی ،2منصوره علی اصغرپور ،1فهیمه داودآبادی 

 fahimedavodabady@gmail.com دانشگاه عووپ ژزشهی اراک .1
 دانشگاه عووپ ژزشهی تهران.2

 دانشگاه عووپ ژزشهی اراک.3

 دانشگاه عووپ ژزشهی اراک.9
 

 

درد یهی از مهمترین مشهالت بیماران مبتال به سرطان میباشد که اغوب داراي شدت متوسالط   قدمه:م

باشد. عویرغم انواع داروشاي ضددرد و راشنماشاي موجود شم چنان بیمالاران از تسالهین درد   تا شدید می

اجالزاي مهالم   خود ناراضی شستند. درد بروي سالمت جسمی و روانی بیماران تاثیر زیادي دارد. یهالی از  

درمان سرطان، مراقبت تسهینی می باشد. این نوع مراقبت کیفیالت زنالددی بیمالار و خالانواده را بهبالود      

باشالد. در ایالن   بخشد. یهی از رویهردشاي مراقبت تسهینی براي بیماران مبتال به سرطان آموز  میمی

یت بیمالاران از کالاشش   مطالعه تاثیر آموز  مدیریت درد با رویهرد معرفی طب تسهینی بر میالزان رضالا  

 درد سنجیده شد.

بیمالار بسالتري در بیمارسالتانهاي دانشالگاه عوالوپ       31در این مطالعه کارآزمالایی بالالینی،    روش بررسی:

ژزشهی اراک از طریق نمونه دیري در دستر. انتخاب و به شیوه بووک بندي باله طالور تصالادفی در دو    

جوسه آموز  حروري بصورت انفرادي به افالراد  1دروه آزمون یا کنترل قرار درفتند. در طی یک  شفته 

اي درجه 111تا  1دروه آزمون داده شد. میزان رضایت بیماران از کاشش درد به درصد توسط خط کش 

تجزیاله و تحویالل    spss 16شا با استفاده از نرپ افالزار  شفته ژس از مداخوه سنجیده شد. داده 1و  3قبل، 

 شد.

د و معرفی طب تسهینی بروي میزان رضایت بیماران از کالاشش درد  آموز  کامل مدیریت در ها:یافته
شفتاله ژالس از    1و  3سبب بهبود نتایج رضایت بیماران در دروه آزمون بعالد از   و P <0.001تاثیر داشت 
 مداخوه شد.

آموز  مدیریت درد به بیماران، معرفی طب تسهینی و اصالال  باورشالاي غوالط بیمالاران      نتیجه گیری:
زان رضایت بیماران از کالاشش درد مالی شالود. آمالوز  یهالی از واالایف اصالوی و مهالم         سبب افزایش می
شالود کاله باله بیمالاران و     باشد، کم شزینه و مقرون به صرفه است. به ژرستاران توصالیه مالی  ژرستاران می

 مراقب وي آموز  در زمینه مدیریت درد و معرفی طب تسهینی داده شود.

 تسهینی، رضایت، درد آموز  مدیریت درد، طب های کلیدی:هژوا
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Potential role of bupropion sustained release for cancer-related 
fatigue: A double-blind,  placebo-controlled study 

 
Sarah Mousavi*1 , Farzaneh Ashrafi2 , Mohammad Karimi2 
1.Associate Professor, Department of Hematology and Oncology, School of Medicine, Isfahan University of 

Medical Sciences, Isfahan, Iran  |  

2.Pharm D. student, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,  Isfahan University of Medical 
Sciences, Isfahan, Iran 
Corresponding Author: Dr Sarah Mousavi  
Email: s.mousavi@pharm.mui.ac.ir 
 

Background: Cancer-related fatigue (CRF) is very common and can be experienced at 
all stages of disease and in survivors. CRF causes patients more distress than pain or 
nausea and vomiting. Different pharmacologic interventions have been evaluated for 
the management of CRF. The purpose of this study was to determine the efficacy of 
bupropion sustained release (SR) as a treatment for fatigue in patients with cancer. 
Methods: In this randomized, double-blind, placebo-controlled trial, patients with 
fatigue due to cancer were randomly assigned to either 150mg daily of bupropion SR 
or matching placebo.  The primary endpoint was the changes in average daily fatigue 
from baseline to week 4 using .the Functional Assessment of Chronic Illness-therapy- 
Fatigue (FACIT-F) questionnaire . 
Results: 40 patients were randomly assigned to treatment with bupropion SR or 
placebo (20 in each group). Analysis of covariance (ANCOVA) showed a significant 
improvement in fatigue and quality of life in the bupropion group compared to 
baseline (P=0.000). Secondary outcome, including depression, severity of fatigue and 
performance status didn’t show .significant difference between groups. Generally, 
bupropion SR was tolerated well. 
Conclusion: Four weeks of 150 mg bupropion SR improve fatigue significantly in 
cancer patients. Bupropion has potential as an effective and safe pharmaceutical agent 
for treating .CRF 
Keywords: Fatigue, Cancer, Bupropion, Clinical trial 
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Limitations and solutions in precision medicine for Breast cancer 
 
 behnoosh tasharrofi  
Department of Medical Genetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
 

Introduction and aim: Breast cancer has caused many questions for researchers on 
the metastasis feature due to its diverse genetic and histologic molecular profiles and 
metastatic aspects of this cancer are one of the big challenges that every patient and 
doctor faces to find the best treatment. It is necessary to apply the drug development 
regarding this type of diversity so that both the patient will suffer the least physical 
and mental damage and incur the least cost as well as the doctor will be able to treat 
effectively and purposefully; this will not be possible except by examining the 
individual profile of each cancer. 
Method: Identification of driver mutations, for example, has also remained as the 
biggest challenge and Development of a bioinformatics tools can help solve this 
problem along with evaluating the pathway activation and dependency. The 
occurrence of the secondary resistance, such as ESR1 mutations following Endocrine 
Therapy raises further challenges.  Ultra-Deep sequencing and the examination of 
circulating tumor DNA can cause early detection of the genetic events, including the 
resistance and awareness of the combination therapy. The practical issues also create 
the main limitations for the personal medicine progress like the low incidence of most 
genomic alterations and the number of the screened. 
Conclusion: We discuss these limitations and their solutions, including increasing the 
number of the patients who are examined to detect their genomic variations, 
categorizing the genomic variations in different pathways and developing the 
experiments in the field of personalized .medicine 
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بررسی آگاهی مردان شاغل در بیمارستان در مورد غربالگری سرطان پروستات در 

 8877بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

 

 4*، مهدی بلوایه 3، سهیال خداکریم 2، محمد رضا رزاقی 1طیبه مرعشی 

 هید بهشتیی شژزشه عووپ دانشگاه– بهداشت دانشگده ‐. استادیار وشیات عومی1

 ی شهید بهشتیژزشه عووپ دانشگاه–یمارستان شهداي تجریش ب ‐. جرا  ومتخصص بیماریهاي کویه و مجاري ادرار2

 ی شهید بهشتیژزشه عووپ دانشگاه– بهداشت دانشهده ‐.استادیاروشیات عومی3

 بهشتی)نویسنده مسوول(ی شهید ژزشه عووپ دانشگاه– بهداشت دانشهده ‐*. دانشجوي کارشناسی ارشد آموز  بهداشت9

Email:balvayehmehdi@yahoo.com  

 

سرطان ژروستات، شایعترین سرطان بدخیم در مردان بوده و بعد از سرطان ریه دومین  سابقه و هدف:

عوت مرگ ومیر انواع سرطان، در مردان است. درتوصیف اژیدمیولوژي سرطان ژروستات، آن را بیمالاري  

میالزان آدالاشی در    مطالعات نشان داده اند که ارتباط قابل تالوجهی بالین   دانند. برخیقابل ژیشگیري می

مورد غربالگري سرطان ژروستات و انجاپ آن وجود دارد.لذا مطالعه حاضر با شدف تعیین آدالاشی مالردان   

شاغل در بیمارستان در مورد غربالالگري سالرطان ژروسالتات در بیمارسالتانهاي منتخالب دانشالگاه عوالوپ        

 انجاپ شد. 1332سال ژزشهی شهید بهشتی در

این ژووشش یک بررسی مقطعی از نوع توصالیفی تحویوالی اسالت . ابالزار مالورد اسالتفاده        مواد و روشها:

ژرسشنامه ژووششگر ساخته بود که شامل سواالت مربوط به متغیرشاي دمودرافیک و آداشی نسالبت باله   

 نفر مورد بررسی قرار درفتند. 111ات بود. با استفاده از رو  نمونه دیري تصادفی تعداد سرطان ژروست

درصد)از ژاسخ  11نفر)  11سال بود.  3/  19با انحراف معیار  23میانگین سن ژاسخ دشنددان  ها:یافته

 33/  19راد دشنددان سابقه خانواددی ابتال به سرطان ژروستات را ذکر کردند. میانگین نمره آدالاشی افال  

بود و سطح دانش ژاسالخ دشنالددان ارتبالاط معنالاداري بالا سالن، تعالدادافرادخانواده،         21از حداکثر نمره 

وضعیت بیمه تهمیوی و سابقه خانواددی ابتال به سرطان نداشت. در حالی که آداشی با میزان تحصیالت 

 باالتر، درآمد و وضعیت بیمه ارتباط معناداري نشان داد.

این مطالعه نشان داد که برنامه ریزي واجراي مداخالت آموزشی بالا تمرکالز بالر رفتارشالاي      گیری:نتیجه

مناسب جهت ژیشگیري از سرطان ژروستات ضروري است.لذا بردزاري کالسهاي آموزشالی بالراي افالراد    

 درمعرض خطر واستمرار این آموزشها توصیه می دردد.
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     7785ر رده سلول سرطانیبررسی سمیت باکتریوسین الکتوباسیلوس رامنوسوس ب

 MTTبه روش 

 

  3حمداهلل شریفی ،2رضا طالبی ،1میثم خدایاری
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، دروه میهروبیولوژي، ارومیه، ایران. .1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، دروه میهروبیولوژي، ارومیه، ایران. .2

 هده داروسازي، دروه فارماکولوژي، ارومیه، ایران.دانشگاه عووپ ژزشهی ارومیه، دانش.3
 

شاي شنگفتی از نظر اجتماعی امروزه سرطان به عنوان یهی از معرالت سالمتی نوع بشر، شزینه مقدمه:
شالا بالوده و   اقتصادي و روحی به جامعه انسانی وارد کرده است. سرطان دومین عامل مرگ و میالر انسالان  

شود. ادالر  ي در بزردساالن محسوب میادرار –ي شایع دستگاه تناسوی شاسرطان مثانه از جموه سرطان
شالا بالراي درمالان    شاي مورد استفاده در شیمی درمانی در حال حاضر یهالی از مالرثر تالرین رو    چه دارو

شالاي طبیعالی   عوارض جانبی و آسیب بافالت ، باشد ولی از یک سو اثرات سمی شیمی درمانیسرطان می
شالاي تومالوري مقالاوپ از مهالم تالرین      ي دیگر از سالوي دیگالر، ژیالدایش سالوول    شا و از سوتوسط این دارو
شالا از جمواله مالواد ضالد سالرطانی      باشد. باکتریوسالین شا براي درمان افراد مبتال به سرطان میمحدودیت

شالاي خالارج سالوولی    اند. این مالواد مالاکرومولهول  نوینی شستند که توجه محققین را به خود جوب نموده
 شوند.شاي مختوف باکتریایی تولید میشستند که توسط دونه

شاي از کوهسیون سوولی انیستیتو ژاستور ایران و محیط 2133شاي سرطانی رده سوول ها:مواد و روش
برابالر   CFUشا با فرانسه تهیه شد. این سوول biowestشاي مرتبط با آن از شرکت کشت سوولی و محوول

شالاي  ساعت آنهوباسیون، با غوظالت  29وقیح شد و ژس از خانه ت 31شاي ژویت شاي در چاشک 119×2با 
(  باکتریوسین اسالتخراج شالده از الکتوباسالیوو.     111و  ppm 25،  21،  111،  211،  911مختوف ) 

 MTTساعت تیمالار شالد، سالپس میالزان تالاثیر باکتریوسالین از طریالق آزمالون          29رامنوسو. به مدت 
 سنجیده شد.

آمده با افزایش غوظت باکتریوسین الکتوباسیوو. رامنوسو. میزان شاي به دست : بر اسا. یافتهنتایج
شالا  درصالدي سالوول   19شالاشد مالرگ    ppm 800یابد و در غوظت شاي سرطانی افزایش میمرگ سوولی
 شستیم.

با توجه به اثبات تاثیر مهالاري باکتریوسالین الکتوباسالیوو. رامنوسالو. بالر رده       بحث و نتیجه گیری:
شالاي صالورت درفتاله در خصالو      ژووشش و شمچنین نتایج سایر ژووشش در این 2133سوول سرطانی 

تالوان از ایالن   شاي تهمیوی مالی توان دفت درصورت انجاپ ژووشششا میتاثیرات ضدسرطانی باکتریوسین
 ماده به عنوان یک داروي کمهی و تهمیوی در روند درمان سرطان مثانه استفاده نمود.

 وو. رامنوسو.، رده سوولی ترانزیشنال کارسینوما، ژروبیوتیکباکتریوسین، الکتوباسی کلمات کلیدی :
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Long nonecoding RNA PVT1: 

 راهکاری نوین در درمان هدفمند لوسمی لنفوبالستی حاد
 

 4 امیر آتشی، 3فاطمه روح اهلل  ،2مهین نیکوگفتارظریف ،1نرجس یزدی

1.Department of Molecular Genetics, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University Tehran,Iran  |  

2.0Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion 
3.Medicine,Tehran, Iran  Department of Molecular Genetics, Tehran Medical Branch, Islamic Azad 

University,  Tehran,Iran  |  

4.Stem cell and Tissue Engineering Research Center, Shahroud University of Medical Sciences,  Shahroud, Iran 

 
( نقالالش مهمالالی در LncRNAغیالالر کالالد کننالالده طویالالل ) RNAشالالاي موهالالول هاادف: بیااان ملااوله و
سالت، امالا   شالا مشالخص نشالده ا    LncRNAشا دارند. ادر چه تاکنون عموهالرد دقیالق   ژاتوفیزیولوژي سوول

شا از طریق تنظالیم فراینالدشاي  اژالی ژنتیالک، رونویسالی و      دشند که این موهولشاي اخیر نشان مییافته
اند که تغییالر در بیالان   کنند. مطالعات فراوانی نشان دادهترجمه در عموهردشاي حیاتی سوول دخالت می

lncRNA شا مشاشده شده است.  شا در بسیاري از بدخیمیPlasmacytoma variant translocation 1 (PVT1 )
واقع شده و به دلیل مجالاورت بالا    1باشد که ژن آن بر روي کروموزوپ شاي کویدي می lncRNAیهی از 
شالاي  شا از جموه سالرطان سالینه و رحالم و سالرطان    ، میان کنش آن در بسیاري از سرطانMYCآنهوژن 

 دستگاه دوارشی دزار  شده است.

در لوسالمی   PVT1ن مطالالب، در ایالن ژالووشش باله بررسالی نقالش       بالا توجاله باله ایال     هاا: مواد و روش
زمیناله کالاشش سالطح بیالان       siRNA-PVT1لنفوبالستیک حاد ژرداخته شد. به این منظور با استفاده از 

PVT1  در رده سوولیJurkat  ي سوولی منشا درفته از سوولهاي لوسمی لنفوبالستی حالاد( فالراشم   )رده
شاي مالذکور باله رو  فووسالایتومتري مالورد بررسالی قالرار درفالت.         شد و سپس میزان آژوژتوز در سوول

 Real Time PCRباله رو    jurkatدر دو دروه کنترل و  سالوول     MYCو  PVT1شمچنین میزان بیان  
 سنجیده شد.

، قبالل از  Jurkatشالاي  در سوول PVT1نتایج حاصل از آزمایشات حهایت از بیان باالي  ها:نتایج و یافته
انالد میالزان آژوژتالوز در    شا نشالان داده ، در مقایسه با دروه کنترل داشت. شمچنین یافتهsiRNAدرمان با 
داري نسالبت باله دالروه کنتالرل     قرار درفته بودند، افالزایش معنالی   siPVT1شایی که تحت درمان با سوول
 داشت.

نقالش مهمالی در بقالاي     PVT1شاي تحقیق، مشالخص شالد کاله    با توجه به  نتایج و یافته نتیجه گیری: 
توانالد طالول   می lncRNA( درلوسمی لنفوبالستی حاد داشته و جوودیري از بیان این jurkatشاي )وولس

میتوانالد باله    PVT1شاي شاي بدخیم لوسمی را کوتاه تر نماید. در نهایت استفاده از مهارکنندهعمر سوول
 قراردیرد.عنوان راشهاري نوین در درمان افراد مبتال به لوسمی لنفوبالستی حاد تحت بررسی 

 درمان شدفمند ،آژوژتوز،siRNA، ، لوسمی لنفوبالستیک حاد، pvt1:هاکلید واژه
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Evaluation of the spinal cord NTCP calculations in radiotherapy 
treatment planning systems when changing the photon dose 

calculation algorithms 
 

Nasibeh Kavousi 1, Hassan Ali Nedaie 2, Somayeh Gholami 3, Mahbod Esfahani 4  
1.Department of Medical Physics and Medical Engineering, Faculty of Medicine, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran.  
2.Radiotherapy Oncology Research Centre, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran  
3.Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, Tehran University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran  
4.Radiotherapy Oncology Research Centre, Cancer Institute,  Tehran University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran; Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, Tehran University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 
Imam Khomeini Hospital, Tehran .University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
 

Background and aim: Due to limitations and uncertainties in dose calculation 
algorithms, different algorithms can predict different dose distributions and dose-
volume histograms for the same treatment. This can be a problem when estimating 
the normal tissue complication probability (NTCP) for patient-specific dose 
distributions. It is essential to verify that the calculated NTCP values from the TPS are 
in agreement with the model they are based on and taking into consideration the 
uncertainties of these models. The objective of this work was to examine the spinal 
cord NTCP calculations obtained from dose calculation algorithms (DCA). 
Materials and Methods: The methodology was based on International Atomic Energy 
Agency TEC-DOC 1583, using the commercial CIRS phantom. The phantom was 
scanned, using computed tomography and tests were planned on three-dimensional 
treatment planning systems (TPSs). The four dose calculation algorithms used were 
the Clarkson (Clkr) and Superposition (SP) algorithms employed by PCRT3D, and the 
pencil beam convolution (PBC)  and anisotropic analytical algorithm (AAA) employed 
by Eclipse. The dose volume histograms (DVH) for spinal cord were calculated for 
each DCA, separately. For IAEA test packages, the spinal cord NTCPs were calculated 
according to the DVHs, using Lyman radiobiological models (LKB). 
Results: The calculated dose distributions and the corresponding DVHs change with 
the dose calculation algorithm of the TPS. Changing the algorithm without the 
derivation of new model parameters caused changes in the NTCP value of up to 8 
percentage points for the case studied. 
Conclusions: The results denote that it is required to consider verification of 
radiobiological calculations in the treatment planning systems in addition to 
dosimetric verification, in the IAEA TPS commissioning. 
Keywords: Treatment planning system, Dose calculation algorithm, NTCP, spinal cord 
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Association between Different Types of Allergy Disorder and 
papillary thyroid carcinoma Risk:  Case-control Study in Iran 
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1. Assistant Professor of Surgical Oncology, Department of Surgery, Cancer Institute, Tehran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran. 
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4. Assistant professor of surgical .oncology. Tehran university of medical sciences.Cancer institute 

 
Background: There are many debates about that whether allergy increases or 
decreases the risk of cancer. There are limited investigations about the relation of 
papillary thyroid cancer and allergic states, and no one have studied this in Middle 
Eastern countries and Iran. Based on the variation of allergens in different parts of the 
world, the results of this study which is conducted in Iran could be valuable. 
Method: This case-control study was in Tehran between 2014-2015.Cases were 
selected among papillary thyroid cancer patients. Controls were opted from other 
patients who have been admitted because of diseases other than any cancer. Asthma, 
allergic rhinitis, atopic dermatitis food allergy and drug allergy were compared 
between two groups after they were matched together. International Study of Asthma 
and Allergy in Childhood (ISAAC) questionnaire was used for allergy diagnosis. 
Results: In this study 112 participants had been evaluated. Fifty nine were in case 
group and fifty three in control one. Despite scattered cases that asthma, dermatitis, 
food and drug allergy, were detected in, it did not led to any considerable difference 
between cases and controls. However, allergic rhinitis was reported in one of the 
cases and seven control ones which signifies remarkable difference (p=0.04). 
Conclusion: Based on the growing evidence of the immune system role in the 
prevention and treatment of cancer and also the widespread exposure of human being 
to different allergens, investigating the effect of allergy in preventing or causing 
cancers has its own value. It is anticipated that using more accurate allergy definition 
and adding specific biomarker measurements will put an end on controversies and 

uncover the relationship between allergy and cancer. 
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Classification of lesion type in breast cancer using artificial neural 
network and mammography image feature 
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Introduction & Aim: There are different biomarkers to detect and classify breast 
cancer, but they may be obtained invasively. Image biomarkers are newly advanced 
markers which extracted from mammography images and can be used to diagnosis, 
prognosis and classify breast cancer. The aim of current work was to test these 
biomarkers using artificial neural network (ANN) for classification of malignant and 
benign breast cancer 
Methods: This retrospective study was done on mammography image dataset 
including 408 malignant and 435 benign breast cancer patients (843 patients). 
Different image features such as fractal dimension, shape density, margin, mass, and 
convexity were extracted mammography and were used as input for ANN machine 
learning approach. Two ANN classifier including multilayer-perceptron (MLP) and 
radial basis function (RBF) were used to classification of benign and malignant breast 
cancer. Sixty six percent of data was recruited as test and remained was used as train. 
Results: Our results for accuracy, area under the curve, recall and precision for MLP 
were 80.42, 85.6,  80.4 and 80.5 and for RBF were 74.56, 82.7, 74.6 and 77.5 
respectively. 
Conclusion: Image classification using image features based on artificial intelligence 
is advanced technique which demonstrated high precision and yielded good accuracy. 
Using these methods, breast cancer malignancy can be detected more accurate and 

reduce invasive method such as biopsies. 
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Novel Propylthiouracils for Detection of Thyroid Cancer 
Biomarker 
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Background: Early–stage detection of cancers is crucial to decide efficient therapies 
for patients. Detection of expressed proteins as biomarkers in the early-started 
tumors could help to recognize cancer initiation.1 Therefore, designing novel 
detectors for these biomarkers are important. Laboratory testing of hyperthyroidism 
is a way of thyroid cancer detection, in which thyroid peroxidase (TPO) enzyme is 
overexpressed. 6–Propyl–2–thiouracil (PTU) is an antithyroid drug of 
hyperthyroidism treatment, which inhibits the TPO function.2 By this advanatge, 
novel PTU derivatives would be propesed in this work for detection of the 
overexpressed TPO biomarker of the thyroid cancer. 
Method: Novel F, Cl, Br, and I halogenated PTU derivatives have been designed in this 
work by the in silico processes. The most related known lactoperoxidase (LPO) 
structure from PDB has been used as the biomarker instead of the unknown TPO.3 
Then, molecular docking has been done to achive the purpose of this work by 
investigating the potent interactions between the novel PTU ligands and the LPO 
biomarker. 
Results: The evaluated energies of ligand–biomarker indicated stronger interactions 
for the halogenated PTUs than the original one, in which the strongest one is for the 
interaction of Br–PTU with LPO (–5.53 kcal/mol). Hydrogen bonds and hydrophobic 
interactions between PTU ligands and amino acids of LPO biomarker could play 
dominant roles of detection, which could be highlighted by the ligand structural 
modifications. 
Conclusion: As a concluding remark, the halogenated PTUs (Br–PTU; as the most 
favorable one) could be proposed for detection of the thyroid cancer biomarker. 
Keywords: Thyroid cancer; Propylthiouracil; Biomarker; In silico 
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Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Propolis 
Oral Solution for Oral Mucositis in Patients Receiving 

Radiotherapy for Head and Neck Cancer 
 

Dodge S1, Dastan F2, Ameri A3 
1.School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
(Email: samaneh.dodge1992@gmail.com) 
2.Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 
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Background: Oral mucositis (OM) is one of the most debilitating and troublesome 
acute side effects of radiotherapy. It profoundly affects quality of life (QoL) which 
increases morbidity, mortality and contributes to rising health care costs. The 
mucositis pain can be as severe which requires hospitalization and use of parenteral 
opioid analgesics and as a result, causes the interruption of the planned cancer 
therapy. The aim of this clinical trial was to evaluate the efficacy and safety of propolis 
oral solution in prevention of radiation-induced oral mucositis. 
Methods: In this double-blind placebo-controlled trial, 30 head and neck cancer 
patients were randomized to use 20 ml of propolis (0.8 mg/ml) or placebo oral 
solution three times a day, for 5 weeks during radiotherapy. Clinical OM, dysphagia, 
pain scores and analgesic use were assessed weekly by blinded investigators during 
the 5 weeks radiotherapy period, using validated scales. 
Results: Thirty subjects were randomized to the propolis or control group, which 
were similar with respect to oral hygiene, tumor location, radiation dose and 
concomitant chemotherapy. In both arms, mucositis and pain scores decreased over 
the course of radiotherapy. Data analysis of NCI-CTC criteria showed significant 
difference between two groups in severity of mucositis in the third (p=0.03), fourth 
(p=0.02) and fifth (p=0.02) week of treatment. However; WHO scale determined that 
the propolis significantly reduced the maximal mucositis grade at second (p=0.03) and 
third (p=0.03) week. There were no adverse events attributed to propolis use. 
Conclusions: Propolis oral solution can be considered as an effective, safe and well-
tolerated medication for prevention of radiation-induced oral mucositis and 
alleviating its symptoms. 

Keywords: Oral mucositis; propolis; head and neck cancer; radiotherapy. 
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 ارزیابی بیمار جهت انجام شیمی درمانی
 

 اسفندیار عسگری
 سوپروایزر آموزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(, مسئول رسیدگی به امور پرستاری انستیتو کانسر

 

هیای  دهید  سیلول  هایی را که تکثیر سریع سلولی دارند مورد هدف قرار میی شیمی درمانی تمامی سلول

ها از اولین سلول هایی هستند کیه بیه دنبیال    های سفید، گلبول های قرمز و پالکتولخونی شامل گلب

یابند  این کاهش درست چند روز بعد از هر دوره شیمی درمانی است و بیمیار  شیمی درمانی کاهش می

 کند  را مستعد به عفونت ، کم خونی و یا خونریزی می

های ژی و ازمایش خون و ارزیابی سیستماتیک سیستمقبل از هر شیمی درمانی می بایست جواب پاتولو

 بدن انجام شود  

گرچه در بیمارانی که سابقه مشکل قلبی ندارند احتمال بروز عوارض قلبی کم است اما همواره بایید بیه   

ها )دکسی روبیسین، اپی روبیسین( و هرسپتین می تواننید عارهیه قلبیی    خاطر داشت که آنتراسیکلین

 .ابراین قبل از شروع به درمان بیمار می بایست به لحاظ سالمت قلب ارزیابی شودداشته باشند  بن

های مورد نظر شامل: سوابق دارویی و آلرژیکی،بررسی کامل عوارض و یا تیاییرا  مثبیت   از دیگر فاکتور

 باشد که همگی ارزیابی شیده و بایید  های قبلی، تغییرا  روحی و روانی میحاصل از شیمی درمانی دوره

 مستند سازی گردد  البته به بیمار باید فرصت الزم برای پرسش و پاسخ نیز داده شود  

بیمارانی که نوبت مراجعه جهت تزریق دارو دارند نییز در صیور  عیدم مراجعیه از طیرف پرسیتار بایید        

 ود شپیگیری گردند  در این مقاله به معرفی مارد ارزیابی بیمار در قبل از شیمی درمانی پرداخته می
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 معرفی استانداردهای خاص بخش شیمی درمانی

 

 علیرضا خورشاهیان
 مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره ( -سوپروایزر بالین انستیتوکانسر 

 

 عییواملی درونییی مثییل   % 01طبییق اعییالم سییازمان بهداشییت جهییانی و آمارهییای بدسییت آمییده از     

فاکتورهایی با منشا بیرونیی   % 01( و     بیماریها و  ،دخانیا ،عفونت ،استرس ،جنس ،فنوتیپ ،) ژنتیک

(     غیاا و ، هیوا  ،خاک ،فضا ،ها با آن سروکار دارند و کانسروژن هستند مانند ) آب) محیطی ( که انسان

سرطان رو به افزایش است و شیمیدرمانی به عنوان یکی از روشهای میویر و رایید در درمیان و کنتیرل     

 یدا کرده و مورد توجه اساتید قرار گرفته است    سرطانها جایگاه مهمی پ

توانید بطیور مسیتقیم و غییر مسیتقیم در      درمانی نییز میی   عملکرد صحیح و استاندارد سازی در شیمی

های اجرایی و کنترل بیماری سرطان نقش داشته باشد و همچنین در ایجاد محیطی سالم و بدون برنامه

حتی پزشکان نیز مویر جلیوه کنید  در ایین کارگیاه شیرای        آلودگی و استرس برای پرسنل پرستاری و

پزشک مقیم و پرسیتار مسیئول شییفت و هیواب  و خی  مشیی اجراییی در         ،سرپرستار ،مسئول بخش

 ،مراقبت اولیه و یانویه از بیماران و همچنیین اسیتانداردهای فیزیکیی و از نظیر ایمنیی      ،ارزیابی ،پایرش

( و هود بیولوژیک بخش که همگیی در اعتباربخشیی    Clean Roomامکانا  عمومی و اختصاصی مثل ) 

 بیمارستانها نیز مورد ارزیابی  قرار دارد عنوان خواهد شد  

راه اندازی بخش اختصاصی شیمیدرمانی نیاز اساسیی ییک واحید سیرطان اسیت و عملکیرد صیحیح و        

د شییمیدرمانی در  استاندارد سازی در شیمیدرمانی الزمیه آن میی باشید   بایسیتی اسیاس ایجیاد واحی       

بیمارستان پایرنده بیماران پس از تشخیص سرطان و شروع برنامه شییمیدرمانی طبیق حیدود منیاطق     

شهر )جمعیت ( باشد هر چند که استاندارد در مورد وجود متخصص , پرسیتاران دوره دییده و سیسیتم    

ه مداخلیه  حفاظتی مناسب و چیدمان زمانی پرسنل در شیفت کاری بخیش هیای شییمیدرمانی همیشی    

کرده و با چک لیستهای تهیه شده واحد ارزیابی وزار  بهداشت و درمان این مهم را بررسیی میی کنید    

ودر سطح آموزش و درمان خدمتی بهینه را توصیه می کند تا انیدکی بیشیتر بیه قلیه رفییع اسیتاندارد       

 نزدیک شویم   انشاهلل  
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 آموزش به بیمار تحت کموتراپی )قبل ،حین،بعد(

 

 اس فراهانی وروانیعب
Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 

 

 برند  شیمی درمانی، معالجه سرطان با استفاده از داروهایی است که سلول بد خیم را از بین می

کنند درمارد ذیل می در این مقاله به اقداما  مراقبتی در اشخاصی که داروهای شیمی در مانی در یافت

مراقبیت از   شود وهچنین درموارد قبل از گرفتن دارو واحتیاطا  حین تزییق و عنوان نمونه پرداخته می

 های الزم داده خواهد شد  مسیر رگ آموزش

  پیشگیری از عفونت : .1

 بهداشت خوب شستن دشتها توس  بیمار ، خانواده و اعضای تیم بهداشتی

 استامینفون   عدم استفاده از آسپرین و

 از مصرف صابون و عطر در نقاط ملتهب پوست خوداری کنید .2

 از آب ولرم جهت شستشو استفاده کنید  

 از لباس پنبه ای استفاده کنید

 بهداشت دهان : .3

 مسواک نرم استفاده نمایید   

 ساعت در طی شب قرقره نمایید   6ساعت در طی بیداری و هر  2با سرم نمکی هر 

 ا  و تکه هایی یخ برای ترشح بزاق استفاده نمایید  از ماست اب نب

 در صور  التهاب غشای دهان از مخلوط نیستاتین ، سرم نمکی و یک بیحس کننده استفاده نمایید  

 از مصرف غاا های ادویه دار ، گرم و غااهایی که نیاز به جویدن زیاد دارند خوداری کنید

 رم بررسی نمایید  حفر ه دهان را روزانه از نظر قرمزی و تو

 حداقل رساندن یا جلو گیری از ریزش مو.-4

 دقیقه بعد از شیمی در مانی   01دقیقه قبل و 01استفاده از کیسه یخ در ناحیه سر 

 استفاده از کاله گیس و مژه مصنوعی  

 اجتناب از شامپو زدن شانه زدن و برس کشیدن موها به طور مکرر

 است و مجددا موها رشد می کنند  بدانیم ریزش مو از عوارض درمان 

 تهوع و استفراغ :-5

 دقیقه قبل از شیمی درمانی 01تا 01استفاده از داروهای هد استفراغ 



 

 

101 

 بیست و هشتمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

 

 رستاریاالت پخالصه مق
 

 تهران، بیمارستان امام خمینی، تاالر امام خمینی/ 6936دی ماه  8الی  6
 

 کنددریافت کافی مایعا  که سطح دارو رادر خون رقیق می

 استفاده از عاا هایی که تهوع را به حداقل میرساند  

 بهبود تغذیه :-6

 ر کالری اسفاده نماییداز عاا های پر پروتئین و پ

 غاا با حجم کم و دفعا  بیشتر داده شود

 از مایعا  استفاده شود اما بهتر است همراه با غاا مایعا  کمتر نوشیده شود

 خستگی و عدم تحمل نسبت به فعالیت :-7

 در طی روز قبل و بعد از فعالیت جسمانی استراحت نمایید

تیه را کمتیر نماییید در میورد لیزوم ماننید، پخیت و پیز و         در طی شب بیشتر بخوابید، ساعت کار در هف

 نگهداری از فرزندان به بیمار کمک شود  

 امکان خطر خونریزی-8

خونریزی طوالنی از زخم و وجود خون در مدفع استفراغ و خلی  بیه پزشیک ییا      در صور  خونمردگی،

 پرستار اطالع دهید از ریش تراش برقی به جای تیغ استفاده کنید  

لیتیر مایعیا  اسیتفاده     0دقیقه فشار دهید در صور  نداشتن محدویت روزانیه   5تزیق وریدی را محل 

 نمایید  

 از مصرف داروهای که در انعقاد دخالت دارند )آسپرین ( اجتناب کنید  

 حجم استفاده نمایید  های و غااهای پراز ملین

 دهید   در صور  تغییر در وهعیت هوشیار ی به پزشک یا پرستار اطالع
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 معرفی رژیم های شایع شیمی درمانی
 

 مرداویج صابری

 سوپروایزر بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی )ره(
 

های از دیر باز کموتراپی یکی از چند راه مبارزه با سرطان شناخته شده است و با پیشرفت دانش از رزیم

میانی راه خیود را در مبیارزه بیا انیواع سیرطانها       تک دارویی به سمت رزیمهای چند دارویی و مرکیب در 

 گشوده است 

در مبحث تقدیمی به چند رژیم شایع در اییران کیه در ارتبیاط بیا سیرطانهای شیایع در اییران هسیت         

میپردازیم و همچنین در باره رژیم های شییمی درمیانی جدیید مبیاحثی اراویه خواهید شید  از جملیه         

مد نظر ایین    کانسر معده و   برست و هوچکین وغیر هوچکینی وهای جدید در مورد درمان کانسر رزیم

مقاله خواهد بود  استفاده از داروهای شیمی درمانی عالوه بر مزایای درمیانی عوارهیی را نییز بیر بیمیار      

تحمیل مینماید که اشنایی همکاران با این عوارض و پیش بینی و کنترل این عیوارض مسییر درمیان را    

 نماید  رمانی هموار تر مینماید و نتیجه مطلوب مورد نظر درمانگر را حاصل میبرای بیمار و تیم د

رزیم های مورد بحث در این مقاله بیشتر شامل داروهایی است که در فرموالری داروییی اییران موجیود    

میباشد ویا به نوعی در بیشتر رژیم های درمانی نقش داشته و بیشتر همکاران درگیر با شییمی درمیانی   

 ها سرو کار دارندنآبا 

داروهای مورد استفاده از عوارض داروها و نحوه مقابله بیا آن نییز مختصیر     بنابر این عالوه بر ذکر رژیم و

 توهیحی اراوه خواهد شد
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 دسترسی به عروق
 

 علی محمد شمسی

 تهران پزشکی علو خمینی)ره(دانشگاه امام بیمارستان سوپروایزر
 

هیروری   مهارتهیای  از یکیی  داروهیا،  و مایعیا   رسیاندن  بیرای  ورییدی  سیستم به دستیایی یا گرفتن رگ

 وریید  دسترسی به به نیازمند مد  طوالنی تراپی بیوتیک آنتی و درمانی شیمی . آیدمی شمار به پرستاری

 و اکستراوازیشین  اسیت  زییاد  محیطیی  ورییدهای  تخرییب  و ترومبوفلبییت  احتمال و باشدمی مطمئن باز

 ورییدهای  به پزشک است  که هروری گاهی لاا.شودمی نکروز و تاول ایجاد سبب درمانی میشی داروهای

 فمیورال  داخلیی،  کالویین ،ژیگیوالر   سیاب  های ورید طریق از معمول بطور که کند پیدا دسترسی مرکزی

 اسیت  میوده ن رفع را نواقص که این آمده بازار به خاصی وسایل امروزه .نمایند می گااری کاتتر به اقدام....و

 از خیا   ای حفیره  ییا  عمیده  یا شریان مرکزی ورید به ورود و بیمار پوست زیر در آن نمودن تعبیعه با که

 از ناشیی  عیوارض  و محیطی عروق به بدون آسیب را نیاز مورد ای تغایه و درمانی ،مواد ،خون ها دارو بدن،

 جیای  پوسیت  زییر  کامیل  بیه  که هستند وسایلی کاشت، قابل دار کاتتر های رسانند  پور  می بیمار به آن

 .نمایند فراهم را وریدی سیستم ،به تکرار قابل و مد  طوالنی دسترسی مسیر قادرند یک آنها .گیرند می 

 عروق طوالنی که زمانی در مناسب و باال جریان با خونی عروق به دسترسی مسیر یک نمودن فراهم :هدف

 درمیانی فراوردهیای   شییمی  برای .باشندمی مشکل دچار محیطی ،TPN تجویز خون، نمونه گرفتن مد ،

 .است باال ویسکوزیه با مایعا  و خون
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 استانداردهای آماده سازی داروهای شیمی درمانی
 

 حسین مالاسماعیلی
 سوپر وایزر بالینی انستیتو کنسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

 

یماران تحت شیمی درمانی ، آماده سازی داروهای شیمی با توجه به عمومیت هعف سیستم ایمنی در ب

ها در کنار بخشیهای  باشد با وجود کلین رومدرمانی مستلزم رعایت نکا  بهداشتی و ایمنی بیشتری می

انکولژی این نکته مهم تا حدود زیادی محقق گردیده است  لیکن در بعضی از مراکز که بیروش قیدیمی   

ایمنیی   ای شیمی در مانی انجام میشود الزم است نکیا  بهداشیتی و  ودر خود بخش آماده سازی داروه

هیود   شیلد و کامال رعایت شود استفاده از وسایل پروتکتیو شامل گان، ماسک مخصو ، دستکش ویژه،

 باشد مجهز به فیلترهای اولپا یا هپا توس  پرستارآماده کننده داروها هروری می

کردن داروها کامال الزم میباشد  بطور مثال داروهایی مانند  همنا داشتن اطالعا  کافی از چگونگی حل

اگزالی پالتین و کی لیکس که صرفا باید با حالل سرم دکستروز حل شیوند و بهییو وجیه داخیل سیرم      

نمکی ریخته نشوند  خود نکته مهمی در رعایت ایمنی بیمیار و پییش گیرییی از اتیالف بیهیوده داروهیا       

 میباشد 

و ها نیز از نکا  بسیار مهم میباشد مثال دارویی بنام ابرکسان که حاوی میاده ای  چگونگی حل کردن دار

مانند یک قالب کره میباشدپس از اهافه کردن حالل نمکی  باید نیم ساعت بحال خیود رهیا شیود و از    

تکان دادنهای شدید باید پرهیز شود چون موجب کف کردن داخل وییال شیده و کیار آمیاده سیازی بیا       

 روبرو میشود   مشکل عمده

نکته دیگر شامل کاور کردن دارهایی مانند دی تی آی سی که عالوه بر نیاز کاور برای سرم حیاوی ایین   

 داره باید از ست سرمهای تیره رنگ نیز استفاده شود   

 در این مقاله به احتیاطا  ایمنی در آماده سازی کلیه داروهای شیمی درمانی پرداخته میشود 
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Nausea and vomiting. neuropathy in cytotoxic agents. 
 
Vida chehri  
Vida.chehri@hot mail.com, Institute cancer Imam Khomeini hospital complex  
 

Side effect in chemotherapy & radiotherapy 
At first vomiting 
2nd . nouropathy 
Third mouth washing 
 Complications of bone marrow transplantation 
 Early toxicity 
 Late toxicity 
 Immediately following TBI dizziness, nausea and vomiting develop in varying 

intensities. 
 CINV 
 Chemotherapy, triggers receptors in the brainstem and GI tract, which results in 
the sensation of nausea; when severe enough, the reflex of emesis is mediated 
through the autonomic nervous system. 
 Serotonin receptor 3[5-HT3] (5-hydroxytryptamine 3)  have central role 
  Serotonin receptors in entero chromaffin cells of the stomach send afferent 
signals to the chemoreceptor trigger zone of the brainstem. 
  Additional nerve pathways are recruited via neurons with 5-HT3 receptors and 
a variety of other neurotransmitters, which signals the vomiting center to initiate 
the vomiting reflex.  
 The chemoreceptor trigger zone and vomiting center can also be directly 
stimulated via the presence of circulating toxins or chemotherapy in blood or 
cerebrospinal fluid. 
 BY THE WAY anxiety before chemotherapy 
 Impair quality of life . weight loss  
 Hand foot syndrome e.g. in  xeloda therapy  or taxanes 
   

 
Key words: chemotherpy. Brain reseptors. vomoting. Nouropathy 
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 عوارض کموتراپی و رادیوتراپی در درمان با داروهای ضد سرطان
 

 ویدا چهری 
 رستان انستتیو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینیسرپرستار بیما

 

تیرین آنهیا   عوارض متعددی گریبانگیر بیماران در این را وجود دارد که بنده در ابتدا بیه شیایع  مقدمه : 

تهوع و استفراغ که جزئ عوارض تاخیری و حتی حاد و آنی بیماران است   یانیا به نروپاتی در درمان بیا  

راکی که عوارض تاخیری است   یالثا بهداشت دهان و دندان بیماران که یک مورد تزریقی و خو داروهای

حیاتی در بیماران در حین شیمی درمانی و رادیو تراپی است کیه جیرئ عیوارض تیاخیری اسیت ولیی       

 باشد  زودرس هم می

ل تهوع های مغزی نروترانس میترها در کنترل استفراغ و تهوع می تواند کمک کننده و حتی دلیگیرنده

باشند و با شناخت آنها می توان از داروها و رفتارهای خا  در این راسیتا  کمیک گرفیت تیا بیه بیمیار       

درکنترل تهوع و استفراغ  کمک شیود   تزرییق داروهیایی ماننید تاکسیانها   پالتیین هیا و کاپسییتابین         

میی توانید عیوارض    خوراکی بخصو  و حتی مصرف بعضی از مواد غاایی حین رادیو تراپی و کموتراپی 

عصبی و حساسیتی را در بیماران بیشتر کنید از جملیه حمایتهیایی کیه الزم دارد پیشیگیری و درمیان       

می تواند کمک بسزایی در درمان بیمار کند تیا از ایین عارهیه     hand . footنروپاتی و شناخت سندروم 

ی از میواد غیاایی و   سالمت عبور کند   مصرف مایعا  و شستشوی مناسب دهان و مصرف نکردن بعضی 

مراقبت نوبتی و روزانه بیماران می تواند کمک شایانی جهت کاهش عوارض و حتی نبود عوارض دهیانی  

 باشد  

 تهوع و استفراغ   نروپاتی   شستشوی دهان  مفاهیم کلیدی :
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 شرایط نگهداری و حمل استاندارد فراورده های دارویی

 

 دکتر پگاه مرادی
Cancer institute, Tehran university medical science, Tehran, Iran  

 

های دارویی، از جمله داروهای شیمی درمانی در حفظ سالمت و با توجه به نقش منحصر به فرد فرآورده

ها مصرفی جامعه ، شرای  نگهداری، انبارش و حمل ونقیل ایین فیراورده هیا از اهمییت وییژه ای       هزینه

ر جهت حصول اطمینان از سیالمت و کیفییت اینگونیه فیراورده هیا و ارتقیا       برخوردار است  بدین منظو

خدما  دارویی در بیمارستانها رعایت مجموعیه ای از اسیتانداردها و هیواب  میرتب  بیا شیرای  بهینیه        

باشد   از جمله موارد قابل بحیث در زمینیه   نگهداری فراورده های دارویی و تجهیزا  پزشکی الزامی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد :  نگهداری و توزیع فرآورده های دارویی می استاندارد های

 شرایط نگه داری فرآورده های دارویی:-1

شرای  نگهداری داروها باید مطابق با توصیه های درج شده روی برچسب الصیاقی محصیوال  ییا طبیق     

نسبت به حرار ، رطوبت یا نیور   دستورالعمل شرکت وارد کننده یا کارخانه سازنده باشد    داروهایی که

داری شوند که عوامل ماکور در آن محی  به راحتی تحت  حساس می باشند باید در محوطه هایی  نگه

 کنترل بوده و قابل تنظیم باشند    داروهای زنجیره سرد باید در شرای  مناسب نگهداری شوند 

 ویژگیهای یخچالهای استاندارد  دارویی -2

 کات دریخچالهای استاندارد داروییرعایت برخی ن -3

 دستور العمل های انبار -4

 وماشین های توزیع: تجهیزات -5

تجهیزا  وماشین های مورد استفاده برای اجراء عملیا  توزیع،انبار نمودن یا حمل ونقل محصوال   •

و از  دارویی باید مناسب باشند وهیو گونه ایرا  منفی روی پایداری وصحت بسیته بنیدیها از ییک سیو    

سوی دیگر روی کیفیت محصوال  نگاارد  همچنین محموله ها را از هر گونه آلودگی محیطی محافظت 

 نماید  از ماشین های اختصاصی  برای توزیع وحمل داروها باید استفاده شود

: دارو باید دارای ایربخشی، سالمت و کیفیت مناسب باشد، لیاا در ایین فراینید مصیرف کننیده،       نتیجه

کننده، توزیع کننده و وهع کنندگان قانون با یکدیگر به نسبت وظایف مشروحه خیود در فرآینید   تولید 

تضمین کیفیت دخیل بوده و مسئولیت دارند  در این راستا رعایت روش هیای بهینیه انبیارش و توزییع     

 فراورده های دارویی سهم بسزایی را دارا می باشد    
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