یا من اسمهُ دواء و ذکرهُ شفاء
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امام خمینی /...به کوشش محمدرضا آشتیانی؛ [برای] دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مرکز تحقیقیا سیرنان
انستیتو کانسر ايران ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره) ،مرکز انستیتو کانسر ايران.
تهران :انتشارا رسانه تخصصی.1۳۱8 ،
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 ...مجموعه کتابهای جامع رسانه تخصصی؛ چهارصد و هفتاد و هشتمین.
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Cancer -- Congresses
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دانشگاه علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی تهران
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دانشگاه علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی تهران .انستیتو کانسر .مرکز تحقیقا سرنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدما بهداشتی درمانی تهران .انستیتو کانسر
فیپا

سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران
به کوشش  :محمد رضا آشتیانی
امور اجرایی و بازرگانی  :حمید رضا اسکندری
صفحه آرایی و امور هنری  :فرزانه وحدت بهروتی
نوبت چاپ  :اول9318 /
شابك 178-066-413-214-5 :
تیراژ :
این کتاب به صورت رایگان در اختیار کلیهی شرکت کنندگان در کنگره و متعاقباً سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط قرار میگیرد.

چهارصد و هفتاد و هشتمین عنوان از مجموعه کتابهای جامع رسانه تخصصی
نشاني  :خیابان انقالب ،نرسیده به میدان فردوسي ،کوچه کندوان ،پالک  ،8طبقه همکف ،واحد همکف

تلفن 90766930790-33363666-33363766 :
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پیام رییس کنگره
دکتر حبیب اهلل محموزاده

در راستای رسالت انستیتو کانسر به عنوان قطب علمی سرطان کشوور بوه ظنروور
ارتقاء سطح علمی جاظعه پزشکی ،سی اظین کنگره سالیانه انسوتیتو کانسور صریوتی
بسیار ارزشمند جهت ارائه آخرین دستا ردها ( )Updateعلمی جهان در زظینههای
گوناگون انکولوژی ظی باشد.
کنگره اظسال ر یکرد دقیق تری به ظولکوالر انکولوژی نقش پزشوکی بیموار ظروور
( )Personalized Medicineدر درظان کنترل سرطان دارد.
از دیگر یژگیهای کنگره اظسال بررسی چالشهای تشخیصی درظان سورطانهوای
شایع نقش اخالق در پزشکی است.
ضمن تشکر سپاس از دبیران علمی اجرایی سوایر ظسولولین برگوزار کننوده ،از
همه اساتید همکاران گرانقدر دعوت بعمل ظیآید تا با ظشارکت تبادل تجربیوات
ارزشمندشان جهت هر چه پربار تر کردن کنگره حضور بهم برسانند.
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پیام دبیر علمی کنگره
دکتر سید امیر حسین امامی

هوالحکیم

همکاران ارجمند
رشته انکولوژی با زیر شاخههای آن در دهه گذشته در حال رشد سریع ر ز اصز نی
ظیباشد .این رشد ر ز اصز ن حایل کشف اطالعات رشد تماظی عریهها بخصوص
علوم پایه پزشکی اسوت .ظروور دیگور رشوته انکولووژی بور هوماصزایوی همککوری
ظتخصصین رشتههای بالینی دخیل ،بویژه ظدیکال انکولوژی ،رادیوتراپی انکولووژی
سرجیکال انکولووژی در تصومیمگیوریهوای ظشوترد در ظوورد بیمواران اسوت .در
سیاظین کنگره سالیانه انستیتوکانسر سعی برآن داریم تا با نگاهی به رشتههای پایه
بویژه یر س شناسی ظیکر بشناسی نگواهی کوتواه بوه اصقهوای آینوده درظوان
پیشگیری در انکولوژی بپردازیم .از سوی دیگر سعی شده است تا با توجوه یوژه بوه
پانلهای ظولتی دیسیپلینری نقش تعاظلی گر ههای بوالینی در تصومیمگیوریهوا را
تقویت کنیم .اظید است که همگام با رشد ر زاصوز ن علموی ،شواهد بهبوود ضوعیت
سالظت بیماران آحاد جاظعه باشیم.
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ارکان کنگره

دکتر سید امیر حسین امامی

دکتر حبیب اهلل محموزاده

دبیر علمی کنگره

رییس کنگره

دکترکامران رودینی
دبیر اجرایی کنگره
اعضای کمیته علمی بر اساس ترتیب حروف الفبای فارسی

دکتر آر ین آریان
دکتر صرید آزظوده اردالن
دکتر صرناز آظوزگارهاشمی
دکتر اظیرظرسن اظاظی
دکتر پویان اظینی شکیب
دکتر ستاره اخوان
دکتر صاضل الهی
دکتر نسرین احمدی نژاد
دکتر هادی احمدی آظلی
8
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دکتر سپیده اظید اری
دکتر صرشته انسانی
دکتر سعید اظانپور
دکتر ظرسن اسکندبد
خانم ظرضیه احمدی
آقای حسن احسانکر
دکتر ظرمد بابایی
دکتر علیرضا باری
دکتر ظرمدرضا بدیعی

سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران

دکتر غالظرضا توگه
دکتر حسن توصیقی ز اره
دکتر علی جعکریان
دکتر اظیرظرسن جالئی صر
دکتر بهناز جهان بین
خانم یدا چهری
دکتر ایرج حریرچی
دکتر پیمان حداد
خانم زهرا خراسانی
آقای علیرضا خورشاهیان
دکتر ظرمدرضا دبیری
دکتر پر یز دریایی
دکتر جهانگیر راصت
دکتر کاظران ر دینی
دکتر ظریم رحمانی
خانم ظعصوظه رحیمی
دکتر احسان زابلی
دکتر کاظم زنده دل
دکتر سمانه ساالر ند
دکتر رهام سالک
دکتر ظنوچهر سرداری
دکتر احسان سلطانی
دکتر حید سلیمانی
دکتر صرهاد سمیعی
دکتر صرید ن سیرتی
دکتر صرهاد شاهی
دکتر ظرمد بهکام شادظهر
دکتر رضا شاه سیاه

دکتر غزاله شاکر
دکتر رظضانعلی شریکیان
دکتر عباس شکوری
دکتر شهریار شهریاریان
دکتر بیژن شهبازخانی
دکتر ظرمد شیرخدا
دکتر رضا شیرکوهی
خانم ظاریا شعبانی راد
دکتر هژیر یابری
دکتر ظرمدرضا یالری
دکتر ینمبر یدیقی
دکتر ناهید یدیقی
دکتر هانا یکار
دکتر ظعصوظه یکایی
دکتر سیدرضا یکائی نودهی
دکتر نادر یکریان
آقای ظردا یچ یابری
دکتر ظاظک طهماسبی
دکتر ظهرشاد عباسی
دکتر علی عرب خردظند
دکتر صرشته عاظلی
دکتر ابراهیم عصمتی
دکتر ظهدی عقیلی
دکتر اصسانه علی خایی
دکتر راظش عمرانی پور
دکتر نیکزاد عیسی زاده
آقای اسکندیار عسگری
دکتر نصیر صخار
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دکتر صرشید صرهان
دکتر سعید صرزانه صر
دکتر ظژگان صر تن
دکتر ظصطکی صرزین
دکتر ظرمدظهدی صیض آبادی
دکتر عطا قراجه ای
دکتر رضا قلعه تکی
دکتر حسین قناعتی
دکتر علیرضا قنادان
دکتر اردشیر قوام زاده
دکتر علی کاظمیان
دکتر کاظبیز کاظیاب حصاری
دکتر بیتا کالغچی
دکتر ظنوچهر کیهانی
خانم الهام کرظی
خانم ظرجان کالنتری
دکتر ظرضیه گمار
دکتر ظعصوظه گیتی
دکتر ظرضیه لشکری
دکتر سهیال ظانی صر
دکتر ظرمدعلی ظرققی
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دکتر حبیب اله ظرمودزاده
دکتر ظهدی ظرمدنژاد
دکتر اصسانه ظداح یکائی طرق
دکتر ظازیار ظطیعی لنگر دی
دکتر صرید ن ظعماری
دکتر ظازیار ظقصودلو
دکتر ظرمدرضا ظیر
دکتر ر ح اله ظیری
دکتر ظهرزاد ظیرزانیا
دکتر سیداسداله ظوسوی
دکتر نیما ظوسوی
خانم سارا ظهد ی
آقای حسین ظالاسماعیلی
دکتر اظید نبویان
دکتر آذین نروی جو
دکتر حسنعلی ندایی
دکتر شهریار نرری
دکتر صاطمه نیلی احمدآبادی
دکتر کریم نیرنیا
دکتر ساظان نیک اقبالیان
دکتر سیدظرمدکاظم نوربخش

سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران
اعضای کمیته اجرایی بر اساس ترتیب حروف الفبای فارسی

دبیر اجرایی کنگره  :دکترکامران رودینی




حیده پیغمبری
طه جریری



ظنیره سادات سید یالری



بیتا یادقی








ظرمودرضا عباسی
اسکندیار عسکری
دکتر راظش عمرانی پور
ظردا یج یابری
صرهاد ظررظی
دکتر آذین نروی جو

اعضای کمیته برگزاری بر اساس ترتیب حروف الفبای فارسی



خدیجه توشه خواه



ظهدی توصیقی آذر



داریوش چیبایی




علیرضا خورشاهیان
زهرا رظضان پور



ظعصوظه شاه نرری



دا د شکرالهی



بتول صرقانی



دنیا قادری د ست



کبری لشکری صقانی



یا ر ظررظی



صاطمه هیرظندی
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انجمن ها ،دانشگاهها و مراکز همکار

جامعه جراحان ایران

انجمن پزشکی هسته ای ایران

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مرکز تحقیقات علوم قرآن،
حدیث و طب

انجمن خون و سرطان ایران

انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران

انجمن آسیب شناسی ایران

انجمن رادیولوژی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انجمن علمی بیماری های

انجمن متخصصین

عفونی و گرمسیری

گوارش و کبد ایران

انجمن علمی میکربشناسی ایران
01
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انجمن پزشکان قانونی ایران

برنامه علمی بخش پزشکی
سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران

برنامهعلمی
بخشپزشکی
سی امین کنگره ساالنه

انستیتو کانسر ایران
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برنامه علمی بخش پزشکی
سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران

پنج شنبه 3131/31/13
07:30-08:00

ثبت نام

08:00-08:10

قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران

08:10-08:15

سخنرانی رئیس و دبیرعلمی کنگره

08:15-08:20

سخنرانی ریاست انستیتوکانسر

هیئت رئیسه  :دکتر سیدرضا صفائی نودهی ،دکتر اردشیر قوام زاده ،دکتر محمدرضا میر
08:25-08:40

The microbiome and cancer

دکتر محمد مهدی فیض آبادی

08:45-09:00

Hpv and cancer
Advances of medical oncology in
2019-2020

دکتر محمدرضا صالحی

09:00-09:25

09:30-10:30

پانل کانسر تخمدان
گرداننده پانل :دکتر احسان سلطانی

10:30-11:00

دکتر امیرحسین امامی
دکتر ستاره اخوان
دکتر غالمرضا توگه
دکتر فرهاد سمیعی
دکتر مریم رحمانی
دکتر مهرشاد عباسی
دکتر فاطمه نیلی

استراحت و پذیرایی

هیئت رئیسه  :دکتر پرویز دریایی ،دکتر حسین قناعتی ،دکتر منوچهر کیهانی
11:00-11:20

Personalized medicine
Neoadjuvant versus adjuvant treatment
of gastric cancer
Principles in reirradiation for solid
tumors

12:00-13:00

پانل کانسر پانکراس
گردانده پانل :دکتر نصیر فخار

11:25-11:40
11:40-12:00

13:00-14:00

31
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نماز و نهار

دکتر کریم نیرنیا
دکتر کامران رودینی
دکتر مرضیه لشکری
دکتر سامان نیک اقبالیان
دکتر فرید آزموده اردالن
دکتر علیرضا باری
دکتر هژیر صابری
دکتر مهدی عقیلی
دکتر مهدی محمدنژاد

برنامه علمی بخش پزشکی
سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران
هیئت رئیسه :دکتر فاضل الهی ،دکتر ایرج حریرچی ،دکتر پیمان حداد
14:00-14:25

Advances of surgical oncology in 20192020

14:25-14:45

ایمونوتراپی در مالنوم

دکتر مهرزاد میرزانیا

14:45-15:05

مدیریت عود در کانسرهای سر و گردن

دکتر محمد شیرخدا

15:10-15:30

مواجهه با متاستازهای مغزی در سالید تومورها

دکتر محسن اسفندبد
دکتر مصطفی فرزین

15:30-16:30

پانل مالنوم
گرداننده پانل :دکتر علی عرب خردمند

دکتر حبیب اله محمودزاده

دکتر سعید فرزانه فر
دکتر فرشید فرهان
دکتر حسین قناعتی
دکتر کامبیز کامیاب حصاری
دکتر سید اسداله موسوی
دکتر سید روحاله میری
دکتر فریدون معماری
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برنامه علمی بخش پزشکی
سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران

جمعه 3131/31/11
08:25-08:30

قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی ایران

هیئت رئیسه :دکتر فرشته انسانی ،دکتر منوچهر سرداری ،دکتر رمضانعلی شریفیان
08:30-08:55
09:00-09:30

09:30-10:30

Advances in molecular pathology
2019-2020
Advances in breast cancer
treatment in 2019 and new horizon
in 2020

پانل اخالق پزشکی /پزشکی قانونی در سرطان
گرداننده پانل :دکتر رمضانعلی شریفیان

10:30-11:00

دکتر رضا شاه سیاه
دکتر رامش عمرانی پور
دکتر صنمبر صدیقی
دکتر حسن توفیقی زواره
دکتر علی جعفریان
دکترفرهاد شاهی
دکتر مامک طهماسبی
دکتر علی کاظمیان
حجتاالسالم دکتر نیکزاد عیسی زاده

استراحت و پذیرایی

هیئت رئیسه :دکتر فریدون سیرتی ،دکتر جهانگیر رافت ،دکتر امیرحسین امامی
11:00-11:25

Advances of radiation oncology in
2019-2020

دکتر محمد بابایی

11:30-11:45

جراحی در کانسر کولون متاستاتیک

دکتر هادی احمدی آملی

11:50-12:05

Upper GIدر کانسرهایEUS

دکتر بیژن شهبازخانی

12:10-13:25

پانل کانسر مری
گرداننده پانل :دکتر امیرمحسن جالئی فر

13:25-13:30
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دکتر آروین آریان
دکتر محمدرضا بدیعی
دکتر رهام سالک
دکتر احسان زابلی
دکتر محمد بهکام شادمهر
دکتر ابراهیم عصمتی
دکتر مژگان فروتن
دکتر محمدرضا میر
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پنج شنبه 7931/71/17
کارگاه مراقبتهای پرستاری در سرطان
08:30-08:50

سرطان های شایع در ایران

اسفندیار عسگری

08:50-09:10

اصول پیشگیری از سرطان

سپیده سعیدیان

09:10-09:30

معرفی بیوپسی ها و مراقبتهای پرستاری در آن

زهرا خراسانی

09:30-09:50

جراحی ها در سرطان و مراقبتهای پرستاری در آن

سارا مهدوی

09:50-10:10

شیمی درمانی و مراقبتهای پرستاری در آن

علیرضا خورشاهیان

10:10-10:30

رادیوتراپی و مراقبتهای پرستاری در آن

معصومه رحیمی

10:30-11:00
11:00-11:20

استراحت و پذیرایی
چالش های اخالقی مراقبت از کودکان در مراحل
پایان زندگی

11:20-11:40

اصول حفاظت در کموتراپی

ویدا چهری

11:40-12:00

اصول حفاظت در رادیوتراپی

حسین مال اسماعیلی

12:00-12:20

گزارش نویسی در کموتراپی

الهام کرمی

12:20-12:40

کنترل درد

مرضیه احمدی

12:40-13:00

اورژانس های انکولوژی

حسن احسانفر

13:00-14:00

نماز و نهار

14:00-14:20

دسترسی به عروق

مرداویچ صابری

14:20-14:40

کنترل زخم های اطراف استومی

مرجان کالنتری

14:40-15:15
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The Association of Mucosal colonization with ETBF and the
Colorectal Precancerous and Cancerous Lesions
Samin Zamani1, Reza Taslimi2, Akram Sarabi3, Leonardo A. Sechi4,
Mohamad Mehdi Feizabadi3
1. Department of Microbiology, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran,

2. Division of Gastroenterology and Hepatology, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran,
3. Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran,
4. Department of Biomedical Sciences, University of Sassari, Sassari, Italy

Enterotoxigenic Bacteroides fragilis (ETBF) produces toxin (BFT), which is associated
with acute diarrheal disease, inflammatory bowel disease, and colorectal cancer
(CRC). ETBF has been shown in carcinogenesis of colon in experimental models. This
study was conducted to find possible association between the presence of ETBF and
precancerous and cancerous lesions in colon.
Mucosal biopsies from 2 sites of involved and near the colonic tissues were obtained
from 68 CRC patients and 60 healthy controls (HC). The samples were cultured on
Bacteroides Bile Esculin agar and B. fragilis was identified by conventional methods.
Specific primers were designed to detect B. fragilis and bft gene in each tissue sample
by quantitative Real time PCR. The possible link with clinicopathological
characteristics was also evaluated. Thirty one (51%) CRC and 32 HC samples (47%)
were culture positive for B. fragilis. The specific ETBF 16S rRNA gene was present in
63% and 75% of CRC patients and HCs samples, respectively. The bft gene was
detected in 47% and 3.8% of CRC patients and HCs, respectively. However, B. fragilis
was significantly more abundant in the CRC samples in comparison to HCs. In the
patients group higher Odd Ratio (OR) of ETBF was significantly associated with
adenomatous polyps and low grade dysplasia.
This is the first study in Iran demonstrating an increased positivity of ETBF in
colorectal cancer patients. The bft gene was associated with CRC, especially in patients
that were in initial stages of CRC. Our results suggest that mucosal BFT exposure and
B. fragilis dysbiosis is common and may be a risk factor and screening marker for
developing CRC.

 تهران/ 1931  اسفند ماه2  و1

02

خالصه مقاالت سخنرانی پزشکی
سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران

Human Papillomavirus and Cancer
Mohammadreza Salehi

Department of infectious diseases, Tehran University of Medical Sciences

Human papillomavirus (HPV) is a group of viruses that are very common around the
world. Human papillomavirus is the most common, sexually transmitted infection.
There are more than 100 types of HPV, of which at least 14 are cancer-causing (also
known as high risk type). HPV is commonly transmitted through sexual contact and
most humans are infected with HPV shortly after the onset of sexual activity. HPV
infections usually go away by themselves but, HPV infection can cause oral, cervical,
anal, and other cancers. High-risk HPV 16 and HPV 18 cause most HPV-related
cancers. People with weakened immune systems (including individuals with
HIV/AIDS) may be less able to fight off HPV and more likely to develop health
problems from it. More than 9 of every 10 cases of cervical cancer are caused by HPV.
As in women, HPV is associated with anogenital cancers in men, specifically of the
anus and penis. CDC recommends HPV vaccination at ages 11-12 to protect against
these cancers.

*

*

*

High Lights in Oncology 2019-2020
Amir Hossein Emami
Associate professor, Department of internal Medicine ,Hematology and Medical Oncology Ward, Cancer
Research Center, Cancer Institute, Imam khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical
Science,Tehran,Iran
Islamic Republic of Iran

سالیانه هزاران هزار نکته جدید علمی در رابطه با مبحث انکولوژی مورد کشف و بحث قرار می گیررد بسریاری ا
 گروهی به توالی مرانی، فارماکولوژی و می باشد و ا این میان، ژنتیک، بیولوژی،این موارد در حو ه علوم پایه
 در حیطره مردیکاا انکولروژی در سرااbreak through مورد آ مایش و استفاده بالینی قرار می گیرند آخررین
. با معرفی مبحث ایمونوتراپی بوده است و ا آن پس پیشرفت های معموا و سالیانه قابل گزارش هستند3102
:در این سخنرانی حو ه های مختلف انکولوژی شامل
 پیشگیری و اسکرین0
HCC ، کالنزیوکارسینوم،کولورکتاا، کانسرهای گوارشی شامل کانسرهای معده3
 کانسرهای کلیه و اروتلیاا مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت2
09
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پانل کانسر تخمدان
Ehsan Soltani

Assistant professor of cancer surgery, Mashhad University of Medical Sciences.

بیمار :خانم  23ساله که بدلیل احساس سفتی شکم به پزشک مراجعه کرده است در معاینه توده یرر نراد دارد
در سونوگرافی تومور لگنی با منشا احتمالی تخمدان و مایع آ اد متوسر در شرکم دارد جراحری شرده کره تومرور
منتشر بوده و لذا صرفا بیوپسی شده است جواب بیوپسی کانسر تخمدان اپیتلیاا است کموتراپی استاندارد انجرام
شده است تومور علی رغم کموتراپی رشد کرده است مجددا جراحی شده است که ر کشرن انجرام شرده جرواب
پاتولوژی سرو -موسینوس است .
سواالت:
 0بجز سونواقدام تصویربرداری دیگری ال م هست یا نه؟
 3برای تشخیص کانسر تخمدان نیا به بیوپسی پرکوتانه هست یا نه؟
 2نیا به تپ مایع آسیت هست یا نه؟
 4انجام کموتراپی نئوادجوانت جایگاهی دارد یا نه؟
 5آیا انجام بیوپسی به تنهایی در عمل جراحی اوا اقدام مناسبی بوده است یا خیر؟
 6رشد تومور علی رغم کموتراپی نشانه چیست و اقدام مناسب کدام است؟
 7حداقل اقدام جراحی در کانسر تخمدان کدام است؟
 8تومور سرو – موسینوس چیست؟
 9موافق  IPهستید؟
 01موافق  HIPECهستید؟
 00ادامه کموتراپی با چه رژیمی باشد؟
 03پیگیری بیمار چگونه باشد؟

00
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Personalized Cancer Medicine: State of Art 2020
Karim Nayernia

Professor of Human Genetics
Professor of Stem Cell Medicine
International Center for Personalized Medicine
Medical Center Düsseldorf, Germany
nayernia@icpm.center

Noncommunicable diseases are now responsible for most global deaths, and cancer is
expected to rank as the leading cause of death and the single most important barrier
to increasing life expectancy in every country of the world in the 21st century.
According to estimates from the International Agency for Research on Cancer (IARC),
in 2018 there were 17.0 million new cancer cases and 9.5 million cancer deaths
worldwide. By 2040, the global burden is expected to grow to 27.5 million new cancer
cases and 16.3 million cancer deaths simply due to the growth and aging of the
population. A lot of work has already been done to make cancer care more
personalized, partly because cancer is so complex that it has forced scientists to dig
deep into the inner workings of human cells to figure out cancer’s causes.
Our personalized cancer programs, LifeUp Cancer, is based on three phases:
 CANCER PERCHECK
 CANCER PERLIFE
 CANCER PERMON
First phase CANCER PERCHECK consisting of personalized check-up is aimed at
precision diagnostics management, termed as ONCOASSAY and personalized check-up
examinations to develop a personalized treatment plan. The ONCOASSAY is a
hybrid immunohistochemical and genomic test for more accurate and precise
characterization of cancer. By using molecular profiling of tumor materials and
circulating tumor cells combined with imaging and biochemical analysis an
individualized make up of tumor will be provided.
Second phase will use the information of first phase to develop a personalized
treatment plan consisting of ONCOTHERA, PERPHOMED, and other individualized
complementary treatment options. ONCOTHERA uses the body’s own immune
system to fight cancer, combination of personalized immunotherapies and immune
modulation strategies. In PERPHOMED, personalized photodynamic therapy, in
addition to directly killing cancer cells, to shrink or destroy tumors in two other ways:
the photosensitizer can damage blood vessels in the tumor, thereby preventing the
cancer from receiving necessary nutrients, also may activate the immune system to
attack the tumor cells.
Third phase, personalized monitoring (PERMON) of cancer is an individualized follow
up program of cancer during and after therapies by using personalized molecular and
cellular characteristics to monitor therapy success and plan further treatment or
reconsidering alternative treatment plan.
The ultimate goals of LifeUp Cancer is providing cancer patients better, more specific
treatments and reducing side effects and increase quality of life for cancer patients
based on their molecular, cellular and individual characteristics.

02
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Adjuvant and Neoadjuvant Treatment of Gastric Cancer
Kamran Roudini

Assistant professor, Department of internal medicine in hematology and medical oncology ward
Cancer Research Center, Cancer Institute Imam khomeini Hospital Complex, Tehran university of medical
science, Tehran,Iran

Islamic Republic of Iran the five-year survival rate for patients with completely
resected stage I gastric cancer is approximately 70 to 75 percent, and it drops to 35
percent or less for stage IIB disease and beyond.
Efforts to improve treatment results beyond those obtained with surgery alone have
included adjuvant (postoperative) and neoadjuvant (preoperative) strategies. The
positive impact of such therapies on survival in patients with resected gastric cancer
has become clearer over time, although there is no consensus as to the best approach.
For patients with potentially resectable noncardia gastric cancer, randomized trials
and meta-analyses indicate a significant survival benefit over surgery alone for a
number of approaches, including adjuvant chemoradiotherapy (as was used in two
United States intergroup trials: Intergroup [INT] 0116 and [CALGB]), perioperative
(preoperative plus postoperative) chemotherapy (as was used in [MAGIC], and
docetaxel, oxaliplatin, leucovorin [LV], and; FLOT] trials), and adjuvant chemotherapy
alone (as is used in East Asia).
Few trials have directly compared these approaches, and the optimal way to integrate
combined modality therapy has not been definitively established. A major problem is
that patients with gastric cancer are commonly taken to the operating room prior to
consultation with medical or radiation oncologists. Multidisciplinary preoperative
evaluation is strongly encouraged.
These topics will discuss in the lecture:
 Optimal staging including laparoscopy and EUS.
 Which patients need neoadjuvant treatments?
 Chemotherapy versus chemoRT in neoadjuvant setting.
 Assessment of neoadjuvant treatments.
 Alteration of treatments according to pathologic reports.
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Principles in Reirradiation for Solid Tumors
Marzieh Lashkari

Assistant Professor of Radiation Oncology, Iran Cancer Institute, Tehran University of Medical Science

Radiation remains one of the most important treatments of cancer.at least 50% of
cancer survivors have received radiation therapy as a part of treatment. In spite of
adverse effect, re-irradiation should be considered in patients with recurrent tumors
especially with a good prognosis and long term survival. Head and Neck carcinoma,
breast cancer, brain tumors and metastases, rectal cancer and bone metastases seem
to be a frequent site in re-irradiation.
According to these, identification of organ at risk and precise radiotherapy techniques
play a role in tolerable and effectiveness treatment. Recent advances in radiotherapy
techniques and planning such as intensity-modulated RT, volumetric-modulated arc
therapy, stereotactic body RT and adaptive RT make minimum normal tissue damage
possible. Re-RT in Head-and-Neck cancers doesn't improve prognosis significantly
and results in severe late toxicity. Multi institutional phase II study of recurrent head
and neck cancer concluded that short SBRT with cetuximab is a reasonable salvage
treatment with high response rate and acceptable acute toxicity.
The combination of Re-RT and hyperthermia after surgery for recurrent Breast Cancer
is a novel treatment associated with a high Local Control Rate and acceptable
complications.
In selected patients with multiple Brain Metastases Re-RT seems to be associated with
good response rate and no severe side effects. Various articles concluded Re-RT in
Recurrent Rectal Cancer is an acceptable treatment if patients are properly selected
according to tumor size, location and performance status.
The efficacy of Re-RT is assessed in patients with painful Bone Metastases
.comparable response rates with initial treatment can be achieved in Re-RT. but dose
fractionation and toxicities are still discussable.

*

*

*

پانل کانسر پانکراس
Nasir Fakhar MD

Division of hepato-pancreatobiliary and visceral transplantation , Department of Surgery, Imamkhomeini
hospital complex, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

Pancreatic cancer is a highly fatal disease with dismal prognosis. There are different
approaches to diagnosis and treatment depending on presentation, disease burden,
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vascular involvement, and availability of diagnostic and therapeutic facilities,
experience of surgeons and performance status of patient. To take this mortal cancer
under control, physicians in different specialties working hardly to find a screening
way, better and accurate diagnostic methods, use new and better neoadjuvant plan to
push borderline patients into surgery eligible ones, define and popularize standard
surgery according to different stages and planning for a good follow up to reach as
more as possible quality and quantity of life.
In our panel we try to reach an agreement on best way of diagnosis, timing and
indications of neoadjuvant therapy and it’s modalities, eligible candidates for surgery,
best sequence of dissection during operation and management of complications, when
go for adjuvant therapy and different modalities, at the end we will discuss on follow
up and treatment of recurrence.

*

*

*

Advances of surgical Oncology in 2019-2020
دکتر حبیباهلل محمودزاده
Associate professor, Surgical oncologist
President Of Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences

 افرقهرای جدیردی در روش،همگام با پیشرفت های چشمگیر اخیر در تکنولوژی ابزار پزشکی و دانش انکولوژی
.جراحی سرطان پدیدار گشته است
 در سرطان های دسرتگاه گروارش نره تنهراMIS)) Minimally Invasive Surgery جراحیهای کم تهاجمی
 کراهش،نتایج انکولوژی بهتری را در مقایسه با روش های کالسیک دارا هستند بلکه کوتاه تر شدن مان بستری
 آسیب بافتی حداقل و مصرد آنتی بیوتیک های کمترر ا ویگگیهرای منحصرر بره فررد ایرن روش روشهرا، درد
.هستند در ارائه تا ههای جراحی سرطان به این تکنیک ها در جراحی کانسرهای دستگاه گوارش اشاره میشود
 در جراحی کم تهاجمی سرطان مری با استفاده ا توراکوسکوپی مری با تومور ا بافت در اطراد: سرطان مری
آ اد و دیسکشن لنف نودهای مدیاستن انجام می شود و سپس با الپاراسکوپی گاسترولیز انجام می شود و با برش
.گردن نمونه خارج و اناستومو انجام می شود
 با استفاده همزمان آندوسکوپ و الپاراسکوپی در برخی ا سرطان های معده در مراحرل ابتردایی:سرطان معده
 لنف نودهای پیشاهنگ،  ایندو سیانین سبز سفورسانسIndo Cyanine Green Flurocanse بیماری با روش
.مشخص و تومور بطور لوکالیزه و با حذد ارگان برداشته می شودSentinel
 با روش الپاراسکوپیک در تومورهای کولورکتاا بره طرور کامرلSurgery (Noses) : سرطان های کولورکتاا
.Natural Orifice برداشته و ا طریق واژن و یا آنوس بدون هیچگونه برش پوسرتی مترداوا خرارج مری شرود
Specimen Extraction (NOSES)
 تهران/ 1931  اسفند ماه2  و1
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Immune Checkpoint Inhibitors in Melanoma
Mehrzad Mirzania MD

Associate professor of medicine, Tehran University of Medical Sciences

Surgical excision is curative in most early stage melanomas, but in patients at high risk
of developing metastatic disease, adjuvant immunotherapy may be effective.
Immunotherapy with immune checkpoint inhibition has led to important
improvement outcomes in patient with disseminated melanoma.

Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) and programmed cell death receptor 1
(PD-1) serves as a physiologic "brake" on the activated immune system. PD-1 is an
immune checkpoint receptor expressed by activated T cells. PD-1 binds to its ligands,
which are expressed on tumor cells and antigen-presenting cells (APCs) such as
dendritic cells. Nivolumab and pembrolizumab are monoclonal antibodies that block
PD-1 from binding to its ligands.
The patterns of response in immune checkpoint inhibitors can differ compared to
molecular targeted agents or cytotoxic chemotherapy, such as may have a transient
worsening of disease, the effects of the drug appear later, even if the objective
response of the drug does not appear, The disease can persist for a long time.
Ipilimumab, an antibody directed against CTLA-4 receptor on T lymphocytes, may
have a role in combination with anti-PD-1 antibodies and in patients who have
progressed on anti-PD-1 antibody therapy. Combination of nivolumab plus
ipilimumab, if available, is preferred rather than an anti-PD-1 antibody as
monotherapy, this is followed by maintenance nivolumab. Provided that it is
applicable in terms of complications and patient tolerance, if not, monotherapy is
recommended
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مدیریت عود در کانسرهای سر و گردن
دکتر محمد شیرخدا
Department of Oncosurgery, cancer institute of Iran, Tehran university of medical sciences.

بطور کلی پروگنو در موارد عود سرطان اسکامو سل کار سینومای مخاطی در ناحیه سر و گردن پرایین اسرت بره
طور متوس سورویواا بیماران  6الی  05ماه می باشد در مراقبت و درمان این بیماران کنترا عالئم نشرانه هرای
بیماری نقش بسیار مهمی دارد عود در این بیماران به صورت لوکاا و سیستمیک میباشد ،در موارد عود لوکراا
درمان سالویچ شامل جراحی یا رادیوتراپی یا ترکیب این دو مورد درمان ارجر اسرت در مرورد اسرتفاده ا درمران
جراحی تمرکز بر عوارض جراحی با وجود پایین بودن سورویواا بیماران ،بسیار مهم است این عروارض برا وجرود
درمان های قبلی مانند کمورادیوتراپی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد در بسیاری موارد با وجود انجرام موفقیرت
موفقیت آمیز جراحی رادیکاا کیفیت ندگی بیمار بسیار پرایین اسرت ،پیشررفت در روشهرای با سرا ی بعرد ا
جراحی سر و گردن در بهبود کیفیت ندگی بیماران بسیار موثر اسرت رادیوتراپی مجردد در صرورت عردم امکران
جراحی رادیکاا اندیکاسیون دارد ولی میتواند سبب عوارض باال و کاهش کیفیت ندگی بیماران شرود،هرچند در
بسیاری موارد سبب بهبود سورویواا است در مواردی که بیماران با یک متاستا یا چند متاستا دوردست مراجعره
.می کنند شاید بتوان با روشهای رادیکاا جراحی به صورت متاستا کتومی سبب بهبود سورویواا بیماران شد
در مواردی که نتوان ا درمانهای فوق الذکر استفاده کرد می توان ا درمان های سیستمیک جهت بهبود سررطان
بیماران استفاده کرد در این موارد هدد اصلی درمان بهبود عالئم یا به عبارتی پالیتو تراپی است هنرو کلینیکراا
ترایاا های فراوان در مورد نقش درمان سیستمیک در این بیماران در حاا انجام است ،انتخاب درمران سیسرتمی
به فاکتورهای متعددی مانند بیماری های همراه مریض ،وضرعیت جسرمانی ،درمران هرای قبلری و خصوصریات
پاتولوژیک تومور مانند  PDL1 expressionبستگی دارد.
به طور خالصه درمان و مدیریت در بیماران مبتال بهعود در کانسر های مخاطی سر و گردن می تواند برر حسرب
شرای بسیار متنوع باشد

02
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Overview of the Treatment of Brain Metastases
Mohsen Esfandbod, MD

Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran

Brain metastases can be effectively palliated with aggressive local treatment in
selected patients. Since life expectancy is often limited by extracranial disease,
aggressive therapy is generally reserved for those who are expected to survive long
enough to benefit from aggressive treatment of their brain metastases.
●The strongest predictors of improved survival include good performance status,
younger age (<65 years), and controlled extracranial disease. Underlying cancer
histology and genotype are increasingly important prognostically as more effective
systemic therapies become available.
●As improved systemic therapies have begun to offer greater potential for both
systemic and intracranial disease control for certain cancer types and genotypes, the
management of brain metastases has become increasingly individualized. While
surgery and radiation remain the mainstays of treatment in most patients, all
therapies should be considered in the context of the underlying histology, systemic
disease status, and availability of systemic therapies with potential for intracranial
disease control
●In patients with a relatively favorable prognosis based on good performance status
and limited burden of systemic disease, selection of initial therapy should be
individualized based on the number, size, and location of brain metastases, as well as
consideration of the underlying cancer histology and available systemic therapies.
•In patients with a single brain metastasis, we recommend surgical resection or
stereotactic radiosurgery (SRS) rather than whole brain radiation therapy (WBRT)
alone (Grade 1B).
-Surgical resection is typically indicated for large, symptomatic tumors, tumors with
extensive edema, and when there is diagnostic uncertainty. SRS is a reasonable
alternative to surgery for small or inaccessible single tumors-In most patients who
undergo surgical resection, we suggest focal radiation to the surgical cavity (single or
multiple fraction SRS) rather than adjunctive WBRT or observation (Grade 2B).
•In most patients with a limited number of small brain metastases (<3 cm), we
suggest SRS alone rather than SRS plus adjunctive WBRT (Grade 2B). While adjunctive
WBRT improves intracranial disease control, it does not improve overall survival in
this patient population and may decrease quality of life due to side effects and
neurocognitive decline.
•WBRT remains the mainstay of treatment for many good performance status patients
who are not eligible for SRS or surgery due to a high a number of tumors or multiple
bulky tumors. For certain histologies such as melanoma and non-small cell lung
cancer (NSCLC) with an oncogenic driver mutation, systemic therapies are
increasingly preferred to WBRT in this setting.

01
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●In patients with a poor performance status or a relatively short life expectancy due
to extracranial disease, the decision to proceed with WBRT, SRS, or supportive care
alone should be individualized based on patient preferences, intracranial disease
burden, and availability of additional systemic therapies.
●For patients undergoing WBRT for brain metastases, we suggest treatment with
memantine during WBRT and for up to six months afterwards (Grade 2C). Where
available, hippocampal avoidance intensity-modulated radiotherapy (IMRT) may be
used for WBRT to further reduce risk.
●Even with maximal therapy, many patients develop recurrent or progressive central
nervous system disease. In lesions previously treated with SRS, care must be taken to
distinguish early recurrence from treatment effects. Treatment options for recurrent
disease include reirradiation, surgery in selected patients, and systemic therapies.
●Symptom management is an important component of care for all patients with brain
metastases. Corticosteroids should be used to control peritumoral edema. Treatment
for other tumor-related complications (e.g., seizures, venous thromboembolic disease)
may also be required.

*

*

*

مواجهه با متاستازهای مغزی در سالید تومورها
دکتر مصطفی فرزین
Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Science,
Tehran, Iran

 که ناشی ا دستیابی بره روشرهای موفرق و نروین،با افزایش طوا عمر بیماران مبتال به سالید تومورهای مختلف
 افرزایش چشرمگیری یافتره، مراجعه بیماران مبتال به کانسر با متاستا مغزی،درمانی در طوا سالیان گذشته است
. است
 یکی ا چالشهایی است که بطور مداوم در کلینیرک برا آن،تصمیم گیری برای انجام بهترین اقدام در این بیماران
. مواجه هستیم
 قابل ارائه نیست؛ در بیشرتر مروارد بایرد، قابل تعمیم و استفاده باشد،دستورالعمل مشخصی که برای همه بیماران
 بیمار به چه سالید توموری مبتالسرت؟، بصورت موردی تصمیم گیری کرد در ابتدا باید دید،بسته به شرای بیمار
، انجام شده؟ آیرا متاسرتا های دیگرری، چگونه است؟ چه درمانهایی تا کنون برای وی،پروگنو کلی بیماری در او
 بصورت یک ضایعه منفرد اسرت یرا بصرورت ضرایعات، وجود دارد؟ درگیری مغزی در بیمار،بغیر ا متاستا مغزی
 جه وضعیتی دارند؟ پاسخ به ایرن سرواالت کمرک، ا نظر دسترسی جراحی،متعدد؟ منطقه یا مناطق درگیر در مغز
.بزرگی به تعیین اقدامات درمانی خواهد کرد
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، پروگنرو ضرعیف، بیمارانی با سن باال، با طیف گسترده ای ا بیماران مواجه هستیم در یک سر طیف،در مجموع
 پرفورمانس بد و متاستا های متعدد مغزی قرار دارند که معموال برای،)متاستا های احشایی (بغیر ا متاستا مغزی
 طری ده ترا، یکدوره رادیوتراپی پالیاتیو تمام مغرز، به جهت کنترا متاستا های مغزی وعالیم مربوطه،این بیماران
 تنها بره اقردامات حمرایتی و، قادر به تحمل این درمان نیز نباشد،دوا ده جلسه انجام میشود در شرایطی که بیمار
. بسنده خواهد شد،تسکینی
 امیرد بره، پروگنرو مطلروب، فاقد متاستا های غیر مغزی، بیمارانی هستند با پرفورمانس خوب،در سر دیگر طیف
 معمروال،نگی طوالنی و یک تا سه متاستا مغزی کوچک در مناطق قابل دسترسی در جراحری در ایرن بیمراران
 قطعا بره رادیروتراپی خواهرد داشرت برا توجره بره،ابتدا جراحی ر کسیون متاستا (ها) انجام میشود بستر جراحی
 در صررورت وجررود امکانررات رادیرروتراپی،عرروارض درا مرردت رادیرروتراپی تمررام مغررز و تشررعیف قرروای شررناختی
 باید ا این تکنیک استفاده کرد حفظ بافتهرای سرالم مغرزی در ایرن، که شیوه ارج درمان است،استریوتاکتیک
 در صرورت بررو متاسرتا های جدیرد، امکان تکرار رادیوتراپی را در آینرده، عالوه بر حفظ قوای شناختی،تکنیک
. فراهم می آورد،مغزی

*

*

*

پانل مالنوم
Ali Arabkheradmand, M.D.

Professor General and Reconstructive surgeon
Fellow in Cancer Surgery, Department of Surgery, Cancer Institute, School of Medicine, Tehran University of
Medical Sciences

Melanoma is the most aggressive skin cancer, originating from cutaneous, mucosal,
and uveal melanocytes. Cutaneous melanoma arises from melanocytes and represents
the most aggressive form of skin cancer. Excluding familiar forms, cutaneous
melanoma development is mainly affected by ultraviolet radiations. Others risk
factors are multiple nevi, environmental exposure to toxic agents and
immunosuppression.
Surgery remains the best option for cure in localized, invasive melanoma, with an
overall 5-year survival rate of 92%. Wide local excision is the current standard of care
for localized cutaneous melanoma. The margin required when carrying out a wide
local excision is determined by the Breslow thickness. When carrying out a wide local
excision, the excised specimen should extend down to the level of the underlying
muscular fascia. Currently, there is no evidence to suggest that excising the underlying
fascia leads to improved outcome.
Since its introduction in 1992, Sentinel Lymph Node Biopsy (SLNB) has become an
established investigation in melanoma. Lymphatic mapping and SLNB is the standard
29
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approach for the management of patients with melanoma in whom there is a
substantial risk of regional node metastasis. The concept behind lymphatic mapping is
that sites of cutaneous melanoma have stepwise patterns of lymphatic spread and that
one or more nodes are the first to be involved with metastatic disease within a given
lymph node basin. If the sentinel lymph nodes are not involved, the entire basin
should be free of tumor.
Metastatic melanoma has historically been considered as one of the most
therapeutically challenging malignancies. However, for the first time after decades of
basic research and clinical investigation, new drugs have produced major clinical
responses. The discovery of BRAF mutations in melanoma created the first
opportunity to develop oncogene-directed therapy in this disease and led to the
development of compounds that inhibit aberrant BRAF activity. Additional targets
have been identified, and novel agents that impact on various signaling pathways or
modulate the immune system hold the promise of a whole new therapeutic landscape
for patients with metastatic melanoma. One of the major thrusts in melanoma therapy
is now focused on understanding and targeting the network of signal transduction
pathways and on attacking elements that underlie the tumor’s propensity for growth
and chemoresistance.
In current panel we will discuss about Innovations and Challenges in Melanoma.

*

*

*

Advances in molecular pathology 2019-2020
Reza Shahsiah, MD, Pathologist
Department of Pathology, Tehran University of Medical Sciences

Liquid biopsy is detection of circulating tumor DNA (ctDNA), circulating tumor cells
(CTCs), or other tumor-derived materials in blood plasma. The use of ‘liquid biopsies’
is a current hot topic in cancer research and molecular pathology, acting as a
minimally‐invasive approach to identify tumor genetic status. However, to date, the
clinical applications are limited, due partly to an incomplete knowledge of the
characteristics of CTCs, and ctDNA and the accompanying problems with
methodologies and data interpretation.
Multiplexing methodologies are developing rapidly with the basic principles of high
multiplexing platforms (>20 targets) that accurately measure protein, DNA and RNA.
Moreover, recent developments in digital PCR and next-generation sequencing (NGS)based technology have improved the accuracy of liquid biopsy. How these can provide
accurate characterization of the spatial relationships of tumor constituents and
heterogeneity are current fields of investigation.
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Advances in Medical Treatment of Breast Cancer in 2019-2020
دکتر رامش عمرانی پور
مرکز تحقیقات سرطان پستان ،انستیتو کانسر ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران

درمانهای کانسر پستان همواره در حاا تحوا هسرتند و خوشربختانه بقرای بیمراران بعلرت پیشررفت تکنیکهرای
رادیولوژی و تشخیص ودتر و درمانهای بهتر رو به افزایش می باشد جراحی در طوا دهه های اخیرر همچنران
درمان اصلی کانسر پستان بوده و هست و دربسیاری ا مراحل اولیه بیماری؛ تنها درمان مطرح مری باشرد کلیره
درمانهای جراحی به سوی کم تهاجمی تر شدن میروند و اساسا  de escalateکردن درمانها اسراس و پایره اداره
بیمار کانسر پستان می باشد وضعیت مارژین در جراحیهای حفرظ پسرتان ترا حرد یرادی روشرن شرده اسرت و
اگرتومور روی  inkمارژین دیده نشود جراحی فوق کافیست و حتی در کنگره سنت گرالن  3109تعرداد یرادی ا
صاحب نظران مارژین فوکاا درگیر ( تا  4میلیمتر ) را کاندید ری اکسزیون نکرده و انررا بره رادیروتراپی سرپردند
با این حاا در سالهای اخیر تعداد بیمارانی که ماستکتومی را به حفظ پستان ترجی میدهند رو به افزایش است که
شاید بعلت پیشرفت تکنیکهای با سا ی همزمان و افزایش اگاهی بیمراران و دخالرت دادن انهرا در انتخراب نروع
درمان جراحی و نیز رایج شدن مشاوره و تست ژنتیک باشد.
با سا یهای فوری با ایمپلنت مقبولیت بیشتری یافته و با در دسترس بودن الودرم و مش محل قرارگیری ایمپلنرت
ا یر عشله پکتوراا ) (subpectoralبره روی پکتروراا ) (prepectoralشریفت شرده اسرت جراحری هرای
ماسرتکتومی حفرظ پوسرت  skin sparing mastectomyو حفرظ نیپرل NAC sparing mastectomy
ممنوعیت کمتری یافته و فق در بیماران مبتال به کانسرهای التهابی جایگاهی ندارند  ,حتی اگر بیمار برا شریمی
درمانی نیوادجوانت به پاسخ کلینیکی کامل برسد.
مقبولیت پروتکل -Z 00در بیمارانیکه تحت جراحیهای حفظ پستان قرار میگیرند سبب کاربرد ایرن پروتکرل در
بیماران توتاا ماستکتومی شده و حتی در حشور یک تا دو نود مثبت در بیمار ماستکتومی شده رادیوتراپی رژیوناا
میتواند جایگزین دیسکسیون اگزیال شود.
رادیوتراپی نیز مانند سایر درمانهای کانسر پسرتان  de escalateشرده و رادیروتراپی hypofractionated
میتواند در اغلب بیماران توصیه شود.
کاربرد رادیوتراپی رژیوناا در حشور  4یا تعداد بیشتر غده لنفاوی درگیر مورد قبوا همگان است امادر حشور  0ترا
 2نود درگیر تعدادی ا مکاتب و صاحب نظران فق در صورت وجود فاکتورهای بد مانند ساب تایپ تریپل نگتیرو
یا هرتو مثبت و یا وجود ر یدو پس ا نیوادجوانت کموتراپی توصیه رادیوتراپی رژیوناا میکنند.
مشابه همین مسیله در مورد رادیوتراپی پس ا ماستکتومی مطرح است و انجرام ان در حشرور  0-2غرده لنفراوی
مثبت فق در صورت وجود  adverse featuresمورد قبوا همگان است بیمارانیکره در حشرور یرک ترا دو
سنتینل مثبت توتاا ماستکتومی شدند و دیسکسیون اگزیال نشدند نیز بایستی حتما رادیوتراپی پس ا ماستکتومی
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و رادیوتراپی رژیوناا بگیرند پروتکل های یادی در کشورهای غربی برای حرذد رادیروتراپی در بیمارانیکره نرود
مثبت انها با کموتراپی نیوادجوانت منفی می شرود در حراا اجراسرت و در کنگرره سرنت گرالن  3109تعردادی ا
پانلیست ها به ان اعتقادی نداشته ( )٪07و تعدادی نیز انجام انرا در حشور سایر ریسک فاکتورهرا توصریه کردنرد
( )٪32و فق  ٪44اعشای پانل ان را بعنوان درمان روتین توصیه کردند.
حذد رادیوتراپی در اغلب بیماران مسن لومیناا مرحله یک مورد توافرق همگران مری باشرد کراربرد درمانهرای
نیوادجوانت در مرحله  3و  2کانسرهای تریپل نگتیو و هرتو مثبت استاندارد شده و سبب کمترر شردن جراحیهرای
رادیکاا پستان و اگزیال می گردد اما نقش ان در تومورهای لومیناا پررنگ نیست هرنوع ر یردو تومرور در غرده
لنفاوی نگهبان پس ا درمان نیوادجوانت نیا منرد دیسکسریون اگرزیال مری باشرد و نیرز بیمرار را کاندیرد درمران
سیستمیک پس ا جراحی می کند.
با اعالم نتایج  MINDACTو  TAILORxبیومارکرهای پروگنوسرتیک و  predictiveدر بسریاری ا مراکرز بره
کمک پزشکان امدند تا بهترین و سودمند ترین درمان ادجوانت برای بیمار انتخاب گردد اغلب صاحب نظران بره
انجام  genomic assaysدر بیماران لومیناا برای تعیین سود درمان سیستمیک معتقدند و حتری در تومورهرای
T3لومیناا و در حشور یک تا سه نود مثبت نیز انرا بکار می گیرند چرا که بسیاری ا بیماران با کانسر لومینراا
گرید یک را فق در شرای اندکی که  4یا تعداد بیشتر نود درگیرباشند کموتراپی می کنند اما منرابع و امکانرات
انجام این تست ها در سرتاسر مراکز دنیا میسر نمی باشد وهنو تصمیم گیرری نروع درمران ادجوانرت برر اسراس
اسکور کلینیکی بیماری ودیدو قشاوت انکولوژیست می باشد.

*
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Advances in Medical Treatment of Breast Cancer in 2019-2020
Sanambar Sadighi
Hematologist- Medical Oncologist, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences

Breast cancer is the second most common cancer in Iranian women and the leading
cause of cancer death in the middle age ones. In Iran, most patients involved with
breast cancer diagnosed in locally advanced or metastatic stage. Notably, in these
settings, systemic treatment is the main options of therapy if they would be available,
affordable, safe and cost- effective. I will briefly introduce a few real breast cancer
problem cases of three major categories of disease, based on hormone receptor status
of tumors, and discuss the new approved drugs in the special setting the patients
involved with. Presentation is based on the results of well-developed clinical trials
reported in ESMO, ASCO, and SABC symposiums in 2019. PALOMA1, MONALEESA3,
22
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MONARCH, BOLERO2, SOLAR1, ATEMPT, APHINITY, HER2CLIME, INFORM,
KEYNOTE-522, and NeoTRIPA trials, in addition to few remarkable drugs such as oral
paclitaxel will be very briefly discussed considering cost, toxicity, patients state of
affairs and main results of the trials. Especially, drugs which are available in our
country and completely fair to use in very difficult situations for the patients will be
overviewed throughout the lecture. Finally, the last recommendations of 2019 and
new horizon of 2020 will be shown in the last slides.

*
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قانون در انکولوژی
دکتر رمضانعلی شریفیان

Associate professor
Department of Internal Medicine ,Hematology and Medical Oncology Ward, Cancer Research Center, Cancer
Institute, Imam khomeini Hospital Complex, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
Islamic Republic of Iran

با پیشرفت و تکامل و ارتقاء شاخه های مختلف طب ا جمله رشته انکولوژی و بخصوص با افزایش هزینره هرا و
بهبود بقاء بیماران ،مسائل و سواالت جدیدی فرصت برو پیدا کرده است ا جمله مباحث قانونی ،شرعی ،اخالقی
و عرفی به نحو چشمگیری در صحنه مالحظات و تصمیم گیری های بالینی ،مطرح شده است.
این مباحث علی االصوا تابع شرای جوامع مختلف بوده و تسری آن ا جامعه ای به جامعره دیگرر ممکرن اسرت
موجب اشکاا ،اعتراض و گرفتاری های قانونی گردد مثال جراحی و برداشرتن پیشرگیرانه عشرو سرالم (پسرتان،
تخمدان و ) در برخی کشورهای اروپائی ممنوع است و در برخی دیگر در راهنماهای طبی توصیه می گردد.
ا طرد دیگر ،مباحثی که در دوره پزشکی عمومی در مباحث پزشکی قانونی خواندیم ،بسیاری دگرگون و بسیاری
فراموش شده است و مانده آنها پاسخگوی نیا های پیچید ه مان حراا مرا نیسرت مبراحثی ماننرد سرن قرانونی،
قیومیت ،ولی دم ،رضایت آگاهانه و ا جمله این مقوله هاست شاید ال م باشد همکاران متخصص یکبار دیگرر
این مباحث را مطالعه و مداقه نمایند و یا در تصمیم گیری های دشوار ،ا مشارکت و هم فکری همکاران پزشکی
قانونی استفاده کنند.
جانب دیگر مشکل ،درهم آمیختگی نسبی قانون ،اخالق و عرد و شرع است که تصمیم گیری صحی را با هرم
مشکل تر می نماید ما در این پانل به دو مقوله مهم و شایع ا این مباحث می پرردا یم و امیردواریم آغرا ی برر
روند پیگیری و چاره اندیشی در آینده باشد .
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سن ،سرپرستی و رضایت آگاهانه

بیمار خانم  06ساله -دانش آمو  ،به دلیل توده لگنی ،مشکوک به بدخیمی می باشد ،در بخش بستری هسرتند در
بررسی های اولیّه ،در اسکن لگن توده حجیم تخمدان گرزارش شرده اسرت در سرایر نقرا ،بردن ،ریره و کبرد و
غددلنفاوی ضایعه ای ندارند همکارمشاور،جراح نان توصیه به عمل جراحی توده لگن شده است هرم بره لحرا
جراحی (ر کشن تخمدان) و یا کموتراپی ،نیا به رضایت آگاهانه وجود دارد چون خطرات جراحی و شیمی درمانی
و بخصوص ناباروری در آینده ایشان وجود دارد پدر بیمار  4ساا قبل به خارج ا کشرور رفتره و اکنرون مجهروا
المکان می باشند پدربزرگ بیمار دپرشن و تا حدی دمانس دارند.
تنها همراه و پیگیری کننده در درمان بیمار مادرشان می باشد که آمادگی هر گونه کمک و همکاری را دارند.
ا طرد پزشک معالج سؤاالت یر مطرح شده است:

0
3
2
4

آیا بیمار بلحا قانونی قادر به تصمیم گیری می باشد با توجه به سن  06ساا.

نقش قانونی مادر در شرای عدم دسترسی به پدر چیست؟
با توجه به کسالت پدربزرگ و ناتوانی احتمالی ایشان در تصمیم گیری،
رضایت آگاهانه ،با تاًکید به عنصر آگاهی کامل ،چگونه محقق می شود و ا چه کسی باید گرفته شود؟

هزینهها و بیماری العالج

خانم  74ساله با سوابق کسالت سرطان پستان متاستاتیک ،ا سه ساا قبل تحت درمان هسرتند اکنرون کسرالت
ایشان بطور نسبی به درمان مقاوم شده و دیگر به خوبی به درمان جواب نمی دهد و ریشه کنی بیمراری )(Cure
متصور نیست در یک صب جمعه به دلیل تب ،سرفه و تنگی نفس و احتماا پنومونی در بیمارستان نزدیک منرزا
(خصوصی) بستری و با توجه به تنگی نفس شدید ،به بخش مراقبت های ویگه ) (ICUمنتقل و اینتوبه مری شرود
بیمار پوشش بیمه ای ندارد و خانواده ایشان ا هزینه های بسیار یاد بیمارستانی شکایت دارنرد و عمرال قرادر بره
پرداخت هزینه ها نیستند.
بیمار هوشیار و اربانته هستند و با اشاره دست ولی به درستی به سواالت پاسخ می دهند.
 انتقاا بیمار به مراکز دولتی به دلیل نیا به  ICUمقدور نشده است.
 پزشک انکولوژی اعالم نموده اند که ریشه کنی بیماری مقدور نیست.
 پزشک  ICUاعالم کرده که فعال قادر به جداسا ی بیمار ا ونتیالتور نمی باشد.
 دو فر ند بیمار اصرار دارند که بیمار را با همین شرای مرخص نموده در منزا مراقبت نمایند و فر نرد
سوم موافق نیست .
 تصمیم به ترخیص بیمار توس چه کسی خواهد بود؟
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Recent Advances in Radiation Oncology 2019-2020
Dr.Mohammad Babaei

Radiation Oncologist, Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences, Cancer Institute

Radiotherapy (RT) plays a crucial role in the care of cancer with approximately 50%
of all patients benefiting from RT in the management of their disease. Radiation
oncologists work with medical and surgical oncologists to coordinate a
multidisciplinary approach to the management of cancer. RT is very much a
technology-driven treatment modality. RT techniques have changed significantly over
the past few decades due to the improvements in engineering and computing,
evolving from conventional irradiation using simple treatment fields towards highly
conformal RT techniques, such as intensity-modulated RT (IMRT), volumetricmodulated arc therapy (VMAT) and stereotactic RT (SRT), which aim to improve the
outcome by escalating the dose to the target and minimizing the toxicity to normal
tissue and critical organs. So, nowadays, certain tumors (i.e. breast and prostate
cancer) receive shorter courses of RT as a safe and well-tolerated alternative to the
longer conventional schemes; this is a big advantage for patients and also for
healthcare costs.

*

*

*

جراحی در کانسرهای کولورکتال متاستاتیک
دکتر هادی احمدی آملی

کانسرهای کولورکتاا متاستاستیک یک گروه هترو ژن هستند و شرامل طیرف وسریعی ا بیمراران مری شروند ا
بیماران که قابلیت باالیی برای بهبودی کامل دارند تا آنها که حتی اندیکاسیون کموتراپی تسرکینی هرم ندارنرد
معموال این بیماران را باید در دو گروه تقسیم بندی کرد گروه اوا بیمارانی که بیماریشان در حدی منتشرر اسرت
 ندارند در این گروه ا بیماران جراحی برای رفع عالئم شردید اسرت مرثال برطرردCure که شانس یادی برای
کردن عالئم انسدادی یا ر کسیون تسکینی برای پرفوراسیون و یا نردرتا خرونریزی شردید امررو ه برا پیشررفت
کموتراپی با افزایش طوا عمر بیماران با کانسر متاستاتیک برخی ا این بیماران دچار عالئم ناشی ا تومرور اولیره
.می شوند و لذا باید در موارد خونریزی شدید و یا انسداد یا پرفراسیون اقدام جراحی انجام داد
 دارند اینها شامل بیمارانیCure  بیمارانی هستند که علیرغم متاستاتیک بودن شانس قابل قبولی برای: گروه دوم
است که متاستا محدود به کبد و یا ریه و یا متاستا محدود به داخل پریتوئن (متاستا به تخمدانها) دارنرد در ایرن
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موارد جراحی تومور اولیه و متاستا ها می تواند شانس قابل قبولی ا بهبودی کامل را به همراه داشته باشد عمومرا
در این بیماران قبل ا اقدام به جراحی به نیت ، ( (Cureانجام اقردامات تصرویر بررداری کامرل خصوصرا PET
SCANتوصیه می شود این بیماران را می توان ابتدا با کموتراپی درمان کرد و سپس اقدام به جراحری کررد و یرا
اینکه ا ابتدا جراحی کرد می توان در یک مرحله جراحی کبد و روده را انجام داد و یا اینکه ابتدا کبرد و یرا ابتردا
روده را تحت جراحی قرار داد در مورد کانسر رکتوم در صورت متاستا محدود با هم باید برا نیرت  Cureدرمران
کرد و ا پروتکل های رادیوتراپی  ,استفاده کرد بخراطر چرالش هرای ر کسریون رکتروم  ،در برخری مروارد کره
ر کسیون هم اندیکاسیون دارد ا تعبیه استوما استفاده می شود .

*

*

*

EUSدر کانسرهایUpper GI

دکتر بیژن شهبازخانی
استاد بخش گوارش بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
آندوسونوگرافی ) (EUSدر  stagingدقیق بیماران مبتال به کانسر مری که متاستا ندارند نقش مهمی دارد.

همچنین  EUSدر  stagingناحیه ای و پیداکردن متاستا های کوچک و غدد لنفاوی ناحیه ای نقرش ار شرمندی
دارد.
بطور کلی درمان بیماران مبتال به کانسر مری و معده به  stagingدقیق آنها بستگی دارد در  stageهای اولیه که
تومور محدود به مخا ،است درمانهای آندوسکوپیک و در  stageهای متوس که تومرور ا جردار مرری و معرده
عبور نکرده ) (T2و غدد لنفاوی ناحیه ای درگیر نمیباشرد درمران جراحری ،و در  stageهرای براالتر ا ا  T2و
مانی که غدد لنفاوی درگیر میباشند درمان نئوادجوانت قبل ا جراحی توصیه میگردد.
ما  stagingتومورهای مری و معده را براساس کرایتریای  AJCCو سیستم  TNMچاپ هشتم انجام می دهیم.
در این تقسیم بندی تعداد لنف نود ا محل لنف نودها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و کل لنف نودهرای اطرراد
مری و حتی سلیاک ناحیه ای محسوب میگردد .
T-stagingو یا ار یابی عمق تومور توس  EUSا نزدیکترین فاصله انجام می گیرد و برا حساسریت  %80-93و
اختصاصی بودن  %94-97همراه است اگر تومور فق مخرا ،سرطحی را درگیرر کررده باشرد ) (T1aر کسریون
آندوسکوپیک پیشنهاد میگردد .
در  T2تومور به  muscularis Propriaتهاجم دارد اما ا جدار مری عبور نکرده است.
T3دیوار خارجی تومور نامنظم است و تومور ا جدار مری به  adventitiaتهاجم پیدا کرده است .
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T4به ) T4a (potentially resectableو  (unresectable) T4bتقسیم می شود .

در  T4aتومور به پلور ،پریکارد ،آ یگوس ،دیافراگم تهاجم دارد و در این بیماران امکان حراجی بعد ا انجام درمان
نئوادجوانت محتمل است اما در  T4bدرگیری آئورت ،تراشه ،مهره دیده میشود و بیمار ا لیست جراحی خارج می
گردد.
لنف نود ناحیه ای بدخیم در آندوسونوگرافی ویگگیهایی دارند:
سایز >mm 01لنرف نرودsmooth border ،echo poor ،و  roundمری باشرد و در نمرای آندوسرونوگرافی
درصورتی که هرچهار یافته باال وجود داشته باشد با احتماا  81تا  %011لنف نود بدخیم اسرت و مروارد مشرکوک
که درگیر بودن لنف نود مشی درمانی را تغییر می دهد می توان ا نمونه گیری ) (FNAتحت گاید  EUSاسرتفاده
نمود.

*

*

*

پانل سرطان مری
Amirmohsen Jalaeefar

Assistant professor of surgical oncology, Tehran University of medical sciences

متاسفانه پیش آگهی این بیماری چندان امیدوارکننده نیست در سالیان اخیرر و برا معرفری رویکردهرای درمرانی
چندگانه ،شامل کمورادیوتراپی قبل ا عمل و نیز پیشرفتهای صورت گرفتره در تکنیرکهرای جراحری ا جملره
روشهای جراحی کم تهاجمی ) (minimally invasiveو جراحی های آندوسرکوپیک ،امیرد آن مری رود نترایج
درمان بهتری حاصل گردد .
نظر به سابقه طوالنی انستیتو کانسر در درمان بیماران مبتال به کانسرر مرری و تجربیرات فرراوان بخرش هرای
مختلف آن در درمان این بیماران ،در این پانل سعی خواهد شد با مطرح نمودن موارد واقعی بیماران درمان گرفته،
ا تجربیات و نظرات اساتید محترم مدعو ا گروههای مختلف مرتب با درمان این بیماری استفاده ال م بره عمرل
آید.
امید آن داریم با برگزاری این گونه جلسات بحث و تبادا نظر ،در نهایت گام های موثر تری در درمان بیمراران
برداریم .
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سرطانهای شایع در ایران
اسفندیار عسگری
سوپروایزر آموزشی انستیتو کنسر ,مجتمع بیمارستانی امام خمینی ,تهران ,ایران

به طور کلی در بین زنان و مردان ایرانی پنج سررطان پسرتانپ پروسرتاپپ پوسرعپ موررو و رودو برزری از شریو
بیشتری برخوردارنر .سرطانهای شایع در مردان به ترتیب سرطان موروپ پوسعپ و سرطان پروستاپ به عنوان سه
سرطان شایع در مردان ایرانی اسع .به دنبال آنهاپ سرطانهای رودو بزری و مثانه از شیو بیشتری در بین مردان
برخوردار اسع.
در زنان سرطانهای پستانپ رودو بزریپ پوسعپ مورو و تیروئیر به ترتیب در ردوهای اول تا پرنج سررطانهرای
شایع زنان قرار دارنر .شیو سرطان در دنیا رو به افزایش اسعپ در ایران با توجه به اینکه هرم سنی جوانی داری و
جمویع سالمنری نیز رو به افزایش اسعپ در آینرو بروز سرطان در کشور قابل مالحظرهترر خواهرر برود .بیمراری
سرطان چنر عاملی اسعپ اما وقتی مجموعه عوامل در کنار ه قرار می گیرنرر سررطان برروز مریکنرر و برخری
عواملپ چون سبک زنرگی نادرسعپ چاقیپ اضافه وزنپ بی تحرکیپ مصرف سیگار و قلیرانپ تذییره ناسرال ماننرر
مصرف غیاهای کبابیپ سوخته و پر چربپ خطر ابتال به سرطان را افزایش میدهنر .دیابعپ فشارخونپ سکتههرای
مذزی و قلبیپ پوکی استخوانپ نارساییهای کلیوی و بسریاری از سررطانهرا ماننرر سررطان پسرتان بره عوامرل
تذییهای نسبع دادو می شونر و غیا در مری و میرهای ناشی از این بیماریها تاثیر جری دارد .
این مطالوه بصورپ گیشتهنگر در بررسی پرونرو های مراجوه کننرو به انستیتو کانسر صورپ گرفته اسع .باکمک
مرارک پزشکی مجتمع از طریق  ICDکرگیاری انجام شرو اسع .

*

*

*

اصول پیشگیری از سرطان
سپیده سعیدیان
سوپروایزر آموزش سالمع انستیتو کنسر ,مجتمع بیمارستانی امام خمینی ,تهران ,ایران

در دنیای امروز تقریبا غیر ممکن اسع که بتوانی کامال از ابتال به سرطانها پیشگیری کنری  .اگرچره میتروان برا
توجه به برخی مسرائلپ خطررابتال بره بیمراری را کراهش داد ف مصررف غریای سرال – تذییرر شریوو زنررگی –
غربالگری– توجه به تاریخچه خانوادگی بیماری سرطان) .از طرفی دانستن مرواردی کره خطرر ابرتال بره بیمراری
سرطان را باال میبرد نیز بسیار مه میباشر.
دانستن عالئ و نشانه های سرطان برای هر عضو نیز امربا اهمیتی میباشر .در پایان در مورد برخی تصوراپ غلط
و باورهای نابجا دربارو بیماری سرطان صحبع خواه کرد .
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معرفی بیوپسی ها و مراقبت های پرستاری در آن
زهرا خراسانی
سوپروایزر بالینی انستیتو کنسرپ مجتمع بیمارستانی امام خمینیپ تهرانپ ایران

بافع برداری یا تکه برداری موموال توسط یک جراح یا متخصر رادیولرو ی انجرام میشرود و شرامل برداشرتن
نمونهای از سلولها یا بافتها برای بررسی وجود یک بیماری یا تویین وسوع آن اسع.
انواع بیوپسی:


بیوپسی با سوزنcore needle



بیوپسی توسط سرنگFNA



بیوپسی باز  :خارج کردن مقراری از بافع پس از شکافتن پوسع ف اکسیژن پ انسزیون )
بیوپسی مایع
بیوپسی از طریق آنروسکوپی
بیوپسی مذز استخوان





مراقبتهای پس از نمونه برداری :در روشهای سوزنی
 مختصر فشار روی پانسمان و استفادو کیسه یخ روی پانسمان ساعاپ اولیه
 برداشتن پانسمان روز بور
 استحمام روز بور از بیوپسی
 انجام فوالیع روزانه روز بور
 انجام تمریناپ ورزشی بستگی به تحمل درد دارد اما بهتر اسع چنر روز به تاخیر بیفتر.
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انواع جراحی در سرطان و مراقبتهای پرستاری در آن
سارا مهدوی
انستیتو کنسر ,مجتمع بیمارستانی امام خمینی ,تهرانپ ایران

جراحی نقش کلیری در تشرخی سررطان و فهر چگرونگی دوری جسرتن از شریو احتمرالی آن ایفرا میکنرر.
پیشرفعهای مراوم در فنون جراحی به جراحان اجازو انجام جراحی روی تورادی از بیماران سرطانی را میدهرر و
نتایج خوبی را به دنبال دارد .هنگامیکه جراح به قطع یک عضو از برن بیمار سرطانی برای عمل میشرود جراحری
تهاجمی نامیرو میشود .امروزو عملهایی که متضمن قطع کمتر عضو فجراحی کمترر تهراجمی) اسرع مریتوانرر
جهع برداشتن تومور انجام شود در حالیکه بافع و عملکردهرای نرمرال ترا حرر امکران حفر مریشرونر.جراحی
بزرگترین فرصع برای یک راو درمان جهع انوا مختلف سرطان را پیشنهاد مریکنرر بره ویرژو بررای روشرهای
درمانی که به دیگر قسمتهای برن شیو پیرا نکردو اسع .اکثر افراد مبتال به سرطان جراحیهای مختلفی دارنر.
جراحی به دالیل مختلفی انجام میشود .تورادی از آنها کمتر هستنر و ممکن اسرع طررز عمرل نامیررو شرود در
حالیکه دیگر روشهای درمان عملهای بیشتری دارد .انوا رایج جراحیهای سرطان در اینجا بازبینی شرو اسع.
جراحی پیشگیری یا پیشگیری کننرو برای برداشتن بافعهایی انجام می شود که احتماال سرطانی شررو برا وجرود
آنکه نشانه ای از سرطان هنگام جراحی وجود نرارد .به عنوان مثال ممکن اسرع پلیر هرای قبرل از سررطانی از
رودهای بزری در طول دورو کولونوسکپی برداشته شونر .گاهی اوقاپ جراحی پیشگیری برای برداشتن یک عضرو
کامل استفادو میشود .به عنوان مثال برخی از زنان کره بطرور مروروثی مبرتال بره سررطان سرینه هسرتنر تذییرر
فدگرگونی) ذاتی در ن سرطان سینه فسرطان سینه  1و  )2آنها یافع می شود .چون خطر ابتال به سررطان سرینه
در این زنان باالسع و ممکن اسع آنها بخواهنر جراحی سینه پیشگیری کننرو انجام دهنرو این برین موناسع که
سینهها قبل از انجام جراحی برداشته شونر.
اغلب جراحی برای بهتر تشخی سرطان استفادو می شود .در اکثر موارد تنها روش آگاهی یافتن از ابتالی فرد به
سرطان و نو آن نمونه برداری از بافع موردنظر و آزمایش آن اسع .این آزمرایش اغلرب آزمرایش میکروسرکپی
بافع زنرو نامیرو می شود.تشخی بیماری با جستجوی سلولهای نمونه زیرر میکروسرکوم میسرر اسرع یرا در
آزمایشهای آزمایشگاهی انجام شود .روشهای زیادی برای گرفتن نمونه سلولهای یک عضو از برن کره ممکرن
اسع مبتال به سرطان شرو باشر وجود دارد .این نمونهها در بخش بوری با جزئیاپ بیشتری توصیف شرو اسرع و
با عنوان جراحی برای تشخی و درمان سرطان شناخته شروانر.
نو جراحی که بتوانی بفهمی چه میزان سرطان در برن وجود دارد و تا چه حر شریو پیررا کرردو اسرع.آزمایش
فیزیکی و نتایج آزمایشگاهی و آزمایشاپ تصویری برای درک مرحله کلینیکی سرطان استفادو می شونر.اما مرحله
جراحی فکه مرحله آسیب شناسی نیز نامیرو میشود) موموال دقیق تر از میزان شیو آن اسع..
11
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نمونه های عمل جراحی عمرتا برای نشان دادن سرطان استفادو مری شرونر و ماننرر نمونره هرای الپراروتومی و
الپاروسکوپی در بخش بوری بوری توصیف شرو انر .جراحی شفابخش موموال زمانی انجام می شود کره سررطان
فقط در یک عضو از برن یافته می شود و احتماال سرطان فتومور) بطور کامل برداشرته مری شرود .در ایرن مرورد
جراحی شفابخش می توانر درمان اصلی باشر.ممکن اسع این نو جراحی به تنهایی یا به همراو روش های دیگر
درمان از جمله درمان دارویی یا پرتو درمانی که می توانر قبل یا بور از عمل انجام شود مورد اسرتفادو قررار گیررد.
گاهی اوقاپ پرتو درمانی در طول عمل بکار می رود فاین عمل پرتو درمانی یا درون عملی نیز نامیرو می شود).
جراحی غیرانباشتهای برای برداشتن بخشی از تومور استفادو میشود .این نو جراحی گاهی اوقراپ زمرانی انجرام
می شود که برداشتن کامل تومور باعث آسیب دیرن عضوها و بافع های نزدیک به عضو سرطانی مری شرود .بره
عنوان مثال ممکن اسع برای تومورهای پیشرفته تخمرانها و برخی غرد مرکب از بافع لنفاوی استفادو شرود .در
این موارد ممکن اسع پزشک تومور را تا حر ممکن بردارد و سپس با پرتو درمانی یا دارو درمانی یا دیگر روشهای
موالجه درمان را انجام دهر .نرو جراحری بررای درمران مشرکالپ بره وجرود آمررو از سررطان پیشررفته بکرار
میرود.جراحی تسکین دهنرو می توانر برای تصحیح مشکلی که باعث ناراحتی و ناتوانی فرد می شود بکارگرفتره
شود .به عنوان مثال برخی از سرطان ها در شک ممکن اسع رشر زیرادی داشرته باشرنر و باعرث مسررود شررن
رودوها نیز شونر .اگر این اتفاق بیفتر برای برداشتن انسراد بایر جراحی انجام شود .جراحی تسکین دهنرو همچنین
برای درمان درد هنگام درد شریر و کنترل سخع آن بکار میرود .جراحی تسکین دهنرو به آسان شرن مشکل بره
وجود آمرو از سرطان و بهبود افراد کمک می کنر اما این نو جراحی برای درمان قطوی خود تومور بکار نمی رود.
در این مقاله به توضیح انوا روشهای جراحی و مراقبتهای پرستاری در آن پرداخته میشود .
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مراقبتهای پرستاری در شیمی درمانی
علیرضا خورشاهیان
سوپروایزر بالینی انستیتو کنسر ,مجتمع بیمارستانی امام خمینی ,تهرانپ ایران

واحر اصلی ساختمان برن سلول اسع و تمام سرطانها از سلول منشاء میگیرنر .شیمی درمانی یکی از روشهرای
موثر برای درمان سرطان اسع که در آن از دارو برای تضویف و تخریرب سرلولهرای سررطانی در بررن اسرتفادو
میشود .شیمی درمانی یک درمان سیستمیک اسع یونی از طریق جریان خون تمرام بررن را تحرع تراثیر قررار
میدهر و عالوو بر تخریب سلولهای تومورپ تمام سلولهای سرطانی که ممکن اسع به قسمعهای دیگرر بررن
گسترش پیرا کردو باشنر را تحع تاثیر قرار می دهر .داروهای مختلف بره شرکلهرای خروراکی و تزریقری بررای
شیمی درمانی وجود دارنر و ممکن اسع از یک یا چنر دارو برای تکمیل دورو شیمی درمانی استفادو شود.
شیمی درمانی اغلب به صورپ ترکیب با درمانهای دیگر ماننر جراحیپ پرتو درمانی یا هورمرون درمرانی و سرایر
روشها استفادو میشود .انتخاب هریک از این روشها به عوامل مختلفی بستگی دارد:
نو و مرحله سرطانپ درمانهای قبلی برای سرطانپ محل سلولهای سرطانیپ وضرع کلری سرالمع فجسرمی و
روحی) و روش درمان ترجیح دادو شرو با اینکه تاثیر مثبع شیمی درمانی بر تخریب سرلولهرای سررطانی اثبراپ
شرو اسع اما بایر عوارض جانبی جری این روش را که می توانر به شرپ بر کیفیع زنرگی بیمار تاثیر بگیارد ه
در نظر گرفع  .بیمار بایر از این عوارض جانبی آگاو باشر و با در نظر گرفتن ایرن عروارض و همچنرین خطرعررم
دریافع شیمی درمانی و با مشورپ با تی درمان تصمی گیری انجام شود .شیمی درمانی بره روشهرای مختلفری
دادو میشود :مستقی داخل وریریپ خوراکیپ داخل سرمیپ زیر جلریپ داخل کانال نخاعی پزشکان از روشهرای
مختلفی قبل و بور از شیمی درمانی ماننر موایناپ برنیپ نتایج آزمایشگاهی و سی تی اسکن برای بررسی تاثیر آن
استفادو می کننر.
هدف از شیمی درمانی
این اهراف عبارتنر از  :کاهش توراد کل سلول های سرطانی که در بررن وجرود داردپ کراهش احتمرال گسرترش
سرطان به سایر نقاط برنپ کاهش انرازو تومورپ بهبود یا کاهش عالئ فولری بیمراری .در مرورد سررطانی کره در
مراحل آخر زنرگی قرار داردپ شیمی درمانی ممکن اسع به تسکین درد و برخی مشکالپ بیمار کمک کنر.
عالوو بر درمان سرطانپ شیمی درمانی می توانر برای آمادو سازی افراد مبتال به بیماریهای مذز اسرتخوانپ قبرل
از درمان سلولهای بنیادی مذز استخوان استفادو شود.
همچنین شیمی درمانی ممکن اسع برای برخی بیماری های مربوط به اختالالپ سیست ایمنی ه استفادو شود.
برای مثال در بیماری ها یی مثل لوپوس یا آرتریع روماتوئیر کره سیسرت ایمنری بررن مخترل اسرعپ اسرتفادو از
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داروهای شیمی درمانی در دوزهای بسیار پایینتر از دوز مورد استفادو برای درمان سرطان میتوانر مرورد اسرتفادو
قرار گیرد.
عوارض شایع شیمی درمانی
در طی شیمی درمانی بجز سلولهای سرطانیپ سلولهای سایر قسمعهای برن نیز تحع تاثیر قررار مریگیرنرر کره
میتوانر عوارضی همچون:
دردپ کبودی و خونریزی بیش از حرپ اسهال و یا یبوسعپ خشکی دهان و زخ در دهان و عفونع لثهپ آنمیپ ضوف
عمومیپ ادمپ خستگیپ تب و عفونعپ ریزش مو و آلوپسریپ از دسرع دادن اشرتها و کراهش وزنپ حالرع تهرو و
استفراغپ مشکالپ تذییهایپ مشکالپ اختصاصی هر داروپ و تاثیر روی اعضای حیاتی برن کره تحرع تراثیر دارو
قرار می گیرنر ف قلبپ کلیهپ ریهپ مذز اسرتخوان و) . . .پ مشرکالپ مذرزی و چشرمیپ مشرکالپ روحری و روانریپ
مشکالپ پوستی و حساسیتیپ مشکالپ تمرکزپ حافظه و بیخوابیپ اختالل در عملکرد جنسری و نابراروری البتره
اکثر عوارض جانبی شیمی درمانی با گیشع زمان کاهش مییابر .و بسته به نو داروی شیمی درمانی که استفادو
شروپ خطر تاثیراپ طوالنی مرپ شیمی درمانی ممکن اسع حتی تا سالها پس از درمان وجود داشته باشرر .ایرن
اثراپ می تواننر به قلبپ کلیههاپ ریههاپ اعصاب و انرامهای جنسی آسیب رسانر و یا احتمال ابتال به سایر سرطانها
پس از شیمی درمانی وجود دارد .البته بیشتر عوارض شیمی درمانی قابل کنترل و مریریع اسع.
به دلیل اینکه شیمی درمانی یک درمان تویین کننرو اسعپ مهر اسرع کره قبرل از شررو درمران بررای بیمرار
برنامهریزی شود .انجام آزمایشاپ برای تویین سطح سالمع برای شرو شیمی درمانی انجام میشرود کره شرامل
بررسی قلبپ آزمایش خون و تسعهای کبری میباشر .این آزمایشها همچنین میتواننر به تصمی گیری پزشک
در مورد انتخاب نو شیمی درمانی مناسب نیز کمک کنر.
نیاز به گیاشتن پورپ و مراقبع از راو وریری برای تزریق داروهرای شریمی درمرانی مهر اسرع .مزایرای پرورپ
دسترسی آسانتر به ریها و ایجاد درد کمتر می باشر .اکثر بیماران میتواننر در طول شیمی درمانی کار کننرپ اما
ممکن اسع زمانیکه عوارض جانبی را تجربه نکردوانرپ کارهای سبکتری را انجام دهنر .وجود دوسع یا یکری از
اعضای خانوادو خود برای کمک به انجام کارهای خانگی مه اسع .در مبتالیان بره سررطان کره تحرع شریمی
درمانی میباشنرپ تذییه و فوالیع برنی صحیح اهمیع بسیارزیادی داردپ چراکه ه بیماری و هر شریمی درمرانی
میتوانر سیست های برنی بیماران رادستخوش تذییراتی کنر .عالوو برآن سرطان وشیمی درمانی میتواننر برنحوو
تحمل برن بیماردربرابر بوضی فوالیعهاپ مواد غیایی ونیز برنحوو استفادو برن ازعناصرغیایی تأثیر بگیارد.
در نهایع بایستی عنوان کرد :مراقبع پرستاری نیاز به اطالعاپ و آگاهی علمی و عملری و تجربری در قبرال ایرن
بیماران بصورپ کامال تخصصی را میطلبر که در این کنگرو به جزئیاپ آنها اشارو خواهر شر .شرناخع داروهرا و
عوارض آنها و نحوو تزریق و مراقبع از آنها بسیار مه اسع که بایستی پرستاران دانش و مهرارپ کرافی در ایرن
زمینه را دارا باشنر .خود مراقبتی بیماران از خود و همچنین کادر پرستار نیز در این زمینه مه اسعپ لریا گیرانررن
دورو های آموزشی توسط مراکز موتبر علمی موجرب افرزایش اطالعراپ علمری و مهرارتی پرسرتاران و در نهایرع
سالمتی بیماران خواهر شر.
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رادیوتراپی و مرافت پرستاری در آن
معصومه رحیمی
کارشناس پرستاریپ پرستار بخش جراحی انستیتو کنسرپ مجتمع بیمارستانی امام خمینیپ تهرانپ ایران

پرتودرمانی یکی از رایج ترین روشها در درمان سرطان اسع .در این روش با استفادو ازامواج با انر ی باال ماننرر:
اشوه ایکسپ اشوه گاما یا الکترون و پروتون سلولهای سرطانی را تخریب می کننر.
موارد استفادو از پرتودرمانی شامل:
 درمان سرطان در مراحل اولیه
 پیشگیری از تکرار سرطان درجایی دیگر
 درمان عالئ سرطان در مراحل پیشرفته
 درمان سرطانی که قبال درمان شرو و دوبارو عود کردو اسع
پرتو درمانی یکسری عوارض زودرس و یکسری عوارض دیررس دارد .عوارض زودرس طی چنر هفته اول پس از
درمان ظاهر شرو و خفیف و قابل درمان هستننر .عوارض دیررس ممکن اسع ماو ها و حتی سرال هرا بروزشران
طول بکشر.
این عوارض شامل:

کاهش سلول های خونپ خستگیپ مشکالپ پوستیپ خشکی دهانپ ریزش موپ مشکالپ تذییهپ احساس اضطراب
صحبع کردن با افراد مبتال به سرطان و استفادو از تجربیاپ آنها در این زمینه می توانر بسیار کمک کننرو باشر.

*

*

*

چالشهای اخالقی مراقبت از کودکان در مراحل پایان زندگی
ماریا شعبانی ،اکرم السادات سادات حسینی
کارشناس پرستاری -سرپرستار بخش انکولو ی اطفال مرکز طبی کودکان
دانشیار دانشگاو علوم پزشکی تهران

امروزو با پیشرفع عل پزشکی توراد کودکانی که در مرحله انتهایی زنرگی به سرمی برنر رو به فزونی اسرع .لریا
در این مقاله چالشهای اخالقی مراقبع از کودکان درمراحل انتهایی زنرگی بره روش جسرتجوی مترون بررسری
میشود .یافتههای نشان میدهر نیازهای کودکان تحع تأثیر خیرخواهیهای افراطی ماننر درخواسع والرین برای
درمانهای بی فایرو برای کودکپ غفلع والرین در مورد مراقبع از کرودکپ احسراس گنراو و خسرتگی والررین و
خودداری والرین از با خبرکردن کودک از وضویع خود قراردارد .مشکالپ مراقبع از کودکان در مراحل انتهایی به
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دلیل پیچیرگیهای اخالقی دارای ابهاماپ زیادی اسع که اغلب راهکار قرانونی دقیقری نرارنرر و نیازمنرر انجرام
تحقیقاپ دقیق و بسیار پیچیرو در این خصوص میباشی  .در این مقاله موانع مراقبع از کودکان در مراحل انتهایی
زنرگی و چالشهای اخالقی پرستاران و وادین در برخورد با کودکان در مراحل انتهایی زنررگی مرورد بررسری قررار
میگیرد.
کلمات کلیدی :مراقبع تسکینیپ اخالق پزشکیپ کودکپ والرینپ سوی در کودکان

*

*

*

امنیت و حفاظت در شیمی درمانی
ویدا چهری
سرپرستار بخش مریکال انکولو ی زنان انستیتو کنسرپ مجتمع بیمارستانی امام خمینیپ تهرانپ ایران

یکی از شوارهای من در موقع اموزش به پرسنل این جمله هسع که :ما برای بهبرود و کمرک بره از برین برردن
بیماری در جاموه اینجایی نه برای اضافه کردن بیماری و بیمار به جاموه
برای رسیرن به اهراف باال نیاز به چنر مورد داری :
 .1اصول حل کردن دقیق وصحیح دارو
 .2وصل صحیح و براساس پروتوکل داروها
 .3حمل دقیق و صحیح دارو
 .4نگهراری دقیق و صحیح دارو
 .5تجهیزاپ کامل جهع این موارد
 .6نیرو ی انسانی مجرب و آموزش دیرو برای حصول به این موارد
 .7باال بردن اگاهی پرسنل و کارکنان بخش
 .8وجود دستورالوملهای دقیق مبتی بر عملکرد
نتیجه:
اگاهی و عل مریران مشذول به کارپ تجهیز ساختار فیزیکی .گماشتن افراد ذیالصالح جهع انجام امور اصرلی در
این مراکز می توانر منجر به کسب اهراف عالی شود و افزایش رضایتمنری بیماران و پرسنل و باال بردن انگیرزو
کارکنان شرو
کلمات کلیدی :پرسنل اموزش دیروپ تجهیزاپ مناسبپ ساختار فیزیکی و دستوالوملهای دقیق
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اصول حفاظت دررادیوتراپی
حسین مالاسماعیلی
سوپروایزر بالینی انستیتو کنسرپ مجتمع بیمارستانی امام خمینیپ تهرانپ ایران

امروزو بروز بیماریهای مختلف و لزوم تشخی و درمان انها توسط پرتوها موجب افزایش تابشگیری پرسنل شرو
 عوارض تابشها شرامل. لیا بایرپرسنل درمانی به اصول کلی حفاظع شخصی در برابر انوا اشوه واقف باشنر.اسع
 مطالواپ جریر احتمال خطر ابتال به سرطانپ آسریبهرای نتیکری و لوسرمی را در.آثار احتمالی و قطوی میباشر
 با اعمال حفاظع صحیح پرتویی میتوان از اثراپ قطوی پرتوهرا در.تماسهای طوالنی مرپ با اشوه نشان میدهر
 و این اهمیع رعایع اصول حفاظرع در. اشوهای که بتوان آنرا مطلقا امن نامیر وجود نرارد.پرسنل پیشگیری نمود
.برابر اشوه را آشکار میسازد

*

*

*

Report and Record in Chemotherapy
Elham Karami

Master of Nursing, cancer institute of Iran, Tehran university of medical sciences

A complete medical record should include the following information:
 diagnosis, including the specific cancer type and stage
 diagnostic test results and pathology reports
 Complete treatment information, such as chemotherapy drug names and doses,
sites and doses of radiation therapy
 Start and end dates for all treatments
 Results of treatment and any complications or side effects
 Information about palliative care, including medications for pain management,
nausea, or other side effects
 A schedule for follow-up care
 Dates and details of other major illnesses, chronic health conditions, and
hospitalizations
 Family medical history
 Details of past physical exams, including cancer screening tests and
immunizations
 Extravasation
Complications or side effects: fatigue, loss of appetite, nausea, bowel issues such as
constipation or diarrhoea, hair loss, mouth sores, skin and nail problems. You may
have trouble concentrating or remembering things. There can also be nerve and
muscle effects and hearing changes.
 تهران/ 1931  اسفند ماه2  و1

45

خالصه مقاالت سخنرانی پرستاری
سی امین کنگره ساالنه انستیتو کانسر ایران

Management of Pain in Cancer Patient
Marzieh Ahmadi

Palliative Care Nurse, cancer institute of Iran, Tehran university of medical sciences

Pain is “an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or
potential tissue damage, or described in terms of such damage." Pain that is not wellmanaged contributes to suffering whether patients have restorative functional goals
or are transitioning into comfort care. In the early and intermediate stages of their
cancer diagnosis, 30% to 40% of patients experience unrelieved pain, while 75% of
cancer patients in the terminal phase of their disease are reported to experience
unrelieved pain.
Cancer pain can and should be treated.the first step is:stablish the cause of the pain.
Pain treated by regular medicaition .By mouth, by clock and by the ladder.
Pain management:
• Mild pain: Anon-opioid analgesic
• Moderate pain: Codeine –a weak opioid
• Severe pain: Strong opioid e.g (Morphin-Buprenorphin—Pethidine-MethadoneFentanyl etc)
Nonpharmacological:
Music, art, reading, guided imagery, hypnosis, Massage, therapeutic touch, TENS,
acupuncture, radiation therapy

*

*

*

اورژانس های انکولوژی
حسن احسانفر
 ایران, تهران, مجتمع بیمارستانی امام خمینی,سرپرستار مریکال انکولو ی بخش مردان انستیتو کنسر

و درمان به موقع و در نهایع نجاپ جران

آموزش اور انس های آنکولو ی به پرستاران نقش بسزایی در تشخی
.بیماران دارد
بر اساس آمار حرود نیمی از بیماران مبتال به سرطان در پنج سال اول زنرگی می تواننر به راحتی به زنررگی خرود
ادامه دهنر اما اور انسهای انکولو ی در هر زمانی در حین بیماری و درمان امکان وقو دارد و می توانر باعث به
 دسرته اولپ اور انرسهرای. اور انسهای آنکولو ی به دو دسرته تقسری مری شرود.خطر انراختن جان بیمار گردد
 هیپرکلسرمی.متابولیک هستنر که از شایع ترین آن می توان به افزایش کلسی خون فهیپرکلسرمی) اشرارو کررد
 شایع. در برخورد با هیرکلسمی بایر خیلی سریع اقرام درمانی صورپ بگیرد.شایوترین سنررم پارانئوپالستیک اسع
 اما شایع ترین علع هیپرکلسمی در بیمراران بسرتری.ترین علع هیپرکلسمی در جاموهپ هیپرپاراتیروئیریس اسع
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در بیمارستانپ cancerاسع .دسته دوم اور انس های انکولو ی اور انس های ساختاری هستنر کره مومروال بره
دلیل بزری شرن تومور اتفاق می افتر از شایع ترین این اور انس ها می توان به تحع فشار بودن طناب نخراعی
)  Malignant ( Spinal Cord Compressionاشارو کرد که این دسته از اور انس ها نیز در سرطان پسرتانپ
پروستاپ و ریه بیشتر دیرو می شود .بیماران بایر براننر برای مثال افزایش کلسی خون با عالئمری ماننرر تهرو پ
استفراغپ یبوسعپ بی اشتهایی و  ...همراو اسع و درد کمر از شایع ترین عالمع تحع فشار بودن طنراب نخراعی
اسع .آشنایی پرستاران با اور انس ها ی انکولو ی می توانر نقش بسزایی در رونر درمان بیماران مبتال به سرطان
داشته باشر.

*

*

*

دسترسی به عروق
مرداویچ صابری
سوپروایزر بالینی انستیتو کنسرپ مجتمع بیمارستانی امام خمینیپ تهرانپ ایران

دسترسی به عروق هموارو از مهمترین و اساسیترین نکاپ در درمان بیماران مبتال به سرطان بودو اسرع گریر از
روشهای سنتی دسترسی به عروق که البته هنوز ه به طور متراول استفادو میشود بوضا اجتناب ناپییر میباشر.
توبیه پورپ دارای مزایا والبته مخاطراتی اسع که در این مقاله به ان پرداخته شرو اسع.
مواردی که طی تجربه انروخته شرو در بیماران مشاهرو شرو و رفع این مشکالپ از دیگر موضوعاپ مرورد بحرث
میباشر.
آ شنایی بیشتر همکاران با نحوو توبیه پورپ های زیر پوستی و موارد مراقبتی آن با توجه به افزایش توراد بیمراران
استفادو کننرو از این وسیله راهکاری اسع که عالوو بر توانمنری پرستاران مرورد نیراز جاموره پرسرتاری شریمی
درمانی میباشر.
روش استفادو از پورپ و توبیه سوزن مخصوص ونکاپ مراقبتی حرین اسرتفادو واتمرام اسرتفادو از پرورپ بخرش
دیگری از این مبحث را شامل میشود .
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Peristomal wounds
Marjan kalantari

Imam khomaini Complex, cancer institute of Iran, Tehran university of medical sciences

Worldwide, millions of individuals have stomas. Skin problems relating to the stoma
are extremely common. Ischaemia, Retraction of the bowel back into the abdomen,
Separation of the bowel mucosa from the skin, Bleeding, Leaking of bowel contents
onto the skin resulting in irritation and digestion of the skin are commen
complications of a stoma. The patient should be educated to identify any peristomal
redness, rashes or leakage, which should be reported to and dealt with immediately
by the clinician or through referral to stoma care specialist nurses.
Skin protection can be provided by the use of hydrocolloid wafers, powders or barrier
films to conserve moisture and promote healing. In severe cases, nonadhesive
pouching may be a necessary temporary measure.
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ID: 99
Impact of Diabetes Mellitus on Epithelial Ovarian Cancer Survival
Akram Ghahghaei-Nezamabadi1, Setareh Akhavan1, Afsaneh Tehranian1
 ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دپارتمان انکولوژی زنان، بیمارستان بانوان آرش.1
Background: Diabetes mellitus (DM) is associated with poorer outcomes in some
cancers. Its effect on ovarian cancer is less clear. We consider the effect of DM on
overall survival (OS) and progression free survival (PFS) in patients with epithelial
ovarian cancer (EOC).
Methods: A retrospective cohort study of 215 patients with EOC diagnosed between
2009 and 2016 was performed. Records were reviewed for standard demographic,
pathologic and DM diagnosis data. Cox regression was used to evaluate the
relationship between disease status and survival after adjustment for age, body mass
index (BMI), parity, stage, grade, histology, debulking status, hypertension (HTN),
menopause status and neoadjuant chemotherapy.
Results: Patients with DM (27.97, 95%CI: 23.63 to 32.30) had a significantly shorter
OS rates compared to patients without DM (41.01, 95%CI: 38.84 to 43.17). The
unadjusted hazard ratio (HR) for the association between OS time and DM was 4.76
(95%CI: 2.99 to 7.59, P < 0.001). Following adjustment for demographic and pathologic
variables, the HR was 3.93 (95% CI: 2.01 to 7.68; P < 0.001). The PFS in patients with
DM (14.10, 95%CI: 11.76 to 16.44) was significantly shorter compared to patients
without DM (28.83, 95%CI: 26.13 to 31.54). The unadjusted HR for PFS and DM was
5.69 (95% CI: 3.05 to 10.61; P < 0.001). After adjustment for demographic and
pathologic variables, the HR was 2.73 (95% CI, 1.18 to 6.95; P < 0.001).
Conclusions: DM can negatively effect on PFS and OS in EOC patients independent of
the effect of other variables.
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ID:100
همبستگی فاکتور رشدی فیبروبالست  9با تهاجم لنفاوی عروقی در سرطان کولورکتال
لیلی رجالی ،1یوسف سیدنا ،1حمید اسدزاده عقدایی ،2احسان ناظم الحسینی ،3مهرداد هاشمی

*4

1. Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
Tehran, Iran
2. Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Research Institute for Gastroenterology and Liver
Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Basic and Molecular Epidemiology of Gastrointestinal Disorders Research Center, Research Institute for
Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. Department of New Sciences, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Correspondence: Mehrdad Hashemi, PhD Molecular Genetics, Department of New Sciences, Tehran Medical
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, P.O. Box: 1916893813,
Khaghani Street, Shariati Avenue, Tehran,Iran.
Fax: + 98 2122006661, Tel: + 98 2122006665,
Email: drhashemimehrdad@gmail.com

مقدمه :فاكتور رشد فیبروبالست  )FGF9( 9یا فاكتور فعال كننده گلیا ( )GAFدر كالس پاراكرین خاانواده FGF

طبقهبندی میشود كه در شکلگیری و پیشرفت سرطانهای مختلف دخیال اسات .قابال کكار اسات كاه نقا
تهاجمی  FGF9در سرطان روده بزرگ تاكنون مشخص نشده است .در تحقیق حاضر ،ویژگی تهااجمی لناااوی و
عروقی  FGF9در نمونههای بافت منجمد تازه ( )FFو بافتهای بلوک پارافینه ( )FFPEشده به عنوان نمونههای
مقایسه شونده در نظر گرفته شده اند.
مواد و روشها :مطالعه تهاجمی براساس ارزیابی بیان  FGF9بر روی  08نمونه بافتی سرطانی تازه و  08نموناه
بلوک پارافین از همان نمونهها به موازات نمونههای بافتی غیرتوموری مجاور انجام شد .اساتخرا  RNAو سانتز
 cDNAانجام شد qRT-PCR .در سطح  mRNAاستااده شد .همبستگی بیان  FGF9با ویژگایهاای باالینی باا
استااده از آزمونهای آماری تعریف شد .منحنی  ROCو آنالیز  Kaplan-Meierبارای نشاان دادن ارزش نتاای
منتشر شده در تعیین بیوماركر مولکولی تشخیصی و نرخ بقا طراحی شده است.
یافتهها :بر این اساس  25 ،درصد از نمونههای بافت تازه و  21درصد از نمونههای بلوک پارافینه در مقایساه باا
بافتهای نرمال مجاور همبستگی معنی داری بین سطح بیان  FGF9و مرحلاه توماور ( p>8.8810و ، )p>8.80
متاستاز غدد لناااوی ( p>8.881و  )p>8.800و تهااج عروقای ( p>8.880و  )p>8.800را باه ترتیان نشاان
میدهند .در بلوکهای پارافینه منحنی  ROCبرای تمایز مرحله ابتدایی از مرحله پیشرفته بیمااری در نموناههاای
 FFو  FFPEبه ترتین  ،رس شده است p>8.885( .و  .) p>8.801به همین ترتین  ،ارزیابی سطح محصور زیار
نمودار در هر دو نمونه بافت تازه و پارافینه تقریباً مشابه بود .بقای كلی بیماران  CRCدر طی  0ساال تخماین زده
شدكه با بیان بی از حد  FGF9بقای پایینتری حاصل شد)p>8.85 (.
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، ارتباا داردFGF9  در مجموع میتوان نتیجه گرفت كه تهاج لنااوی و عروقی با افازای بیاان:نتیجهگیری
 میتواند به عنوان یک نشانگر تشخیصی مؤثر با توجه به نتاای پاتولوژیاک حتای در نموناههاایFGF9 بنابراین
. استااده شودCRC بلوک پارافین یا نمونههای بافت تازه منجمد در
 تهاج لنااوی عروقی،  سرطان كولوركتال، 9  فاكتور رشد فیبروبالست:کلمات کلیدی

*

*

*

ID:101
Unresectable Cholangiocarcinoma, Multimodality Treatment
Fatemeh Jafari

Radiation Oncology Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences

Purpose: Cholangiocarcinomas (CCs) are rare and highly malignant cancers. Although
there are different treatment protocols for treatment of cholangiocarcinoma, so we
aimed to investigate the survival rate of patients with unresectable extrahepatic
CCs(ECCs) in patients receiving Multimodality Therapeutic Protocol (MTP) (Biliary
drainage + External beam radiotherapy [EBRT]+brachytherapy and systemic
chemotherapy). Likewise, we aimed to identify the relationship between survival time
and associated factors in treatment outcome.
Materials and methods: This retrospective study was performed on patients with
ECC who were referred to our university Hospital between 2012 and 2015, and their
imaging was diagnosed as unresectable. Patients underwent MTP including internalexternal drainage catheter (F10-12) insertion, fluoroscopic drainage, external beam
radiotherapy (EBRT) at fraction of 22-28 concurrently with chemotherapy by
Capecitabine (Xeloda) 825 mg/m2 at the days of radiotherapy, followed by
brachytherapy (BT) with iridium-192(192Ir) or cobalt-60(60Co) sources for 21 Gy in
3 consecutive days. Demographic variables, complications, laboratory tests, imaging
findings, and survival time (OS:overall survival after diagnosis, CS:survival after
catheter placement) were recorded.
Results: A total of 38 patients [mean(SD) age=58.08(9.80) years; male=22(57.9%)]
were evaluated. According to Bismuth–Corlette classification, 15(39.5%) were in
stage IIIA, 5(13.2%) were in stage IIIB, 10(26.3%) were in stage IV, and 8(21.2%)
were undefined. Of those, 21(55.3%), 15(39.5%), and 17(44.7%) had involvement of
liver parenchyma, great vessels, and regional lymph nodes, respectively. Mean(SD) of
OS was 15.11(8.10) months [median=15, 95%CI:13.25-16.69], and CS was 2-29
months [mean(SD)=11.71(7.29), median=10, 95%CI:10.05-13.37]. Further analysis
revealed the considerable decrease in OS and CS in those with involvement of liver
parenchyma, great vessels, and regional lymph nodes, and Bismuth stage of IV.
Conclusion: Multimodality therapeutic approach in patients with inoperable ECCs
could definitely improve their survival time and decrease complications. Survival time
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significantly is depended on tumor staging, gender, and involvement of liver
parenchyma, great vessels, and regional lymph node.

*

*

*

ID:102
Adjuvant Management of Myxopapillary Ependymoma-An Update
and Controversies
Fatemeh Jafari1

Radiation Oncology Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences

Myxopapillary Ependymomas (MPE) are WHO grade I tumors that involve conus
medullaris, cauda equina and filum terminale in more than 95% of cases. Craniospinal seeding of the tumor can occur primarily or after capsule violation during
surgery and may result in recurrences that are very challenging for treatment. MPEs
are rare tumors and optimal therapeutic strategy is remained controversial. Gross
total resection (GTR) is the preferred primary treatment. But the role of adjuvant
radiotherapy is debated in different tumor and patient scenarios and no standard
treatment strategy had been defined yet.
We present two cases of MPE in conus medullaris with GTR and discuss the optimal
adjuvant therapy. Areas of uncertainty such as management of subtotal resection and
negative CSF cytology, management of GTR and capsule violation, management of
multiple recurrences, metastatic MPE and role of chemotherapy are argued by
different authors and will be discussed in the current lecture.
Decision making for management of pediatric patients are considered to be more
difficult as they usually have a worse outcome. Role of adjuvant radiotherapy are
insisted in this population even after GTR by many authors.
In cases with seeding when craniospinal irradiation is planned, new radiotherapy
equipment such as Helical TomoTherapy may provide more effective radiation with
less side effects.New immunohistochemical markers such as PDGFRα, MMP2 and
MMP14 have been defined for MPE and may be a new therapeutic target.
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ID:103
Estrogen receptor alpha gene single nucleotide polymorphisms,
+2464 C/T and -4576A/C, and breast cancer risk
Majid Mahmoodi1*Maryam Sadr2, Samira Esmaeili Reykande2, Elham Mohebbi1,
Mohammad Shirkhoda1
1.Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran
2.Molecular Immunology Research Center and Department of Immunology, School of Medicine, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Background: Estrogen is a risk factor for development of breast cancer. The effect of
estrogen is primarily mediated by estrogen receptor alpha 1 (ESR1). In this study, we
investigated the association of breast cancer risk with the frequency of alleles and
genotypes for two ESR1 single nucleotide polymorphisms (SNPs) in breast cancer
patients and healthy control group.
Methods: A total of 98 female patients with pathologically confirmed breast cancer
and 93 female age-matched healthy controls from the visitors of general hospital were
recruited. Two ESR1 candidate polymorphisms +2464 C/T (rs3020314) and 4576A/C (rs1514348) were selected. Frequency of alleles and genotypes was
determined by Quantitative Real-Time PCR assay. Linkage disequilibrium (LD) was
assessed for each pair of markers. Using logistic regression, genotype frequencies
were estimated as odds ratios with 95 % confidence intervals.
Results: There was not a significant difference in genotype and allele distributions of
the ESR1 for SNPs +2464 C/T and SNP -4576A/C between patients and controls. The
frequency of ESR1 +2464 T/T genotype in case and control groups was 31.6% vs
29.0%, (OR TT/TC: 1.13, 95%CI: 0.58, 2.20; P = 0.69). The frequency of +2464C allele
was 33.9% vs 35.2%, (OR C/T: 0.94, 95%CI: 0.60, 1.47; P =0.79). The frequency of
ESR1 -4576C/C genotype in case and control groups was 37.75% vs 33.36 %, OR
CC/AC: 1.02, 95%CI: 0.51, 1.97; P =0.98). The frequency of -4576A allele was 36.2% vs
43.6 %, (OR C/A: 0.73, 95%CI: 0.47, 1.13; P =0.14).
Conclusion: The results indicated that ESR1 polymorphism does not show any
significant association with breast cancer risk among female Iranian adults.
Keywords: Estradiol receptor, Single nucleotide polymorphism, Breast neoplasm,
Association study.
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ID: 104
Cytotoxic Effects of Cytokine-Activated Killer Lymphocytes on
Patient-Derived Wilms Tumor Tissue: A Preliminary Evaluation
Monzavi, S.M.1,2; Muhammadnejad, S.3; Ahmadbeigi, N.3; Mohammadi, B.2;
Arshadi, H.2; Kajbafzadeh*, A.M.1,2

1.Department of Tissue Engineering and Applied Cell Sciences, School of Advanced Technologies in
Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2.Pediatric Urology and Regenerative Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3.Cell-Based Therapies Research Center, Digestive Disease Research Institute, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
Corresponding author: Prof. A.M. Kajbafzadeh

As an adoptive immunotherapeutic option, cytokine-activated killer lymphocytes
(CAKL) have shown potent cytotoxicity against tumor cells. Wilms tumor is the most
common malignancy of kidney in children, which is satisfactorily treatable with
current chemotherapy and surgical modalities; despite utterly limited therapeutic
options for refractory ones. In this study, the in vitro cytotoxicity of CAKLs against
patient-derived tumor tissues has been evaluated. Peripheral blood mononuclear cells
of a patient with Wilms tumor were isolated and cultured in a complete medium
containing RPMI 1640, FBS, Pen/Strep and Amphotericin. The cells were then
expanded with IFN-γ, IL-2 and anti-CD3 as per a standard protocol for 15 days. The
resultant CAKLs were cocultured with triplicate 2x2 mm tumor explants from
resected tumor of the same patient as well as an unrelated patient in a multi-well
culture dish. In addition, 2 other sets of tissue triplicates of both patients were treated
with 100 nM vincristine. After an overnight, the supernatants of the wells were
obtained for LDH cytotoxicity assay. Analyses showed that the mean cytotoxicity of
cytokine-activated killer lymphocytes was 8% when used in autologous, and 50%
when used in allogenic setting. Vincristine on both tumor tissue revealed 2-3%
cytotoxicity. The use of CAKLs on autologous and allogeneic tumor tissue provided
greater cytotoxicity compared with vincristine. CAKLs seem to be promising adoptive
immunotherapy for Wilms tumor.
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ID: 105
تومورهای بوردرالین تخمدان و حفظ فرتیلیتی
افسانه تهرانیان
دپارتمان انکولوژی زنان ,دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ,تهران ,ایران

تومورهای بوردرالین تخمدان از انواع كانسرهای اپی تلیالی تخمدان هستندو چون اكثر آنها در زنان  08-08ساله
دیده میشوند؛ از نظر حاظ باروری یک آنتیته كلینیکی مه محسوب میشوند .این تومورها  %12-18نئوپالزمهاای
تخمدانی را شامل میشوند .در  %08-18موارد نایمپلنت های پریتونئال دارند كه  %08آنها خوش خی و  %58آنها
اینویزیو هستند .فه بیشتر از ماهیت این تومورها ماا را بطارد درماان كانسارواتیو و حااظ بااروری در بیمااران
خواهان بارداری؛ سوق می دهد .درمان اصلی جراحی و خار كردن تومور است و هنوز روش درمانی موثری بغیار
از جراحی شناخته نشده است .چون اغلن این تومورها در زنان جوان در سنین تولیدمثل دیده می شاوند ,بناابراین
حاظ قابلیت باروری در این بیماران یک نکته مه و حائز اهمیت است .هر چناد درماان اساتاندارد ایان بیمااری؛
هیستركتومی و سالپنگواووفركتومی دو طرفه بهمراه امنتتکتومی و بیوپسی هاای متعادد از پریتاوئن و سایتولوژی
پریتوئن است ولی بیمارانی كه كاندیدجراحی محافظه كارانه می شوند اگر بدقت انتخاب شوند؛ ناه تنهاا قاادر باه
حاظ باروری خود خواهند بود بلکه سوروایوالشان نیز كاه نمیابد.

*

*

*

ID:106
بررسی نقش مراکز تخصصی سرطان در توسعه بازاریابی و برندینگ
خدمات بین المللی سالمت ایران
2

امیر صارمی رونیزی ، 1سید حسام الدین حسینی

.1تکنسین آزمایشگاه سلولی و مولکولی و عضو انجمن ایمونولوژی ،آلرژی ایران ,نویسنده مسئول
.5پرستار و پژوهشگر اقتصاد سالمت دانشگاه شهید بهشتی تهران

مقدمه و هدف :طی دو سال قبل مراكز جامع سرطان شناسی در حوزه انکولوژی و رادیوتراپی با بهارهگیاری از
تکنولوژی  IMRTبا هدد تسهیل و توسعه روشهای پیشرفته درمان سرطان عالوه بر توساعه درماان در داخال
كشور نق بسزایی در توسعه خدمات بینالمللی سالمت ایران در منطقه و كشورهای همسایه داشاته اسات .بایاد
توجه داشتی امکان ریشه یابی ،تشخیص ،پیشگیری و درمان سرطان در مراكز جاامع انکولاوژی و رادیاوتراپی باا
حضور متخصصان حوزه سرطان و كادر پزشکی حرفه ای می تواند كشورمان را به یکی از پیشرانهاای اصالی در
درمان سرطان در منطقه خاورمیانه كند .همزمان با پیشرفت تکنولوژی درمان بیماریهایی مانند سارطان دساتگاه
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پت اسکن كه سرطان را تشخیص می دهد در شهر های شایراز ،تهاران و مشاهد موجاود باوده و شاركت هاای
تسهیلگر گردشگری سالمت خدمات سار بیماران را به مقصد ایران جهت دریافت این خادمات انجاام مایدهناد.
موسسه  IMTJاولین و معتبرترین پلتارم گردشگری پزشکی جهان در یکی از مقاالت منتشر شده تاكید میکند كه
با وجود تاثیرات منای ناشی از تحریمها ،موانع تجاری ،و تالش غربیها برای تروی دیدگاه و تصویر منای از ایاران
در رسانه هایشان ،واقعیت این است كه ایران به پیشران یا لیدر در خدمات سالمت در منطقه و جهان تبدیل شاده
است و این كشور مقصد میلیونها گردشگر سالمت در سال  5850خواهد بود و اقتصاد این كشور در حاال شاکوفا
شدن است.
روش و ارزیابی  :طبق پژوه های انجام یافته كیایت درمان بیماران مبتال به سرطان در ایران از نمره خاوبی
برخوردار است و سرطان در ایران به عنوان یک بیماری مزمن شناخته می شود ،ماا در ایان پاژوه باا مقایساه
روشهای تشخیص و درمان انواع سرطان در ایران و جهان به نتای شگرفی از بازار ارزان و باكیایت كشورمان در
این حوزه درمانی رسیدی  .در حالی كه درمان سرطان با استااده از تکنیکهای مدرن در اروپا و آمریکا هزیناه 08
تا  08هزار دالری دارد ،مراكز و پزشکان ایرانی میتوانند با بازاریابی اصولی و منطبق بر استانداردهای جهاانی باا
یک سوم این هزینه در ایران ،بیماران خارجی را بارای درماان باه كشاورمان جانب كنناد .ماا در ایان پاژوه
درمانهای سرطان شامل انواع جراحی ،شیمی درمانی ،پرتودرمانی ،رادیاوتراپی ،هورماون درماانی ،ژن درماانی و
ایمونوتراپی را در ایران بررسی كرده ای  ،این بررسی نشان می دهد تقریبا تکنیکهای جدیاد بارای درماان اناواع
سرطان در ایران همزمان با دنیا انجام میشود و حتی كشورمان در بعضی از روشها و كارآزمایی هاای باالینی در
حوزه سلول های بنیادی توانسته است پیشران باشد.
نتیجه گیری  :با توجه به مطالعات انجام شده در بازار عرضه و تقاضا خدمات بینالمللی سالمت در ساال 5819
درمان سرطان یکی از پن فیلد پویا و درآمدزا اكوسیست گردشگری ساالمت در دنیاا اسات و آنماه متخصصاان
جراحی و سرطان شناسی ایران باید به آن توجه كنند این است كه استااده از تکنیکهای مدرن درماان سارطان،
عالوه بر اینکه از خرو بیماران به خار از كشور جلوگیری می كند با جنب بیمااران خاارجی در گاام دوم باعا
ارزآوری نیز می شود .درمان انواع سرطان باتوجه به شرایط ایده آل ارزی برای بیمااران و موقعیات كشاورمان در
منطقه و جهان با مقبولیت خاصی از طرد بیماران عربی و كشورهای حوزه خلی فارس رو به رو بوده اسات و باا
كمی تالش فعاالن و بازیگران این عرصه می تواند نق اساسی در توسعه بازار گردشگری سالمت ایران در سایر
نقا دنیا داشته باشد ،از جمله مه ترین اقدامات در این عرصه می تواند توسعه زیرساخت هاای دیجیتاالی مراكاز
درمانی باشد.
کلمات کلیدی  :سرطان ،گردشگری سالمت ،بازاریابی و برندینگ ،ایران
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ID:107
Effects of Different Nanoparticles in Combination with Cisplatin on
Melanoma Mice Model
Marveh Rahmati1, Zahra Navabi2, Raheleh Kheirbakhsh1,
Ahad Muhammadnajad1, Said Amanpour1, Mohammad Amin Moosavi2*

1.Cancer Biology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2.Department of Molecular Medicine, Institute of Medical Biotechnology, National Institute of Genetic
Engineering and Biotechnology

Background: Melanoma is the most aggressive form of skin cancer with a high
incidence and a poor prognosis in its advanced stages. Since melanoma is highly
resistant to conventional therapies, various alternative treatments, especially
combination therapy, are being investigated. The aim of this study is to evaluate the
potentials of titanium dioxide (TiO2), N-doped TiO2 (N-TiO2), Graphene oxide (GO)TiO2 nanoparticles (NP), alone or in conjugation with light, in sensitizing melanoma
mice model to chemotherapy.
Method: C57BL/6 mice were injected by the B16-F10 mouse melanoma cell line.
Following by the tumor volume reached to intermediate stage (100-200 mm3), they
were selected randomly in 16 groups with 5 mice in each and then treated by cisplatin
(2.3 mg/kg), TiO2 (1 mg/kg), N-TiO2 (10 mg/kg), GOT (2 mg/kg) and combination of
them with cisplatin in a 3 days protocol. Following by drug injection directly into the
tumors, they were kept under visible light for at least 20 minutes in parallel with
groups which are not under light. Two groups are considered as healthy control and
were treated by normal saline with and without light exposure. The tumor volume
was measured and the tumor, liver, kidneys, Spleen and lungs of the mice were
pathologically analyzed by H&E staining.
Results: The combination of photoactivated N-TiO2 and GOT with cisplatin could
significantly decreased the tumor volumes in mice and the treatment protocol showed
more than 60% of drug responses. The pathological staining showed that N-TiO2 and
GOT NPs in combination with cisplatin had no cytotoxic or metastatic effects on the
vital organs.
Conclusion: Photoactivated N-TiO2 and GOT NPs could increase the antitumor
response and the effectiveness of chemotherapy with cisplatin in in vivo model of
melanoma. As the combination treatment has no metastasis or cytotoxicity effect, thus
the photodynamic therapy with these NPs along with chemotherapy can be
considered as an alternative therapy in melanoma.
Key words: Cisplatin, melanoma, nanoparticle, syngeneic mouse, TiO2
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ID:108
Economic Burden of Gynecological Cancers in Iran
Nasrin Sargazi1, Rajabali Daroudi1, Kazem Zendehdel23, 4, Farnaz Amouzegar
Hashemi3, Mamak Tahmasebi3, Ali Daroudi1, Azin Nahvijou*3
1.Dept. Of Health Economics and Management, School of Public Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
2.Cancer Biology Research Center, of Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences
3.Cancer Research Center of Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences
4.Breast Disease Research Center of Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences
*Corresponding author: Azin Nahvijou. Cancer Research Center of Cancer Institute, Tehran University of
Medical Sciences

Background: Gynecological cancers (GCs) are important cause of morbidity and
mortality among women worldwide. The incidence rates of GCs are increasing in Iran.
The objective of this study was to assess the economic burden associated with GCs
including cervical, ovarian, and Endometrium cancer in Iran for the year 2014.
Method: we used a prevalence-based cost of illness (COI) methodology to investigate
the annual health care cost and value of lost productivity for GCs. Lost productivity
were estimated using the human capital approach.
The total cost of the GCs in Iran is estimated at 55 million USD for the year 2014.
Direct costs accounted for 30 million USD and the indirect costs was 24 million USD
($) of the total annual costs. Total costs for ovarian cancer were highest among the
GCs.
Conclusion: The cost of GCs has high impact on the burden of disease and impose an
economic burden on the country. Using prevention programs could save money and
reduce the cost of GCs.
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ID:109
برنامه چندمرکزی ثبت سرطان بالینی پستان
منیره سادات سید صالحی ،1آذین نحوی جو ،1مجتبی وند رجب پور ،1شققای حق جقوی جقوانمرد،2
رحیم اصغری ،3فریبا عباسی ،3جمشید انصاری ،4مسعود بهرامی ، 5آرش گلپذیر ،6مقریم بنقی عقامر،7
مریم مرزبان ،8سید جواد رکاب پور ،9محمدرضا فرزانقه ،11محمقد تققی آشقوبی ،11فتانقه بششقی،12
*1

علیرضا مسلم ،13پژمان پروهان ،13الله میرجمهری ، 1علیرضا عبداللهی، 14کاظم زندهدل

.1مركز تحقیقات سرطان ،پژوهشکده سرطان انستیتو كانسر ایران ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،تهران ،ایران
.5مركزتحقیقات فیزیولوژی كاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصاهان ،اصاهان ،ایران
.0مركز تحقیقات سالید تومور ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه ،آکربایجان غربی ،ایران
.0متخصص رادیوانکولوژی ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک ،مركزی ،ایران
.2كارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دستیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ،كارشناس ثبت بالینی رجیستری سرطان پستان ،اراک ،ایران
.6فلوشیپ انکوسرژر ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه ،كرمانشاه ،ایران
.0دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیركبیر ،تهران ،ایران
.0مركز تحقیقات طن گرمسیری و عاونی خلی فارس ،پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلی فارس ،دانشگاه علاوم پزشاکی و خادمات
بهداشتی درمانی بوشهر ،بوشهر ،ایران
.9بیمارستان خلی فارس بوشهر ،بوشهر ،رئیس بخ انکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر ،بوشهر ،ایران
 .18دانشکده پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک ،دانشکده پزشکی ،بخ پاتولوژی ،دانشگاه علاوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی درماانی
بوشهر ،بوشهر ،ایران
.11گروه جراحی عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن ،رشت ،ایران
.15مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن ،رشت ،ایران.
.10مركز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ،سبزوار ،ایران
.10دپارتمان پاتولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،تهران ،ایران
*نویسنده مسئول :کاظم زندهدلMD, PHD ،
مرکز تحقیقات سرطان ،پژوهشکده سرطان انستیتو کانسر ایران ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،
تهران ،ایران

اولین گام برای كنترل سرطان ،جمع آوری وثبت اطالعات بیماران مبتال باه سارطان باا هادد ارزیاابی وضاعیت
بیماران و نتای اقدامات صورت گرفته بر روی آنها میباشد .سرطان پستان اولاین سارطان شاایع در میاان زناان
جهان و كشور ایران میباشد .بر اساس آخرین گزارش كشوری سااالنه بای از  10888هازار ناار در ایاران باه
سرطان پستان مبتال میشوند و  0256نار به دلیل این بیماری فوت می كنند .از سال  1090ثبت سارطان باالینی
در مركز تحقیقات سرطان انستیتو كانسر ایران پایهریزی شاد و تاا ساال  1090باه جماعآوری اطالعاات باالینی
سرطان پستان پرداخت و پس از اجرای الگوی موفق در فاز پاایلوت و آماادهساازی سااختارهای موردنیااز مانناد
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پرسشنامه ،پروتکلهای اجرایی -علمی و نرمافزار ورود اطالعات ،برنامه توسعه و همکاری اساتانی از ساال 1090
در اولویت قرار گرفت .در حال حاضر برای اولین باریک شبکه كشوری با حضور  9استان (تهران ،كرمانشاه ،ایالم،
مركزی ،گیالن ،بوشهر ،آکربایجان غربی ،خراساان رضاوی و اصااهان) باا اساتااده از نارمافازار مبتنای بار وب
( )DHIS2حدود  168قل اطالعات بالینی سرطان پستان را از جنبههای مختلف  )1اطالعات دموگرافیاک بیماار
 )5اطالعات تشخیصی شامل :مرحلهبندی تومور ،تصویربرداری و پاتولوژی  )0اطالعات درمانی شامل :رادیوتراپی،
شیمیدرمانی ،هورمون درمانی و درمان هدفمند )2 ،اطالعات پیگیری ،عود و متاستاز را جمعآوری مایكنناد و باا
توجه به پتانسیلهای استانی ،برنامه در حال رشد و توسعه میباشد .از ابتدای شاروع فااز توساعه اساتانی تااكنون
 5980بیمار سرطان پستان در سامانه شبکه ثبت سرطان پستان ثبتشدهاند .سه هر استان ،هممناین اطالعاات
مربو به میانگین سنی ،پراكندگی جنسیت و مرحلهبندی تومور در زمان تشخیص در جدول شاماره  1نشاان داده
شده است.
جدول شماره  :1توزیع پراكندگی استانی ،میانگین سنی ،جنس ،مرحله تومور بیماران ثبتشده در برنامه ثبت سرطان بالینی پستان
جدول شماره  :1توزیع پراکندگی استانی ،میانگین سنی ،جنس ،مرحله تومور بیماران ثبتشده در برنامه ثبت سرطان بالینی پستان
1931-1931
تهران
(بیمارستان
امام
خمینی)

رشت
(بیمارستان
پور سینا)

ایالم
(بیمارستان
مصطفی خمینی)

269

43

43

میانگین سنی ()SD

(3882 )33

جنس

زن (9832 )%2283

کرمانشاه
(بیمارستان امام
رضا)

سبزوار
(بیمارستان
واسعی)

بوشهر
(بیمارستان
شهدای
خلیجفارس)

اصفهان
بیمارستان
سیدالشهدا و
الزهرا)

ارومیه
(بیمارستان
امام خمینی )

اراک
(بیمارستان
آیتاهلل
خوانساری)

992

92

42

3963

382

344

مرد (83 )%9882
مرحله
تومور
تعداد
(درصد)

unknown
(344)%3482

Stage VI

Stage III

(994)%28.2

(66.)%9982

Stage II

Stage I

Stage 0

(426)%3982

(4.)%389

(3942)%338.2

نتای بهدستآمده از این برنامه و مقایسه وضعیت بیماران و نتای درمانهای انجام شده در نقاا مختلاف كشاور
اطالعات جامعی را برای ارزیابی وضعیت الگوهای تشخیصی و درمانی و مراقبت بیماران سرطان پستان در طاول
زمان و در مراكز مختلف وتاثیر آن بر میزان بقای بیماران را در اختیار سیاستگناران و مسئوالن قرار می دهد .این
بانک اطالعاتی راهنمای برنامهریزی و ارزیابی برنامه كنترل سرطان پساتان مایباشاد و در تعیاین اولویاتهاای
تخصیص منابع سالمت و ارزیابی نحوه اجرای راهنماهای بالینی ،و انجام مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک سرطان
پستان ماید می باشد .پی بینی می شود ،در سه سال اینده ،حد اقل ده هزار بیمار در این باناک اطالعااتی ثبات
شده و برای اهداد تعیین شده مورد استااده قرار گیرد.
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ID:110
بررسی مقایسه ای هزینه های بیماران مبتال به سرطان در هفته آخر عمر
در بخش های عمومی بیمارستان امام خمینی و بخش طب تسکینی
*4

مامک طهماسبی ،1نسرین سرگزی ،2کاظم زنده دل ،3آذین نحوی جو

.1فلوشیپ طن تسکینی ،مركز تحقیقات سرطان انستیتو كانسر ،بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
.5دانشجوی كارشناسی ارشد ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
.0دانشیار مركز تحقیقات سرطان انستیتو كانسر ،بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
.0نویسنده مسئول  ،استادیار مركز تحقیقات سرطان انستیتو كانسر ،بیمارستان امام خمینی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی مراقبتهای تسکینی رویکردی در جهات بهباود كیایات زنادگی بیمااران و
خانوادههای بیماران مبتال به یک بیماری صعنالعال است .این رویکرد با شناسایی زودرس ،اصالح مشاکالت و
كنترل درد ورن ناشی از بیماری به اهداد خود نائل میشود .مطالعات نشاان مایدهناد كاه  %68-08بیمااران
محتضرنیاز به مراقبتهای تسکینی دارند و  %00از بیماران نیازمند مراقبتهای تساکینی ،مبتالیاان باه سارطان
هستند.
تحقیقات بسیاری در خصوص مراقبتهای تسکینی انجام شده ،اما مطالعات اقتصاادی زیاادی در رابطاه باا ایان
موضوع طراحی نشده است .اغلن مطالعات اقتصادی در ایان زمیناه نشاان دادهاناد كاه هزیناه بیماارانی كاه در
هاتههای آخر عمر دربخ مراقبتهای تسکینی بستری بودند بسیار كمتر از بیماران محتضری است كه در سایر
بخ های بیمارستانی بستری بودند .مطالعهای در كانادا نشان داد كاه مراقباتهاای تساکینی در بیمارساتان در
مقایسه با مراقبتهای بیمارستانی معمول میتواند  0888-0888دالر به ازای هر بیماار صارفه جاویی اقتصاادی
داشته باشد .مطالعه هزینه -اثربخشی مراقبتهای تسکینی نیز نشان داده است كه هزینههای بساتری در بخا
مراقبتهای تسکینی  %50كمتر می باشد .هممنین مطالعهای كه در سال  5880در امریکاا طراحای شاده اسات،
نشان داد كه هزینه تی های مشاوره مراقبتهای تسکینی نیز  %52-9كمتر از مشاوره مراقبتهای معمول است.
روش :این مطالعه یک مطالعاه توصایای از ناوع محاسابه هزیناههاا باه روش باه حاداقل رسااندن هزیناههاا
(  ،)Cost minimization analysisمیباشد .در این مطالعه هزیناه  0-2روز پایاان حیاات بیمااران مباتال باه
سرطان كه در بخ های مراقبتهای تسکینی ویا بخ های عمومی بیمارستان امام خمینی بستری بودند ،ماورد
بررسی قرار گرفت.
نتیجه :این مطالعه درمرحله تحلیل اطالعات می باشد .اما نتای اولیه آن نشان داده اسات هزیناه خادمات ارائاه
شده به بیماران محتضر كه در بخ های عمومی بستری هستند به میزان قابل توجهی بیشتر از بیمااران بساتری
در بخ مراقبتهای تسکینی است.
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Using of: PEG Safe Method of Nutrition Support in Cancer Patients
Anahita Zarei Mahmoud Abadi 1 *, Zahra Abbasi Dolatabadi 2, Masoumeh Zakeri
Moqadam 3, Samran Fatah Ghazi4

Master of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran,
61192203_021, AnahitaZarei2016@gmail.com, Corresponding Author)
2.Assistant Professor, member of Nursing Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3.Assistant Professor, member of Nursing Specialized Nursing Faculty, Faculty of Nursing, Tehran
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4.Assistant professor, Intensivist, Imam Khomeini Complex, Tehran University of medical sciences. Tehran, Iran

Introduction and aim: Providing nutritional needs in patients with cancer and
preventing complications from the disease and its associated treatments, as well as
improving and improving the quality of life of these patients’ plays a key role. The aim
of this study was to identify appropriate nutritional support in these patients.
Methods: n the current review, which is part of a study, related articles related to the
application of various short-term and long-term nutritional supports in cancer
patients, with two Persian and English languages since 2000 by the end of 2017, using
related keywords has been done.
Result: Based on the studies, PEG supportive nutrition method is less risky, affordable
and may cause less side effects as well as reducing the hospitalization time in compare
to other similar methods. Also this method can enhance the quality of patient’s life.
Conclusion: There are several methods for short-term and long-term cancer patient’s
supportive nutrition. Typical nourishing support methods are NGT, TPN, and EN in the
short run, and long-term feeding method, PEG. NGT is a safe nutrition support. The
easy using compared with other methods, including the benefits of using NGT in
patients Complications such as wrong placement in the right bronchus,
pneumothorax, epistaxis, aspiration, intolerance of the gavage solution, and the entre
into the intracranial space are common. PEG is well tolerated by cancer patientsupported nutrition support methods. The duration of hospitalization for patients
with PEG is lower compared to those with other methods. Another advantage of this
method is the anesthesia doesn’t need during the placement of the PEG catheter. This
method, like other aggressive methods, has common complications such as pain,
infection, displacement, abdominal distension, abdominal bloating, irritation of the
skin around the tube and leakage from the tube. In study in Iran, infection was the
first complication in patients with PEG.
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Economic Burden of Cervical Cancers in Iran
Nasrin Sargazi1, Amirhossein Takian*1, 2,3,Azin Nahvijou4, Rajabali Daroudi1,
Kazem Zendehdel 5,6, Ali Ghanbari Motlagh7, 8
1.Department of Health Services Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran
2.Department of Global Health and Public Policy, School of Public Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
3.Health Equity Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4.Cancer Research Center of Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5.Cancer Biology Research Center, of Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6.Breast Disease Research Center of Cancer Institute, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
7.Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
8.Mortazavi (Jorjiani) Radiation Oncology Center, Imam Hossein Hospital, Shahid Beheshti University of
Medical Sciences, Tehran, Iran

Background: Cervical cancer is the third most common genital organ cancer among
women in Iran. The aim of the current study was to estimate the economic burden of
cervical cancer in Iran from the societal perspective during 2019.
Method: We developed a cost-of-illness prevalence-based model to estimate the
economic burden of a cervical cancer over a one-year time period. The costs are
composed of direct medical and non-medical expenses as well as lost productivity due
to disability and premature death. A bottom-up approach was used to collect data on
the cost associated with hospital care. We estimated the related costs by the stage of
disease.
Result: The total economic burden on cervical cancer was 5,741,282 US$ in 2019 in
Iran. Of the total costs, 55.63 % went on direct medical, 1.21 % was spent on direct
non-medical, 1.92 % was assigned to lost productivity due to disability, and 41.24 %
was related to lost productivity of premature death. Also, the chemoradiation cost
constituted the main part ($1,450,692) of the direct medical cost. (1US dollar=105,440
Rial).

Conclusion: Despite its low prevalence in Iran, our findings suggest a substantial cost
to the healthcare system due to cervical cancer and its consequences. We advocate
strong evidence-based interventions for effective prevention programs for meaningful
management of cervical cancer in Iran.
Keywords: Cervical cancer, Economic burden, Cost of illness, Iran
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