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 بسمه تعالی

 پمبرولیزوماب اروید تجویز راهنمای

 نام دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

 پمبرولیزومب

 

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

 

 

 مثانر  کانسرر درمان دوم خط در -1
  رررا عرررود دچرررارکررر   کسرررتات متا

 تدر افر از بعرد ب ماری تپ شرف
 شرررد  پالتررر ن حررراوی هرررای رژ رررم
 توضرع  از نظرر صرر  است،

PD-L1   یمونروتراپ صرورت ب 

 .دارد کاربرد

در خررط اود درمرران مبتال رران برر   -1
SCC  متاسررتات ک سررر و  ررردن

 اند کاس ون دارد

 در صررررورت و ررررود -1

اتوا م ررون فعرراد ب مرراری 
دارو اسرررررررت اد  از ا رررررررن 

 .شودتوص   نمی

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 

 مررا  3هررر بررر پاسرر  برر  درمرران 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 

 و ربرداری.تص

 

 خرط متاستات ک ب ماران در -1
 نب ررررا بررسررری برررر  ن رررازی مدو

PD-L1  باشد. نمی 

 
 درمرران دکاند رر ب مرراران در -2

 0-1 حرد در  ECOG PS دبا ر
  .باشد

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 نکولوژیارادیو

 

 کو ررررررررون کانسررررررررر درمرررررررران در -1
 در افرررت بررردنباد  کررر متاسرررتات ک

 یا زا رر پا رر  بررا) درمررانی یشرر م
 عرود دچار (ا ر نوتکان و ت نپال
 باشررد، شررد  ب مرراری تپ شرررف  ررا

 کررراربرد MSI-H صرررورت رد

 .دارد

 

 ب مررررررررررررررررررررررررررراران در -1

  resectableکمتاستات 
 اد وانرررررت درمررررران در و

 .ندارد کاربرد
 
 و رررررود صرررررورت در -2

 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شود ینم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 ای سصصصصصر 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

  هرت MSI-Hتأ  د و رود  -1
 است.ی ضرور و زت 

 
 درمرران دکاند رر ب مرراران در -2
 0-1 حرد در  ECOG PS دبا ر
  .باشد

 

 

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین

 

فوق تخصص خون و 

 کودکانسرطان 

  ن ررررروممبرررررتال بررررر   ب مررررراران درمررررران در -1
 اتو رو  پ ونرد از بعد عود دچار ک  نهوچک 
  .دارد کاربرد دان شد 

 
  ن ررررروم بررررر  المبرررررت نب مرررررارا درمررررران در -2

 خرط دو وبر   کر کررد  عود  ا مقاوم نهوچک 
 .است نداد  پاس  یکموتراپ

 و رررررود صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شود ینم توص  

 
 کررر  ب مرررارانی در  -2

 یهررررررا درمرررررران کاند ررررررد
  توصرررر  هسررررتند پا  ررررات و

  .شود نمی
 
 شافررررررزا  د  ررررررد برررررر  -3

 در  GVHD کر سررررر

 پ ونرد دکاند  ک  ب مارانی
 توصرررر   دهسررررتن آ رررروژن

 .شود نمی

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
  مررا 3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

 درمرران دکاند رر ب مرراران در -1

 0-1 حرد در  ECOG PS دبا ر
  .باشد

وق تخصص خون و ف

 سرطان بالغین

 

فوق تخصص خون و 

 کودکانسرطان 

 سرد B  ن روممبرتال بر   ب مراران درمران در -1

 پ ونررررد از بعررررد عررررود دچررررار کرررر  دمد اسررررت نا
 .دارد کاربرد اند  شد اتو و 

 
 سرد B  ن روم بر  مبرتال نب مرارا درمران در -2

  خط دو ب  ک  کرد  دعو  ا مقاوم مد است ناد
 .است  نداد پاس  کموتراپی

 و رررررود صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شود ینم توص  

 

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6 م لررری  ررررم هرررر 400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

 درمرران دکاند رر ب مرراران در -1

 0-1 حرد در  ECOG PS دبا ر
  .باشد



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

فوق تخصص خون و 

 لغین سرطان با

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

 ا ررمالنرروم پوسررتی متاسررتات ک  درمرران در -1

 .دارد کرد  کاربرد عود

در درمااااد ودنتومااام موماااتا  ت ااا    اااا  -2

 high riskهااال    یژگ  درگیاا ل فاوااا ل

( stage IIIB, IIIC, IIIDمعااد   یااارل )

 کار  د دورد.

در درماااااااد ودنتوماااااام مومااااااتا  ت اااااا    -3

stage IIIA    ا درگی ل فاوا ل در صاتر

ضاایع  و فیا  ) high riskهال  نتد  یژگ 

م ااااا  در میل  1≤و فسااااا وایت یاااااا درگیااااا ل 

SLN.کار  د دورد ) 

در درماااااااد ودنتوماااااام مومااااااتا  -2

 ت اا   قا ااگ درگیاا ل فاوااا ل در 

هااااااال صااااااتر   نااااااتد  یژگ 

high risk  ضاامامم اتمااتر(

م ااا  یاااا میل  4و فیااا   ی ااا   و  

 4-2 ضااااامامم اتماااااتر و فیااااا 

م ا   اا  هاا ول و فس و اایتد میل 

 stage ت ا  ( کاار  د دورد )

IIB, stage IIC.) 

 

 و رررررود صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شود ینم توص  

 

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ب مرررراری متاسررررتات ک  ررررا  -1

 عودکرد :

ه تر   3م لی  رم هرر  200 

 6هرررر  م لررری  ررررم 400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 

عوارض  ا پ شرفت ب مراری 

و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

 درمان اد وانت: -2

ه تر   3م لی  رم هرر  200 

 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

 ساد 1ب  مدت ه ت ، 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 .تصو ربرداری

 درمرران دکاند رر ب مرراران در -1

 0-1 حرد در  ECOG PS دبا ر
  .باشد

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

 NSCLCدرخاااام د ا درماااااد  یاااااارود  -1

م ا اااااااا اایت در صااااااااتر  ماواااااااا   ااااااااتدد 

ALK/EGFR    PD-L1   1 ااااااااای  و% 

 کار  د دورد.

 NSCLCدرخاااام و   درماااااد  یاااااارود  -2

در صااااااااتر  ماواااااااا   ااااااااتدد م ا اااااااا اایت 

ALK/EGFR    PD-L1   1 ااااااااای  و% 

 در ا کیب  ا شیا  درمام   کار  د دورد.

 NSCLCدرخاااام و   درماااااد  یاااااارود  -3

م ا اااااااا اایت در صااااااااتر  ماواااااااا   ااااااااتدد 

ALK/EGFR    PD-L1   50 اای  و  %

 .کار  د دورد   صتر  ات دور ی  

 و رررررود صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو نا ررررررر زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

 
  کرررر ب مررررارانی در -2

 یب مرررار پ شررررفت دچرررار
 یتراپرررررررر تار ررررررررت روی

 نموتاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررر و(
EGFR/ALK)   اند، شد  

 .شود نمی توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 

برررررر  و در صررررررورت پاسرررررر  
 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

 درمرران دکاند رر ب مرراران در -1

 0-1 حررد در  ECOG PS دبا ر

  .باشد

 
 هت شررو  درمران و رود  -2

PD-L1 Expression  ب ش
 .ضروری است %1از 

فوق تخصص خون و 

 بالغین سرطان 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

 SCC  برررر  ررررانالبتم درمرررران دوم خررررط در -1
-PD داشرتن شرط ب   ردن و سر کمتاستات 

L1   xpression  صرورت بر   %1 زا ب ش 

 .دارد کاربرد مونوتراپی

 و رررررود صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

 

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

   شصصصصصصصی

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

ه ترررررر ، تررررررا زمرررررران بررررررروز 
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

 درمرران دکاند رر ب مرراران در -1

 0-1 حررد در  ECOG PS دبا ر

  .باشد



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

در خط اود درمان سررطان پسرتان تر پرد  -1

من رری(  HER-2من رری و  ER/PRنگررات و )

متاستات ک  ا عودکرد  غ رقابد  راحری، در 

( CPS≥10مثبرررررررررت ) PDL-1صرررررررررورت 

 کاربرد دارد.

ان هررررای بعرررردی درمرررردر خررررط دوم و خط -2

من ی  ER/PRسرطان پستان تر پد نگات و )

من رری( متاسررتات ک  ررا عررودکرد   HER-2و 

-MSIغ رقابرررررررد  راحررررررری، در صرررررررورت 

H/dMMR  ررا high TMB  (TMB 

≥10 mutations/megabase)  کاربرد

 دارد.

در درمررررررران نئواد وانرررررررت و اد وانرررررررت  -3

من ی  ER/PRسرطان پستان تر پد نگات و )

کراربرد  stage 2-3من ری( برا  HER-2و 

 دارد.

 و رررررود صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

 

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

در ب ماری متاستات ک  را  -1

م لررری  ررررم  200عرررودکرد : 

م لررری  400ه تررر   رررا  3هرررر 

زمرران  ه ترر ، تررا 6 رررم هررر 

بررروز عرروارض  ررا پ شرررفت 

پاسر  ب ماری و در صرورت 

 2برر  درمرران  معررا برر  مرردت 

 ساد

در ب مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررراری  -2

م لررری  200غ رمتاسرررتات ک: 

 8ه ترر  برر  مرردت  3 رررم هررر 

سرررررررررررررررر کد در درمرررررررررررررررران 

 9نئواد وانرررررررررت و سرررررررررپ  

 س کد در درمان اد وانت

 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

ت مثبر PDL-1 تأ  د و رود -1

(CPS≥10رررررررررررررررررررا  ) MSI-

H/dMMR  را high TMB  

(TMB ≥10 

mutations/megabase )

و همچنررر ن بررسررری وضرررع ت 

ER/PR  وHER-2   مطررراب

 هرت های اعالمری اند کاسر ون

 ت و ز ضروری است.

  

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 لوژیانکورادیو

 

در خررررط اود درمرررران کنسررررر سرررررو ک   -1

عرررودکرد  و  رررا متاسرررتات ک، برررا ه سرررتو وژی 

SCC  آدنوکارسرررر نوما  ررررا آدنواسررررکوامو ،

(، CPS≥1مثبررررت ) PDL-1کارسرررر نوما و 

درمانی )برررا  ررررا برررردون در ترک رررا بررررا شرررر می

 بواس زوما( کاربرد دارد. 

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -2

دکرد  و  ررررا کنسررررر سرررررو ک  مقرررراوم، عررررو

متاسررررررررررتات ک برررررررررردون سررررررررررابق  در افررررررررررت 

، SCCپمبرو  زومرررررراا، بررررررا ه سررررررتو وژی 

آدنوکارس نوما  را آدنواسرکوامو  کارسر نوما 

-MSI(  رررررررا CPS≥1مثبررررررت ) PDL-1و 

H/dMMR  ررررررررا TMB ≥10 

mutations/megabase  .کاربرد دارد 

 

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی من توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200

 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا

عوارض  ا پ شرفت ب مراری 

و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

مثبرت  PDL-1 تأ  د و رود -1

(CPS≥1رررررررررررررررررررررررا  ) MSI-

H/dMMR  را high TMB  

(TMB ≥10 

mutations/megabase) 

مطاب  اند کاسر ونهای اعالمری 

  هت ت و ز ضروری است.

 

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -1

آدنوکارسررررر نومای انررررردومتر متاسرررررتات ک  رررررا 

درمانی بررر غ رقابررد  راحرری مقرراوم برر  شرر می

 high ا  MSI-H/dMMRپا   پالت ن وم با 

TMB (TMB ≥10 

mutations/megabase کرررررررررررررراربرد ،)

 دارد.

درمانی برررر پا ررر  )ب مررراری مقررراوم بررر  شررر می

 افرت شر می پالت ن وم=  توموری کر  حر ن در

ما  از  6درمانی بر پا   پالت ن وم  ا کمتر از 

 قطع آن دچار پ شرفت ب ماری شد  است(

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -2

سررررارکوم رحمرررری متاسررررتات ک  ررررا غ رقابررررد 

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

بررررررا  نی و  ررررررا  برررررر  صررررررورت
 تصو ربرداری.

-MSIتأ  رررررررررررررد و رررررررررررررود  -1

H/dMMR  را high TMB 

(TMB ≥10 

mutations/megabase) 

  هت ت و ز ضروری است.

  

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 high TMB (TMB ≥10 راحرری بررا 

mutations/megabase) کرررررررررررررراربرد ،

 دارد.

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

و  SCCدر درمررررررررررررررررران خرررررررررررررررررط اود  -1

سررررررررررررر نوم مرررررررررررررری و  انکشرررررررررررررن آدنوکار

 اسرررتروازوفاژ اد متاسرررتات ک  رررا عرررودکرد  

من ی، در صورت  HER2غ رقابد  راحی 

PDL-1 ( مثبررتCPS≥10 در ترک ررا بررا )

 درمانی کاربرد دارد.ش می

در خط اود درمان آدنوکارس نوم مرری و  -2

 انکشررررن  اسررررتروازوفاژ اد متاسررررتات ک  ررررا 

مثبررت،  HER2عررودکرد  غ رقابررد  راحرری 

درمانی و تراسررتوزوما ترک ررا بررا شرر میدر 

 کاربرد دارد.

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -3

SCC  مرررری و  انکشرررن  اسرررتروازوفاژ اد

متاستات ک  ا عودکرد  غ رقابد  راحری، در 

( و CPS≥10مثبررررررت ) PDL-1صررررررورت 

نداشررتن سررابق  در افررت ا مونرروتراپی کرراربرد 

 دارد. 

ن هررررای بعرررردی درمررررادر خررررط دوم و خط -4

SCC  و آدنوکارسررررر نوم مرررررری و  انکشرررررن

 اسرررتروازوفاژ اد متاسرررتات ک  رررا عرررودکرد  

 ررا  MSI-H/dMMRغ رقابررد  راحرری، بررا 

high TMB (TMB ≥10 

mutations/megabase  برردون سررابق ،)

 در افت ا مونوتراپی کاربرد دارد.

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

مثبرت  PDL-1 د و رودتأ   -1

(CPS≥10رررررررررررررررررررا  ) MSI-

H/dMMR  را high TMB  

(TMB ≥10 

mutations/megabase )

و همچنررر ن بررسررری وضرررع ت 

HER-2   مطررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب

 هرت های اعالمری اند کاسر ون

 ت و ز ضروری است.

  

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیادیور

 

در خررط اود درمررران آدنوکارسرر نوم معرررد   -1

متاسرررتات ک  رررا عرررودکرد  غ رقابرررد  راحررری 

HER2 درمانی و مثبت در ترک ا برا شر می

 تراستوزوما کاربرد دارد.

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -2

سررررررطان معرررررد  متاسرررررتات ک  رررررا عرررررودکرد  

 ررا  MSI-H/dMMRغ رقابررد  راحرری، بررا 

high TMB (TMB ≥10 

mutations/megabase  برردون سررابق ،)

 در افت ا مونوتراپی کاربرد دارد.

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
مراری عوارض  ا پ شرفت ب 

و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  
 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

 HER-2وضررع ت تأ  ررد  -1

expression  رررررررررررررررا MSI-

H/dMMR  را high TMB  

(TMB ≥10 

mutations/megabase) 

های مطررررررررررراب  اند کاسررررررررررر ون

 ز ضروری  هت ت واعالمی 

 است.

  

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

 متخصصصصصصصصصصصصصصصص

 انکولوژیرادیو

 

 clear cell RCCدر درمان اد وانرت  -1

 ررررا  4و  ر ررررد  stage 2در ب مررراران بررررا 

 و ژ ی سارکوماتو  د کاربرد دارد.

 clear cell RCCدر درمان اد وانرت  -2

 کاربرد دارد. stage 3در ب ماران با 

 clear cell RCCدر درمان اد وانرت  -3

کرر  طرری  ررک سرراد  stage4در ب مرراران بررا 

اود پرر  از ن رکتررومی، تحررت متاسررتاتکتومی 

 کاربرد دارد. اند،کامد قرار  رفت 

متاستات ک  ا عودکرد   RCCدر درمان  -4

 .غ رقابد  راحی کاربرد دارد

 رررررود و صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

در درمررررررران اد وانرررررررت:  -1

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200

 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمان بروز عوارض  ه ت  تا

ب مرررررررراری و در  عررررررررود  ررررررررا

صررررورت پاسرررر  برررر  درمرررران 

 ساد. 1 معا ب  مدت 

ستات ک  را در ب ماری متا -2

عررودکرد  غ رقابررد  راحرری: 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200

 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمان بروز عوارض  تا ه ت 

 ررررا پ شرررررفت ب مرررراری و در 

صررررورت پاسرررر  برررر  درمرررران 

 .ساد 2 معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

اران کاند رررد درمررران در ب مررر -1

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -1

( HCCهپاتوسرررررررررررررلو ر کارسررررررررررررر نومای )

متاسررتات ک  ررا غ رقابررد  راحرری برردون سررابق  

در افررررت ا مونرررروتراپی، بررررا عملکرررررد کبرررردی 

 Aکررال    child-pughطب عرری  ررا سرر روز

 کاربرد دارد.

هررررای بعرررردی درمرررران در خررررط دوم و خط -2

سررررطان م ررراری صررر راوی )داخرررد کبررردی  

خارج کبدی( متاستات ک  ا غ رقابرد  راحری 

برررررردون سررررررابق  در افررررررت ا مونرررررروتراپی، در 

 TMB-H رررررا  MSI-H/dMMRصرررررورت 

 کاربرد دارد.

در صرررررورت و رررررود  -1

ب مرراری فعرراد اتوا م ررون 

 اسرررررررت اد  از ا رررررررن دارو

 .شودتوص   نمی

در صرررررورت و رررررود  -2
-childسرررر روز کبررررردی 

pugh   کرررررررالB  وC 
اسرررررررت اد  از ا رررررررن دارو 

 شود.توص   نمی

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

در سررررررررررررطان م ررررررررررراری  -1

-MSIتأ  ررد و ررود صرر راوی، 

H/dMMR  را high TMB  

(TMB ≥10 

mutations/megabase) 

  هت ت و ز ضروری است.

  

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .شدبا 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

 SCCهررای بعرردی درمرران در خررط دوم و خط

پوسرررت متاسرررتات ک، عررررودکرد   رررا پ شرررررفت  

غ رقابررررد  راحرررری و راد رررروتراپی، کرررراربرد 

 دارد.

 

در صرررررورت و رررررود  -1

ب مرراری فعرراد اتوا م ررون 

اسرررررررت اد  از ا رررررررن دارو 

 .شودتوص   نمی

کررر  بررر  در ب مرررارانی  -2

دنبرراد درمرران سرررکوبگر 

ا منرری در پ ونرررد ار ررران، 

پوسرررررررتی  SCCدچرررررررار 

اند، ت ررو ز پ شرررفت  شررد 

پمبرو  زومرررررا توصررررر   

 شود.نمی

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2 معا ب  مدت درمان 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -1

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

در درمرررررررران مرکررررررررد سررررررررد کارسرررررررر نومای 

دکرد  غ رقابررد  راحرری و متاسررتات ک  ررا عررو

 راد وتراپی، کاربرد دارد. 

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
  و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -1

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

تجویز 

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 انکولوژیرادیو

 

 درمان 

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

در درمرررررررررران آدنوکارسرررررررررر نوم پروسررررررررررتات 

برررا  castration resistantات ک متاسرررت

هرررای درمانو درمانی سرررابق  در افرررت شررر می

هورمرررررونی  د رررررد )هماننرررررد اب راتررررررون  رررررا 

-MSIانزا وتاما ررررررررررررررررد(، در صررررررررررررررررورت 

H/dMMR  ررا high TMB  (TMB 

≥10 mutations/megabase کاربرد )

 دارد.

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شود ینم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

-MSIتأ  رررررررررررررد و رررررررررررررود  -1

H/dMMR  را high TMB  

(TMB ≥10 

mutations/megabase) 

  هت ت و ز ضروری است.

  

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -2

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 انکولوژیرادیو

 

در درمان سرارکوم بافرت نررم متاسرتات ک  -1

بق  در افرت حررداقد  را غ رقابرد  راحری بررا سرا

دو خرررررررررررط درمررررررررررران س سرررررررررررتم ک، برررررررررررا 

 های ز ر کاربرد دارد:ه ستو وژی

Myxofibrosarcoma, 

undifferentiated pleomorphic 

sarcoma (UPS), cutaneous 

angiosarcoma, undifferentiated 

sarcoma  

در خرررط دوم درمررران سرررارکوم بافرررت نررررم  -2

متاسرررررررتات ک  رررررررا غ رقابرررررررد  راحررررررری برررررررا 

 alveolar soft-partژی ه سررررتو و

sarcoma (ASPS)  برررا سرررابق  در افرررت

 مهارکنند  ت روز ن ک ناز کاربرد دارد.

و رررررود  صرررررورت در -1
 اتوا م ررون دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

وز زمرررررران بررررررر ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

برررررر  صررررررورت بررررررا  نی و  ررررررا 
 تصو ربرداری.

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -1

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 ولوژیانکرادیو

 

هال دور ل  اب  فیز ماااااااااااب در  اااااااااااگخیا 

م ا اا اایتغ ری  ا ااا ن وهاا  کاا   ااا درماااد 

و ااا امگورد متناااتد دشااااار  ی ااا قم  یاااااارل 

 رررا  MSI-H/dMMRصرررورت ومگ، در شاااگل

high TMB  (TMB ≥10 

mutations/megabase)  برررا صرررالحد د

 قابد ت و ز است. معا م پزشک

 

و رررررود  صرررررورت در -1
 ناتوا م ررو دفعررا ب مرراری
 دارو ا رررررررن زا اسرررررررت اد 
 .شودی نم توص  

مراکصصصصصصص  

بسصصصتری و 

 سصصصصصر ای 

شصصصصصصصی   

 درمان 

ه ترر   3م لرری  رررم هررر  200
 6م لررری  ررررم هرررر  400 رررا 

زمرررررران بررررررروز  ه ترررررر ، تررررررا
عوارض  ا پ شرفت ب مراری 
و در صررررررورت پاسرررررر  برررررر  

 ساد 2درمان  معا ب  مدت 

ارائ  نام  پزشرک معرا م مبنری 
 مررا  3بررر پاسرر  برر  درمرران هررر 

رت بررررررا  نی و  ررررررا برررررر  صررررررو
 تصو ربرداری.

در ب مررراران کاند رررد درمررران  -1

-1در حرد  ECOG PSبا رد 

 .باشد 0

 



 
 


