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Abstract
Background and Objectives: Breast cancer is the second leading cause of death from cancer
in women after lung cancer, and is the most common cancer in women after non-melanoma
skin cancer. Given the importance of the issue, therefore the aim of this study was to evaluate
the response to neoadjuvant chemotherapy in patients with locally advance breast cancer
(LABC).
Material and Methods: This study was performed as a cross-sectional descriptive-analytic survey
in Gazi hospital in Tabriz. In this survey, 77 patients with LABC were enrolled and data were
collected from patients’ health records. All the patients were treated based on Anthracycline
regimen and among them, 38 cases (49.4%) received Docetaxel and 39 cases (50.6%) were treated
without Docetaxel. These descriptive data of patients were analyzed with Ordinal Logistic
Regression and the therapeutic response of Docetaxel was evaluated in these patients.
Results: Among patients in this study, 21 cases (27.3%) showed non therapeutic response, 43 cases
(55.8%) had partial response, and in 13 cases (16.9%) complete response to treatment were
achieved, in which three cases (23%) without Docetaxel regimen and 10 cases (77%) with
Docetaxel regimen had complete response to treatment. Also, 14 cases (18.2%) of patients were
HER-2 positive. Complete response to treatment was not observed in HER-2 positive patients and
partial response was observed in 10 cases (71.4%).
Conclusion: In this study, the response to treatment was significantly higher in patients who
received Docetaxol than in non-Docetaxel group (P=0.004). As well as there was a significant
relation between response to treatment and positive or negative HER-2 receptor patients.
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چكیده

زمینه و اهداف :سرطان پستـان پس از سرطان ريه ،دومين علت مرگومير ناشـي از سرطان در زنــان و پس از سرطان غيرمالنومي پوست،
شايعترين سرطان زنـــان است .باتوجه به اهميت موضوع ،تشخيص و درمان در مراحل ابتدايـيتر بيماری بايد انجام شود و هدف از انجام اين
مطالعه ،بررسي نتـايج پاسخ به درمان نئوادجوانت در بيماران مبتال به سرطان پستان پيشرفته موضعي بوده است.
مواد و روشها :اين مطالعه بهشکل يک مطالعه مقطعي در بيمارستان قاضي تبريز انجام گرفته است 77 .بيمار مبتال به سرطان پستان موضعي
پيشرفته شناسايي شده و اطالعات مربوطه از پرونده بيمار گردآوری شده است .براساس نوع شيميدرماني  38نفر ( )%49/4در گروه درماني با
تاکسوتر و  39نفر ( )%50/6در بيماران بدون تاکسوتر ،هردو با پايه رژيم آنتراسايکلين تحتدرمان قرار گرفتند و آناليز توصيفي دادهها انجام گرفت
و با استفاده از محاسبه ترتيبي دادهها ،اثرات درماني استفاده از تاکسوتر بهطور مستقل مورد ارزيابي قرار گرفت.
یافتهها :در بين بيماران موردمطالعه ،در بعد از درمان در  21نفر ( )%27/3عدمپاسخ ،در  43نفر ( )%55/8پاسخ نسبي و در  13نفر ( )%16/9پاسخ
کامل وجود داشت ،که  3نفر ( )%23به رژيم بدون تاکسوتر و 10نفر ( )%77به رژيم با تاکسوتر پاسخ کامل به درمان داشت .همچنين  )%18/2( 14نفر
از کل بيماران گيرنده  HER-2مثبت بودند ،که در  HER-2مثبتها پاسخ کامل به درمان نداشتيم و پاسخ نسبي  10نفر ( )%71/4بود.
نتیجهگیری :ميزان پاسخ باليني و پاتولوژيک به درمان گروه با تاکسوتر بهصورت معنيداری بيشتر از بيماران گروه بدون تاکسوتر بود
( )P=0/004و همچنين ارتباط مشخصي ازنظر پاسخ کامل به درمان با مثبت يا منفي شدن  HER-2وجود داشت.
کلیدواژهها :سرطان پستان ،درمان نئوادجوانت ،کموتراپي ،گيرنده ،پاسخ درماني
نحوه استناد به اين مقاله :چاووشي سه ،عشقي م ،چاووشي مر ،باطني ا .بررسي پاسخ باليني و پاتولوژيک به درمان نئوادجونت در بيماران با کانسر پستان پيشرفته موضعي و ارتباط آن با
فاکتورهای بيولوژيک و نوع کموتراپي .تصوير سالمت 1397؛ .133-125 :)2(9
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مقدمه

سرطان پستان پس از سرطان ريه ،دومـين علـت مـرگوميـر
ناشي از سرطان در زنان و پس از سـرطان غيرمالنـومي پوسـت،
شايعترين سرطان زنان اسـت .براسـاس آمـار سـازمان بدداشـت
جداني ،هرساله بيشاز  1/2ميليون بيمار مبـتال بـه سـرطان پسـتان
تشخيص داده شده و بيشاز  500هزار نفـر در اثـر ايـن بيمـاری
فوت ميکنند ( )1و سردستة علل مرگ ناشي از سـرطان در زنـان
 40-44سال و دومين علت مرگ ناشي از سرطان ،پس از سـرطان
ريه در زنان محسوب ميشود و بهتندايي  %33از کل سرطانهـای
زنان را به خود اختصاص ميدهـد ( .)2در ايـران سـرطان پسـتان
عامل  %21/4از کل بدخيميها و شايعترين سرطان در زنان اسـت
(.)3
در سال  2010نزديک به  180هزار مورد سـرطان مداجــــم
پستان در آمريکا تشخيص داده شده که  40هزار نفـر مـرگوميـر
داشته است .بهطوریکـــه بدخيميهای اپيتليالي پستـــان را بـه
شايعترين علت سرطـــان در زنـان تبـديل کـرده و حـدود يـک
سوم تمام سرطانهای زنان را شامــــل مي شود ( .)4باتوجه بـه
شيوع باال و پيامدهای جسمـي-رواني و اقتصادی-اجتمـاعي ايـن
بيماری در جمعيت زنان و خانوادههای آندا ،لزوم بررســــي هـر-
چهبيشتر در مـورد جنبـههـای مختلـ درمـان و تشـخيص ايـن
بيماری ،در جدت بدـــبود پيامدها و افزايش طول عمـر و کيفيـت
زندگي مبتاليان ،بهوضوح نمايـان مـيگـردد ( .)5خوشـبختانه بـا
بدبود وضعيت درمان و تشـخيص زودرس ،مـرگوميـر ناشـي از
سرطان پستان بهميزان قابلتوجهای درحال کاهش است ( .)6يکـي
از پيشرفتهای مدم در درمان تومورهـای تـوپر بـالیين ،افـزايش
ميزان بقای ناشي از درمان سيستميک اسـت ،کـه بـهدنبـال درمـان
موضعي سرطان پستان انجام ميشود (.)7
درمان ادجوانت ) (Adjuvantدر سرطان پستان ،برای اولينبـار
بيش از  100سال پيش مورداستفاده قرار گرفت .در ابتدا از درمـان
سيستميک تکدارويي استفاده ميشد .بعدها شـيميدرمـاني چنـد-
دارويي بهکار گرفته شد .عالوهبر عواملي مثل اندازه تومـور اوليـه،
درگيری غدد لنفاوی و همچنـين وجـود يـا عـدموجـود بيمـاری
متاستاتيــک ،بيـان يـا عـدمبيـان گيرنـدههـای اسـتروژن ( )ERو
پروژســترون ( )PRو همچنــين پــروتئين  HER-2/neuنيزعامــل
مدمي در درمـان و پـيشآگدـي بيمـاری مـيباشـد .درمـانهـای
سيستميک ادجوانت که بعــد از جراحي ماستکتومي انجـام مـي-
گيــرد ،استاندارد طاليــي برای اثرات درمـــان و بقای طـوالني-
مدت ميباشد .باتوجه به اهميت اين بيماری هـرسـاله رو هـای
مختل تشخيصي و درمـاني جديـد ابـداع مـيشـود .مـثال يـک
رويکرد بدتر کـه خصوصـاد در بيمـاران سـرطان پسـتان موضـعي
پيشرفته غيرمتاستــاتيک انجام مـيگيـرد ،درمـــان نئوادجــوانت
( )Neoadjuvantاست ،که باعث شـده ميــــزان پاسـخدهـي بـه
درمانهـای سيسـتميک بعـد از جراحـي ،بدتـر شـده و پيشـرفت
بيماری را کاهش دهد (8و.)9

ســرطان پســتان پيشــرفته موضــعي ( )LABCشــامل طي ـ
وسيعي از درگيریهای باليني سرطان پسـتان مـيباشـد و درواقـع
اصطالحي از نوعي سرطان پستان اسـت کـه متاسـتاز دوردسـت
نداشته و بهصورت موضعي با و يا بـدون درگيـری غـدد لنفـاوی
رشد ميکند و حدوداد  %5تا  %15سـرطان پسـتان تشـخيص داده-
شده در ايالتمتحدهآمريکا را بهخود اختصاص ميدهد .درحـالي-
که  LABCعلت حدود  %40تا  %60بيماران تـازهتشـخيصداده-
شده سرطان پستان در کشورهای غيرصنعتي ميباشد ( .)10اخيـرا
فاکتورهای بيولوژيک دخيل در سرطان پسـتان مثـل ،HER-2/neu
 ER ،p53و  PRبهخصوص در ايران موردتوجه بسيار قـرارگرفتـه
و تاثير آندا در پروگنوز ) (Prognosisبيماری را موردمطالعـه قـرار
دادند (.)11
نئوادجوانت کموتراپي درواقع يک رو درماني در سـرطان
پستان است که با کاهش حجم تومور و ازبـينبـردن متاسـتازهای
مخفي تومور ،باعث بدبود طول عمر و نتايج بدتر بعـد از جراحـي
ماســتکتومي ) (Mastectomyشــده اســت ( .)12نئوادجوانــت
کموتراپي فرصتي مناسـ ازنظـر درمـاني و يـا انجـام اقـدامات
محافظه کارانه و يا جراحيهای زيبايي برای پستان مديـا مـيکنـد.
ولي درکل مزيت بدتر نئوادجوانت کموتراپي دراين موضوع مـي-
باشد که باعث انتخاب رژيم مناس کمـوتراپي ادجوانـت بعـد از
جراحي شده و مشخص ميکند که ماهيت سرطان پستان درقبـال
پاسخ به کموتراپي اوليه چطور بوده است و احتمال عـود بيمـاری
و يا ميزان پاسخ باليني و پاتولوژيک کامل چقدر است (.)13
در ابتدا همان درمـان ادجوانـت کمـوتراپي را بـهصـورت
رژيـم با محتوی آنتراسـايکلين )(Anthracycline-containing
قبل از جراحي بهعنوان نئوادجوانت بهکار ميبردند کـه نتـايج
خوبي داشت .بعدا باتوجه به پاسخ ضعي و مقاومـت بعیـي
از بيمــــاران به ايـن رژيـم ،يـک عامـل آنتـيميکروتوبـوالر
) (Antimicrotubular agentمثـل تاکسـوتر ( )Docetaxelبـه
رژيم پايه آنتراسايکين اضافه گرديـد کـه اثـرات رژيـم بـدون
تاکسوتر را بدبود بخشيد (.)14
هدفکلي از انجام اين مطالعـه ،بررسـي ميـزان پاسـخ بـه دو
رژيم نئوادجوانت ميباشد که در بيماران سـرطان پسـتان پيشـرفته
موضعي تجويز شده بود .هردو رژيم برپايه آنتراسـايکلين بـوده و
به يکي از آندا تاکسوتر اضافه شد و نتـايج درمـان آندـا همـراه بـا
فاکتورهای بيولوژيک موردبررسي قرار گرفت.

مواد و روشها

در اين مطالعه مقطعي-توصيفي-تحليلي کـه از تيـرمـاه سـال
 1392تا فروردينماه سـال  1395درکلينيـک خـون و انکولـوژی
دپارتمان بيماریهای داخلي تبريـز و بـر روی بيمـاران مبـتال بـه
سرطان پستان که تحـتدرمـان نئوادجوانـت قـرارگرفتـه بودنـد،
Depiction of Health, 2018; 9(2): 125-133
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ارتباط پاسخ باليني و پاتولوژيک به درمان نئوادجوانت در بيمـاران
با  LABCو ارتباط آن با فاکتورهای بيولوژيک و نوع رژيمدرمـاني
در اين بيماران تعيين و موردبررسي قرار گرفت.
رو نمونهگيری بـهصـورت رانـدوم از ميـان پرونـدههـای
بيماران  LABCغيرمتاستــاتيک بود که با بررسي پرونـده بـاليني
بيماران ،اطالعات الزم ازقبيل وضعيت باليني ،نتايج بررسـيهـای
بيومارکرها از قبيل  HER-2/neu ،PRو  ERميزان پاسـخي بـاليني
به درمان نئوادجوانت کموتراپي ،ميزان پاسخ پاتولوژيک به درمـان
نئوادجوانت کموتراپي و ميزان مورتاليته بيماران و همچنـين سـاير
يافتههای موردنياز ازقبيل پارامترهای دموگرافيک و نتايج معاينـات
باليني و آزمايشگاهي الزم را از پرونـده بـاليني بيمـاران اسـتخراج
کرديم.
بيماران براساس نوع رژيم کموتراپي نئوادجوانت دريـافتي بـه
گروه  T_ACو  ACتقسيم شدند و نتايج دربين دوگـروه بررسـي
و مقايسه شدند .نحوه تجويز دو رژيم بدينترتي بود:

)AC –Doxorubicin(60 mg/m2
)-Cyclophosphamide(600 mg/m2
)(for 4 cycles
)T-AC –Docetaxel(75 mg/m2
)-Doxorubicin(50 mg/m2
)- Cyclophosphamide(500 mg/m2
((for 6 cycles

از روی معاينات باليني و محاسبه کاهش انـدازه تـوده بعـد از
کموتراپي ،براساس گزار پاتولوژی نمونه جراحـي و بـا کمـک
کرايترياهای تجديدنظرشده ارزيابي پاسـخ بـه درمـان تومورهـای
توپر )( ،(RECISTتصوير )1در سـه گـروه پاسـخ کامـل ،پاسـخ
نسبي و عدمپاسخ بهصورت زير محاسبه و تقسيمبندی شد:
 پاسخ باليني و پاتولوژيک کامل :ازبينرفتن کامل توده پاسخ باليني و پاتولوژيک نسـبي :کـاهش انـدازه تـوده بـاالی%25 -%30
 عدمپاسخ :کاهش کمتر از  %25اندازه توده و يا افـزايش سـايزتومور

تصوير  .1کرايترياهای پاسخ به درمان تومورهای توپر)(RECIST

نحوه  stagingبيماران براساس سيستم (Tumor size, )TNM

 Lymph Nodes affected, Metastasesمربوط به انجمن سـرطان
آمريکــا )American Joint Committee on Cancer (AJCC
( )15صورت گرفت و باتوجـه بـهتشـخيص و نيـاز بـه جراحـي
ماستکتومي و داشتن انديکاسيون نئوادجووانت کموتراپي ،بيمـاران
در سه  stageقرار گرفتند Stage IIIA، Stage IIB ،و .StageIIIB
آزمايشــات مربــوط بــه بيومارکرهــا بــه دو رو
) Fluorescence in situ hybridized (FISHو ( ) IHC
 Immunohistochemistryانجام مي شود کـه در مطالعـه
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مــا تمــام آزماي شـــــات و انــدازه گيــری بيومارکرهــای
 Her2/neuو  PR/ERبه رو  IHCانجام گرفت.
برای آناليز آماری دادهها از نرمافـزار  SPSS 16اسـتفاده شـده
است .ابتدا آنـاليز توصـيفي بـرای دادههـا انجـام پـفيرفت .بـرای
متیيرهای کمي ميانگين و انحرافمعيـار گـزار گرديـد و بـرای
متیيرهای کيفي از آزمـون  Chi Squared Testجدـت مقايسـه دو
گروه (گروه درماني واجد تاکسوتر و گروه درماني فاقـد تاکسـوتر
استفاده شد .جدت ارزيابي اثرات درماني داروی تاکسـوتر آزمـون
 Ordinal Logistic Regressionبهکار برده شد.

سید هادی چاوشی و همكاران

یافتهها

در اين مطالعه در کل  77بيمار وارد مطالعه شـدند کـه
 38نفر ( )%49/4در گروه درمـاني بـا تاکسـوتر و  39نفـر
( ) %50/6در بيمــاران بــدون تاکســوتر تحــت درمــان قــرار
گرفتند .سن مدمترين عامل خطر برای اغل بـدخيمي هـای
انساني و من جمله سرطان پستان است .دانشمندان معتقدند
خطر کلي ابتال به سرطان ها در سـنين پيـری بـاالتر اسـت،
چراکه مدتزماني که ف رد در معرض سرطان زاها قرارگرفته،
بيشتر است و ضمنا قدرت سيستم ايمني هم با افزايش سن
کاهش مي يابد ،لفا فرد در معرض خطر ابتالی بيشتری قرار
مي گيرد (.)14

ميانگين سـني کـل بيمـاران  47/92+8/78سـال بـود و
ميانگين سني بيماران گـروه بـدون تاکسـوتر 49/46+8/69
سال و ميانگي ن سني بيماران با تاکسوتر  46/34+8/70سال
بود .تفاوت معنيداری از نظر سني در بين بيماران دو گروه
وجود نداشت و هر دو گروه از نظر سني باهمديگر همگون
بودند (.)P=0/120
 23نفــر ( ) %29/9از بيمــاران در  27 ،Stage IIBنفــر
( )%35/1در  Stage IIIAو  27نفــــر ( )%35/1در IIIB
 Stageقرار داشتند .وضعيت  Stageبيمـاران دو گـروه در
نمودار  1نشان داده شده است.

Group TAC
Group AC
Total

50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5

5

0

0
Stage IIIB
Stage
3B

Stage IIIA
Stage
3A

Stage 2B
IIB
Stage

نمودار .1بررسي وضعيت  Stageبيماران در بين دو گروه

تمامي بيماران هردوی  ER/PRمثبت بودنـد يـا هـردو
منفي ،به جز يک مورد که  ERمثبت و  PRمنفي بـود و در
گروه مثبت ها قرار گرفت (جدول .)1
وضعيت گيرنـدههـای  ER-PRدر  24نفـر ( )%31/2از
بيماران منفي و در  53نفر ( ) %68/8از بيماران مثبـت بـود.
پاسخ کامل باليني در رسپتور مثبتها  6نفـر و در رسـپتور
منفيها  7نفـر بـود .وضـعيت گيرنـده  HER-2در  63نفـر
( ) %81/8از بيماران منفي و در  14نفر( )%18/2از بيمـاران
مثبت بود .پاسـخ کامـل بـاليني در  HER-2منفـي  13نفـر
( ) %20/6و پاســخ نســبي  33نفــر ( ) %52/3بــود ،ولــي در
جد د

 HER-2مثبت ها پاسخ کامـل بـه درمـان نداشـتيم( )%0/0و
پاسخ نسبي  10نفر ( )%71/4و عدمپاسـخ  4نفـر ()%28/6
بود (جدول  .)1در جدول  1نتايج اوليه مطالعـه بـرحسـ
تعداد افراد به تفکيک گروه های درماني ذکر شده است.

 .1بررســـي پاســـخ بـ ـاليني بـــا  Stageو وضـــعيت گيرنـــده هـــای  ER-PRو گيرنـــده  HER-2در بيمـــاران بـــه تفکيـــک گـــروه هـــای درمـ ـاني
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AC

پاسخ

پاسخ

عدم

کامل

نسبي

پاسخ

2B

2

9

6

17

3A

2

5

5

12

2

3B

0

5

5

10

3

12

negative

1

5

5

11

6

6

1

positive

3

14

11

28

3

18

4

25

negative

4

13

14

31

9

20

3

32

positive

0

6

2

8

0

4

2

6

گر ه درمانی

Stage

TAC

ER/PR

HER-2

در بين بيمـاران مـوردمطالعـه ،در بعـد از درمـان در  21نفـر
( )%27/3عدم پاسـخ ،در  43نفـر( )%55/8پاسـخ نسـبي و در 13
نفر( )%16/9پاسخ کامل وجود داشت و وضعيت پاسـخ بـاليني در
بين بيماران دو گـروه در نمـودار  2نشـان داده شـده اسـت و بـه

مجموع

پاسخ

پاسخ

عدم

کامل

نسبي

پاسخ

4

1

1

6

11

2

15

2

17
13

مجموع

طوريکه ميزان پاسخ باليني در بيماران گروه با تاکسـوتر بصـورت
معني داری بيشتر از بيماران گروه بدون تاکسوتر بـود (،)P=0.004
(نمودار .)2

Group TAC
Group AC
Total

50
50
45
40
40
35
30
30
25
20
20
15
10
5
10
0
0

نمودار .2وضعيت پاسخ باليني در بين بيماران دو گروه

بحث

سرطان پستان شايعترين سرطان قابلتشخيص در زنان اسـت
و باتوجه به شيوع باال و عواق سوءجسمي-رواني و اقتصـادی-
اجتماعي بيماری ،لزوم بررسي هرچهبيشـتر در مـورد جنبـههـای
مختل اين بيماری ،درجدت بدبود عاقبت و افزايش طول عمر و
کيفيت زندگي مبتاليان ،واضح و آشکار است .باتوجه بـه اهميـت
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موضوع ،سياستهای نظام سالمت بر پايه تشـخيص و درمـان در
مراحل ابتداييتر بيماری برنامـهريـزی شـده اسـت ( .)6در ابتـدا
همان درمان ادجوانت کموتراپي را بهصورت رژيــم بـا محتـوی
آنتراسايکلين قبل از جراحي بهعنوان نئوادجوانت بهکار ميبردنـد
که نتايج خوبي داشت .بعدا باتوجه به پاسـخ ضـعي و مقاومـت
بعیي از بيمــــاران به اين رژيم ،يک Antimicrotubular agent

سید هادی چاوشی و همكاران

مثل تاکسوتر ،به رژيم پايه آنتراسايکين اضافه گرديد که اثرات
رژيم بدون تاکسوتر را بدبود بخشيد (.)16
مطالعات متعدد ثابت کرده اسـت کـه رژيـمهـای بـا پايـه
آنتراسايکلين همراه با تاکسانها ( )Taxaneبا افزايش پاسخ بـه
درمان نئوادجوانت در مقابل رژيم بدون تاکسانهـا مـيباشـد.
مثال در مطالعهای که راستوگي ( )Rastogiو همکاران با عنوان
" "NSABP-B27 Trialsانجام دادند 2411 ،بيمار با سـرطان
پستان که چدار سيکل رژيم  ACدريافت کرده بودند را در سه
گروه بهصورت راندوم بررسي کردند .يک گروه بدون دريافت
تاکسوتر بود ،گروه ديگر چدار سيکل تاکسوتر ()100 mg/m2
هر سه هفته دريافت کردند و گروه سوم بعد از انجام جراحي،
چدار سيکل ادجوانت تاکسوتر دريافت کردند ،کـه نتيجـه آن،
افــزايش پاســخ کامــل پاتولوژيــک ( Pathologic Complete
 )Responseاز  13%به  %26با افزودن تاکسانها به رژيـم پايـه
آنتراسايکلـين بود (.)17
در مطالعه ما نيز ،از درمان با پايه نئوادجوانـت کمـوتراپي
در بيماران با سرطان پستان موضعي پيشرفته استفاده گرديـد و
بهطوریکه ميزان پاسخ باليني در بيماران گروه با تاکسوتر بـه-
صورت معنيداری بيشتر از بيماران گروه بدون تاکسـوتر بـود
( .)P=0/004بهطوریکه در مطالعه ما عليرغم حجـم کـم آن
 77%از کل بيماراني که پاسخ کامـل بـه درمـان داده بودنـد بـا
رژيم همراه با تاکسـوتر بـود ،در مقابـل  %23بـا رژيـم بـدون
درمان با تاکسوتر بود ،که اهميت تاکسان ها را نشان داد.
در يــک مطالعــه ديگــر کــه توس ـ شــارما ( )Sharmaو
همکاران در دپارتمان انکولوژی دانشگاه دهلي نـو هندوسـتان
انجام گرفت ،با بررسي نتايج درمان نئوادجوانت کمـوتراپي در
بيماران  LABCبيان کردند که بيماران با  LABCپاسخ خـوب
و مناس به درمان با پايه تاکسان ميدهد (.)18
در مطالعه ما نيز ،از درمان با پايه نئوادجوانـت کمـوتراپي
در بيماران با  LABCاستفاده گرديد و بهطوریکه ميزان پاسخ،
در بعد از درمان در  21نفر ( )27%/3عـدمپاسـخ ،در  43نفـر
( )%58/8پاسخ نسبي و در  13نفر ( )%16/9پاسخ کامل وجود
داشت که درمقايسه با مطالعه مفکور ،اثرات درماني مشابدي با
تاکسانها ظاهر شد و اکثر بيماران از نتيجهای که بعد از درمان
بهدستآمده بود رضايت کامل داشتند.
همچنين در مطالعات انجامشده ،تقويت يا ظدـور بـيشاز-
حد ژن  ،HER2/neuدر اين بيماران ،معموال با درجه بـاالتر و
اندازه بزرگتر تومور ،درگيری غدد لنفاوی ،متاستاز دوردست،
فقــدان گيرنــده اســتروژن ،ميــزان عــود بيشــتر و پــيشآگدــي
ضعي تر همراه بوده است (19و .)20همچنين ظدور بـيشاز-
حــد ژن  ،HER-2/neuدر پــيشبينــي اينکــه چــه بيمــاراني از
شيمي درماني يا هورمون درماني بيشتر سود ميبرند ،مـيتوانـد
مفيد باشد (21و.)22

 ER ، PRو  HER-2/neuازجمله فاکتورهايي هسـتند کـه
در کشور ما بهطور روتين سنجيده ميشود ،در مطالعه مـا نيـز
فاکتورهای  ER ،PRو  HER-2/neuموردبررسي قرار گرفـت،
بهطوریکه ارتباط معنيداری بين پاسـخ باليـــني و و ضـعيت
گيرندههای  ER-PRوجـــود نداشت ( .)P=0/770ولي پاسخ
کامــل در  HER-2منفــي 13نفــر( )%20/6و پاســخ نســبي
33نفر( )%52/3بود ،ولي در  HER-2مثبتها پاسـخ کامـل بـه
درمان نداشتيم و پاسخ نسـبي  10نفـر ( )%71/4و عـدمپاسـخ
4نفر( )%28/6بود.
بنابراين در هردو گروه ارتباط معنيداری بين پاسخ بـاليني
و پاتولوژی با وضعيت گيرندههـای  ER-PRوجـود نداشـت.
ولي در  HER-2مثبتها هيچ پاسخ کامل پاتولوژيک و بـاليني
مشاهده نشد .درحاليکه در  HER-2منفيها  13بيمار (حـدود
 )20%پاسخ کامل به درمان داشتند .لفا باتوجه به اساس مطالعه
ما که بر پايه بررسي پاسخ به درمان بوده است ،جدت مطالعـه
در مورد بيومارکرها بهبررسي بيشتر و دقيقتر نياز داشت.
ارتباط بين سن و بقای بدون بيماری در مطالعات مختل
نتايج متفاوتي داشته است .درحاليکـه در برخـي از مطالعـات
نشان داده شـده اسـت کـه بـاال بـودن سـن بيمـار در هنگـام
تشخيص با بقای فرد رابطه معکوس دارد .مطالعاتي نيز ارتباط
معنيداری بين سن و بقای بيماران گزار نکردهاند ( .)23در
مطالعه ما نيز ارتباط معنيداری ازنظر سن و ميـزان پاسـخ بـه
درمان در هر دو رژيم وجود نداشت .بـهخـاطر اينکـه عوامـل
متعددی در ايجاد پاسخ درماني دخيل بود که ذکر شد.

نتیجهگیری

در مطالعه مـا ،ميـزان پاسـخ بـاليني در بيمـاران گـروه بـا
تاکسوتر بهصورت معنيداری بيشـتر از بيمـاران گـروه بـدون
تاکسوتر بود ( .)P=0/004تفاوت معنيدار ازنظر ميانگين سـني
بيماران با پاسخ باليني وجود نداشت و درندايت به اين نتيجـه
رسيديم که رژيم  T-ACبهعنوان يک رژيم مـثثر نئوادجوانـت
کموتراپي ميباشد و توصيه مـيشـود ايـن مطالعـه در حجـم
وسـيعتـر و بــا درمـانهـای جديــدتر و همچنـين بـا بررســي
متیيرهای متعددی که در روند درمان تاثير دارد صورت پفيرد.

مالحظات اخالقی

با توجه بـه اينکـه بـر روی بيمـاران مـورد مطالعـه اقـدام
تداجمي انجام نداديم و اطالعات الزمه را با استفاده از پرونده
باليني بيماران اخف کرديم و تیيير در روند درمان بيماران ايجاد
نکرديم و هزينه اضـافي نيـز بـر بيمـار تحميـل نشـد و کليـه
اطالعات بيماران محرمانه خواهد بود.
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تقدیر و تشكر

بدينوسيله از تمامي اساتيد و همکاران محترم دانشگاه علـوم
پزشکي تبريز که صميمانه در تديه اين مقالـه مـا را يـاری کردنـد
.کمال تشکر و احترام را داريم
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