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اداره استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني
دفتر ارزيابي فن آوري ،استانداردسازي و تعرفه سالمت
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تدوین کنندگان:

اعضای کمیته یوروآنکولوژی مرکز تحقیقات بیماری های کلیه و مجاری ادراری:
دکتر عباس بصیری رئيس مرکز تحقيقات بيماري هاي کليه و مجاري ادراري ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر سید یوسف حسینی مسئول کميته يوروآنکولوژي مرکز تحقيقات ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر ناصر شخص سلیم دبير کميته يوروآنکولوژي مرکز تحقيقات ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر محمدرضا نوروزی ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
دکتر محسن آیتی ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
دکتر بهرام مفید متخصص راديو تراپي انکو لوژي ،عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر پیام آزاده متخصص راديو تراپي انکولوژي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر فرید دادخواه ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر مجید علی عسگری ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر حمید رضا میرزایی متخصص راديو تراپي انکولوژي ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر محمود پروین پاتولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر بهرنگ آبادپور ارولوژيست

دکتر حمید رضوانی متخصص هم اتولوژي انکولوژي  ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر محمد سلیمانی ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر عرفان امینی دستيار ارولوژي ،دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر علی رازی ارولوژيست  ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي تهران
دکتر علی طبیبی ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر صمد هژیر ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي تبريز
دکتر علی حمیدی مدنی ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي گيالن
دکتر سعید شاکری ارولوژيست ،عضو هيئت علمي دانشگا ه علوم پزشکي شيراز
تدوین شده در کمیته یوروآنکولوژی ،مرکز تحقیقات بیماریها ی کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری
مراکز تحقیقاتی :
گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي تهران،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،گروه ارولوژي
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي تبريز،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي اهواز،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي
کرمانشاه،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي اروميه،گروه ارولو ژي دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،گروه ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي شيراز،گروه ارولوژي
دانشگاه علوم پزشکي

بقيه اهلل (ع

توسعه جوامع و گسترش نظام هاي صنعتي در جهان ،خصوصاً در دو سده اخير و نيز توسعه ارتباطات و مبادالت تجاري
موجب گرديد که تقريباً تمام کشورهاي جهان به منظور درك و برآورد شدن نيازها ،به تدوين استاندارد و توسعه آن روي آورند .نياز
به تدوين استانداردها باعث شد تا همگان به ضرورت يك مرجع براي تدوين استانداردها ،پي ببرند .در نظام هاي سالمت نيز مهمترين
هدف نظام ارائه خدمات سالمت ،توليد و ارائه مح صولي به نام سالمتي است که ارائه مناسب و با کيفيت اين محصول ،نيازمند تدوين و
به کارگيري شاخص و سنجه هايي براي تضمين ارتقاي کيفيت خدمات در درازمدت مي باشد.
اندازه گيري کيفيت براي جلب اطمينان و حصول رضايت آحاد جامعه ،قضاوت در زمينه عملکردها ،تامين و مديريت م صرف منابع
محدود ،نيازمند تدوين چنين استانداردهايي مي باشد .استانداردها همچنين به سياستگذاران نيز کمك خواهد نمود تا به طور نظام مند به
توسعه و پايش خدمات اقدام نموده و از اين طريق ،آنان را به اهدافي که از ارائه خدمات و مراقبت هاي سالمت دارند ،نائل و به
نياز هاي مردم و جامعه پاسخ دهند .عالوه بر تدوين استانداردها ،نظارت بر رعايت اين استانداردها نيز حائز اهميت مي باشد و مي تواند
موجب افزايش رضايتمندي بيماران و افزايش کيفيت و بهره وري نظام ارائه خدمات سالمت گردد .طراحي و تدوين استانداردهاي
مناسب براي خدمات سالمت ،در زمره مهمترين ابعاد مديريت نوين در بخش سالمت ،به شمار مي آيد .اکنون در کشورمان ،نياز به
وجود و برقراري استانداردهاي ملي در بخش سالمت ،به خوبي شناخته شده و با رويکردي نظام مند و مبتني بر بهترين شواهد ،تدوين
شده است.
در پايان جا دارد تا از همکاري هاي بي د ريغ سازمان نظام پزشکي جمهوري اسالمي ايران ،انجمن هاي علمي ،تخصصي مربوطه،
اعضاي محترم هيات علمي در دانشگاه هاي علوم پزشکي ،وزارت کار  ،تعاون و رفاه اجتماعي و ساير همکاران در معاونت هاي مختلف
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي که نقش موثري در تدوين استاندارده اي ملي در خدمات سالمت داشته اند ،تقدير و تشکر
نمايم.
انتظار مي رود استانداردهاي تدوين شده توسط دفتر ارزيابي فناوري ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت مورد عنايت تمامي نهادها و
مراجع مخاطب قرار گرفته و به عنوان معيار عملکرد و محك فعاليت هاي آنان در نظام ارائه خدمات سالمت شناخته شود.
اميد است اهداف متعالي نظام سالمت کشورمان در پرتو گام نهادن در اين مسير ،به نحوي شايسته محقق گردد.

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر

انجام درست کارهاي درست ،متناسب با ارزش ها ،مقتضيات و شرايط بومي کشور ،رويکردي استت کته بتدون شتك ستبب ارتقتاي
مستمر کيفيت خدمات سالمت مي گردد .از الزامات اصلي تحقق چنين اهدافي ،وجود استانداردهايي متدون متي باشتد .استتانداردهاي
مبتني بر شواهد ،عبارات نظام مندي هستند که سطح قابل انتظاري از مراقبت ها يا عملکرد را نشان مي دهند .استانداردها چارچوب هايي
را بر اي قضاوت در خصوص کيفيت و ارزيابي عملکرد ارائه کنندگان ،افزايش پاسخگويي ،تامين رضتايت بيمتاران و جامعته و ارتقتاي
پيامدهاي سالمت ،فراهم مي کنند .بنابراين ،ضرورت دارد تا به عنوان بخشي از نظام ارائه خدمات ،توسعه يابند.
علي رغم مزاياي فراوان وجود استانداردهاي ملي و تاکيد فراواني کته بتر تتدوين چنتين استتانداردهايي بتراي ختدمات و مراقبتت هتاي
سالمت در قوانين جاري کشور شده و اقدامات پراکنده اي که در بخش هاي مختلف نظام سالمت کشور صورت گرفته است؛ تا کنون
چارچوب مشخصي براي تدوين استاندارد خدمات و مراقبت هاي سالمت در کشور وجود نداشته است.
با اقداماتي که از سال  1388در دفتر ارزيابي فناوري ،تدوين استاندارد و تعرفته ستالمت وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوزش پزشتکي
صورت گرفته  ،بستر و فرايند منظم و مدوني براي تدوين چنين استانداردهايي در سطح ملي ،فراهم آمده است.
استانداردهاي تدويني پيش رو م نطبق بر بهترين شواهد در دسترس و با همکاري تتيم هتاي چندتخصصتي و بتا رويکتردي علمتي تتدوين
شده است .کليه عباراتي که در اين استانداردها ،به کار گرفته شده است ،مبتني بر شواهد متي باشتد .اميتد استت کته بتا همکتاري کليته
نهادها ،زمينه اجراي چنين استانداردهايي ،فراهم گردد.
الز م مي دانم از همکاري هاي شايستته همکتاران محتترم در معاونتت آموزشتي ،دفتاتر نظتارت و اعتباربخشتي امتور درمتان ،متديريت
بيمارستاني و تعالي خدمات باليني و کليه همکاران در دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سالمت که تالش هاي پيگيتر ايشتان
نقش بسزايي در تدوين اين استانداردها داشته است ،تقدير و تشکر نمايم .

دکتر محمد حاجی آقاجانی
معاون درمان

مقدمه
کانسرکليه حدود  %3بدخيمي ها راتشکيل مي دهد .سن متوسط تشخيص  65سال است و پس از  65سالگي با گذشت هر سال  %2ميزان
بروز  RCCافزايش مي يابد .مصرف سيگار ،چاقي و داروهاي ضد فشارخون به ويژه ديورتيکهاي تيازيدي از عوامل خطر بروز RCC
مي باشند.
مهمترين پيشگيري اوليه در  RCCحذف سيگار و اجتناب از چاقي است(GR B) .
 %1تا  %6تومورها با ترياد درد پهلو ،هماچوري و لمس توده پيدا مي شوند و ممکن است بيماران با عالئم بيماري متاستاتيك مراجعه
کنند که شامل درد استخواني ،آدنوپاتي و عالئم ريوي است .به علت استفادۀ زياد از سونوگرافي و  CTاسکن مواردي از تومور کليه
که بطور اتفاقي کشف مي شود رو به فزوني است.
 RCCدر افراد جوان احتمال فرمهاي  Familialو از جمله بيماري ون هيپل ليندو را مطرح مي کند.
ارزیابی های اولیه تشخیصی
شرح حال و معاينه فيزيکي از جمله ارزيابي هاي اوليه تشخيصي در  RCCمي باشد هر چند که در بيش از  %50موارد  RCCبصورت
اتفاقي تشخيص داده مي شود.
بررسي هاي آزمايشگاهي شامل(LE:4) :
CBC, ESR, AKL.P, SGPT, SGOT, Corrected serum Ca, Creatinine, Urinalysis
(AP & Lat) (GR: A) Chest X Ray
 CTاسکن شکم و لگن بدون کنتراست و با کنتراست
 MRIدر صورت وجود

انديکاسيون 1

 Chest CT Scanدر صورت وجود
 Brain MRIدر صورت وجود

انديکاسيون 2

انديکاسيون 3

 Whole Body Bone Scanدر صورت وجود

انديکاسيون 4

سيتولوژي ،سيستوسکوپي و يورتروسکوپي در صورت وجود
بيوپسي سوزني در صورت وجود انديکاسيون
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انديکاسيون 5

 MRI - 1براي بررسي عروقي و گرفتاري  IVCاز  CTاسکن دقيق تر است و در بيماران با نارسايي کليه و يا
آلرژي به مادۀ حاجب به جاي  CTاسکن مورد استفاده قرار مي گيرد ( .)LE:3در موارد انجام  MRIبا تزريق در
موارد نارسايي کليه با نظر نفرولوژيست انجام شود.
 - 2در صورت وجود عاليم باليني به نفع متاستاز ريوي و يا  CXRمشکوك به متاستاز
 - 3وجود عاليم نورولوژيك به نفع متاستاز مغزي در شرح حال و معاينه باليني()LE:3
 - 4درد استخواني و يا افزايش آلکالين فسفاتاز سرم ()LE:3
 - 5در موارد مشکوك به  Urothelial carcinomaمانند توده هاي central
 - 6در بيماران کانديد  Surveillanceو يا  Ablative Therapyو در بيماران متاستاتيك پيش از شروع درمان
سيستميك
(  .) GR: Bهمچنين در ضايعات توده اي شکل التهابي مشکوك و غير بدخيم مانند آبسه و گزانتوگرانولوماتوز و
توده هاي بدخيم مانند لنفوم و تومور متاستاتيك بيوپسي توصيه مي شود.

The 2010 TNM staging classification system

دسته بندی  Bosniakبرای توده های کیستیک کلیه
براي بررسي توده هاي کيستيك کليه دسته بندي  Bosniakکيستهاي کليه را به  5گروه دسته بندي مي کند و هدف از اين دسته
بندي پيش بيني ريسك بدخيمي مي باشد (.) level 3
دستۀ  : Iکيست سادۀ خوش خيمي است با ديوارۀ نازك که سپتوم يا کلسيفيکاسيون يا اجزاء  Solidندارد .دانسيتۀ داخل آن
دانسيتۀ آب است و با مادۀ حاجب  enhancementپيدا نمي کند.
برنامه درماني  :اين ضايعه خوش خيم تلقي مي شود.
دستۀ  : IIکيست خوش خيمي است که ممکن است سپتومهاي نازکي داخل آن ديده شود و ممکن است کلسيفيکاسيون ظريفي در
جدار آن يا در سپتومهاي داخل آن ديده شود .معموالً ضايعات کوچکتراز  3cmهستند که محدودۀ مشخصي دارند و enhance
نمي شوند.
برنامه درماني  :اين ضايعه نيز خوش خيم ت لقي مي شود.
دستۀ  : II Fاين کيستها محتوي سپتومهاي بيشتري مي باشند و  enhancementکمي در سپتومها و ديوارۀ کيست ديده مي شود.
سپتومها و ديواره کيست کمي ضخيم است و کيست ممکن است محتوي کلسيفيکاسيونهاي ندوالر و ضخيم باشد ولي اين
کلسيفيکاسيونها  enhancementندارند .همچنين در کسيت بافت نرم  enhanceشده وجود ندارد.
در اين دسته کيستهاي داخل کليوي و کوچکتر از  3cmقرار مي گيرند و در موارد بزرگتر از  3سانتي متر اصالً enhancement
ندارند .اين ضايعات محدودهء مشخصي دارند .کيستهاي بزرگتر از  3سانتي متر ريسك بدخيمي بيشتري دارند.
برنامه درماني  :اين بيماران بايد  Follow Upشوند و تعداد اندکي از آنها  Malignantهستند.
دستۀ  : IIIاين ضايعات توده هاي کيستي بينابيني هستند که سپتومهاي داخل آن و جدار آن ضخيم و نامنظم است و
 enhancementقابل اندازه گيري درآن ديده مي شود .
برنامه درماني  :بيش از  %50اين ضايعات بدخيم هستند و جراحي توصيه مي شود.
دستۀ  :IVاين ضايعات توده هاي کيستيك به طور واضح بدخيمي هستند که محتوي اجزاء بافت نرم قابل  enhanceهستند .
برنامه درماني  :عمدۀ آنهاتومور بدخيم هستند و درمان جراحي توصيه مي شود.

فاکتورهای مؤثر بر پیش آگهی
فاکتور آناتوميك
فاکتورهاي هيستو لوژيك
نکروز در  RCCبا  Stageباالتر و گريد باالتر همراه است و در تومورهاي پاپيالري و زير گروههاي  clear cellشايعتر است
و نکروز يك فاکتور پروگنوستيك مستقل عاقبت بد در  stage PT1است ( .) AUA
گرفتاري  Microvascularدر  RCCوضعيت مشابه نکروز دارد ( .) AUA
عمده تومورهاي با نماي سارکو ماتوئيد در  Stageهاي پيشرفته ظاهر مي شوند و پاسخ آنها به درمان سيستميك بد است
( .) AUA
گرفتاري سيستم  collectingدر کمتر از  % 10تومورهاي  T1ديده مي شود و نشاندهندۀ پيش آگهي بد است (.)AUA
فاکتورهاي کلينيکي و پاراکلينيکي :
اين فاکتورها شامل  - Patient Performance Statusعالئم لوکاليزه – کاشکسي  -آنمي – و تعداد پالکتها است
( . ) LE 3 ( ) EAU

دیگر تومورهای کلیه

 تشکيلchromophobe  وpapillary  وclear cell  شامل انواعRCC  تومورهاي کليه را% 85 – 90 درحالي که
:  اين تومورها عبارتند از. موارد را تشکيل مي دهند و بسيار نادرند% 10 – 15  ساير تومورها،مي دهد
Bellini duct carcinoma - 1
Sarcomatiod RCC 2
unclassified RCC - 3
Multilocular cystic RCC - 4
Papillary Adenoma - 5
Renal Medullary carcinoma - 6
Translocation carcinoma - 7
Mucinous tubular and spindle cell carcinoma - 8
Carcinoma Associted with end – stage renal disease - 9
Metanephric tumors - 10
Renal epithelial and stromal tumors - 11
Oncocytoma - 12
Hereditary kidney tumors - 13
Mesenchimal tumors - 14
Angiomyolipoma - 15

توصیه ها :

به جز آنژيوميوليپوما ساير تومورها را قبل از جراحي نمي توان از  RCCافتراق داد ).(LE 3
درکيستهاي  Bosniakتيپ  IIIبايد درمان جراحي انجام شود و درصورت امکان Nephron sparing
 surgeryتوصيه مي شود (LE3- GR C).
در انکوسايتوما که با بيوپسي تشخيصي داده شده است  Follow upبه عنوان يك  Optionبايد در نظر
گرفته

شود

) .(LE 3 GR C
درآنژيوميوليپوما درمان در توده هاي بزرگتر از  4سانتي متر يا عالمتدار الزم مي شود و درمانهاي nephron
 sparingشامل  Selective arterial embolizationو  partial nephrectomyارجحند ) .(GR C
درمان در بيماراني که دسترسي محدود به خدمات پزشکي دارند توصيه مي شود.
در تومورهاي پيشرفتۀ نادر درمان انکولوژيك استاندارد وجود ندارد ( LE 4 GR C ) .

درمان بیماری لوکالیزه
 Nephron – sparing surgery - 1يتا  N.S.S : partial tumor resectionبتراي  RCCلوکتاليزه نتتايجي مشتابه
جراحي راديکال دارد .اما دربعضي بيماران با تومور لوکاليزه بداليل زير  N.S.S.مناسب نيست .
الف – رشد پيشرفتۀ موضعي تومور
ب  -محل نا مناسب تومور درکليه
ج  -اشکال قابل توجه در  general healthبيمار
بنابراين در شرايط فوق درمان  Gold standardو  Curativeعبارت است از راديکال نفرکتومي کته چته بته صتورت  openو
چه به صورت الپاراسکوپيك انجام شود شانس قابل قبولي براي بهبودي کامل بيمارارائه

مي کند.

لنفادنکتومي در مواردي که غدد لنفاوي بزرگ وجود نداشته باشد الزامي نيست.
راديکال نفرکتومي بر استاس تعريتف شتامل برداشتتن کليته وچربتي اطتراف کليته و غتدد لنفتاوي ناحيته اي و آدرنتال متي باشتد.
آدرنالکتومي در مواردي که غدۀ آدرنال در  CTيا  MRIطبيعي است وحين عمل جراحي توده يا نتدولي در آدرنتال يافتت نمتي
شود و يا گرفتاري مستقيم و مجاورتي در تومورهاي قطب فوقاني کليه وجود نداشته باشد ،انديکاسيون ندارد.
لنفادنکتومي  Extendedبقاي دراز مدت را بهبود نمي بخشد بنابراين به منظتور  Stagingلنفتادنکتومي

متي توانتد محتدود بته

ناحيۀ  hilarباشد  .درصورت عقدۀ لنفاوي بزرگ در  CTيا قابل لمس در حين جراحي بايد همان عقدۀ لنفتاوي جهتت Staging
و اطالعات بيشتر برداشته شود .تمام بيماران با عقدۀ لنفاوي گرفتار نهايتاً به علت متاستاز دور دست عود خواهند داشت .درمواردي
که تومورترومبوس بته داختل کتاو و يتا قلتب گستترش پيتدا کترده باشتد نيتاز بته  cardiac pulmonary by passمتي باشتد و
مورتاليتي اين جراحي  %10است.
آمبوليزي شن  :انجام آمبوليزيشن قبل از نفرکتومي تومور فايده اي ندارد ولي در بيماراني که مناسب جراحي نيستند يا تومور غيرقابتل
عمل دارند آمبوليزيشن عالئمي مثل درد و يا هماچوري را کنترل مي کند.
انديکاسونهاي  : N.S.S.انديکاسيون مطلق آن کليتۀ منفترد استت  .انديکاستيون نستبي آن فترم ارثتي  RCCو ديگتر اختتالالت
فونکسيون کليه مقابل است .انديکاسيون انتخابي آن تومورلوکاليزه در کليه با کليۀ مقابل سالم است.
عوارض عمل  N.S.S.اندکي بيشتر از راديکال نفرکتومي است ولي قابل تحمل است ( level 1b ) .

فونکسيون کليه در دراز مدت با عمتل  N.S.S.بهتتر حفتم متي شتود و بهمتين دليتل  overall survivalدرمقايسته بتا راديکتال
نفرکتومي بهتر حفم مي شود( level 3 ) .
توصیه می شود  :در صورتیکه از نظر تکنیکی امکان پذیر با شد در تومورهای منفرد تاا  7cmعما

N.S.S.

انجام شود.(GR A ) .
برداشتن اندك از  Marginنسج سالم همراه تومور جهت اجتناب از عود موضتعي کتافي استت و نيتاز بته برداشتتن بيشتتر نيستت.
) . (GR Bتوصيه مي شود حداقل يك ميلي متر از نسج سالم برداشته شود.
 - 2جراحي به طريق الپاراسکوپي  :جراحي الپاراسکوپي از ابتداي به کتارگيري بتراي  RCCبته عنتوان يتك روش جراحتي قابتل
قبول در تمام دنيا پذيرفته شده است و بايد تمام قوانين جراحي انکولوژي در آن رعايت شود.
راديکال نفرکتومي به روش الپاراسکوپيك در بيماران باتومور  T2و توده هاي کوچکتر که قابل درمتان بتا روش  N.S.S.نيستتند
روش ارحج است .مطالعات دراز مدت نشان مي دهد راديکتال نفرکتتو مي بته روش الپاراستکوپيك cancer – free survival
برابر با راديکال نفرکتومي به روش  openدارد.

توصیه می شود

 :در تومورهای  T2از روش جراحی رادیکال نفرکتومی به روش الپاراساکوپی

اساتفاده

شود.
) (GR B
 : Laparoscopic Partial Nephrectomyدر دستان بتا تجربته و بيمتاران انتختاب شتده  Lap.Par.Neph.روش جتايگزين
و قابل مقايسه با  Nephron – sparing surgeryبه روش بتاز متي باشتد .انديکاستيون انتختابي آن تومتور کوچتك و پريفترال
کليته استت Ischemic time .در روش الپاراستکوپيك طتوالني تتر از روش  openاستت و فونکستيون کليته در دراز متدت
بستگي به زمان ايسکمي حين عمل دارد .عوارض عمل  Lap.Par.Neph.بيشتر از روش  openاست ولي مطالعتات اوليته نشتان
مي دهد نتايج آن مشابه روش باز است .انجام  Lap.Par.Neph.درکليۀ منفرد منجربه عوارض بيشتر و زمان ايستکميك طتوالني
مي شود و دياليز موقت يا دائم به احتمال زياد ضروري است .بنابراين :
توصیه می شاود Lap.Par.Neph. :توسا

جراحاان باا تجرباه انجاام شاود بناابراین روش open partial

 Nephrectomyروش استاندارد است  (GR C) .همچنین توصیه می شود در توده هاای کلیاوی در کلیاۀ
منفرد از روش  openاستفاده شود( GR C ) .

 - 3روشهای درمانی جایگزین جراحی :
 : Surveillanceدربيمار با تومورکوچك کليۀ که  Active surveillanceمتي شتود ارتبتاطي بتين پيشترفت موضتعي تومتور و
افتزايش ريستك متاستتتاز وجتود نتدارد .بنتتابراين تومورهتاي کوچتك بايتتد  Monitorشتوند و درصتتورت لتزوم درمتان بتتراي
 progressionآنهتا انجتام شتود .) EAU ( .بيمتار بتا  T1 RCCممکتن استت کانديتد  Active surveillanceبتا تتاخير
درمان شود و يا درمان نشود.
انديکاسيون  : ASبيماراني که انتظار عمر براي آنها کم است و يا بيماريهاي ديگر غير جراحي دارند که ريسك جراحي را افتزايش
مي دهد
 : Percutaneous Approachesدرمانهاي جايگزين براي درمان جراحتي  RCCشتامل تکنيکهتايPercutaneous

-

 Image – guidedو  Minimally invasiveمي باشد که شامل
)Radiofrequency Ablation ( RFA

High ، Microwave ablation ، Cryoablation ،Percutaneous

 intensity focused ultrasound ablation laser ablationيتا )  ( HIFUمتتي باشتدHIFU . ( level 2b ) .
نتايج قابل قبولي نداشته و روشهاي  RFAو  Cryoablationدر مرحله تحقيقاتي مي باشند.
فواي د احتمالي اين روشها شامل کاهش موربيديتي – درمان بصورت سترپائي و امکتان درمتان بيمتاران  high – riskمتي باشتد.
)(Level 2b
انديکاسون هاي روشهاي فوق عبارتند از  - 1 :ضايعات کوچك کورتکس کليه که دريك فرد مسن بصورت اتفاقي پيدا متي شتود
 - 2بيماري که از نظر ژنتيك مستعد گسترش تومورهاي متعدد است  - 3بيمار با تومور دو طرفه  - 4بيماربا کليۀ منفرد که درخطتر از
دست دادن فونکسيون کليه متعاقب رزکسيون جراحي توموراست

)(level 2

کونترانديکاسيونهاي روشهاي فوق عبارتنداز  - 1 :درکسي که انتظار عمرکمتر از  1سال مي رود  - 2متاستازهاي متعدد  - 3درکستي
که بعلت اندازه يا محل تومور احتمال موفقيت درمان کم استت  .بطتورکلي در تومورهتاي بيشتتراز  3 cmيتا تومورهتاي واقتع در
 hilumيا نزديك حالب يا ناف کليه توصيه به تکنيکهاي  ablativeنمي شود
کونترانديکاسيونهاي مطلق عبارتند از  - 1 :کواگولوپاتي غير قابل برگشت  - 2وضعيت بد طبي مانند .sepsis
cryoablation

and

ablation

 : Radiofrequencyدربتتتتين تکنيکهتتتتاي

 ablativeدر دستتتتترس  RFA ،و

 cryoablationتکنيکهايي هستتند کته بيشتترين مطالعته از نظتر بکتارگيري  ،عتوارض و  oncological safetyروي آنهتا انجتام

شده است .قبل از به کارگيري روشهاي فوق بايد بيوپسي از تودۀ کليته جهتت تشتخيص انجتام شتود .در در صتد قابتل تتوجهي از
بيماران ( ) % 40که قرار است  RFAشوند پاتولوژي ناشناخته است.
 Cryoablationرا مي توان الپارواسکوپيك به کار برد .به کتارگيري الپاراستکوپيك متوثرتر استت ولتي عتوارض بيشتتري نيتز
دارد .درمان با  RFAنياز به تکرار  ablationدارد و عود موضعي با  RFAبته ميتزان قابتل تتوجهي بيشتتر استتCancer – .
 specific survivalدر  cryotherapyو  RFAکمتر از روش جراحي است.
نتيجه اينکه  ،اين دو روش فوق تنها روشهاي کمتر تهاجمي بتراي درمتان تومورهتاي کوچتك کليته هستتند .در مقايسته بتا RFA
روش  cryoablationدرصتورتيکه بصتورت الپارستکوپي متورد استتفاده قرارگيترد درمتان مجتدد کمتتري نيتاز دارد و کنتترل
موضعي تومور بهتري درمقايسه با  RFAدارد( level 3 ) .
توصیه می شود  ،در بیماران با تومور کوچ

کلیه و کسانی که مناسب جراحی نیستند کاندید  RFAو cryo

شوند ) .)GR Aقب از در مانهای فوق باید بیوپسی انجام شود )  .( GR Cسایر روشهای درمانی کمتر تهاجمی
فعالً درمرحلۀ تحقیق می باشند( GR B ) .
 : Adjuvant therapy - 4تا کنون مؤثر بودن هيچگونته درمتان  adjuvantپتس از نفرکتتومي مشتخص نشتده استت (level
).1b
توصیه  :خارج از مطالعات کنترل شده اندیکاسیونی برای درمان تکمیلی پس از جراحی وجود ندارد(GR .
)A

نوع درمان

مرحلۀ بیماری

GR

Nephron sparing surgery (preferred option) or
Stage I

Radical nephrectomy or Active Surveillance (in selected

A

)patients
Stage II, III

Radical nephrectomy
بيماري با متاستاز منفرد قابل برداشت

Stage IV

تومور قابل جراحي با متاستازهاي متعدد
فراهم نبودن امکان جراحي

A

راديکال نفرکتومي با متاستاتکتومي
نفرکتومي  Cytoreductiveدر برخي موارد پيش از درمان
سيستميك توصيه شده است (متن را ببينيد)
درمان سيستميك (متن را ببينيد)

) Nephron s paring surge ry (NSSبرای  RCCلوکالیزه نتایجی مشابه جراحی رادیکال دارد و اگر از
نظر تکنیکنی قاب

انجام باشد درمان استاندارد در بیماران با تومور  T1می باشد و در حال حاضر رادیکال

نفرکتومی به عنوان درمان  gold standardدر این بیماران در نظر گرفته نمی شود.

اندیکاسونهای Nephron sparing surgery
اندیکاسیون مطلق

کليۀ منفرد (آناتوميك يا عملکردي)

اندیکاسیون نسبی

شرايطي که در آينده برعملکرد کليه اثر مي گذارد و يا فرمهاي
 Familialتومور

اندیکاسیون انتخابی

تومورلوکاليزه ( ) T1و کليۀ مقابل سالم

درمان  RCCمتاستاتی

ايمونو تراپي در  RCCپيشرفته غير قابل رزکت و متاستاتيك:
 IL-2حداکثر پاسخ  15- 10درصد در هيستولوژي  clear cellرا ايجاد مي کند و پاسخ کامل در  4تا  5درصد موارد ايجاد مي
شود .رژيم هاي  high doseاز  low doseمؤثرتر بوده و پاسخهاي طوالني و ماندگار به خصوص در افراد جوان با
 Performance Statusخوب ايجاد کرده است.
به دلی توکسیسیتی زیاد و بروز مرگ ناشی از درمان در  4درصد موارد و نیاز به  ICUجهت تجویز  IL-2با
دوز باال و محدودیت دسترسی به آن تجویز آن به عنوان خ

اول توصیه نمی شود.

اينترفرون آلفا :حداکثر ميزان پاسخ  20- 10درصد است .اکثر پاسخها نسبي بوده و به ندرت بيش از  1سال طول مي کشد .ترکيب
اينترفرون با ساير درمانها نيز به عنوان خط اول درمان توصيه نمي شود.

شيمي درماني در  RCCپيشرفته غير قابل رزکت و متاستاتيك:
در حال حاضر در ساب تایپ های غیر  non-clear cellو  sarcomatoidرژیم ترکیبی آدریامایسین و
 gemcitabineبا پاسخ  28درصد قاب توصیه می باشد.

نقش  targeted therapyدر  RCCپيشرفته غير قابل رزکت و متاستاتيك:
تا کنون داروهاي متعددي در اين دسته مورد بررسي قرار گرفته است که با افزايش بقا به ميزان  4تا  6ماه همراه بوده است .از جمله
داروهاي اين دسته موارد زير قابل ذکرند:
Bevacizumab, Sorafenib, Sunitinib, Temsirolimus, Pazopanib, Everolimus
تجويز اين داروها با توجه به هزينه باالي آنها با توافق بين پزشك و بيمار انجام ميشود.

نقش جراحی در :Metastatic RCC
:Cytoreductive nephrectomy
بيماران انتخابي با  Metastatic clear cell RCCبا  performance statusخوب و تومور اوليه  resectableاز
 Cytoreductive nephrectomyبه همراه درمانهاي سيستميك (ايمونوتراپي) سود برده اند .انتخاب اين بيماران بايستي با
دقت انجام شود .موارد زير در انتخاب بيماران جهت  Cytoreductive nephrectomyکمك کننده است.
بيشتر از  %75امکان  tumor debulkingداشته باشد.
0-1 :(ECOG) performance status
عملکرد قلبي  -ريوي مناسب
بيوپسي قبل از جراحي (ترجيحاً از متاستاز) حاکي از  clear cell histologyباشد.
نداشتن متاستازهاي منتشر کبد ،استخوان ،غدد لنفاوي رتروپريتوان و يا متاستاز (حتي منفرد) مغزي
توصیه  :تومورنفرکتومی دربیماران متاستاتی

با حال عمومی خوب و همراه با مصرف  IFN – alphaتوصیه

می شود( GR A ) .
Metastaectomy
براي بيماران با  Metastatic clear cell RCCبا  PSمناسب و با تومور اوليۀ قابل برداشت و

limited tumor

( burdenدر ريه ،مغز و يا استخوان) قبل و يا پس از ايمونوتراپي (حتي باقيمانده تومورال) ،انجام  Metastatectomyباعث
افزايش  disease free survivalشده است.
درصورتيکه ضايعۀ متاستاتي ك به طور کامل برداشته ن شود ايمونوتراپي نقشي در بهبودي پيش آگهي کلينيکي ندارد( level 2b .
) بنابراين متاستاتکتومي نقش موثري در  RCCدارد( level 3 ) .

Palliative Nephrectomy

 Palliative Nephrectomyجهت کنترل عالئم شديد لوکال و سيست ميك ناشي از تومور اوليه بکار مي رود هرچند که اين
شکايات را مي توان با درمانهاي غير جراحي همانند موارد زير کنترل کرد:
 .aکنترل درد و يا خونريزي با  analgesicsو angio infarction
 .bکنترل درد کوليکي (ناشي از انسداد ثانويه به لخته) با استنت حالب
 .cکتنرل هيپرکلمسي ،خستگي ،تب و ديگر عالئم سيستميك با bisphosphonate, NSAIDS

نقش رادیوتراپی در :RCC

نقش  XRTدر  RCCدر حال حاضر ( Palliativeدر موارد متاستاتيك و يا عود لوکال) است و عليرغم شهرت  RCCبعنوان
يك تومور مقاوم به اشعه در موارد نياز به راديوتراپي تسکيني همانند متاستازهاي ديگر تومورها ،راديوتراپي  Conventionalو
يا  Stereotacticکامالً مؤثر است .انديکاسيون هاي عمده راديوتراپي در  RCCپيشرفته عبارتند از(GR B) :
متاستاز مغز
متاستاز عالمتدار استخوانی (درد cord compression ،و ) impending bone fracture
عود دردناک در بستر کلیه

پیگیری بیماران پس از درمان تومور لوکالیزه
پیگیری بعد از عم جراحی رادیکال نفرکتومی جهت رنال س کارسینومای لوکالیزه
شرح حال ،معاینه،

رادیوگرافی رخ

 CTاسکن شکمی

تومور

تستهای خونی

قفسه سینه

با کنتراست

pT1aN0M0

ساليانه

---

---

pT1b-2bN0M0

ساليانه

ساليانه

---

pT3-4N0M0

هر  6ماه

هر  6ماه براي  3سال سپس ساليانه

در سال اول و سپس هر دو سال

pTxN1M0

هر  6ماه براي  3سال سپس

هر  4ماه براي  2سال سپس هر

هر  6ماه براي  1سال سپس

ساليانه

شش ماه

ساليانه

مرحله پاتولوژی

يکبار

پیگیری بعد از عم جراحی پارشیال نفرکتومی جهت رنال س کارسینومای لوکالیزه
شرح حال ،معاینه،

رادیوگرافی رخ

 CTاسکن شکمی

تستهای خونی

قفسه سینه

با کنتراست

pT1aN0M0

ساليانه

---

---

pT1b-2bN0M0

ساليانه

ساليانه

هر دو سال يکبار

هر  6ماه براي  3سال سپس

هر  6ماه براي  3سال سپس

هر  6ماه براي  3سال سپس هر دوسال

ساليانه

ساليانه

يکبار

مرحله پاتولوژی
تومور

pT3-4N0M0

معیارهای ممیزی فرآیند در مورد راهنمای بالینی سرطان کلیه
 تمام بيماران معاينه کامل شده باشند و شرح حال گرفته شده باشد. تمام بيماران حداقل آزمايش هاي  CBC,ESR , ALKP, SGPT, SGOT , Ca , U/A ،BUN ،Crداشته باشند. سونوگرافي داشته باشند. تمام بيماران  CTاسکن شکم و لگن با و بدون کنتراست داشته باشند.–در مواد کونترانديکاسيون  CT Scanو در شك به گرفتاري عروق بزرگ MRI ،انجام گردد.
 در صورت انجام بيوپسي جواب پاتولوژي داشته باشند.  C.X.R.درتمام بيماران انجام شود و داشته باشند. انجام  N.S.S.براي  RCCلوکاليزه در صورت امکان ( .) Stage I انجام راديکال نفرکتومي در  Stage II , IIIو در مواردي که امکان  NSSوجود ندارد.

بیماری با متاستاز  single siteقاب برداشت:

 انجام راديکال نفرکتومي همراه با متاستاتکتومي.

تومور قاب جراحی با متاستازهای متعدد:



 -انجام نفرکتومي



-انجام ايمونوتراپي و کموتراپي در موارد خاص مطابق راهنما.پیگیری بیماران پس از درمان تومور لوکالیزه:

-

 Cytoreductiveپيش از انجام درمان سيستميك (  ) Stage IVدرمان  RCCمتاستاتی

:

در  Stage PT 1a N0 M0انجام معاينه فيزيکي و شرح حال و تست هاي خوني ساليانه.

-

در N0 M0

-

در  Stage 3- 4 N 0 M0انجام معاينه فيزيکي و شرح حال و تست هاي خوني هر  6ماه همراه با انجام  C.X.R.هر 6ماه

تا

1 b- 2b

 Stageانجام معاينه فيزيکي و شرح حال و تست هاي خوني ساليانه همراه با  C.X.R.ساليانه.

 3سال و سپس ساليانه و انجام  CTاسکن شکم در سال اول و سپس هر  2سال.

-

در  Stage PTx N1 M0انجام معاينه فيزيکي و شرح حال و تست هاي خوني هر  6ماه تا  3سال و سپس ساليانه همراه با

 C.X.R.هر  4ماه براي  2سال و سپس هر  6ماه و انجام  CTاسکن شکم هر  6ماه براي  1سال و سپس ساليانه.
-

توجه :تمام بررسی ها و درمانها بایستی طبق اندیکاسیونهای راهنمای بالینی درمان سرطان کلیه باشد.

