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زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
ــگاه  ــان دانش ــوژی زن ــیپ انکول ــتیار فلوش دس

علــوم پزشــکی تهــران

دکتر آرزو اسماعیلی زاده 1

نقش درمان ادجوانت در لیومیوسارکوم رحمی

لیومیوســارکوم رحمــی )ULMS( یــک تومــور نــادر مرانشــیمال در دســتگاه تناســلی اســت اگرچــه 
ــی علــت تعــداد  ــه لیومیوســارکوم رحمــی هســتند ول ــا ب ــا کانســر رحــم مبت فقــط 3-1 درصــد بیمــاران ب
کثیــری از مرگ هــای وابســته بــه کانســر رحمــی را شــامل مــی شــود. درمــان اســتاندارد بــرای بیمــاران بــا 

ــد.  ــی باش ــه م ــی دو طرف ــالپنگو اووفرکتوم ــترکتومی و س ــال هیس ــامل توت ــی ش ــارکوم رحم لیومیوس
ــل سیتوتوکســیک  ــت وجــود ندارد.بســیاری از عوام ــان ادجون ــا درم ــای اســتاندارد در رابطــه ب ــه ه توصی
ــه  ــا توجــه ب ــر ب ــان موث ــک روش درم ــی جهــت شناســایی ی ــد در آزمایشــات بالین ــای هدفمن ــان ه و درم
تاریخچــه طبیعــی ایــن بیمــاری کــه شــاید بتوانــد تغییــری در رونــد درمــان ایجــاد کنــد مــورد مطالعــه قــرار 
ــن  ــود OS در ای ــد ســبب بهب ــت کــه بتوان ــی ادجوان ــای درمان ــم ه ــه حــال رژی ــا ب ــد. متاســفانه ت ــه ان گرفت

ــدارد. بیمــاران شــود وجــود ن
مقالــه موجــود بــا هــدف جمع بنــدی درمــان ادجوانــت در لیومیوســارکوم رحمــی خصوصــاً پیشــرفت های 

برجســته ای طــی ۵ ســال گذشــته مــی باشــد.
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مقدمه
دســتگاه  نــادر  بدخیمــی  یــک  رحمــی  لیومیوســارکوم   
ژنیکولوژیــک اســت کــه یــک الــی ســه درصــد از بدخیمــی هــای 
رحمــی در ایــاالت متحــده و تقریبــأ 30 درصــد از ســارکوم هــای 

ــد. ــی ده ــکیل م ــی را تش رحم
ــه لیومیوســارکوم وجــود دارد هیســترکتومی  ــی کــه شــک ب زمان
ســایر  می شــود.  تلقــی  اســتاندارد  درمــان  عنــوان  بــه  توتــال 
مدالیته هــای درمانــی شــامل کموتراپــی رادیوتراپــی و اخیــراً 
عوامــل بیولوژیــک هدفمنــد نیــز بــرای درمــان بیمــاری یــا مــوارد 
عــود اســتفاده مــی شــود. ایــن مقالــه گزینــه هــای درمانــی موجــود 
بــرای درمــان لیومیوســارکوم رحمــی را مــورد بررســی قــرار 
ــخیص داده  ــه تش ــل اولی ــاری در مراح ــه بیم ــی ک ــد. زمان می ده

شــود و زنانــی کــه بیمــاری محــدود بــه رحــم دارنــد بــا جراحــی 
بــه تنهایــی بــه میــزان  OS  ۵ ســاله خوبــی دســت پیــدا مــی کننــد. 
ــوب  ــوز نامطل ــرفته پروگن ــاری پیش ــا بیم ــان ب ــر زن ــوی دیگ از س

ــتند. داش
 SEER طبــق داده هــای پایــش اپیدمیولــوژی و نتایــج نهایــی برنامــه
ــا ۲010 را  ــالهای ۲00۴ ت ــن س ــی بی ــارکوم رحم ــا س ــان ب ــه زن ک
مــورد بررســی قــرار داده اســت، بقــا ۵ ســاله نســبی بــرای زنــان بــا 
بیمــاری محــدود بــه رحــم ۶3 درصــد و بــرای انتشــار موضعــی 3۶ 

درصــد و انتشــار دوردســت 1۴ درصــد مــی باشــد. )۴(
ــوب  ــوز مطل ــاری پروگن ــه بیم ــل اولی ــا مراح ــاران ب ــن بیم همچنی
در مقایســه بــا بیمــاران بــا بیمــاری پیشــرفته بودنــد و ایــن بیمــاران 
ــس از  ــال پ ــد در دو س ــی ۸0 درص ــاال ۵0 ال ــود ب ــرض ع در مع

ــتند )۵(. ــخیص هس تش
بیمــاری وجــود دارد و  ایــن  بــرای  درمانهــای موثــر اندکــی 
شــفافی  صــورت  بــه  هنــوز  اســتاندارد  درمانــی  گزینه هــای 
شــناخته نشــده انــد اگرچــه مدالیتــه هــای درمانــی گوناگونــی در 
لیومیوســارکوم رحمــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت عاملــی 
ــرفت  ــه پیش ــاز ب ــدارد، نی ــود ن ــود وج ــا ش ــود بق ــبب بهب ــه س ک

ــد. ــر میباش ــر ت ــی موث ــای درمان روش ه

Surgical resection

هیســترکتومی توتــال بــا یــا بــدون ســالپنگواوفورکتومی دو طرفــه 
ــان اســتاندارد در بیمــاران اســت کــه بیمــاری محــدود  یــک درم
ــو  ــد شــده لیومی ــا تایی ــاران مشــکوک ی ــی باشــد. بیم ــه رحــم م ب
ــت  ــا نهای ــا ب ــورت یکج ــه ص ــد ب ــان بای ــی رحمش ــارکوم رحم س
تــاش جهــت اجتنــاب از پارگــی حیــن عمــل، مورساســیون و یــا 

ــد خــارج شــود. ــن بای ــن تومــور داخــل حفــره پریتوئ ریخت
بــرای زنــان بــا بیمــاری غیــر قابــل جراحــی، گزینــه هــای درمانــی 
لــوکال یــا سیســتمیک محــدود هســتند. در زنــان پــره منوپــوز مبتا 
بــه ایــن بیمــاری ممکــن اســت بــا هیســترکتومی بــه تنهایــی درمــان 

شــوند.
ــه  ــای SEER در رابط ــاس داده ه ــر اس ــاهده ای ب ــه مش ــک مطالع ی

ــترکتومی  ــان هیس ــن در زم ــورت روتی ــه ص ــه BSO ب ــی ک ــا زنان ب
انجــام شــده اســت وجــود دارد. زنانــی کــه BSO شــده بودنــد، بقــا 
بــه خطــر افتــاده بــود )۶(. علــت ایــن موضــوع نامشــخص اســت، 
بــه هــر حــال انجــام BSO در زنــان پــره منوپــوز خیلــی شــفاف بــه 

نظــر نمــی رســد.
Surgical cytoreduction for Leimyosarcoma

ــه  ــی ب ــارکوم رحم ــرای لیومیوس ــی ب ــکان، جراح ــورت ام در ص
ــود.  ــام ش ــد انج ــده بای ــاب ش ــاران انتخ ــب در بیم ــورت مناس ص
ــا بیمــاری هــم اینتــرا پریتونئــال و هــم اکســتراپریتونئال  بیمــاران ی

ــرای  ــب ب ــراد مناس ــوان اف ــه عن ــتاتیک ب ــاری متاس ــود بیم ــا وج ب
ــوند.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی بای جراح

بیمارانــی کــه پــس از جراحــی بیمــاری باقــی مانــده ندارنــد نســبت 
ــرای آنهــا انجــام شــده  ــه آنهایــی کــه جراحــی ســاب اپیتمــال ب ب

اســت و بقــا بهتــری دارنــد)۷(.
Leitao و همــکاران در یــک مطالعــه گذشــته نگــر از همــه بیمــاران 

 memorial  ــز ــی در مرک ــارکوم رحم ــا لیومیوس ــده ب ــی ش جراح
sloan kettering cancer نشــان دادنــد کــه جراحــی اپیتمــال بــا 

بهبــود PFS  بــا 1۴/۲ مــاه )رنــج 1۶/9 _ 11/۴( در مقایســه بــا 
بیمــاران بــا جراحــی ســاب اپیتمــال کــه ۶/۸ مــاه ) رنــج 9/۵_ ۴/1( 
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ــد )۸(. را دارن
ــی  ــرای جراح ــن ب ــال همچنی ــترا پریتونئ ــاری اکس ــا بیم ــاران ب بیم
بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد، زنــان بــا متاســتاز ایزولــه ریــوی پیامــد 
بهبــود یافتــه متعاقــب متاســتاتکتومی داشــتند. گــروه هــای مختلفــی 
ــا متاســتاتکتومی ریــوی در بیمــاران  در تجــارب خــود در رابطــه ب

بــا بدخیمــی هــای ژنیکولوژیــک را مطــرح کردنــد. )1۴-9(
ــن  ــی رزکش ــک ترجیح ــوان تکنی ــه عن ــه ب ــوه ای ری ــتن گ برداش
میباشــد. )11(میــزان بقــای ۵ و 10 ســال پــس از متاســتاتیک  ریوی 
ــن  ــه ترتیــب ۴۶/۸  ٪ ,  3۷/9 ٪ و 3۴/3٪ می باشــد. )13,11(در ای ب
ــل از  ــرداری قب ــوی در تصویرب ــای ری ــدول ه ــداد ن ــات تع مطالع
جراحــی )بیــش از 3نــدول( فاصلــه عــادی از بیمــاری 1۲تــا۲۴  مــاه 
و ســایز تومــور بیــش از 3 ســانت تاثیــر منفــی در ســوروایوال دارد. 

)9,10 ،1۵-1۲(
ــد  ــری کردن ــات نتیجــه گی ــن مطالع در مجمــوع نویســندگان از ای
کــه متاســتاتکتومی ریــوی یــک گزینــه موثــر در بیمــاران انتخــاب 
ــا متاســتاز در لیومیوســارکوم رحمــی  ــه صــورت مناســب ب شــده ب

مــی باشــد.
درمان رادیوتراپی ادجونت

بــا  بیمــاران  در  روتیــن  صــورت  بــه  ادجونــت  رادیوتراپــی 
لیومیوســارکوم رحمــی توصیــه نمــی شــود. فقــط در مطالعــه 
رندومایــز بــا بررســی اثــر درمانــی رادیوتراپــی ادجونــت در 

ــه  ــان داد ک ــس نش ــا ۵۵۸۷۴ کی ــال EORTC ب ــارکوم، تری لیومیوس
ــوکال  ــی و ل ــرفت موضع ــود پیش ــث بهب ــی باع ــان رادیوتراپ درم

.)1۶( نــدارد  ســوروایوال  روی  تاثیــری  و  نمی شــود 
یــک مطالعــه مشــاهده ای بــا اســتفاده از دیتــا SEER تاییــد کــرد که 
اســتفاده از درمــان رادیوتراپــی بــه عنــوان ادجونــت ســوروایوال را 

بهبــود نمــی بخشــد. )1۷(
Systemic therapy

درمان سیستمیک
ــا  تجویــز درمــان ادجونــت پــس از هیســترکتومی بــرای بیمــاران ب
ــرای نشــان  ــه رحــم اســت ب ــاال کــه بیمــاری محــدود ب ریســک ب

دادن تغییــر در پیامــد بیمــاری در تریــال هــای انــدک انجــام 
ــاال کــه  ــه ب ــرای بیمــاری مرحل ــی ب شــده اســت. منفعــت کموتراپ
ــه طــور کامــل انجــام شــده باشــد اثبــات نشــده اســت.  جراحــی ب
ــا  ــا ی ــین ب ــود. دکسوروس ــی ش ــه م ــر گرفت ــوال در نظ ــه معم گرچ
ــا  ــده ب ــات ش ــم اثب ــوان رژی ــه عن ــالها ب ــر، س ــل دیگ ــدون عوام ب
میــزان پاســخ حــدودا 30٪ در بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 

اســت )۲0-1۸(.
اخیــرأ، ترکیــب ژم ســیتابین و دوستاکســل )بــا GCSF ( رژیــم 
ترجیحــی شــده اســت کــه میــزان پاســخ 3۵-۲۷ درصــد و میــزان 

ــد )۲۷-۲1(.  ــی باش ــاران م ــرای بیم ــول ب ــل قب ــیتی قاب توکس
کردنــد  تاییــد   ،  GOG محققیــن   19۷0 و   19۸0 ســالهای  در 
آدریامایســین در درمــان ادجونــت در بیمــاران تشــخیص داده 
شــده بــا stage I,II ســارکوم رحمــی را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. 

)1۸,19(
ــین )۶0  ــا آدریاماس ــان ب ــت درم ــدوم تح ــورت رن ــه ص ــاران ب بیم
mg/m ۲داخــل وریــدی هــر ســه هفتــه در مجمــوع بــرای ۸ هفتــه( 

ــه تنهایــی قــرار گرفتنــد )1۸(.  و یــا نظــارت ب
درمــان رادیوتراپــی optional بــود )1۸(.  مجموعــا ۲۲۵ بیمــار 
ــازوی  ــار در ب ــدند. ۷۵ بیم ــه ش ــال 19۸۲-19۷3 وارد مطالع از س
آدریاماســین و ۸1 بیمــار  در بــازوی نظــارت تنهــا بــود، در بیمــاران 
ــار  ــه ۲۲ بیم ــتند ک ــارکوم داش ــار لیومیوس ــده، ۴۸ بیم ــی ش ارزیاب

)۵۲/1 ٪( درمــان آدریاماســین را دریافــت کردنــد. 11بیمــار )٪۴۴( 
ــد.  ــرده بودن ــت ک ــین دریاف ــه آدریاماس ــا ک ــارکوم ه از لیومیوس
ــازوی  ــار ۶1٪ در ب ــه 1۴ بیم ــی ک ــتند، در حال ــاری داش ــود بیم ع
نظــارت بودنــد ،عــود داشــتند، ایــن موضــوع از نظــر آمــاری 
تفــاوت معنــی داری نداشــت. افــزودن آدریاماســین، ســبب بهبــود 

ــود.  ــی ش PFS, OS نم

ــازوی  ــرای ب ــب ب ــه ترتی ــاه ب ــوروایوال ۵۵ و ۷3/۷ م ــن س میانگی
ــان بیمارانــی کــه درمــان  ــود. در می ــازوی کموتراپــی ب کنتــرل و ب
در  تغییــری  بودنــد،  گرفتــه  کموتراپــی  از  قبــل  رادیوتراپــی 
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ســوروایوال مشــاهده نشــد )جــدول 1( )1۸(. 
 SARCGYN اخیــرا گــروه فرانســوی ســارکوم یافتــه هــای از مطالعــه
ــفاماید و  ــین، ایفوفس ــی دکسوروبس ــر بخش ــه اث ــرد ک ــاپ ک را چ
ــا رادیوتراپــی را در مقابــل درمــان  ســیس پاتیــن )API( ترکیــب ب
ــارکوم  ــا س ــاران ب ــت در بیم ــوان ادجون ــه عن ــا ب ــی تنه رادیوتراپ

ــرار داد. ــورد بررســی ق رحمــی م
ــارکوم رحمــی  ــی س ــن مطالعــه بیمــاران بــا مراحــل ابتدای در ای
ــه  ــارکوم( ب ــال س ــارکوم و آندومتری ــارکوم, کارسینوس )لیومیوس
صــورت رنــدوم در گــروه کموتراپــی ترکیبــی API و رادیوتراپــی 

ــد. ــرار دارن ــا ق ــی تنه ــا رادیوتراپ ی
ــی  ــان رادیوتراپ ــی و درم ــب کموتراپ ــا ترکی ــز ب ــاران رندومای بیم
بهبــود در DFS  ســه ســاله )۵۵٪ در مقابــل ۴1 ٪( داشــتند امــا 

بهبــودی در OS ســه ســاله نداشــتند. )۸1٪ در مقابــل ٪۶9(.
گرچــه هــدف نهایــی مطالعــه بــرآورده شــد و بهبــود DFS ســه ســاله 
ــیتی  ــش توکس ــا افزای ــی ب ــی و رادیوتراپ ــان کموتراپ ــب درم ترکی

همــراه بــود کــه شــامل دو مــرگ بــود. جــدول 1 )۲۸( 
 API مطالعــه دیگــر درمــان چنــد مدالیتــه را بــا رژیــم ســه دارویــی
بــرای لیومیوســارکوم رحمــی پیشــرفته و متاســتاتیک مــورد بررســی 
ــان  ــا درم ــا در همراهــی ب ــی ی ــه تنهای ــم ب ــن رژی ــر ای ــرار داد تاثی ق
هــای ترکیبــی دیگــر شــامل جراحــی، درمــان رادیوتراپــی یــا 

ــان داد. ــی را نش ــش رادیوفرکانس ابلی

یافتــه هــای ایــن مطالعــه بــا مطالعــات ابتدایــی تــر هماهنگــی داشــت 
ــا  ــد ب ــت هرچن ــر اس ــی موث ــان ترکیب ــن درم ــه ای ــان داد ک ــه نش ک
ســمیت معنــی داری همــراه مــی باشــد. میــزان پاســخ قابــل مشــاهده 
ــا چهــار پاســخ کامــل و 1۲ پاســخ نســبی همــراه  ۴۸ درصــد بــود ب

بــود. )۲9(
ــی  ــیمی درمان ــه ش ــبت ب ــفالید نس ــین و ایفوس ــب دکسوروبس ترکی
تــک دارویــی در لیومیوســارکوم رحمــی غیــر قابــل )جراحــی( در 
ابتــدا، بهبــود ORR را  نشــان داد. در فــاز دو ایــن کارآزمایــی بالینــی 

3۵ بیمــار وارد مطالعــه شــدند.
ــک ORR  30/3٪ را  ــا ی ــان ICR ، ٪۲۷/3   GOG ،PRS  3٪  ب محقق

ــاهده  ــار )۵1/۷٪( مش ــدار در 1۷ بیم ــاری پای ــد. بیم ــاهده کردن مش
ــک  ــاه در ی ــاه در PRS و ۸/۷ م ــخ ۴/۴ م ــان پاس ــط زم ــد. متوس ش
بیمــار بــا یــک CR بــود )30(. تریــال EROTC  )۶۲01۲( فــاز 3 
تریــال کنتــرل رندومایــز، درمــان تــک دارویــی دکسوربســین 
ــاری  ــا بیم ــاران ب ــفامید در بیم ــاوه ایفوس ــه ع ــین ب ــا دکسوروبس ب
ــارکوم  ــتاتیک س ــا متاس ــی ی ــل جراح ــر قاب ــی، غی ــرفته موضع پیش
گریــد بــاالی بافــت نــرم مــورد مقایســه قــرار داد. )31( ۴۵۵ بیمــار 
ــه  ــین ب ــا دکسوروبس ــین )N=۲۲۸( ی ــه 1 ، دکسوروبس ــبت 1 ب نس

)۲۲۷=N( .ــد ــفامید گرفتن ــاوه ایفوس ع
در ایــن مطالعــه 103 بیمــار لیومیوســارکوم داشــتند ) ۵۴ تــا در 
گــروه دکسوربســین و ۵9 در بــازوی دکسوربســین_ ایفوســفامید(. 
نهایتــا OS در بیــن گروه هــا تفاوتــی نداشــته بــازوی دکسوروبســین 
ــاه  ــفامید 1۴/3 م ــین ایفوس ــازی دکسوربس ــل ب ــاه در مقاب 1۲/۸ م
ــود و  ــر ب ــاال ت ــاداری ب ــه صــورت معن ــه هــر حــال ب میانگیــن PFS ب
بیشــتر بیمــاران یــک پاســخ کلــی در گــروه ترکیــب دکسوروبســین 

ایفوســفامید داشــتند.

ژم سیتابین و دوستاکسل
مطالعــات بی شــماری جهــت تعییــن اثربخشــی ترکیــب ژم ســیتابین 
ــا لیومیوســارکوم رحمــی انجــام شــده  و دوستاکســل در بیمــاری ب
اســت. هــر دو گــروه تــک دارویــی و گــروه هــم کار مطالعــه میزان 

ــات  ــیتی در مطالع ــر توکس ــه از نظ ــد ک ــان دادن ــط نش ــخ متوس پاس
گــزارش شــده ســارکوم بافــت نــرم قابــل قبــول بــود.

ــی تحمــل شــده و بیشــترین عــوارض  ــه خوب ــم ب ــاً یــک رژی عموم
نوتروپنــی، آنمــی،   ( اســتخوان  مغــز  جانبــی شــامل ساپرشــن 
ترمبوســیتوپنی( خســتگی و ادم بــود، رژیــم ترکیبــی از ژم ســیتابین 
ــت.  ــول اس ــل قب ــی قاب ــارکوم رحم ــرای لیومیوس ــل ب و دوستاکس

تریال های درمان ادجونت:
ــوان  ــه عن ــل را ب ــیتابین دوستاکس ــب ژم س ــی ترکی ــات اندک مطالع
ادجونــت در نظــر مــی گیرنــد.)۲۷,۲۴( نتایــج یــک مطالعــه گذشــته 
ــاوه  ــه ع ــیتابین ب ــی ژم س ــم ترکیب ــر رژی ــزی تاثی ــک مرک ــر ت نگ
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دوستاکســل در بیمــاران کــه ســارکوم رحمــی بــه صــورت کامــل 
ــی 13 ماهــه در همــه بیمــاران را نشــان  ــود  PFSعال خــارج شــده ب

مــی دهــد. )۲۴(
در آن مطالعــه بیمــاران بــا خــروج کامــل بیمــاری stage I-IV بــرای 
۴ســیکل ژم ســیتابین و دوستاکســل گرفتنــد. بــه صــورت واضحــی  
ــا II ،  PFS دوســاله ۵9٪ داشــتند و  ــه I بیمــاری ی ــا مرحل بیمــاران ب

میانگیــن PFS ، 39 مــاه بــود .
ــاز ۲  ــال ف ــی، تری ــک بازوی ــه ت ــک مطالع ــه SARC 00۵، ی مطالع
گذشــته نگــر، بیمــاران بــا لیومیوســارکوم high  گریــد محــدود بــه 

رحــم .
) FIGO stage I, Il( بیمــاری IIIA محــدود بــه ســروز،جهت دریافت 
ــه دنبــال آن دکسوروبســین طراحــی  ژم ســیتابین- دوستاکســل و ب
شــد.  همــه بیمــاران اجــازه دریافــت درمــان رادیوتراپــی نداشــتند. 
 )GCSF میــزان دوز ثابــت ژم ســیتابین و دوستاکســل ) بــا حمایــت

هــر ۲1 روز یکبــار بــرای در مجمــوع ۴ ســیکل داده شــد.
ــاری  ــود بیم ــدم وج ــد ع ــت تایی ــاران جه ــیکل، بیم ــد از ۴ س بع
ــکم و  ــینه و ش ــه س ــکن قفس ــی اس ــی ت ــرداری س ــت تصویرب تح
لگــن قــرار گرفتنــد. بیمارانــی کــه شــواهد بیمــاری نداشــتند پــس 
از ۴ دوز ژم سیتابین-دوستاکســل ســپس دکسوروبســین هــر ۲1 

ــد. ــرده بودن ــت ک ــر دریاف ــیکل اضافه ت ــرای ۴ س روز ب
۴۷ بیمــار وارد مطالعــه شــدند و ۴۶ بیمــار بــرای PFS و OS در ســه 
ســال مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. پــس از یــک فالــوآپ متوســط 
39/۸ مــاه، ۷۸٪ مــوارد فاقــد پیشــرفت در دوســال بودنــد و ۵۷ 

درصــد فاقــد پیشــرفت بیمــاری در ســه ســال بودنــد.
ــدا  ــی پی ــه آن دسترس ــه ب ــاپ مقال ــان چ ــط PFS, OS در زم متوس

ــود )۲۷(. ــده ب نش
ایــن اطاعــات بــرای بیمــاران بــا لیومیوســارکوم رحمــی بــا 
تظاهــرات high ریســک در زمینــه درمــان ادجونــت امیدوارکننــده 
ــا  ــی ب ــو تراپ ــم کم ــن رژی ــاز 3 در NRG ای ــه ف ــک مطالع ــود. ی ب
درمــان انتظــاری در حــال جمــع آوری اســت. نتایــج ایــن آزمایــش 

ــتند. ــده هس ــی کنن ــیار پیش بین بس

وضعیت بیماری پیشرفته / عود
تاثیــر رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل در بیمــاران بــا 
لیومیوســارکوم رحمــی پیشــرفته یــا عــود در تریالهــای بالینــی 
متعــددی مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت. ) در جــدول ســه 

خاصــه شــده اســت.()۲۲,۲3,۲۵,۲۶,3۲,33(
ــورد  ــزی م ــک مرک ــاز ۲ ت ــال ف ــک تری ــک کلینی ــاً در ی خصوص
مطالعــه قــرار گرفتــه شــده اســت کــه ORR معــادل ۵3 ٪ در یــک 
ــده اســت. )۲۵( ــت آم ــه دق ــب ژم ســیتابین  و دوستاکســل ب ترکی

در آن مطالعــه بیمــاران بــا لیومیوســارکوم غیــر قابــل جراحــی کــه با 
درمــان 0-۲ رژیــم کموتراپــی قبلــی شکســت خــورده بودنــد وارد 
مطالعــه شــدند. از 3۴ بیمــاری کــه وارد مطالعــه شــدند، ۲9 بیمــار 
لیومیوســارکوم رحمــی و ۵ بیمــار لیومیوســارکوم مکان هــای اولیــه 

دیگــر داشــتند. 
CR بدســت آمــده در 3 بیمــار ۸/۸٪ و ORR ٪ ۴۴/1 ،1۵ PR معــادل 

ــا  ــود. ۷ بیمــار ۲0/9 ٪ بیمــاری ثابــت داشــتند. 1۶ بیمــار قب ۵3٪ ب
ــن  ــد، ۸ )۵0٪( ای ــرده بودن ــت ک ــین را دریاف ــان دکسوروبس درم
بیمــاران پاســخ قابــل توجــه بــه ترکیــب ژم ســیتابین و دوستاکســل 

داشــتند. 
۲ تــا از بیمــاران بــا CRS کموتراپــی براســاس دکسوروبســین 
دریافــت کــرده بودنــد. متوســط PFS  )۵/۶ مــاه( بــود. ۴۷ درصــد 

ــد. )۲۵( ــاه بودن ــرفت در ۶ م ــد پیش ــاران فاق از بیم
ــه  ــت FDR ژم ســیتابین و دوستاکســل ب ــا دوز ثاب ــب مشــابه ب ترکی
ــارکوم  ــا لیومیوس ــاران ب ــرای بیم ــط اول ب ــان خ ــک درم ــوان ی عن
رحمــی متاســتاتیک، در یــک تریــال کلینیــکال انجــام شــده فــاز ۲ 

ــرار گرفــت.)۲3( توســط GOG  مــورد مطالعــه ق
۴۲ بیمــار وارد مطالعــه شــد امــا فقــط 39 بیمــار بــرای پاســخ قابــل 
 )٪31( 13 ،CRs )٪۴/۸( ۲ .ــد ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب مشــاهده م

ــد. ــا بیمــاری پایــدار بودن PRS ، 11 )۲۶/۲٪( بیمــاران ب

ــود و  ــاه ب ــط PFS، ۴/۴ م ــوع 3۵/۸٪ و متوس ــی در مجم ــخ عین پاس
متوســط OS 1۶ مــاه بــود. در یــک مطالعــه فــاز دیگــر انجــام شــد 
ــل  ــی غیرقاب ــارکوم رحم ــا لیومیوس ــار ب ــط GOG،  ۴۸ بیم و توس
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برداشــت، FDR ) ژم ســیتابین و دوستاکســل(  را بــه عنــوان درمــان 
ــد. )۲۲( ــت کردن خــط دوم دریاف

ــل جراحــی داشــتند مجــاز  ــان در مطالعــه لیومیوســارکوم غیرقاب زن
ــه دریافــت سیتوتوکســیک درمــان قبلــی بودنــد در مطالعــه چنــد  ب
ــادل  ــک CR مع ــوع ۲۷ ٪ ی ــی در مجم ــخ عین ــزان پاس ــزی می مرک
۶/3 ٪ بیمــاران و یــک PR،  ۲0/۸٪ مشــاهده شــد. ۲۴ بیمــار )٪۵0( 

بیمــاری پایــدار داشــتند. 
متوســط PFS بیــش از ۵/۶ مــاه بــود. متوســط زمــان پاســخ بیــش از 
9 مــاه بــود. متوســط PFS بــرای هــر ۴۸ بیمــار، ۶/۸ مــاه بــود. میــزان 
 1۴/۷  OS در هفتــه 1۲، ۷3٪ و در هفتــه ۲۴، ۵۲٪ بــود. متوســط PFS

مــاه بــود.
ــا  ــیذوماب، ب ــز، بواس ــده آنژیوژن ــار کنن ــرا، GOG/NRG ، مه اخی
FDR رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل را مــورد بررســی 

ــج آور را ســبب  ــا بیمــاری رن ــود PFS در بیمــاران ب ــرار داد و بهب ق
مــی شــود.

نتایــج از یــک مطالعــه فــاز 1B ، ژم ســیتابین، دوستاکســل بــه عــاوه 
ــرم،  ــت ن ــارکوم باف ــی س ــا کموتراپ ــاران ب ــرای بیم ــیزوماب ب بواس
ســابقا میــزان پاســخ دهــی 31 ٪ بــا یــک متوســط زمــان پاســخ شــش 

مــاه را نشــان داد.
در رندومایــز فــاز GOG/NRG 3 کلینیــکال تریــال بــا گــروه کنتــرل 
ــل  ــر قاب ــاری غی ــا بیم ــی ب ــت کموتراپ ــار تح ــبو، 10۷ بیم ــا س پ

جراحــی، متاســتاتیک بــرای هــر دو گــروه ژم ســیتابین دوستاکســل 
بعــاوه بواســیزوماب ۸=۵۴  بــه صــورت رنــدم قــرار گرفتنــد. )۲۶(

ــه ژم ســیتابین دوستاکســل، ســوروایوال را  ــزودن بواســیزوماب ب اف
ــل مشــاهده در 1۷ بیمــار٪31/۵   بهبــود نمــی بخشــد. پاســخ های قاب
در بــازوی ژم ســیتابین دوستاکســل بــه عــاوه پاســبو و 19 بیمــار 
ــیزوماب  ــاوه بواس ــل و ع ــیتابین دوستاکس ــروه ژم س 3۵/۸٪ در گ

مشــاهده شــد)۲۶(.
ــروه  ــاه در گ ــبو و ۴/۲ م ــروه پاس ــاه( در گ ــط PFS )۶/۲ م متوس
بواســیزوماب بــود. متوســط OS، ۲۶/9 مــاه و ۲3/3 مــاه بــه ترتیــب 

ــود. )۲۶( ب

درمان تک دارویی
خیلــی عوامــل دیگــر در بیمــاران بــا عــود یــا بیمــاری مقــاوم 
لیومیوســارکوم رحمــی مــورد مطالعــه قرارگرفتــه اســت، امــا 

همیشــه بــه عنــوان درمــان ادجوانــت اســتفاده نمــی شــوند.
عوامــل تــک دارویــی پاســخ هــای قابــل مشــاهده متغیــری داشــتند 
دوکسوروبیســین  دوستاکســل،   ،)3۵( ســیتامین  ژم  شــامل  کــه 
ایفوســفامید)3۸(، دوکسوروبیســین )1۸(،  لیــت)3۶،3۷(،  پگــی 
پاکلــی  و  اتوپوزاید)39،۴0(تموزوالمیــد)۴1،۴3(  داکاربازیــن، 

ــند. ــی باش ــول)۴۴( م تاکس
مطالعــات انجــام شــده در عــود، فایــده ای از اســتفاده ســیس پاتیــن 
را نشــان نمــی دهــد)۴۵،۴۶( توپوتــکان )۴۷(، دوکسوروبیســین 
لیپوزومــال پگ لــی تــد)3۷(، تامیدومیــد)۴۸( و میفه پرســیتون)۴9( 

مــی باشــد.
زم ســیتامین بــه عنــوان یــک درمــان تکــی، پاســخ خوبــی در عــود 
نشــان داده اســت. تریــال فــاز۲ انجــام شــده توســط GOG تاثیــر ژم 
ســیتامین بــه عنــوان درمــان تکــی را مــورد بررســی قــرارداده اســت. 
بیمــاران وارد شــده در مطالعــه کســانی بودنــد کــه کموتراپــی قبلــی 
ــورت  ــه ص ــیتامین ب ــتند. ژم س ــی داش ــا رادیوتراپ ــم( ی )1-0 رژی
جدیــدی بــا دوز 1000 میلــی گــرم در روز 1 و ۸ و 1۵ بــه صــورت 

ســیکل هــای ۴هفتــه ای تجویــز شــد.
یــک بیمــار )۲/3٪( یــک CR بدســت آورد و ۸ بیمــار )٪1۸/۲( 

یــک PR بدســت آورنــد بــا یــک ORR ترکیبــی ۲0/۵٪ بــود. 
متوســط زمــان پاســخ ۴/9 مــاه بــود. ۷ بیمــار )1۵,9٪( بیمــاری 
ــه  ــاز۲، ژم ســیتامین ب ــز ف ــه رندومای ــک مطالع ــت داشــتند. در ی ثاب
ــل )  ــب ژم سیتامین-دوستاکس ــا ترکی ــی را ب ــک داروی ــورت ت ص
ــا  ــه عنــوان خــط دوم درمــان در بیمــاران ب مطالعــه TAXOGEM ( ب

ــان ــرارداد و محقق ــه ق ــورد مقایس ــتاتیک م LMS متاس

ــی را  ــم ترکیب ــی و ۲۴٪ در رژی ــک داروی ــادل 19٪ در ت OPRS مع

ــه 1۲  ــزان PFS در هفت ــد کــه تفــاوت آمــاری در می گــزارش کردن
ــداد. ــا لیومیوســارکوم رحمــی را نشــان ن ــه در بیمــاران ب و ۲۴ هفت

در ایــن مطالعــه یــک CR در بــازوی درمــان تکــی ژم ســیتابین 
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ــا لیومیوســارکوم رحمــی وجــود داشــت امــا در  درمــان بیمــاران ب
ــت. ــود نداش ــل وج ــیتابین دوستاکس ــازوی ژم س ب

اگــر چــه بیمــاران بــا لیومیوســارکوم رحمــی و غیــر رحمــی 
ــاران براســاس محــل بیمــاری جــدا  ــه شــدند، بیم ــن مطالع وارد ای
ــی در گــروه  ــه کموتراپ شــدند و نویســندگان، حساســیت بیشــتر ب

لیومیوســارکوم رحمــی دیدنــد. )3۲(
Emribulin mesylate 

یــک عامــل جدیــد هســت کــه اخیــراً در یــک کلینیــکال ترایــال 
رندومایــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مطالعه 309 کــه آن را 
بــا داکاربازیــن در بیمــاران بــا ســارکوم پیشــرفته بافــت نــرم مقایســه 
قــرار داده اســت. نهایتــا وقتــی کــه بــا درمــان داکاربازیــن مقایســه 
شــد Eribiulin mesylate ، OS را دومــاه بهبــود بخشــید تفاوتــی در 

PFS  دیــده نشــد.

ایــن اولیــن مطالعــه ای اســت کــه بهبــود در OS در ایــن جمعیــت 
از بیمــاران نشــان مــی دهــد. گرچــه ایــن مطالعــه بــه نظــر می رســد 
ــم لیومیوســارکوم و هــم آدیپوســیت ســارکوم کــه  ــاران ه در بیم
رژیــم درمانــی قبلــی شکســت خــورده اســت، مــی باشــد. ایــن داده 
هــا دلگــرم کننــده هســتند و شایســته بررســی در آینــده مــی باشــند.

)۵0(
درمان هورمونی

 LMS ــان ــن در درم ــورت روتی ــه ص ــاز AI ب ــده آرومات ــار کنن مه
ــان رســپتور اســتروژن و  ــه هرحــال، بی رحمــی اســتفاده نمیشــود. ب
پروژســترون ER,PR در ۸0- ۴0 ٪ تومورهــای انســانی LMS رحمــی 

شناســایی شــده اســت.
ــان  ــای بی ــا توموره ــاران ب ــه بیم ــد ک ــان داده ان ــی نش ــات قبل مطالع

ــد. )۵1(  ــود ده ــت بهب ــن اس ــترون ممک ــپتور پروژس ــده رس کنن
کیــس ریپــورت هــای مختلفــی وکیــس series هــا درمــان بــا 
ــه عنــوان یــک عامــل تحکیمــی  یــک مهــار کننــده آروماتــاز را ب
یــا در مــوارد عــود  منافعــی را فراهــم می کنــد. مهــار کننــده 
ــا متــداول تریــن  آروماتــار عمومــاً بــه خوبــی تحمــل مــی شــود، ب
توکسیســیته های مشــاهده شــده شــامل آســتنی، درد اســتخوان، 

ــزی  ــک مرک ــس series ت ــت. ۲ کی ــش وزن اس ــژی و افزای آرترال
ــار  ــان مه ــا درم ــه صــورت خاصــه در رابطــه ب ــن تجــارب را ب ای

ــد. ــی آوردن ــارکوم رحم ــار در لیومیوس ــده آرومات کنن
ــار را  ــر sloan ، ۴3 بیم ــز کانس ــا ۲00۸ مرک ــالهای 199۸ ت ــن س بی
شناســایی کــرد کــه تحــت درمــان بــرای لیومیوســارکوم رحمــی بــا 
مهــار کننــده آروماتــاز بودنــد. هــدف نهایــی بررســی PFS ارزیابــی 
ــل  ــل ارزیابــی کــه بیمــاری قاب ــود، از 39 بیمــار قاب گذشــته نگــر ب
ــاز  ــی آرومات ــده هورمون ــا مهارکنن ــان ب توجــه داشــتند تحــت درم

قــرار گرفتنــد تعــداد کثیــری ۸۵٪ بیمــاری  high گریــد داشــتند.
ــز می شــود  ۷۴٪ کــه دوز  ــوان عامــل شــایعی تجوی ــه عن ــروزل ب لت
آن ۲/۵ میلی گــرم بــه صــورت خوراکــی اســت. گرچــه هیــچ 
ــه یــک  ــدا نکــرد، ســه بیمــار 9٪ ب ــه یــک CR دســت پی بیمــاری ب
PR دســت یافتنــد و 11 بیمــار 3۲٪ بیمــاری پایــدار داشــتند. مــدت 

زمــان پاســخدهی 1۲/۵- ۵ مــاه در ســه بیمــار بــا یــک PR و 13 مــاه 
ــود. )۵۲( ــا SD ب در بیمــاران ب

 PFS بیمــاران بــا رســپتور اســتروژن یــا پروژســترون، بیمــاری
ــا را  ــده ه ــن گیرن ــا ای ــور آنه ــه توم ــی ک ــری از بیماران طوالنی ت
بیــان نکــرده بودنــد، داشــتند متوســط PFS بــرای همــه بیمــاران ۲/9 

ــود. ــاه ب م
تانوپولــو و و همــکاران یــک مطالعــه گــزارش نگــر انجــام دادنــد 
کــه ۲9 بیمــار بــا LMS رحمــی در مرکــز شــان بــا یــک مهــار کننــده 
ــن  ــز ای ــرای آنالی ــد. فقــط 1۶ بیمــار ب ــاز درمــان شــده بودن آرومات
مطالعــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه ۸ تــا کرایتریــا اســتنفورد 

بــرای بیمــاری high گریــد را داشــتند.
ــوان خــط دوم  ــه عن ــوان خــط اول و اگزمســتان ب ــه عن ــروزول ب لت
ــار  ــا دو بیم ــود، ام ــده ب ــاهده نش ــود )CR .)۵3 مش ــده ب ــز ش تجوی
1۲/۵٪ یــک PR داشــتند )یــک بیمــار بــرای هــر کــدام از بیمــاری 
ــت.  ــود داش ــار وج ــدار در 10 بیم ــاری پای ــد(. بیم high low, گری

ــتند. ۶ از 10  ــاه داش ــش از ۶ م ــرای بی ــخ ب ــه پاس ــاری ک ــا ۸ بیم ب
بیمــار ،بیمــاری پایــدار داشــتند ،لیومیوســارکوم low گریدبرایشــان 

ــود.  مطــرح ب
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ــه  ــدار داشــتند کــه ب درخــط دوم درمــان، ســه بیمــار ،بیمــاری پای
عنــوان بهتریــن پاســخ بــود. همــه بیمــاران، بیمــاری بــا حجــم بــاال 

امــا بیمــاری low گریــد داشــتند.
ــرم  ــی گ ــروزل ۲/۵ میل ــاز ۲، لت ــی ف ــک بازوی ــال ت ــک تری در ی
ــل  ــی غیرقاب ــا LMS رحم ــاران ب ــی بیم ــش درمان ــرای پی ــه ب روزان
ــترون  ــا پروژس ــتروژن و ی ــپتور اس ــه رس ــد ک ــز ش ــی تجوی جراح
مثبــت داشــتند. ۲۷ بیمــار وارد مطالعــه شــدند و 1۴ بیمــار بیمــاری 
ــتند. ــاه داش ــط ۲/۲ م ــخ متوس ــک پاس ــه ی ــتند ۵۴٪ ک ــدار داش پای

ــتروژن و  ــپتور اس ــان رس ــا بی ــاران ب ــود. بیم ــه 1۲, ۵0٪ ب PFS هفت

ــار  ــا مه ــان ب ــه درم ــری ب ــت ت ــخ ثاب ــا پاس ــترون توموره پروژس
ــش  ــه 1۲ بی ــه PFS هفت ــی ک ــتند. از آن جای ــاز داش ــده آرومات کنن
از ۴0 درصــد میــزان PFS بــر اســاس کرایتریــای EORTC می باشــد 
لتــروزل بــه عنــوان یــک عامــل فعــال بایــد در نظــر گرفتــه می شــد. 

)۵۴(
Trabectedin

ترابکتدیــن، )ET,۷۴3( سیتوتوکســیک، تنظیــم کننــده ایمنــی، 
آنتــی آنژیوژنیــک مــی باشــد. جهــت بیمــاران بــا ســارکوم پیشــرفته 
ــرم بعــد از شکســت درمانهــای اســتاندارد سیتوتوکســیک  بافــت ن
توصیــه مــی شــود ایــن دارو یــک فعالیــت پاییــن در لیومیوســارکوم 

دارد. 
گرچــه هنــوز در ایــاالت متحــده مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه اســت، 

ــن یــک پاســخ  ــال نشــان داد کــه ترابکتدی در یــک کلینیــک تری
ــان LMS دارد. منطقــی در درم

در ســال ۲00۶ ، یــک کیــس ریپــورت، کــورس کلینیکــی یــک 
بیمــار بــا LMS رحمــی مقــاوم بــه رژیم هــای سیتوتوکســیک 
ــدار  ــاری پای ــک PRو بیم ــه ی ــاً ب ــه نهایت ــح داد ک ــددرا توضی متع

ــد. ــی رس ــن م ــیکل از ترابکتی ــان ۸ س ــس از درم پ
)بــا دوز mg/m ،1/۵ ۲وریــدی و ســپس mg/m 1/۲ ۲ وریــدی 

)۵۵( می شــود(  تجویــز 
ــتفاده از  ــدد اس ــای متع ــال ه ــکال ترای ــه کلینی ــن مقال ــان ای از زم
ترابکتیــن در بیمــاران بــا ســارکوم بافــت نــرم ماننــد لیومیوســارکوم 

رحمــی مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه بــا نتایــج امیدوارکننــده ای 
همــراه اســت.

-LMS( داده هــا از یــک مطالعــه فــاز ۲ گــروه فرانســوی  ســارکوم
رژیــم  عنــوان  بــه  ترابکتدیــن  و  دکسوروبســین  ترکیــب   )0۲
ــل جراحــی  ــر قاب ــا بیمــاری گســترده و غی خــط اول در بیمــاران ب
ســارکوم رحمــی یــا ســارکوم بافــت نــرم را مــورد آزمایــش قــرار 

ــت. داده اس
ایــن مطالعــه یــک بهبــود را پاســخ نشــان داد )۵۶(. داروی ترکیبــی 
بــه خوبــی تحمــل شــده بــود و در ۶۸ درصــد بیمــاران ، ۶ ســیکل 
درمــان کامــل شــد و فقــط ۵ بیمــار 11٪ درمــان راثانویــه بــه 
توکســیتی دارو قطــع کردنــد. ۴1 بیمــار بــا لیومیوســارکوم رحمــی 
ــددر ۲۸  ــاهده نش ــل مش ــخ کام ــیدند. پاس ــاری رس ــرل بیم ــه کنت ب
بیمــار )PFS( مشــاهده شــد و 13 بیمــار بــه بیمــاری پایــدار رســیدند 

ــود.  ــب ۸۷/۲٪ و ۷۲/3٪ ب ــه ترتی ــه 1۲و ۲۴ ب )PFS .)۵۶ هفت
ــط 9/9  ــوآپ متوس ــک فال ــا ی ــود، ب ــاه ب ــن PFS ، ۸/۲٪ م میانگی
مــاه و متوســط OS ۲0/۲ بــود. محققــان نتیجــه گیــری کردنــد کــه 
ــرای  ــه عنــوان رژیــم فعــال خــط اول ب ــد ب داروی ترکیبــی می توان
ــورد  ــرم م ــت ن ــارکوم باف ــم س ــی و ه ــارکوم رحم ــم لیومیوس ه
ــا  ــاز ۸۷m GOG( ۲( ب ــال ف ــک تری ــرد. GOG ی ــرار گی ــتفاده ق اس
هــدف بررســی بی خطــری و تاثیــر بخشــی ترابکتیدیــن بــه عنــوان 
درمــان تکــی در بیمــاران تحــت کموتراپــی، غیرقابــل جراحــی و 

ــرار داد.  ــورد بررســی ق لیومیوســارکوم رحمــی پیشــرفته م
تــک  ترابکتیدیــن  از  ســاعته   ۲۴ وریــدی  انفوزیــون  بیمــاران 
دارویــی بــا دوز mg/m ،1/۵ ۲ را دریافــت کردنــد. ســیکل هــا 
هــر ســه هفتــه تکــرار شــد و تــا زمــان پیشــرفت بیمــاری، انصــراف 
بیمــار از درمــان، یــا توکسیســیته غیرقابــل قبــول درمــان ادامــه پیــدا 

کــرد.
ــدار  ــاری پای ــار ۵0٪  بیم ــد و 10 بیم ــاهده ش ــار PRS مش دردوبیم
داشــتند. PFS متوســط)۵.۸ مــاه( و متوســط OS بیــش از ۲۶/1 مــاه 

ــود. )۵۷( ب
اگــر دارو کرایتریاهــای پاســخ را بــه دســت نیــاورد بــه مرحلــه دوم 
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تغییــر می کنــد. تاخیــر در پیشــرفت بیمــاری بــه صــورت تکنیکــی 
ــه  ــاز ۲ ک ــال ف ــک تری ــرد )۵۷(. ی ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م بای
ــا درمــان تــک دارویــی  رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل ب
ــت.  ــام اس ــال انج ــد در ح ــرار میده ــه ق ــورد مقایس ــن م ترابکتیدی

)0۲۲۴9۷0۲  NCT(
Targeted agent

پازوپانیــپ یــک مهــار کننــده آنژیوژنــز مولتــی کنیــاز اســت کــه 
ــه  ــارکوم ک ــود س ــا ع ــاران ب ــت. بیم ــش VEGF و PDGF اس هدف
رژیــم کموتراپــی قبــا شکســت خــورده اســت کاندیــد دریافــت 

ــتند. ــن دارو هس ای
مطالعــات در ســارکوم هــای بافــت نــرم اســتفاده ازایــن دارو را در 
ــا ســارکوم ســینوویال ســارکوم و ســایر مــوارد را نشــان  بیمــاران ب

داده اســت.
ــن  ــی ای ــری و اثربخش ــی خط ــاز ۲ ،ب ــال  ف ــکال ترای ــک کلینی ی
ــه  ــورت ک ــا از ۴ کوه ــاران در 3 ت ــز در بیم ــده آنژیوژن ــار کنن مه
ــزان  ــت. می ــان داده اس ــت را نش ــارکوم اس ــروه لیومیوس ــامل گ ش
ــاران  ــد بیم ــش از ۴0 درص ــه 1۲ در بی ــرفت در هفت ــاری از پیش ع
بــا لیومیوســارکوم همــه مناطــق مطــرح کننــده تاییــد بخشــی بــود.

 تریــال PALETEE یــک مطالعــه یــک کنتــرل دو ســو کــور 
رندومایــز کــه تاییــد پازوپانیــپ بــر روی PFS در بیمــاران بــا 
ــرم  ــت ن ــیتک باف ــر آدیپوس ــارکوما ی غی ــرفته در س ــاری پیش بیم
مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. 3۷۲ بیمــار وارد مطالعــه شــدند کــه 
ــپ )۲۴۶(  ــی در دو گــروه پازوپانی ــه صــورت تصادف 3۶9 بیمــار ب
یــا پاســبو )131 ( بــه نســبت ۲ بــه 1 قــرار گرفتنــد. همــه بیمــاران 
ــاران  ــود. بیم ــورده ب ــت خ ــان شکس ــی ش ــان کموتراپ ــا درم قب
پازوپانیــپ خوراکــی ۸00 میلــی گــرم روزانــه یــا پاســبو دریافــت 
ــپ در  ــازوی پازوپانی ــاه در ب ــادل ۴/۶ م ــط PFS مع ــد. متوس کردن
ــه صــورت  ــود. گرچــه OS ب ــازوی پاســبو ب ــاه در ب ــل 1/۶ م مقاب
معنــاداری تغییــر نکــرده احســاس مــی شــود کــه پازوپانیــپ یــک 
ــه ســارکوم بافــت  ــا ب ــرای بیمــاران مبت ــی مناســب ب ــه درمان گزین

ــت )۵9(. ــتاتیک اس ــرم متاس ن

Ixabepilone

ــی  ــد پاکل ــت مانن ــی epothilone  اس ــه صناع ــوگ نیم ــک آنال ی
تاکســل در همــان ســایت بتاتوبولیــن متصــل می شــود.

 Ixabepilone در یــک کلینیــکال ترایــال فــاز ۲ در NRG مــورد 
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان عامــل موثــر تــک دارویــی 
ــورد  ــار م ــد )۶0(. از ۲3 بیم ــی باش ــی نم ــارکوم رحم در لیومیوس
ارزیابــی داده شــده در تریــال فقــط ۴ بیمــار )1۷/۴ ( کــه بیمــاری 

ــن پاســخ را داشــتند.  ــدار داشــتند بهتری پای
ــای  ــده ه ــار کنن ــر دو مه ــه ه ــه sorafenibک ــاالت ون  sunitinib م
ــد تارگتــی هســتند. نتایــج پاســخ مطلــوب در  ــار چن تیروزیــن کین
ــرم و ســارکوم هــای رحمــی  تریــال هــای ســارکوم هــای بافــت ن

ــتند. )۶3-۶1( داش
Sunitinib در یــک مطالعــه فــاز GOG ۲ مــورد مطالعــه قــرار 

گرفــت. بیمــاران وارد شــده بــا ۵0 میلــی گــرم ســانیتیب خوراکــی 
ــتراحت  ــه اس ــرای ۲ هفت ــدند و ب ــان ش ــه درم ــرای ۴ هفت ــه ب روزان

ــدند. داده ش
ــی خــط اول  ــان کموتراپ ــا درم ــده قب همــه بیمــاران شــرکت کنن
ــت  ــی دریاف ــان رادیوتراپ ــد. 9 بیمــار 39/۲٪ درم و دوم شــده بودن
کــرده بودنــد. پاســخ تومــور و PFS ۶ هفتــه توســط RECIST مــورد 

ارزیابــی قــرار گرفــت.
ــرای اثربخشــی مــورد  ۲۵ بیمــار وارد مطالعــه شــدند و ۲3 بیمــار ب
بررســی قــرار گرفتنــد. شــرکت کننــدگان بــه طــور متوســط یــک 
ســیکل درمــان دریافــت کردنــد. دو بیمــار ۸/۷٪ یــک PR بــه 

ــتند. ــه داش ــار PFS در ۶ ماه ــد و ۴ بیم ــت آوردن دس
متوســط PFS فقــط 1/۵ مــاه و OS  1۵/1 مــاه بــود . متاســفانه 
ــدی  ــه بع ــد و مرحل ــرآورده نش ــده ب ــن ش ــش تعیی ــای از پی معیاره

ــد. ــف ش ــه متوق ــاق نیفتادومطالع اتف
MTOR inhibitors

ــایی  ــری را شناس ــه دیگ ــیرهای اضاف ــی مس ــش بالین ــات پی مطالع
ــر مجموعــه  ــان لیومیوســارکوما زی ــوان هــدف درم ــه عن ــد ب کردن
نتیجــه ســیگنال  PTEN را نشــان مــی دهــد و در  نبــود   uLMS
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ــه  انحرافــی و افزایــش فعالیــت در مســیر AKT-mToR کــه منجــر ب
ــود. ــی ش ــده م ــم ش ــر تنظی ــلولی غی ــر س تکثی

PI3K- ــیر ــدود از مس ــان مح ــد بی ــد کردن ــان ژن تایی ــات بی مطالع
AKT-mToR در انســان uLMS هــدف گرفتــن AKT-MTOR مســیر 

ممکــن اســت یــک اســتراتژی بــرای درمــان uLMS ایجــاد کنــد. از 
طریــق مطالعــات پیــش بالینــی اولیــه در مــدل هــای آزمایشــگاهی و 
 mToR ــدرت مهارکننده هــای ــد ق ــات نشــان داده ان انســانی، تحقیق
ــر  ــا در براب ــایر داروه ــا س ــب ب ــا و در ترکی ــوان  داروی تنه ــه عن ب
ســلول های uLMS حداقــل یــک مطالعــه بالینــی اســتفاده کننــده از 
ــت در  ــاری ثاب ــل )بیم ــی حداق ــود بالین ــان داد س ــوس نش تیمرولیم
 LMS ــا 3از ۶ بیمــار( بــا اســتفاده از مهارکننــده mToR در بیمــاران ب

پیشــرفته در تمــام مــکان. )۷۵-۶۸(
چندیــن مطالعــه پیــش بالینــی نشــان داد یــک پاســخ بــه کورکومیــن 
و مهــار کننــده mToR )مثــل راپامیــن( در مدلهــای آزمایشــگاهی و 
انســانی وجــود دارد. کورکومیــن یــک مــاده طبیعــی گرفتــه شــده 
ــت  ــت فعالی ــده اس ــزارش ش ــه گ ــت ک ــد اس ــا بلن ــاه کوکوم از گی
جلوگیــری کننــده از ســرطان دارد. کورکومیــن هــر دو مســیر رفــت 
ــد کــه  ــد. چندیــن نویســنده نشــان داده ان و برگشــت را قطــع میکن
ــور  ــده وکت ــرل کنن ــا کنت ــا راپامایســین ی ــن در مقایســه ب کورکومی
ــور  ــد توم ــد و رش ــم کن ــای uLMS را ک ــلول ه ــد س ــا، می توان تنه

ــد. ــدن را کــم کن رحــم در مدل هــای آزمایشــگاه و هــم در ب

شــبیه بــه راپامایســین، اطاعــات از مطالعــات پیــش بالینــی نشــان داد 
کــه کورکومیــن همچنیــن مســیر AKT-MTOR را هــدف می گیــرد 

و می توانــد فســفریله شــدن mToR را کاهــش دهــد.
بــه خوبــی کاهــش هــدف هــا شــامل S۶ پروتئیــن ریپوزومــال اســت 
ــاد  ــی ایج ــن توانای ــن همچنی ــین، کورکومی ــاف راپاماس ــه برخ ک
ــرح  ــین مط ــه راپاماس ــبت ب ــتر نس ــی بیش ــه توانای ــوز دارد ک آپوپت
ــد توانایــی  مــی شــود)۶۶,۶۷(. نویســنده هــای دیگــر نشــان داده ان

 . ۲/ERk1 ــیر ــت مس ــاژی و فعالی ــش اتوف ــن در افزای کورکومی
درکارهای پیش بالینی وقتی با PD9۸0۵9 ترکیب می شود و 

مهــار کننــده MEK، کورکومیــن مــی توانــد آپوپتــوز را بــه صــورت 

 SKN ــلولهای ــلول را در س ــر س ــد و تکثی ــود بخش ــت بهب ــا اهمی ب
ــد )۶۵(. ــار کن uLMS  مه

ایــن ترکیــب نشــان داد کــه یــک احتمــال قابــل توجــه بــرای درمــان 
بیمــاران بــا  uLMS وجــود داردولــی نیــاز اســت کــه در کارآزمایــی 

بالینی تســت شــود.
Aurora-A کیناز، Aurk-A نشــان داده شــده اســت که در ســلولهای 

 MLN۸۲3۷ ــب راپاماســین و ــان شــده اســت. ترکی uLMS بیشــتر بی

)یــک مهــار کننــده کینــاز Aurora A (نشــان داد یــک اثــر تقویــت 
شــده از مهــار رشــد ســلول هــم در مدلهــای آزمایشــگاهی و انســانی 
)۶۴(. وقتــی MLN۸۲3۷ قبــل از راپاماســین تجویــز شــود اثــر قــوی 

تــر دیــده میشــود.
ــی  ــت خوب ــان داد فرص ــا نش ــی ه ــش بالین ــن پی ــات ای ــام اطاع تم
ــرای آوردن درمان هــای جدیــد در بالیــن  ــر ب ــرای محققــان درگی ب

ــا uLMS وجــود دارد. ــرای بیمــاران ب ب
 Five year view

ــکل  ــر را )پروت ــی اخی ــه تصادف ــاز س ــه ف ــج مطالع ــتاقانه نتای ــا مش م
 NRG oncology/GOG ــکاران ــروه هم ــط گ ــه توس GOG0۲۷۷( ک
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــم  ک ــی کنی ــی م ــش بین ــودرا پی ــت می ش هدای
تحــت نظــر گرفتــن تنهــا را بــا درمــان ادجونــت بــا رژیــم دوز ثابــت 
ژم ســیتابین دوستاکســل و پیگیــری بــا دکسوروبســین را در بیمــاران 
ــرار  ــت  TAH*BSO ق ــه تح ــم ک ــدود رح ــارکوم مح ــا لیومیوس ب

ــد. ــی ده ــرار م ــورد مقایســه ق ــد را م گرفته ان
ــه صــورت فعــال بیمــاران را وارد مطالعــه مــی کنــد  ایــن مطالعــه ب
ــور  ــه ط ــد. ب ــی باش ــه را در ۲01۸ م ــج اولی ــار نتای ــان انتش و محقق
ــان  ــه درم ــد ک ــخص کن ــت مش ــن اس ــه ممک ــده مطالع امیدوارکنن
ــن  ــه در بی ــد بقــا را در مراحــل اولی ــا نمی توان ــد ی ــت می توان ادجون

ــود بخشــد.  ــت پرخطــر بهب جمعی
ــکان و  ــده« پزش ــخصی ش ــم ش ــترش »عل ــا گس ــر ب ــر اخی در عص
ــان  ــد در درم ــک هدفمن ــای بیولوژی ــان ه ــال درم ــه دنب ــان ب محقق
بســیاری از بدخیمــی هــا هســتند. تحقیقــات پیــش بالینــی منتشرشــده 
بــدون مهارکننــده  یــا  بــا   mToR مهــار کننــده  توانایــی  اخیــر 
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میباشــد. مطالعــات بالینــی کــه اثربخشــی و امنیــت ایــن داروهــا در 
بیــن بیمــاران بــا uLMS و ســارکوم بافــت نــرم نشــان دهنــد ،ادامــه 

ــد. دارن
ــر  ــرای بهت ــده ب ــات آین ــاص دادن تحقیق ــه اختص ــاز ب ــان نی محقق
ــد. اگــر  ــز uLMSدارن ــی در پاتوژن مشــخص کــردن مســیر مولکول
ــی  ــای داروی ــد در رژیمه ــوند می توانن ــایی ش ــیرها شناس ــن مس ای
ــرای درمــان هدفمنداســتفاده شــوند کــه ممکــن اســت  ــر مــا ب اخی
ــتر 19 ژن در  ــان بیش ــر بی ــه اخی ــک مطالع ــد. ی ــود بخش ــا را بهب بق
ــان  ــرل را نش ــال کنت ــا نرم ــا لومیوم ــه ب ــای uLMS در مقایس نمونه ه
ــا  ــط ب ــای مرتب ــامل ژن ه ــتر ۸۴٪ ش ــان بیش ــای بی داد )۶9(.1۶ ژنه
 ,CCNB1 ,CCNB۲ ,CDC۲0 ,CDC۷(. ســیکل  ســلولی اســت

.)GTSE1  ,CCNA۲
ــن  ــلولی ممک ــیکل س ــرل س ــه کنت ــرد ک ــان ک ــات بی ــن اطاع ای
اســت نقــش کلیــدی در پاتوژنــر uLMS داشــته باشــد و ایــن 
داروهــا ممکــن اســت در درمــان بیمــاران بــا ایــن بیمــاری اســتفاده 

شــود)۶9(. 
Expert Commentary

درمانهــای موثــر کمــی بــرای بیمــاران بــا uLMs متاســتاتیک و غیــر 
 uLMS ــه ــل جراحــی وجــود دارد. حتــی وقتــی در مراحــل اولی قاب
تشــخیص داده می شــود خــود بیمــاری ریســک باالیــی دارد. اکثــر 

مطالعــات اســتفاده از کموتراپــی در uLMS در بیمــاران بــا مراحــل 
ــام  ــال انج ــات در ح ــت. تحقیق ــده اس ــام ش ــود انج ــا ع ــرفته ی پیش

بــرای شناســایی داروهــای موثرتــر در درمــان uLMS نیــاز اســت.
ــان  ــی در درم ــر بخش ــه اث ــی ک ــایی داروهای ــوص شناس ــه خص ب
ــاز  ــال نی ــور مث ــه ط ــود ب ــی ش ــا م ــود بق ــبب بهب ــه س ــت ک ادجون
ــا ایفوســفامید  اســت. دکسوروبســین چــه تنهایــی یــا در ترکیــب ب
و در رژیــم ترکیبــی ژم ســیتابین دوستاکســل بــه عنــوان خــط اول 

ــت. ــده اس ــی مان ــاری باق ــرای بیم ــتاندارد و ب ــان اس درم
اگرچــه هنــوز در ایــاالت متحــده آمریــکا تاییــد نشــده ترابکتیدیــن 
ــن  ــیات ممک ــن س ــد. اریبولی ــر باش ــن موث ــت جایگزی ــن اس ممک

ــا  ــاران ب ــان بیم ــر در درم ــن موث ــن داروی جایگزی ــت همچنی اس
uLMS باشــد ولــی مطالعــات بیشــتر بــرای تاییــد کــردن ایــن 

ــت . ــاز اس ــا نی یافته ه
نتایــج مطالعــات در حــال انجــام بــرای مشــخص کــردن ایــن 
موضــوع اســت کــه آیــا تجویــز کمــو تراپــی ادجونــت در 
ــد.  ــود می بخش ــا را بهب ــی بق ــه تنهای ــن ب ــر گرفت ــت نظ ــل تح مقاب
ــد و سیتوتوکســیک  ــی اثربخشــی داروهــای هدفمن ــات بالین مطالع
ــان بیشــتر  ــا بی ــژه انکوژنیــک کــه فعــال هســتند ی در مســیرهای وی

uLMS ضــروری هســتند. در  می شــوند 
تــاش هــای آینــده بایــد روی یافتــه هــای بهتــر در علــل مولکــوالر 
در uLMS بــرای ایجــاد بهبــود در مراقبــت بیمــاران بــا ایــن بیمــاری 

تمرکــز کننــد.
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Uterine leiomyosarcoma (uLMS) is a rare mesenchymal tumor of the gynecologic tract. 
Although diagnosed in only %1-3 of patients with uterine cancer, uLMS accounts for the 
majority of uterine cancer-related deaths. The standard of care for patients with uLMS 
includes total hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy (BSO). There are no 
standard recommendations regarding adjuvant or palliative therapy. Many cytotoxic and 
targeted agents have been studied in clinical trials in an effort to identify an effective 
therapy that may alter the natural history of this disease. Unfortunately, as of now, there 
are no adjuvant therapy regimens that improve overall survival in this patient population. 
There is, therefore, an unmet need to identify a novel therapy that will improve the survival 
of women diagnosed with this aggressive disease. The current review aims to summarize 
the existing literature on adjuvant therapy in uLMS, specifically highlighting advances 
made in the last 5 years.

The role of adjuvant therapy in uterine 
leiomyosarcoma


