












 

 

 راهنمای تجوزی داروی

 اورلیموس

(Everolimus) 

 
 

 1401 پاییز

1401 زمستان  



 :  اولیه تنظیمتدوین و 

          دکتر امیر حسین امامی                                                                                               زینب آبیاردکتر 

 دکتر محمد غفرانی                                                                                          فرزانه اشرفیدکتر 

 دکتر حسن ابوالقاسمی                                                                                        مودب شعاردکتر لیال 

 دکتر مصطفی قانعی                                                                                  دکتر صالح صندوقداران

 دکتر بهزاد عین اللهی                                                                                          دکتر مهدی حفیظی

 دکتر فریدون نوحی                                                                                      دکتر جمشید کرمانچی

 دکتر آذین علیزاده                                                                                                دکتر نسرین بیات

 دکتر بهرام محبی                                                                                               زهرا سعیدیخانم 

 دکتر نکیسا هومن                                                                                      دکتر داریوش فهیمی

 دکتر کامران باقری لنکرانی                                                                                               دکتر پریا بهاروند

                                                                                               خانم آزاده حقیقی

 :)به ترتیب حروف الفبا( یهمکار با

 شیرین حقیقی دکتر

 یعلیرضا رضوان دکتر

 رهام سالک دکتر

 شراره سیفی دکتر

 محمد فرانوش دکتر

 مونا ملک زاده مغانی دکتر

 دکتر اسداله موسوی

 دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

 

 :فنی با نظارت

 دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعرفه سالمت

 گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

 

 



 

 
 بسمه تعالی

  اورلیموس داروی تجویز راهنمای

 نام دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

ز تجوی

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

س
اورلیمو

 

فوق تخصص خون و 

 سرطان بالغین 

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

 رادیوانکولوژی

فوق تخصص خون و 

  کودکانسرطان 

 

فصصوق تخصصصص ک یصص  

 کودکان

فصصصصصوق تخصصصصصصص 

 نفرولوژی
فوق تخصص مغص  و 

 اعصاب کودکان

متخصصصصصصصصصصصصصصصص 

ی مغصص  و هصصابیماری

 اعصاب
فصصصصصوق تخصصصصصصص 

گصصصصوارک و ک صصصصص  

 بالغین
ف وشصصصصصی  هصصصصصای 

نارسصصصصایب و صصصص  و 

 پیون 

  :پستان ب خیمب

داروی اورلیموس در سرطان پسصتان  -1

بصصا رسصص تور  یصصا عصصودکرد متاسصصتاتی  

  .هورمونب مث ت وابل تجوی  است

داروی اورلیموس ب  صورت ترکی ب  -2

بصصا سصصایر درمصصان هصصای هورمصصونب وابصصل 

 .تجوی  است

  :پستان ب خیمب

 داروی اورلیمصصوس -1

بصص   در سصصرطان پسصصتان

عنوان درمان ادجونصت 

 .وابل تجوی  نیست

 

بسصصصصصصصصصتری 

  سرپایب

 

بصصصر  سصصص  عار صصص  یصصصا 

پیشرفت و تحمصل بیمصار   

دوز دارو وابصصل کصصاه  و 

 اف ای  است 

 

 

در سصصصصرطان پسصصصصتان  -1

اورلیموس با  داروی ترکی 

داروی اگ مسصصتان یصصا سصصایر 

در  مصصصونب هصصصای هوردرمان

 یبعصص  هصصایو خدخصصد دو  

پیشصصرفت  درمصصان پصص  از

بیمصصصصصاری روی خصصصصصد او  

داروی هورمصصصصونب وابصصصصصل 

  .تجوی  است

در سصصصصرطان پسصصصصتان  -2

داروی اورلیمصصصصصصصصصوس در 

ترکی  با داروی اگ مستان 

هصصصصای یصصصصا سصصصصایر درمان

فقصد در بیمصارانب  هورمونب

وابصصصل تجصصصوی  اسصصصت کصصص  

تخمصصص ان هصصصای لیرفعصصصا  

سصص ب در نتیجصص  یا )دارنصص  

 القایب(.فی یولوژی  یا 
 

جهصصصت ادامصصص  تجصصصوی   -3

اورلیمصصوس  پصص  از داروی 

ما  دور  درمصانب زز   6هر

تأیی ی  پ ش  معالج  است

جهصصصت تجصصصوی  داروی  -1

اورلیموس  بیمار موظف بص  

 تأیی ی  پ ش  معالجارای  

 بیمصصاریال بصص  م نصصب بصصر ابصصت

  .مربوط  است
 

در مصصوارد سصصرطان بصصا  -2

منشصصصا ناشصصصناخت   جصصصواب 

مطصصصر   IHC پصصصاتولوژی و

کنن   منشا اولی  تومورهای 

ذکصصصصر شصصصص   در سصصصصتون 

  صصروریون هصصا سصصیان یکا

  .است

  

جهصصصت تجصصصوی  داروی  -3

اورلیمصصصصوس در سصصصصرطان 

پسصصصتان ات صصصات رسصصص تور 

هورمصصونب مث صصت بصصا تسصصت 

IHC  روری است .  

 

ومورهای نوروان وکرین  کارسینویی  و ت

 تیموس:

داروی اورلیمصصصوس در تومورهصصصصای  -1

هصای و کارسینویی  ارگاننوروان وکرین 

در مصوارد مخت ف و تومورهای تیمصوس  

لیر وابصل جرا صب یصا متاسصتاتی  وابصل 

 .تجوی  است

 داروی اورلیمصصصصصصوس  در تومصصصصصصور -2

 پصصانکراس انسصصولینومای لیرمتاسصصتاتی 

در صصورت نیصاز بص   SSTRsفاو  بیان 

کنتصصر  عال صصش پصصی  از جرا صصب وابصصل 

 .است تجوی 

 

 

 

 

 :ک ی  تومور

  RCCداروی اورلیمصصصصصوس در  -1

در خصصد دو  یصصا عصصودکرد  متاسصصتاتی  

  



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

ز تجوی

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 .درمان وابل تجوی  است 

 

عصص   پیشصصرفت م نصصب بصصر 

  .ارای  گردد بیماری

داروی اورلیمصصصصوس  در  -4

یصصصصا مصصصصوارد متاسصصصصتاتی  

تا زمان پیشصرفت عودکرد  

بیمصصاری ط صصر نزصصر پ شصص  

  .است معالج وابل تجوی 

در ان یکاسصصصیون هصصصای  -5

خد دو  درمان  در صورتب 

ک  بیمار منع دریافت تمامب 

داروهای خد او  را داشصت  

باش   با صصال  ی  پ شص  

معالج داروی اورلیموس در 

خد او  درمان وابل تجصوی  

 است.

 

 ب خیمب تیرویی :

سصصصصصرطان داروی اورلیمصصصصصوس در  -1

تیروییصصصص  تمای یافتصصصص  )کارسصصصصینومای 

ی  فولیکصصصوزر و هرتصصصل سصصصل( پصصصاپیالر

پیشرفت  و یا متاستاتی  در صورت ع   

امکان جرا ب  رادیوتراپب و یص درمانب  

در صصورت پیشصرفت بیمصاری روی خصد 

او  درمصصصان سیسصصصتمی   در خصصصد دو  

وابصل درمان ب  صال  ی  پ ش  معصالج 

 .تجوی  است

 ب خیمب تیرویی :

داروی اورلیمصصوس   -1

سصصصرطان تیروییصصص  در 

در خصد او   فت تمای یا

درمصصصصان سیسصصصصتمی  

 .جای اهب ن ارد

داروی اورلیمصصوس   -2

سصصصرطان تیروییصصص  در 

 لیرتمای یافتصصصصصصصصصصص 

 .جای اهب ن ارد

 های هماتولوژی :ب خیمب

در لنفو  هوچکین داروی اورلیموس  -1

عودکرد  یا مقاو  ب  درمان وابل تجوی  

 است.

در داروی اورلیمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوس  -2

شترو  عودکرد  ماکروگ وبولینمب وال ن

 یا مقاو  ب  درمان وابل تجوی  است.

 

 سارکو  بافت نر :

سصارکو  بافصت داروی اورلیموس در  -1

  آنژیومیولی وما  PEComaنر  از نوع 

لنفانژیولیومیوماتوز و سایر سارکوماهای 

پیشرفت  و یصا متاسصتاتی   بصا صصال  ی  

 .وابل تجوی  استپ ش  معالج 
 

 



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

ز تجوی

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 

م صصتال بصص   مصصارانیاورلیمصصوس در ب داروی

تومصصور   رومصصا یوفیآنژیومیولی ومصصا  آنژ

سیسصصصصتش عصصصصص ب مرکصصصص ی از نصصصصوع 

آستروسصصیتو  سصصاب اپانصص یما  جاینصصت 

تصصصوبروس  ایصصص( و Giant Cellسصصصل)

  یکمصص  م   بصص  صصصال    یاسصصک روز

 پ ش  معالج وابل تجوی  است.

 

 BK نزر از ک  ش   ک ی  پیون  بیماران 

virus تسصت بصا)  دارنص  فعصا  عفونت 

PCR می ردد مشخص محیطب خون 

 در کصص  اسصصک روزی  تصصوبروس بیمصصاران

 آنژیومیولی صصو  تومصصور خصصود هایک یصص 

  .دارن

و  BK virusپیونصص  ک یصص  کودکصصان و 

 اسک روزی  توبروسآنژیو میولی وما و 

    dialysis encapsulatedدر

peritoneal  .نی  دارد 

     

 پیون  ک ی 

 پیون  ک  

 پیون  و  

 پیون  ری  

 

واکصصصصصصن  ازدیصصصصصصاد 

 ساسصصصصصصصیت بصصصصصصص  

اورولیمصصصصوس  سصصصصایر 

مشتقات راپامایسین یا 

سصصصصصصصایر اجصصصصصصص ای 

 فرموزسیون دارو.

 

پیونصصصصصصصص  ک یصصصصصصصص   -1 

 75/0)ب رگسصصصصصصصصصصا (: 

 گر  دو بار در روزمی ب

پیون  ک   )ب رگسا (:  -2

 گر  دو بار در روزمی ب 1

پیونصصصصصصصص  و صصصصصصصص   -3

 75/0)ب رگسصصصصصصصصصصا (: 

 گر  دو بار در روز بمی

پیون  ری  )ب رگسا (:  -4

گصر  می ب 5/1الب  75/0

 دو بار در روز

*در بیمصصصاران سیسصصصتی  

کننصصصص   فی صصصصروز دریافت

 2الصصب  25/1پیونصص  ریصص : 

گواهب پ ش  م نب بر نیاز  

 بیمار برای تجوی  دارو

 



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

ز تجوی

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

 گر  دو بار در روز می ب

 1پیونصص  ک یصص  )اطفصصا   -5

سصصصصصصصصا  و بصصصصصصصصازتر(: 

mg/m2/dose  8/0 

 دو بار در روز

 5/1دوز  صصصصصصصصصصص اکثر: 

ر  در هصصصر بصصصار گصصصمی ب

گصصر  در می ب 3مصصصر) )

 روز(

 

 

* شصصایان ذکصصر اسصصت کصص  

دوزهای ذکر ش   در باز  

دوز شصصصصصصصصصصصروع داروی 

اورولیمصصصصوس هسصصصصتن  و  

بنصصابر صصصال  ی  پ شصص   

امکصصان افصص ای  دوز بصصر 

اسصصاس نزصصر پ شصص  نیصص  

 وجود دارد

نصصصت سصصصاب استروسصصصیتومای سصصص و  ژا 

 اپان یما  در توبروس اسک روزی 

 

 

 تشنج مقاو  ناشب از 

 توبروس اسک روزی 

 

 

 

 

 

 

 

 سا  2سن زیر 

فقد در صورت ع   توانایب   

در برداشتن کامل تومور بصا 

 جرا ب ب  کار مب رود.

 

 

بصص  عنصصوان درمصصان کمکصصب 

افصص ود  شصص   بصص  داروهصصای 

 بیمار

در کودکصصان  تمصصا پصص  از 

سصصیون کامصل شصص ن واکسینا

 روتین شروع شود.

      توبروس اسک روزی 



 نام دارو
افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز

 شرط تجویز
محل 

ز تجوی

 دارو

دوز و تواتر مصرف 

 دارو
 شرایط تجویز هاتوصیه

تومورهصصصصای نروانصصصص وکرین دسصصصصت ا   

 ( :GINET)گوارک   

ک  واب یصت  GINETدر بیماران م تال ب  

رزکسصصصصیون ن ارنصصصص  و پیشصصصصرون   و 

متاسصصتاتی  مصصب باشصصن  ص بصصازخص در 

تومورهای لیر فانکشنا  در صصو رتیکص  

ابصل ب  درمانهای اولیص  پاسصن ن هنص  ص و

استفاد  مب باش . درمانهای اولی   شصامل 

انالوگهصصای سوماتواسصصتاتین و درمصصان بصصا 

رادیوای وتوپهصصای متصصصل بصص  انالوگهصصای 

 PEPTIDEسوماتواسصصصصصصتاتین )

RECEPTOR 

RADIOTHERAPY) 

 تومورهای نروان وکرین پانکراس : -2

در بیمصصصصصصاران م صصصصصصتال تومورهصصصصصصای 

نروانصص وکرین پصصانکراس کصص  لیصصر وابصصل 

و پیشصصصرون   بصصصود  و بصصص    رزکسصصصیون

درمانهای معمصو  پاسصن نمصب دهنص  بص  

عنوان یص  انتخصاب وابصل پیشصنهاد مصب 

باشصص  . ) خصوصصصا  در بیمصصاران م صصتال بصص  

انسولینوما أمصرا  بصا هی وگ یسصمب هصای 

 درمانمقاو  ب  

     



 
 
 
 

 (:او امات پاراک ینی  و ...) او امات مورد نیاز و ل از تجوی  دارو ●

 

 سطح س و  چ  کامل( های خونبCBC with differential ) 

   بررسب عم کرد ک 

  شامل کراتینین سر   پروتئین ادراری و(  بررسب عم کرد ک یBUN) 

  چ  سطح گ وک  سرمب ناشتا  پروفایل لی ی  و هموگ وبینA1c 

 ی  اوی ویروس زن  ( پی  از شروع درمان کامل شود.هاواکسیناسیون )واکسندور  کنن   اورولیموس  شود در بیماران اطفا  دریافتتوصی  مب 

  هفت  پ  از وطع  3هفت  پی  از شروع درمان با اورولیموس  واکسیناسیون انجا  شود. در لیر اینصورت  زز  است  2در صورت نیاز ب  دریافت واکسن های لیر زن   مانن  آنف وان ا  زز  است   اول

   شود.اورولیموس واکسیناسیون مج د انجا

 تست بارداری 

 وصی  ها: ت ●

  گازکتوز ممنوع است.-دریافت اورولیموس در بیماران م تال ب  ع   تحمل گازکتوز  کم ود مادرزادی زکتاز یا سوء جذب گ وک 

 های  اوی ویروس زن   در طو  رمان کامل شود. همچنین دریافت واکسنهای  اوی ویروس زن  ( پی  از شروع دکنن   اورولیموس  واکسیناسیون )واکسنشود در بیماران اطفا  دریافتتوصی  مب

 کنن   اورولیموس ممنوع است.درمان و م ت کوتاهب پ  از آن در تمامب بیماران دریافت

  شود.هفت  پ  از آخرین دوز توصی  نمب 2دریافت اورولیموس در دوران شیردهب و تا 

 کنن   اورولیموس در خطر ابتال ب  عفونت همچنین بیماران دریافت جم   پنومونب یا فی روز لیرعفونب یا بیماری ریوی بینابینب شود. اورولیموس ممکن است باعث عال ش تنفسب ازPneumocystis pneumonia 

(PCP) های پروفیالکسب باش .هستن  ک  ممکن است بنابر صال  ی  پ ش  نیاز ب  دریافت درمان 

 های موتر پیش یری از بارداری استفاد  کنن .هفت  پ  از آخرین دوز  از روک 8لیموس ک  در سنین باروری ورار دارن   زز  است در طو  درمان با اورولیموس و ب  م ت کنن   اوروهای دریافتخانش 

 های موتر پیش یری از بارداری هفت  پ  از آخرین دوز  از روک 4ولیموس و ب  م ت ها در سنین باروری ورار دارد  زز  است در طو  دور  درمان با اورکنن   اورولیموس ک  همسر آنآوایان دریافت

 استفاد  کنن .

  خصص و   عال مب مثل درد وفس  سین   ت   و    تن ب نف   شواه  بروز تروم وس های وری ی و آم ولب ری  و سنکوپ بررسب شود و در صورت وجود ب  متدر وی یتهای بیمار توسد پ ش  معالج

ون  خون  درمان نوار و   از بیمار گرفت  شود و فشار خون بیمار ان از  گیری شود و ون  خون ناشتا و پروفایل چربب چ  شود. س   س  ما  پ  از آنو عروق ارجاع شود. توصی  میشود و ل از شروع 



ک  ود پ  از آن ب  صورت سالیان  چ  شود. در صورتیک  داروهایب ب  صورت هم مان استفاد  میشون  ناشتا و پروفایل چربب تکرار ش   و فشار خون ان از  گیری شود و در صورتب ک  مشک ب ن 

ان مناس  د درمتوصی  میشود دفعات چ  ون  خون ناشتا اف ای  یابن .در صورتیک  ون  خون  فشار خون و یا پروفایل چربب بیمار در هر مر    لیر ط یعب بو  دارن ریس  اف ای  ون  خون را بهمرا  

در صورت نیاز ب  استفاد  از این دست  دارویب ب  صورت هم مان  توج  بیشتری ب  عوارض این داروها از جم   اف ای    ACE- Inhibitorانجا  شود. با توج  ب  ت اخل دارویب با داروهای دست  

 آنژیواد  شود.ریس  

 ان ارد ممکن است از این دارو استفاد  شود.در ه اتیت خود ایمنب در موارد نادر مقاو  ب  درمانهای است 
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