
 

 

 

 

 

                                                                             

       معاونت درمان           

             

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داروی راهنمای تجوزی  
  

کلیب   اپلبوسی
 

 

 

1401تابستان    

 

 



 

2 
 

:نیو تدو میتنظ  

 دکتر قاسم جان بابایی .1

 دکتر مهدی شادنوش  .2

 دکتر نسرین بیات  .3

 دکتر صالح صندوقداران .4

 دکتر فرزانه اشرفی .5

 خانم زهرا سعیدی .6

 )به ترتیب حروف الفبا(:با همکاری 

 دکتر زینب آبیار .1

 دکتر علی باسی .2

 دکتر علیرضا رضوانی .3

 دکتر نازنین رهنما .4

 دکتر رهام سالک .5

 دکتر شراره سیفی .6

 دکتر محمد فرانوش .7

 دکتر مونا ملک زاده .8

 دکتر لیال مودب شعار .9

 دکتر سید اسداله موسوی .10

 دکتر ساناز بخشنده .11

 مرجان مستشار نظامی .12

 آزاده حقیقی .13

 

 

:ینظارت فن تحت  

و تدوین راهنماهاي سالمت تدوین استاندارد  گروه  

و تعرفه سالمت ياستانداردساز ،يفن آور یابیارز دفتر  

  دکتر سید موسی طباطبایی لطفی، دکتر ساناز بخشنده
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 بسمه تعالی

  داروي پالبوسیکلیب راهنماي تجویز

کاربرد  نام دارو

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز دارو

دوز و تواتر  شرط تجویز دارو

 مصرف دارو

تجویزشرایط   

 کنترااندیکاسیون اندیکاسیون

  پالبوسیکلیب

 

Palbociclib 
 

 

 بستری

 سرپایی

بستری 

 موقت

فووووووووووووو  *

تخصووخ نووو  

و سوووووووور ا  

 بالغین

 

 متخصووووووخ*

 تراپیرادیو

 آنکولووووو ی و 

 

 

کانسوووور پسووووتا    مووووارینوووول اوم درمووووا  ب در  -1

دادت شوو ت رورمووو  م بووت  خیتووا ت ت ووخ کیمتاسووتات

 یمنف HER2و 

 کاربرد دارد: ریا  موارد   یکیوجود  درصورت

کریووووو  بووووو و  شووووووار    اح وووووایی متاسوووووتا  -

 (visceral crisisاح ایی)

 عالمت دارو  عیوس یاستخوان یوجود متاستا را -

 کیکانسووور پسوووتا  متاسوووتات   مووواریدر درموووا  ب -2

درصوووورت وجوووود  یمنفووو HER2رورموووو  م بوووت و 

 حساس به رورمو  کاربرد دارد. یماریب

حسووواس بوووه رورموووو  عبوووارت اسوووت ا     یمووواری)ب

بعوو  ا  ق ووع   ووتریب ایووسووام و  کیوومتاسووتا   شی ایووپ

 ادجوانت( یرورمو  درمان

وجووووووووووووود *

حساسووویت بوووه  

 دارو

بوووووووارداری و *

 1شیر دری

نارسوووایی  در*

کبوو ی نیووا  بووه  

تنظووووووووی  دو  

 2دارد.

میلووووووووی  125

گووورو رو انوووه  

رو ،  21بووورای 

 در دورت رووووای

 3رو ت 28

 

  در دارو ایووووووووووون-1

 در postmenopausalبووویوووموووارا 

  توورکوویووب بووا  یووکووی ا  دارورووای   

aromatase inhibitor(AI)    ستفادت ا

 .می شود

 pre- perimenopausalدر بیمارا   -2

female    با   Gn Rh Agonistدر ترکیب 

 .استفادت می شود  AIو 

تک دارویی         -3 ما    به صوووورت در

 کاربرد ن ارد.

  وورفتیکووه سوواب ه پ  یموواریدر ب -4

دارو را  نیوودرمووا  بووا ا  نیحوو یموواریب

ادامووه مصوور   ایووداشووته اسووت، تکوورار 

 شود. ینم هیتوص
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کاربرد  نام دارو

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز دارو

دوز و تواتر  شرط تجویز دارو

 مصرف دارو

تجویزشرایط   

 کنترااندیکاسیون اندیکاسیون

 کیکانسووور پسوووتا  متاسوووتات   مووواریدر درموووا  ب -3

درصوووورت وجوووود  یمنفووو HER2رورموووو  م بوووت و 

 یماریب

 نیدرموا  انوو وکر  رییو بوه رورموو  رمورات بوا تغ     م واوو 

 کاربرد دارد.

 شی ایووم وواوو بووه رورمووو  عبووارت اسووت ا  پ یموواری)ب

 ایوووادجوانووت و   یرورمووو  درموووان  نیمتاسووتا  در حووو 

 یق ووع رورمووو  درمووان   سووام بعوو  ا   کیووکمتوور ا  

 ادجوانت(

 

 

 


