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بدخیمیهای پســــتان را میتوان با طیفی از آزمایش های بالینی و آسیب شناختی بررسی نمود. با این که این آزمایش ها میتوانند تا حدی اطالعاتی در 

مورد پیش آگـهی (خـطر عـود مـجدد سـرطان پســــتان) و اطـلـاعات پیش بینی کننده طی روند درمان (پاسخ به درمـان بیمار) را ارائه دهند، ولی دقت 

اطالعات بدست آمده از آنها محدود می باشد.

برای نخســــتین بار، دسته بندی مولکولی سرطان پســــتان بر اساس الگوهای فعالیت ١٧۵٣ ژن در سال ٢٠٠٠ پیشـــــنهاد و معرفی شد . این مطالعه ١

توانســت با موفقیت، چهار الگوی متمایز و اختصــاصی از فعالیت ژنتیکی یا "دسته بندی مولکولی" را در بافت بدخیم پســتان شناسایی و دسته بندی 

کند. بر این اساس تومورهای پستانی به چهار دسته لومینال A، لومینال HER2-enriched ،B و همچنین تومورهای شبه Basal تقسیم شدند. 

پس از انتشار نتایج این مطالعه، تا به امروز دسته بندی مذکور دربیش ٢۵٠٠ مقاله PubMed و در بیش از ٨٠ مطالعه بالینی آینده نگر بر روی سرطان 

پستان ، به منظور تحقیق و مدیریت سرطان پستان مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفته است.

دسته بندی مولکولی سرطان پستان

آزمایش های بیان ژن

به طور معمول بـــــرای طـــــراحـــــی یک آزمایش بیان ژن در ابتدا از تعدادی نمونه اولیه به منظور یافتن الگوی بیان ژنـــــی متمایــــــز کننده نمونه ها از 

یکدیگراستفــــاده شده و سپس دقت تمایزدهندگی الگوی بیــان ژنی یافت شده در تعــدادی نـمونه مستقل ازنمـــونه های اولیه مورد ارزیابی قـــرار

 می گیرد. مرحله بعدی ارزیابی تکرار پذیری و ثبات آزمایش بیان ژن طراحی شده می باشد تا بتوان از آن به عنوان یک تست تشخیصی استفاده نمود.

همان چهار دسته مولکولی سرطان پسـتان را میتوان با زیر مجموعه ای از  فقط ۵٠ ژن (به نام 'PAM50) به طور قابل اعتماد و با بهرهگیری از متدهای  
تجزیه و تحلیل مولکولی به طور سادهتر و کاربردیتری شناسایی نمود. کارایی استفاده از مجموعه ژنهای PAM50در بیش از ١٢٠ مقاله تخصـصــی به  

٢ . اثبات رسیده است

در این آزمایش، الـگوهای فـعالـیت ژنتیـکی سلـول های سرطانی برای پیش بینی دقیق و شخصی محـور مـیزان خـطرعود مجـدد سرطان در بیماران مورد 

سنـجش قرار میگیرد. آزمایش                        از توان بســیار باالیی در ارائه اطالعات دقیق به منظور اتخاذ تصــمیمات درمانی مؤثر برای بیماران دارای 

سرطان پستان برخوردار می باشد.

محققین طیفی از الگوهای عملکرد ژنتیکی را در تومورهای پســتان مشــخص نموده اند که بر اساس این الگوها، تومورهای پســـتان را می توان به چهار 

دســته مولکولی مجزا دســته بندی نمود. این دســته بندی مولکولی از آن جهت حائز اهمیت می باشــد که هر یک از این چهار الگوی ژنتیکی به صــورت 

مشخص با میزان خطر عود مجدد سرطان پسـتان و از آن مهمتر، با میزان پاسخ به شیمی درمانی درارتباط می باشند. اهمیت و ضرورت بهره گیری از این 

الگوهای ژنتیکی در درمان سرطان پستان در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است.

                       آزمایشی به منظور تعیین پیش آگهی و نیاز به شیمی درمانی برای سرطان پستان میباشد.

عالوه بر این، کارامد بودن بهره گیری از                       به وسیله مجامع مستقل تخصصی و نظارتی بین المللی تایید شده است. 

                       با بـهـره گـیـری از ایـن اطالعات ژنـتـیکی کـمک شـایـانـی بـه متخصصـین در تـعـیین ضـرورت انجـام شـیمی درمـانی ویـا عـدم نیــــاز به آن  

می نماید.

دقت پیش بینی                       در تعیین میزان خطر عود مجدد سرطان و تعیین نوع درمان بوسیله تعداد زیادی از پژوهشهای مسـتقل بر روی هزاران 

خانم دارای سرطان پســتان به اثبات رسیده است. نتایج حاصل از این پژوهشها به طور واضح نشــان داده اند که                       در مقایســـه با سایر 

آزمایشهای ژنتیکی مشـابه، از اطمینان و دقت باالتری در تعیین این الگوهای عملکرد ژنی و از آن مهمتر در پیش بینی خطرعود مجدد سرطان برخوردار 

است. این مطالعات  نشان میدهند که                        اطالعات قابل اطمینانتری برای تصمیم گیری در خصـوص نحوه درمان سرطان در اختیار شما قرار 

میدهد.
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 اساس آزمایش

آزمایش                       روشی نوین برای آنالیز مجموعه ژنهای PAM50 است که در مقایســــــــــــــه با آزمایشهای مبتنی بر PCR از دقت باالتری در 

ســنجش و آنالیز مولکولی این ژنها برخوردار میباشــد. تکنولوژی بکار رفته در این آزمایش موجب شـــده اســـت که                      در شـــرایط مختلف 
. از جمله مهمترین مزایای این روش میتوان به قابلیت انجام بر روی طیف  گســــتردهای از نمونههای ٣ آزمایشـــگاهی از عملکرد مناسبی برخوردارباشد

بیماران (همچون بلوکهای FFPE) بدسـت آمده از نواحی مختلف بافت تومورال اشـاره نمود. همچنین بر خالف سـایر روشهای رایج، نتایج حاصـل از 

این روش تحت تاثیرعوامل بیولوژیک و ساختاری تومورهمچون گرید بدخیمی(Tumour Grade)، ویژگیهای هیســتوپاتولوژی تومور، ابعاد تومور و 

یا ســن بیمار قرار نمیگیرد. برای انجام این آزمایش میتوان از بلوکهای پارافینه بافت تومور (FFPE) که به طور معمول در بیماران ســــرطانی تهیه 

می شــــود، اســــتفاده نمود. این آزمایش از قابلیت تکرارپذیری باالیی بر روی یک نمونه واحد برخوردار می باشـــــد. عالوه براین نتیجه آزمایش تحت 

تأثیروجود خون یا نواحی نکروتیک در بافت تومورقرار نمی گیرد. همچنین آزمایش با وجود سرطان درجا (DCIS) و یا تا ٧٠٪ سلول نرمال با دقت باال 
. دراین روش بدون نیاز به افزایش تــعداد کپی های mRNA تــــوسط PCR ، سطح بیان ژنهای مورد نظر به طور مســـــتقیم و با ۴ قابل انجام می باشد

استفاده از روش دیجیتال بررسی و ارزیابی میشود.

در این روش، عالوه بر ارائه اطالعات مربوط به دسـته بندی مولکولی تومور، آزمایش قادر به ارائه اطالعات خاص هر بیمار می باشــد. خطر عود برای یک 

شاخص ROR مشخص همانطور که در شکل روبرو نشان داده شده است با درگیری گره های لنفاوی مرتبط می باشد.

آزمایش                       یک گام فراتر رفته و  شاخصی اختصاصی به منظور تخمین خطر عود مجدد (ROR) سرطان پستان برای هر بیمار تعیین میکند. 

شاخص ROR به طور کلی از طریق محاسبه مجموع ضرایب همبســـــتگی ژنها در هر نمونه بافت تومور با هر یک از نمونه های مرجع و همچنین ضریب 

همبستگی هر یک از ژن های (در میان تمام زیرمجموعه ها) مرتبط با تکثیر و رشد تومور بعالوه سایز تومور تخمین زده میشود.

اطالعات ارائه شده به وسیله آزمایش 

به طور کلی                      میزان فعالیت ۵٠ ژن را در بافت تومورال بیماران اندازه گیری میکند. بر اســـــــــاس الگوی بیان این ۵٠ ژن، هر تومور به یک 

دسته مولکولی مشــخص طبقه بندی میشود. دسته بندی مولکولی مشــخص شده، اساس و پایه تعیین پیش آگهی و پیش بینی روند درمان بیماران 

شکل ١: ارتباط شاخص ROR با احتمال خطرعود مجدد سرطان دوردست طی ١٠ سال پس از تشخیص می باشد.

اولیه در بیماران بدون درگیــری غدد لنفاوی در مقــایسه با بیـــماران دارای ١‐٣ غده لنفـــاوی درگیر 

تمایز بین اطالعات فردی از اطالعات بر اساس دسته بندی مولکولی از اهمیت باالیی برخـوردار می باشد، چراکه تفسیر آزمـــایش                       

ببببببببببببب می تواند بر اساس اطالعات گروهی باشد مثل پیامدهای یک دسته مولکولی خــاص و یا اینکه بر اســاس اطالعات 

فردی باشد مثل شاخص ROR ویا هردو.

۴۵

Node negative

Node positives (1-3 positive nodes)
1

0
-Y

e
a

r 
P

re
d

ic
te

d
 R

is
k
 o

f 
D

is
ta

n
t 

R
e

c
u

rr
e

n
c
e

 (
%

)

RORRORROR

100

80

60

40

20

0

200 40 60 80 100

                         دارای مجوز قانونی در اروپا (CE-Mark) ، کانادا، ایاالت متحده آمریکا (FDA) و استرالیا (TGA) میباشد. 



 عملکرد شـاخص ROR و تعیین دسـته بندی مولکولی براسـاس شــاخص PAM50 و یا                      ،در شــرایط متعددی مورد ارزیابی و ســنجش قرار گرفته 

است.  عملکرد یکسان شاخص  PAM50 و                       در بانوان یائسه دارای سرطان پستان در مراحل اولیه و حسـاس به هورمون ، به طور کامل بررسی و 

تایید شـده اسـت و مورد اسـتناد FDA برای تایید عملکرد آزمایش                       در بیماران با این شــرایط بوده اســت. با توجه به ثبات و قابلیت تکرارپذیری                             

ییییییییییییی، این آزمایش نه تنها میتواند کارایی معادل شــاخص PAM50 در کلینیک را داشــته باشــد بلکه انتظار می رود                       از کارایی باالتری 

نسبت به  PAM50 و سایر آزمایشات موجود برخوردار باشد. 

دقت و کارایی
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شکل ٢: مقایســـه احتمال بقاء ١٠ ساله بدون عود مجدد سرطان بین بیماران با دسته بندی های مولکولی متفاوت سرطان 

پستان

 ROR شکل ٣: مقایسـه احتمال بقاء ١٠ ساله بدون عود مجدد سرطان بین بیماران دسته بندی شده بر اســاس شاخص

در سه دسته با خطر عود کم، متوسط و زیاد. 

سرطان پستان به طورعام (بدون درمان سیستمیک)

پارکر و همکارانش مطالعهای بر روی ٧۶١ خانم دارای سرطان پســـــــتان از پنج گروه مطالعاتی مختلف انجام دادند. بیماران  دراین مطالعه ها دارای تومورهای با ٢

شاخص های پاتولوژیک ، Grade واندازه متفاوت وهمچنین قبل و یا بعد از دوره یائسگی بودند.در این مطالعه تفاوت بسیار معنی داری در ریسـک عود مجدد 

سرطان (پیش آگهی تعیین شده با استفاده از آزمایش PAM50) در دسته های مولکولی مختلف مشاهده گردید.  

در این مطالعه، بر اساس آزمایش PAM50 و شاخص ROR بیماران را به سه گروه کم خطر، خطر متوسط و پر خطر تقسیم بندی کردند. میـزان مشـاهده شده 

عود بیماری در میان این سه گروه به طور قابل توجه و معنی داری متفاوت بود.

۶٧٧



سرطان پستان در دوره پیش از یائسگی

در این مجموعه از مطالعات، دقت اطالعات پیش آگهی ارائه شده توسط شاخص ROR به اثبات رسیده است.  همچنین دسته بندی مولکولی مشـخص 

. این ١١ شده توسط PAM50 در این مطالعات، گروهی از بیماران را که به هورمون درمانی جواب می دهند را مشــــــــــــخص کرده است(شکل شماره ۶)

درحالی است که دسته بندی با استفاده از روش ایمیونوهیستوشیمی  (IHC)قادر به تشخیص دقیق این گروه از بیماران  نبوده است.

سه مطالعه مجزا  عملکرد آزمایش PAM50 جهت مدیریت درمـــان بیماران مبتال به ســرطان پستـــان پیش از یائسگی را مورد بررسی قرار  داده اند. 

IHC و PAM50  شکل ۶: تأثیرتاموکسیفن در کاهش ریسک عود مجدد سرطان پستان بر اساس دسته بندی مولکولی تعیین شده توسط

.

در مـــطالعه مجزای دیگری، تــعیین دسته بندی مولکــولی توسط PAM50 گــروهی را(HER2 -enriched) مشـــخص کرد که درمقـــایســــه با بقیه 

.دستــه بندی مـــولکـــولی تومـورهای پســتان  بوسیلـه PAM50 و تعییــن وضـعیت  HER2 با ١٢ گـروه ها پــاسخ بهتـری به آنتراســـایکلین می دهند

١۴ . ١٢ و روش ایمیونوهیستوشیمی نتایج مستقلی را در پیش بینی پاسخ به درمان نشان می دهند  

٨٩

همانطور که در قبل ذکر شد، دقت آزمایش                       توسط تعداد زیادی از مطالعات علمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مطالعات بیشـــتر شامل 

بررسی بیماران مبتال به مراحل ابتدایی سرطان پسـتان که حسـاس به هورمون درمانی بوده و در دوره بعد از یائسـگی قرار داشتهاند می باشند. مطالعه 

٧و٨ Vancouver ، کـارازمایی ATAC و کـارازمایی ABCSG8، عملـکرد دســـته بنـدی مولـکولـی و شــــاخص ROR در ارائـه اطـالعات ٣و۵ کـوهورت 

بالینی در زمینه پیش آگهی سرطان پستان را به اثبات رسانده اند. 

 

 اطالعات پیش آگهی حاصل از آزمایش                       در بیماران مبتال به سرطان پستان، احتمال عود مجدد در فاصله ۵ تا ١٠ سال پس از تشخیص اولیه را 

مشـخص  می کند. چنین اطالعاتی در بیماران مبتال به سرطان پسـتان میتواند از ارزش بــاالیی  جهت مشــــخص نمودن طول دوره  هورمون درمانی در ٩و١٠

آنها برخوردار باشد. 

سرطان پستان  بعد از یائسگی
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شکل 4: مقایسه درصد بیماران مبتال به سرطان پستان از نوع 

لومینال A و لومینال  Bکه در طول ١٠ سال پس از تشـــــــخیص 

اولیه زنده مانده اند.

شکل ۵: درصد عود دوردست گزارش شده برای بیماران مبتال 

به سرطان پســــتان در طول ١٠ سال پس از تشـــــخیص اولیه. 

بیماران بر اساس شاخص RORدر سه دسته با ریســـــک کم، 

.٩و١٠ متوسط و باال تقسیم گردیده اند



١٠

شیمی درمانی نئوادجوانت

در یک گروه از بیماران که شیمی درمانی نئوادجوانت دریافت کرده بودند، احتمال خطر نسبی عود مجدد در بیمارانی که دسته بندی با  PAM50 ، نوع 

مولکولی سرطان سینه آنها را لومینال B  مشخص کرده بود ٩ برابر بیماران با نوع مولکولی لومینالA  بود.١٣

در یک مطالعه  که از شیمی درمانی نئوادجوانت ترکیبی برای بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده شده بود، دسته بندی مولکولی تومورها قابلیت 

تقسیم بندی بیماران بر اساس پاسخ به درمان آنها را داشت .٢

Prosigna subtype Odds ratio of response P-value

Luminal A 1 reference

Luminal B 3.0 0.02

HER2-enriched 1.9 0.13

Basal-like 2.4 0.04

جدول ١: مقایسه پاسخ به شیمی درمانی نئوادجوانت بر اساس دسته بندی مولکولی تومورهای پستان

+ - A مشــخص گردید که بیماران مبتال به نوع مولکولی لومینال ER /HER2 در یک مطالعه شیمی درمانی نئوادجوانت برروی بیماران با سرطان پسـتان 

١۵. که توسط آزمایش                        تعیین شده بودند به نسبت انواع دیگر از احتمال پاسخ به درمان کمتری برخوردار خواهند بود 

جدول ٢: مقایسه پاسخ به شیمی درمانی نئوادجوانت بر اساس دسته بندی مولکولی تومورهای پستان

Prosigna subtype Odds ratio of response P-value

Luminal A 0.34 0.04

Other subtypes reference

١١



سایر آزمایشات مبتنی بر بررسی بیان ژن

سه آزمایش دیگر مبتنی بر بررسی بیان ژن جهت تعیین پیش آگهی در بیماران مبتال به سرطان پســـتان با بهره گیری از نمونههای فریز شده تومور ویا 

بلوک های پارافینی تومور (FFPE ) وجود دارد. جدول زیر به مقایسه کارایی این آزمایش ها در مقایسه با آزمایش                       پرداخته است. 

Data from companies’ literature

Comparator Prosigna Oncotype Dx Endopredict

Methodology NanoString (digital) PCR (analog) PCR (analog)

Intrinsic subtype Yes No No

Prediction by subtype Yes No No

Accuracy versus IHC/clinical scores Better7 Worse/same7 Better19

Accuracy of risk prediction vs Oncotype DX Better7 Reference Unknown

% patients at intermediate risk (ATAC trial)7 24% 33% Not studied

MammaPrint

PCR (analog)

No

No

Better

Unknown

Not Studied

١٢١٣

در مطالعات دیگر نیز آزمایش  PAM50 که اساس آزمایش                        می باشد مورد بررسی و مقایســـــه با روش ایمیونوهیســـــتوشیمی و سایر 

شاخصهای بالینی قرار گرفت که نتایج آن به وضوح نشـان دهنده دقت باالتر آزمایش PAM50در تعیین پیش آگهی ١٠ ساله سرطان پسـتان در قبل 

١١ . ٢، ٣ و و یا بعد از یائسگی  می باشد  

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8

ATAC node–

c-statistic

Prosigna

IHC4

CTS

ODx

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8

ATAC node-/HER2-

c-statistic

Prosigna

IHC4

CTS

ODx

شکل ٨: مقایسه دقت آزمایشهای مختلف در پیش بینی وقوع مجدد دور دست ١٠ ساله سرطان پستان در بیماران بدون درگیری غدد لنفاوی

سایر آزمایشات جهت تعیین  دسته بندی مولکولی سرطان پستان

 ترکیبی از آزمایش های ایمیونوهیســـــــــتوشیمی  شامل HER2 ،PR ،ER و Ki67 بعنوان روشی جایگزین برای تعیین دسته بندی مولکولی سرطان 

پسـتان پیشـنهاد شده است   .اگرچه سهولت در  انجام آزمایش های ایمیونوهیسـتوشیمی  از اصلیترین مزیت این روش محسـوب میشود اما نتایج ١۶

حاصل از مطالعات نشان دهنده عدم مطابقت نتایج حاصل از ایمیونوهیسـتوشیمی با آزمایش  PAM50مبتنی بر بررسی بیان ژن میباشد. در بررسی 

نتایج حاصل از سه کارازمایی بالینی مجزا با هدف تعیین و مقایسه  دسته بندی تومورهای پستان  با دوروش ایمیونوهیسـتوشیمی و  PAM50 ، یک 

عدم همخوانی قابل توجهی مابین نتایج حاصل از این دو روش مالحظه گردید . روش ایمیونوهیســتوشیمی ازتکرارپذیری بســیار کمتری نســـبت به      ١٧

٨ . ب                    در بین آزمایشگاه های مختلف و یا حتی در اندازه گیری های جداگانه برای یک نمونه در یک آزمایشگاه برخوردار می باشد

IHC Luminal A Luminal B HER2-enriched Basal-like IHC disagrees with PAM50

Luminal A 477 16 3 6 5%

Lumina B 346 39 8 15 6%

HER2-enriched 102 69 87 48 72%

Basal-like 8 0 6 207 6%

PAM50 disagrees with IHC 12% 69% 16% 25% 1,437

IHC و PAM50 جدول ٣: مقایسه دسته بندی مولکولی سرطان پستان بر اساس

سایر عوامل موثر بر ریسک عود مجدد

به طور کلی توانایی یک متغیر پیوسته، مثل نمره عود مجدد، برای پیش بینی یک  واقعه دوحالتی ، مثل وقوع عود دور دست ١٠ سـاله، بوسـیله منحنی 

ROC ارزیابی می گردد. در این روش سطح زیر منحنی (c-statistic) به عنوان قدرت تشخیصی آزمایش محسوب می شود. 

شکل شماره ٨ کـه برگرفته شده از کارازمـایی بالیـنی TransATAC میباشد، مقایســــه  c-statistics یا هـمـان سـطح زیـر منحنی ROC حـاصل از 

آزمایش                       با سایر روش های رایج را نشان می دهد. این نمودار قدرت افتراق آزمایش  ایمیونوهیسـتوشیمی  ترکیبی HER2 ،PR ،ER و 

Ki67 (IHC4) با ترکیب تعداد گرههای لنفاوی درگیر، Grade، ســایز تومور و ســن بیمار  (Clinical Treatment Score , CTS) و نهایتا آزمایش 
۶ . OncotypeDX (ODx)  را در مقایسه با آزمایش                        برروی بیماران مبتال به سرطان پستان فاقد گرههای لنفاوی درگیر نشـان می دهد 

این نمودار مبین این اصل است که آزمایش                        فراتر از آزمایشـات پیش از خود و با دقت باالتری قادر به تبیین یک پیش آگهی و پیش بینی 

عود بیماران مبتال به سرطان پستان فاقد گرههای لنفاوی درگیر می باشد. 
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                       نســبت به سایر آزمایشـــات ژنتیکی و همچنین ایمیونوهیســـتوشـیمی از سطـح دقـت و درجه اعتمـاد باالتری برخـوردار بوده و همچنین 

اطالعات بیشتری را در اختیار کادر درمانی بیماران قرار می دهد.

آزمایش                       جهت تسـهیل در اتخاذ یک تصـمیم مناسب برای شیمی درمانی نئوادجوانت، شیمی درمانی ادجوانت، هورمون درمانی ادجوانت 

تعریف شده است. مطالعات انجام شده برروی مجموعهای از بیماران مبتال به سرطان پــستان در دورههای قبل و بعد از یـــائسگی بودهاند. آزمــــایش

مورد استفاده آزمایش                       شامل بیمارانی که معیارهای بالینی آنها مبین ریسـک پایین عود مجدد میباشد نیزمیگردد. یک مطالعه بالینی 

برروی بیماران مبتال به سرطان پسـتان بعد از دوره یائســگی با احتمال خطر پایین عود مجدد، مشــخص کرد که پس از انجام آزمایش                       یک 

١٠. سوم از آن بیماران دارای احتمال خطر باالی عود مجدد بودند 

اگر چه هزینه آزمایش                       باال می باشد ولی وقتی آن را با هــزینه مســــتقیم شیمی درمــانی های غیر ضـــروری که در صورت عدم انجام این 

آزمایش به بیمار تحمیل خواهد شد مقایسه کنیم و هزینه های غیر مستقیم ناشی از شیمی درمانی را به آن اضافه کنیم درخواهیم یافت که استفاده 

از این آزمایش کامال مقرون به صرفه می باشد. ٢٣ 

استفاده از آزمایش 

مطالعات متعددی برای بررسی عملکرد آزمایش                       در پیش بینی پاسخ به درمان بیماران مبتال به سرطان پســتان انجام شده است. در حالی 

که فقط یک مطالعه جهت بررسی عملکرد آزمایش Endopredict  در پیش بینی پاسخ به درمان بر روی بیماران تحت شـیمی درمانی نئوادجوانت وجود 

دارد .٢٠  

شـواهد علمی حاصـل از مطالعه کوهورت NSABP-20 که مورد اسـتناد برای ارزیابی عملکرد آزمایش Oncotype DX در پیش بینی پاسـخ به درمان 

. در این مطالعه کوهورت برای طراحی وارزیابی آزمایش Oncotype DX  از یک گروه بیمار یکسان  استفاده ٢١ قرار می گیرد مورد تردید جدی می باشند 

شده است.

همانطور که اشـاره شـد مجموعه بیماران مورد اسـتفاده برای طراحی یک آزمایش بررسـی بیان ژن باید از بیماران مورد اسـتفاده در ارزیابی آن آزمایش 

مجزا باشند. بررسی این مطالعه نشـــــــــان داده است که آزمایش Oncotype DX در مجموعه بیماران مورد استفاده در ارزیابی این آزمایش عملکرد 

.مطالعات دیگری نیز که عملکرد قابل قبولی ازآزمایش Oncotype DX در پیش بینی پاسخ به درمان نشــــــــــان داده اند ازسایر ٢٢ قابل قبولی ندارد 

شاخصهای بالینی در ترکیب با نتایج Oncotype DX استفاده کرده اند که دوباره ارزش بالینی این تست به تنهایی را زیر سوال می برد.   

١۴١۵
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