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 هاي پژوهشينتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

 
هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و    (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش 

دهندگان خدمات مراقبتي و ...( گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه) از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميم ذينفعان

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

 دانش تكميل نمايند.

 

 الف: مشخصات طرح:

در مقايسه با  کسي( با الکترون و با اشعه اIORTحين جراحي ) يوتراپيارزيابي فناوري سالمت راد :عنوان كامل طرح

 ( در سرطان پستانEBRTاستاندارد ) يخارج يوتراپيراد

 جالل عربلو :طرح مدير اجرايي

 زيدکتر عز ان،يکتر پرستو حاجد وسفوند،ي يمان پور،يعل ديوح ،ييرزايرضا م ديدکتر حم ساير مجريان و همكاران:

 رضاپور

 

 

از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور )؟ هستند يچه کسانو ذينغعان مخاطبان طرح شما  :ب

 (نمايد.شود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده يگفته م ي)گروه مخاطب به فرد يا گروهدقيق توضيح دهيد.

 

استفاده از نتايج مربوط به هزينه يابي در راستاي : سالمت معاونت درمان راريابي فناوري ،تدوين استاندارد .تعرفهدفت  

 تدوين تعرفه خدمات مربطه و نيز در صورت لزوم تصميم گيري در خصوص صدور مجوزهاي مربوطه
 

 گيرندگانسياستگزاران و تصميم  

 

 شرکت هاي دارويي و تجهيزاتي  

 

 سازمان غذا و دارو  

 

 ساير مخاطبين)نام ببريد(   

استفاده در نتايج مطالعه در راستاي : سازمان هاي بيمه سالمت مانند سازمان بيمه تامين اجتماعي، بيمه نيروهاي مسلح

 تصميم گيري پوشش بيمه اي فناوري مورد مطالعه و تدوين گايدالين هاي مربوطه
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 :کلمه( 011)حداکثر  را ذکر کنيد پژوهش دامنه :ج

 ي مبتال به سرطان پستانسرطان زنان  جمعيت : .1

 يجراح نيح يوتراپيكاربرد راد مداخله : .2

 مرسوم يهاروش ريسا اياستاندارد  يخارج يوتراپيراد مقايسه گر : .3

 اثربخشي-ي، هزينهو اثربخش يمنيا يامدهايپ پيامد : .4

 1335سال  زمان مطالعه : .5

 مرور نظام مند و مطالعه ميداني در بيمارستان شهداي تجريش حل مطالعه :م .6

 

 کلمه( 611)حداکثر  زير را پاسخ دهيد: سواالت د

گري اشعه در يك جلسه و در  21تا  11روش مقدار  نياست. در ا ياز پرتودرمان يديروش جد  يعمل جراح نيح يوتراپيراد

سرطان است.  يها يماريب تيريدر مد يطوالن يسابقه ا يدارا IORT. شودييع محين عمل جراحي در تومور يا بستر آن توز

عود مجدد قرار دارد.  ياست كه در معرض خطر باال يكوچك هيبه ناح مياز اشعه به طور مستق ييارائه دوز باال IORTهدف از 

معموال  IORTشود. محافظت  يرورض ريغ يهابدن از اشعه گريد يدهد تا نواح ياجازه م يعمل جراح نيتابش اشعه در ح

 يدرمان يميو ش يجراح ،يجو راجعه همراه با تابش پرتو خار يموضع شرفتهيدر سرطان پستان پ ياز درمان چند تخصص يجزئ

قرار دارند  هيكه در مراحل اول ييتواند در سرطان ها يم نيهمچن IORT ر،ياخ يروند رو به رشد در سال ها كياست. به عنوان 

از  يارياز بس يچند تخصص تيريدر مد يو محتمل ديمف يفناور  IORTپروستات و سرطان پستان استفاده شود.مانند 

 يمغز يدر درمان تومورها IORTاست.  ازيآن مورد ن قيدق يايمزا زانيم نييتع يبرا يشتريمطالعات ب اماتوپر است.  يتومورها

و راجعه، سرطان پوست، ساركوم خلف صفاق، سرطان لوزالمعده و  يموضع شرفتهيسرطان روده به صورت پ ،يو متاستاز مغز

 نهيتنها گز يتراپ يعالوه بر براك IORTتابش با  ،يموضع ودنقش دارد. در موارد ع يتناسل يادرار ستميزنان و س يسرطان ها

سال ها قدرت تحمل  پس از يحت ،يممكن نباشد. به طور كل  يخارج يكه تكرار پرتودرمان ياست در صورت يپرتودرمان يها

 يبقا برا زانيم زيتومور و ن يبهبود كنترل محل IORTدهد. هدف  يبا دوز كامل را نم EBRTدوره  كيبافت نرمال اجازه انجام 

درمان  يبرا 1331است كه از سال  يكيتكن   يعمل جراح نيهدفمند ح يوتراپيمبتال به انواع مختلف سرطان است. راد مارانيب

نفر را مورد  3451كه  TARGIT-A ييساله كارآزما 5 جياست. نتا افتهيسرطان پستان توسعه  ياز المپكتومبستر تومور پس 

 يجينتا شتر،يسال و ب 45+، سن  ER + PR مارانيدر ب يدر زمان المپكتوم IORTدهد كه ارائه  يم انقرار دادند نش يبررس

 يكل ريمرگ و م نيياز سرطان و روند پا يمرگ كمتر ناش زانيا مب يكل پستان از لحاظ كنترل سرطان موضع يوتراپيمشابه راد

از  يي، ارائه دوز باالIORTاستفاده از  يمنطق ليپستان است. دل كل يساله معادل چند هفته پرتودرمان 5 جينتا نيدارد. ا يدر پ

در  رايز رنديگ يض اشعه قرار مدر معر يكمتر زانياطراف به م يكه بافت ها يبه منطقه مورد هدف است در حال قاًياشعه دق

 يبرا يبعد از عمل جراح EBRTمانند  يمعمول يوتراپيراد يكهايشود. استفاده از تكن ياز آنها محافظت م IORTطول 

وجود  ن،يشود. عالوه بر ا يگرفته م دهيدوز اعمال شود ناد نيباالتر دياست: بستر تومور كه در آن با يبيمعا يبرداشتن تومور دارا

كنند.  دايپ ريتومور مجدداً تكث يممكن است اجازه دهد سلول ها EBRTبرداشتن تومور و  يبرا يعمل جراح نيب يه زمانفاصل

اثرات بالقوه  نيتوان از ا يشود م يمانده م يتومور باق يسلول ها يفور يساز مياشعه به بافت هدف كه منجر به عق قيدق هبا ارائ
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به مهار اثرات محرک  IORTتومور دارد.  يسلول ها يزخم اثر محرک بر رو عياست كه ما نيا گريمضر اجتناب كرد. جنبه د

 Electronشود.  ياستفاده م IORTارائه  يوجود دارد كه از آنها برا روش نيپردازد. چند يم يزخم پس از جراح عيما

IORT    ،X-Ray IORT ،HDR-IORT ،Low Energy IORT (51 kV): Intrabeam 

 

 :کلمه(  011)حداکثر  هاي کليدي طرح ه:يافته

 یکه تفاوت معناادار دهدیمطالعه حاضر نشان م جینتامطالعه وارد شدند.  81در این پژوهش  یافته های مطالعه مرور نظام مند:

سارطان پساتان و متاساتا   یارغ یارومسرطان پستان، مرگ یروممرگ ،یکل یرومدر مرگ WB-EBRTو  IORTدو روش  نیب

 یبقاا شیافازا زانیادر سارطان کولورکتاا ، م IORTاما وجود ندارد؛  هیدر  نان مبتال به سرطان پستان در مراحل اولدوردست 

بقا در  زانیدر م یکم شیباعث افزا IORTکه  دهدیما در خصوص سرطان پانکراس نشان م هاییافته دهدیرا ارائه م یمعنادار

باا  یدر سرطان معده، اطالعات موجود نشان داد که درماان کمکا .شودیم هیاحل اولدر مر انکراسمبتال به سرطان پ مارانیب انیم

IORT ب یمارانا  ب یگروه ریبقاء   نهیرا در  م اییدوارکنندهام جینتا تواندیم(در مرحلاه  ماارانیIII فاراه  کناد. یمااریب )در 

نسابتا   یطورکلبه یفناور نیرض ک  و اندک بوده و اعوا نیا زانیم ،یوتراپینوع راد نیا  کاربرد ا یعوارض ناش زانیخصوص م

مطالعاات واورت گرفتاه مرباو  باه  هیاکه کل دهدیما نشان م هاییافته یفناور نیا یاقتصاد یابیخصوص ار  در .است منیا

 یوتراپیافاده ا  رادکه است ندینماینکته م نیمطالعات بر ا نیا جیدر کل نتا. بود هیبه سرطان پستان در مراحل اول انیمبتال تیجمع

  سرطان پستان به شمار رود. تیریدر کنتر  و مد یاثربخش-نهیراهبرد هز تواندیطور بالقوه، مبه یجراح نیح

( نشان می دهد کاه در باین پانج گزیناه درماانی base caseیافته های حاول ا  تحلیل مورد مبنا ) یافته های ار یابی اقتصادی:

، X-IORT -کا ی( باا اشاعه اIORT) یجراحا نیح یوتراپیراد، E-IORT–( با الکترون IORT) یجراح نیح یوتراپیراد

، (EBRTمرساوم ) یخارج یوتراپی( با الکترون + رادIORT) یجراح نیح یوتراپیراد، (EBRTمرسوم ) یخارج یوتراپیراد

مرساوم  یخاارج یراپوتیارادو  (EBRTمرساوم ) یخاارج یوتراپیا+ راد کا ی( با اشاعه اIORT) یجراح نیح یوتراپیراد

(EBRT)  یجراحا نیحا یوتراپیرادگزینه (IORTباا اشاعه ا )کا ی- X-IORT   ریاا  و  299.437.996باا میازان هزیناه

، گزینه هزینه اثربخش می باشد. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد هزینه هاای متاساتا ، الکتارون QALY 919418/86اثربخشی 

IORT  تاثیر را بر ار ش مورد انتظار یا مقدار هزینه اثربخشی مد  داشته است. باه عباارتی باا و هزینه های المپکتومی بیشترین

نتیجه مد  تغییر خواهد کرد.  همچناین تحلیال حساسایت یای ساویه  IORTالکترون و  متاستا افزایش یا کاهش هزینه های 

تاثیر را بر ار ش مورد انتظار مد  یا نتاایج  بیشترین IORTمتغیر اثربخشی نشان می دهد اثربخشی متاستا  و اثربخشی الکترون 

حساسایت  یاادی  IORTمد  داشته است. این موضوع نشان می دهد که کل مد ، به هزینه ها و اثربخشی متاستا  و الکتارون 

 دارد و نتایج تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

 نداشتی  محدوديت مطالعه شما چه بوده است؟: و
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 ؟(Further research) چيست بيشترمطالعات :پيشنهادات شما براي ز

پیشنهاد می شود در مطالعات آتی پیرامون منافع فناوری مورد مطالعه بر جمعیت  نان سرطانی ا  ار ش ها و مقادیر بومی 

العه برای ار یابی پیامدها استفاده گردد. همچنین پیرامون تاثیر بودجه ای فناوری مورد مط (HRQoL)اثربخشی و کیفیت  ندگی

 و پیش بینی بار مالی آن بر نظام سالمت نیا  به انجام مطالعات تکمیلی باالخص تحلیل بودجه می باشد.

 سايت موسسه(  0  -0-52نگارش  يمطابق راهنما يو سه صفحه ا کيپيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: )فرم : ح

 مارانی، مردم و ب ی، ارائه کنندگان خدمات سالمت رندگانیگ  یو تصم استگذارانیس یبرا یاول یها امیبصورت پ  جیکاربرد نتا

ارائه گایدالین های درمانی، سطح بندی تجهیزات، استفاده در نتایج مطالعه در راستای  :رندگانيگ ميو تصم استگذارانيس

تعرفه خدمات  نیوتد یدر راستا یابی نهیمربو  به هز جیاستفاده ا  نتاتصمی  گیری پوشش بیمه ای فناوری مورد مطالعه،  

 مربوطه یدر خصوص ودور مجو ها یریگ  یدر وورت لزوم تصم زیمربطه و ن

با توجه به نتایج مطالعه در وورت تصمی  گیری در خصوص استفاده ا  فناوری مورد مطالعه نیا  به  ارائه کنندگان خدمات:

ر کارکنان مربوطه در  مینه این فناوری وجود آمو ش جراهان و پزشکان و سایسرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات و همچنین 

دارد. همچنین نیا  به انجام  مان بندی مناسب در خصوص اتاق های عمل و همچنین مدیریت لیست های انتظار استفاده ا  این 

لف فناوری وجود دارد. در کنار این موارد می بایست سطح بندی این فناوری در کشور وورت بگیرد و در آن مالحظات مخت

 اقتصادی و عدالت در نظر گرفته شود.

 مستقی  این فناوری به نظر می رسد موجب کاهش هزینه های مرتبط با درمان به خصوص هزینه های درمانی :مارانيمردم و ب

  می شود.و همچنین افزایش کیفیت  ندگی در بیماران سرطانی و اطرافیان بیمار غیرپزشکی 


