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شماره :
پيوست :

فرم ترجمان دانش و گزارش یک و  3صفحه ای نتایج تحقيق طرحهای پژوهشي
موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده از فرآيند
ترجمان و تبادل دانش ) (Knowledge Translation & Exchangeدانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و
ذينفعان ( از جمله عموم مردم ،سياستگزاران و تصميمگيرندگان حوزه سالمت  ،گيرندگان و ارائهدهندگان خدمات مراقبتي و )...
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:

عنوان كامل طرح:
ارزیابي فناوری سالمت هميوپاتي در درمان بيماری استئوآرتریت زانو (مقایسه با درمان های
دارویي رایج برای استئوآرتریت زانو)

مجري طرح:
دکتر هدایت ساالری
ب :مخاطبان طرح:

مدیران و سياستگذاران سالمت ( مانند ستاد وزارت بهداشت)

استئوآرتريت شايع ترين بيماري مفاصل در انسـان اسـت و اسـتئوآرتريت زانـو بيشترين عامل ناتواني
جسمي در ميان افراد مسـن در كشـورهاي پيشـرفته مـي باشد .ويژگي اصلي پاتولوژيک استئوآرتريت ،تخريب
پيش رونده ي غضروف مفصلي است اما عالوه بر غضروف ،مفصل سينوويال و تمام بافـت هـاي مـرتبط مثل
سينوويوم و استخوان سـاب كنـدرال را نيـز درگيـر مـي كنـد  .اصـلي تـرين شكايت بيماران ،درد است كه در
ابتداي شروع بيمـاري بـا اسـتراحت برطـرف ميشود اما با پيشرفت بيماري ،درد نيز افزايش يافته و مقاوم تر
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مـي گـردد  .از آنجايي كه درمان قطعـي بـراي اين بيماري وجود ندارد ،يكي از اهداف اصلي درمان ،كـاهش
عالئـم مـذكور ميباشد .داروهـاي ضـد التهـاب غيـر استروئيدي داراي عوارض گوارشي ،قلبـي عروقـي،
كليـوي ،خـوني و كبـدي وابسته به عوامل دوز ،مدت مصرف و سن هستند .بنابراين توصيه ميشود كه بـا
مصرف موضعي اين داروها ،دوز موثر و مدت مصرف كاهش داده شـود.
هماكنون از هومپوپاتي درشبكه هاي درماني بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان به عنوان يكي از روش هاي
اصلي در درمان بيماري هاي حاد و مزمن استفاده مي شود و داراي مراحل آموزش اكادميک مي باشد .هم
اكنون اين روش درماني در كشورهاي انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،هلند ،سوئد ،كانادا ،آمريكا ،هندوستان،
پاكستان و برزيل و بسياري از ديگر كشور ها خدمات درماني به بيماران ارايه ميدهد .سازمان جهان بهداشت
در كتابي تحت عنوان مروري بر جايگاه طب مكمل/سنتي به تفصيل راجع به جايگاه هوميوپاتي در نظام
بهداشتي كشور هاي مختلف توضيح مي دهد .سازمان جهاني بهداشت اعالم نمود كه هوميوپاتي دومين
سيستم پزشكي است كه بصورت جهاني استفاده ميشود و بالغ بر يک ميليارد دالر براي اين شيوه درمان
هزينه ميگردد .بيست الي سي درصد پزشكان فرانسوي و آلماني در كارهاي درماني خود از هوميوپاتي استفاده
ميكنند.
در تاريخ سال  4731شوراي عالي ارزشيابي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هوميوپاتي را يک روش
درماني شناخت و در نهايت در سال  4733دستورالعمل تعيين تكليف پزشكان هوميوپات توسط وزير بهداشت
وقت به معاونت آموزشي وزارت متبوع اعالم شد و به دانشگاههاي علوم پزشكي ابالغ شد .با توجه به مطالب
تهران -صندوق پستي  77711-1177تلفن  00447788-3 ، 00417788 :فكس 00417341 :

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

تاريخ :
شماره :
پيوست :

فوق الذكر و كاربرد وسيع اين فناوري ،در اين طرح به ارزيابي اثربخشي ،ايمني و هزينه اثربخشي درمان با
روش هميوپاتي در بيماري استئوآرتريت زانو پرداخته شده است .لذا نتايج آن قابل استفاده براي سياستگذاران
سالمت مي باشد.
ج :برنامه برای کاربست نتایج چيست :
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي داخلي
 انتشار مقاله در مجله هاي علمي -پژوهشي خارجي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي
 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهاي خارجي
 ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح يا مقاله حاصل از آن براي استفاده كنندگان بالقوه آن
 قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه اي از آن در وب سايت به منظور دسترسي استفاده كنندگان بالقوه به آن
 انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمي (نظير مجله ها يا روزنامه هاي مورد عالقه عموم)
 انتشار يافته ها در خبرنامه ها و بولتن ها (نظير نشريات درون سازماني كه خبر هاي علمي و غير علمي مرتبط با آن
سازمان را منتشر مي كند)
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د :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي (حداکثر در یک صفحه نوشته شود):

در مجموع يافته هاي  1مطالعه براي تحليل اثربخشي هميوپاتي در بيماران دچار استئوآرتريت زانو استفاده
شد .همه اين مطالعات از نوع  RCTبود .در همه اين مطالعات مقايسه اثربخشي هميوپاتي با آلترناتيوها با
استفاده از  7مولفه درد ،تحرک و سفتي صورت گرفته بود .يافته هاي يكي از مطالعات نشان داد كه پماد مرحم
مفاصل به عنوان يک فرآورده هميوپاتيک نسبت به پالسبو تاثيرات مثبت بيشتري بر درمان اسئوآرتريت اوليه
زانو داشته است .مطالعه ديگري به مقايسه اثربخشي روغن پگانوم و روغن زيتون پرداخته بود .در مطالعه
مذكور مجموع تغييرات شاخص  VASدر گروه مداخله حدود  71واحد كاهش پيامدها را نشان مي دهد .اما در
گروه كنترل اين كاهش شامل  41واحد مي باشد .كاهش پيامدهاي درد و مشكالت عملكرد زانو در گروه
مداخله حدود  41واحد بيشتر از گروه كنترل است .در مطالعه ديگري به مقايسه ژل پيروكسيكام و ژل
هموپاتيک پرداخته شده بود و نتيجه گرفته شده بود كه از لحاظ شاخص كاهش درد ژل هموپاتيک دو برابر
اثربخش تر بوده است .مطالعه ديگري به مقايسه اثربخشي روغن هموپاتيک با ديكلوفناک و دارونما پرداخته
بود و نتيجه گرفته شد كه از لحاظ عملكرد حركتي و سفتي اثربخش تر بوده است.

ه) خالصه اجرایي مطالعه (حداکثر در  3صفحه) نوشته شود.

جهت جستجوی پایگاه های ذکر شده از راهبرد جستجوی مناسب برای هر پایگاه استفاده شد .غربال کردن و
انتخاب مقاالت بر اساس شرایط ورود و خروج( )PICODخواهد بود .معیارهای ورود مطالعات عبارت بود از
الف) جمعیت مورد مطالعه :بیماران مبتال به استئوآرتریت ؛ ب) نوع مداخله :درمان با همیوپاتی ؛ د) پیامد شامل
ایمنی و اثربخشی فناوری (با توجه به وسعت کاربرد همیوپاتی در بیماری های مختلف بنابراین معیارهای اثربخشی
متفاوتی نیز بایستی بررسی شوند) ؛ و) نوع مطالعات :کارآزمایی های بالینی  ، RCTمطالعات و مقاالت مرور
جامع( )overview of reviewsو مقاالت مرور نظام مند( )Systematic Reviewsو گزارش های مربوط
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به ارزیابی های فناوری سالمت( )Health Technology Assessmentکه شواهد الزم برای استفاده از
روش های درمانی همیوپاتی را فراهم کند ،وارد مطالعه گردید.
نتایج این مطالعه بطور خالصه به این شرح بود :از لحاظ پيامد ايمني در مطالعات انجام شده ،مولفه اي كه در
نظر گرفته شده بود واكنش هاي پوستي بود .از لحاظ اين پيامد تمام مطالعات بطور همسان اشاره نموده بودند
كه درمان هاي هميوپاتيک واكنش هاي كمتري را نشان داده است.
از لحاظ پيامد هزينه اثربخشي نتايج حاكي از آن است كه براي هر واحد كاهش درد در روش هميوپاتي تا
حدودي هزينه بيشتري صرف مي شود .اما از آنجايي كه بطور كلي هر دو روش درماني كم هزينه اند و با در
نظر گرفته اثربخشي بيشتر و ايمني باالتر روش هاي درماني هميوپاتي در مقايسه با داروهاي  ، NSAIDكفه
ترازو به نفع روش هميوپاتي خواهد بود.
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