وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي
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شماره :
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فرم ترجمان دانش نتايج تحقيق طرحهاي 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 :ارزيابي فناوري سالمت راديوتراپي حين جراحي ( )IORTبا الکترون و با اشعه ايکس در مقايسه با
راديوتراپي خارجي استاندارد ( )EBRTدر سرطان پستان
مدير اجرايي طرح :جالل عربلو
ساير مجريان و همكاران :دکتر حميد رضا ميرزايي ،وحيد عليپور ،ماني يوسفوند ،دکتر پرستو حاجيان ،دکتر عزيز
رضاپور

ب :مخاطبان طرح شما و ذينغعان چه کساني هستند؟ (از بين گروههاي زير حداقل يك گروه را انتخاب كنيد و به طور
دقيق توضيح دهيد(.گروه مخاطب به فرد يا گروهي گفته ميشود كه بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم استفاده نمايد).
دفتراريابي فناوري ،تدوين استاندارد .تعرفه سالمت معاونت درمان :استفاده از نتايج مربوط به هزينه يابي در راستاي
تدوين تعرفه خدمات مربطه و نيز در صورت لزوم تصميم گيري در خصوص صدور مجوزهاي مربوطه
سياستگزاران و تصميمگيرندگان
شرکت هاي دارويي و تجهيزاتي
سازمان غذا و دارو
ساير مخاطبين(نام ببريد)
سازمان هاي بيمه سالمت مانند سازمان بيمه تامين اجتماعي ،بيمه نيروهاي مسلح :استفاده در نتايج مطالعه در راستاي
تصميم گيري پوشش بيمه اي فناوري مورد مطالعه و تدوين گايدالين هاي مربوطه
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ج :دامنه پژوهش را ذکر کنيد (حداکثر  011کلمه):
 .1جمعيت  :زنان سرطاني مبتال به سرطان پستان
 .2مداخله  :كاربرد راديوتراپي حين جراحي
 .3مقايسه گر  :راديوتراپي خارجي استاندارد يا ساير روشهاي مرسوم
 .4پيامد  :پيامدهاي ايمني و اثربخشي ،هزينه-اثربخشي
 .5زمان مطالعه  :سال 1335
 .6محل مطالعه  :مرور نظام مند و مطالعه ميداني در بيمارستان شهداي تجريش
د :سواالت زير را پاسخ دهيد (حداکثر  611کلمه)
راديوتراپي حين عمل جراحي روش جديدي از پرتودرماني است .در اين روش مقدار  11تا  21گري اشعه در يك جلسه و در
حين عمل جراحي در تومور يا بستر آن توزيع ميشود IORT .داراي سابقه اي طوالني در مديريت بيماري هاي سرطان است.
هدف از  IORTارائه دوز بااليي از اشعه به طور مستقيم به ناحيه كوچكي است كه در معرض خطر باالي عود مجدد قرار دارد.
تابش اشعه در حين عمل جراحي اجازه مي دهد تا نواحي ديگر بدن از اشعههاي غير ضروري محافظت شود IORT .معموال
جزئي از درمان چند تخصصي در سرطان پستان پيشرفته موضعي و راجعه همراه با تابش پرتو خارجي ،جراحي و شيمي درماني
است .به عنوان يك روند رو به رشد در سال هاي اخير IORT ،همچنين مي تواند در سرطان هايي كه در مراحل اوليه قرار دارند
مانند پروستات و سرطان پستان استفاده شود IORT.فناوري مفيد و محتملي در مديريت چند تخصصي از بسياري از
تومورهاي توپر است .اما مطالعات بيشتري براي تعيين ميزان مزاياي دقيق آن مورد نياز است IORT .در درمان تومورهاي مغزي
و متاستاز مغزي ،سرطان روده به صورت پيشرفته موضعي و راجعه ،سرطان پوست ،ساركوم خلف صفاق ،سرطان لوزالمعده و
سرطان هاي زنان و سيستم ادراري تناسلي نقش دارد .در موارد عود موضعي ،تابش با  IORTعالوه بر براكي تراپي تنها گزينه
هاي پرتودرماني است در صورتي كه تكرار پرتودرماني خارجي ممكن نباشد .به طور كلي ،حتي پس از سال ها قدرت تحمل
بافت نرمال اجازه انجام يك دوره  EBRTبا دوز كامل را نمي دهد .هدف  IORTبهبود كنترل محلي تومور و نيز ميزان بقا براي
بيماران مبتال به انواع مختلف سرطان است .راديوتراپي هدفمند حين عمل جراحي تكنيكي است كه از سال  1331براي درمان
بستر تومور پس از المپكتومي سرطان پستان توسعه يافته است .نتايج  5ساله كارآزمايي  TARGIT-Aكه  3451نفر را مورد
بررسي قرار دادند نشان مي دهد كه ارائه  IORTدر زمان المپكتومي در بيماران  ،+ ER + PRسن  45سال و بيشتر ،نتايجي
مشابه راديوتراپي كل پستان از لحاظ كنترل سرطان موضعي با ميزان مرگ كمتر ناشي از سرطان و روند پايين مرگ و مير كلي
در پي دارد .اين نتايج  5ساله معادل چند هفته پرتودرماني كل پستان است .دليل منطقي استفاده از  ،IORTارائه دوز بااليي از
اشعه دقيقاً به منطقه مورد هدف است در حالي كه بافت هاي اطراف به ميزان كمتري در معرض اشعه قرار مي گيرند زيرا در
طول  IORTاز آنها محافظت مي شود .استفاده از تكنيكهاي راديوتراپي معمولي مانند  EBRTبعد از عمل جراحي براي
برداشتن تومور داراي معايبي است :بستر تومور كه در آن بايد باالترين دوز اعمال شود ناديده گرفته مي شود .عالوه بر اين ،وجود
فاصله زماني بين عمل جراحي براي برداشتن تومور و  EBRTممكن است اجازه دهد سلول هاي تومور مجدداً تكثير پيدا كنند.
با ارائه دقيق اشعه به بافت هدف كه منجر به عقيم سازي فوري سلول هاي تومور باقي مانده مي شود مي توان از اين اثرات بالقوه
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مضر اجتناب كرد .جنبه ديگر اين است كه مايع زخم اثر محرک بر روي سلول هاي تومور دارد IORT .به مهار اثرات محرک
مايع زخم پس از جراحي مي پردازد .چندين روش وجود دارد كه از آنها براي ارائه  IORTاستفاده مي شودElectron .
Low Energy IORT (51 kV): Intrabeam ،HDR-IORT ،X-Ray IORT ،IORT
ه:يافته هاي کليدي طرح (حداکثر  011کلمه) :
یافته های مطالعه مرور نظام مند :در این پژوهش  81مطالعه وارد شدند .نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که تفاوت معنااداری
بین دو روش  IORTو  WB-EBRTدر مرگومیر کلی ،مرگومیر سرطان پستان ،مرگومیار غیار سارطان پساتان و متاساتا
دوردست در نان مبتال به سرطان پستان در مراحل اولیه وجود ندارد؛ اما  IORTدر سارطان کولورکتاا  ،میازان افازایش بقاای
معناداری را ارائه میدهد یافتههای ما در خصوص سرطان پانکراس نشان میدهد که  IORTباعث افزایش کمی در میزان بقا در
میان بیماران مبتال به سرطان پانکراس در مراحل اولیه میشود .در سرطان معده ،اطالعات موجود نشان داد که درماان کمکای باا
 IORTمیتواند نتایج امیدوارکنندهای را در مینه بقاء یر گروهی ا بیماران (بیمااران در مرحلاه  IIIبیمااری) فاراه کناد .در
خصوص میزان عوارض ناشی ا کاربرد این نوع رادیوتراپی ،میزان این عوارض ک و اندک بوده و این فناوری بهطورکلی نسابتا
ایمن است .در خصوص ار یابی اقتصادی این فناوری یافتههای ما نشان میدهد که کلیاه مطالعاات واورت گرفتاه مرباو باه
جمعیت مبتالیان به سرطان پستان در مراحل اولیه بود .در کل نتایج این مطالعات بر این نکته مینمایند که استفاده ا رادیاوتراپی
حین جراحی بهطور بالقوه ،میتواند راهبرد هزینه-اثربخشی در کنتر و مدیریت سرطان پستان به شمار رود.
یافته های ار یابی اقتصادی :یافته های حاول ا تحلیل مورد مبنا ( )base caseنشان می دهد کاه در باین پانج گزیناه درماانی
رادیوتراپی حین جراحی ( )IORTبا الکترون – ،E-IORTرادیوتراپی حین جراحای ( )IORTباا اشاعه ایکا ،X-IORT -
رادیوتراپی خارجی مرسوم ( ،)EBRTرادیوتراپی حین جراحی ( )IORTبا الکترون  +رادیوتراپی خارجی مرساوم (،)EBRT
رادیوتراپی حین جراحی ( )IORTبا اشاعه ایکا

 +رادیاوتراپی خاارجی مرساوم ( )EBRTو رادیاوتراپی خاارجی مرساوم

( )EBRTگزینه رادیوتراپی حاین جراحای ( )IORTباا اشاعه ایکا  X-IORT -باا میازان هزیناه  299.437.996ریاا و
اثربخشی  ،QALY 86/919418گزینه هزینه اثربخش می باشد .نتایج تحلیل حساسیت نشان داد هزینه هاای متاساتا  ،الکتارون
 IORTو هزینه های المپکتومی بیشترین تاثیر را بر ار ش مورد انتظار یا مقدار هزینه اثربخشی مد داشته است .باه عباارتی باا
افزایش یا کاهش هزینه های متاستا و الکترون  IORTنتیجه مد تغییر خواهد کرد .همچناین تحلیال حساسایت یای ساویه
متغیر اثربخشی نشان می دهد اثربخشی متاستا و اثربخشی الکترون  IORTبیشترین تاثیر را بر ار ش مورد انتظار مد یا نتاایج
مد داشته است .این موضوع نشان می دهد که کل مد  ،به هزینه ها و اثربخشی متاستا و الکتارون  IORTحساسایت یاادی
دارد و نتایج تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
و :محدوديت مطالعه شما چه بوده است؟ نداشتی
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ز:پيشنهادات شما براي مطالعات بيشتر چيست ()Further research؟
پیشنهاد می شود در مطالعات آتی پیرامون منافع فناوری مورد مطالعه بر جمعیت نان سرطانی ا ار ش ها و مقادیر بومی
اثربخشی و کیفیت ندگی( )HRQoLبرای ار یابی پیامدها استفاده گردد .همچنین پیرامون تاثیر بودجه ای فناوری مورد مطالعه
و پیش بینی بار مالی آن بر نظام سالمت نیا به انجام مطالعات تکمیلی باالخص تحلیل بودجه می باشد.
ح :پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي( :فرم يک و سه صفحه اي مطابق راهنماي نگارش  0 -0-52سايت موسسه)
کاربرد نتایج بصورت پیام های اولی برای سیاستگذاران و تصمی گیرندگان  ،ارائه کنندگان خدمات سالمتی  ،مردم و بیماران
سياستگذاران و تصميم گيرندگان :ارائه گایدالین های درمانی ،سطح بندی تجهیزات ،استفاده در نتایج مطالعه در راستای
تصمی گیری پوشش بیمه ای فناوری مورد مطالعه ،استفاده ا نتایج مربو به هزینه یابی در راستای تدوین تعرفه خدمات
مربطه و نیز در وورت لزوم تصمی گیری در خصوص ودور مجو های مربوطه
ارائه کنندگان خدمات :با توجه به نتایج مطالعه در وورت تصمی گیری در خصوص استفاده ا فناوری مورد مطالعه نیا به
سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات و همچنین آمو ش جراهان و پزشکان و سایر کارکنان مربوطه در مینه این فناوری وجود
دارد .همچنین نیا به انجام مان بندی مناسب در خصوص اتاق های عمل و همچنین مدیریت لیست های انتظار استفاده ا این
فناوری وجود دارد .در کنار این موارد می بایست سطح بندی این فناوری در کشور وورت بگیرد و در آن مالحظات مختلف
اقتصادی و عدالت در نظر گرفته شود.
مردم و بيماران :این فناوری به نظر می رسد موجب کاهش هزینه های مرتبط با درمان به خصوص هزینه های درمانی مستقی
غیرپزشکی و همچنین افزایش کیفیت ندگی در بیماران سرطانی و اطرافیان بیمار می شود.
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