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  چکیده

  مقدمه

دندانپزشـکی و   کاربردهـاي مختلـف  با تصویربرداري پزشکی یک فناوري  CBCTتوموگرافی کامپیوتري اشعه مخروطی یا 

  .است صورتتشخیص ضایعات ناحیه دهان، فک و 

NEWTOM  نوعیCBCT   تصـویري   وضـوح کیفیـت و   اشـعه مخروطـی   هـاي  سیسـتم دیگـر  در مقایسـه بـا    کـه اسـت

)resolution (نیز کمتر شده استزمان اسکن  دز اشعه و است وبیشتر راحتی بیمار و در آن  ي داردباالتر.   

امـا بـا توجـه بـه     . می باشد NEWTOM 3G فناوريایمنی، اثر بخشی و هزینه اثربخشی هدف اصلی این مطالعه ارزیابی 

و سپس گـزارش   هبه اجمال مورد ارزیابی قرار گرفت CBCTمی باشد ابتدا فناوري  CBCTنوعی  NEWTOM 3Gآنکه 

  .می شود ارائهبه تفصیل  NEWTOM 3Gارزیابی فناوري 

  روش مطالعه

  . این مطالعه شامل سه بخش زیر می باشد

مقالـه یافـت    425 جستجوي اینترنتی در بانـک اطالعـاتی مـدالین انجـام شـد و      CBCTبه منظور ارزیابی فناوري ) الف

و دو ارزیابی فنـاوري  ) نموده بود  includeمقاله را 177که خود (د در میان این مقاالت یک مقاله مروري نظام من. گردید

سالمت وجود داشت که از کیفیت مطلوب برخوردار بودند، به روز بودند و با توجه به جامع بـودن آنهـا مـی توانسـتند بـه      

ارزیابی فنـاوري   بنابراین بخش اول این گزارش که مربوط به. پاسخ دهند CBCTسواالت این ارزیابی در خصوص فناوري 

CBCT بـالینی، مسـائل فنـی، دز    در این بخش اهدافی ماننـد کاربردهـاي   . انجام شد لهمقاسه این  ترجمه است بر مبناي

  . مورد بررسی قرار گرفت CBCTرادیواکتیو، اثربخشی و هزینه هاي 

به طور کامـل مـورد    NEWTOMري ستفاده از روش استاندارد کاکرین، فناوبا انجام یک مطالعه مروري نظام مند با ا) ب

  :  مورد جستجو قرار گرفتند 2010تا دسامبر  ابتدا بانک هاي اطالعاتی زیر به شکل الکترونیکی. ارزیابی قرار گرفت

Cochrane library (HTA database, DARE, NHS EEDs, Cochrane, systematic reviews and 

CENTRAL), MEDLINE, UK HTA Website, TRIP  



با استفاده از نتایج این مقـاالت انجـام    NEWTOMمقاله وارد مطالعه مروري نظام مند گردید و ارزیابی فناوري  28هایتا ن

  .شد

با جمع آوري اطالعات هزینه اي مربوط به این فناوري در ایران هزینه هـاي ایـن فنـاوري بـه ویـژه هزینـه هـر مـورد          )ج

تصـویر بـرداري    انجام مدلسازي هزینـه اثـر بخشـی آن در مقایسـه بـا روش     سپس با . آزمایش با این دستگاه محاسبه شد

   .در حالت هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت (TOMO)و سی تی اسپیرال  (OPG) معمولی

  یافته ها

در مـوارد پیچیـده ارتودنسـی کـه     به ویـژه  صورت فک و  و هاي خطی ناحیه دهان سنجشدر  CBCTکاربرد هاي اصلی 

  . می باشد (implantolog)در کاشت دندان بعدي الزامی می باشد و  سهتصویربرداري  استفاده از

فولیکـول  ر ضور یا عدم حضور دندان نـیش، سـای  ح، ارزیابی دندان هاي نیش نهفتهدر CBCT با  بعدي سهتصویر برداري 

ن که دندان را می پوشـاند، وضـعیت   دندانی، انحراف محور عمودي دندان، جایگاه نسبی بوکال و پاالتال، میزانی از استخوا

همچنـین در   .فراهم می آورد سودمندياطالعات  دندان هاي مجاور، مالحظات آناتومیک مجاور و شمایی ازتکامل دندانی

شـند مزیـت آن ثابـت شـده اسـت و      و آنهایی که تحت درمان ترکیبی ارتدونسی و فک فوقانی می با) cleft(بیماران دچار 

  .ت به تصاویر معمولی فراهم می آورداطالعات بیشتري نسب

ایمنـی  (در مقایسه با روش هاي مشابه، کیفیت باالتر تصاویر، سرعت باال، راحتی کار، دز پـایین اشـعه    CBCTاز مزایاي 

  .و ایجاد تصویر حجمی سه بعدي بر اساس تابش یک بار اشعه می باشد) بیشتر

 0.13(پـایین   تیحساس approximal surfacesوجود در  اي شناسایی ضایعات م بر CBCTبر اساس شواهد موجود 
گزارش  0.14اینچ حدود  12تا  6متوسط حساسیت نیوتام . دارد) 0.92تا  0.84(باال  )بودن یاختصاص( یژگیوو ) 0.21تا 

  .شده است
 تیحساسـ  occlusal surfacesو approximal surfaces بـراي شناسـایی ضـایعات موجـود در     CBCTهمچنین 

اینچ حـدود   12تا  6متوسط حساسیت نیوتام . دارد) 0.93تا  0.89(باال  )بودن یاختصاص( یژگیوو ) 0.58تا  0.31( پایین
  .گزارش شده است 0.44



 CBCT از طرفی بـا اینکـه  . باال تر است TOMOو  OPGچندان باال نیست، حساسیت آن از  CBCT با اینکه حساسیت

  .کمی کمتر است TOMOو  OPGیژگی آن از و از ویژگی نسبتا باالیی برخوردار است
  .بر پیامد هاي نهایی بیماري مانند کیفیت زندگی و مرگ و میر یافت نشد CBCTمطالعه اي در مورد اثر 

  CBCTجنبه هاي اقتصادي فناوري 

در مـورد   شامل هزینه اثربخشی، هزینه فایده و هزینه مطلوبیـت   (full economic evaluation)ارزشیابی اقتصادي کاملی 

NEWTOM یافت نشد .  

   NEWTOM هزینه هاي

ریـال   300000تـا   200000بـین حـدود    NEWTOMینه یک مورد آزمایش هز آزمایش در سال 3000با فرض انجام 
هزینـه یـک ازمـایش     .ریـال اضـافه شـود    350000سود این میزان می تواند تا حـدود % 20براورد شد و با احتساب حدود 

NEWTOM  ریال از هزینـه یـک آزمـایش     100000حدود به طور متوسط OPG    همچنـین اگـر تعـداد    . بیشـتر اسـت
و  ریال برآورد می گـردد  520000عدد در سال کاهش یابد قیمت تمام شده هر آزمایش  1500آزمایش با این دستگاه به 

  .ریال اضافه شود 600000سود این میزان می تواند تا حدود% 20با احتساب حدود 

  در تشخیص ضایعات استخوانی اطراف دندان  OPGو NEWTOM ه اثربخشیهزین مقایسه

شواهد مستند قابل اعتمادي در مورد اثر استفاده از فناوري بر پیامدهاي نهایی بیماري یافت نشد محاسبه با توجه به آنکه 

  .هزینه اثربخشی فناوري بر اساس پیامد هاي مربوط به عملکرد فنی دستگاه انجام شد

  فناوري  True scoreیا  accuracyاقتصادي براساس  ارزشیابی

بـه عبـارت دیگـر    . کمتر اسـت  OPGز ا True score )TP+TN (NEWTOMضایعه استخوانی، % 10با فرض شیوع 

NEWTOM هم گران تر ازOPG  بیمار یا سـالم (یک نشخیص درست کمتر آن کمتر است و به ازاي  دقت است و هم (

بیشتر اسـت    OPGآن از )TP+TN(ضایعه، دقت % 50با فرض شیوع  .ه اضافه نیز داردریال هزین 24.390.000حدود 

   .یک فرد مشکوك را بیشتر به درستی تشخیص می دهدریال هزینه اضافه  5.714.000به ازاي حدود و 

  )منفی کاذب(ارزشیابی اقتصادي براساس حساسیت آزمون 



ـ % 44بـا توجـه بـه حساسـیت     ضایعه، % 10با فرض شیوع  زمانیکـه از  ، OPGبـراي  % 31ت و حساسـی  NEWTOMراي ب

NEWTOM  استفاده شود در مقایسه باOPG  هسـتند  مشـکوك  نفر که  100از بینNEWTOM  5.5   بیمـار وOPG 7 

اسـتفاده شـود بـه ازاي     NEWTOMاز  OPGزمـانی کـه در مقایسـه بـا       . بیمار را به غلط غیر بیمار تشخیص می دهد

  .اضافه، یک بیمار بیشتر به درستی تشخیص داده می شودریال هزینه  7.692.000

هسـتند  مشکوك نفر که  100از بین  OPGشود در مقایسه با  استفاده NEWTOMزمانیکه از  ضایعه، % 50با فرض شیوع 

NEWTOM  28  بیمار را به غلط غیر بیمار تشخیص می دهد وOPG 34.5 را به غلط غیـر بیمـار تشـخیص مـی      بیمار

  . ریال هزینه اضافه، یک بیمار بیشتر به درستی تشخیص داده می شود 1538000ازاي به و  دهد

  )مثبت کاذب( ارزشیابی اقتصادي براساس ویژگی آزمون

نفـر   100از بین  OPGبراي % 95و ویژگی  NEWTOMبراي % 89با توجه به ویژگی ، فرض شود% 10اگر شیوع بیماري 

غیر بیمار را به غلط بیمار  OPG 4.5را به غلط بیمار تشخیص می دهد و غیر بیمار  NEWTOM 10هستند  مشکوكکه 

از بین  OPGاستفاده شود در مقایسه با  NEWTOMفرض شود زمانیکه از  % 50اگر شیوع بیماري و . تشخیص می دهد

را بـه   غیر بیمار OPG 2.5غیر بیمار را به غلط بیمار تشخیص می دهد و  NEWTOM 5.5هستند  مشکوكنفر که  100

نه تنها گران تر اسـت تعـداد بیشـتري فـرد غیـر       OPGدر مقایسه با  NEWTOM بنابراین .غلط بیمار تشخیص می دهد

   .بیمار را نیز به غلط بیمار تشخیص می دهد

   TOMOدر مقایسه با   CBCTهزینه اثربخشی
   accuracyارزشیابی اقتصادي براساس دقت یا

ریـال از نیوتـام    51.724.000فرد مشکوك که بیشتر به درسـتی تشـخیص مـی دهـد     تومو به ازاي هر % : 10براي شیوع 
  . هزینه بیشتر دارد

است و هم تعداد بیشتري از افراد مشـکوك را بـه درسـتی تشـخیص      TOMOهم ارزان تر از  CBCT%: 50براي شیوع 

  .   می دهد و باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود

  یت آزمون ارزشیابی اقتصادي براساس حساس



 مشکوكکه  نفر 100از بین  TOMOاستفاده شود در مقایسه با  CBCTفرض شود، زمانیکه از  % 10اگر شیوع بیماري 

بیمار را به غلط غیر بیمـار تشـخیص    TOMO 8.3بیمار را به غلط غیر بیمار تشخیص می دهد و  CBCT 7.74هستند 

کـه   نفـر  100از بـین   TOMOاسـتفاده شـود در مقایسـه بـا      CBCTزمانیکـه از   ضایعه،  %50با فرض شیوع  .می دهد

بیمار را به غلط غیر بیمـار   TOMO 41.5بیمار را به غلط غیر بیمار تشخیص می دهد و  CBCT 38.7هستند  مشکوك

هم ارزان تر است هم تعداد کمتري افراد بیمار را به غلـط   TOMOاز CBCT ، می توان نتیجه گرفت .تشخیص می دهد

  . بنابراین استفاده از آن در این مورد توصیه می شود. ص می دهدسالم تشخی

  ارزشیابی اقتصادي براساس ویژگی آزمون 

 100از بـین   ،CBCTبـراي  % 92.8و ویژگی  TOMO براي% 96با توجه به ویژگی ، فرض شود %10اگر شیوع بیماري 

غیر بیمار را به غلـط   TOMO 3.6دهد و غیر بیمار را به غلط بیمار تشخیص می  CBCT 6.5هستند مشکوك که  نفر

کمتـر بـه غلـط بیمـار      CBCTبه ازاي هر یک فرد سالم که نسبت به  TOMOدر این صورت  .بیمار تشخیص می دهد

  .ریال نیز هزینه اضافه دارد 37.500.000تشخیص می دهد 

نفـر کـه    100از بـین   TOMOاسـتفاده شـود در مقایسـه بـا      CBCTفرض شود، زمانیکـه از   % 50اگر شیوع بیماري 

غیر بیمـار را بـه غلـط بیمـار      TOMO 2غیر بیمار را به غلط بیمار تشخیص می دهد و  CBCT  3.6هستند مشکوك 

کمتـر بـه غلـط بیمـار      CBCTبه ازاي هر یک فـرد سـالم کـه نسـبت بـه       TOMOدر این صورت  .تشخیص می دهد

  .ریال نیز هزینه اضافه دارد 7.500.000تشخیص می دهد 

  

  

  

  :الصه یافته هاي هزینه اثربخشی در جدول زیر ارائه شده استخ

ــاخص  شــــ
  اثربخشی

  اثربخشی  فناوري آلترناتیو   شیوع ضایعه
CBCT 

  هزینه
CBCT  

ICER 
(Rials/ 
diagnosis) 

  توصیه 

  خیر  16,666,667  بیشتر  کمتر  OPG  %10  دقت

  بله، تا حدودي  3,333,333  بیشتر  بیشتر  OPG  %50  دقت 



  خیر 24,390,244-  بیشتر  بیشتر  OPG  %10  حساسیت 

  بله، تا حدودي  5,714,286  بیشتر  بیشتر  OPG  %50  حساسیت 

  خیر 7,692,308-  بیشتر  کمتر  OPG  %10  ویژگی 

  خیر 1,538,462-  بیشتر  کمتر  OPG  %50  ویژگی

  خیر 37,500,000- کمتر  کمتر TOMO  %10  دقت

  بله 7,500,000- کمتر  بیشتر TOMO  %50  دقت 

  بله 51,724,138 کمتر بیشتر TOMO  %10  حساسیت 

  بله 20,000,000- کمتر بیشتر TOMO  %50  حساسیت 

  خیر  21,428,571 کمتر  کمتر TOMO  %10  ویژگی 

  بله، تا حدودي  4,285,714 کمتر  کمتر TOMO  %50  ویژگی

   بحث و نتیجه گیري

از نـوع تشخیصـی و یـا توصـیفی بـوده و از      آنها اکثر  که منتشر شده است NEWTOMو  CBCTمطالعات زیادي در مورد 

دقـت و صـحت   و هدف اصلی مقاالت نیز کاربردهـاي احتمـالی ایـن فنـاوري هـا      . حجم نمونه پایینی برخوردار می باشند

  .بوده است... و  resolution ،contrastتشخیصی و نکات فنی شامل دز اشعه، 

آن بسیار محـدود بـوده و   هایی شواهد در مورد اثربخشی، هزینه اثربخشی و اثر این فناوري در فرایند درمان و پیامد هاي ن

   .و در طول زمان و با توسعه فناوري ها تغییر کرده است شواهد موجود نیز بعضا در تضاد با یکدیگر است

دل هاي مختلفی دارد و بسته به نوع، مدل یا نسخه فنـاوري کـه در مطالعـات مختلـف اسـتفاده      انواع و م CBCTفناوري 

  . گزارش شده استشده است نتایج متفاوت و گاه متضاد 

برخی مقاالت تفاوت هایی را بین این فناوري و موارد مشابه آن گزارش نموده اند، در اکثر موارد ایـن تفـاوت   در حالی که 

  . معنی دار نبوده استها از نظر آماري 

مقایسـه مـی گردنـد نشـان داده انـد کیفیـت        MSCTقدیمی تر بـا   CBCTمقاالتی که در آنها واحدهاي به طور معمول 

بـاالتر   resolutionجدیـدتر بـا    CBCTدر مقابل در مقاالتی که واحدهاي . بوده است  CBCTباالتر از  MSCTتصاویر در 

  .اندج متضادي را نشان دادهاند نتایبراي مقایسه به کار رفته



سرعت باال، راحتی کـار، دز پـایین اشـعه و ایجـاد     در مقایسه با روش هاي مشابه، کیفیت باالتر تصاویر،  CBCTاز مزایاي 

  .تصویر حجمی سه بعدي بر اساس تابش یک بار اشعه می باشد

 )بودن یاختصاص( یژگیوپایین و  تیحساساي شناسایی ضایعات موجود  بر CBCT به طور کلی، بر اساس شواهد موجود
 از طرفی با اینکـه . باال تر است TOMOو  OPGچندان باال نیست، حساسیت آن از  CBCT با اینکه حساسیت .باال دارد
CBCT ویژگی آن از  از ویژگی نسبتا باالیی برخوردار استOPG  وTOMO کمی کمتر است  .  

 نشـان  مـار یب ریغ را ماریب افرادمیزان کمتري  بهو ) ی کاذب کمتري داردمنف(تر باشد   (sensitive)هر چه آزمونی حساس
 Newtom  .شـود  (miss) فرامـوش حتی االمکان باید تعداد کمتري بیمـار   کهبیشتر کاربرد دارد  یزمان معموالً و دهد یم

 OPGاز اگـر چـه   در این زمینـه برتـري دارد،    TOMOو  OPGما نسبت به ادر کل از حساسیت پایینی برخوردار است 
به ازاي هر یک نفري که بیشتر به درسـتی تشـخیص    OPGدر مقایسه با  Newtom. ستارزان تر ا TOMOو از گران تر 

. ریال هزینه اضـافه دارد  1538000بیماري  %50ریال و به فرض شیوع  7.692.000بیماري % 10می دهد با فرض شیوع 
  . ع ضایعه باال است توصیه می شودبنابراین استفاده از آن مخصوصا زمانی که شیو

و  کمتري نیز نسبت به آن برخـوردار اسـت  ) specificity(گران تر است از ویژگی  OPGنه تنها از  Newtomاز طرف دیگر 
مثبـت کـاذب کمتـري    ( دهـد  یمـ  نشـان  ماریب را سالم افراد ندرت به )specific(ی اختصاص آزمون کی. توصیه نمی شود

 .ردیـ گ یمـ  قـرار  اسـتفاده  مـورد  اسـت  شـده  پیشنهاد آزمایش ها ریسا لهیوس به که یصیتشخ دیتائ يبرا معموالً و )دارد
باعث شود فرد به صـورت غیـر ضـروري خـدمات      کاذب مثبت پاسخ که استمهم  ی زمانیاختصاصاستفاده از یک آزمون 

 بـا مقایسـه   درNewtom ژگـی کمتـر   بـا توجـه بـه وی    .ناشـی از آن گـردد   نـاگوار  يها امدیپ اضافه بگیرد و بی مورد دچار

TOMO نسبت به  تر بودن آن ارزان در عین حال وTOMOاستفاده از ، Newtom به جاي TOMO  شـیوع پـایین   در
   .ضایعه توصیه نمی شود اما در شیوع باالي ضایعه ممکن است هزینه اثربخش باشد

  پیشنهاداتی در زمینه امکان استفاده از این فناوري در ایران 

عملـی   و امکان بالقوه براي تبدیل شدن به یک روش دقیـق، غیرتهـاجمی   CBCTدر مجموع به نظر می رسد فناوري   •

ناحیـه دهـان، فـک و صـورت را      دندانپزشکی و استخوانی به ویـژه در  براي مشخص کردن اندازه و حجم آسیب هاي

دهـانی   هاي در تشخیص و مفید تر این فناوري ترمنجر به کاربردهاي زیاد در این زمینه بیشتر مطالعات بالینی. دارد

 .و فک و صورت خواهد شد

با توجه به مزایا و محدودیت هاي این فناوري و شواهد محدود موجود در زمینه کاربردهاي آن به ویژه در در خـدمات   •



دندانپزشکی و جراحی هاي ناحیه فک و صورت به نظر می رسد ورود و استفاده از تعداد محدودي از این فنـاوري بـه   

صب آن، نحوه استفاده، اندکاسیون ها و همچنـین تعرفـه   البته تعداد دستگاه ورودي، محل هاي ن. کشور مناسب است

  .آن الزم است به طور دقیق کنترل شود

با توجه به خصوصیات تکنیکی متعدد این فناوري، به نظر می رسد اسـتفاده از آن الزم اسـت در شـرایط و مراکـز بـا       •

منظـور شـاخص هـایی تبیـین     بنابر این توصیه می شود بـدین  . ویژگی هاي خاص و توسط افراد خاصی صورت گیرد

در حـال حاضـر ایـن دسـتگاه بیشـترین کـاربرد را در       . شده و مجوز ورود این دسـتگاه بـر مبنـاي آنهـا صـادر شـود      

نـه  (باشند متخصصین دندانپزشک و فک و صورت می دندانپزشکی و جراحی فک و صورت دارد و بیشتر خریداران آن

اي تکنیکی متعدد آن ممکن است امکان استفاده مناسب از آن به طـور  از طرفی با توجه به جنبه ه). رادیولوژیست ها

مستقیم توسط این گروه وجود نداشته باشد، پیشنهاد می شود استفاده از آن توسط یک رادیولوژیست متخصـص ویـا   

  .یک متخصص دندانپزشک و فک و صورت آموزس دیده در این زمینه انجام شود

در حـال   دهـان، فـک و صـورت    و غیـر از   دهان، فـک و صـورت   در حوزه  CBCTي بردهابا توجه به آنکه تعداد کار •

افزایش است این مورد منجر به ایجاد نیاز براي پایگاهی مرکزي و داراي دسترسی چند تخصصی در حوزه واحـدهاي  

  . ها نصب گرددبایستی در همکاري نزدیک با رادیولوژیست CBCTدستگاه . گشته است  CBCTداراي 

پیشرفته به صورت روزمره در بسیاري از موارد به وسیله متخصصـان بـالینی کـه     CBCT imagingی کشورها در برخ •

برخـی خطاهـا و   . رودهاي اسکن شده می باشند، به کـار مـی  فاقد دانش کافی در مورد آناتومی و تجزیه و تفسیر داده

ـ   می CBCTهاي موجود در بخش بالینی تصویربرداري آشفتگی اي بـه دانـش محـدود فنـی در مـورد      دازهتوانـد تـا ان

این تغییر جهت دراسـتفاده کننـدگان   . تنظیمات و استفاده از آن در این گروه استفاده کننده جدید نسبت داده شود

  . تواند به عواقب پزشکی قانونی نیز منجر گرددمی

• CBCT    نبایستی به عنوان تنها روش تصویربرداري تشخیصی در بیمـاران بـاpolytrauma     بـه کـار رود زیـرا آسـیب-

موجـب   هـا CBCT scannerدسترسی آسان و اداره کردن راحـت  . شناسی داخل مغزي به طور دقیق انجام نمی شود

گردد زیرا ممکن است موجب آن شـود کـه یـک تغییـر جهـت      افزایش برخی از نگرانی هاي اساسی در این زمینه می

  . یار پیشرفته ایجاد گرددسه بعدي بس  CT imagingاصلی در نوع استفاده از 


