
زر همایغِ تا « تَعیلیشٍهة»زارٍی اعتزاتضی ؽزٍع ؽًَسُ تا اثزترؾی -هطالعِ تزرعی ّشیٌِ

 زر زرهاى آرتزیت رٍهاتَئیس هماٍم تِ زرهاى ّای عٌتی« ایٌفلیکغیوة»

 

 زٍ اس یکی تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی زٍ اثزترؾی ّشیٌِ تزرعی تِ زارین لصس هطالعِ ایي زر: ّسف

 هماٍم رٍهاتَئیس آرتزیت زرهاى زر( سیز ؽکل) ایٌفلیکغیوة یا ٍ تَعیلیشٍهة زارٍی تا ؽًَسُ آغاس اعتزاًضی

 .تپززاسین عٌتی ّای DMARD تا زرهاى تِ

 :هطالعِ ًتایج هْوتزیي

 ایٌفلیکغیوة تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی تا همایغِ زر تَعیلیشٍهة تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی

 هاًٌس) پاعد عسم صَرت زر کسام ّز جایگشیي زارٍّای ٍ زارٍ زٍ ایي تزًس ّای فزم اس اعتفازُ ؽزایط زر

 .ًیغت اثزترؼ ّشیٌِ( هتَتزکغات ٍ آزالیوَهة ٍ ریتَکغیوة

 ایٌفلیکغیوة تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی تا همایغِ زر تَعیلیشٍهة تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی

 هاًٌس) پاعد عسم صَرت زر کسام ّز جایگشیي زارٍّای ٍ زارٍ زٍ ایي تزًس ّای فزم اس اعتفازُ ؽزایط زر

( QALY) کالی 06 تیؾتز ّشیٌِ ریال هیلیار 06 تحویل تز عالٍُ( هتَتزکغات ٍ آزالیوَهة ٍ ریتَکغیوة

 (.اعت عالن اًغاى یک کیفیت تا عوز اس عال یک هعٌی تِ کالی ّز) کٌس هی ایجاز کوتز

 ایٌفلیکغیوة تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی تا همایغِ زر تَعیلیشٍهة تا ؽًَسُ ؽزٍع زرهاًی اعتزاتضی

 هاًٌس) پاعد عسم صَرت زر کسام ّز جایگشیي زارٍّای ٍ زارٍ زٍ ایي تزًس ّای فزم اس اعتفازُ ؽزایط زر

 فمط کِ) تزًس جای تِ صًزیک زارٍّای کززى جایگشیي صَرت زر( هتَتزکغات ٍ آزالیوَهة ٍ ریتَکغیوة

 هعٌی ایي تِ اثزترؼ ّشیٌِ. اعت اثزترؼ ّشیٌِ( اعت هَجَز تاسار زر ریتَکغیوة ٍ هتَتزکغات هَرز زر

 ّشیٌِ جَیی صزفِ ریال هیلیارز 60 اها کٌس هی ایجاز کوتزی کالی ّن ؽزایط ایي تحت ایٌکِ علیزغن کِ

 ًیش تَجْی لاتل ای ّشیٌِ جَیی صزفِ اها کٌس هی ایجاز کوتزی اثزترؾی ایٌکِ تا) کٌس هی ایجاز ًیش ای

 (.زارز

 آًْا اعاط تز کِ گزفت لزار تزرعی هَرز هطالعِ ایي زر ًیش کؾَرّا عایز زر اثزترؾی ّشیٌِ هطالعات ًتایج

 ایي ًتیجِ الثتِ. اعت ؽسُ گشارػ اثزترؼ ّشیٌِ هکشیک ٍ فٌسالًس عَئیظ، ایتالیا، زر تَعیلیشٍهة زارٍی

 .تاؽس ًوی اثزترؼ ّشیٌِ زارٍ ایي کِ زّس هی ًؾاى صزتغتاى زر هطالعات
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زر ایي هطالعِ تا اعتفازُ اس یک آًالیش ّشیٌِ اثزترؾی هثتٌی تز هسلغاسی  انجام مطالعه: روش

تیواراى هثتال تِ رٍهاتَئیس آرتزیت هماٍم تِ زرهاًْای عٌتی را ؽثیِ عاسی کززین ٍ ّشیٌِ  عال اس سًسگی 5

ػ زٌّسگاى هَضَع زر ایي هطالعِ تا تَجِ تِ عفارآًْا را ترویي سزین.  (QALY) ّا ٍ کیفیت سًسگی

( پززاذت کٌٌسگاى perspectiveهطالعِ، اس ساٍیِ زیس )

)تیوار ٍ تیوِ ٍ زٍلت( تِ ّشیٌِ ّای زرهاًی زٍ 

 اعتزاتضی هَرز تزرعی اعتفازُ کززین.

 استخراج احتماالت:

یکی اس هزاحل هْن هسلغاسی ّای ّشیٌِ اثزترؾی، 

اعترزاج احتواالت هزتَط تِ اًتمال تیواراى تیي ٍضعیت 

ّای گًَاگَى تعزیف ؽسُ زر هسل زر ّز عیکل اعت. 

تسیي هٌظَر ها اس تزرعی هطالعات تالیٌی تْزُ گزفتین. 

ز تزرعی لزار گزفتِ تَزًس جغتجَ ٍ هطالعات کارآسهایی تالیٌی کِ زر آًْا اثزترؾی زارٍّای فَق الذکز هَر

هزٍر ؽس. ها هطالعاتی را هس ًظز لزار هی زازین کِ حسالل یک تاسٍی هطالعِ آًْا تا زارٍّای هَرز تزرعی ها 

 یکی تاؽس. 

اس آًجاییکِ زر ّیچکسام اس هطالعات هزٍر ؽسُ فَق، زارٍّای هس ًظز ها تِ صَرت هغتمین تا یکسیگز همایغِ 

ٍجَز ًساؽت( ها اس یک هطالعِ هزٍر عیغتواتیک کِ زر آى عٌتش  head to headالعِ ًؾسُ تَزًس )هط

( اعتفازُ ؽسُ تَز تْزُ گزفتین. network meta-analysisؽَاّس اثزترؾی اس طزیك هتاآًالیش ؽثکِ ای )

یواراًی زر ایي هطالعِ اثزترؾی زارٍّای تیَلَصیک زر تزکیة تا هتَتزکغات، تِ عٌَاى ذط اٍل زرهاى زر ت

کِ تِ هتَتزکغات پاعد ًسازُ تَزًس هَرز تزرعی همایغِ ای لزار گزفتِ تَز. احتواالت هزتَط تِ زارٍی 

تِ هٌظَر اعترزاج احتوال هزگ )تا  تَعیلیشٍهة ٍ ایٌفلیکغیوة اس ًتایج هتاآًالیش ایي هطالعِ اعترزاج ؽس.

ال گشارػ ًوی ؽَز( اس جسٍل عوز جوعیت تَجِ تِ ایٌکِ زر هطالعات تالیٌی کَتاُ هست ایي هَرز هعوَ

ایزاى اعتفازُ کززین ٍ احتوال هزگ زر ّز عي را اعترزاج کززین. عپظ تا تَجِ تِ ایٌکِ هطالعات، حاکی 

(، احتوال هزگ زر ّز RR:1.5اس تیؾتز تَزى احتوال هزگ زر تیواراى هثتال تِ آرتزیت رٍهاتَئیس ّغتٌس )

  عي را تز ایي اعاط تعسیل کززین.

 هزینه ها:

زر ایي هطالعِ ّشیٌِ ّای هغتمین پشؽکی ٍ ّشیٌِ ّای هغتمین غیز پشؽکی لحاظ گززیس کِ زر جسٍل 

تِ  mg 4تا جشئیات تِ آًْا اؽارُ ؽسُ اعت. تا تَجِ تِ زٍس تحَیش زارٍی تَعیلیشٍهة کِ هعازل  2ؽوارُ 

َعیلیشٍهة زر ّز تار تشریك ٍارز هسل اسای ّز کیلَگزم ٍسى تیوار اعت زر ایي هطالعِ ّشیٌِ زٍ آهپَل ت

گززیس. تزذی ّشیٌِ ّای پشؽکی ّوچَى ذزیس تجْیشات حوایتی تیوار هاًٌس عصا، ٍاکز ٍ تَالت فزًگی زر 



کل ایي پٌج عال تٌْا یک هزتثِ هحاعثِ گززیس ٍ تزذی زیگز اس ّشیٌِ ّا ّوچَى ّشیٌِ ّای آسهایؾگاّی 

  تجَیش یک زارٍ هحاعثِ گززیس. تزای ّز تیوار تٌْا تِ ٌّگام ؽزٍع تِ

 مطلوبیت:

هٌتؾز ؽسُ کِ  mappingتِ هٌظَر اعترزاج ٍ کوی عاسی هطلَتیت ّز ٍضعیت زر هسل اس یک هطالعِ 

 را ترویي سزُ اعت اعتفازُ کززین. ACR20, 50, 70  ٍno responseهطلَتیت سًسگی 

 نرخ تنزیل: 

ٍ ّشیٌِ  QALY% تزای ّز زٍ هَرز 3تِ هٌظَر لحاظ کززى تزجیحات سهاًی زر  هسل اس ًزخ تٌشیل 

 اعتفازُ کززین.

 آنالیز حساسیت:

تزای تزرعی هیشاى تاثیزپذیزی ًتایح هسل اس عسم لطعیت پیزاهَى پاراهتزّای هسل اس آًالیش حغاعت یک 

زازى لیوت صًزیک زارٍّا تِ جای تزًس )فمط تزای  طزفِ اعتفازُ کززین. پاراهتزّای هس ًظز ؽاهل لزار

 ( ٍ تغییز ًزخ تٌشیل اعت.%10±زارٍی ریتَکغیوة ٍ هتَتزکغات(، تغییز هطلَتیت ّز ٍضعیت )

ًتایج حاصل اس اجزای هسل ًؾاى زاز کِ هجوَع ّشیٌِ اعتزاتضی اٍل )تَعیلیشٍهة( ًغثت تِ  نتایج:

هیلیارز ریال تیؾتز اعت. ایي زر حالی اعت  06هجوَع ّشیٌِ ّا زر اعتزاتضی زٍم )ایٌفلیکغیوة( حسٍز 

تز کو QALY 10تسعت آهسُ اس اعتزاتضی اٍل ًغثت تِ اعتزاتضی زٍم چیشی حسٍز  QALYکِ هجوَع 

( Dominatedاعت. تا ایي حغاب اعتزاتضی حاٍی تَعیلیشٍهة ًغثت تِ اعتزاتضی زٍم، گشیٌِ ی هغلَب )

هی تاؽس تِ ایي هعٌی کِ تا ٍجَز تحویل ّشیٌِ تیؾتز، عالْای عوز تاکیفیت کاهل کوتزی تزای جوعیت 

ی تَعیلیشٍهة تزاتز تا زر اعتزاتضی زرهاًی حاٍ QALYتیواراى هثتال ایجاز هی کٌس. ّشیٌِ تِ اسای ّز 

 هیلیَى ریال تِ زعت آهسُ اعت.  300هیلیَى ریال ٍ زر اعتزاتضی ایٌفلیکغیوة تزاتز تا  300

 اثربخشی-خالصه نتایج آنالیز مدل مارکوف هزینهجدول 

Infliximab strategy Tocilizumab strategy  

3191 3182 Total QALY 

(discounted) 

1170 billion IR Rials 1231 billion IR Rials Total cost (discounted) 

366 million Rials 386 million IR Rials Cost per QALY  

-6.2  IR billion Rial per one lower QALY ICER 

 



الثتِ ًتایج ایي هطالعِ ًؾاى زاز کِ زر صَرتیکِ زر اعتزاتضی ّای هَرز هطالعِ اس فزم صًزیک ریتَکغیوة 

تِ جای فزم تزًس زر ؽزایط هماٍهت ٍ عسم پاعد تِ تَعیلیشٍهة یا آزالیوَهة اعتفازُ ؽَز اعتزاتضی آغاس 

کوتزی کِ ایجاز هی  QALYز ٍاحس ؽًَسُ تا تَعیلیشٍهة زر همایغِ تا اعتزاتضی ایٌفلیکغیوة تِ اسای ّ

هیلیارز ریال صزفِ جَیی ّشیٌِ ای ًیش ایجاز هی کٌس )تا ایٌکِ اثزترؾی کوتزی ایجاز هی کٌس  2.60کٌس 

 اها صزفِ جَیی ّشیٌِ ای لاتل تَجْی ًیش زارز(. زر ایي ؽزایط تَعیلیشٍهة ّشیٌِ اثزترؼ ذَاّس تَز.

 نتیجه گیری:

ش پایِ ٍ آًالیش حغاعیت هؾاّسُ ؽس، زر صَرت اعتفازُ اس زارٍّای تزًس، اعتزاتضی ّواًگًَِ کِ اس ًتایج آًالی

 -آزالیوَهة -زرهاى حوایتی( زر همایغِ تا اعتزاتضی زٍم )ایٌفلیکغیوة -ریتَکغیوة -اٍل )تَعیلیشٍهة

 کوتزی ًیش ایجاز هی کٌس. زر QALYزرهاى کوکی( ّن ّشیٌِ تیؾتزی تحویل ًوَزُ ٍ ّن  -ریتَکغیوة

( ّشیٌِ اثزترؾی ٍجَز thresholdٍ همایغِ آى تا آعتاًِ ) ICERچٌیي هَارزی اصَال ًیاس تِ هحاعثِ 

ًسارز سیزا گشیٌِ زرهاًی هَرز ًظز، گشیٌِ ای هغلَب تِ حغاب هی آیس. اها زر صَرتیکِ زر هَرز زارٍّای 

ضی اٍل اس حالت هغلَب ذارج ٍ ریتَکغیوة ٍ هتَتزکغات اس فزم صًزیک هَجَز زر تاسار اعتفازُ ؽَز اعتزات

حتی ّشیٌِ اثزترؼ ًیش ذَاّس ؽس. لذا هی تَاى ایٌگًَِ پیؾٌْاز زاز کِ اعتزاتضی اٍل زر حالت 

زرهاى حوایتی تا هتَتزکغات تزًس(( غیز ّشیٌِ اثزترؼ ٍ اعتزاتضی  -ریتَکغیوة تزًس -))تَعیلیشٍهة تزًس

 یتی تا هتَتزکغات صًزیک(( ّشیٌِ اثزترؼ هی تاؽس. زرهاى حوا -ریتَکغیوة صًزیک -))تَعیلیشٍهة تزًس

 


