افق نگاری ارزیابی فناوری سالمت پیوند داخل مفصلی سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان
خودی در بیماران مبتال به استئوآرتریت مفاصل زانو ،لگن و مچ پا در مقایسه با درمانهای رایج

مجری و همكاران طرح با ذكر تخصص و سمت اجرایی:
مجري طرح :فریده محتشم ،کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداري از دانش سالمت
مشاور طرح دکتر نرگس لبیب زاده (مسؤول گروه ارتوپدي پژوهشگاه رویان)
ب :دامنه پژوهش را ذكر كنید
بیماران مبتال به استئوآرتریت مفاصل زانو ،لگن و یا مچ پا در محدوده سنی  65 – 18سال جمعیت هدف این مطالعه بود.
پیوند داخل مفصلی  20تا  40میلیون سلولهاي بنیادي مزانشیمی مشتق از مغز استخوان خودي مداخله مورد ارزیابی و درمان روتین شامل
دارو درمانی ،تزریق داخل مفصلی داروهاي مسکن و تعویض مفصل با انواع پروتزهاي موجود مداخله مورد مقایسه بود .پیامدهاي مورد
ارزیابی شامل پیامدهاي اثربخشی ،ایمنی و هزینه اثربخشی بود .زمان در نظر گرفته شده براي انجام مرور نظام مند نیز از ابتداي استناد
مقاالت در مجالت تا جوالي  2016بود.
ج :مالحظات مربوط به روش اجرا:
براي شناخت وضعیت سالمتی ،ایمنی ،اثربخشی و اقتصادي فناوري یک مرور نظامند انجام شد.
مالحظات مربوط به نتایج:
از  8مقاله وارد شده در ارزیابی ،مشخص شد که  4مقاله  case seriesبودند یعنی براساس تقسیم بندي هرم شواهد آکسفورد ،داراي سطح
شواهد  ، 4بنابراین توصیه آنها مبنی بر کاهش درد مشاهده شده در اثر سلول درمانی در گروه بیماران هدف ،داراي درجه  Cمی باشد 4 .مطالعه
مروري دیگر نیز به مرور شواهد موجود پرداخته اند که به دلیل هتروژنیتی مشاهده شده امکان متا آنالیز نتایج وجود نداشت.
محدودیت مطالعه شما چه بوده است؟ نداشتیم.
و :نتیجه گیری كلی طرح چه می باشد:
سلولهاي بنیادي مشتق از مغز استخوان تزریق شده به مفاصل مختلف فرد از جمله زانو ،لگن و مچ پا قابلیت بهبود فعالیت فرد (از نظر کیفیت
زندگی بررسی شده با پرسشنامه هاي  )SF36و شاخصهاي بالینی و پاراکلینیکی نظیر  MRI ،WOMACو میزان مسافت پیموده شده
توسط بیماران و نیز مدت زمان خشکی مفاصل بدنبال بی حرکتی را دارا می باشند اما این نکته حائز اهمیت است که این مداخله براي انجام
طرحهاي تحقیقاتی داراي مجوز می باشد.
:ز :پیشنهاد ات و توصیه های سیاستی منتج از طرح چه می باشد؟
سطح شواهد یافت شده در این مطالعه نیز پایین است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حتی اگر هیچ عوارضی گزارش نشده باشد و تمام
مطالعات به اثربخشی این روش معتقد باشند ،مطالعات دیگري با تعداد جمعیت بیمار بیشتر با مدت زمان پیگیري طوالنی تر براي تایید ایمنی
این روش این مورد نیاز است.

ح:پیشنهادات شما برای مطالعات آینده چیست ؟
طراحی مطالعاتی با تعداد جمعیت بیمار بیشتر با مدت زمان پیگیري طوالنی تر براي تایید ایمنی ،اثربخشی و هزینه اثربخشی فناوري

