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تاریخ:

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

شماره:

موسسه ملی تحقیقات سالمت

پیوست:

فرم ترجواى داًص ًتایج گسارش ارزیابی فٌاٍری سالهت()HTA

الف :هطخصات طرح:
عٌَاى کاهل طرح:
ارزیاتی فٌاٍری تسریق ایٌتراکرًٍری /ایٌتراهیَکاردیال سلَل ّای تک ّستِ ای هطتق از هغس استخَاى ) (MNCخَد
تیوار هثتال تِ ًارسایی قلثی در هقایسِ تا رٍش ّای درهاًی رایح (دارٍ درهاًی ،پیًَذ قلة ،ضرتاًسازّا ٍ
دفیثریالتَرّای قلثی) )(CRTدر ایراى
هدری ٍ ّوکاراى طرح تا رکر تخصص ٍ سوت اخرایی:
خسرٍ کطاٍرز :دکترای اقتصاد ٍ هذیریت دارٍ ٍ هجری عرح
فرّاد لغفی :دکترای اقتصاد سالهت -هجری عرح
هجتبی جعفری :داًطجَی ارضذ اقتصاد سالهت -هجری عرح
هحوَد ثالثی :دکترای آهار زیستیّ -وکار عرح
جَاد کجَری :هتخصص قلب -هجری عرح
حسیي بٌْام هرضذی :داًطجَی ارضذ اقتصاد سالهت -هجری عرح

ب :داهٌِ پصٍّص را رکر کٌیذ(حذاکثر  100کلوِ):
 .1خوعیت :جوعیت بیواراى هبتال بِ ًارسایی قلبی
 .2هذاخلِ هَرد ارزیاتی :کاربرد سلَل ّای بٌیادی هطتق ضذُ از هغس استخَاى در درهاى بیواراى هبتال بِ ًارسایی قلبی
 .3کٌترررل:کارگذذراری ضرباًسذذازّا ( ،)pacemakersدفیبریالتَرّذذای قلبذذی( Cardiac Resynchronization
 ،)Therapyبالي پوپ ( ،)IABPدارٍ درهاًی
 .4پیاهذ :ایوٌی هربَط بِ استفادُ از فٌاٍری سلَل ّای بٌیادی هطتق ضذُ از هغس استخَاى ( ،)MNCاثربخطی اسذتفادُ از
رٍش ّای درهاًی  ،MNCدارٍ درهاًی pacemakers ٍ IABP ،CRT ،برای درهاى یکی از سِ بیواری هَرد بررسذی در
ایٌجا (ب یواریْذای قلبذی هذسهي ایسذکویر ّوذراُ بذا کذاّص اًببذاا قلذب ،کذاردیَ هذایَپتی ایسذکویر( Ischemic
ّ ،))cardiomyopathyسیٌِ اثربخطی استفادُ از سلَل ّای بٌیادی در هبابل سایر رٍش ّای درهاًی هَرد بررسی
 .5زهاى هطالعِ (زهاى در ًظر گرفتِ ضذُ در اًدام هرٍر ًظام هٌذ) 1991 :تا 2116
 .6هحل هطالعِ (هحل اًدام ارزیاتی اقتصادی) :ایراى

ج :هالحظات هرتَط تِ رٍش اخراء:

 .1از چِ رٍضی ترای ضٌاسایی ٍضعیت سالهتی ٍ هیساى استفادُ فعلی از تکٌَلَشی استفادُ ضرذُ اسرت هذرٍر
ًظام هٌذ
 .2از چِ رٍضی ترای ضٌاسایی هطخصات ٍ ٍیصگی ّای فٌاٍری هَرد ارزیاتی استفادُ ضذُ است هرٍر ًظام هٌذ
 .3از چِ رٍضی ترای ارزیاتی ٍضعیت ایوٌی فٌاٍری استفادُ ضذُ است هرٍر ًظام هٌذ
 .4از چِ رٍضی ترای ارزیاتی ٍضعیت اثرتخطی فٌاٍری استفادُ ضذُ است هرٍر ًظام هٌذ ٍ هتاآًالیس
 .5از چِ رٍضی ترای ارزیاتی ٍضعیت اقتصادی فٌاٍری استفادُ ضذُ است بَهی سازی ّسیٌِ ّا
 .6از چِ رٍضی ترای ارزیاتی ٍضعیت اخالقی ،سازهاًی ،اختواعی ٍ قاًًَی فٌاٍری استفادُ ضذُ اسرت ارزیذابی
ًطذُ است.

هالحظات هرتَط تِ ًتایح:
د :لطفاً تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ (پاسخ ّر سَال تیص از  50کلوِ ًثاضذ)
 .1چٌاًچِ از رٍش هرٍر هٌظن ترای دستیاتی تِ پاسخ استفادُ ًوَدُ ایذ ،هطخص ًواییذ سطح علوری ضرَاّذ
هَرد استفادُ چگًَِ تَدُ است (چِ ًَع هطالعاتی ٍارد هرٍر ًظام هٌذ ضذُ اًرذ ٍ کیفیتطراى چگًَرِ ترَدُ
است) ،آیا هتاآًالیس اًدام ضذُ است (دلیل پاسخ تلی ٍ یا خیس خَد را تیاى ًواییذ).
پس از جستجَی الکترًٍیکی در باًرّای اعالعاتی در هجوَع  18599هبالِ بِ دست آهذ کِ تعذذاد هبذا ن ًْذایی 57
هبالذذِ هذذی باضذذذ ،کذذِ ّوذذِ ی آًْذذا دارای اهتیذذاز بذذا ی  3در جذذذٍل  ٍ Jadad scoreاهتیذذاز بذذا ی  7در جذذذٍل
 Newcastle-Ottawaبَدًذ ٍ کیفیت قابل قبَلی داضتٌذّ .وچٌیي بِ دلیل عذم ٍجَد هغالعِ ی head-to-head
از عریق هتاآًالیس غیرهستبین (ً )network meta analysisتایج هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفتٌذ.
ٍ .2ضعیت سالهتی ٍ هیساى استفادُ فعلی از تکٌَلَشی چگًَِ هی تاضذ ضیَع بیوذاری در جوعیذت بسرگسذال 2-1
درصذ ،در افراد با ی  65سال  6درصذ ٍ در افراد با ی  75سال11درصذ گسارش ضذُ است ٍ در هجوَع برآٍرد هی ضَد
کِ حذٍد  15هیلیَى ًفر در سغح دًیا ،بِ آى هبتال ّستٌذً .ارسایی ّای هسهي قلبی ٍ بیواریْای کن رسذیذى خذَى بذِ
عضلِ قلب ،هْوتریي علل هرگ ٍ هیر در دًیا ّستٌذ.
استفادُ از ایي فٌاٍری در حال حاضر در ایراى ٍجَد ًذارد.
 .3هطخصات ٍ ٍیصگی ّای فٌاٍری هَرد ارزیاتی چیست آخریي رٍش درهاًی هَجذَد بذرای ًارسذایی قلبذی ،تذرهین
سلَلی عضلِ قلب است .در ایي رٍش ،با استفادُ از اًتبال سلَل ّای بٌیادی بِ داخل عضلِ قلب ،سعی هی ضَد با ایجذاد
ضرایظ هٌاسب ،سلَلْای جذیذ در ًاحیِ آسیب دیذُ ایجاد ضَد ٍ برای پیًَذ سلَلی در عضلِ قلذب ،بیطذتر از سذلَلْای
هغس استخَاى خَد فرد استفادُ هی ضَد ٍ ایي سلَل ّا بیطتریي هَارد کارآزهایی بذالیٌی را تطذکیل هذی دٌّذذ .هسیذت
استفادُ از ایي سلَلْا عذم ًیاز بِ کطت قبل از تسریق بِ بیواراى هی باضذ.
ٍ .4ضعیت ایوٌی فٌاٍری در هقایسِ تا فٌاٍری ّای خایگسیي چگًَِ هی ضَد ایوٌی سلَل ّای بٌیادی هطذتق ضذذُ از
هغس استخَاى دارای تاییذیِ رسوی از ً FDAیست ٍ ّوچٌیي ًتایج قغعی ٍ جاهعی کواکاى برای تاییذ ایوٌی ایي فٌذاٍری در
دست ًیستٍ ،لی با تَجِ بِ ًتایج هثبتی کِ از تعذاد زیادی از هغالعان بذست آهذُ است ،ایذي فٌذاٍری دارای ایوٌذی ًسذبتا
قابل قبَلی هی باضذ ٍ البتِ ًیازهٌذ بررسی بیطتر با کارآزهایی ّای بالیٌی ٍ با ًوًَِ ّای گستردُ تر هی باضذ.

ٍ .5ضعیت اثرتخطی فٌاٍری در هقایسِ تا فٌاٍری ّای خایگسیي چگًَِ هی ضَد اثربخطذی رٍش  BMCدر هبایسذِ بذا
رٍش ّای  IABP ٍ Pacemaker ،Drug ،CRTاز هٌظر ضاخص ّای اثربخطذی  LVED ٍ LVES ،LVEFدر برخذی هذَارد
اختالف هعٌی دار ٍ بْتر ٍ در بعضی هَارد اختالف هعٌی دار ٍجَد ًذارد ٍ ًتایج اثربخطذی یکسذاى هذی باضذذٍ .لذی از هٌظذر
ضاخص  Failure casesرٍش  BMCکاهال برتر ٍ اختالف هعٌی دار بَدُ است .بٌابرایي ،عبق ًتایج هغالعِ بِ ًظر هی رسذذ
رٍش  BMCدر کل ٍ با خص از ًظر ضاخص Failure casesاثربخطی بالیٌی بْتری ًسبت بِ سایر رٍش ّای هَرد بررسی
داضتِ باضذ.
ٍ .6ضعیت اقتصادی فٌاٍری در هقایسِ تا فٌاٍری ّای خایگسیي چگًَِ هی ضَد بر اساس تعرفِ ّای دٍلتی ٍ خصَصی
در سال  ،1395بِ ترتیب ّسیٌِ ی درهاى بِ ٍسیلِ ی سلَل ّای بٌیادی برای یر دٍرُ ی درهاًی یر سالِ تبریباً برابذر 121
ٍ  222هیلیَى ریال ،برای  CRTبرابر  218 ٍ 122هیلیَى ریال ،برای  pacemakerبرابذر  214 ٍ 121هیلیذَى ریذال ،بذرای
دارٍ درهاًی برابر  141 ٍ 68هیلیَى ریال ٍ برای  IABPعی یر دٍرُ ی درهاًی  11رٍزُ برابر  233 ٍ 138هیلیَى ریال هذی
باضذ .بٌابرایي دارٍ درهاًی دارای کوتریي ّسیٌِ ٍ بالي پوپ بیطتریي ّسیٌِ ٍ ببیِ ی رٍش ّای درهاًی ّسیٌِ ّای هطذابْی
دارًذ.
ٍ .7ضعیت اخالقی ،سازهاًی ،اختواعی ٍ قاًًَی فٌاٍری در هقایسِ تا فٌاٍری ّای خایگسیي چگًَِ هری ضرَد
ارزیابی ًطذ.

ُ :هحذٍدیت هطالعِ ضوا چِ هی تاضذ
از جولِ هحذٍدیت ّای ایي هغالعِ عذم ٍجَد بیواراى استفادُ کٌٌذُ از رٍش درهاًی سلَل ّای بٌیادی در داخل کطَر هی باضذ.
یکی دیگر از هحذٍدیت ّای هغالعِ ایي است کِ در بخص ّسیٌِ اثربخطی ،بِ دلیل ًبَد هغالعِ هطابِ در دًیا کِ رٍش درهاًی
 BMCرا با سایر رٍش ّای هَرد هغالعِ هبایسِ کردُ باضذ ،هبایسِ ی ًتایج ّسیٌِ اثربخطی با سایر هغالعان اًجام ًطذُ است.

ًٍ :تیدِ گیری کلی طرح چِ هی تاضذ
استفادُ از رٍش درهاًی سلَل ّای بٌیادی برای درهاى بیواراى هبتال بِ یکی از سِ بیواری هَرد بررسی در ایي هغالعذِ درهبایسذِ
با رٍش ّای درهاًی ّ ،Drug ٍ Pacemaker ،IABP ،CRTسیٌِ-اثربخص تر هی باضذ.

ز :پیطٌْادات ٍ تَصیِ ّای سیاستی هٌتح از طرح چِ هی تاضذ
با تَجِ بِ سغح ضَاّذ هَجَد در زهیٌِ ی ایوٌی استفادُ از ایي فٌاٍریً ،یاز بِ هغالعان بالیٌی با ًوًَِ ّای بسرگتر هی باضذذ تذا
بتَاى بِ صَرن قغعی تر ًتیجِ گیری کرد.

ح :پیطٌْادات ضوا ترای هطالعات آیٌذُ چیست ()Future research
 -1اًجام هغالعِ ی  HTAبرای هبایسِی بیي فٌاٍری  ٍ BMCرٍش ترکیبی  BMC+CRTبرای درهاى ًارسایی قلبی در ایراى
 -2اًجام هغالعِ ّسیٌِ اثربخطی رٍش درهاًی  BMCاز دیذگاُ ّای هتفاٍن دیگر ٍ با در ًظر گرفتي ّسیٌِ ّذای غیذر هسذتبین ٍ
سربار در ایراى

