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مقدمه :با توجه به نبود شواهدی مبنی بر اینکه کدام یک از داروهای ترومبولیتیک در درمان انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعهه اس–
تی هزینه اثربخشتر هست ،این مطالعه با هدف ارزیابی هزینه اثربخشی داروی جدیدتر تنکتپالز در مقابل رتپالز در درمان بیماران مبتال به
انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه اس -تی در ایران انجام پذیرفت.
روش بررسی :این مطالعه از نوع مطالعات ارزیابی فناوری سالمت بود .استراتژی جستجو با استفاده از کلیدواژههای مرتبط در پایگاهههای
دادهای  Embase ،Web of Science ،PubMed Central ،Cochrane library ،Medlineدر فاصله سالههای  6691تها مهارس
 4167به منظور پیدا کردن مطالعات اثربخشی ،ایمنی و اقتصادی جستجو شدند .ارزیابی کیفیت مطالعات توسط دو نفر به صورت مسهتقل بها
استفاده از چک لیست استروب انجام گرفت و دادهها با استفاده از فرم استخراج دادههای کاکرین استخراج شدند.
یافتهها :سه مطالعه شرایط الزم را برای ورود به مطالعه داشته و هر سه دارای کیفیت باال بودند .مرگومیر در سه گزارش بهین تنکتهپالز و
رتپالز مقایسه شده بود که نتایج دو مطالعه با  796نمونه ،اثربخشی یکسان دو داروی تنکتپالز و رتپالز را در میهزان مهرگومیهر نشهان داد.
نتایج حاصل از تحلیل هزینه اثربخشی نشان داد که داروی رتهپالز داروی هزینهه اثهربخشتهری نسهبت بهه داروی تنکتهپالز بهود (هزینهه
 61011111ریال در برابر  44072941ریال).
بحث و نتیجهگیری :داروی رتپالز در مقایسه با داروی تنکتپالز به دلیل هزینه پایینتر و همچنین ایمنی و اثربخشی یکسان ،ارجح بود و
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور توصیه میشود از این دارو استفاده شود.
واژگان کلیدی :ارزیابی فناوری سالمت ،رتپالز ،تنکتپالز ،آنفارکتوس حاد میوکارد ،ارزشیابی اقتصادی
ارجاع :باش زر سلمان ،تورانی سوگند ،نیکفر شکوفه ،رواقی حمید ،حبیبی مریم .ارزیابی فناوری سالمت داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز در درمان
بیماران مبتال به آنفارکتوس حاد میوکارد در ایران .مجله پژوهشهای سالمت محور 5931؛ .15-26 :)5(4
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چکیده

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

بیماریهای قلبی -عروقی هم در زنان و هم در مردان

(ری پرفیوژن ) بهصورت فوری است و هدف از این

شایعترین علت مرگومیر در سراسر جهان میباشنند

درمان جلوگیری از نکروز میوکارد و نجات میوکنارد

( .)2از  65میلیون مورد مرگومیر که در سراسر جهان

در معر ،خطر ،کناهش بنروز نارسنایی قلبنی و در

در سال  1121رخ داد 21/6 ،میلیون منورد مرگومینر

نهایت افزایش طول عمر بیمار است.

مربوط به بیماریهای قلبی -عروقی بوده کنه حندود

یکی از درمانهای رایج در سکته قلبی با باال رفنتن

 12/16درصد از کل مرگومیر و حدود  65/1درصند

قطعه اس-تی ،ترومبولیتیک تراپی است .در این روش

از کل مرگو میر مربوط به بیماریهای غیرقابل انتقال

با کمک داروهای لیز کنننده ل تنه ،تنالش منیشنود

بود ( .)1همچنین این بیماریها سبب بروز عنوار،،

انسننداد در رگ کرونننر برطننرف شننود .داروهننای

ناتوانی قابلتوجه و کاهش بهرهوری منیشنوند و در

فیبرینولیتیک به دو دسته داروهای غیراختصاصی برای

رأس علل هزینهساز سیستم مراقبتهنای بهداشنتی و

فیبرین شامل استرپتوکیناز و داروهای اختصاصی برای

درمانی قرار دارند ( .)1بر اساس مطالعات بار جهنانی

فیبننرین شننامل آلتنن الز ،رتنن الز و تنکتنن الز تقسننیم

بیماریها ،بیماریهنای قلبنی -عروقنی اولنین علنت

میشوند ( .)6،5-8رت الز ،اولنین فیبرینولیتینک نسنل

مننرگ در ایننران بننا  295/11در صنند هننزار نفننر و

سوم و در واقع نوعی فعال کننده پالسمینوژن بافتی به

Disability-Adjusted

شکل غیرگلیکوزیله اسنت ( .)9،21رتن الز بنا انجنام

 1922/16دالنننننی (Life

 )DALY:Yearایجننناد شنننده در صننندهزارنفر از

فرایند موتاسیون حنففی بنر روی آلتن الز بنه دسنت

جمعیت میباشند ( .)1طبق آخنرین آمارهنای منتشنر

میآید ( .)9،22،21این دارو با دو دوز بولوس تجنویز

شده جهانی تقریباً  16-61درصد از موارد سکته حناد

میشود که  21میلیون واحد در عر 1 ،تا  1دقیقه و

قلبی همراه با باال رفنتن قطنع اس-تنی هسنتند و در

بعد  21میلیون واحد ،سی دقیقه بعد تکرار منیشنود.

سالهای اخیر ،درمان آن از روش فارماکولوژینک بنه

این دارو همچنین در لیسنت داروینی کشنور وجنود

روش عمدتاً مکانیکال تغییر یافته که این موضنو بنه

دارد .داروی تنکت الز که داروی جدیدتری نسبت بنه

همراه پیشرفتهای ایجادشده در درمان دارویی باعث

رت الز است ،نیمه عمر طوالنیتری دارد و بنه دالینل

کاهش قابلتوجه در میزان مرگومینر آن شنده اسنت

عوار ،کمتر ،امکان تجویز سریع و آسانتر در زمنره

( .)1-6سننکته قلب نی بننا بنناال رفننتن قطعننه اس-ت نی،

داروهای ارجح برای تجنویز قنرار دارد و بهصنورت

( STEMI: ST-segment elevation myocardial

یک دوز منفرد بولوس وریدی بر اساس وزن تجنویز

 )infarctionوخیمترین تظاهر سندرم حاد کرونری و

میشود (.)21

تهدیدکننده حیات هست .بنا توجنه بنه اینکنه زمنان

از آنجایی کنه رتن الز در فهرسنت رسنمی داروینی

شرو درمان در پیشگیری از عوار ،و مرگومیر آن

کشور قرار دارد و همچنین تحت پوشش بیمنه بنوده،

نقننش دارد ،تش ن یص و شننرو درمننان آن بای ند بننه

ولی تنکت الز کنه داروی جدیندتری اسنت ،هننوز در

سرعت انجام شود ( .)1،6درمان استاندارد برای بیمار

لیست دارویی کشور قرار نگرفته است؛ لفا این مطالعه

مبتال به آنفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه اس -

با هدف ارزیابی داروی تنکت الز در مقایسه بنا داروی
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مقدمه

تی ،برقراری مجدد جریان خون در عنرو بستهشنده

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

حاد در ایران از کلینه جنبنههای مربنوط بنه ارزینابی

فارسننی نیننز در پایگاههننای دادهای  Iranmedexو

فناوری سالمت انجام پفیرفت تا شواهد کافی از نظر

 SID ،Magiranصورت پنفیرفت .جسنتجو در اینن

بالینی ،هزینهای ،هزینه اثرب شی ،اخالقی و جنبنههای

پایگاههننای دادهای از تنناریخ  2981/11/15تننا تنناریخ

م تلف حقوقی و اجتماعی برای تصمیمگیری درباره

 1121/15/11انجام پفیرفت.

افزودن یا اضافه ننمودن این دارو به فهرسنت رسنمی

راهبرد جستجو شفاف بود و حساسیت را با ترکیب

دارویی کشور و تحت پوشش بیمه قرار دادن یا ندادن

کلیندواژههای heart ،Myocardial infarction

آن را جهت اسنتفاده سیاسنتگفاران و برنامنهرینزان

،infarction

ST

تأمین نماید.

AMI ،elevation myocardial infarction

،STEMI

segment

reteplase ،Retavase ،r-PA ،thrombolysis
) metalyes،tenecteplase (TNK-tPAو در

روش بررسی

این مطالعه از نو مطالعات ارزیابی فنناوری سنالمت

ترکیب با دیگر اسامی داروها و نامهای تجاری آنهنا

بود .برای انجام منرور سیسنتماتیک آن ،ابتندا سنؤال

در جستجو افزایش داده و همچنین به جهت دستیابی

Population

به بیشترین مطالعات از  Free text , Meshاستفاده

سنننناختار یافتننننه بننننر اسنننناس (

Intervention

Comparison
Outcome
 )PICOD: Designطنر شند کنه در آن جمعینت

مورد بررسی شامل بیماران مبتال به آنفنارکتوس حناد
میوکارد با صعود قطعه اس -تی بودند .مداخله شامل
داروی تنکت الز و مقایسه اثر آن با داروی رت الز بود.
پیامنندها شننامل مننرگو میننر ،آنفننارکتوس مجنندد،
خونریزی ،آلرژی ،آنافیالکسنی ،شنو

کاردیوژنینک،

ایسکیمی مجدد ،افت فشنار خنون ،حنوادر عروقنی
مغزی ،برادی کاردی ،نارسایی احتقنانی قلنب و ST
resolution>50%

 Segmentبودننننند .سنننن

پژوهشهای کارآزمایی بالینی و مشاهدهای کنه رژینم
دارویی تنکت الز را در مقایسه با رت الز (در ترکیب بنا
سایر داروها یا به تنهایی) بررسی کرده بودند ،جستجو
شنندند .بننهمنظور جمننعآوری اطالعننات ،پایگاههننای
دادهای ، Embase ،Cochrane library ،Medline
 ،PubMed Central ،Web of Scienceبنا طنر
استراتژیهای مناسب جسنتجو ،منورد بررسنی قنرار
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گردید .جستجو کامالً محدود به زبانهای انگلیسنی و
فارسی بود .پ

از جستجوی الکترونینک مطالعنات،

لیست منابع مطالعنات نهنایی نینز جهنت جسنتجوی
دستی تهیه شد و منابع بهصنورت دسنتی نینز توسن
پژوهشگر بهمنظور دستیابی به مطالعناتی کنه احتمناالً
یافت نشده بنود ،بررسنی شندند .در ادامنه ،بنهمنظور
یافتن مطالعات منتشرنشده ،وبسایتهای مربوط بنه
انجمنهای قلب -عرو ایران و آمریکا و تعندادی از
کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفتنند .همچننین
کتابچهها و مقاالت آنالین کنگرهها و سمینارها منورد
جستجو قنرار گرفتنند .بعند از اتمنام جسنتجو تمنام
مقاالت یافت شده وارد نرمافزار  Endnoteنس ه 21
گردی ند .پ ن

از حننفف مننوارد تکننراری عننناوین و

چکیده ،مطالعات بر اساس معیارهای ورود و خنرو
توس دو نفر به صنورت مجنزا منورد بررسنی قنرار
گرفتند.
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رت الز در درمان بیماران مبتال به آنفارکتوس میوکنارد

گرفتند .انجام جسنتجو بنرای دسنتیابی بنه مطالعنات

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

کاکرین ( )Cochraneبرای مطالعات ( RCTs and

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور تجزینه و

 )NRSاستفاده شد .همچنین به منظور ارزیابی کیفیت

تحلیل دادهها از روش آماری مانتنل -هننزل اسنتفاده

مطالعات وارد شده بنه اینن پنژوهش از چکلیسنت

شد .بهمنظور محاسبه میزان ناهمگنی و گنزارش اینن

STROBE: Strengthening the Reporting of
 )Observational Studies in Epidemiologyو

میزان بهصورت کمی ،از آزمنون  2اسنتفاده شند .در

همچنین روش استاندارد توصیه شده توسن مؤسسنه
کاکرین استفاده گردید .همچنین جهت ارزیابی خطنر
تورش در مطالعنات منت نب از چکلیسنت ارزینابی
خطر تورش  Cochrane EPOC Group’sاسنتفاده
شد و پ

از تکمیل چکلیست ،دادهها برای هرکندام

از مطالعات بنه نرمافنزار  RevManنسن ه  6.1وارد
شد و ارزیابی خطر تنورش انجنام پنفیرفت .تمنامی
ابزارهای مورد استفاده به این دلیل که منورد اسنتفاده
گروه کاکرین بودند ،از روایی و پاینایی برخوردارنند
( .)26شننایان ذکننر اسننت بننهمنظور پننیشداوری در
انت اب یک سند در مرحله غربال مطالعات بهوسنیله
مطالعننه مننتن کامننل ،همننه مطالعننات توسن دو نفننر
(پژوهشگر و یک نفر مت صنص داروسنازی بنالینی)
بهصورت مستقل منورد بررسنی قنرار گرفتنند .هنیچ
مطالعهای بعد از ارزیابی کیفیت ،از مطالعه خار نشد
و همه مطالعات وارد تحلیل نهایی شدند.
ارزیننابی اثرب شننی و ایمنننی مننداخالت از طریننق
بررسننی پیامنندهایی نظیننر پیامنندهای مرگومیننر،
آنفارکتوس مجندد ،خنونریزی ،آلنرژی ،آنافیالکسنی،
شو

کاردیوژنیک ،ایسکیمی مجدد ،افت فشارخنون،

حوادر عروقنی -مغنزی ،بنرادی کناردی ،نارسنایی
احتقانی قلب و ST Segment resolution >50%

کننه بننا توجننه بننه جدینندترین مقنناالت انجامشننده
بهدستآمدند ،انجام پفیرفت و با استفاده از است را
شنناخص یکسننان از مطالعننات منت ننب ،پیامنندهای

14

صننورت وجننود ننناهمگنی مطالعننات از Random

 Effects Modelو در صننورت وجننود همگن نی از
 Fixed-Effects Modelبرای انجام متاآنالیز استفاده
شد.
دیدگاه این مطالعه در ارزیابی اقتصادی ،ارائه دهنده
خدمت بود .به منظور انجام ارزیابی اقتصادی از نتایج
مرور سیستماتیک استفاده گردیند .سن

بنه منظنور

انجام ارزیابی اقتصادی و بسته به وضنعیت اثرب شنی
دو دارو در پیامنند مننرگومی نر بننا توجننه بننه الگننوی
بکارگیری تحلینل در مطالعنات ارزشنیابی اقتصنادی،
تصمیمگیری در خصنو

ننو ارزشنیابی اقتصنادی

صورت گرفت.
همچنین به منظور بررسی و تحلیل جنبههای اخالقی،
سازمانی ،اجتماعی و قانونی داروی تنکت الز از چنک
لیست مربوط به  HTA Core Modelاسنتفاده شند.
بدین صورت که سؤاالت مربوط به جنبههای اخالقی،
سازمانی ،اجتماعی و قانونیِ این چکلیست در اختیار
 1نفر مت صص قلنب و عنرو و  1نفنر مت صنص
داروسننازی بننالینی قننرار گرفننت و پنن

از تکمیننل

جمعآوری شدند.
یافتهها

بننر اسنناس  PICODو معیارهننای ورود و خننرو
مقاالت و بر اساس اسنتراتژی جسنتجو ،در مجمنو
 8116مقاله جستجو شند .ابتندا تعنداد  6561رکنورد
تکراری از نتایج جستجو حفف شدند .پ
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اسننت را دادههننا بننا اسننتفاده از فننرم اسننت را داده

مداخالت در نرمافزار  Reviw Managerنسن ه 6.1

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

تعداد  1265مقاله با مطالعه عنوان ،حفف شدند122 .

نهایت  1مقاله به صورت متن کامل که همنه آنهنا از

مقاله با مطالعه چکیده مورد بررسی قرار گرفتند که از

نو مطالعات مشناهدهای بودنند ،وارد مرحلنه سننتز

اینن مینان تعننداد  218مقالننه حننفف شنندند .از ی نک

کیفی مطالعنه شندند و در منواردی کنه مطالعنات در

مطالعه ،فق چکیده در دسترس بود کنه آن نینز وارد

پیامنندهایی همگننون بودننند ،وارد متاآنننالیز گردیدننند

مطالعه شد .س

از میان  11مقاله که به منتن کامنل

(شکل .)2

آنها دسترسی وجود داشت 19 ،مقاله با مطالعه کامل

شکل  :1فرآیند انتخاب و غربالگری مطالعات

همانطور که ذکر شد ،سه مطالعنه مشناهدهای شنامل

و تعداد حنوادر را در گروههنای موردمطالعنه ذکنر

مطالعننننننات  Al-Zakwaniو همکنننننناران (،)26

نکرده بود؛ امکان محاسبه با دادههای موجنود نبنود و

 Pandurangaو همکاران ( Pelluri ،)25و همکناران

همچنین به این دلیل که پژوهشگر از نویسنده مسئول

( )21معیارهای ورود به این پژوهش را داشنتند .اینن

در خصو

ارسال نتایج بهصورت رخداد شواهد در

سه مطالعنه بنه مقایسنه تنکتن الز و اسنترپتو کینناز و

هر گروه جوابی را دریافت ننمود ،وارد متاآنالیز نشند

رت الز بهطور همزمان پرداخته بودند .تمام گزارشهنا

و تنهننا بننه ارائننه نت نایج آن در مباحننث کیف نی مننرور

به زبان انگلیسی بودند .تعداد کل شنرکتکنندگان در

سیستماتیک اکتفا شد .تمنامی گزارشهنایی کنه وارد

مطالعننات برابننر بننا  1191نفننر بودننند .در خصننو

متاآنالیز شده بودند دادهها را به یک صورت واحد در

مقایسه تنکت الز با رتن الز مطالعنه کارآزمنایی بنالینی

نتایج خود ارائه داده بودند.

تصادفی کنترل شده انجام نشده بود .همچنین مطالعنه

از میان سه مطالعنه Pelluri ،و همکناران منبنع منالی

 Al-Zakwaniو همکاران ( ،)26به اینن دلینل کنه از

خود را ذکر نکرده بود ( .)21با توجنه بنه معیارهنای

برای ارائه نتایج خود استفاده نموده بود

ارزیابی کیفیت مطالعات مشناهدهای مطالعنات دارای

نسبت شان
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موارد تکراری ،تعداد  1161مقاله باقی ماند که از این

متن به دلیل نداشتن معیارهای ورود حفف شدند .در

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

کیفیت متوس به بناال بودنند و همگنی وارد مرحلنه

سنتز کیفی شدند.

جدول  :1ویژگیهای مطالعات وارد شده به پژوهش در خصوص مقایسه داروی تنکتپالز با رتپالز
سال
Al-Zakwani
و همکاران

بیماران

مطالعه

5121

مشاهده ای

همکاران 6854

انجمن قلب خلیج فارس و

J Thromb Thrombolysis

حمایت مالی از شرکت سانوفی
آونتیس و شرکت مخابرات قطر

5190

مشاهدهای

آنفارکتوس میوکارد با
صعود قطعه اس-تی

6856
 Pelluriو

 98روزه

صعود قطعه اس-تی

6856
Panduranga
و همکاران

آنفارکتوس میوکارد با

پیگیری

38

مشاهدهای

آنفارکتوس میوکارد با

 5ماه تا 5

انجمن قلب خلیج فارس

Heart views

سال
 98روزه

ذکر نشده بود.

صعود قطعه اس-تی

Int Journal Pharma and
Bio Sciences

هر سنه مطالعنه منرگومینر را گنزارش نمودنند کنه

به تنکت الز به همراه داشته بود و بنه عبنارتی کنارایی

 Pandurangaو همکاران ()25در مطالعه خود میزان

داروی رت الز در این مطالعنه بناالتر از تنکتن الز بنود

مرگومینر بیمارسننتانی ،را بنه صننورت ینک ماهننه و

( .)21همچننننین نتنننایج مطالعنننه  Al-Zakwaniو

یکساله گزارش نمود .در این مطالعه تعداد مشاهدهها

همکاران نشان داد کنه ارتبناط آمناری معننیداری در

برای مرگومیر بیمارستانی برای تنکت الز  5/1درصند

پیامنندهای شننو کاردیوژنی نک ،انفننارکتوس مجنندد،

( 22مورد) و برای رتن الز  1/1درصند بنود کنه اینن

خونریزی شدید ،سکته مجدد بین رتن الز و تنکتن الز

میزان برای تنکت الز در بیمارسنتان بیشنتر بنود؛ ولنی

وجود ندارد (.)26

مش ص نکرد که از لحاظ آماری معنیدار بود یا نبود؛

در خصننو

امنا شنواهد مرگومینر ینک ماهننه و یکسناله بننرای

 Pandurangaو همکاران بروز آنفارکتوس مجدد در

تنکت الز به ترتیب  1/8درصد و صفر درصند و بنرای

گروه درمان شده با تنکت الز را برابر با  1/11درصد و

رت الز به ترتیب  2/1درصد و  2/1درصد گزارش شد

در گروه درمان شده با رت الز برابنر بنا صنفر درصند

کننه بننرای هننر دو مننورد ایننن میننزان در بیمنناران

گزارش کرد و عنوان کرد که رت الز در برابر تنکتن الز

دریافتکننده رت الز باالتر بود ( .)25مطالعنه Pelluri

از ایمن نی بنناالتری برخننوردار اسننت ( .)25همچن نین

و همکنناران مرگومیننر را در گننروه مصننرف کننننده

مطالعه  Pelluriو همکاران بروز حوادر عروقی مغز

تنکت الز برابر با  1/11درصد افراد گنروه و در گنروه

را در افراد دریافنت کنننده تنکتن الز 1/11 ،درصند و

بیماران درمان شده با رتن الز برابنر بنا صنفر درصند

بننرای افننراد دریافتکننننده رت ن الز در صننفر درصنند

گزارش کرد و این مفهوم را بینان نمنود کنه مصنرف

گزارش نمود و عنوان داشت بنروز اینن حنوادر در

رت الز در افراد این مطالعه مرگومیر کمتری را نسبت

افراد دریافت کنننده تنکتن الز در مقایسنه بنا رتن الز

12
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نام نویسنده و

تعداد

طراحی

معیار ورود

منبع مالی

نام مجله

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

مطالعننه پلئننوری همچنننین پیامنند ST Segment

میزان ناهمگنی میان آنها صفر درصد به دست آمد و

 resolution>50%را در 91درصد ( 11نفر) از افراد

بر اساس کتاب راهنمای کاکرین و با توجه به مقندار

دریافتکنننننده رتننن الز و  85/55درصننند از افنننراد

 ،P=1/11مطالعات همگن بوده و نتایج میتواننند بنا

دریافتکننده تنکت الز گزارش کرده بود و این مفهنوم

هننم ترکی نب شننوند .در مجمننو  251نفننر در گ نروه

را بیان نمود که مصرف رتن الز در بیمناران مبنتال بنه

دریافت کننده تنکت الز و  528نفر در گنروه دریافنت

آنفارکتوس حاد میوکارد اثرب شی بهتری از نظر ST

کننده رت الز قرار داشنتند کنه  1نفنر( 2/1درصند) از

 Segment resolution >50%نسنبت بنه تنکتن الز

گروه دریافت کننده تنکت الز و  21نفنر ( 2/5درصند)

داشت (.)21

از گروه دریافت کننده رت الز پیامد مرگومیر را بنروز

به دلیل همگونی نتایج دو مطالعنه  Pandurangaو

داده بودند .خطر نسبی کلی در مندل ثابنت بنا روش

پیامند

مانتل – هنزل برابر با  1/16و دامنه اطمینان  96درصد

منرگومینر کننه مهنمتننرین پیامنند بنرای محقننق بننود

آن  1/26تا  1/51بود ( )P= 1/11و به این جهت کنه

( ،)25،21امکان انجام متاآنالیز وجود داشت .در همین

عدد یک را در بر میگرفنت ،نشنان داد کنه تنأثیر دو

راستا ،دو مطالعه با تعداد نمونه  182نفر وارد متاآنالیز

دارو مشابه بوده و اختالف آماری معنیداری میان دو

پیامنند مرگومینر بننه دنبننال مصننرف داروهننا شنندند.

دارو در رخداد مرگومیر وجود نداشت (نمودار .)2

همکاران و  Pelluriو همکناران در خصنو

آزمون  2که جهت سنجش ناهمگونی بین مطالعات به

نمودار :1انباشت آنالیز پیامد مرگومیر تنکتپالز در مقابل رتپالز

از آنجاییکه تاکنون برای صدور ثبت کد برای داروی

مکتوب قابل قبول بودن وارد نمودن داروی تنکتن الز

تنکت الز در سامانه سازمان غفا و دارو اقندامی انجنام

مشروط به برابری هزیننههای دارو بنا داروی آلتن الز

نشده و اینن دارو هیچگوننه ورود تنک نسن های بنه

اعالم کرده بود ،قیمت این دارو نینز از بررسنیهنای

کشور نداشته است ،دسترسی به قیمت واقعنی آن در

شرکت شنفایاب کنه وارد کنننده داروی آلتن الز نینز

کشور امکانپفیر نمیباشد؛ اما از آنجایی کنه سنازمان

هست به دست آمد .همچنین قیمت داروی رتن الز از

غفا و دارو به شنرکت وارداتنی شنفایاب بهصنورت

بیمارستانهای قلب شهید رجنایی تهنران ،بیمارسنتان
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بیشتر بود (.)21

کار رفته بود نشان داد کنه مطالعنات همگنن بنوده و

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

قلب شهید چمران اصفهان و همچنین از سازمان غنفا

قیمت دالر برابر با  61111ریال بود ،قیمت دارو برای

و دارو و شرکتهای وارد کننده داروها به دست آمد.

وارد کننده به مینزان 11616811رینال بنود و قیمنت

از آنجایی که قیمت داروی تنکت الز در شهریور سال

داروی رت الز در همین زمان برابر با  6161111رینال

 2195برابر با  611/69دالر بود و در زمان محاسبات،

محاسبه شد (جدول .)1

قیمت
1618888

دوز
10U/10ML

نام دارو

شکل

شرایط تعهد

ویال

پرونده ای بیمه سالمت و بیمارستانی و رعایت شرایط راهنمای طبابت

رتپالز

بالینی و عدم افزایش قیمت تا دو سال
66114068

دوز منفرد وریدی بر اساس وزن

ویال

نکتپالز

تحت پوشش بیمهای قرار ندارد.

قیمت هرکندام از داروهنا بنرای ینک فنرد مبنتال بنه

داشتند که این داروها تفاوت چندانی ندارند .همچنین

آنفارکتوس میوکارد بنا توجنه بنه دوزهنای مصنرفی

در خصننننو

عوامننننل درون سننننازمانی نظیننننر

متفنناوت اسننت؛ بنننابراین اگننر داروی رت ن الز مننورد

هماهنگیهنای بنین ب شنی ،تبنادل اطالعنات درون

استفاده قرار گیرد ،قیمت تمام شنده دارو بنرای ارائنه

سازمانی و عوامنل بنرون سنازمانی هنر  6مت صنص

دهنده خندمت برابنر بنا  21611111رینال بنود و در

اتفا نظر داشتند که مشکل خاصی در بکارگیری دارو،

صورتی که تنکت الز تجنویز شنود قیمنت داروهنا بنا

فرآیند بکارگیری دارو ،کارکنان ،همکاری و ارتبناط و

توجه به میزان دوز موردنیاز برابر با  11616811ریال

نو سرمایههای موردنیاز ،مدیریت و کنترل بکارگیری

تصمیم در تحلیل ارزشنیابی

داروی تنکت ن الز وجننود نداشننته و اسننتفاده از آن تننا

بود که بر اساس ماتری

اقتصادی بنه اینن دلینل کنه داروهنای منورد مطالعنه

حدودی آسانتر از داروی رت الز میباشد.

اثرب شی یکسانی در پیامدهای مورد مطالعه با توجنه

عالوه بنر موضنوعات اقتصنادی ،فنردی ،سیاسنی،

به نتایج حاصل از متاآنالیز داشتند ،داروی تنکت الز در

اخالقی و ارتباطی و همچنین زیستپزشکی مبناح ی

مقایسه با داروی رت الز داروی گنرانتنری محسنوب

همچون اختیار بیمار ،حریم خصوصی بیمار ،عندالت

میشد؛ بنابراین داروی رت الز داروی هزینه اثرب شتر

در نظام سالمت ،اختیار و امنیت ،قوانین بازار ،مسائل

بود.

قانونی فناوری و همچنین تمامی حوزههای اجتمناعی
جنبننههننای اخالقننی،

که بیمار طی مدت بیماری و درمان با آنهنا سنروکار

مت صصننین در خصننو

سنننازمانی ،اجتمننناعی و قنننانونی داروی تنکتننن الز،

دارد ،مورد بررسی گرفتند و هر  6مت صنص اعتقناد

ارزشهننای رفتنناری و اخالقننی مربننوط بننه داروی

داشتند که دو داروی مورد مطالعنه در اینن زمیننههنا

تنکت الز ،موضنوعات اختینار ،شنأن انسنانی ،کرامنت

مشابه بوده و نحوه برخنورد بنا آنهنا تقریبناً یکسنان

انسانی ،مضر نبودن فناوری ،جواننب اخالقنی داروی

میباشند .ایشنان همچننین بنر اینن نظنر بودنند کنه

تنکتن الز را هماننند داروی رتن الز دانسنتند و اعننالم

دسترسی به دارو ،سرعت انتقال بیمار به محنل ارائنه
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جدول  :2قیمت داروهای مورد مطالعه در سال 1931

ارزیابی فناوری داروی تنکتپالز در مقایسه با رتپالز

سلمان باش زر و همکاران

خدمات میتواند بر تصمیمگیری افراد تجنویز کنننده

 Segment resolution >50%بیان میکند (.)21

نو دارو تأثیرگفار باشد.

همچنین نظر به اینکه دوز تجویزی داروهنا متفناوت
هستند و با توجه به قیمت متفاوت داروها برای درمان

با توجه به نتنایج بنه دسنت آمنده از متاآننالیز پیامند

ترومبولیتیک ،اگنر داروی رتن الز و تنکتن الز تجنویز

مرگومیر (خطر نسبی برابر با  1/16و دامننه اطمیننان

شود قیمت داروها با توجه به میزان دوز موردنیاز بنه

 96درصننند آن  1/26تنننا  1/51بنننود ( )P=1/11و

ترتیب برابر با  21611111رینال و  11616811رینال

همچنین تحلیل کیفی انجنام شنده در پیامندهایی کنه

تصنمیم در تحلینل

برای تصمیمگیری در خصنو

خواهد شد که بر اساس مناتری

مصنرف و ینا عندم

ارزشیابی اقتصادی به این دلینل کنه داروهنای منورد

مصرف داروها حیاتی بودند (م ل مرگومیر) اختالف

مطالعه اثرب شی یکسانی در پیامدهای منورد مطالعنه

آماری معننیداری مینان داروهنا وجنود نداشنت؛ بنه

با توجه به نتایج حاصنل از متاآننالیز داشنتند ،داروی

عبارتی تأثیر داروها در بروز این پیامدها یکسان بنود.

تنکتنن الز در مقایسننه بننا رتنن الز داروی گننرانتننری

همچنین پیامدهای گزارش شده در هر سنه مطالعنه و

محسوب میشد.

نتایج حاصله از این مطالعات نشان میدهد که تعنداد

به هرحال نتایج ایمنی و اثرب ش نشان میدهند کنه

منوارد مشناهده شنده منرگومینر بنرای تنکتن الز در

بنننرای پیشنننگیری از عواقنننب ننننامطلوب بیمننناری

مقایسه با رت الز بیشنتر بنوده اسنت؛ امنا معننیداری

آنفارکتوس حاد میوکارد بنا صنعود قطعنه اس – تنی

آماری آنها مش ص نشده بود ( .)26-21در مطالعنه

داروی رت الز داروی مناسبی میباشد و میتوان آن را

 Pelluriو همکاران نیز عنوان شده که کنارایی داروی

مورد استفاده قرار داد ،مهمتر از همه نتیجه حاصنل از

کاهش مرگومینر در مقایسنه بنا

متاآنالیز پیامد مرگومیر به دنبال مصرف اینن دو دارو

تنکت الز باالتر بود ( .)21نتایج مطالعنه Al-Zakwani

میباشد که نشان داده است هر دو دارو به یک اندازه

و همکاران نشان داد که ارتباط آماری معننیداری در

اثرب ش هسنتند و اثنر هنر دو دارو در جلنوگیری از

پیامنندهای شننو کاردیوژنینک ،آنفننارکتوس مجنندد،

مرگومیر یکسان میباشد .همچنین تحلیل جنبنههنای

خونریزی شدید ،سکته مجدد بین رتن الز و تنکتن الز

اخالقی ،قانونی و سازمانیِ این دو دارو بر اساس نظر

وجود ندارد (.)26

مت صصنین ،اختالفنی را در اسنتفاده از هنر کندام از

رت الز در خصو

پیامنننند آنفننننارکتوس مجنننندد،

داروها نشان ننداد؛ اگرچنه چنندین مطالعنه ایمننی و

در خصننننو

 Pandurangaو همکاران عنوان کردند که رتن الز در

اثرب شی داروهای ترومبولیتیک را نشان دادهاند (-11

برابر تنکت الز از ایمنی باالتری برخوردار اسنت (.)25

)28؛ اما مطالعه مروری نظاممند و ینا جنامعی کنه دو

همچنین مطالعه  Pelluriو همکاران نشنان داد بنروز

داروی تنکت الز و رت الز را با هم مقایسه کرده باشند،

حوادر عروقی مغز در افراد دریافتکننده تنکت الز در

موجود نبود و این به همراه نبود مطالعات کارآزمنایی

مقایسه با رت الز بیشتر بود و همچنین اثرب شی بهتنر

بالینی قوی و مناسب به منظور بررسی سایر پیامدهای

داروی رت الز را در مقایسه با تنکت الز در پیامند ST

مهم در تصمیمگیری ماننند خنونریزی ،سنکته ،افنت
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بحث و نتیجهگیری

یک فرد مبتال بنه آنفنارکتوس میوکنارد بنا داروهنای
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سلمان باش زر و همکاران

فننناوری سننالمت داروی تنکتنن الز در مقایسننه بننا

 از مشننکالت،فشننارخون و مننواردی از ایننن قبیننل

 رتن الز و اسننترپتوکیناز در درمننان،داروهننای آلتن الز

پژوهش میباشد که توصیه میشود در مطالعات آینده

بیماران مبتال به آنفارکتوس حاد میوکارد در ایران» در

این موضو مدنظر قرار گیرد و انجام مطالعات بالینی

مقطع کارشناسی ارشد رشته ارزیابی فناوری سنالمت

چنننند هسنننتهای در کشنننور بنننه منظنننور انت ننناب

 و9122691112  بنه شنماره قنرارداد2196 در سنال

اثرب شترین و کم هزینهترین داروهای ترومبولیتینک

IR.IUMS.REC

دارای کنننننند اخننننننال

.در جهت ارتقاء سالمت جامعه ایران صورت پفیرد

 بوده که بنا حماینت معاوننت1395.9311592001
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خندمات بهداشنتی

پیشنهادها

.درمانی ایران اجرا شد

نظر به گرانتر بودن داروی تنکت الز و موجود نبودن
آن در کشور و همچنین به سبب جلوگیری از خرو

تضاد منافع

 از داروی رتنن الز در درمننان بیمنناران مبننتال بننه،ارز

 اینن.نویسندگان هیچگوننه تضناد مننافعی نداشنتند

آنفارکتوس حاد میوکنارد بنا داروهنای ترومبولیتینک

مطالعه دارای کند اخنال از کمیتنه اخنال معاوننت

.استفاده گردد

تحقیقننات و فننناوری دانشننگاه علننوم پزشننکی اینران
.میباشد

سپاسگزاری

این مقاله ب شی از پایاننامه تحنت عننوان «ارزینابی
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Abstract
Background & Objectives: Due to the lack of evidence about the most cost-effective
thrombolytic drug in the treatment of acute myocardial infarction with the ascension of the ST
segment, this study was conducted to evaluate the cost effectiveness of tenecteplase, as a new
medicine, versus Reteplase in the treatment of acute myocardial infarction patients with the
ascension of the ST segment in Iran.
Methods: This study was a type of health technology assessment study. We searched the
MEDLINE, Cochrane Library (DARE-EED-HTA, Web of Science and EMBASE databases
(from March1980 to March 2017) by using related keywords for finding cost-effectiveness,
safety and economic studies. The qualities of studies were independently assessed by
STROBE checklist and data were extracted using Cochrane data extraction form.
Results: Three studies were eligible for inclusion and all three were of high quality. Mortality
had been compared between Tenecteplase and Reteplase. The results of two studies with 781
samples had showed the same efficacy for Tenecteplase and Reteplase in regard to mortality
rate. According to the cost-effectiveness analysis, Reteplase is more cost effective than TNKase (250 $ versus 537.49 $).
Conclusion: Reteplase, due to the same safety and effictiveness but lower cost, is preferred to
Tenecteplase and considering the current economic conditions of Iran, it is recommended to
be used in the treatment of acute myocardial infarction patients with the ascension of the ST
segment.
Keywords: Health Technology Assessment, Acute Myocardial Infarction, Tenecteplase,
Reteplase, Economic evaluation
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