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چكيده

مقدمــه :نارســايي قلبــی یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه جــزو مهمتریــن علــل مرگومیــر در دنیــا میباشــد و ایــن امــر ،ســاالنه
هزینههــای زیــادی را بــه جامعــه وارد میســازد .هــدف ایــن مطالعــه بــرآورد هزینههــای مســتقیم درمانــی فنــاوری تزریــق ســلولهای
بنیــادی مشتقشــده از مغــز اســتخوان خــود بیمــار در مقایســه بــا ســایر روشهــای جایگزیــن در ایــران میباشــد.

روش کار :بــه منظــور بــرآورد هزینههــای درمــان بــا فنــاوری تزریــق ســلولهای تکهســتهای مشــتق از مغــز اســتخوان()BMC
در مقایســه بــا روشهــای درمانــی جایگزیــن تنهــا هزینههــای مســتقیم درمانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .دیــدگاه مطالعــه وزارت
بهداشــت و ارايهدهنــده خدمــت میباشــد .هزینههــا بــر حســب تعرفههــای دولتــی و خصوصــی در ســال  1395و بــا اســتفاده از
نرمافــزار  Excelمحاســبه و تحلیــل گردیــد.
یافتههــا :هزینههــای درمانــی بــه ازای هــر شــخص طــی دورهی درمانــی بــه ترتیــب بــر حســب تعرفههــای بخــش دولتــی و
خصوصــی در ســال  ،1395بــه وســیلهی ســلولهای بنیــادی بــرای یــک دورهی درمانــی یــک ســاله برابــر  120و  ،222بــرای
دفیبریالتورهــای قلبــی برابــر  122و  ،218بــرای کارگــذاری ضربــان ســازها برابــر  120و  ،214بــرای دارو درمانــی برابــر  68و 140
و بــرای بالــن پمــپ طــی یــک دورهی درمانــی  10روزه برابــر بــا  138و  233میلیــون ریــال میباشــد .بــه طــوری کــه هزینههــای
درمانــی بــر اســاس تعرفههــای بخــش خصوصــی تقریب ـ ًا بیــن  1/7تــا  2برابــر هزینههــای درمانــی بخــش دولتــی میباشــد .همچنیــن
در هــر دو بخــش دارودرمانــی دارای کمتریــن هزینــه و بالــن پمــپ بــه دلیــل هزینههــای بــاالی بســتری ،دارای بیشتریــن هزینــه
میباشــد.
نتیجهگیــری :در کل نتایــج نشــان داد کــه از منظــر هزینــهای فنــاوری ســلولهای بنیــادی بــا ســایر روشهــای درمانــی تفــاوت
چشــمگیری نــدارد و تقریبـ ًا هزینــه مشــابهی دارنــد .لــذا ،پیشــنهاد میشــود کــه بــرای ورود ایــن فنــاوری بــه داخــل کشــور بــه جنبــه
اثربخشــی آن نیــز توجــه شــود و مطالعــه هزینــه اثربخشــی انجــام شــود.
گلواژگان :نارسایی قلبی ،سلولهای بنیادی ،هزینههای مستقیم درمانی

ﻣﻘﺪﻣﻪ

نارســايي قلبــی یــک بیمــاری مزمــن اســت کــه بــه دليــل
اختــال عملكــرد بطنــي قلــب ایجــاد میشــود ،در ایــن
حالــت قلــب از پمــپ كــردن خــون متناســب بــا ســوخت و
ســاز بــدن ناتــوان اســت و بــا بــاال رفتــن ســن افــراد شــيوع
آن نیــز افزايــش مييابــد ( .)1همچنیــن در بــروز بیمــاری
نارســايي قلبــی علــل زیــادی نقــش دارنــد ،کــه میتواننــد
باعــث افزایــش حمــات نارســايي قلبــي جبــران نشــده شــوند،
بنابرایــن شناســایی و درمــان علــل آن ضــروري بــه نظــر
ميرســد ( .)2،3شــيوع بيمــاري نارســایی قلبــی در جمعيــت
بزرگســال  1-2درصــد ،در افــراد بــاالي  ٦٥ســال  %٦و در

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

افــراد بــاالي  ٧٥ســال  %١٠گــزارش شــده اســت و در مجمــوع
بــرآورد ميشــود كــه حــدود  ١٥ميليــون نفــر در ســطح دنيــا،
بــه آن مبتــا هســتند (.)4
نارســاييهای مزمــن قلبــي و بيماريهــاي کــمرســیدن
خــون بــه عضلــه قلــب ،مهمتريــن علــل مرگوميــر در دنيــا
هســتند ( )5کــه هزینههــای درمانــی زیــادی را بــه همــراه
دارد ،بــه عنــوان مثــال در آمریــکا در ســال  2012هزینــهی
مســتقیم درمانــی بیماریهــای نارســایی قلبــی بــه صــورت
ســاالنه حــدود  21میلیــارد دالر و مجمــوع هزینـهی کل بــرای
ایــن بیمــاران  31میلیــارد دالر گــزارش شــده اســت ( .)6بــرای
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Left Ventricular Assist Device
Right Ventricular Assist Device
3
)Food and Drug Administration (FDA
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روش کار

ابتــدا بــا بررســی ســلولهای بنیــادی در زمینــهی
بیماریهــای قلبــی و مشــاوره بــا متخصصیــن قلــب مشــخص
شــد کــه ســلولهای مشــتق شــده از مغــز اســتخوان در ســه
نــوع از بیماریهــا در زمینــهی قلبــی (بيماريهــاي قلبــي
مزمــن ايســكميك همــراه بــا كاهــش انقبــاض قلــب ،كارديــو
مايوپتــي ايســكميك 10و نارســايي قلبــي احتقانــي 11اســتفاده
میشــود ،بنابرایــن بــا توجــه بــه نظــر متخصصیــن چهــار روش
درمانــی جایگزیــن شــامل دارو درمانــی ،کارگــذاری ضربــان
ســازها ،دفیبریالتورهــای قلبــی و بالــن پمــپ در ایــن ســه نــوع
بیمــاری بــه عنــوان جایگزینهــای مــورد بررســی در اینجــا
آورده شــدهاند.
بــه منظــور بــرآورد هزینههــای درمــان بــا روشهــای درمانــی
مــورد بررســی تنهــا هزینههــای مســتقیم درمانــی بیمــاران در
نظــر گرفتــه شــده و هزینههــای غیرمســتقیم و هزینههــای
باالســری در محاســبات وارد نشــده اســت .دیــدگاه مطالعــه
وزارت بهداشــت و ارايــه دهنــده خدمــت میباشــد.
لیســت کلــی هزینههــای مســتقیم در همــهی روشهــای
درمانــی شــامل مــوارد زیــر بــوده اســت:
  ـ ویزیــت پزشــک (عمومــی ،متخصــص و فــوق تخصــص و
مشــاور حرفــهای تغذیــه)
  ـ آزمایشهــای مربوطه برای هر روش درمانی در مجموع شــامل
BUN، Creat، (SGOT) AST، (SGPT) ALT، LDL&HDL،Total

،Cholesterol ، TG، FBS، Na، K، U/A، Troponin، CBC، (PT) INR

 PTT، CPK، CKMB (CPK-MB)، LDHو در صــورت نیــاز
بــه جراحــی شــامل HIV، HCV-AB، HBC-AG، BG-RH
Intracoronary/ Intra-Myocardial
)Bone Marrow Cell (BMC
6
Drug Therapy
7
Pacemakers
8
Cardiac Resynchronization Therapy
9
)Intra-Aortic Balloon Pump (IABP
10
Ischemic Cardiomyopathy
11
Congestive Heart Failure
4
5
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درمــان نارســایی قلبــی روشهایــی از جملــه دارو درمانــی
اســتاندارد ،کارگــذاری ضربــان ســازها و دفیبریالتورهــای
قلبــی ،کارگــذاری  LVAD1و 2 RVADکارگــذاری قلــب
مصنوعــی ،پیونــد قلــب ،بالــن پمــپ ،محدوديــت رژيــم غذايــي
و محدوديــت فعاليــت كــه هــر كــدام محدوديتهــاي خــاص
خــود را دارنــد از روشهــای درمانــی مرســوم هســتند ( .)7بــه
عنــوان مثــال در مطالعــات متعــدد ،درمــان نامناســب دارويــي
بــه عنــوان شــايعترين علــت تشــديدكننده نارســایی قلبــی
عنــوان شــده اســت (.)8
امــروزه بــا پيشــرفت علــوم پايــه و مهندســي ،ســلول درمانــي
روشــی جديــد و جايگزينــی بــراي درمــان بيشــتر بيماريهــاي
مزمــن بحســاب میآیــد( .)9،10در تبییــن معنــای ســلول
درمانــی ایــن گونــه گفتــه میشــود کــه بافتهــاي مختلــف
بــدن از ســلولهايي تشــكيل شــدهاند كــه برخــي توانايــي
ســاخت مجــدد ســلولهاي همنــوع خــود را دارنــد؛ از
جملــه ســلولهاي قلــب و بعضــی داراي توانایــی تبديــل بــه
ســلولهاي تخصصــي ديگــر هســتند (.)11
آخريــن روش درمانــي موجــود ،ترميــم ســلولي عضلــه قلــب
اســت .در ايــن روش ،بــا اســتفاده از انتقــال ســلولهاي
بنيــادی بــه داخــل عضلــه قلــب ،ســعي ميشــود بــا ایجــاد
شــرایط مناســب ،ســلولهاي جديــد در ناحيــه آســيب ديــده
ایجــاد شــود و بــراي پيونــد ســلولي در عضلــه قلــب ،بیشــتر
از ســلولهاي مغــز اســتخوان خــود فــرد اســتفاده میشــود
( )12،13،14و ایــن ســلولها بیشتریــن مــوارد کارآزمایــی
بالینــی را تشــکیل میدهنــد .مزیــت اســتفاده از ایــن
ســلولها عــدم نیــاز بــه کشــت قبــل از تزریــق بــه بیمــاران
میباشــد(.)15
ایــن ســلولها ممکــن اســت قــادر بــه تعویــض و یــا ترمیــم
عــروق و بافــت آســیب دیــده قلــب باشــند و نتایــج حاصــل
از آن در تعــدادی از آزمایشــات بالینــی در سراســر جهــان
منجــر بــه اهمیــت توجــه بــه آن شــده اســت ( .)16بــه طــوری
کــه بعــد از تأییــد ســازمان غــذا و داروي ايــاالت متحــده
آمريــكا( 3)FDAمبنــی بــر اســتفاده از ســلول درمانــي در زمینــه
بیمــاری هــای مختلــف در مطالعــات کارآزمایــی بالینــی ،در
ســال  2013تعــداد زیــادی مقالــه در لیســت تحقیقــات دارویــی
آمریــکا منتشــر شــد کــه  15مقالــه کارآزمایــی بالینــی فــاز
ســوم از جملــه در زمینــه قلبــی عروقــی در بیــن آنهــا موجــود
بــود (.)17
در ایــران روش درمانــی ســلولهای بنیــادی در بیمــاران دارای
نارســایی قلبــی بــه گــزارش منابــع خبــری رســمی بــه صــورت
آزمایشــی و موفقیــت آمیــز بیــن  90تــا  %95انجــام شــده اســت
کــه بــه میــزان  10تــا  %15کارایــی قلــب را افزایــش میدهــد
( .)18،19،20،21ولــی اســتفادهی گســترده از ایــن فنــاوری یــا

هــر فنــاوری جدیــد در زمینــهی درمــان بیماریهــا نیازمنــد
بررســیهای هزینــهای و اثربخشــی میباشــد ( )22،23و از
طرفــی ورود فناوریهــای جدیــد و گرانقیمــت باعــث افزایــش
هزینههــا در بخــش ســامت میگــردد کــه ایــن لــزوم
بررســی و مقایســهی روشهــای درمانــی جدیــد را از لحــاظ
هزینـهای افزایــش میدهــد ( .)24،25بنابرایــن در ایــن مطالعــه،
فنــاوری تزریــق اینتراکرونــری /اینترامیوکاردیــال 4ســلولهای
تکهســتهای مشــتق از مغــز اســتخوان  )BMC(5خــود بیمــار
مبتــا بــه نارســایی قلبــی بــا روشهــای جایگزیــن آن شــامل
(دارو درمانی،6کارگــذاری ضربــان ســازها ،7دفیبریالتورهــای
قلبــی 8و بالــن پمــپ )9از نظــر هزینـهای مقایســه شــده اســت و
نتایــج حاصــل از آن جهــت ارایــه بــه سیاســت گــذاران عرصــه
ســامت کشــور میباشــد.
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)Electrocardiography (EKG/ECG
)Echocardiography (Echo
14
Chest 127 Portable
15
Chest 127
16
CT Scan
17
Angiography
12
13

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

یافتهها

بــرآورد هزینههــای کلــی مربــوط بــه اســتفاده از روشهــای
درمانــی مــورد بررســی در ایــن مطالعــه بــرای درمــان بیمــاران
مبتــا بــه یکــی از ســه بیمــاری قلبــي مزمــن ايســكميك همراه
بــا كاهــش انقبــاض قلــب ،كارديــو مايوپتــي ايســكميک 18و
نارســايي قلبــي احتقانــي:19
همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد (جــدول  )1بــر حســب
هزینههــای دولتــی در ســال  1395هزینــهی درمــان بــه
وســیلهی ســلولهای بنیــادی بــرای یــک دورهی درمانــی یــک
ســاله تقریبـ ًا برابــر  120میلیــون ریــال ،بــرای  CRTطــی یــک
دورهی درمانــی یــک ســاله تقریبــ ًا برابــر  122میلیــون ریــال،
بــرای کارگــذاری ضربــان ســازها طــی یــک دورهی درمانــی
یــک ســاله تقریبـ ًا برابــر  120میلیــون ریــال ،بــرای دارو درمانــی
طــی یــک دورهی یــک ســاله تقریبـ ًا برابــر  68میلیــون ریــال و
بــرای  IABPطــی یــک دورهی درمانــی  10روزه تقریب ـ ًا برابــر
 138میلیــون ریــال میباشــد .بنابرایــن دارو درمانــی دارای
کمتریــن هزینــه و بالــن پمــپ بــه دلیــل هزینههــای بــاالی
بســتری دارای بیشــترین هزینــه میباشــد و بقی ـهی روشهــای
درمانــی هزینههــای مشــابهی دارنــد.
Ischemic Cardiomyopathy

18

Congestive Heart Failure

19
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میباشــد .همچنـــین ،خدمــات پرتوپزشــکی شــامل الکتــرو
کاردیوگرافــی ، 12اکوکاردیوگرافــی ،13رادیوگرافــی قفســه
ســینه در محــل بســتری ،14رادیوگرافــی قفســه ســینه در
بخــش تصویربــرداری ،15ســیتی اســکن ،16آنژیوگرافــی17
میباشــد.
  ـ داروهــای مربوطــه بــرای هــر روش درمانــی شــامل داروهــای
مصرفــی در اتــاق عمــل و داروهــای مصرفــی بخــش بســتری
و همچنیــن داروهــای مصرفــی در طــی دورهی درمــان (در
مجمــوع شــامل ،β-Blockers ،Clopidogrel ،Aspirin
،Enalapril ،Nitrate ،Diuretics ،Statins ،ACE inhibitors
،Candesartan ،Carvedilol ،Spironolactone ،Metoprolol
)Amiodarone ،Digoxin ،Nebivolol ،Warfarin
  ـ هزینــهی بســتری شــامل بســتری بــه روز بــه ازای هــر
شــخص در طــی یــک دورهی درمانــی برحســب تخــت-روز،
مراقبتهــای پرســتاری ،وســایل مصرفــی بخــش بســتری،
خدمــات ویــژه تشــخیصی مثــل آنالیــز الکترونیــک سیســتم
پیــس میکــر ضــد تاکــیکاردی ،خدمــات اورژانــس مثــل
مانیتورینــگ در بخــش بســتری و تزریــق داروی داخــل وریدی
میباشــد.
  ـ هزینــهی مربــوط بــه جراحــی در صــورت وجــود در هــر
روش درمانــی بــه صــورت جداگانــه ،در مجمــوع همــهی
روشهــا شــامل وســایل مصرفــی اتــاق عمــل شــامل دســتگاه
و باطــری ،لیدهــای مــورد نیــاز پیــس میکــر ،شــیتهای
تخصصــی ،ســت کامــل جراحــی ،وســایل نــخ کامــل ،وســایل
پانســمان و ســایر وســایل مصرفــی بــرای یــک بــار جراحــی
و هزین ـهی پزشــک متخصــص و متخصــص بیهوشــی بــرای
انجــام عمــل جراحــی و کمــک جــراح میباشــد.
  ـ ســایر هزینههــا شــامل فیزیوتراپــی و تســت ورزش در
صــورت لــزوم میباشــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه جهــت بــرآورد هزینههــای
مربــوط بــه دورهی درمــان در مــورد هزینــهی پیــس میکرهــا
(دیفیبریالتــور ســه حفــرهای و  ICDتــک یــا دو حفــرهای و
باطــری مربــوط بــه پیــس میکرهــا و لیدهــای مــورد نیــاز) در
روش  CRTو  ICDبــه جــای هزینـهی کل از هزینــه اســتهالک
ســالیانه دســتگاه بــا توجــه بــه عمــر مفیــد آنهــا کــه تقریب ـ ًا 7
ســال اســت ،اســتفاده شــده اســت.
هزینـهی روشهــای درمانی شــامل دارو درمانــی ،کارگذاری
ضربــان ســازها ،دفیبریالتورهــای قلبــی و بالــن پمــپ از طریق
نظــر متخصصیــن و پروندههــای بیمــاران تحــت درمــان بــا
هــر یــک از روشهــای مذکــور در بیمارســتان ســعدی شــیراز

و قلــب الزهــرای شــیراز و همچنیــن تعرفههــای موجــود
در زمینــه آزمایــش ،دارو ،پرتوپزشــکی در ســال  1395بــه
دســت آمــده اســت و هزینــهی روش درمانــی  BMCبــه
خاطــر ایــن کــه در ایــران اســتفاده نمیشــود ،از طریــق
شــواهد بینالمللــی و گــزارش موسســهی ملــی ســامت از
وارد کنندههــای فنــاوری ســلول درمانــی در ســال 1395و
همچنیــن نظــر متخصصیــن در ایــن زمینــه بدســت آمــده
اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد در ایــن مطالعــه متوســط
هزینههــای مســتقیم درمانــی مربــوط بــه یــک بیمــار بــا
اســتفاده از نظــر متخصصیــن مربوطــه (متوســط هزینــهی
درمانــی اســتفاده از هــر یــک از روشهــای درمانــی مــورد
بررســی در ایــن مطالعــه بــرای یــک دورهی درمانــی)
محاســبه شــده اســت ،بنابرایــن نمونهگیــری در ایــن مطالعــه
وجــود نــدارد و جهــت بــرآورد هزینههــا ابتــدا لیســت انــواع
هزینههــای مســتقیم پزشــکی بــه تفکیــک نــوع خدمــت
بــرای هــر یــک از روشهــای درمانــی مــورد بررســی تهیــه
گردیــد ،ســپس بــا توجــه بــه نظــر متخصصیــن مربوطــه
فراوانــی آنهــا تعییــن شــد و بــر اســاس پرونــده بیمــاران و
ســایر منابــع ذکــر شــده هزین ـهی یــک بــار اســتفاده از هــر
خدمــت بــه دســت آمــد و در تعــداد فراوانــی ضــرب شــد تــا
هزینــهی مســتقیم درمانــی بــرای یــک دورهی درمانــی بــا
هــر روش درمانــی بــه دســت آمــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل
دادههــا از نرمافــزار  Excelاســتفاده شــد.
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جــدول  -1هزینههــای کلــی مربــوط بــه روشهــای درمانــی  ،Pacemaker ،BMC ،CRTدارو درمانــی و  IABPبــرای درمــان بیمــاران قلبــی بــر حســب
هزینههــای دولتــی در ســال ( 1395هزینههــا بــه ریــال میباشــد)

هزینهها به ازای هر شخص برای یک
دورهی درمانی
هزینه
ویزیت پزشک
درصد از هزینه کل

پرتوپزشکی
دارو درمانی
بستری
عمل جراحی
سایر هزینهها
جمع کل

هزینه

4013856

3249708

6633396

27771076

3972276

15004836

12617220

36166228

10556700

12371436

4/2

3/34

درصد از هزینه کل

12/49

درصد از هزینه کل

10/18

هزینه
هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه
درصد از هزینه کل
هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه

2/12
2/65
10/3

12472580

12230780

10/18

4/41
4/87

26/02

10582300
7/64

2/97
2/31
8/8

19894250
16/57

3/81
5/81

18/09

11850050
17/33

27703200

32823200

29427800

39254000

3754000

23/05

26/79

21/24

32/7

54/48

50740000

48164500

41/41

40/07

8011500

8011500

6/55

6/67

122517008

120175472
100

درصد از هزینه کل

100

49620000
35/82
0
0

138536524
100

35980000
29/98

8011500
6/67

120030326
100

0
0

331500
0/48

68382062
100

درمانــی یــک ســاله تقریب ـ ًا برابــر  214میلیــون ریــال ،بــرای
دارو درمانــی طــی یــک دورهی یــک ســاله تقریبـ ًا برابــر 140
میلیــون ریــال و بــرای  IABPطــی یــک دورهی درمانــی 10
روزه تقریب ـ ًا برابــر  233میلیــون ریــال میباشــد .بنابرایــن بــه
جــز دارو درمانــی ،بقیــهی روشهــای درمانــی هزینههــای
مشــابهی دارنــد.

همانطــور کــه در جــدول  2مشــاهده میکنیــد بــر حســب
هزینههــای بخــش خصوصــی در ســال  1395هزینــهی
درمــان بــه وســیلهی ســلولهای بنیــادی بــرای یــک دورهی
درمانــی یــک ســاله تقریب ـ ًا برابــر  222میلیــون ریــال ،بــرای
 CRTطــی یــک دورهی درمانــی یــک ســاله تقریبــ ًا برابــر
 218میلیــون ریــال ،بــرای  Pacemakerطــی یــک دورهی

جــدول -2هزینههــای کلــی مربــوط بــه روشهــای درمانــی ،Pacemaker ،BMC ،CRTدارو درمانــی و  IABPبــرای درمــان بیمــاران قلبــی بــر حســب
هزینههــای خصوصــی در ســال ( 1395هزینههــا بــه ریــال میباشــد)

هزینهها به ازای هر شخص برای یک
دورهی درمانی
هزینه
ویزیت پزشک
درصد از هزینه کل
آزمایشها
پرتوپزشکی
دارو درمانی
بستری
عمل جراحی
سایر هزینهها

جمع کل

هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه

درصد از هزینه کل
هزینه

درصد از هزینه کل

هزینه
درصد از هزینه کل

BMC
دوره یک ساله
106660000
4/79

CRT
دوره یک ساله
5510000
2/52

IABP
دوره ی  10روزه
12860000
5/5

Pacemaker
دوره یک ساله
7580000
3/53

Drug
دوره یک ساله
5510000
3/93

8252600

6681300

13639100

5697600

8167600

3/71

3/06

5/83

2/65

5/83

30756536
13/83

12230780
5/5

71940000
32/34

80594500
36/23

8011500
3/6

222445916
100

25288070
11/53

12472580
5/71

71940000
32/93

88575000
40/54

8011500
3/71

218478450
100

73579628
31/45

10582300
4/52

6860000
29/18

55025000
23/52
0
0

233946028
100

21552000
10/05

19894250
9/27

94300000
43/93

57600000
26/84

8011500
3/73

214635350
100

25042286
17/86

11850050
8/45

89300000
63/69
0
0

331500
0/24

140201436
100
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آزمایشها

هزینه
درصد از هزینه کل

BMC
دوره یک ساله
5046800

CRT
دوره یک ساله
2602800

IABP
دوره ی  10روزه
6106800

Pacemaker
دوره یک ساله
3562800

Drug
دوره یک ساله
2602800
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نتیجهگیری

فنــاوری ســلولهای بنیــادی درمانــی از نظــر هزینههــای
مســتقیم درمانــی نســبت بــه ســایر روشهــای رایــج درمانــی
بــرای بیمــاران نارســایی قلبــی در ایــران برتــری نــدارد و هزینــه
مشــابهی دارد ،بنابرایــن ورود یــا عــدم ورود ایــن فنــاوری منــوط
بــه بررســی اثربخشــی و در نهایــت محاســبه هزینــه اثربخشــی
افزایشــی در مقابــل ســایر روشهــای درمانــی میباشــد.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

بــا توجــه بــه ایــن کــه روش درمانــی ســلولهای بنیــادی
مشــتق شــده از مغــز اســتخوان بــرای بیمــاران نارســایی قلبــی
در ایــران وجــود نــدارد و جــزو اولویتهــای ورود بــه داخــل
کشــور و اســتفاده در سیســتم بهداشــتی درمانــی بــرای ایــن
بیمــاران میباشــد و همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن مقاله
اولیــن مقالــهی انجــام شــده در زمینــهی بــرآورد هزینههــای
درمانــی فنــاوری تزریــق ســلولهای تکهســتهای مشــتق از
مغــز اســتخوان ( )MNCدر بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی
در مقایســه بــا ســایر روشهــای درمانــی رایــج شــامل دارو
درمانــی ،بالــن پمــپ ،ضربــان ســازها و دفیبریالتورهــای
قلبــی ( )CRTدر ایــران میباشــد و قبــل از ایــن اطالعــات
مدونــی در ایــن زمینــه وجــود نداشــته اســت ،نتایــج مطالعـهی
حاضــر ،مقایســهی درســتی از بعــد هزینههــای مســتقیم
پزشــکی در زمینــهی مربوطــه ارایــه داده اســت کــه در ایــن
راســتا نتایــج موجــود جهــت تصمیمگیــری در بــارهی ورود
ایــن فنــاوری ســامت بــه داخــل کشــور ،بــه موسســه ملــی
تحقیقــات ســامت ارایــه گردیــد .البتــه الزم بــه ذکــر اســت
کــه تصمیمگیــری نهایــی بــرای ورود ایــن فنــاوری یــا هــر
فنــاوری جدیــد ســامت بــه داخــل کشــور در زمینـهی درمــان
بیماریهــا ،نیازمنــد بررســی همزمــان ابعــاد هزینــهای و
اثربخشــی میباشــد کــه ایــن مطالعــه تنهــا بخــش هزین ـهای
آنــرا بیــان کــرده اســت.

تشكر و قدرداني

ايــــن مقالــــه بــــا حمايــــت اداره ارزیابــی فناوری ســامت
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و موسســه ملــی
تحقیقــات ســامت ایــران بــــه انجــــام رســــیده اســــت.
نویســـندگان مقالـه از همـکاری ایـــن دو نهاد در انجـام تحقیـق
قدردانــــی مینماینــــد.
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هزینــهی مســتقیم درمانــی بــرای یــک فــرد در طــی
دورهی درمــان در روش درمانــی  BMCتقریبـ ًا بــا روشهــای
درمانــی  CRTو  Pacemakerبرابــر و از روش درمانــی
 IABPکمتــر و از روش دارو درمانــی بیشــتر بــرآورد شــده
اســت .هزینههــای درمانــی بــر اســاس تعرفههــای بخــش
خصوصــی بــرای روشهــای درمانــی مــورد بررســی تقریبــ ًا
بیــن  1/7تــا  2برابــر هزینههــای درمانــی بخــش دولتــی
میباشــد .همچنیــن بــر اســاس تعرفههــای بخــش
خصوصــی و دولتــی کمتریــن هزینههــا مربــوط بــه روش
دارو درمانــی اســتاندارد بــوده اســت کــه از ایــن حیــث بــا
نتایــج چنــد مطالعــه مختلــف کــه عنــوان کردهانــد دارو
درمانــی دارای کمتریــن هزینــه در مقابــل ســایر روشهــا
میباشــد ،همخوانــی دارد (.)26،27،28
بــر اســاس هزینههــای دولتــی بــه ترتیــب در روشهــای
درمانــی  BMC، CRTو  IABPبیشتریــن درصــد هزینــهای
مربــوط بــه عمــل جراحــی و ســپس بســتری ،بــرای روش
درمانــی  Pacemakerبیشتریــن درصــد هزین ـهای مربــوط بــه
بســتری و ســپس عمــل جراحــی و بــرای روش دارو درمانــی
اســتاندارد چــون عمــل جراحــی نــدارد بیشتریــن هزینــه
مربــوط بــه بســتری ( )%54/48بــوده اســت .کــه از ایــن نظــر
بــا نتایــج مطالعــه بــری 20و همــکاران کــه در ســال 2001
انجــام دادنــد همخوانــی دارد کــه در آن بیشتریــن درصــد
هزین ـهای در کشــورهایی همچــون انگلیــس ،آمریــکا و هلنــد
مربــوط بــه خدمــات پذیــرش بیمارســتانی بــوده اســت (.)29
بــا ایــن وجــود نتیجــه مطالعــه فلدمــن 21و همــکاران نشــان
داد کــه در طوالنیمــدت ممکــن اســت روشهــای درمانــی
دیگــر نظیــر CRTهــا هزینههــای بســتری را بــه دلیــل بهبــود
وضعیــت بیمــار در مقابــل روش دارو درمانــی اســتاندارد کاهــش
دهــد (.)28
همچنیــن ،بــر اســاس هزینههــای خصوصــی بــه ترتیــب
در روشهــای درمانــی BMCو  CRTبیشتریــن درصــد
هزینــهای مربــوط بــه عمــل جراحــی و ســپس بســتری و
بــرای روش درمانــی  Pacemakerو  IABPبیشتریــن درصــد
هزینــهای مربــوط بــه بســتری و ســپس عمــل جراحــی و
بــرای روش دارو درمانــی اســتاندارد چــون عمــل جراحــی
نــدارد ،بیشتریــن هزینــه مربــوط بــه بســتری ()%63/69
بــوده اســت.
از جملــه محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه عــدم
ورود هزینههــای مســتقیم غیردرمانــی و غیرمســتقیم اشــاره
کــرد کــه در صــورت بــرآورد آن میتوانــد در تصمیمگیــری
و مقایســه هــر چــه بهتــر روشهــای درمانــی مختلــف مؤثــر
باشــد.

در کل بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،بــه نظــر میرســد
در صــورت ورود فنــاوری ســلولهای بنیــادی بــه داخــل کشــور
از منظــر هزینــهای تفــاوت چشــمگیری بــا ســایر روشهــای
درمانــی نــدارد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود در صــورت ورود
ایــن فنــاوری بــه داخــل کشــور ،بخــش دولتــی در اولویــت
اســتفادهاز آن قــرار بگیــرد تــا هزینههــای بــاالی درمــان بــر
دوش خانــوادهی بیمــاران مبتــا بــه نارســایی قلبــی قــرار نگیرد.
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Abstract
Introduction:

Heart failure is a chronic disease that is one of the most important causes in the world.
This subject puts large costs on society. The object of this study is the estimation of direct medical cost
on injection technology of patient bone marrow cell affiliated to heart failure in comparison with common
treatment methods in Iran.

Methods: In order to estimate treatment cost of injection technology of patient bone marrow cell affiliated

to heart failure in comparison with common treatment methods, only direct medical costs were considered.
The study perspective was ministry of health and providers. Costs were calculated with Excel software based
on private and public tariff.

Results: In 2016, treatment cost per capita based on public and private tariff were respectively 120 and 222

million IR Rial for bone morrow cell, 122 and 218 IR Rial for CRT, 120 and 214 for peace maker, 68 and 140
for pharmacotherapy in a one-year period, and also 138 and 233 million IR Rial for IABP in a 10 day period.
Therefore, the treatment cost based on private tariff is almost among 1.7 to 2 time’s public tariff. In addition,
in terms of cost, pharmacotherapy had the least and IABP had the most.

Conclusions: In general, the result showed that the cost of bone marrow cell had no significant difference
with other treatment methods and the costs were almost similar. Therefore, it’s proposed that to enter this
technology, we must notice to the effectiveness aspect and the cost effectiveness analysis must be done.
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