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معرفی فناوري:

که معتقد بودند، پزشکان ایجاد نمودانقالبی در درمان غیر جراحی تنگی عروق کرونري قلب هااستنتمعرفی 2003سال در 

دیررس آن انسداد شده و از شوند باعث جلوگیري از رشد دیواره رگ ها کار گذاشته می این فنرهاي کوچک وقتی در رگ

پذیري کمتري نسبت به جراحی باز قلب تر با امکان برگشت توانند آنژیوپالستی را به عملی اثربخش و می می کنندپیشگیري 

.پس کرونري ) تبدیل نمایند(باي 

مسدود کرده و در محل ي را وارد عروق کرونربالونی تنها یا بالونی که روي آن استنت قرار دارد از آنژیوگرافی ، پسپزشکان 

بالون آید. ها به جریان درمیرگ شده، در نتیجه خون دوباره در رگ انسداد کنند و با این کار سبب کاهش میرگ تعبیه 

را از طریق شریان متخصصان بالینی استنت.شودبا کمپرس و چسباندن پالك هاي آترواسکلروتیک موجب رفع تنگی می

آن را باز می نمایند تا هم اندازه دیواره لونی که داخل آن است کشاله ران یا دست  وارد رگ کرونري می کنند و توسط با

درونی رگ شود.

در دیگري ممکن استناپذیر نشان داد که خطر لخته شدن خون و عوارض جبران سالهاي اخیر اما تحقیقات و مطالعات

در برخی از بیماران در روزهاي اول زي پس از کارگذاري استنت فلمثال می کنند رخ دهد.استفاده هابیمارانی که از استنت 

و آنژیوپالستی قرار گیرد شود که بیمار بایستی مجددا تحت (معموال طی ماه اول)، لخته خون در داخل استنت ایجاد می

. لذا مصرف داروهاي ضد تجمع مار رخ می دهدمرگ بیگاهی حتی بدلیل ماهیت انسداد ناگهانی و کامل سکته وسیع قلبی و 

مورد توجه قرار گرفت. بنابراین با توجه به کاربرد گسترده کلوپیدوگرل پالکتی و بروز لخته خون مانند آسپیرین به همراه 

استنت ها و عوارضی که ممکن است براي بیماران به دنبال داشته باشند، بررسی ایمنی آن ها همراه با میزان اثربخشی و تاثیر 

تصادي که می توانند به همراه داشته باشند ضرورت می یابد.اق



کار:روش انجام 

مطالب درج شده در هر گزارش و نیز بررسی هاي اولیه اعتبارارزیابی فناوري سالمتبا توجه به اهمیت غربالگري اولویت هاي پروژه هاي

شدند که حاوي ائه شده از معتبرترین منابع تحقیقاتی گرد آوري مطالب اراز این رومی باشد،در خصوص فناوري بسیار حائز اهمیت

را در بر فناوريو هزینه اثربخشی اثربخشی بوده و فاکتورهاي ایمنی،HTAو گزارشات ارزیابی اقتصاديگزارشات سیستماتیک ریویو ،

دارند.

ع موجود، فناوري هاي جایگزین و سایر اطالعات عمومی در همین راستا در مرحله اول جهت گردآوري اطالعات اولیه، نحوه کارکرد، انوا

مربوط به فناوري مورد نظر از طریق جستجوي پایگاه هاي علمی پزشکی و یا فنی مرتبط با تجهیزات استخراج گردید. 

تاییدیه هاي بین المللی ،غربالگريدومدر مرحله ،فرآیند تشخیص و درمانطیبا توجه به ضرورت حفظ ایمنی بیمار از طرفی 

از مربوط، فناوريکاربرد آنآثار و پیامدهاي احتمالی منفی فناوري مورد نظر بررسی شد تا در صورت عدم تایید و وجود 

CEو FDAطبق تاییدیه هاي  گردد و از مطالعه سایر فاکتورها صرف نظر شود. در نهایت لیست اولویت هاي پژوهشی خارج 

.شدیه آن تایید ایمنی اول، فناوري

Cochrane Library،TRIPهمچنین در مرحله سوم جهت استخراج مطالعات نوع دوم پایگاه هاي  data baseCRD و

Pub medاثربخشی فناوري در مقایسه با روش هاي جایگزین و نیز تا وجود منابع و شواهد علمی مربوط به مورد جستجو قرار گرفتند

بررسی گردد.بار اقتصادي آن ها 

نیز با کلید واژه Google Scholarپس از انجام مراحل فوق جهت اطمینان از جستجوي کلیه مقاالت مرتبط در عین حال 

بررسی گردید.هاي مربوط



:دادهپایگاه هاينتایج جستجوي 

Aortic aneurysm stent:کلیدواژه

نوع مطالعهتعداد

64Systematic review1

154Clinical trials2

22Evidence based synopes3

هاکلیدواژهتعداد
107Aortic aneurysm stent1
6153Angioplasty2
6231# 1 or # 23
9237Bypass surgery4
1085
HTA :21
E.E: 132

# 3 and # 45

21
HTA: 1
E.E :2# 1 and # 46

TRIP data base:

Cochrane library



Aortic aneurysm stent OR Angioplasty OR bypass surgeryکلیدواژه

تعداد

48HTA1
107DARE2
80NHSEED3

Aortic aneurysm stent OR Angioplasty OR bypass surgeryکلیدواژه

هع مطالعنوتعداد

4155RCT1

Aortic aneurysm stentکلیدواژه
نوع مطالعهتعداد

110RCT2

، سیستماتیک رویو و ارزیابی اقتصادي، تنها در صورت HTAتوجه به محدودیت زمانی و اولویت شواهد حاصل از مطالعات *با 
قرار خواهد گرفت.استنادجهت جستجوي مطالعات کارآزمایی بالینی مورد pubmedنبودن مطالعات نوع دوم پایگاه 

CRD

Pubmed



نهایی:هايتوصیه

 جهت بررسی کافییافته هاي بررسی حاضر حاکی از آن است که شواهد پشتیبان
در انجام وموجود بوده ،فاکتورهاي ایمنی، اثربخشی و هزینه اثربخشی فناوري

ها استفاده کرد.می توان از آنRapidمطالعه 

می تواند در لیست اولویت هاي موسسه "استنت هاي آنوریسم قلبی"عنوان لذا
قرار گیرد.کشور ملی تحقیقات سالمت 

 بیماري هاي درمان در کاربرد استنت ها"پیشنهاد می گردد که عنوان طرح به
تغییر یابد."کرونريعروق 


