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معرفی فناوري:

استنت چیست؟

لوله هاي توري شکل استوانه اي هستند که براي درمان سرخرگ هاي تنگ و ضعیف استفاده می شوند. استنت ها استنت ها 
درون سرخرگ قرار می گیرند. آنژیوپالستی به توسط رادیولوژیست و یا متخصص قلبمعموال طی روشی به نام آنژیو پالستی

کند و استنت ها هم از پاره شدن دیواره داخلی رگها بازگشت دوباره جریان خون به داخل عروق تنگ شده کمک می 
فلزي توري شکل ساخته می شوند.جلوگیري به عمل می اورند. استنت ها معموال از لوله هاي

استنت دارویی چیست؟

جنبی یا کرنري هستند که در ياستنت هایاستنت هاي داروینوع دیگري از استنت ها، استنت هاي دارویی هستند. 
شوند. این نوع می مانع از تکثیر و ازدیاد سلولی دارو ترشح با و تدریجا و به آرامی گرفتهي جنبی یا کرنري تنگ قرار سرخرگها

) restenosisاز تجهیزات پزشکی از فیبروزیس و ترومبوس که همزمان باعث بسته شدن استنت سرخرگی می شود (
پیشگیري می کند.

ممکن پلت فرم، پوشش و دارو. خود استنت یک چهارچوب فلزي می باشد.:بخش می باشند3استنت هاي دارویی داراي 
وال استنت ها با طراحی استادانه ساخته می شوند که اجازه هاي دارویی بر پایه استنت هاي فلزي باشند. معماستنتاست 

انعطاف و در برخی مواقع ساخته یا بزرگ شدن دیواره رگها را می دهند. انبساط،

یا 3روکش که نوعا از جنس پلیمر می باشد نگه دارنده و آزاد کننده دارو در دیواره رگها می باشد.روکش ها  معموال تعداد 
که شامل الیه پایه براي چسبیدن، الیه اصلی براي نگه داشتتن دارو و الیه باالیی براي آزاد کردن تدریجی بیشتر الیه دارن

دارو و افزایش تاثیر می باشد.

به دلیل neointimalمی شود.به نظر می رسد بیشتر که باعث تنگی مجدد می گردد neointimalدارو اساسا مانع از رشد 
مورد استفاده قرار می antiproliferativeو immunosuppressiveبنابراین دارو هاي می آیند.التهاب یا ورم به وجود 

اخیرا مورد استفاده قرار گرفته اند. داروهاي جدید هم براي استنت هاي کرنري paclitaxelو sirolimusداروي دو گیرند. 
در حال بررسی می باشند.



و اداره کل تجهیزات مراجعه به متخصصین مربوطبا توجه به ضرورت انجام مطالعات به صورت بومی در ایران اطالعت تکمیلی از طریق

تفاده از استنتهاي اسگذاري را انجام می دادند،استنت مداخالت . باتوجه به اظهارات متخصصین بالینی این حوزه که پزشکی گردآوري شد

در ایران رایج می باشد.دارویی و غیر دارویی

این در حالی است که طبق اضهارات اداره یافت نشد، توسط متخصصین اما در خصوص استنتهاي بیواکتیو شواهد محکمی دال بر استفاده 

دو شرکت در حوزه واردات این نوع استنت فعالیت دارند.تنها کل تجهیزات پزشکی 

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 مطالب ارائه شده از معتبرترین منابع تحقیقاتی گرد آوري از این رومی باشد،در خصوص فناوري بسیار حائز اهمیت

را در بر فناوريهزینه اثربخشی واثربخشی بوده و فاکتورهاي ایمنی،HTAو گزارشات ارزیابی اقتصاديگزارشات سیستماتیک ریویو ،

دارند.

نحوه کارکرد، انواع موجود، فناوري هاي جایگزین و سایر اطالعات گردآوري اطالعات اولیه در خصوصدر همین راستا در مرحله اول 

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

تاییدیه هاي بین المللی ،ريغربالگدومدر 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 

شد.تایید فناوري استنت هاي داروییایمنی اولیه 

Cochrane Library،TRIPهمچنین در مرحله سوم جهت استخراج مطالعات نوع دوم پایگاه هاي data base وCRD

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

بار اقتصادي آن ها بررسی گردد.

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

بررسی گردید.هاي مربوط



Drug eluted stent:کلیدواژه
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Drug Eluted Stent OR Bare metal stentکلیدواژه

انواع مطالعاتتعداد
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.در خصوص استنت هاي بیواکتیو در این پایگاه داده هیچ گونه مطالعه اي یافت نشد

Drug Eluted Stent OR Bare metal stentکلیدواژه

ع مطالعاتنوتعداد
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Drug eluted stentکلیدواژه
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Bioactive stentکلید واژه

2RCT3

در صورت ، سیستماتیک رویو و ارزیابی اقتصادي، تنها HTAمحدودیت زمانی و اولویت شواهد حاصل از مطالعات توجه بهبا *
.قرار خواهد گرفتاستنادجهت 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
فاکتورهاي ایمنی، اثربخشی و هزینه اثربخشی فناوري موجود بوده که در انجام 

ها استفاده کرد.می توان از آنRapidمطالعه 

 می تواند در لیست اولویت هاي موسسه ملی تحقیقات دارویی هاي استنت لذا فناوري
سالمت قرار گیرد.

 غیر استنت هاي دارویی و کاربردمقایسه "به طرحکه عنوان پیشنهاد می گردد
محدود گردد."در بیماري هاي عروق محیطیدارویی(ساده)


