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مقاله پژوهشی

کاربرد فناوري لیزر هلمیوم و تولمیوم در جراحی بزرگی خوش خیم پروستات در مقایسه با روش :TURP
یک مطالعه ارزیابی فناوري سالمت
عليرضا محبوب اهري ،1سكينه حاج ابراهيمي ،*2فاطمه صادقي غياثي ،3محمود یوسفي ،4مریم رادین
.1
.2
.3
.4
.5

منش5

استادیار ،اقتصاد سالمت ،قطب علمی آموزشی مدیریت سالمت ایران ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران.
استاد ،گروه ارولوژي ،رئيس قطب علمی آموزشی پزشكی مبتنی بر شواهد ایران ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران.
كارشناس ارشد ،قطب علمی آموزشی پزشكی مبتنی بر شواهد ایران ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران.
استادیار ،اقتصاد سالمت ،قطب علمی آموزشی مدیریت سالمت ایران ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشجوي دكتراي اقتصاد سالمت ،دانشكده مدیریت و اطالع رسانی ،دانشگاه علوم پزشكی ایران ،كارشناس بودجه مدیریت برنامه
ریزي منابع مالی دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران ،ایران.

چكيده
زمينه و هدف :مطالعه از نوع ارزیابی فناوري سالمت ( )HTAمی باشد كه فناوري ليزر هلميوم را از نظر ایمنی ،اثربخشی
و اقتصادي در جراحی بزرگی خوش خيم پروستات با روش جاري ( )TURPمقایسه می كند.
روش بررسي :یک جستجوي نظام مند در پایگاه هاي اطالعاتی مورد نظر بر اساس كليد واژه هاي مرتبط تا بهمن ماه
سال  1331انجام گرفت .جستجو به مطالعات مرور نظام مند ،متا آناليز ،ارزیابی هاي فناوري سالمت ،كارآزمایی هاي بالينی
تصادفی شده و كارآزمایی هاي بالينی شاهددار محدود شدند .بر اساس سوال بالينی طرح شده ،كليدواژه هاي ،Laser
)Transurethral Resection of the Prostate ،Tolmium Laser ،Holmium YAG laser (HOLEP
 )(TURPو  Prostateبراي جستجو تعيين و واژه هاي مترادف ،مرتبط و نيز واژ هاي كنترل شده از پایگاه اطالعاتی
 MeSHمشخص و مورد جستجو قرار گرفتند .محاسبه اثربخشی بالينی بر پایه داده هاي ثانویه بوده و از هزینه یابی
استاندارد جهت تحليل هزینه ها استفاده شده است .به منظور مقایسه روش هاي جدید با روش جاري از نسبت هزینه
اثربخشی افزایشی استفاده گردید .از تحليل حساسيت یک طرفه و تحليل آستانه به منظور آزمون تأثير متغيرهاي مختلف
بر نتایج تحقيق استفاده گردید .كليه محاسبات در فضاي نرم افزار  Excelانجام گرفت.
یافته ها :نتایج به دست آمده از مرور نظام مند شواهد نشان داد ،عمالً تفاوت معنی داري در فاكتورهاي ایمنی و اثربخشی
بالينی روش  TURPبا روش هاي ليزري مشاهده نگردید .عوارض جانبی و طول مدت بستري در روش هاي ليزري كمتر
گزارش شده است .هزینه تمام شده ليزر تولميوم ،هولميوم و روش جاري از دیدگاه ارائه كننده به ترتيب برابر 3453541
 3519201،و  2455194ریال و از دیدگاه اجتماعی برابر  4119201 ،345354و  4325194برآورد گردید.
نتيجه گيري :یافته هاي مطالعه در حوزه اثربخشی و اقتصادي نشان می دهد ،در اغلب سناریوها ،روش  TURPبا توجه
به هزینه پایين تر ،هزینه اثربخش می باشد .ليكن در صورت دو كاربره بودن دستگاه ،ليزر تولميوم حتی با تعداد ساالنه
 255عمل جراحی بر روش جاري ارجحيت دارد .در صورتی كه دیدگاه مطالعه را به دیدگاه اجتماعی تغيير دهيم ،روش
هاي ليزري به دليل كاهش روزهاي بستري و غيبت از كار هزینه هاي كمتري به اجتماع وارد می كنند .ولی فقط روش
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تولميوم ارجح به نظر می رسد .می توان نتيجه گرفت روش تولميوم ليزر می تواند به عنوان یک روش هزینه اثر بخش در در
مراكز تخصصی جراحی پروستات مورد استفاده قرار گيرد.
کلمات کليدي :ارزیابی فن آوري سالمت ،هزینه – اثربخشی،

 ،بزرگی خوش خيم پروستات

نویسنده مسئول :سكينه حاج ابراهيمی
آدرس :ایران ،تبریز ،قطب علمی آموزشی پزشكی مبتنی بر شواهد ایران ،دانشگاه علوم پزشكی تبریز
ایميلhajebrahimis@gmail.com :
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مسلم است سير تشدید شونده بزرگی خوش خيم پروستات

مقدمه

است كه معموالً  35درصد بيماران در طی سه سال اول

در سال  2515و  2511ارزش بازار تجهيزات پزشكی

بيماري نياز به  TURPپيدا می كنند (TURP .)4-0

بالغ بر  152ميليون دالر بوده است و بالغ بر  91درصد از

روش استاندارد براي درمان  BPEمی باشد و اكثر شواهد

سهم بازار به واردات تجهيزات پزشكی اختصاص داشته است

طوالنی مدت مستندات استاندارد طالیی بودن این روش را

( .)1در صورتی كه واردات فراورده هاي دارویی ایران را كه

نشان می دهد ( .)1در صورتی كه درمان دارویی براي

به گزارش سالمت نيوز و به نقل از پایگاه اطالع رسانی

كاهش یا بهبود عالئم مفيد نباشد ،روش استاندارد براي

وزارت بهداشت ،بالغ بر  1ميليارد دالر در سال  1392و

درمان این بيماران TURP ،است .این روش نيازمند

نزدیک به یک ميليارد دالر در سال  1393بوده است به این

بيهوشی عمومی و بستري در بيمارستان می باشد و

رقم اضافه كنيم ،در می یابيم بازار حاضر از حجم نقدینگی

همچنين ممكن است منجر به اتفاقات عوارض جانبی شود.

قابل توجهی برخوردار بوده و غفلت از برنامه ریزي هاي

در روش  TURPاز طریق مجراي ادراري با روش

مدیریتی و البته اقتصادي ،موجب آسيب پذیري نظام

آندوسكوپيک پروستات تراشيده می شود و پس از هموستاز،

سالمت و نهایتاً كليت نظام اقتصادي كشور خواهد گردید.

 24تا  43ساعت بعد كاتتر از مجرا خارج و بيمار مرخص

بر اساس نتایج مطالعه اي كه در سال  2550در ایران

می شود .در مقابل این روش ،روش هاي مدرن تر ليزري با

به عمل آمده است ميزان شيوع بزرگی خوش خيم پروستات

هدف فراهم كردن شرایط مشابه  TURPبا حداقل

) (BPEدر مردان باالي  55سال  35نفر در ازاي هر 155

خونریزي و بازجذب مایع شستشو وجود دارند .بدین صورت

هزار نفر ذكر شده است .این مطالعه سال هاي از دست رفته

كه با استفاده از سيستوسكوپ و رزكتوسكوپ تغيير یافته،

به خاطر مرگ را براي بزرگی خوش خيم پروستات 35114

بافت پروستات برش داده شده و پروستات به طور كامل

و سال هاي از دست رفته به خاطر ناتوانی را  55و سال هاي

خارج می شود .این روش با بيهوشی عمومی یا موضعی و

تعدیل شده با ناتوانی بيماري را برابر  45/3اعالم كرده است.

احتماالً كمی طوالنی تر از  TURPقابل انجام است .ولی

در عين حال بار بيماري بزرگی خوش خيم پروستات مقام

مراقبت هاي بعد ازعمل مشابه  TURPاست (.)3

چهارم را پس از سنگ دستگاه ادراري ،سيستيت حاد،

در سال هاي اخير ،روش هاي ليزري با شعار عوارض

پروستات مزمن به خود اختصاص داده است ( .)2این در

جانبی كمتر و یا تحت عنوان روش هاي درمانی سرپایی به

حالی است كه بار بيماري در منطقه مدیترانه شرقی براي

ميدان آمده اند .تبليغات شركت هاي سازنده ،ترجيحات

بزرگی خوش خيم پروستات  45/3در  155هزار جمعيت

مصرف كنندگان و فشار گروه هاي ذینفعان مبنی بر واردات

ذكر شده است .مطالعه دیگري كه در سال  2553در ایران با

دستگاه ها همواره نيازمند ارائه پاسخ مناسب به این سوال

در نظر گرفتن )IPSS (International prostate score

است كه آیا مزایاي مترتب بر روش هاي نوین (طبق

 ،DRE (Digital Rectal Exam)،سونوگرافی و

اظهارات شركت هاي توليد كننده تجهيزات مذكور) هزینه

اروفلومتري براي یک نمونه  3400نفري جمعيت مردان

هاي اضافی تحميل شده در اثر ورود آن ها به بازار سالمت را

ایران به عمل آمده شيوع بزرگی خوش خيم پروستات 30

توجيه می كند؟ هدف مطالعه حاضر ارزیابی فن آوري ليز در

درصد را براي مردان باالي  15سال و یک شيوع 20/3
درصد را براي  05-09سال به دست آورده است ( .)3آنچه
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جراحی بزرگی خوش خيم پروستات از نظر ایمنی،

مقاله پژوهشی

 .1استراتژي جستجو

اثربخشی و اقتصادي می باشد.

بر اساس سؤال بالينی طرح شده ،كليدواژه هاي
،Holmium

YAG laser (HOLEP) ،Laser
Transurethral Resection of the ،Tolmium Laser
) Prostate (TURPو  Prostateبراي جستجو تعيين و

روش بررسي
مطالعه حاضر از نوع ارزیابی فناوري سالمت )(HTA

واژه هاي مترادف ،مرتبط و نيز واژه هاي كنترل شده از

است كه در آن فناوري ليزر مورد استفاده در جراحی

پایگاه اطالعاتی  Meshمشخص و مورد جستجو قرار

پروستات از جنبه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته

گرفتند .جستجوي نظام مند منابع در پایگاه هاي اطالعاتی

است .مطالعه از دیدگاه وزارت بهداشت به عنوان یک ارائه

 Medlineاز طریق Cochrane Database ،Pubmed

كننده عمومی و در یک سناریوي متفاوت از دیدگاه

)Database ،of Systematic Reviews (CDSR
)of Abstracts of Reviews of Effects (DARE
Cochrane Central Register of Controlled ،
NHS Economic
)،Trials (CENTRAL
NHS ،NIHR HTA ،Evaluation Database
Centre for Reviews and Dissemination
)TRIP database ،Health star database ،(CRD
و  Google scholarو  ...انجام گرفت .براي بازیابی

اجتماعی انجام شد .مداخله جدید شامل روش هاي ليزري
تولميوم و هولميوم می باشند كه به عنوان جایگزین یا
آلترناتيو روش ( TURPروش مرسوم جراحی) معرفی شده
اند .داده هاي مربوط به پيامدهاي بالينی از طریق مرور نظام
مند به دست آمدند .در سنجش پيامدها ،دو نوع پيامد اوليه
(درجه عالئم تحتانی) و ثانویه (بهبود كيفيت زندگی) مورد
استفاده قرار گرفتند .درجه عالئم تحتانی بر اساس نمره بين

مطالعات مربوط به دیدگاه بيمار ،جستجو در  Medlineو

المللی پروستات ) (IPSSاز طریق پرسشنامه تعيين

سایت هاي فارسی زبان انجام گرفت .به منظور یافتن پایان

می شود كه در آن نظر بيماران در مورد عالیم بيماري قبل و

نامه هاي موجود در این زمينه پایگاه اطالعاتی ProQuest

بعد از عمل پرسيده شده و عالئم بيمار نمره اي بين 5-35

جستجو شد .براي مطالعات مربوط به بررسی شيوع و بار

دریافت می كند و عالوه بر عالیم بيماري ،سؤاالتی در مورد

بيماري وب سایت  EMRO-WHOو سایت هاي وابسته

احساس فرد (راحتی ،آزار دهندگی عالئم و )...نيز در

به وزارت بهداشت و درمان جستجو تا بهمن ماه سال 1395

پرسشنامه وجود دارد ( .)9مقياس حاضر مهمترین مقياس

(فوریه  )2512انجام و خاتمه یافت .كليه اطالعات به دست

پذیرفته شده بين المللی می باشد .عوارض جانبی بعد از

آمده توسط دو نفر مرورگر مستقل موضوعی و براساس ابزار

عمل شامل خونریزي عمده ،احتباس ادراري ،عفونت دستگاه

بين المللی  CASPاز نظر روایی ،پایایی كيفيت مطالعات

ادراري ،تنگی مجراي ادرار و  ...نيز در هر یک از آلترناتيوها

نقادي و انتخاب شدند (نمودار .)1

در بخش هزینه ها آورده شده است.
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نمودار  :1فلوچارت جستجو و گزینش مطالعات نهایي موردنظر

جستجوي اوليه پايگاههاي اطالعاتي

انتخاب اوليه ركوردها

حذف منابع تكراري

بررسي و انتخاب ركوردها بر اساس چكيده ( 86مورد)

حذف چكيده هاي غير مرتبط

مقاالت ( 12مورد) full textبررسي و انتخاب ركوردها بر اساس

حذف منابع غير مرتبط

جستجوي دستي سايتهاي مرتبط

انتخاب نهايي مقاالت ( 7مورد)
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 .2معيارهاي ورود و خروج

همراه بودند (خونریزي با احتمال متفاوت ،تعداد خدمات

در این مطالعه ،مرورهاي نظام مند ،متا آناليزها ،ارزیابی

ارائه شده در یک سال) تحليل حساسيت یک طرفه و تحليل

هاي فناوري سالمت ،كارآزمایی هاي بالينی تصادفی شده

آستانه صورت گرفت .در زمينه هزینه و پيامد هيچ گونه

) (RCTsو كارآزمایی هاي بالينی شاهددار ) (CCTsبراي

تنزیلی صورت نگرفت .كليه محاسبات با استفاده از نرم افزار

ورود به مطالعه انتخاب شدند .از بين این نوع مطالعات،

 Excel 2003صورت گرفتند .از شاخص نسبت هزینه

مقاالتی كه جامعه آماري آنها مردان باالي  45سال داراي

اثربخشی افزایشی ) (ICERبه منظور مقایسه نتایج استفاده

عالیم دستگاه تحتانی ادراري و بزرگی بالينی غده پروستات

گردید ( .)15-12داده هاي مربوط به اثربخشی و ایمنی از

كه تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفته اند بودند.

مرور نظام مند ادبيات پژوهش به دست آمد .به منظور

مطالعاتی وارد شدند كه یک بازوي مداخله ليز هلميوم و

سنجش ایمنی فناوري از وب سایت سازمان غذا و دارو و

بازوي دیگر  TURPباشد .مطالعاتی كه بازوي استاندارد

براي سنجش اثربخشی از  IPSSاستفاده گردید.

 TURPرا نداشتند وارد مطالعه نشدند .هيچ گونه محدودیت

یافته ها
بررسی ادبيات پژوهش نشان می دهد هيچ مطالعه

زمانی و زبانی اعمال نگردید.

اقتصادي در زمينه ارزیابی روش هاي ليزري جراحی
پروستات در داخل كشور انجام نشده است .در نتيجه

 .3ارزیابي اقتصادي
از روش هزینه یابی استاندارد با رویكرد پایين به باال

جستجوي اوليه تعداد  33مقاله شناسایی شدند كه  01مورد

جهت تحليل هزینه و محاسبه هزینه تمام شده هر یک از

با بررسی عنوان مقاله و چكيده به علت نامرتبط بودن و یا

آلترناتيوها استفاده گردید .به نحوي كه براساس ادبيات

عدم همخوانی با معيارهاي ورود به مطالعه كنار گذاشته

پژوهش ،دستورالعمل هاي بالينی و جلسات بحث متمركز

شده و تعداد  21مقاله كه با معيارهاي ورود مطابقت داشتند

ابتدا هر یک از آلترناتيوها آناليز فرایند و فعاليت شده سپس

باقی ماندند .مطالعات انتخاب شده با استفاده از ابزار

با استفاده از آناليز و ارزش گذاري منابع ،هزینه تمام شده

 CASPنقادي شدند .بر اساس ارزیابی نقادانه به عمل آمده،

هر یک از مداخالت شناسایی شدند .هزینه هاي باالسري

نهایتاً  1مقاله شامل شش مطالعه كارآزمایی بالينی تصادفی

(هزینه هاي پشتيبانی و مدیریتی) به دليل عدم وجود تفاوت

شده و یک مرور نظام مند انتخاب شدند ( .)13-25از این

در آلترناتيوها در تحليل وارد نشده اند .از روش خط مستقيم

تعداد  2مطالعه كارآزمایی بالينی مربوط به تولميوم ليزر بود

براي محاسبه هزینه استهالك تجهيزات استفاده گردید .به

كه در مقاله حاضر از مطالعه خارج گردید (جدول .)1

منظور وارد كردن اثرات متغيرهایی كه با عدم اطمينان
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جدول  :1ویژگی هاي مطالعات كارآزمایی بالينی وارد شده به مطالعه

سال نشر
مطالعه

مقایسه

Gupta et al
)(13

HOLEP

Kuntz et al
)(14

TUR
HOL
TURP

Montarisi et
)al (15

2554

HOLEP
TURP

Wilson et al
)(17

2554

HOLEP
TURP

Westenberg
)et al (16

2550

2554

HOLEP
TURP

2550

QMax

باقيمانده
ادراري
()ml

اندازه
پروستات
()ml

55

00

23/4

5/1

112

53

55

00

23/4

4/5

34

05

155

03

22/1

4/9

233

53

155

09

21/4

5/9

210

55

52

05

21/0

3/2

4

15

43

04

21/9

21/9

4

50

01

01

21/9

1/3

4

50

59

01

21/9

3/9

33

44

35

11

20

3/4

113

13

35

15

23

5/3

120

15

تعداد شركت
كننده

سن درجه عالیم

Ml/S

تایج مطالعات نشان می دهد كيفيت زندگی در مقطع 12

()5/92±5/32 g/ dl vs .1/40±5/05 g/dl P>5/551

ماه بعد از عمل در دو گروه از آلترناتيوها برابر می باشد

نشان داده است ( .)25نتایج این متاآناليز نشان می دهد از

( )CI 95%:-5/2_5/33 /DR :5/50تفاوت معنی داري در

نظر آماري نمی توان گفت بين روش هاي ليزري و TURP

بهبود عالئم دستگاه ادراري تحتانی بين دو آلترناتيو گزارش

تفاوت معنی داري در زمينه معيارهاي اثربخشی وجود دارد.

نشده است (13مقاله) .نتایج یكی از  RCTها كه دو مداخله

نتایج تحليل هزینه هر یک از آلترناتيوها آورده شده

تولميوم ليزر ( )n=52و  )n=43( TURPرا با هم مقایسه

است (جدول شماره دو و سه) .با توجه به نگاه بالينی حاكم

كرده است ،حاكی از آن است كه تولميوم ليزر نتایج بهتري

بر مطالعات ارزیابی فناوري سالمت ،متأسفانه بخش تحليل

از نظر زمان كاتتر گذاري (h vs 31/4±33/3 h ،P>5/55

هزینه آن چنان مورد توجه قرار نمی گيرد .در این پژوهش

 )45/1±25/3و تعداد روزهاي بستري (h ،P >5/55

سعی كردیم با جزئيات و شفافيت كامل اقالم هزینه هاي

 )115/1±25/5 h vs . 101/1±33/3و كاهش هموگلوبين

تحميل شده (براساس دیدگاه مطالعه) را تحليل كنيم.
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جدول  :2هزینه تمام شده روش هاي جراحی به تفكيک عناصر هزینه از دیدگاه ارائه كننده به ازاي  255بيمار ()1333
نام روش درمانی( هزینه به ریال)

اقالم هزینه( به ازاي هر پروسيجر غير از هزینه
سرمایه)

تولميوم

هلميوم جدید

ترانس اورترال رجكشن

هزینه استهالك به ازاي هر پروسيجر ()255

313333

240000

55555

مجموع هزینه لوازم جانبی دستگاه

311000

311555

5

مجموع هزینه پرسنل درمانی

1512925

1545311

1545311

مجموع هزینه داروها در بيمارستان

34255

34255

03455

مجموع هزینه فرایندهاي تشخيصی

145555

145555

145555

مجموع هزینه داروهاي نسخه اي

13155

13155

13155

هزینه تزریق خون به بيماران در اثر خونریزي باال

5

5

155555

هزینه بستري در بيمارستان به ازاي هر پروسيجر

555555

555555

1555555

هزینه آموزش فناوري جدید به ازاي هر بيمار

155555

155555

5

هزینه تمام شده

2990314

2395921

2423510

تفاوت هزینه تمام شده با TURP

503351

401911

5
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جدول  :3نتایج تحليل حساسيت و انتخاب روش ارجح بر اساس روش CMA
هلميوم

تولميوم

TURP

مفروضات :مقایسه سرمایه گذاري -از دیدگاه اجتماعی -براي  255بيمار
total cost

3533030555

1433303255

1535492255

cost1-cost2

1953193355

453311555

5

روش هزینه
اثربخش

TURP

مقایسه هزینه تمام شده -از دیدگاه اجتماعی -براي  255بيمار
unit-cost

4333541

4119201

4325194

unit -cost1-unit-cost 2

12140

393400

5

TURP

هزینه تمام شده -از دیدگاه ارائه كننده -براي  255بيمار
unit-cost

3453501

3519201

2455194

unit -cost1-unit-cost 2

941140

503400

5

TURP

هزینه تمام شده-اجتماعی-براي  255بيمار با فرض هلميوم و تولميوم دوكاره
unit-cost

3123541

4534201

4325994

unit -cost1-unit-cost 2

591253

253400

5

تولميوم
مقایسه هزینه تمام شده -از دیدگاه اجتماعی -براي  355بيمار
unit-cost

393114

4595921

4293510

unit -cost1-unit-cost 2

300142

291911

5

تولميوم

هزینه تمام شده -از دیدگاه ارائه كننده -براي  355بيمار
unit-cost

2990314

2395921

2423510

unit -cost1-unit-cost 2

503351

401911

5

TURP

هزینه تمام شده-از دیدگاه اجتماعی-براي  255بيمار با فرض هلميوم و تولميوم دوكاره
unit-cost

3525251

4412594

4293519

unit -cost1-unit-cost 2

112353-

114511

5

تولميوم
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هزینه تمام شده و تفاوت بين دو آلترناتيو (دیدگاه

كرده اند .در اغلب مطالعات كيفيت زندگی  12ماهه براي

ارائه كننده و تعداد ساالنه 255عمل جراحی با فرض یک

بيماران درمان شده با دو مداخله یكسان می باشد ( .)11با

كاره بودن دستگاه):

در نظر گرفتن یافته ها و نتيجه گيري مطالعات حاضر هيچ

(( ،)TURP=2455194تولميوم )3453541 :و (هولميوم:

تفاوتی از نظر اثربخشی و كيفيت زندگی بين روش جدید و

 )3519201ریال.

روش جاري نمی توان قائل شد.

(( ،)TURP=5تولميوم )941140:و (هولميوم:

با بررسی نتایج مرور نظام مند ،مشاهده می كنيم كه
روش هاي ليزري از نظر عوارضی مانند عفونت دستگاه

 )503400ریال.
هزینه تمام شده و تفاوت بين دو آلترناتيو (دیدگاه

ادراري ،سوزش ادرار ،تكرر ادرار هيچ برتري نسبت به روش

اجتماعی و تعداد ساالنه  255عمل جراحی با فرض یک

جاري ندارند فقط خونریزي در این روش ها تقریباً صفر بوده

كاره بودن دستگاه) :با تغيير دیدگاه مطالعه به اجتماعی كه

و طول مدت بستري كمتر از روش جاري می باشد .مطالعات

هزینه هاي غيبت از كار بيماران به هزینه تمام شده اضافه

بسياري از جمله ،)25( Lourenco ،)11( Wilson

می گردد هزینه تمام شده به این شكل می باشد:

 )13( Dubeyو  )19( Xiaبه این مسئله اذعان داشته اند.

(،)TURP=4325194

(تولميوم)345354:

با توجه به عدم مشاهده شواهد قابل قبول در مورد

و

تفاوت اثربخشی روش هاي ليزري و روش جاري ،قاعده

(هولميوم )4119201:ریال.
(( ،)TURP=5تولميوم )12140:و (هولميوم)393400:

تصميم

ریال.

هزینه ) (CMAخواهد بود .به طوري كه آلترناتيو كم

گيري

بر

مبناي

تحليل

حداقل

سازي

هزینه تمام شده و تفاوت بين دو آلترناتيو (دیدگاه

هزینه ارجح خواهد بود .در تحليل پایه روش جاري ارجح

اجتماعی و تعداد ساالنه  255عمل جراحی با فرض دو كاره

بوده و واردات دستگاه جدید هزینه اثربخش نمی باشد .اما به

بودن دستگاه):

لحاظ دیدگاه اجتماعی و اضافه نمودن هزینه هاي غيبت از

(،)TURP=4325194

(تولميوم)3123541:

كار بيماران به هزینه تمام شده ،روش هاي ليزري كه طول

و

(هولميوم )4534201:ریال.

اقامت بيمارستانی كمتري دارند به مرز هزینه اثربخشی

(( ،)TURP=5تولميوم )3123541:و (هولميوم)253400:

نزدیک می شوند و روش تولميوم ارجح می شود .از آنجایی

ریال.

كه در بخش سالمت تقاضاي خدمات با عدم اطمينان همراه
است ،بنابراین بر روي تعداد خدمات ارائه شده تحليل

بحث و نتيجه گيري

حساسيت انجام دادیم و در یک سناریو تعداد خدمات ارائه

نتایج متاآناليز نشان می دهد ،در زمينه بهبود عالئم

شده را از  255به  355بيمار افزایش دادیم كه تغيير هزینه

دستگاه ادراري تحتانی از نظرآماري هيچ تفاوتی بين

به دليل كاهش هزینه هاي متوسط ،به نفع روش هاي ليزري

مداخالت ليزري و روش جاري ) (TURPوجود ندارد ،به

بوده و در آن سناریو نيز روش تولميوم هزینه اثربخش

عبارتی نمی توان گفت روش هاي جدید از نظر اثربخشی

می باشد .با توجه به این كه دستگاه هاي جدید به صورت

بالينی بهتر از روش جاري هستند .مطالعه ،)13( Gupta

دوكاره هم قابل استفاده هستند ،بر روي این متغير هم

 )14( Kuntzو  )15( Montorsiهمين نتيجه گيري را
67

مجله حکیم سید اسماعیل جرجانی :سال  :4شماره  :1بهار و تابستان 95

تحليل حساسيت صورت گرفت .نتایج تحليل حساسيت
و روش ارجح در هر یک از سناریوها ضميمه شده است.
استفاده از روش  TURPهمچنان هزینه اثربخش
می باشد و غير از خونریزي با احتمال نه چندان باال عوارض
این روش مشابه روش هاي ليزري می باشد .روش هاي
ليزري در مراكز درمانی با بار مراجعه پایين اصالً توصيه
نمی شود .از بين روش هاي ليزري فقط روش تولميوم ليزر
است كه با لحاظ دیدگاه اجتماعی و تعداد بار مراجعه بيش
از  255بيمار در سال می تواند هزینه اثربخش باشد .با توجه
به این كه بيماران اغلب در گروه هاي سنی باال قرار دارند،
وارد كردن هزینه هاي غيبت از كار شاید به مانند گروه هاي
جوان تر در عمل تأثير چندانی نداشته باشد .روش هولميوم
ليزر در هيچ یک از سناریوها هزینه اثربخش نمی باشد حتی
در مراكز با بار مراجعه باال و فرض دوكاره بودن دستگاه.
با توجه به این كه گروهی از مطالعات صورت گرفته از
نظر نقادي نمره متوسط گرفته اند ،بررسی اثربخشی دستگاه
هاي ليزري نيازمند مطالعات بيشتري بوده و به عالوه با
توجه به عدم وجود نمونه كشوري ،مطالعات اقتصادي بر
اساس نمونه هاي بومی در این زمينه می بایست صورت
گيرد .از آن جایی كه منابع اختصاص یافته به طرح هاي
 HTAپاسخگوي مطالعات تخصصی و دقيق هزینه یابی
نيست ،توصيه می شود حتماً سرمایه گذاران به اهميت
تحليل هاي هزینه اشراف داشته و این موضوع را در
تخصيص اعتبارات لحاظ نمایند.
تقدیر و تشكر
مراتب قدرانی خود را به همكاران دفتر ارزیابی فناوري
سالمت وزارت بهداشت و درمان و مركز  EBMایران اعالم
می داریم.
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Abstract
Background & Objective: Current study aimed to compare effectiveness and cost effectiveness
of laser devices in BPH surgery. This study could provide clear evidences which could be used
in prior approval and funding of such new emerging technologies.
Method: A systematic search of related databases was performed to find Randomized clinical
trials, systematic reviews, Meta analyses and health technology assessment studies which had
been published up to 2008.key words are: Laser ،Holmium YAG laser (HOLEP) ،Tolmium
Laser ،Transurethral Resection of the Prostate (TURP) and prostate. Data for clinical
effectiveness was retrieved from the literature. Two Laser Assisted Technologies were analyzed
in terms of efficacy, effectiveness and cost-effectiveness and compared with Trans-Urethral
Resection of the Prostate (TURP) method from the perspective of Iran Ministry of Health. We
used standard costing for analysis of costs. One-way sensitivity analysis was performed for the
examination of calculated ICER in different probable scenarios.
Results: Literature review stressed that there is no statistically significant difference in clinical
effectiveness of Lasers assisted devices and TURP technique. The length of hospital stay and
severity of side effects are clinically and statistically lower in Laser Assisted devices. Estimated
unit-cost of treatment for Tolmium, Holmium and TURP was 3403541, 3019261 and 2455794
(RLS) from MOH perspective and 340354, 4719261 and 4325794 from societal perspective.
Conclusion: Sensitivity analysis showed that, in most of the study scenarios TURP was
dominant intervention because of low treatment costs. Tolmium laser only with the assumption
of dual applicability and 200 patients per year would be considered as a cost-effective
technology.
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