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 مقدمه:

فیبریالسیون دهلیزی  رایج ترین نوع آریتمی قلبی می باشد که در بیش از یک درصد جمعیت اتفاق می افتد و باعث تحمیل هزینه 

زیادی بر نظام مراقبت سالالمت می شود  درمان فیبریالسیون دهلیزی برای بیماران متتل  و بتته به نوع آن متفاو  است اما های 

( با توجه به اینکه درمان 1بطور معمول با درمان های ضالالدانعقادی برای شییالال یری از رویدادهای ترومبوآمبوتی  ترکی  می شالالود  

د، باید این مداخال  درمانی از نظر اقتصالالادی مورد ارزیابی قرار ریرند تا مداخالتی که هزینه های ضالالد انعقادی متتلفی وجود دارن

اثربتیالالی برتری دارند انتتاگ رردند  هدم مطاتعه ضاضالالر بررسالالی هزینه اثربتیالالی و هزینه مطلوبیت داروی دابی اتران  در مقابل 

 مالالی بالالاشالالالالالد   السالالالالالیالالون دهالاللالالیالالزیوارفالالاریالالن  بالالرای درمالالان بالالیالالمالالاران مالالبالالتالالال بالاله فالالیالالبالالریالال

 :روش کار

در مطاتعه ضاضالر، با اسالتفادا از روش مرور نظام مند، مقا   منتیالر شدا در ارتباا با هزینه اثربتیی و هزینه مطلوبیت داروهای 

 با اسالالتفادا از شای اا های دادا 0212تا  0212وارفارین و دابی اتران برای درمان بیماران مبتال به فیبریالسالالیون دهلیزی  ی دورا 

 یتالالالت دراموند بررسالالالی شالالالدند  اتکترونیالک مورد بررسالالالی قرار ررفتنالد و کیفیالت متالدوتوتی مقالا   بالا اسالالالتفالادا از  ک ت

 نتایج:

یافته های مطاتعه مروری ضاضالر نیان می دهد که بتیاری از مقا   منتیر شدا در ارتباا با ارزیابی اقتصادی داروهای وارفارین و 

مبتال به فیبریالسالیون دهلیزی، اکرر معیارهای موجود در  ک تیتت دراموند را رعایت کردا بودند  دابی اتران برای درمان بیماران 

میلی ررم با مصالالرم دوبار در روز نتالالبت به وارفارین برای  152همچنین مطاتعه مروری ضاضالالر نیالالان میدهد که داروی دابی اتران 

همتالالالو   RE-LYمی باشالالالد و از نظر اثربتیالالالی با نتایج کارآزمایی درمان بیماران مبتال به فیبریالسالالالیون دهلیزی هزینه اثربتش 

  میباشد

 بحث ونتیجه ریری:

میلی ررم با مصالرم دوبار در روز نتبت به وارفارین برای درمان  152افته های مطاتعه ضاضالر نیالان می دهد که داروی وارفارین ی

بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی از نظر اقتصادی هزینه اثربتش می باشد  نتایج مطاتعا  نتبت به افق زمانی مطاتعه، دیدراا 

نوع متغیرهای وارد شدا در مدل متفاو  بود  همچنین در اکرر مطاتعا  دسپپزیا  که یک عارضه جانبی  مطاتعه، میزان اثربتیالی و

دابی اتران می باشالد در نظر ررفته نیالدا اسالت و فرد شدا که کمترین اثر را دارد که این مت له خود ممکن است موج  افزایش 

 تیی را تحت تاثیر قرار دهد  هزینه ها و بدتر شدن شیامدها شود و نتبت های هزینه اثرب

 


