
 از یپیشگیر برای انوکساپارین با مقایسه در ریواروکسابان داروی اقتصادی ارزشیابی مند نظام مرور

 سالمندان در زانو مفصل تعویض عمل از بعد وریدی ترومبوآمبولی

 

ترومبوز وريد عمقي  و آمبولي ريوي با هم به عنوان ترومبوآمبوليوي وريدي ناميده مي شوند و بار زيادي روي سيستم هاي   :مقدمه

قلبي و عروقي پس از بيماري عروق کرونر مراقبت سالمتي ايجاد مي کنند. آمبولي ريه سومين علت مرگ و مير ناشي از بيماريهاي    

شد.            ستان مي با ستري در بيمار شگيري در ميان افراد ب شايع ترين علت مرگ قابل پي ست. همچنين آمبولي ريه  سکته مغزي ا  و 

ـت  آمبولي ريوي فوت   ي  مساالنه هزاران نفر به علت بيماري خوش  خيم و قابل عالج در بيمارستان ها بستري مي شوند ولي به عل

ــيــمــاران  ــلــونــيــري کــرد.       ــود مــي تــوان از مــرگ ايــن ب ــگــيــري انــجــاا شــ  کــنــنــدا در هــالــي کــه انــر پــيشــ

ستجوي الکترونيکي در پايگاههاي داده هاي   روش کار:  Pubmed, Embase,Scopus,NHS Economic Evaluations 

Database, Proquest  وweb of science    بود. بعد   2019-2000ي مقاالت انجاا شد .بازه زماني انتخاب شده براي  ستجو

از انتخاب مقاالت بر اســام معيارهاي ورود و خروجا داده ها اســتخراج و نتايع  مع بندي شــد. کيفيت مقاالت با اســتفاده از    

 ارزيابي شد.   CHEERSليست 

هزينه اثربخش بودن ريواروکسابان در مطالعه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند.اکثر مطالعات بر  9مطالعه اوليه   537از یافته ها:

شتند.افق زماني مطالعات از بازه زماني         شگيري از ترومبوآمبولي تاکيد دا ساپارين براي پي سه با انوک سال بود.هزينه   5ماه تا  3مقاي

سابان ب           ستفاده از داروي ريواروک شکي بودند.در اکثر مطالعات ا ستقيم پز شده در مطالعات هزينه هاي م سي    ه مقدار قابلهاي برر

 و آمبولي ريه  لونيري کرده بود. تو هي از خونريزي عمده

نتايع مطالعه ما نشـــان داد که داروي ريواروکســـابان  باع  کاهش هزينه ها و افزايش کيفيت زندني در افرادي که  نتیجه گیری:

توسعه يافته انجاا شدهاتعميم اين نتايع به تحت عمل  راهي قرار مي نيرند مي شود. اما از آنجايي که اکثر مطالعات در کشورهاي 

شود و          صرف مي  صورت خوراکي م سابان به  شورهاي کم درآمد محدود خواهد بود. با اين و ودا با تو ه به اينکه داروي ريواروک ک

ــتفاده از آن به عن    ــت و نياز به مانيتور مداوا ندارد اس ــتي خواهد داش ــتم هاي بهداش ــيس وان داروي هزينه کمتري براي بيمار و س

 ترومبوپروفيالکتي  به دنبال اعمال  راهي ار حيت دارد.

 


