
در بیماران مبتال به بیماری های قلبی عروقی : مطالعه  PCSK9اثربخشی و عملکرد بالینی مهار کننده  -بررسی هزینه 

 مرور نظاممند

 

 

 مقدمه:

چگایی  باعث کاهش موگ ت مپو قلبی ت عوتقی نه ئنها در رپشطگپو  اانپهه بلهه رپشططگپو  یتیپه می کاهش سطح  یپوپروتئیپ  ک 

شطپد  یسطتائپ  ها  به رطپرم عیپمی ریهر ئوه  درمار بوی  یه  هدی می باشطند  با یه  هاو هنپم بپیاریر با رهیا مهاد ت  پلی 

  PCSK9ئپفپق نپافته یند  بنابویه  گوته جدهد  یم دیرتها  کاهنده سح  کلیتوتو به یس   LDLمهاد در رسطپدر به کاهش سطح  

ی پوی ئپسطهه هافته یند  یاوبششی یه  دیرتها به  پبی یابام شده یند یما هیهنه یاوبششی یه  مهار کننده ها هنپم جا  سپیو دیرد  یم 

 قلبی ت عوتقی می باشططد وبششططی یسططت اده یم یه  مهار کننده ها در بپیاریر یهنوت هدی یه  محایهه موتر نظام مند یرمهابی هیهنه یا

 رتش یجوی:

طویهی ت ینجام گوفته یست ت یم رتههود محایهام موتر  نظام  7931یه  محایهه یم نپع محایهام موتر  نظام مند بپده که در سطاو 

 یسطططت ططاده شطططده یسطططت  "بو شطططپیهططد موتر سطططپیطططتیططائپططا بوی  هیططاهططت یم ریشطططهی مبتنی"منططد بو گوفتططه یم کتططا  

 بططططا یسطططططططتطططط ططططاده یم کططططلططططپططططدتی ه هططططا  مهططططو مططططپرد نططططپططططام یططططط عططططام

Cardiovascular Disease, Economic evaluation, Cost effectiveness, PCSK9 inhibition, Aliocumab, 
Evolocumab  

 یم رطططططططططططططاهطططططططططططططگطططططططططططططاه هطططططططططططططا  دیده مهطططططططططططططو 

Cochrane library, Tufts Medical Center Cost-Effectiveness Analysis Registry, NHS Economic 
Evaluations Database, Medline, Embase, PubMed, Scopus ,Google scholar, web of science, 

ProQuest, Ovid, The Institute for Clinical and Economic Review (ICER) 

 هام در نظو گوفتهبوی  تیرد کودر محای جیع یتر  گودهد  محدتدهتی در ینتشا  بامه   ممانی 

 نتاهر:

در مقابل درمار ها  یسطتاندیرد مانند یستائپ  ها بورسی شد   PCSK9مقایه در ممپنه ئحلپل هیهنه یاوبششطی مهار کننده ها   71

محایهه(   7ایهه(  هلند مح 7محایهه(  یسوانپا  7محایهه(  یستوییپا  7محایهه(   یر   71کشطپر  مموهها   6محایهام بورسطی شطده در 

دالر  111 711دالر بوی  محایهه ته  در کشططپر یسططوانپا ئا  111 01محایهه( ینجام گوفته بپدند  مسططتانه هیهنه یاوبششططی یم  7نوت  

دالر  111 11بوی  محایهام فانوت ت ئپث متغپپو می باشططد  در یک و یه  محایهام بوی  مسططتانه هیهنه یاوبششططی یم سططه فو ططپه 

می  111 711یسطت اده شطده یست که فو په لایب بوی  یستانه هیهنه یاوبششی در کشپر یموهها مقدیر  111 711دالر ت  111 711

 می باشد  111 71-111 70بوی  محایهام ینجام گوفته در کشپر یموهها  PCSK9باشد  هیچنپ  هیهنه سایپانه مهار کننده ها  

 نتپجه گپو :

متغپپو می  ICER4در محایهه  %88در محایهه ئپث ئا  %01ری یم  PCSK9سطططوینه مهار کننده ها   محطایهام کاهش در هیهنه ها 

دینند  ت  یه  محایهه نتپجه گپو  می کند که در قپیت ها  فهلی یسططت اده یم یه  مهار کننده ها یرمش یفیتده ی  به نظام سطط مت 

 یهجاد نیی کند 

 


