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Загальновизнано, що алергічні захво-
рювання (АЗ) помітно погіршують якість 
життя як самих пацієнтів, так і членів їх 
сімей та негативно позначаються на соціа-
льно-економічному добробуті суспільства 
[4]. Вельми значними є економічні витрати 
внаслідок АЗ. Лише в США прямі витрати 
на алергічний риніт, який є основним кліні-
чним проявом полінозу, складають 3,5 
млрд. доларів на рік, в Європі – 1-1,5 млрд. 
євро, а непрямі витрати додають ще 1,2-2 
млрд. [2]. За підрахунками вітчизняних фа-
хівців, в Україні на лікування пацієнтів з АЗ 
щорічно витрачається (в основному, самими 
хворими) не менше 10 млрд. гривень [5]. 

Поліноз досить рідко потребує госпі-
талізації, але значно погіршує якість життя 
пацієнта, впливаючи на працездатність і на-
вчання (особливо у професіях, що вимагають 
великої концентрації уваги, наприклад, льот-
чики, висотники, водії транспорту та ін.). 
Проте поліноз, як будь-яка хронічна патоло-
гія, має тенденцію до обтяження захворю-
вання. Так, його симптоми з роками стають 
інтенсивнішими, розширяються спектр алер-
генів, що призводить до подовження сезону 
загострення, розвивається пилкова бронхіа-
льна астма, знижується ефективність тради-
ційної фармакотерапії. Крім того, хворі з 
перехресною до пилкових алергенів харчо-
вою алергією можуть відмічати розвиток 
анафілактичних реакцій (генералізована 
кропив'янка, набряк Квінке у зоні обличчя, 
шиї, гортані, анафілактичний шок, навіть 
синдром Лайелла) після вживання в їжу пев-
них продуктів не тільки у сезон полінації 
рослин, але і впродовж всього року. Пацієн-
ти з тяжкими проявами полінозу госпіталі-
зуються в спеціалізований стаціонар, де їм 

призначається досить інвазивна та інтенсив-
на фармакотерапія. Все це призводить у під-
сумку до збільшення прямих витрат на ліку-
вання таких хворих. Навіть легкі прояви по-
лінозу негативно впливають на психологіч-
ний стан і соціальний статус людей, викли-
каючи порушення когнітивної функції, па-
м'яті, здібності до навчання, а також обме-
жують професійну діяльність людини.  

Адекватне лікування хворих на полі-
ноз зменшує його клінічні прояви і поліп-
шує якість життя. В наш час рекомендуєть-
ся сходинчастий підхід до лікування відпо-
відної категорії пацієнтів з урахуванням 
форми і тяжкості захворювання, який вклю-
чає 4 основних напрямки: елімінація алер-
генів, раціональна фармакотерапія, алерген-
специфічна імунотерапія (АСІТ) і навчання 
хворих [3]. Враховуючи, що для Дніпропет-
ровського регіону характерна ІІІ пилкова 
хвиля – сезон полінації амброзії, полину, 
лободи, кукурудзи, циклахени, соняшника, 
то у більшості пацієнтів симптоми захворю-
вання проявляються з липня по жовтень 
місяць, що практично виключає можливість 
повної елімінації «винних» алергенів.  

Сучасна ефективна фармакотерапія 
при полінозі включає: 

- антигістамінні препарати останньої 
генерації, які призначаються за 2 тижні до 
передбачуваного загострення (еріус, тел-
фаст, ксизал);  

- назальні топічні глюкокортикостеро-
їди (ГКС), переважно мометазону (назо-
некс) і флютиказону фуроат (аваміс); 

- комбіновані препарати з подвійним 
механізмом дії: блокатор Н1-гістамінових 
рецепторів і стабілізатор тучної клітини у 
вигляді очних крапель (опатанол); 
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- за 1 місяць до початку пилкування 
рослин можливий прийом кромонів для 
стабілізації мембран тучних клітин; 

- при пилковій бронхіальній астмі – 
інгаляційні ГКС або комбіновані препарати 
(симбікорт, серетид). 

При тяжких проявах полінозу, що су-
проводжуються високим рівнем IgE, мож-
ливе проведення анти-IgE-терапії (омалізу-
маб – ксолар) [6]. 

Єдиним патогенетичним методом лі-
кування при АЗ, і в т.ч. полінозі, як доведе-
но результатами численних клінічних дос-
ліджень, є АСІТ. Проведення АСІТ дозво-
ляє зменшити потребу пацієнта у протиале-
ргічних препаратах, попередити трансфор-
мацію алергічного ринокон'юнктивіту в 
бронхіальну астму і розширення спектру 
алергенів, до яких формується гіперчутли-
вість. 

Розвиток нової медичної технології і 
поява нових медикаментозних препаратів в 
умовах ринкової економіки диктує необхід-
ність пошуку оптимального поєднання ефе-
ктивності, безпеки, вартості лікування з 
приводу будь-яких захворювань, застосу-
вання якого забезпечує найрезультативнішу 
і економічно доступну терапію всім пацієн-
там. Отримати відповідь на ці питання мо-
жливо лише за допомогою відносно нової 
для України науки – фармакоекономіки. 
Основним об'єктом її вивчення є витрати (у 
вартісних показниках) на ефективну фарма-
котерапію при застосуванні різної техноло-
гії, причому одна з них може бути пов'язана 
з фармакотерапією, а інша може включати 
додаткові лікувальні заходи [7, 8]. Фарма-
коекономічні дослідження дозволяють нау-
ково, тобто клінічно та економічно обґрун-
тували доцільні методики лікування при 
найбільш розповсюджених захворюваннях 
внутрішніх органів з урахуванням економі-
чного стану нашої держави та обмеженого 
фінансування системи охорони здоров’я. 

У зв'язку з вищевикладеним метою 
нашого дослідження була клінічна та еко-
номічна оцінка ефективності АСІТ пилко-
вими алергенами і фармакотерапії, що 
включала різні комбінації лікарських про-
тиалергічних засобів. 

Під нашим спостереженням перебува-
ло 309 хворих на поліноз, мешканців 

м. Дніпропетровська, віком від 18 до 57 
років, серед них жінок було – 178 
(57,6+2,8%), чоловіків – 131 (42,4+2,8%%). 
У всіх пацієнтів виявлена сенсибілізація до 
пилкових рослин літньо-осінньої (n=303; 
98,1+0,8%) і/або весняно-літньої полінації 
(n=40; 12,9+1,9%). У переважної частини 
(n=262; 84,8+2,0%) виявлена позитивна але-
ргічна реакція на пилок трьох і більше рос-
лин. Основними клінічними проявами полі-
нозу у них на початку дослідження були 
сезонний алергічний риніт (n=298; 
96,4+1,1% пацієнтів) і кон’юнктивіт (n=273; 
88,3%), переважно у поєднаній формі рино-
кон’юнктивіту (n=272; 88,0+1,8%). Клінічні 
ознаки бронхообструктивного синдрому 
мали місце у третини обстежених (n=104; 
33,7+2,7%).  

Передсезонна АСІТ була виконана у 
247 (79,9+2,3%) пацієнтів методом підшкір-
них ін’єкцій причинно-значущими пилко-
вими алергенами за експрес-схемою: 93 
(30,1+2,5%) з них отримали один курс, 61 
(19,7+2,5%) – два курси, 30 (9,7+1,9%) – три 
курси, 63 (20,4+2,6%) – п’ять курсів АСІТ. 
Для ін’єкцій використовувався водно-
сольовий розчин алергенів (в 1 мл розчину – 
10000 PNU алергену), виробництва ТОВ 
«Імунолог» (м. Вінниця, Україна). В період 
полінації рослин (в середньому протягом 2 
міс) для усунення симптомів загострення 
захворювання хворим додатково призначав-
ся інтраназальний ГКС – флютиказону фу-
роат (аваміс - 27,5 мкг/доза) або блокатор 
Н1- гістамінових рецепторів – дезлоратадин 
(еріус - 5 мг).  

Групу порівняння складали 62 
(20,1+2,3%) пацієнта, які протягом 2 міс 
отримували тільки симптоматичну фарма-
котерапію, що включала застосування кро-
монів (кромогексал), антигістамінних пер-
паратів (еріус або ксизал), ендоназальних 
ГКС (аваміс або назонекс), опатанолу, ком-
бінації інгаляційних ГКС з бета-2-
агоністами тривалої дії (симбікорт або сере-
тид).  

Група обстежуваних, у яких яким 
проводилась парентеральна передсезонна 
АСІТ пилковими алергенами, співпадала з 
групою порівняння за кількісним і якісним 
складом причинно-значущих алергенів 
(p>0,20 при всіх порівняннях). 
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Клінічна ефективність лікування оці-
нювалась протягом сезону полінації рослин, 
до яких була виявлена сенсибілізація, за 
бальною оцінкою: 0 – симптом відсутній, 1 
бал – легко виражений, 2 – помірно вираже-
ний, 3 – сильно виражений, 4 – дуже сильно 
виражений. Основними критеріями клініч-
ної ефективності вважались показники - 
«ймовірність відсутності у хворого помір-
них або виражених проявів полінозу (0-1 
бал) протягом всього періоду спостережен-
ня» і «число безсимптомних днів» – загаль-
на кількість днів, протягом яких вираже-
ність кожного симптому полінозу не пере-
вищувала 1 балу за відповідною бальною 
шкалою, і пацієнт не користувався навіть 
судинозвужуючими краплями. Хворі були 
попереджені про необхідність звертання до 
лікаря, якщо під час дослідження симптоми 
захворювання не контролювалися і вимага-
ли додаткових призначень. 

Економічна ефективність лікування 
оцінювалась за допомогою аналізу «витрати 
- ефективність» (cost-effectiveness analysis), 
який є базисним методом клініко-
економічного аналізу у фармакоекономіці 

[1, 7]. Він дозволяє визначити, наскільки 
витрати на те або інше втручання відпові-
дають його ефективності, а також вибрати 
переважаючу альтернативу, при якій спів-
відношення «витрати/ ефективність» буде 
мінімальним. Показник співвідношення 
«витрати/ ефективність» розраховувався для 
кожної з виділених груп за формулою:  

CER = С / Е, 
де СER (cost-effectiveness ratio) пока-

зує витрати на одиницю ефективності;  
С – витрати на лікування одного паці-

єнта; 
Е – ефективність лікування. 
Аналіз здійснювався з погляду неза-

лежної організації – платника. Враховува-
лися прямі витрати на придбання медика-
ментозних препаратів для симптоматичної 
фармакотерапії, а також на придбання алер-
генів пилку рослин, розчинів для їх розве-
дення і шприців для виконання парентера-
льної АСІТ.  

 При оцінці витрат на протиалергічні 
засоби і АСІТ враховувалися ціни одного з 
національних дистриб'юторів ліків – компа-
нії «БАДМ» станом на 01.02.2011 р. (табл. 1). 

  
Таблиця 1 

Витрати на медикаментозне забезпечення АСІТ і симптоматичної фармакотерапії  
при полінозі 

Препарат (засіб) Виробник 
Ціна 1  

одиниці  
(грн.) 

Загальна вартість  
1 курсу лікування  
1 пацієнта (грн.) 

Кромо Сандоз, спрей 2% назальний –  
20 мг/мл, 15 мл Сандоз Гмбх, Австрія 31,15 31,15 

Еріус, табл. – 5 мг, №10 МСД, США 65,42 196,26 
Ксизал, табл. – 5 мг, №10 ЮСБ Фарма, Бельгія 58,60 175,80 

Аваміс, спрей назальний – 27,5 мкг/доза, 120 доз ГлаксоСмитКляйн К.Х., 
Іспанія 72,79 72,79 

Назонекс, спрей назальний – 50 мкг/доза, 140 доз МСД, США 181,04 181,04 
Опатанол, 0,1% очні краплі – 5 мл Алкон, Бельгія 78,98 157,96 
Симбікорт, порошок для інгаляцій  –
160/4,5 мкг/доза, 60 доз 

АстраЗенека,  
Великобританія 185,13 370,26 

Серетид Евох., аерозоль – 250 мкг/доза, 120 доз Глаксо Веллком С.А.,  
Іспанія 507,06 1014,12 

Алерген пилку амброзії (полину, соняшника, 
циклахени, кукурудзи) – 5 мл 

ТОВ «Імунолог», 
м. Вінниця 111,80 223,60 

Розчин для розведення алергенів – 4,5 мл ТОВ «Імунолог», 
м. Вінниця 23,40 163,80 

Шприц одноразовий 1 мл інсуліновий, ігол. G30 
– 0,3х8 ФорсЛак, м. Харків 0,72 43,20 

Шприц одноразовий 1 мл інсуліновий, Romed Romed, Голландія 1,08 64,80 
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Загальні витрати на проведення АСІТ 
парентеральним методом і симптоматичну 
терапію у період полінації рослин (в серед-
ньому 2 міс) у одного пацієнта становили 
489,54 грн. при придбанні препаратів (засо-
бів) за найменшими цінами і 611,11 грн. – 
при виборі альтернативних препаратів за 
вищими цінами. Загальна вартість симпто-
матичного лікування при полінозі в цей 
період в групі порівняння становила 548,18 
і 746,32 грн., відповідно. 

У всіх осіб, які отримували тільки 
симптоматичну фармакотерапію з приводу 
полінозу, клінічний ефект наступив в сере-
дньому через 14 днів від початку прийому 
препаратів, але був нетривалим. В цілому 

ймовірність відсутності у пацієнтів групи 
порівняння помірних або виражених про-
явів полінозу (0-1 бал) наприкінці періоду 
спостереження становила 0,13, тобто лише 
13% з них досягли клінічного ефекту за 
цим критерієм (табл. 2). Середнє число 
безсимптомних днів (M±m) дорівнювало 
7,7±0,2. Співвідношення CER (витрати/ 
ефективність) на 1 хворого або витрати на 
запобігання 1 випадку загострення захво-
рювання протягом 2 міс становили від 
4248,43 грн. до 5783,94 грн. Аналогічно 
вартість 1 безсимтомного дня, тобто витра-
ти на запобігання 1 дня загострення полі-
ному становили від 70,81 до 96,40  
грн. 

  
Таблиця 2 

Показники клініко-економічної ефективності парентеральної АСІТ  
і симптоматичної фармакотерапії при полінозі 

Вид терапії 
Витрати на  
лікування  

1 пацієнта, грн.* 

Ймовірність 
досягнення 
клінічного  

ефекту 

Середня  
кількість  

безсимптомних 
днів (M±m) 

Співвідношення  
«витрати/ ефективність» 

грн. на 1 пацієнта 
грн. на 1  

безсимптомний 
день 

Стандартна  
фармакотерапія 

548,18/ 
746,32 0,13 7,7±0,2 4248,43/ 

5783,94 
70,81/ 
96,40 

АСІТ в цілому 489,54/ 
611,11 0,19 11,4±0,5 2572,69/ 

3211,60 
42,88/ 
53,53 

1 курс АСІТ 490,08/ 
612,58 0,18 11,0±0,6 2681,05/ 

3351,20 
44,68/ 
55,85 

2 курси АСІТ 491,46/ 
616,29 0,16 9,8±0,3 2997,89/ 

3759,35 
49,96/ 
62,66 

3 курси АСІТ 488,83/ 
609,21 0,20 12,0±0,4 2444,16/ 

3046,04 
40,74/ 
50,77 

5 курсів АСІТ 487,21/ 
604,85 0,22 13,3±0,5 2192,47/ 

2721,81 
36,54/ 
45,36 

 
Примітка: * в чисельнику – при найменшій вартості препаратів, в знаменнику – при найбільшій  
 
 
У хворих, які отримали передсезонну 

АСІТ, відповідні показники клінічної і еко-
номічної ефективності достовірно (p<0,001) 
відрізнялись від таких при фармакотерапії 
(табл. 2). Зокрема, середнє число безсимпто-
мних днів перевищувало відповідний показ-
ник в групі порівняння в 1,5 рази, співвідно-

шення CER – в 1,7-1,8 рази. Крім того, пока-
зники ефективності чітко залежали від кіль-
кості проведених курсів АСІТ (коефіцієнт 
кореляції r=0,74; p<0,001). Найменша вар-
тість 1 безсимптомного дня спостерігалась 
після 5 курсів АСІТ (36,54-45,36 грн.), найбі-
льша – після 1-2 курсів (44,68-62,66 грн.). 
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Таким чином, визначаються суттєві 
переваги проведення передсезонної АСІТ 
парентеральним методом над стандартною 
фармакотерапією.  

 
Висновки 
1. Застосування фармакоекономічних 

методів оцінки різних підходів у терапії 
пацієнтів з алергічними захворюваннями 
дозволяє визначити їх місце в існуючому 
різномаїтті рекомендацій, формулярів і 
стандартів лікування даної категорії хво-
рих. 

2. Безумовна перевага цього підходу 
полягає в тому, що висновки, отримані в 
таких дослідженнях, засновані не тільки на 
клінічній ефективності, але і на економічній 
доцільності. 

3. Клінічний та економічний аналіз 
ефективності різних видів терапії хворих на 
поліноз показав суттєві переваги проведен-
ня передсезонної парентеральної алерген-
специфічної імунотерапії над фармакотера-
пією як за загальною вартістю застосованої 
схеми лікування, так і за показниками спів-
відношення «витрати/ ефективність». 
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ И  

АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  
ИММУНОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ 

Дитятковская Е.М. (Днепропетровск) 
Резюме 

Приведён анализ клинико-экономической эф-
фективности АСИТ в сравнении с традиционной сим-
птоматической фармакотерапией. Результаты исследо-
вания показали существенные преимущества предсе-
зонной АСИТ. Среднее количество бессимптомных 
дней превышало этот показатель в группе сравнения 
в1,5 раза, соотношение CER – в 1,7-1,8 раза. Использо-
вание фармакоэкономических методов оценки различ-
ных подходов к терапии пациентов с аллергическими 
заболеваниями позволяет определить их место в суще-
ствующих рекомендациях, формулярах и стандартах 
лечения. Клинический и экономический анализ эффек-
тивности различных видов терапии больных поллино-
зом показал существенные преимущества предсезонной 
парентеральной АСИТ над фармакотерапией как по 
общей стоимости примененной схемы, так и по показа-
телям соотношения «затраты / эффективность». 

CLINICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF 
PHARMACOTHERAPY AND ALLERGEN-SPECIFIC 

IMMUNOTHERAPY EFFICACY AT PATIENTS 
WITH POLLINOSIS 

Dytyatkovs`ka E.M. (Dnipropetrovsk) 
Summary 

There is an analysis of clinic-and-economic effi-
cacy of ASIT in comparison with traditional symptomatic 
pharmacotherapy held. The results obtained had shown the 
significant advantages of pre-seasonal ASIT compared with 
the standardized pharmacotherapy. The average symptom-
less days` quantity exceeded the same in comparison group 
in 1,5 times, the CER correlation - in 1,7-1,8 times. The use 
of pharmacoeconomic evaluation methods of different ap-
proaches to therapy of patients with allergic disease allowed 
to determine their place in the existing guidelines, forms and 
standards of treatment. Clinical and economic analysis of 
the effectiveness of different types of therapy of patients 
with allergic diseases showed significant advantages of pre-
seasonal parenteral ASIT over pharmacotherapy both by the 
total value of the applied scheme, and in terms of the "cost / 
effectiveness" ratio. 


