
©новообразование / 2011  № 2 

154

©Я.в. Шпарик, І. в. Ковальчук

еКономІКа дІагностиКи І лІКуваннЯ раКу 
грудної залози

Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, м. Львів, Україна

загальнІ аспеКти еКономІКи 
медицини

Витрати на охорону здоров’я постійно зрос-
тають в усьому світі. Це стосується не тільки 
абсолютних показників, але й обсягу валово-
го національного продукту, який витрачається 
на медицину. Чим багатша країна, тим більша 
його частка припадає на медицину. У США вона 
складає майже 15% бюджету, в Польщі — 4,5%, 
в Україні на 1999 р. пропонується 1,46%. Еконо-
мічні фактори щораз більше впливають на вибір 
рішення про метод лікування найрізноманітні-
ших хвороб. Економічний аналіз є потужним і 
при застосуванні адекватних методик досить 
об’єктивним засобом визначення цінності різ-
них методів профілактики, діагностики (в т. ч. 
скринінгу), лікування і спостереження в клініч-
ній медицині, зокрема в онкології. Економічний 
аналіз розрізняє кілька типів витрат [68]:

Безпосередні лікувальні витрати (вартість 
ресурсів, використаних закладами охорони 
здоров’я на лікування – медикаменти, обсте-
ження, оплата медичного персоналу).

Безпосередні нелікувальні витрати (склада-
ється з витрат пацієнта і його родини для забез-
печення лікування, наприклад, транспортуван-
ня, проживання поза домом, харчування і т. д.; у 
розвинених країнах пацієнтам повертають зна-
чну частину цих коштів).

Непрямі витрати (втрата робочого часу па-
цієнта, його родини, друзів і т. д., які спричинені 
лікуванням).

____________________________________
Скорочення, які зустрічаються в статті:
РГЗ — рак грудної залози;
XT — хіміотерапія;
АХТ — ад’ювантна хіміотерапія;
US$, Can$, Aus$ -— долари США, Канади та Австралії, відповідно; 
FF — французькі франки; DM — німецькі марки;
QALY — Quality-adjusted life-years (додаткові роки продуктивного життя);
CMF —• циклофосфамід + метотрексат + 5-фторурацил;
CAF — циклофосфамід + доксорубіцин + 5-фторурацил;
FEC — 5-фторурацил + епірубіцин + циклофосфамід;
АС — доксорубіцин + циклофосфамід;
A+CMF — доксорубіцин, а згодом CMF;
G-CSF — гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор.

Невідчутні витрати (пов’язані зі змінами на-
строю хворого, тривогою пацієнта і його роди-
ни, болем, що спричинений лікуванням і т. д.).

За даними Національного інституту раку 
США, загальні витрати, які пов’язані з діа-
гностикою і лікуванням злоякісних процесів 
у цій країні, ще в 1990 р. складали приблизно 
US$100 млрд . Вже через кілька років нові оцін-
ки з’ясували, що лише безпосередні медичні ви-
трати в онкології складають у США приблизно 
US$100 млрд щороку (10% всіх коштів, виділе-
них на охорону здоров’я) [62].

При аналізі економічних аспектів охорони 
здоров’я дуже важливим є адекватне застосуван-
ня економічних термінів. Загальноприйнятими 
є чотири типи економічного аналізу (табл. 1), 
Спільною їх рисою є те, що в кожному випадку 
порівнюються витрати (тобто вартість) альтер-
нативних методів, а різниця полягає в характері 
остаточної мети витрат (економія коштів, підви-
щення показників загального чи продуктивного 
виживання).

Економічні аспекти лікування різних типів 
злоякісних пухлин все частіше аналізуються 
останнім часом на сторінках провідних медич-
них журналів світу. Особлива увага прикута до 
раку легенів [25] та раку грудної залози (РГЗ) 
[31], витрати на лікування яких є найбільши-
ми. Далі ми підсумуємо результати таких дослі-
джень у галузі РГЗ.

Щороку в Україні спостерігається зростання 
захворюваності на РГЗ. Наприклад, у 1992 р. впер-
ше виявлено 13.738 випадків, у 1993 р. - 13.906, у 
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1994 р. — 14.291, у 1995 р. — 13.702, у 1996 р. — 
14.171, у 1997 р. — 14.691. Тенденція до росту за-
хворюваності буде зберігатися ще тривалий час, 
бо нинішній її рівень (53,7 на 100.000 жінок) сут-
тєво нижчий, ніж у країнах Заходу — наприклад, 
у Франції, яка порівняльна за населенням з Укра-
їною, щороку виявляють понад 25.000 випадків 
РГЗ. Більшість випадків РГЗ в Україні виявляєть-
ся у відносно ранніх І—II стадії (65%), ще 25% у 
III стадії, тобто 75—85% всіх первинних хворих 
підлягає радикальному лікуванню (у США —по-
над 90%) [1].

Дослідники користуються різними метода-
ми для отримання даних, на основі яких згодом 
оцінюються економічні показники. Найпошире-
нішими є дані мета-аналізів (тобто узагальнення 
багатьох рандомізованих досліджень), окремих 
рандомізованих досліджень авторитетних груп 
онкологів, а також дані від страхових компаній, 
адміністрації лікарень. Основою для економіч-
них розрахунків можуть бути і опитування ве-
ликої кількості спеціалістів щодо застосовува-
них ними методів лікуваня. Наприклад, Tannock 
та Belanger з’ясували в 405 онкологів США і 
Канади їхні підходи до лікування в таких поши-
рених клінічних ситуаціях: 1) первинні хворі на 
РГЗ; 2) пацієнтки в пременопаузі без ураження 

Таблиця 1.
Типи економічного аналізу [25, 68]

тип аналізу англомовни й 
термін завдання одиниці виміру

Вартість- 
економія

Cost-
Minimization 

Analysis

Порівняння різних методів 3 однаковою 
ефективністю для вибору того, який має 

мінімальну вартість
Грошові одиниці

Вартість- 
ефективність

Cost-
Effectiveness 

Analysis

Порівняння приросту вартості до приро-
сту ефективності при застосуванні різних 

методів

Грошові одиниці 
за одиницю 

ефективності

Вартість- ко-
ристь

Cost-Utility Analy-
sis

Порівняння приросту вартості до при-
росту користі. Користь вимірюється 

одиницями, що стосуються загального 
самопочуття (як звичайно це “роки про-

дуктивного життя”*)

Грошові одиниці 
за роки

продуктивного 
життя

Вартість- вигода Cost-Benefit 
Analysis

Визначає цінність найрізноманітніших 
медичних процедур. їх вартість і от-
риманий внаслідок цього прибуток 
виражається в грошових одиницях. 

Якщо відношення вартість/вигода <1, то 
втручання вважається привабливим з 

економічної точки зору

Розрахунок проводиться за такою формулою:

лімфатичних вузлів; 3) хворі в постменопаузі з 
ER- негативними пухлинами з ураженням лім-
фатичних вузлів. Відповіді більшості спеціаліс-
тів узгоджувалися з даними мета-аналізів з на-
званих проблем. Виняток складала лише третя 
ситуація, де ад’ювантна хіміотерапія (АХТ) за-
стосовується, незважаючи на те, що у великих 
рандомізованих дослідженнях і при мета-аналізі 
не з’ясовано поліпшення виживання [71].

Загальні витрати, пов’язані з РГЗ
У США на початку 90-х pp. саме з РГЗ були 

повязані основні витрати онкологічної ланки 
національної системи охорони здоров'я. Вони 
склали US$6.599 млн., тоді як при раку товстої 
кишки — US$6.465, а раку легенів — US$5.060 
[62]. За даними страхових компаній США 
(Medicare), отриманими на основі аналізу кон-
кретних випадків про захворювання протягом 
1974—1981 pp., загальна вартість усіх етапів діа-
гностики і лікування одного випадку РГЗ скла-
дає US$36.926, а раку легенів — US$12.510 [3]. У 
Голландії вартість усього курсу лікування РГЗ 
еквівалентна US$23.989, а раку шийки матки — 
US$16.292. З'ясовано, що для догляду за такими 
хворими протягом термінального періоду життя 
необхідно US$4.775 при РГЗ і US$4.045 при раку 
шийки матки, причому більша половина цих ко-
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Таблиця 2.
Вартість діагностики і лікування первинного РГЗ І і II стадій у Канаді [20]:

І стадія II стадія
Вік <50 >50 <50 >50

Сап$ % Сап$ % Сап$ % Сап$ %
Діагностика 285 4 285 4 285 3 285 4
Стадіювання 211 3 211 3 211 3 211 3

Хірургічне 
лікування 465 6 496 7 527 6 574 8

Шпиталізація 3.090 40 3.326 47 3.324 40 3.718 52
Променева 

терапія 3.379 44 2.628 37 2.091 35 1.895 27

XT 205 3 59 1 938 11 204 3
Гормонотерапія 24 <1 56 1 51 1 243 3

Всього 7.659 100 7.061 100 8.237 100 7.130 100

Таблиця 3.
Середня загальна вартість лікування одного випадку РГЗ у різних стадіях у

Канаді (у Сап$) [19]
І стадія II стадія III стадія IV стадія

Первинне лікування 9.769 10.247 9.651 4.122
Локальні рецидиви 1.548 1.269 1.581 —

Спостереження 1.397 1.089 791 —
Лікування метастазів 

(перших 3 міс) 2.292 2.966 4.436 7.080

Паліативне лікування 5.041 4.260 5.116 14.950
Лікування в термінальному 

періоді (останніх 3 міс) 4.323 6.383 10.371 12.427

Всього 24.371 26.216 31.945 38.580

штів припадала на останній рік життя. Тому ав-
тори вважають, що рання діагностика і скринінг 
названих захворювань може принести значний 
економічний зиск [41].

У табл. 2 і 3 подано канадські дані щодо ви-
трат на первинне і загальне лікування в різних 
стадіях РГЗ [19, 20]. Підраховано, що для ліку-
вання 17.700 хворих на РГЗ, які щороку виявля-
ють в Канаді, необхідно Сап$469 млн [19].

Kattlove та співавт. [39] на основі висновків 
різних мета-аналізів з’ясували, що доцільними 
з клінічної та економічної точок зору при РГЗ 
є такі діагностично-лікувальні заходи: 1) скри-
нінгова мамографія в жінок віком 50— 69 років; 
2) мастектомія або органозберігаюча операція 
з подальшою променевою терапією при ран-
ніх стадіях; 3) ад’ювантна терапія у всіх жінок 
з підвищеним ризиком розвитку рецидиву; 4) 
клінічне спостереження без рутинного прове-

дення діагностичних тестів при метастатично-
му процесі. Останній аспект детально розгля-
дається нами в іншій статті [2].

сКринІнг ргз
Економічні проблеми скринінгу РГЗ із за-

стосуванням мамографії аналізуються в кількох 
оглядах літератури [13, 74]. Показники вартість/
ефективність щодо скринінгу РГЗ у різних кра-
їнах світу коливаються. Наприклад, за даними 
огляду літератури Vanara, кожен додатковий рік 
життя коштує при застосуванні різних підходів 
до підрахунків US$3.800—88.000, а кожен про-
дуктивний рік життя — US$4.050—91.650 [74].

При підрахунку економічної доцільності 
скринінгу РГЗ виходять з даних авторитетних 
рандомізованих досліджень шведських онколо-
гів. За їх даними, скринінг жінок у віці понад 50 
років з 2- або 3-річним інтервалом знижує смерт-
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ність від РГЗ на 16% і 10%, відповідно. На основі 
цих даних підраховано, що в США показник вар-
тість/ефективність складає US$3.000—5.000 за 
кожен рік життя [16]. За даними Elixhauser [18], 
у США загальні витрати, пов'язані з РГЗ, скла-
дали у 80-х pp. US$3,8 млрд, з яких US$1,8 млрд 
припадає на прямі медичні витрати. Масовий 
скринінг може підвищити раннє виявлення РГЗ 
на 15—35%). Показник вартість/ефективність 
складає при цьому US$13.200— 28.000 за рік жит-
тя. Економічна доцільність проведення такого 
скринінгу в жінок віком 40—49 років поки що не 
доведена. Автор робить висновок, що масовий 
скринінг РГЗ суттєво підвищує витрати, але при 
врахуванні всіх економічних показників прове-
дення такого скринінгу, мабуть, вигідніше, ніж 
відмова від нього [18]. У США вивчалася еконо-
мічна ефективність скринінгу РГЗ і раку шийки 
матки в приймальному покої лікарні невідклад-
ної допомоги. Спеціально навчені медичні сестри 
оглядали жінок відповідного віку. Виявилося, що 
кожен додатковий рік життя коштував при цьо-
му US$429 для раку шийки матки і US$21.324 для 
РГЗ [49]. За даними німецьких мамологів, запро-
вадження системи скринінгу РГЗ (мамографія 
кожних 2 роки у віці 50— 69 років) може змен-
шити смертність у цій країні на 11 %>, що озна-
чає врятування 2.100 жінок. При цьому кожен 
додатковий рік життя коштує DM18.800—25.300, 
що дорожче, ніж у Великобританії та Голландії. 
Ввважають, що це пов'язано з нижчим рівнем 
чутливості мамографії [6].

Коли у Великобританії виникло питання 
про розширення програми скринінгу РГЗ (про-
понувалося скоротити інтервал між обстежен-
нями з 3 до 2 років, а також розширити вікові 
межі до 69 років для останньої мамограми), то 
основним фактором, який приймався до уваги, 
був економічний. Підраховано, що кожен врято-
ваний рік при скринінгу коштував 2.522 фунтів, 
при розширенні вікових меж — 2.612, а при ско-
роченні інтервалу — 2.709 [8].

В Японії до початку 90-х pp. рекомендації 
з приводу скринінгу РГЗ включали лише фізи-
кальний огляд лікаря. Тому проведено економіч-
ний аналіз таких моделей: 1) скринінг не прово-
диться (N); 2) проводиться лише фізикальний 
огляд (РЕ); 3) мамографія (MG); 4) РЕ, після якої 
MG, якщо виявлено патологічні зміни при РЕ 
(РЕ—>MG); 5) РЕ у комбінації з MG у всіх жінок 
(РЕ + MG). Виявилося, що в популяції зі 100.000 
жінок можна зберегти від 708 (РЕ—>MG) до 

3.724 (PЈj + MG) “жінко-років”. Додаткові кошти 
(порівняно з N) за кожен додатковий рік жит-
тя складають US$49.700 для РЕ, US$40.400 для 
PE^MG, US$14.300 для MG та US$18.000 для РЕ 
+ MG. Тому рекомендовано і в Японії запрова-
дити мамографічний скринінг для всіх жінок ві-
ком понад 50 років [53].

Невдоволеність економічними результата-
ми скринінгової мамографії пов’язують із за-
тримками в проведенні біопсій після отримання 
даних про патологічні зміни. Тому рекомендують 
зосереджувати всю первинну діагностику (ма-
мографічний скринінг, фізикальний огляд, про-
ведення біопсії та її гістологічне дослідження) в 
одному закладі [78]. Підрахунок справжнього 
економічного ефекту скринінгу РГЗ ускладню-
ється багатьма факторами, значення яких, на 
думку Miller [52], недооцінюється. Наприклад, 
не враховується економічний і психологічний 
ефект при виявленні хибнопозитивних патоло-
гічних змін і проведенні з цього приводу непо-
трібних складних діагностичних процедур (зо-
крема, біопсій).

Одним з негативних ефектів масового скри-
нінгу РГЗ може бути підвищення ризику раді-
огенних раків. За даними Valentin та Leitz [73], 
масовий скринінг рятує 1 життя на 100 жінок, 
яким періодично проводиться мамографія, а ри-
зик радіогенного раку складає 1 на 10.000.

Є дані, що лікування IV стадії РГЗ коштує 
дорожче, ніж ранніх стадій. Але при цьому не 
враховується вартість скринінгу, що може сут-
тєво підвищити вартість лікування ранніх ста-
дій [77].

В Австралії підраховано вартість різних ме-
тодів залучення жінок до мамографічного скри-
нінгу. Наприклад, виявилося, що публікація 
статті в місцевій пресі вимагає вкладення Aus$22 
для того, щоб залучити 1 жінку на обстеження, 
а проведення агітаційних заходів за місцем про-
живання — Aus$106. Вважають, що оптималь-
ним є розсилання індивідуальних запрошень 
(без вказівки про конкретний час обстеження) 
і повторних листів тим, хто не відгукнувся на 
перший лист. При цьому вартість запрошень 
для кожної жінки оцінюють в Aus$10,52 [36].

За даними Streitz та співавт. [70], економічна 
ефективність мамографії нижча, ніж періодичні 
ендоскопічні дослідження стравоходу при хво-
робі Барретта (аденоматозна метаплазія дис-
тального відділу стравоходу). Виявлено 7 раків 
стравоходу на в 149 пацієнтів (510 пацієнто-
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років (в 149 пацієнтів). З іншого боку, виявле-
но 50 раків при аналізі 12.537 мамограм (0,4%). 
З економічної точки зору виявлення 1 випад-
ку раку стравоходу і РГЗ коштує US$37.928 
та US$54.513, а кожного випадку, який підля-
гає радикальному лікуванню — US$83.340 та 
US$83.292, відповідно. Кожен додатковий рік 
життя коштує US$4.151 при аденокарциномі 
стравоходу і US$57.926 при РГЗ. Таким чином, 
вважають, що з економічної точки зору ендоско-
пічний скринінг при хворобі Барретта доцільні-
ший, ніж мамографія [70].

дІагностиКа ргз
У багатьох неспеціалізованих клініках США 

основним методом уточнення діагнозу при 
пальпабельних патологічних змінах у грудних 
залозах є відкрита біопсія. Logan-Young та спі-
вавт. [47] на прикладі міста Рочестер (штат Нью-
Йорк) порівняли економічні показники клінік, 
які відразу проводять відкриту біопсію утворів 
у грудних залозах і тих, в яких застосовуються 
пункційні дослідження тонкою або товстою гол-
кою. Виявилося, що при першій тактиці на 2.036 
біопсій припало 513 встановлених діагнозів РГЗ 
(тобто 1 діагноз на 4 біопсії), а при другій — 462 
і 310, відповідно (1 на 1,5 біопсії). Автори підра-
хували, що при застосуванні попередніх пунк-
ційних досліджень тільки в одному місті збере-
жено US$1.203.519 [47]. В іншому дослідженні 
з цього ж приводу показано, що проведення 
тонкоголкової пункції дає можливість зберегти 
US$1.100 на кожну хвору [61]. Діагностична чут-
ливість тонкоголкової пункції складає, за дани-
ми Silverman [67], 82,2%, специфічність — 98,8%, 
частота хибно-негативних результатів — 4,4%, 
а хибно-позитивних не виявлено. Вартість цієї 
процедури — US$75. Економія складає US$262, 
якщо порівнювати з проведенням у всіх підозрі-
лих випадках біопсії в стаціонарі або US$154, 
якщо це робити амбулаторно. Вважають, що 
пункція тонкою голкою є економічно і клінічно 
доцільною процедурою і заслуговує на широке 
застосування [67].

При виявленні на мамограмі патологічних 
змін є покази до хірургічної біопсії зони, яку пе-
ред тим відзначають голкою (вартість US$1.332). 
Стереотаксична біопсія коштує US$610, а біо-
псія товстою голкою під контролем ультразвуку 
— US$385 і дає можливість розв’язати діагнос-
тичні проблеми у 85% хворих. При врахуванні 
всіх факторів остання методика є оптимальною, 

бо економить 56% коштів [45]. При наявності 
на мамограмі ймовірно доброякісних змін може 
проводитися стереотаксична біопсія товстою 
голкою або спостереження з повторною одно-
бічною мамографією через деякий час. Виявило-
ся, що обидві тактики мають однакову кількість 
хибно-негативних результатів, але повторна ма-
мографія у 8 разів дешевша [12].

ХІрургІчне лІКуваннЯ
Італійські онкологи порівняли вартість мас-

тектомії та квадрантектомії при РГЗ. Виявилося, 
що середній термін перебування в лікарні при 
мастектомії складає 14,1 дня (вартість US$3.800), 
що на 52%> довше, ніж у випадку квадрантекто-
мії (післяопераційна променева терапія прово-
диться амбулаторно). Тому вартість мастекмомії 
на 40% вища, ніж квадрантектомії [15].

У рандомізованому дослідженні, проведено-
му в Голландії, порівняли економічні аспекти від-
носно короткого (в середньому 4,1 дні) і довшого 
(9 днів) перебування в стаціонарі після операції 
при РГЗ. Виявилося, що загальна вартість перших 
місяців лікування склала US$3.062 і US$4.382, 
відповідно, тобто економія при коротшій шпита-
лізації склала US$1.320 [9]. Для зниження витрат, 
крім того, пропонується ширше використовува-
ти амбулаторні хірургічні втручання. Наприклад, 
Kambouris повідомив про свій досвід лікування 
208 хворих. Зі 132 пацієнток, яким проводилася 
аксилярна лімфаденектомія (в середньому вида-
ляли по 17 вузлів), 29 (21,9%) були відпущені до-
дому відразу ж у день операції, 95 (72%) провели 
в лікарні одну ніч. При вартості одного дня пере-
бування в лікарні US$684 така тактика дає значну 
економію [38].

Є окремі підрахунки економічних аспектів 
реконструктивних операцій. За даними Khoo та 
співавт., вартість реконструкції, яка проводить-
ся через деякий час після мастектомії складає 
US$28.843), що на 62% більше, ніж при одномо-
ментній операції [40]. Проте деякі автори вважа-
ють, що косметичні результати в таких випадках 
важко узгодити з економічними [21].

променева терапІЯ
Вартість променевої терапії оцінюється в 

двох аспектах — після проведення органозбері-
гаючих операцій та після радикальних мастек-
томій.

Опромінення грудної залози після орга-
нозберігаючої операції не впливає на загаль-



©новообразование / 2011  № 2

159

не виживання, а лише зменшує кількість ло-
кальних рецидивів від 24% до 10%). За даними 
канадських авторів, проведення додаткового 
опромінення підвищує кошти лікування на 
Сап$676. Вони вважають, що показник вар-
тість/ефективність складає Сап$1.538—6.112 
[55]. За іншими даними, вартість променевої 
терапії після органозберігаючої операції скла-
дає US$9.800 на 1 пацієнтку. Враховуючи, що 
це, за даними рандомізованих досліджень і 
мета-аналізу, продовжує продуктивне життя 
(QALY) на 0,35 року, то показник вартість/ко-
ристь складає US$28.000/QALY, а тому вважа-
ють цей метод економічно доцільним [27]. За 
даними скандинавських онкологів, показники 
економічної доцільності рутинної променевої 
терапії після консервативних операцій коли-
ваються в дуже широких межах і складають у 
середньому US$210.526/QALY (від US$26.315 
до US$513.158). Вартість запобігання одного 
випадку локального рецидиву US$44.438 [46]. 
Опромінення пучком електронів після орга-
нозберігаючої операції фактично не впливає 
на тривалість життя (продуктивне життя про-
довжується лише на 0,0065 року), хоча і змен-
шує кількість локальних рецидивів на 20%>. 
Вартість курсу такої променевої терапії скла-
дає US$1.969, а показник вартість/користь — 
US$302.923/QALY [26].

У другій половині 90-х pp. в одному з авто-
ритетних рандомізованих досліджень було по-
казано, що променева терапія після мастектомії 
не лише зменшує кількість локальних рецидивів 
(від 34% до 10%), але й поліпшує тривале вижи-
вання хворих (15-річне — від 36% до 45%). За 
даними Lee та співавт. медичні витрати на таке 
лікування складають Ш$15.000/курс. Показник 
вартість/ефективність складає в цьому випадку 
US$19.700 за кожен додатковий рік життя. Цей 
показник залежить від факторів ризику. Так, при 
відсутності ураження регіонарних лімфатичних 
вузлів він складає US$20.700, а при наявності 4 
і більше метастазів — US$16.500 [44]. На осно-
ві результатів цього ж рандомізованого дослі-
дження група канадських клініцистів (РОНЕМ

Population HEalth Model) [76] оцінила еко-
номічні аспекти променевої терапії у хворих II 
стадії з ураженням лімфатичних вузлів. Лише 
мастектомія коштувала Сап$7.680, тоді як мас-
тектомія з подальшою променевою терапією

Сап$ 12.650, але при цьому досягалося під-
вищення 10-річного виживання на 9% [76].

ад’ювантна терапІЯ
Підраховано вартість ад'ювантної тера-

пії згідно рекомендацій, які застосовуються 
у Франції: спостереження протягом 5 років 
(без ад'ювантної терапії), на яке витрачаєть-
ся FF38.416; ад’ювантна терапія тамоксифеном 
(З роки по 20 мг/день) — FF45.540; АХТ (FEC, 
6 циклів) — FF63.767; комбінація обох методів 
— FF68.891 [64]. На основі результатів рандомі-
зованих досліджень з’ясовано, що АХТ комбіна-
цією CMF у хворих з ураженням лімфатичних 
вузлів додає 357 пацієнто-років на кожних 100 
хворих. Вартість лише XT складає US$159.516 
на 100 хворих, а кожен додатковий рік життя — 
US$447 [51].

Hillner з Медичного коледжу у Вірджинії 
активно вивчає проблему економічних аспек-
тів АХТ при РГЗ [31, 33]. Зокрема, він розробив 
модель прийняття рішення про вибір методу 
ад'ювантної терапії при РГЗ з урахуванням еко-
номічних факторів [34]. Зупинимося ще на де-
яких конкретних роботах групи Hillner. Якщо 
взяти гіпотетичну групу хворих на РГЗ у віці 45 
років, то за даними мета-аналізу тамоксифен дає 
можливість продовжити життя на 0,2—0,4 міся-
ці при ER- і на 3,5—5,2 місяці при ER+ пухлинах. 
XT незалежно від стану рецепторів додає 4,9—
10,7 продуктивних місяців життя, а у випадку 
ER+ пухлин комбінація з тамоксифеном дає до-
датковий ефект (1,2— 2,1 місяці). На основі цих 
результатів з’ясовано, що вартість кожного до-
даткового року життя складає US$4.300—11.400 
при застосуванні лише тамоксифену у випад-
ку ER+ пухлин, US$4.900—11.400 для АХТ та 
US$14.800—33.100 у випадку комбінованої тера-
пії. Разом з тим, вважають, що варто оцінювати 
додатковий позитивний ефект тамоксифену на 
серцево- судинну захворюваність та вплив на 
кістки, що може суттєво поліпшити економіч-
ні показники комбінованого лікування [69]. У 
випадку проведення АХТ при відсутності ура-
ження регіонарних лімфатичних вузлів у групі 
45- річних жінок додається 5,1 продуктивних 
місяців життя і показник вартість/користь скла-
дає US$15.400. У групі 60-річних пацієнток — 4 
місяці і US$18.800, відповідно [ЗО, 32].

Можливо, що вартість АХТ при РГЗ можна 
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знизити ретельнішим відбором хворих, яким 
проводиться таке лікування. Визначення трьох 
факторів — епідермального фактору росту 
(EGFR), егЬВ-2 та катепсину D — дає можли-
вість виділити в групі хворих без ураження ре-
гіонарних лімфатичних вузлів тих пацієнток, які 
мають підвищений ризик розвитку метастазів 
(тобто є покази до АХТ). Вартість реактивів для 
цих трьох тестів складає US$280 [72].

Щодо гормонотерапії, то окремих еконо-
мічних досліджень у цій галузі менше. Дворічна 
ад’ювантна терапія коштує, за даними Pritchard 
та співавт., у постменопаузальних хворих з ура-
женням лімфатичних вузлів Сап$2.228 і є до-
цільною з економічної точки зору [54]. Лапа-
роскопічна оваріектомія в пременопаузі коштує 
стільки ж, як однорічна терапія тамоксифеном 
[42]. Економічний аналіз доцільності заміни та-
моксифену на тореміфен дотепер не проведено 
[48]. Місячна терапія анасторозолом коштує 
US$187,20, порівняно з приблизно US$100 у ви-
падку мегестролу ацетату або аміноглютетимід 
+ гідрокортизон [28].

тоКсичнІсть XT
Зрозуміло, що лікування ускладнень XT 

суттєво підвищує загальну вартість лікування 
РГЗ. Наприклад, Johnson та співавт. [37] підра-
хували, що кожна додаткова госпіталізація хво-
рих для лікування токсичних ефектів складає в 
середньому US$6.837 (в т. ч. US$1.835 витрача-
ються на медикаменти, US$701 на переливання 
крові) [37].

Одним з виходів може бути застосування 
нових поколінь цитостатиків, які мають менше 
виражені побічні ефекти. Так, епірубіцин порів-
няно з доксорубіцином має меншу кардіотоксич-
ність та мієлотоксичність. За даними Dranitsaris 
та Тгап [17], у групі з 200 лікованих хворих епі-
рубіцин рідше порівняно з доксорубіцином при-
зводить до кардіотоксичності (2 випадки про-
ти 5) та фебрильної нейтропенії (14 проти 25). 
Тому заміна доксорубіцину на епірубіцин дає 
можливість зберегти Сап$4.268 на кожен епізод 
кардіотоксичності і Сап$5.419 на кожен випадок 
фебрильної нейтропенії.

Можливе і застосування нових профілактич-
них препаратів. Введення дексразоксану на тлі XT 
комбінацією CAF коштує US$5.661,77 на кожен 
попереджений випадок кардіотоксичності [5].

Дуже багато уваги приділяють економпіч-
ним аспектам таких нових фармакологічних 
засобів, як гранулоцитарні колонієстимулюючі 
фактори (G- CSF). Нейтропенія при XT РГЗ є 
фактором ризику розвитку інфекцій і зустріча-
ється, за даними Seifeldin та співавт. [63], у 2,5—
3,5% хворих. Витрати при шпиталізації хворих 
з нейтропенією складають US$8.408—9.227, тоді 
як при інших видах ускладнень — US$6.217—
6.573. Тому вважається, що засоби, які можуть 
запобігати розвиткові нейтропенії, є доцільни-
ми з економічної точки зору [63]. Є дані, що про-
філактичне призначення G-CSF протягом 5 днів 
перед початком чергового циклу АХТ (CMF або 
A+CMF) для запобігання нейтропенії є еконо-
мічно вигідним заходом [59]. Профілактичне за-
стосування G-CSF частині хворих з ранніми ста-
діями РГЗ вимагає вкладення US$23.748— 76.487 
за кожен врятований рік життя [66]. Високодо-
зова XT на тлі G-CSF дає можливість проводи-
ти лікування амбулаторно і коштує, за даними 
Reed та співавт., US$46.306 [57]. G-CSF дає мож-
ливість провести АХТ комбінацією A+CMF ви-
щими, ніж звичайно дозами, що може давати до-
датковий ефект при II—III стадіях РГЗ. Вартість 
G-CSF у такому випадку складає US$8.540— 
13.660 на 1 хвору [24].

Застосування еритропоетину для профілак-
тики анемії та загальної слабості під час АХТ 
комбінаціями АС або FAC має значно вищу вар-
тість, ніж переливання крові, які проводяться за 
показами — US$6.483 та US$169 на 1 хвору, від-
повідно [50].

палІативне лІКуваннЯ ргз
Vanlemmens та співавт. [75] підрахували 

втрати, пов’язані з розвитком різного типу ре-
цидивів при РГЗ. Оцінювалися як безпосередні 
(огляди лікаря, вартість медикаментів і лікуван-
ня, обстеження, госпіталізація), так і непрямі 
втрати (транспортування в лікарню). Вияви-
лося, що метастатичне прогресування призво-
дить до втрати FF175.168, локальний рецидив — 
FF115.705, а локальний рецидив з віддаленими 
метастазами — FF287.582.

Аналіз на основі даних про 128 хворих на 
РГЗ після початку прогресування показав, що 
тривалість життя хворих при цьому складає в 
середньому 15,7 місяців і вимагає витрат у роз-
мірі 4.877 фунтів стерлінгів [35]. Дуже важко 
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оцінити непрямі витрати (час і кошти, необхідні 
для догляду за пацієнтками), зокрема, пов'язані 
з несприятливим протіканням захворювання. 
Given та співавт. [23] на основі аналізу даних про 
названі втрати 62 сімей хворих на РГЗ з’ясували, 
що вони становлять у середньому US$2.720, 
якщо хворі виживають і US$7.905 у випадку їх 
смерті [23].

Launois та співавт. [43] порівняли вартість 
XT другої лінії при застосуванні вінорельбіну, 
доцетакселу та паклітакселу. За їх даними опти-
мальним з економічної точки зору є доцетаксел, 
лікування яким на FF6.800 дешевше порівняно 
з вінорельбіном і на FF700 з паклітакселем. XT 
доцетакселем та паклітакселем при занедбаному 
РГЗ US$15.746, але показники користі різні -— 
0,7496 QALY для доцетакселу і 0,7075 QALY для 
паклітакселу, що обумовлює різницю показни-
ків вартість/користь [11].

За даними дослідників з Онтаріо, лікування 
протягом 12 місяців метастатичного РГЗ стан-
дартними методами XT коштує в середньому 
Сап$22.764, а при проведенні високодозової XT 
— Сап$36.341. До того ж треба врахувати і вар-
тість пересадки кісткового мозку (Сап$23.415), 
яка часто проводиться в таких випадках [10]. 
За даними Richards та співавт. [60], тривалість 
життя хворих на занедбаний РГЗ складає в се-
редньому 17 місяців.

Вартість їх лікування в цьому періоді ста-

новить 7.620 фунтів, причому 56% припадає на 
кошти, пов'язані з перебуванням у стаціонарі. 
На цитостатики витрачається 9% всіх коштів, 
порівняно з 8% на променеву терапію і 13% для 
радіологічних і лабораторних обстежень. Bull та 
співавт. [14] підрахували на основі даних про 
888 курсів лікування в окремому онкологіч-
ному закладі вартість проведення XT метаста-
тичного РГЗ різними комбінаціями. Найвищою 
була вартість медикаментів при XT таксолом 
(US$9.469), далі CAF (US$3.225) і найнижчою 
при CMF (US$782). Якщо врахувати всі витра-
ти при проведенні цих курсів XT, то показники 
складають US$11.504, US$4.599 та US$1.934, від-
повідно [14]. Паліативна XT тривалою інфузією 
5-фторурацилу коштує US$1.051, що економіч-
но вигідніше, ніж щотижневе застосування до-
ксорубіцину (US$1.483) [58].

Кісткові метастази і пов’язані з ними усклад-
нення (зокрема, переломи стегна) вимагають 
суттєвих фінансових витрат на лікування. На-
приклад, операція при переломі стегна коштує 
US$38.891, а променева терапія з цього приводу 
— US$8.584. Вартість 90 мг памідронату складає 
US$881 і при цьому досягається зниження на 22% 
ризику кісткових ускладнень при метастатич-
ному ураженні і на 50% потреба в оперативних 
втручаннях. Тому весь курс паліативного ліку-
вання при кісткових метастазах РГЗ із залучен-
ням памідронату коштує US$27.937 (US$1.396,8 за 

Таблиця 4.
Приклад рангової таблиці показників вартість/ефективність щодо РГЗ  

(на основі даних Smith та Hillner [68])

медичний метод вартість за кожен додатко-
вий рік життя (в US$)

Тамоксифен при занедбаному РГЗ 810

АХТ проти спостереження без лікування при ранньому РГЗ (45-
річні хворі) 4.900

АХТ проти спостереження без лікування при РГЗ без ураження 
лімфатичних вузлів (45-річні хворі) 15.400

Скринінг за допомогою мамографії у віці >50 років 20.000—50.000
АХТ при ранніх стадіях РГЗ (75-річні хворі) 44.000

Ад’ювантна терапія тамоксифеном при ранньому РГЗ (хворі в 
пременопаузі з ER- пухлинами) 57.000—214.000

Аутотрансплантація кісткового мозку проти стандартної XT при 
обмеженому метастатичному РГЗ 116.000

Скринінг за допомогою мамографії у віці <50 років 232.000



©новообразование / 2011  № 2 

162

1 міс життя), а без застосування цього препарату 
— US$30.564 (US$1.528,2 за 1 міс життя). Лікуван-
ня памідронатом вже після розвитку ускладнень 
з економічної точки зору менш доцільне. Назва-
ні раніше показники складають у цьому випадку 
US$38.250 та US$1912,5, відповідно [4]. Італійські 
онкологи підтвердили дані про те, що памідронат 
є «ідеальним» з економічної точки зору засобом 
у лікуванні хворих на РГЗ з метастазами в кістки 
[22]. Інші автори довели економічну доцільність 
застосування іншого препарату з групи біфосфо-
натів — клодронату [7].

За даними рандомізованого дослідження 
низькі дози варфарину суттєво знижують часто-
ту венозних тромбозів при метастатичному РГЗ, 
не впливаючи на ймовірність виникнення кро-
вотеч. Канадські онкологи підрахували, що таке 
лікування коштує Сап$21.854 на 100 хворих, але 
дає можливість запобігти витраті Сап$24,297 на 
100 хворих, тобто зберігає Сап$2.443 [56].

обговореннЯ
Якщо ефективність різних методів діагнос-

тики і лікування відрізняється, то найприйнят-
нішим методом економічного аналізу є вартість/
ефективність. Технічно підрахунки здійснюють-
ся при порівнянні кривих виживання. Метою 
є вибір за допомогою т. зв. рангових таблиць 
(табл. 4) тих методів, які дадуть можливість 
оптимально використати кошти бюджету. Цей 
метод аналізу є найдоступнішим для розуміння 
і тому найчастіше застосовується. Він особливо 
корисний тоді, коли порівнюються подібні мето-
ди лікування.

Де є межа показника вартість/ефективність, 
при якій медичний метод можна вважати до-

цільним з економічної точки зору? Зрозуміло, 
що конкретні кількісні дані будуть різними для 
країн з різними економічними можливостями. 
Наприклад, у США проведення методу вважа-
ється доцільним у тих випадках, коли показник 
вартість/ефективність складає менше US$50.000 
за кожен доданий рік життя. Його взято за осно-
ву, бо саме стільки коштує рік проведення гемо-
діалізу (тобто можна дуже об'єктивно оцінити 
продовження життя, яке при нирковій недо-
статності неможливе без цієї процедури). Тому 
і в інших країнах відштовхуються від вартості 
гемодіалізу. Наприклад, у Польщі вона складає 
приблизно US$10.000, у Великобританії гранич-
на виплачуваність медичних заходів 22.000 фун-
тів. Якою вона є в Україні? Мабуть, було б корис-
ним знати цей показник.

висновоК
Необхідність економічного аналізу в меди-

цині випливає із загальновідомої ситуації щодо 
обмеженості фінансових ресурсів у будь-якій 
країні світу. Тому велика увага надається макси-
мальній ефективності їх використання. Еконо-
мічний аналіз має на меті допомогти виконанню 
цього завдання. Це іноді входить у протиріччя із 
клінічними аспектами лікування, метою яких є 
досягнення максимального позитивного ефекту 
на стан здоров'я хворих без урахування, як це 
відіб'ється на інших пацієнтах чи економічних 
ресурсах у цілому. Ця різниця пояснює, чому 
багато клініцистів широко застосовують дані 
економічного аналізу. Якщо враховувати весь 
період протікання РГЗ від скринінгу, первинної 
діагностики підозрілих утворів, стадіювання, 
первинної терапії, ад'ювантної терапії, спостере-

XT метастатичного РГЗ US$6.000 9 міс ?
XT другої лінії US$12.000 ? ?

Мамографія у віці -
50 років US$50 зниження

смертності на 31% 20.000—50.000

Ад’ювантна терапія
тамоксифеном US$1.000 4 міс 5.000

АХТ у пременопаузі лікування US$6.000 12 міс 5.000

Меланома (ад’ювантна) 300 Інтрон А 25.000 7.500.000
Рак яєчників 4.000 TP 13.500 54.000.000

РГЗ (неоад’ювантна в III 
стадії) 2.500 ТА 10.000 25.000.000

Хвороба Годжкіна 1.000 ВЕАСОРР 1.884 1.884.000
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ження, а також лікування рецидивів і догляду в 
термінальному періоді, то виявляється, що най-
доцільнішими з економічної точки зору є скри-
нінг і ад'ювантна терапія.
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