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Въведение 

През последните няколко години като стандарт 
за лекарствена терапия на болните с ХИВ/СПИН 

бе приета високоактивната антиретровирусна те-
рапия, която е комбинирана терапия от няколко 
противовирусни лекарства. Общите разходи за 
лечение на ХИВ-инфекцията намаляват след въ-
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Резюме: Цел на настоящото проучване е анализ на публикувани в литературата фармакоикономиче-
ски изследвания на високо активната антиретровирусна терапия (ВААРТ) при болни от ХИВ/СПИН. 
Проведено е систематично търсене в базите данни с медицинска литература Scopus, PubMed, Google 
Scholar с Ключови думи на търсенето са ВААРТ + фармакоикономика, ВААРТ + разходи за лечение. 
Общо са подбрани и анализирани 77 публикации.
Фармакоикономическите оценки са изключително важни и необходими, защото от тях зависи взи-
мането на правилното терапевтично, управленско и финансово решение. Важна част от тях заема 
анализът на бюджетното въздействие за оценка на бъдещите промени в здравния бюджет при въвеж-
дане на нови лекарствени продукти. Проучванията показват, че тежестта на ХИВ-инфекцията върху 
обществото и разходите за лечение са големи, особено в развиващите се страни. Предприемат се 
сериозни стъпки към намаляване на страничните ефекти и токсичността на лекарствените продукти 
във високо активната антиретровирусна терапия. 
В бъдеще остава сериозно предизвикателство да се намалят разходите за лечение на ХИВ с цел оси-
гуряване на по-адекватен достъп до лекарствената терапия.

Ключови думи: Високо активна антиретровирусна терапия, ХИВ/СПИН, фармакоикономика, раз-
ходи за терапия.

PHARMACOECONOMIC STUDIES OF THE HIGHLY ACTIVE  
ANTIRETROVIRUS THERAPY OF HIV/AIDS

Maria Dimitrova, Guenka Petrova
Medical University of Sofia, Faculty of Pharmacy
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веждането на високо активната антиретровирусна 
терапия. Независимо от това, че ВААРТ е значи-
телен годишен разход, редица икономически мо-
дели показват, че ефективността й е значителна, 
особено в ранните фази на инфекцията. Това води 
до намаляване на разходите по хоспитализации, 
свързани с неадекватно или никакво лечение

Цел на настоящото проучване е анализ на пуб-
ликувани в литературата фармакоикономически 
изследвания на антиретровирусната терапия при 
болни от ХИВ/СПИН.

Методика

Проведено е систематично търсене в базите 
данни с медицинска литература Scopus, PubMed, 
Google Scholar и българската периодика достъпна 
на интернет. Ключови думи на търсенето са ви-
соко активна антиретровирусна терапия + фарма-
коикономика, високо активна антиретровирусна 
терапия + разходи за лечение. От всички проучва-
ния са подбрани само тези, които изследват ком-
бинираната терапия и оценяват, нейните разходи 
и последици върху терапевтичните резултати. Не 
са включени проучванията, които изследват ново 
въведените лекарства поотделно. Общо са под-
брани и анализирани 77 публикувани проучвания.

Резултати

Проучвания на разходите за високо ефек-
тивна антиретровирусна терапия

В световен мащаб на антиретровирусна тера-
пия са 6 650 000 от инфектираните с ХИВ лица.
[23]

Клинични проучвания са доказали, че ефек-
тивната комбинирана антиретровирусна терапия 
подобрява преживяемостта и намалява СПИН-
свързаните усложнения при пациенти в напред-
нала фаза на ХИВ-инфекцията и в последните 
години се предпочита пред монотерапията, пора-
ди по-малката вероятност от възникване на лекар-
ствена резистентност и токсичност. 

През 1998 година Mauskopf и сътрудници про-
веждат анализ разход-ефективност за оценка на 
комбинираната терапия lamivudine/zidovudine в 
сравнение с монотерапия zidovudine. На базата на 

модел на Марков те сравняват предполагаемото 
влияние на комбинираната терапия върху разхо-
дите за лечение с реалното въздействие на комби-
нираната терапия за избрания период. Основните 
критерии за оценка са QALY (quality adjusted life 
year) и цената на година добавен живот при ком-
бинирана терапия и монотерапия. Резултатите по-
казват, че цената на година, добавен живот варира 
от $10, 000 до $18,000, а на QALY – от $14,000 до 
$27,000. И в двата случая комбинираната терапия 
дава по-добро съотношение разход-ефективност, 
особено когато е стартирана в по-ранните фази на 
инфекцията. Наблюдават се спестявания на други 
разходи, свързани с лечението.[44]

Общите разходи за лечение на ХИВ-инфекци-
ята намаляват след въвеждането на високо актив-
ната антиретровирусна терапия, поради намаля-
ване на разходите по хоспитализации, свързани с 
неадекватно или никакво лечение. [63]

През 2001 година Samuel Bozzette и колектив 
правят проучване върху разходите по лечението 
на ХИВ-инфектирани пациенти след въвеждане-
то ВААРТ. Колективът интервюира 2864 ХИВ-
инфектирани възрастни пациенти, като проследя-
ва грижата за тяхното състояние от 1996 година 
в продължение на 36 месеца. На базата на полу-
чената от пациентите информация те изчисляват 
средната стойност на разходите за пациент за 1 
месец. Резултатите показват, че средните разходи 
за един пациент за един месец са били $1,792 в 
началото на изследването, но намаляват на $1,359 
през 1997 за всеки преживял пациент. Приложе-
нието на антиретровирусна терапия е свързано с 
намаляване на разходите. След уточняването на 
клиничния статус на интервюираните пациенти, 
броя на починалите пациенти се оказва, че годиш-
ните разходи намаляват от $20,300 на пациент 
през 1996 на $18,300 през 1998 година. Заключе-
нието на изследователите е, се наблюдава пони-
жение на разходите за хоспитализации.[8]

Jean B. Nachega и колектив провеждат кохорт-
но проучване с цел да определят ефекта на анти-
ретровирусната терапия върху директните разхо-
ди за лечение на възрастни с ХИВ-инфекция при 
ограничени ресурси в Южна Африка. Изследва-
ната кохорта се състои от 6833 ХИВ-инфектирани 
пациенти, които започват лечение с антиретрови-
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русна терапия в периода между 6 август 2000 г. и 
30 април 2006 година. Месечните директни раз-
ходи за лечение са осреднени за всички месеци, 
а надеждността на терапията (придържане на па-
циента към терапията) се измерва в проценти и се 
измерва от 1 (най-ниско) до 4 (най-високо). Резул-
татите от проучването показват, че общите сред-
ните месечни разходи са $370 (SD, $644). Разхо-
дите по хоспитализации се увеличават (от 29%на 
51% от общите разходи) с намаляване придържа-
нето към терапията. В групата на пациентите, при 
които терапията се понася най-добре (група 4) се 
наблюдава най-значително понижаване на сред-
ните директни разходи за лечение. Заключението 
на авторите е, че колкото е по-ефективна терапи-
ята, толкова повече се намаляват директните раз-
ходи за лечение, особено разходите за хоспитали-
зиране.[51]

Друго проучване, проведено от Bruce R. 
Schackman и колектив изследва съотношението 
разход-ефективността и влиянието на ранното 
стартиране на антиретровирусна терапия при не-
осигурени ХИВ-инфектирани пациенти. Данните 
са събрани от многоцентрово кохортно СПИН 
проучване. Резултатите показват, че година живот 
с добавено качество (QALY) се повишава от 7.64 
години при стартиране на терапия при 200 CD4 
клетки/ μL на 8.21 години при терапия, стартирана 
при 500 CD4 клетки/ μL. Стартирането на терапия 
при 500 CD4 клетки/ μL осигурява по-ефективно 
използване на ресурсите, отколкото започването 
на терапия при 200 CD4 клетки/ μL и има инкре-
ментално съотношение разход-ефективност от 
$17 300 за всяка една QALY в сравнение с липса 
на терапия. Заключението на колектива е, че анти-
ретровирусната терапия, когато се стартира в по-
ранен етап от инфекцията, е ефективна и спестява 
разходи от гледна точка на обществото.[64]

Въпреки че въвеждането на комбинираната 
антиретровирусна терапия е свързано със значи-
телни разходи за здравния бюджет [55], те могат 
да бъдат компенсирани от повишаване качеството 
на живот на пациентите и повишаване на тяхната 
продуктивност.[30]

Проучване на Peter Sandi и сътрудници оце-
нява влиянието на политиката на заплащане на 
СПИН терапията върху обществото и системата 

на здравеопазване в Швейцария, където достъ-
път до антиретровирусна терапия е неограничен. 
Проведен е анализ разход-ефективност, оценяващ 
разходите по лечение, като са създадени два сце-
нария (оптимистичен и песимистичен) на базата 
на предвидената преживяемост в резултат на при-
ложение на високо ефективна анти ретровирусна 
терапията. Разходите са изчислени в швейцарски 
франкове (100 CHF = US$ 67), а ефективността е 
измерена в години на добавен живот. Резултатите 
от проучването на Peter Sandi показват, че съотно-
шението разход-ефективност е 33 000 CHF (кон-
тролна група), 14 000 CHF (оптимистичен сцена-
рий) и 45 000 CHF (песимистичен сценарий) за 
година добавен живот. Когато се въвеждат проме-
ните в производителността, се наблюдават спес-
тявания в контролната група и оптимистичния 
сценарий, а съотношението разход-ефективност 
в песимистичния сценарий спада на 11 000 CHF 
за година добавен живот. В заключение HAART 
повишава разходите по лечение, но заедно с това 
и очакваната преживяемост.[65]

В друго проучване, проведено в САЩ, Kenneth 
Freedberg оценява клиничните ползи и провеж-
да анализ разход-ефективност на тройни ком-
бинации високо ефективни антиретровирусни 
терапии.[9] Въвеждането на комбинираната ан-
тиретровирусна терапия в САЩ води до повиша-
ване на разходите по лечението и грижата на па-
циентите с ХИВ – инфекция. Възникват въпроси 
за финансирането на терапията и нуждата от съз-
даването на икономически оценки на лечението и 
ползата от него.[25]

По-ранни изследвания показват, че комбини-
раната антиретровирусна терапия може да има 
положително съотношение разход/полза[49, 13, 
50] и дори да доведе до спестявания.[31, 60, 74]. 
Разработен е математически модел на ХИВ-ин-
фекцията, използващ броя на CD4 клетките и ви-
русното натоварване като маркери за прогресията 
на заболяването. Основните критерии за оценка 
са продължителността на живота, качеството на 
живот и съотношението разход-ефективност за 
качествена година на добавен живот. Резултатите 
от проучването показват, че въпреки повишаване-
то на разходите за отделните пациенти от 45,460 
на $77,300 въвеждането на тройна комбинация 
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HAART в сравнение с липса на терапия удължа-
ва продължителността на живота. Тя се повиша-
ва от 1.53 на 2.91 години, а разходите за пациент 
нарастват от $45,460 до $77,300 при прилагането 
на три-компонентна антиретровирусна терапия. 
Инкременталната спестена стойност за QALY в 
сравнение с липсата на терапия е $23,000. Лече-
нието с три-компонентна антиретровирусна тера-
пия е рентабилно и води до спестявания.[19]

Следването на международните препоръки за 
достъп до антиретровирусно лечение се отразява 
върху националните системи на здравеопазване 
на различните страни и особено върху здравния 
бюджет. 

В Мексико в началото на 90-те години на ХХ 
век се увеличава достъпа до антиретровирусна 
терапия. Изследователският колектив на Sergio 
Bautista-Arredondo оценява предписването на ан-
тиретровирусна терапия и придържането на па-
циентите към нея в съответствие с националните 
ръководства и свързаните с терапията разходи. В 
проучването са включени 11 обществени болни-
ци, които осигуряват данни за лечението на па-
циентите с ХИВ инфекция. Резултатите показват, 
че предписваните режими не съответстват на на-
ционалните препоръки, като непрепоръчителни 
режими са били предписвани на 54-79% от паци-
ентите. Допълнително близо 50% от пациенти-
те са подложени на 4 до 13 смени на терапията. 
Икономическа оценка показва, че е възможно при 
по-ефективна терапия да се лекуват същия брой 
пациенти на същата или по-ниска цена за паци-
ент. [5]

Yazdan Yazdanpanah и Sue J Goldie et al оце-
няват здравните разходи по лечение и грижи на 
пациенти с ХИВ или СПИН във Франция. На 
базата на клинична база данни на 1232 ХИВ-ин-
фектирани пациенти през периода 1994-1998 еки-
път изчислява разходите по лечение в различни 
стадии на инфекцията. Резултатите показват, че 
в началните стадии на инфекцията CD4 клетки 
> 500/microl и разходите варират от 670 евро на 
човек на месец до 1060 евро на човек на месец 
при брой на CD4 клетките под 50/microl. Средна-
та стойност на разходите е оценена на 3370 евро 
на човек на месец през първите месеци от разви-
тието на СПИН. Ако клиничното лечение на ХИВ 

инфекцията започне при брой на CD4 клетките 
около 378/microl, както е в изследваната кохорта, 
дисконтираните разходи за лечение на един паци-
ент са 214 000 евро, а недисконтираните разходи 
са 309 000 евро при предполагаема продължител-
ност на живота от 16.4 години. Като заключение 
авторите считат, че разходите по лечение на ХИВ 
силно зависят от фазата на инфекцията и подобни 
анализи биха били от полза за платците при оцен-
ка и формиране на здравния бюджет за лечение на 
ХИВ/СПИН. [77]

В Мексико ХИВ-инфекцията има относител-
но ниска честота – около 0.3%.[47] Въпреки това 
влиянието на тази болест върху здравната иконо-
мика е голямо. Според едно проучване разходите 
по превенция и здравни грижи за ХИВ-инфекти-
рани пациенти се увеличава със 143% от 1997 го-
дина до 2002 година. Разходите по антиретрови-
русна терапия заемат най-голям дял.[42]

Beliks-Aracena Genao et al провеждат проучва-
не за оценка на ефекта от приложението на ви-
соко активна антиретровирусна терапия и цената 
на удължаване живота на пациентите. Оценена е 
динамична кохорта от 797 ХИВ-инфектирани па-
циенти, получаващи лечение през периода 1982 – 
2006 година. Използван е метода на Kaplan-Meier 
за оценка на вероятността за различна продължи-
телност на оцеляване след първото поставяне на 
диагнозата. Резултатите показват, че вероятност-
та за оцеляване след подставяне на диагнозата и 
без приложението на антиретровирусна терапия 
е приблизително 0.73 след първата година, 0.36 
след 5 години, 0.28 на десетата година и 0.26 на 
петнадесетата година и 0.22 след това. Установе-
но е, че пациентите, които стартират по-рано ан-
тиретровирусна терапия, имат по-голяма продъл-
жителност на живота. Удължаването на живота с 
над 15 години след началната диагноза акумулира 
разходи от US$280,000.00 на пациент.[4]

Най-актуалните препоръки на СЗО за лечение 
на ХИВ/СПИН показват, че stavudine трябва да се 
изключи от терапевтичните режими, поради дан-
ни за сериозни нежелани лекарствени реакции. 
СЗО препоръчва превключването от stavudine- 
към tenofovoir- или zidovudine - съдържащи ре-
жими. Авторският колектив на Jouquet G провеж-
да анализ разход/ефективност на алтернативни I 
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линия режими за оценка на прилагането на тези 
препоръки върху програма за лечение на ХИВ/
СПИН в Лесото. Изчислени са разходите за па-
циент/годишно, инкременталните разходи, ин-
кременталните съотношения за 1 година живот и 
QALY. Оценени са 1260 пациенти, от които 608 
са на TDF-базирана терапия, 290 на AZT-базира-
на терапия и 362 на stavudine- базирана терапия. 
Резултатите показват независимо от това, че TDF-
базираните режими са по-скъпи от stavudine-ба-
зираните, те са по-ефективни.[18]

Интересен анализ оценява разликите в раз-
ходите по имплементиране на международните 
препоръки за развиващите се и за развитите стра-
ни. Създаден е Марков модел, включващ разхо-
ди, качество на живот и преживяемост. Оценката 
включва пациенти с ХИВ в Южна Африка, които 
се лекуват съгласно препоръките за развиващите 
се страни: антиретровирусно лечение при CD4 
клетки 200/мм3, антиретровирусно лечение при 
наличие на СПИН и мониториране на CD4 клет-
ките на всеки 6 месеца, като това лечение е съпос-
тавено с лечението при препоръките за развитите 
страни: антиретровирусно лечение при CD4 350 
клетки/мм3, вирусно натоварване 100.000 копия/
мл и мониториране на CD4 клетките на всеки 3 
месеца. Резултатите показват, че лечението съ-
гласно препоръките на развитите страни води до 
повишаване на разходите с US $11,867, но също 
така повишава продължителността на живота с 
3.00 QALY с инкрементално съотношение разход/
ефективност $3956 за QALY. Като се включат и 
индиректните разходи, се наблюдават спестява-
ния от $39,4 милиарда. Увеличението на директ-
ните разходи с $60,5 милиарда се компенсира от 
спестявания от $99,9 милиарда.[76]

Поради връзката между броя на CD4 клетките 
и ХИВ-свързаната болестност/ смъртност се счи-
та, че новите антиретровирусни терапии могат да 
намалят директните разходи на база повишаване 
броя на CD4 клетките. За да докаже тази зависи-
мост авторския колектив на Hill AM, Gebo K et al, 
провежда проучване за предвиждане ефектите от 
приложението на комбинация ritonavir/darunavir 
върху директните разходи по лечението и броя 
на CD4 клетките по време на първата година от 
приложението му при ХИВ-инфектирани пациен-

ти. За тази цел колективът изчислява годишните 
разходи за пациент на darunavir/ritonavir (DRV/r) 
– базирана терапия и контролна PI-базирана тера-
пия на базата на данни от POWER 1 и 2 проучва-
нията. Разходите се изчислени за 5 възможни сце-
нария. Резултатите показват, че средните годишни 
разходи за пациент на DRV/r-базирана терапия са 
с 2-19% по-високи отколкото разходите за кон-
тролната PI-базирана терапия. Поради повишава-
не броя на CD4 клетките, обаче, се предполага, че 
DRV/r-базираната терапия ще понижи разходите, 
свързани с не-антиретровирусно приложение с 
16-38% в сравнение с контролната терапевтична 
комбинация. При сравняване на общите разходи 
се оказва, че през първата година от лечението те 
са със 7% по-ниски в групата на DRV/r-базира-
ната комбинация (на база на американските дан-
ни) и с 8% на база на шведските данни. Данните 
от английските и белгийските центрове показват 
неутрални резултати, докато италианските данни 
сочат, че изследваната комбинация води до 5% 
по-високи разходи за първата година в сравнение 
с контролната.[27] Данните от POWER проучва-
нията показват, че darunavir/ritonavir (600/100 mg 
два пъти дневно)- базираната високактивна анти-
ретовирусна терапия е значително по ефикасна 
и с по-добър профил на съотношението разход-
ефективност в сравнение с други PI-базирани 
комбинирани терапевтични режими.

Авторският колектив на Moerepmans K и 
Hemmet L провеждат анализ разход-ефективност, 
за да оценят дали DRV/r 600/100 mg- базирана 
високоактивна антиретровирусна терапия е с по-
добро съотношение разход/полза в сравнение с 
LPV/r- базирани терапии от перспективата на ре-
гулаторните органи в Белгия, Италия, Швеция и 
Великобритания, когато се прилагат при пациен-
ти с опит в терапията. Създаден е модел на Мар-
ков, съдържащ данни за здравното състояние на 
болните, дефинирано от броя на CD4 клетките и 
смъртността. Резултатите от проучването показ-
ват, че от гледна точка на белгийските, италиан-
ските, шведските и английските регулаторни ор-
гани DRV/r 600/100 mg- базираната терапия има 
благоприятно съотношение разход-ефективност в 
сравнение с други PI-базирани режими.[48]

Изследователският екип на Hill AM и Clotet 
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B провеждат анализ с цел оценка на разходите за 
постигане на вирусно натоварване под нивата за 
засичане при приложението на darunavir/ritonavir 
(DRV/r 600/100 mg два пъти дневно) – базирана 
антиретровирусна терапия, като правят съпостав-
ка с контролна PI-базирана високо активна анти-
ретровирусна терапия. Използвани са средните 
разходи за пациент на DRV/r – и PI- базирани 
комбинирани терапевтични схеми от обобщени-
те данни от проучванията POWER 1 и POWER 
2, като се прилагат разходите за 13 здравни сце-
нария. Средните годишни разходи се изчисляват, 
като се разделят разходите за всеки един терапев-
тичен режим на пропорцията пациенти с вирусно 
натоварване под нивата на засичане след 4-сед-
мично лечение с DR/r – базирана терапия (45% 
от пациентите) и контролна PI-базирана терапия 
(10% от пациентите). Резултатите от проведения 
анализ показват, че DRV/r - базираната терапия 
води до значително понижаване на разходите по 
достигане на вирусно натоварване под нивата на 
засичане в сравнение с други PI-базирани тера-
певтични схеми.[26]

Colin X и сътрудници провеждат анализ за 
оценка на разходите по лечение на ХИВ-инфек-
ция във Франция при различни нива на ХИВ-ин-
дуциран имунен дефицит чрез измерване броя 
на CD4 клетките. Анализът е проведен на базата 
на данни от френски център за лечение на ХИВ, 
обхващащ приблизително 50% от ХИВ-попула-
цията във Франция. Пациентите, включени в ана-
лиза, трябва да са посещавали съответния център 
в периода 2003-2005 година, да са имали поне 
две изследвания на CD4 клетките през този пе-
риод и да са били назначени на терапия с поне 
два NRTIs, един NNRTI и два PI след първата си 
консултация. Резултатите от анализа показват, че 
съществува корелация между повишаването на 
имунната защита на организма и намаляване на 
средните разходи за лечение на пациент на година 
от €34,286 на €12,361.[11]

Шведски изследователски екип провежда про-
учване за изследване директните медицински раз-
ходи по лечението на ХИВ-инфектирани пациен-
ти в университетска клиника в Швеция. Анализът 
е проведен на базата на пациентския регистър за 
ХИВ-лечение между 2000 и 2005 година. Резул-

татите показват, че основното перо разходи е за 
антиретровирусни лекарства (51%), последвано 
от разходи по хоспитализации (включително за 
опортюнистични инфекции; 22%), амбулаторни 
посещения (19%) и разходи от 7 % за диагностика 
и тестове. Установено е, че всички разходи, които 
не са свързани с антиретровирусната терапия, се 
повишават с намаляване броя на CD4 клетките.
[21]

Изследователският екип на MA Boyd провеж-
да анализ на съвременните практики за лечение 
на ХИВ-инфектирани пациенти с опит в анти-
ретровирусната терапия. Препоръките за лечение 
и клиничните проучвания в тази област са оцене-
ни с цел откриване на причините за терапевтичен 
провал при лечението и терапевтичните възмож-
ности при пациенти с опит в антиретровирусна-
та терапия. Etravirine, ново поколение NNRTI, и 
darunavir – нов протеазен инхибитор, показват до-
бър профил на ефикасност при пациенти с опит 
в антиретровирусната терапия. Приложението на 
тези и на други нови антиретровирусни лекар-
ствени продукти води до забавяне имунологич-
ната и клинична прогресия на инфекцията и до 
намаляване на разходите по лечение.[7]

Благодарение на комбинираната антиретрови-
русна терапия смъртността е намаляла с 50% и в 
момента СПИН се счита за хронично контролира-
но заболяване.

Gonzalo T и колектив провеждат анализ за 
оценка на влиянието на високо активната ан-
третровирусна терапия върху качеството на жи-
вот на пациента и ежедневните му дейности като 
активен работник. Проучването показва, че обще-
ството и правителствата печелят големи ползи от 
включването на антиретровирусната терапия.[24]

Ефикасността на високо активната антиретро-
вирусна терапия е свързаната с високи разходи. 
Torneto Estebanez и колектив провеждат проучва-
не за оценка на разходите по приложението на ан-
тиретровирусна терапия в зависимост от приспо-
собяването на пациентите към нея. 199 пациенти 
с ХИВ инфекция, които са назначени на високо 
активна антиретровирусна терапия поне веднъж 
през 2001 година, са включени в анализа. Резул-
татите показват, че годишните разходи за анти-
ретовирусна терапия (с изключение на върнатите 
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лекарствени продукти) са 961,720 евро, т.е. 21,3% 
от общите фармакологични разходи на болница-
та.[73] В развитите страни приложението на ви-
соко активна антиретровирусна терапия води до 
спестявания на обществото.[66]

След 2000 година в Русия се наблюдава най-
бързо разпространяващата се ХИВ-инфекция в 
световен мащаб – 90% от регистрираните са след 
2000 година. През 2005 година регистрираните 
ХИВ-инфектирани пациенти са приблизително 
300 000.[2],[17] 70-85% от регистрираните са ве-
нозни наркомани.[58] Tatyna Vinchenko провежда 
проучване за оценка на ефективността на различ-
ни стратегии за въвеждане на антиретровирусна 
терапия в Санкт Петербур, Русия. Изследовател-
ският екип създава епидемиологичен модел на 
заболяването, в който са включени популациите 
на инжекционните и неинжекционни наркомани. 
Измерени са разходите по лечение и получените 
години качество на живот, както и честотата на 
ХИВ – инфекцията за всички различни комбина-
ции на високо активна антиретровирусна терапия. 
Заключението на авторите е, че приложението на 
антиретровирусна терапия би генерирало големи 
здравни ползи за обществото и ще е икономиче-
ски ефективно.[40]

Лечението с високо активна антиретровирусна 
терапия намалява значително инфекцията и може 
да доведе до ползи за обществото чрез допълни-
телно ограничаване на трансмисията.[57] Пове-
чето публикувани анализи за оценка на съотно-
шението разход-ефективност на скрининговите 
програми са преди навлизането на високо актив-
ната антиретровирусна терапия.[54],[56],[46],[41] 
Проучване има за цел да оцени разход/ ефектив-
ността на доброволния скрининг за ХИВ при раз-
лични здравни сценарии и как да се имплементи-
рат разходите и ползите, свързани с намаляване 
на ХИВ – трансмисията. Изследователският екип 
на Gillian D. Sanders създава Марковски модел, 
включващ разходите, качеството на живот и пре-
живяемостта, свързани с ХИВ-скринингова про-
грама. Резултатите от проучването показват, че 
съотношението разход/ефективност на рутинното 
скриниране за ХИВ, дори в популация с ниско 
разпространение на инфекцията, е подобно или 
по-добро отколкото на общо приетите интервен-

ции. Заключението на изследователския колектив 
е, че подобни програми трябва да се разпростра-
няват, тъй като могат да осигурят сериозни здрав-
ни ползи на обществото.[22]

С появата на генерични антиретровирусни 
лекарствени продукти за високо активна тера-
пия на по-ниска цена се увеличи и броя на ле-
куваните пациенти с ХИВ, особено в страните 
с ограничени възможности до адекватен достъп 
до терапията.[36] Редица клинични проучвания 
са показали ефикасността, поносимостта и безо-
пасността на генеричните антиретровирусни ле-
карствени продукти при повишаване броя на CD4 
клетките и супресията на вирусното натоварване.
[37],[28],[39],[38]

Проучвания по методика анализ на бю-
джетното въздействие

Основна цел на анализа на бюджетно въз-
действие (АБВ) е да се установят последиците от 
приемането и разпространението на нови модели 
за лечение на заболявания в рамките на система-
та на здравеопазване и строги финансови огра-
ничения. Този анализ предоставя възможност за 
изчисление на връзката между бюджетната орга-
низация и възможните бюджетни последици от 
въвеждането на дадена нова терапия.[45]

През 2000 година колективът на Josephine 
Mauskopf провежда анализ на бюджетното въз-
действие на zidovudine- базирана тройна комби-
нация върху Програма за лечение на СПИН (AIDS 
Drug Assistance Program – ADAP). Създаден е 
детерминистичен модел за оценка на ефекта от 
превключването на пациенти към троен терапев-
тичен режим върху годишния бюджет на ADAP, 
общите разходи по лечение и здравните ползи 
за обществото в Ню Йорк. Моделът се базира 
на данни от Мултицентрово кохортно проучване 
(Multicenter AIDS Cohort Study) и други проучва-
ния за честотата на възникване на опортюнистич-
ни инфекции, свързани със СПИН. Резултатите 
показват, че zidovudine – базираната комбинирана 
терапия повишава броя на CD4 клетките и нама-
лява честотата на възникване на опортюнистични 
инфекции. Моделът показва, че превключването 
от монотерапия към тройна комбинирана терапия 
ще увеличи разходите на NY ADAP за всеки запи-



Фармакоикономически проучвания на високо активната... ФАРМАЦИЯ, том LIX, kн. 1-4/2012  79

сал се в програмата пациент със 115%, но общите 
разходи по медицински услуги за всеки пациент, 
ще се намалят със 0,4% в основния случай, по-
ради намаляване разходите по лечение на опор-
тюнистични инфекции и други ХИВ-свързани 
усложнения.[43]

Най-актуалната версия на Испанското Кли-
нично Ръководство за антиретровирусна терапия 
при ХИВ-инфектирани пациенти, разработена 
от Испанската Група по СПИН (GESIDA) и На-
ционалния план за лечение и профилактика на 
СПИН, препоръчва стартирането на антиретрови-
русна терапия при определени условия. Целта на 
проучването, проведено от GESIDA, е да оцени 
влиянието на тези препоръки върху здравния бю-
джет. Разработен е сценарий, в който всички не-
лекувани до момента асимптоматични пациенти 
ще започнат антиретровирусна терапия при брой 
на CD4 клетките > 500/μL, лимфоцити < 500, ако 
над 55-годишна възраст, имат високо вирусно 
натоварване, чернодробно заболяване, хронично 
бъбречно увреждане или висок риск от сърдеч-
но-съдови заболявания. Общо 12 500 пациенти са 
включени в изследването. Резултатите показват, 
че ако се използват новите препоръки, 42,5% от 
пациентите ще бъдат посъветвани да стартират 
антиретровирусна терапия. Включването на пре-
поръките в болниците ще предизвика допълни-
телни годишни инвестиции от 3, 270, 975 евро и 
ще увеличи общите разходи по лекарствена тера-
пия с 3%.[29]

Авторският колектив Krentz Hartmut B и Gill, 
M. John изследва влиянието на промените в те-
рапевтичните практики върху бюджета за анти-
ретровирусно лечение. В проучването са включе-
ни 1218 ХИВ-позитивни пациенти, получаващи 
здравни грижи, от Южна Албърта, Канада през 
периода 1995–2003 година. Основният параметър 
за оценка са средните разходи за пациент на месец 
в канадски долари, като актуалните и предвидени-
те промени в разходите са представени в процен-
ти. Ако през периода 1996-1998 година средните 
разходи на пациент за месец за антиретровирусна 
терапия се покачват с близо 226%, през периода 
1998-2003 година покачването е само 6,7%, като 
резултат от стабилизиране в разходите по лече-
ние поради 4 основни причини: 1) все по-честото 

използване на комбинация от няколко антиретро-
вирусни лекарствени продукти с цел намаляване 
резистентността; 2) приложението на по-нови и 
по-скъпи антиретровирусни лекарствени проду-
кти; 3) забавянето на антиретровирусната терапия 
до достигането на по-малък брой CD4 клетки и 4) 
все по-честото прекъсване на лечението и прев-
ключването към друго. Оказва се, че първите две 
причини водят до повишаване на общите разхо-
ди по антиретровирусно лечение с 22%, докато 
третата и четвъртата причина са предпоставка за 
намаляване на разходите по лекарствено лечение 
с 15,3%. Необходимо е по-задълбочено позна-
ване на ХИВ-популацията, както и по-детайлна 
информация за текущите и бъдещи промени в 
лекарствената употреба с цел систематизиране на 
бюджета.[34]

Авторският колектив на Giuliano Rizzardini 
провежда проучване върху разходите по лечение 
на ХИВ-инфекция в Северна Италия от гледната 
точка на платците. Проведен е ретроспективен 
анализ на бюджетното въздействие, базиран на 
данни от периода 2004-2007 година в Регион Лом-
барди за оценка на клиничните аспекти на ХИВ-
инфекцията и свързаните с нея разходи. Оценени 
са също така и хоспитализациите, амбулаторните 
прегледи, приложението на високо активна анти-
ретровирусна терапия и използването на други 
лекарствени продукти. Установено е, че средните 
годишни разходи за здравни услуги на ХИВ-по-
зитивни пациенти са стабилни - €9658.36 за 2004 
година и €9745.65 за 2007 година, като разходи-
те по високо активна антиретровирусна терапия 
са 60% от общите разходи. Авторският колектив 
счита, че разходите по здравни услуги на ХИВ-
позитивни пациенти са по-скоро стабилни през 
периода 2004-2007 година, като се наблюдава по-
вишаване на влиянието на лекарствената терапия 
върху общите разходи. Редица клинични характе-
ристика на ХИВ-инфектираните пациенти също 
оказват значително влияние върху варирането на 
разходите по тяхното лечение.[59]

Colin Xavier и колектив провеждат анализ на 
бюджетното въздействие за оценка на влиянието 
на darunavir върху лечението на ХИВ-инфекти-
рани пациенти, които вече са назначени на тера-
певтичен режим във Франция. Целта на проучва-
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нето е да предвиди как въвеждането на darunavir, 
комбиниран с ниска доза ritonavir при двукратен 
дневен прием на ХИВ-инфектирани пациенти, 
при които се наблюдава неефективност на един 
или повече терапевтични режими, съдържащи 
протеазни инхибитори, ще се отрази на френска-
та здравна система за период от 3 години. Създа-
ден е модел, базиран на тежестта на заболяването. 
Този модел сравнява еволюцията на директните 
разходи, свързани с лекарствена и не-лекарстве-
на грижа върху таргетна популация през периода 
2007-2009 година. Резултатите показват, че при 
реализирането на първия сценарий пропорци-
ята пациенти в групата с по-малък брой на CD4 
клетките (≤100 клетки/мм3), която е и по-скъпа-
та група, е значително по-ниска от пропорцията 
пациенти от същата група, но във втория сцена-
рий (17.0% спрямо 19.2%, 13.9% спрямо 18.3% и 
10.8% спрямо 16.8% за 1, 2 и 3 година, съответ-
но). За 3-годишен период нетното повишение на 
разходите по лекарствено лечение е 5.6 милиона 
евро в резултат на заместване на по-стари и по-
евтини протеазни инхбитори с darunavir се очак-
ва да бъде напълно компенсирано от спестявания 
от хоспитализации (9.7 милиона евро) и разходи 
за употребата други ХИВ-свързани (различни от 
антиретровирусните) лекарствени продукти (7.3 
милиона евро). Като резултат се очаква спестява-
не от 11.4 милиона евро или 2.9% от общия бю-
джет в сценария без darunavir.[12]

Проучвания на стойностната ефектив-
ност на високо активната антитретровирус-
на лекарствена терапия

Авторският колектив на L. C. Fernández Lisón 
провежда анализ разход/ефективност при срав-
няването на две терапевтични комбинации за ле-
чение на ХИВ-инфекция: tenofovir + lamivudine 
+ efavirenz и zidovudine + lamivudine + efavirenz. 
Анализът е проведен на базата на дърво на реше-
нията, като ефективността на двата терапевтични 
режима е взета на базата на оценки от клинични 
проучвания. Резултатите от проведения анализ 
показват, че включването на tenofovir в терапев-
тичния режим би струвало годишно €10,116.61 
при ефективна терапия и €12,140.40 в случай на 
терапевтичен провал. Годишните разходите за 

лечение със zidovudine-съдържащия режим биха 
били €7,470.36 при ефективност на терапията и € 
8,964.90 при провал. Разходите по превключване 
към tenofovir-съдържащия режим са €14,765.86 
на година за всеки допълнителен пациент с ви-
русно натоварване под нивата за засичане. След 
3 години очакваните годишни разходи ще бъ-
дат €8,765.83 за tenofovir-базираните режими и 
€8,894.36 за zidovudine-базираните терапевтични 
режими. Заключението на авторския колектив е, 
че независимо че в краткосрочен план zidovudine-
базираната терапия е свързана с по-малко разхо-
ди, в дългосрочен план разходите по приложени-
ето на двата режима се изравняват.[16]

Друг авторски колектив от Испания провеж-
да анализ разход/ефективност при сравняването 
на emtricitabine/tenofovir и lamivudine/zidovudine 
(comb) в комбинация с efavirenz, съответно при 
терапия-наивни ХИВ-инфектирани пациенти. Ре-
зултатите показват, че 48-седмичните разходи за 
tenofovir+efavirenz режима са 46, 464 евро, а за 
comb + efavirenz – 56, 198 евро. Доказано е, че 
за 2-годишен период за всеки пациент, лекуван с 
tenofovir + efavirenz се генерират 9734 евро спестя-
вания, както и постигане на 13% пациенти с нива на 
вирусното натоварване, които не могат да се засе-
кат. Следователно лечението с tenofovir+efevirenz 
– съдържащи режими е доминантно в терапията 
на ХИВ-инфектирани пациенти, които тепърва 
започват терапия. Съотношението полза/риск за 
комбинацията tenofovir+efavirenz е 619,52 евро, 
а за comb+efavirenz - 906.41 евро. Този анализ 
доказва, че комбинацията tenofovir+efavirenz зна-
чително намалява общите разходи по лечение в 
сравнение с comb+efavirenz комбинацията.[62]

В САЩ и Европа стартиращата антиретрови-
русна терапия включва tenofovir, който има по-до-
бър профил на ефикасност и липса на токсичност 
в сравнение със stavudine. Последните препоръки 
за приложение на антиретровирусна терапия на 
Световната Здравна Организация.[14] В по-голя-
мата част на Азия и други страни с ограничени 
възможности терапевтичните комбинации за пър-
ва линия лечение включват stavudine и zidovodine, 
които са по-евтини от tenofovir.[71]

Авторският колектив на Melissa Bender про-
вежда проучване за оценка на клиничните резул-
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татите и съотношението разход/ефективност от 
приложението на tenofovir-базирана първа линия 
антиретровирусна терапия в Индия. Създаден е 
модел на ХИВ-инфекцията с цел да се определят 
стратегиите за приложение на различни NRTIs, 
комбинирани с lamivudine и nevirapine, сравне-
ни с липсата на терапия. Създадени са следните 
сценарии: (1) stavudinе, (2) stavudine, заместен по-
късно със zidovudine след 6 месеца, (3) zidovudine 
и (4) tenofovir. Данните са взети от Индийски 
център и публикувани проучвания. Резултатите 
показват, че приложението на tenofovir като част 
от високо активна антиретровирусна терапия в 
Индия ще подобри преживяемостта и има поло-
жително съотношение разход-ефективност.[6]

Италиански изследователски екип провеж-
да проучване за оценка на влиянието на високо 
активната антиретровирусна терапия върху из-
разходването на здравните ресурси и свързаните 
директни разходи от гледна точка на обществото. 
Проведено е ретроспективно проучване, в кое-
то са включени всички пациенти от Института 
по Инфекциозни и тропични болести (Бреша, 
Северна Италия) през периода 1997-2000 годи-
на (период на значително приложение на високо 
активна антиретровирусна терапия). Резултатите 
показват, че в клиничната практика започва прех-
върляне на грижата за ХИВ-инфектираните па-
циенти от болнична към амбулаторна обстановка 
благодарение на въвеждането на високо активна-
та антиретровирусна терапия. Въпреки спечел-
ването на редица клинични ползи се наблюдава 
повишаване на директните разходи по лечението 
на ХИВ-инфектираните пациенти през 2000 годи-
на, вероятно поради свръх изписване на високо 
активна антиретровирусна терапия. Необходимо 
е провеждането на фармакоикономически оценки 
на лекарствените продукти за високо активна те-
рапия, тъй като се очаква от по-новите лекарства 
да имат по-добър профил на ефикасност, безопас-
ност и поносимост.[75]

Първото проучване на разпространението на 
СПИН в България е публикувано през 1989 го-
дина, когато страната е доста по- слабо засегната 
в сравнение със сегашните данни. [15] По-късно 
през 1991 година се публикува и обобщено из-
следване на епидемиологията, превенцията и кон-

трола на разпространението на СПИН и източна 
Европа, в това число и в България. [69] Авторът 
още тогава отбелязва, че съществува риск от ак-
тивно разпространение на инфекцията поради 
влошената здравна ситуация от преустройството 
на системата на здравеопазване.

България ще остане в научната литература и с 
още едно събитие, свързано с разпространението 
на СПИН, а именно несправедливото обвинение 
и осъждане на българските медицински сестри в 
Либия. Причините, социалните последици и уро-
ците за здравната общественост от това събитие 
са обект на много дискусии в научните среди, но 
позитивната реакция на световната здравна об-
щественост, която отрече вината на българските 
специалисти е пример на единство. [72, 1, 35]

Социалните проучвания на риска при опреде-
лени групи пациенти, също така са ограничени за 
България. [70, 3, 32]

Те показват, че познанията на сексуално пре-
даваните болести в проституиращите са много 
ниски и това поражда висок риск от тяхното раз-
пространение.

Българските учени имат сериозни постиже-
ния в областта на синтеза и охарактеризирането 
на вещества с предполагаемо биологично актив-
но действие спрямо СПИН и проучване на това 
действие. [33, 53, 20, 68, 52, 67, 61]

В този литературен преглед не са обсъдени 
оценките на стойностната ефективността на от-
делните лекарствени продукти, които влизат в 
състава на високо активната антиретровирусната 
лекарствена терапия, като самостоятелно прило-
жение. Поради големият брой на тези публика-
ции са разгледани само проучванията на високо 
ефективната антиретровирусна терапия в цялост, 
нейната цена, разходите по прилагане в системата 
на здравеопазване, стойностната ефективност на 
терапията. 

Заключение

Фармакоикономическите оценки са изключи-
телно важни и необходими, защото от тях зави-
си взимането на правилното терапевтично, упра-
вленско и финансово решение.

Тъй като лечението на много заболявания е се-
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риозна икономическа тежест на бюджета на едно 
общество, през последните години се наложи 
практиката да се провеждат проучвания за разхо-
дите на лечение на заболяванията. Важна част от 
тях заема анализът на бюджетното въздействие за 
оценка на бъдещите промени в здравния бюджет 
при въвеждане на нови лекарствени продукти.

От гледна точка на включване на лекарствата 
в позитивните лекарствени списъци и целите на 
здравното реимбурсиране цялостната икономиче-
ска оценка е от изключително значение и в много 
страни тя е задължителен компонент. Важна част 
от тази цялостна оценка представляват два особе-
но важни анализа- анализ “разход- ефективност” 
и анализ на бюджетното въздействие.

Проучванията показват, че тежестта на ХИВ-
инфекцията върху обществото и разходите за 
лечение са големи, особено в развиващите се 
страни. Предприемат се сериозни стъпки към на-
маляване на страничните ефекти и токсичността 
на лекарствените продукти във високо активната 
антиретровирусна терапия. В бъдеще остава се-
риозно предизвикателство да се намалят разходи-
те за лечение на ХИВ с цел осигуряване на по-
адекватен достъп до лекарствената терапия.

Пътят към спирането на ХИВ – пандемията 
е само чрез достъпни, качествени и максимално 
безвредни лекарствени продукти за високо актив-
на антиретровирусна терапия.[10]

Проучвания на разходите за лекарствена тера-
пия и на бюджетното въздействие на високо ак-
тивната антиретровирусна терапия в България не 
са провеждани. 

Литература
1. Ahmad K.US criticizes Bulgarian nurses' conviction. Condemna-

tion for death sentences met by protests in Libya. Lancet. 2004 May 
15;363(9421):1611. No abstract available.

2. AIDS Foundation East West. Offi cially Registered HIV Cases in the 
Russian Federation: 1 January 1987 through 2 May 2005. Moscow, 
Russia: AIDS Foundation East West; 2005

3. Amirkhanian YA, Kelly JA, Kabakchieva E, McAuliffe TL, Vassi-
leva S. Evaluation of a social network HIV prevention intervention 
program for young men who have sex with men in Russia and Bul-
garia. AIDS Educ Prev. 2003 Jun;15(3):205-20

4. Aracena-Genao Belkis, Jesu´ s Oaxac Navarro,Hector Lamadrid-
Figueroa, Steven Forsythe andBelem Trejo-Valdivi; Costs and ben-
efi ts of HAART for patients with HIV in a public hospital in Mexico; 
AIDS 2008, 22 (suppl 1):S141–S148

5. Bautista-Arredondo Sergio, Aditya Mane, and Stefano M. Bertozzi; 
Economic impact of antiretroviral therapy prescription decisions in 
the context of rapid scaling-up of access to treatment:lessons from 
Mexico; AIDS 2006, 20:101–109

6. Bender Melissa A., Nagalingeswaran Kumarasamy, Kenneth H. 
Mayer, Bingxia Wang, Rochelle P. Walensky, Timothy Flanigan, 
Bruce R. Schackman, Callie A. Scott, Zhigang Lu, and Kenneth A. 
Freedberg. Cost effectiveness of tenofovir as a fi rst-line antiretrovi-
ral therapy in India; HIV/AIDS • CID 2010:50 (1 February)

7. Boyd MA, Hill AM. Clinical management of treatment-experienced, 
HIV/AIDS patients in the combination antiretroviraltherapy era. 
Pharmacoeconomics. 2010; 28 Suppl 1:17-34

8. Bozzette Samuel, Geoffery Joyce, EXPENDITURES FOR HIV 
CARE IN THE ERA OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL 
THERAPY, NEJM, Vol. 344, No. 11March 15, 2001

9. Bozzette SA, Berry SH, Duan N, et al. The care of HIV-infected 
adults in the United States. NEJM 1998; 339:1897-904

10. Brinkman K. The price of HIV treatment. Neth J Med. 2003 Dec; 
61(12):391-2

11. Colin X, Lafuma A, Costagliola D, Lang JM, Guillon P. The cost 
of managing HIV infection in highly treatment-experienced, HIV-
infected adults in France. Pharmacoeconomics. 2010; 28 Suppl 1:59-
68

12. Colin X.; Lafuma A; Costagliola, Dominique; Smets, Erik; Mausko-
pf, Josephine; Guillon, Pascal; Modelling the Budget Impact of 
Darunavir in the Treatment of Highly Treatment-Experienced, HIV-
Infected Adults in France; PharmacoEconomics, Volume 28, Supple-
ment 1, 23 December 2010, pp. 183-197(15)

13. Cook J, Dasbach E, Coplan P, et al. Modeling the long-term out-
comes and costs of HIV antiretroviral therapy using HIV RNA lev-
els: application to a clinical trial. AIDS Res Hum Retroviruses 1999; 
15:499-508

14. Department of Health and Human Services (DHHS) Panel on 
Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines 
for the use of antiretroviral agents in HIV-1–infected adults and 
adolescents. 2008. Available at: http://aidsinfo.nih.gov/contentfi les/
Adultand AdolescentGL.pdf. Accessed 13 March 2009

15. Dimitrov DH, Shindarov LM, Melnick JL, Hollinger FB. AIDS in 
Bulgaria. Nature. 1989 Sep 28; 341(6240):275.

16. Fernández Lisón L. C., E. Pujol de la Llave, A. Hevia Alonso1, M. 
T. Garrido Martínez, C. Bocanegra Martín; Análisis coste-efi cacia de 
tenofovir versus zidovudina en terapia combinada con efavirenz y 
lamivudina para el tratamiento de VIH en pacientes no pretratados; 
FARM HOSP Vol. 29. N.° 1, pp. 11-17, 2005

17. Feshbach M, Galvin C. HIV/AIDS in Russia – an Analysis of Sta-
tistics. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for 
Scholars; 2005

18. Ford, Nathan; Kranzer, Katharinc; Hilderbrand, Katherinea; Jouquet, 
Guillaume; Goemaer, Erica; Vlahakis, Nathalied; Triviño, Laurad; 
Makakole, Lipontsoe; Bygrave, Helend; Early initiation of antiret-
roviral therapy and associated reduction in mortality, morbidity and 
defaulting in a nurse-managed, community cohort in Lesotho; AIDS: 
13 November 2010 - Volume 24 - Issue 17 - p 2645–2650

19. Freedberg KA, Losina E, Weinstein MC, et al. The cost effectiveness 
of combination antiretroviral therapy for HIV disease. N Engl J Med. 
2001; 344(11):824-831

20. Gavazova R, Ivanov S, Ivanov D, Antonova M, Raleva S, Argirova 
R. An experimental model for study of sialoglycoproteins of hu-
man immunodefi ciency virus 1 epitope structures Acta Virol. 2005; 
49(2):75-81.

21. Ghatnekar O, Hjortsberg C, Gisslén M, Lindbäck S, Löthgren M. 
Medical resource utilization and cost of HIV-related care in the high-
ly active antiretroviral therapy era at a University Clinic in Sweden. 
Pharmacoeconomics 2010; 28 Suppl 1:49-57

22. Gillian D. Sanders, Ahmed M. Bayoumi, Vandana Sundaram, S. Pi-
nar Bilir, A.B., Christopher P. Neukermans, A.B., Chara E. Rydzak, 
B.A., Lena R. Douglass, B.S., Laura C. Lazzeroni, Mark Holodniy, 
Douglas K. Owens; Cost-Effectiveness of Screening for HIV in the 
Era of Highly Active Antiretroviral Therapy; NEJM 352;6

23. Global HIV/AIDS response: epidemic update and health sector 
progress towards universal access: progress report 2011

24. Gonzalo T., García Goñi M, Muñoz-Fernández MA. Socio-econom-
ic impact of antiretroviral treatment in HIV patients. An economic 
review of cost savings after introduction of HAART. AIDS Rev. 
2009; 11 (2):79-90

25. Hellinger FJ, Fleishman JA. Estimating the national cost of treating 



Фармакоикономически проучвания на високо активната... ФАРМАЦИЯ, том LIX, kн. 1-4/2012  83

people with HIV disease: patient, payer, and provider data. J Acquir 
Immune Defi c Syndr 2000; 24:182-8.

26. Hill AM, Clotet B, Johnson M, Stoll M, Bellos N, Smets E. Costs to 
achieve undetectable HIV RNA with darunavir-containing highly ac-
tive antiretroviral therapy in highly pretreated patients: the POWER 
experience. Pharmacoeconomics. 2010; 28 Suppl 1:69-81

27. Hill AM, Gebo K, Hemmett L, Löthgren M, Allegri G, Smets E. 
Predicting direct costs of HIV care during the fi rst year of darunavir-
based highly active antiretroviral therapy using CD4 cell counts: evi-
dence from POWER. Pharmacoeconomics. 2010; 28 Suppl 1:169-81

28. Hosseinipour M, Namrika D, Magomero K, et al. The Malawian 
antiretroviral program: the fi rst year experience with Triomune. 10th 
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; 2003; 
Boston.

29. Impacto presupuestario del tratamiento antirretroviral. Refl exiуn 
desde las guнas de GESIDA; Grupo de trabajo de la Cohorte VACH

30. Johannesson M, Meltzer D. Some refl ections on cost-effectiveness 
analysis. Health Econ 1998; 7:1–7

31. Keiser P, Kvanli MB, Turner D, et al. Protease inhibitor-based thera-
py is associated with decreased HIV-related health care costs in men 
treated at a Veterans Administration hospital. J Acquir Immune Defi c 
Syndr Hum Retrovirol 1999; 20:28-33

32. Kelly JA, Amirkhanian YA, Kabakchieva E, Vassileva S, Vassilev B, 
McAuliffe TL, DiFranceisco WJ, Antonova R, Petrova E, Khours-
ine RA, Dimitrov B. Prevention of HIV and sexually transmit-
ted diseases in high risk social networks of young Roma (Gypsy) 
men in Bulgaria: randomised controlled trial. BMJ. 2006 Nov 25; 
333(7578):1098

33. Kostova I. Coumarins as inhibitors of HIV reverse transcriptase. 
Curr HIV Res. 2006 Jul; 4(3):347-63.

34. Krentz, Hartmut B.; Gill, M. John, Impact of Practice Changes on 
an Antiretroviral Budget in an HIV Care Program, Disease Manage-
ment & Health Outcomes, 2005; (13) 3:209-217 (9)

35. Krosnar K. Six health workers sentenced to death in Libya. BMJ. 
2004 May 15; 328 (7449):1153. 

36. Kumarasamy N, Solomon S, Cecelia A, et al. Impact of HAART on 
opportunistic infections and on survival of persons with HIV disease 
in Southern India. 11th International Congress of Infectious Diseas-
es; 2004; Cancun.

37. Kumarasamy N, Solomon S, Chaguturu SK, et al. The safety, toler-
ability and effectiveness of generic antiretroviral drug regimens for 
HIV-infected patients in south India. AIDS. 2003; 17: 2267–2269

38. Kumarasamy N, Vallabhaneni S, Flanigan TP, et al. Rapid viral load 
suppression following generic HAART in Southern Indian HIV-in-
fected patients. AIDS. 2005; 19:625–627.

39. Laurent C, Kouanfack C, Koulla-Shiro S, et al. Effectiveness and 
safety of a generic fi xed-dose combination of nevirapine, stavudine, 
and lamivudine in HIV-1 infected adults in Cameroon: open-label 
multicentre trial. Lancet. 2004; 364:29–34

40. Long Elisa F., Margaret L. Brandeau, Cristina M. Galvin, Tatyana 
Vinichenko, Swati P. Tole, Adam Schwartz, Gillian D. Sanders and 
Douglas K. Owens; Effectiveness and cost-effectiveness of strate-
gies to expand antiretroviral therapy in St. Petersburg, Russia; AIDS 
2006, 20:2207–2215

41. Lurie P, Avins AL, Phillips KA, Kahn JG, Lowe RA, Ciccarone D. 
The cost-effectiveness of voluntary counseling and testing of hospi-
tal inpatients for HIV infection. JAMA 1994; 272:1832-8

42. Magis-Rodrı´guez C, Rivera-ReyesMP,Gasca-Pineda R,Gutie´rrez 
JP. The cost of care and prevention of HIV/AIDS in Mexico: trends 
and estimates 1997–2002. Salud Publica Mex 2005; 47:361–368.

43. Mauskopf Josephine A., Jerry M. Tolson, Kit N. Simpson, Sissi V. 
Pham, and James Albright Impact of Zidovudine-Based Triple Com-
bination Therapy on an AIDS Drug Assistance Program, JAIDS 
Journal of Acquired Immune Defi ciency Syndromes 23:302–313

44. Mauskopf J, Lacey L, Kempel A, Simpson K. The cost-effectiveness 
of treatment with lamivudine and zidovudine compared with zidovu-
dine alone: a comparison of Markov model and trial data estimates 
Am J Manag Care. 1998 Jul; 4(7):1004-12

45. Mauskopf Josephine A, Stephanie Earnshaw and C Daniel Mullins; 
Budget impact analysis: review of the state of the art; Expert Review 
of Pharmacoeconomics & Outcomes Research February 2005, (5) 1: 
65-79

46. McCarthy BD, Wong JB, Munoz A, Sonnenberg FA. Who should 
be screened for HIV infection? A cost-effectiveness analysis. Arch 
Intern Med 1993; 153:1107-16

47. Ministry of Health/AIDS local program. AIDS in fi gures 2006. Avail-
able from: http://www.salud.gob.mx/conasida. Accessed:February 
2007

48. Moereрmans K, Hemmett L, Hjelmgren J, Allegri G, Smets E. Cost 
effectiveness of darunavir/ritonavir 600/100 mg bid in treatment-ex-
perienced, lopinavir-naive, protease inhibitor-resistant, HIV-infected 
adults in Belgium, Italy, Sweden and the UK. Pharmacoeconomics. 
2010; (28) 1:147-67

49. Moore RD, Bartlett JG. Combination antiretroviral therapy in HIV 
infection: an economic perspective. Pharmacoeconomics 1996; 
10:109-13.

50. Moore R. Cost effectiveness of combination HIV therapy: 3 years 
later. Pharmacoeconomics 2000; 17:325-30

51. Nachega Jean B., Rory Leisegang, David Bishai, Hoang Nguyen, 
Michael Hislop; Susan Cleary, Leon Regensberg, Gary Maartens, 
Association of Antiretroviral Therapy Adherence and Health Care 
Costs, Ann Intern Med. 2010; 152:18-25

52. Nikolova M, Carriere M, Jenabian MA, Limou S, Younas M, Kök A, 
Huë S, Seddiki N, Hulin A, Delaneau O, Schuitemaker H, Herbeck 
JT, Mullins JI, Muhtarova M, Bensussan A, Zagury JF, Lelievre JD, 
Lévy Y. CD39/adenosine pathway is involved in AIDS progression. 
PLoS Pathog. 2011; 7 (7)

53. Nikolova MH, Muhtarova MN, Taskov HB, Kostov K, Vezenkov 
L, Mihova A, Boumsell L, Bensussan A.The CD160+ CD8high cy-
totoxic T cell subset correlates with response to HAART in HIV-1+ 
patients.Cell Immunol. 2005 Oct; 237 (2): 96-105. 

54. Owens DK, Nease RF Jr, Harris RA.Cost-effectiveness of HIV 
screening in acute care settings. Arch Intern Med 1996; 156: 394-404

55. Perdue BE, Weidle PJ, Everson-Mays RE, Bozek PS. Evaluating the 
cost of medications for ambulatory HIV-infected persons in associa-
tion with landmark changes in antiretroviral therapy. J Acquir Im-
mune Defi c Syndr Hum Retrovirol 1998; 17:354–360

56. Phillips KA, Fernyak S. The cost-effectiveness of expanded HIV 
counselling and testing in primary care settings: a fi rst look. AIDS 
2000; 14:2159-69

57. Quinn TC, Wawer MJ, Sewankambo N, et al. Viral load and het-
erosexual transmission of human immunodefi ciency virus type 1. N 
Engl J Med 2000; 342:921-9

58. Rhodes T, Sarang A, Bobrik A, Bobkov E, Platt L. HIV transmission 
and HIV prevention associated with injecting drug use in the Russian 
Federation. Int J Drug Policy 2004; 15:1–16

59. Rizzardini Giuliano, Restelli Umberto; Bonfanti, Paolo; Porazzi, 
Emanuele, Ricci, Elena; Casartelli, Luca; Foglia, Emanuela; Caren-
zi, Laura; Citterio, Paola; Orlando, Giovanna; Maselli, Carlo; Croce, 
Davide MEng, The Cost of HIV Disease in Northern Italy: The 
Payer's Perspective; J Acquir Immune Defi c Syndr. 2011 Jul 1; 57 
(3):211-7

60. Ruane PJ, Ida J, Zakowski PC, Sokolov RJ, Uman SJ, Daly R. Impact 
of newer antiretroviral (ARV) therapies on inpatient and outpatient 
utilization of healthcare resources in patients with HIV. In: Program 
and abstracts of the Fourth Conference on Retroviruses and Oppor-
tunistic Infections, Washington, D.C., January 22–26, 1997:466.

61. Salemi M, Goodenow MM, Montieri S, de Oliveira T, Santoro MM, 
Beshkov D, Alexiev I, Elenkov I, Elenkov I, Yakimova T, Varleva T, 
Rezza G, Ciccozzi M.The HIV type 1 epidemic in Bulgaria involves 
multiple subtypes and is sustained by continuous viral infl ow from 
West and East European countries. AIDS Res Hum Retroviruses. 
2008 Jun; 24(6):771-9

62. Sánchez-de la Rosa R, Herrera L, Moreno S.; Cost-effectiveness 
analysis of emtricitabine/tenofovir versus lamivudine/zidovudine, in 
combination with efavirenz, in antiretroviral-naive, HIV-1-infected 
patients, Clin Ther. 2008; 30 (2):372-81.

63. Schackman BR, Goldie SJ, Weinstein MC, et al. Cost-effectiveness 
of earlier initiation of antiretroviral therapy for uninsured HIV-in-
fected adults. Am J Public Health. 2001; 91(9):1456-1463

64. Schackman Bruce R., Sue J. Goldie, Milton C. Weinstein, Elena 
Losina, Hong Zhang, SM, Kenneth A. Freedberg, Cost-Effectiveness 
of Earlier Initiation of Antiretroviral Therapy for Uninsured HIV-
Infected Adults, American Journal of Public Health 2001, (91) 9



84 ФАРМАЦИЯ, том LIX, kн. 1-4/2012 М. Димитрова, Г. Петрова

65. Sendi Peter P., Heiner C. Bucher, Thomas Harr, Bruce A. Craig,Martin 
Schwietert, Dominik Pfl uger, Amiram Gafni and Manuel Battegay 
for the Swiss HIV Cohort Study; Cost effectiveness of highly active 
antiretroviraltherapy in HIV-infected patients; AIDS 1999 13:1115–
1122

66. Sendi P, Palmer AJ, Gafni A, Battegay M. Highly active antiretro-
viral therapy: pharmacoeconomic issues in the management of HIV 
infection. Pharmacoeconomics. 2001; 19(7):709-13

67. Stanchev S, Jensen F, Hinkov A, Atanasov V, Genova-Kalou P, Argi-
rova R, Manolov I. Synthesis and Inhibiting Activity of Some 4-Hy-
droxycoumarin Derivatives on HIV-1 Protease. ISRN Pharm. 2011: 
137 637. 

68. Stanojevic M, Alexiev I, Beshkov D, Gökengin D, Mezei M, Minaro-
vits J, Otelea D, Paraschiv S, Poljak M, Zidovec-Lepej S, Paraskevis 
D. HIV 1 molecular epidemiology in the Balkans: a melting pot for 
high genetic diversity. AIDS Rev. 2012; 14 (1):28-36

69. Staugård F. HIV/AIDS in Eastern Europe epidemiology, prevention 
and control. Nord Med. 1991; 106 (8-9): 220-3

70. Tchoudomirova K, Domeika M, Mårdh PA. Demographic data on 
prostitutes from Bulgaria--a recruitment country for international 
(migratory) prostitutes. Int J STD AIDS. 1997; 8(3): 187-91.

71. The Clinton Foundation. Antiretroviral (ARV) price list. 2008. Availa-
ble at http://www.clintonfoundation.org/download/?guidp62e82ddc-
98de-102b-be34-001143e0d9b6. Accessed 13 March 2009

72. The death sentence for Bulgarian nurses. Pfl ege Z. 2004; 57 (6): 376
73. Tornero Estebanez C, Cuenca Soria A, Santamaría Martín A, Gil 

Tomás E, Soler Company E, Rull Segura S. Cost distribution of 
highly active antiretroviral therapy. An Med Interna. 2004; 21 (6): 
269-71

74. Torres RA, Barr M. Impact of combination therapy for HIV infection 
on inpatient census. N Engl J Med 1997; 336: 1531-2

75. Torti Carlo, Salvatore Casari,Loredana Palvarini, Eugenia Quiros-
Roldan, Francesca Moretti, Luigi Leone, Andrea Patroni, Francesco 
Castelli, Diego Ripamonti, Andrea Tramarin,Giampiero Carosi, 
Modifi cations of health resource-use in Italy after the introduction of 
highly active antiretroviral therapy (HAART) for human immunode-
fi ciency virus (HIV) infection. Pharmacoeconomic implications in a 
population-based setting; Health Policy. 2003 Sep; 65 (3):261-7

76. Vijayaraghavan Arthi, Molly Bates Efrusy, Peter D. Mazonson, Os-
man Ebrahim, Ian M. Sanne, Christopher C. Santas; Cost-Effective-
ness of Alternative Strategies for Initiating and Monitoring Highly 
Active Antiretroviral Therapy in the Developing World; J AIDS 
2007 (46) 1, 

77. Yazdanpanah Y, Goldie SJ, Losina E, Weinstein MC, Lebrun T, Pal-
tiel AD, Seage GR 3rd, Leblanc G, Ajana F, Kimmel AD, Zhang H, 
Salamon R, Mouton Y, Freedberg KA; Lifetime cost of HIV care in 
France during the era of highly active antiretroviral therapy; Antivir 
Ther. 2002; 7 (4):257-66

 Aдрес за кореспонденция: 
 Генка Петрова
 Фармацевтичен факултет, МУ-София 
 1000, София, ул. “Дунав” №2

 тел.: +359 2 9236545; 
 е-mail: guenka_petrova@hotmail.com 

 Address for correspondence: 
 Guenka Petrova 
 Faculty of pharmacy, Medical University, Sofi a 
 2 "Dunav" str., 1000 Sofi a, Bulgaria

 рhone: +359 2 9236545; 
 е-mail address: guenka_petrova@hotmail.com 


	Pages from FINAL_br1-4_2012.pdf
	Pages from FINAL_br1-4_2012-11.pdf



