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ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА 
ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА  

К. Тодорова1, Зл. Димитрова2, М. Стефанова1 и С. Захариева3 
1СБАЛАГ ”Майчин дом” 

2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София  
3СБАЛЕНГ „Акад. Ив. Пенчев” 

Резюме. В това проучване се анализират научните публикации, посветени на фармакоико-
номическите анализи по време на бременност. Проследява се в исторически аспект възник-
ването и развитието на фармакоикономиката и потребността от приложение на комплексен 
фармакоикономически анализ. Въз основа на проведения преглед на специализираната ли-
тература се формулира заключението, че целта на фармакоикономическия анализ при бре-
менни жени с диабет е да се подпомогат регулаторните органи и финансовите институции 
при определяне на необходимите средства за лечение на захарния диабет в периода на бре-
менност с оглед предотвратяването на ембрио-феталните и неонаталните усложнения. 

Ключови думи: захарен диабет, гестационен захарен диабет, фармакоикономика 

PHARMACOECONOMICAL ANALYSIS OF DIABETES 
TREATMENT DURING PREGNANCY  

K. Todorova1, Zl. Dimitrova2, M. Stefanova1 and S.Zaharieva3  
1University Hospital ”Maichin Dom” 

2Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia 
3University Hospital „Acad. Iv. Penchev” 

Summary. In this study, there are analysed the scientific publications, dealing with pharmaco-
economical analysis during pregnancy. In historical aspect, the beginning and development of 
pharmacoeconomics and the necessity of application of complex pharmacoeconomical approach are re-
viewed. Based on the preformed review of the specialized literature, a conclusion is formulated that the 
aim of the pharmacoeconomical analysis in pregnant women with diabetes is to support the legislative 
authorities and the financial institutions in assessment of the necessary treatment costs of diabetes 
during pregnancy in order to be prevented the embrio-fetal and neonatal complications. 

Key words: diabetes, gestational diabetes, pharmacoeconomics 

Въведение 

Независимо от благоденствието на едно об-
щество, средствата за опазване на здравето му и 
особено за медикаментозно лечение на възник-
налите заболявания винаги ще надхвърлят нуж-
дите му. 
Неспирният ръст на цените за медицинска по-

мощ и нарастващите очаквания на пациентите, до-
ведоха до увеличаване на интереса на ръководите-
лите и на лицата, вземащи решения, към резулта-
тите от фармакоикономическите (ФИ) проучвания. 
По данни на Elixhаuser (1998) броят на ФИ из-

следвания от 1979 г. до 1996 г. се е увеличил 9 
пъти [9]. Две основни тенденции, наблюдавани 
както по света, така и в България, формират пот-
ребността от приложение на комплексен клини-
ко-икономически анализ в медицината:  

• растящата цена на медицинската помощ (за 
сметка на стареенето на населението, постоянната 
поява на все по-нови, скъпоструващи технологии и 
повишените очаквания на пациентите); 
• ограничените възможности за финансиране 

и/или нерационално използване на ограничените 
ресурси.  
Комплексният клинико-икономически анализ 

на резултатите от прилагането на медицинска 
намеса, придобил названието „фармакоикономи-
ка”, се е появил благодарение на развитието на 
две науки: икономика на здравеопазването и 
клинична епидемиология [2, 4].  
Първото документирано изследване в област-

та на икономиката на здравеопазването се отнася 
към XVII столетие, когато W. Petty оценява 
стойността на един човешки живот на 60-70 анг-
лийски фунта. 
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През XIX в. W. Farr пресмята икономическата 
изгода от медицинската помощ, оказвана на ра-
ботниците. Много по-късно този подход е усъ-
вършенстван и получава името „човешки капи-
тал”, но системен икономически анализ не се 
прилага в медицината до средата на ХХ в. 
Развитието на клиничната епидемиология и 

усъвършенстването на методите за оценка на 
ефективността и безопасността на медицинската 
намеса допринасят за появата и внедряването в 
клиничната практика на концепцията „медицина, 
основана на доказателства”.  
Развитието на „медицината, основана на дока-

зателства”, е свързано не толкова с индивидуал-
ното изследване на доказателствата, колкото с 
внедряването им на популационно ниво при взе-
мането на решения, свързани с провеждането на 
скринингови и профилактични програми или с 
въвеждането на нови терапевтични стратегии.  

Актуалност и значимост на фармакоиконо-
мическите анализи при бременни с диабет 

През годините на репродуктивна зрялост же-
ните имат по-големи медицински разходи в 
сравнение с мъжете. Разликата в изразходваните 
средства се определя от консумираните от жени-
те здравни разходи, свързани с медицинските 
грижи в периода на бременност и раждане и с 
лечението на свързаните с тях усложнения.  
Гестационият захарен диабет (ГЗД) въздейства 

върху здравето на жената за много кратък период 
от време, но може да има трайни неблагоприятни 
последици върху женското здраве на изключител-
но висока монетарна, хуманна и социална цена. 
Понякога в клиничната практика, както в кон-

кретния случай – съчетание на захарен диабет 
(ЗД) и бременност, и/или поради съображения от 
морално-етичен характер е трудно да бъдат про-
ведени рандомизирани клинични проучвания, 
сравняващи две терапевтични алтернативи [13]. 
В тези случаи за оценка на правилността на при-
ложеното лечение в помощ идват ФИ анализи. 
ГЗД и ЗД тип І при бременните, са областите, 

в които са провеждани най-малко ФИ проучва-
ния. До момента има проведени само три големи 
проучвания и те са в САЩ [10, 14, 19]. Те са с 
голяма перспективна стойност, защото предос-
тавят възможност за бъдеща профилактика на 
късните усложнения на диабета, особено при 
жени с предшестващ ГЗД. 
Съществуват обаче определени трудности при 

провеждането на ФИ проучвания при бременни 

жени с диабет. Те се свързват не само със спе-
цифичността на подгрупите, които съставляват 
популацията на диабетно болните бременни и с 
наличието на диабетни усложнения, но и с не-
предсказуемостта на индивидуалната прогресия 
на диабета и изхода на бременността [20]. 
Необходими са по-задълбочени проучвания, 

относно стойността на съпътстващата заболяе-
мост при бременни със ЗД тип 1, защото тя мо-
дулира болестния процес на диабета, на свърза-
ните с него усложнения, и определя по-високата 
цена на лечението, като причинява ранна инва-
лидизация и/или смърт. 
Съществува необходимост от задълбочаване на 

ФИ проучвания при жени с предшестващ ГЗД от-
носно възможностите за контрол на рисковите фак-
тори за диабет и спестяване на средства от превен-
цията на ЗД тип 2, както и от разработване на спе-
цифична методология за моделиране на ФИ ана-
лизи на бременните с диабет. Тази методология 
трябва да фокусира разходите за лечение на диабета 
през периода на бременността и отчетените клинич-
ни, хуманистични и икономически резултати [9]. 
Проучванията трябва да отговорят на въпро-

сите дали допълнителната стойност на лечението 
е свързана с промяна в качеството на живот и 
съществуват ли допълнителни ползи от лечение-
то, свързани с възможността за превенция на 
късните усложнения при майката и при плода?  
Всички тези нерешени проблеми определят 

актуалността и значимостта на приложението на 
ФИ анализи на лечението на ЗД в период на 
бременност. 

Клинично значение на фармакоикономи-
ческите анализи в периода на бременността 

Същността на ФИ проучвания според Torrance 
е да идентифицират, определят и съпоставят 
себестойността на консумираните ресурси и 
резултатите от фармакотерапията и медицинско-
то обслужване [4]. 
Целта на ФИ изследванията през бременност-

та е определянето на здравните разходи за най-
успешна профилактика или лечение на всяка 
бременна. ФИ анализите обединяват оценката на 
здравния изход като краен резултат, изразходва-
ната монетарна стойност на лечението и придо-
битата допълнителна клинична ефективност. 
Съществуват различни модели за ФИ анализи, 

но най-често използвани в акушерската практика 
са анализът на разходи–ефективност (сost/ 
еffectiveness) и разходи–полезност (Сost/Utility). 
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Най-простият и най-често прилаган метод в 
клиничната практика е анализът на общите раз-
ходи. Той определя само разходната стойност на 
предложените терапевтични стратегии. За него 
Eisenberg постулира ”ако новото лечение има по-
ниска стойност и по-добър или равен изход в 
сравнение с алтернативното лечение, това е ре-
шение, но ако алтернативното лечение доминира 
с по-ниската си стойност и с по-добрия си изход, 
това вече е състезание” [9]. 
Като продължение на този анализ е анализът 

разходи–минимизиране, който сравнява стойността 
на две лечебни стратегии с еднаква ефикасност. 
Според Gardner този анализ не фокусира внимани-
ето на изследователите към подобряване на кли-
ничната ефективност, а само сравнява еквивалент-
ната ефикасност на двете лечебни стратегии, с 
което помага да се намалят разходите за лечение 
[13]. Използва се за определянето на най-
икономичното лечение сред различни алтернативи 
с еднакъв профил на ефикасност и безопасност.  

Инкременталният анализ разходи–ефектив-
ност е от най-често използваните, защото сравнява 
лечебни алтернативи с различен профил на ефи-
касност и безопасност. При него разходите се из-
числяват в парична стойност, а резултатите се оце-
няват от клинична гледна точка (спад в стойността 
на HbA1-c и др.). Този анализ измерва нетната 
стойност на осигуреното лечение, отчитайки както 
разходите, така и спестяванията от тях и акцентира 
върху клиничния изход на лечението [17, 18]. В т. 
нар. анализ на доживотните разходи–ефектив-
ност резултатите се измерват като добавени годи-
ни живот, спечелени с новото лечение. 
Romano (1995) анализира икономическите 

ползи от засилена употреба на храни, богати на 
фолиева киселина. Той установява значително 
спестяване на средства от ненастъпили неона-
тални усложнения и вродени дефекти след кон-
сумацията на храни, богати на фолати. Годиш-
ните спестени средства в САЩ по данни на съ-
щото проучване, варират между $94 млн. (след 
прием на храни с ниско съдържание на фолиева 
киселина – 140 µg) и $252 млн. (след прием на 
храни с високо съдържание на фолиати – 350 µg). 
Съотношението цена/полза е 4.3 (след консума-

ция на храни с ниско съдържание на фолати) и 6.1 
(за храни с високо съдържание на фолиати) или 
срещу $1, изразходван за насърчаване на приема 
на фолиева киселина, се спестяват между $4-6 [8]. 

Анализът разходи–полезност определя стой-
ността на вложеното лечение и на придобитата 

полза от него. Тук разходите се измерват в па-
рични стойности, а резултатите от клинична 
гледна точка – в емпирични мерни единици, на-
речени добавени години качествен живот. Тази 
мерна единица включва в себе си както количес-
твото, така и качеството на живота. Тя отразява 
клиничните и хуманистичните резултати и поз-
волява директно сравнение на придобитата пол-
за след лечението на различни заболявания. Пред-
почитана лечебна алтернатива е тази с най-нисък 
разход за спечелена година качествен живот. 

Анализът разходи–полза отчита разходите и 
печалбите от дадено лечение, измерени в па-
рични стойности. Бъдещите разходи и печалби се 
дисконтират към тяхната настояща стойност. Въп-
реки че се смята за най-добрия икономически ана-
лиз, неговото приложение във ФИ и здравеопазва-
нето като цяло е ограничено поради трудностите 
да се измерят в парични стойности здравните ре-
зултати и животът на пациентите. 
Lightwood проучва и анализира чрез метода 

разходи–ефективност програмата за отказване от 
тютюнопушене в САЩ през 1999 г. и установя-
ва, че годишното намаление на честотата на пу-
шачките с 1% намалява годишния брой ражда-
ния на деца с ниско телесно тегло с 1300. Моне-
тарната стойност на получената полза е изразена 
в спестените $21 млн. от директни медицински 
разходи през първата постпартална година и 
$473 млн. през следващите седем години [9]. 

Резултати от проведените ФИ анализи при 
бременни жени с диабет  

Фармакоикономически анализ на профи-
лактичните програми за планиране на бре-
менност. Три ФИ проучвания с проспективен ха-
рактер на Schefter и сътр. (2003), Elixhauser и сътр. 
(1993) и Herman и сътр. (2002) анализират полу-
чената придобита полза от предварително пла-
нираната бременност при жени със ЗД [8, 9, 10]. 
Авторите на трите проучвания сравняват израз-

ходваните за планиране на бременността средства 
с цел предотвратяване на неблагоприятни майчини 
и неонатални усложнения със средствата, израз-
ходвани за лечение на същите усложнения при 
жени с непланирана бременност. Резултатите на 
Elixhauser показват, че допълнителните разходи, 
свързани с преконцепционните грижи, се уравно-
весяват със спестените пари, неотклонени за лече-
ние на нежелани майчини или неонатални услож-
нения и възлизат на $2000, спестени за една жена. 
Съотношението разход/печалба е $1.86, или всеки 
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долар, изразходван за преконцепционна програма, 
добавя печалба от 0.86 долара [9]. 
Фармакоикономически анализ на алтерна-

тивното раждане. В сравнение със здравите 
бременни, бременните жени с диабет са с 5 пъти 
по-висока средна цена на болнично лечение. 
Стойността на болничното лечение на бремен-
ните с диабет ще продължи да нараства поради 
по-честите оперативни раждания и постпартални 
възпалителни усложнения, които изискват по-
продължителен болничен престой [20]. 
Децата, родени от майки с диабет, са с приблизи-

телно 2 пъти по-продължителен болничен престой. 
Две последователни проучвания на Grobman 

(2000) и Chung (2001) сравняват медицинските 
разходи за родилки с диабет [8]. 
Стойността на извършените цезарови сечения 

(за 100 000 жени) е $179 млн. Профилактиката 
чрез цезарово сечение на едно значимо неона-
тално усложнение би струвала на обществото 
2.4 млн. долара и се равнява на стойността на 
1600 профилактични цезарови сечения. Проуч-
ването на Chung установява нарастваща възмож-
ност за успешно вагинално раждане при жени с 
отличен метаболитен контрол на диабета. Кое-
фициентът на отношението разходи–ефективност 
от 0.7 отразява по-голямата икономическа полза 
на нормалното вагинално раждане [8, 15]. 
Фармакоикономически анализ на лечението 

на деца с вродени аномалии. Witzman и сътр. 
през 1992 г. проучват икономическата стойност на 
лечението на деца с конгенитални аномалии и 
установяват приблизително еднакво висока соци-
ална цена. Най-висока е общата стойност на лече-
нието на вродените сърдечни аномалии ($294 000), 
отворените дефекти на централната неврална тръ-
ба ($290 000) и диафрагмалната херния ($250 000). 
Цената на живот на едно дете с детска церебрална 
парализа възлиза на $503 000 [8]. 
Фармакоикономически анализ на диагно-

зата и лечението на жени с гестационен диа-
бет. По-голяма част от проучванията в областта 
на ГЗД са фокусирани върху разходи–ефектив-
ност на скрининговите програми при жени с раз-
лични рискови фактори за ГЗД. Консенсусното 
ФИ становище на изследователите е извършване 
на масов скрининг за ГЗД. Само така ще бъдат 
спестени реални средства, които могат да се из-
разходват за лечение на специфичните усложне-
ния на майката и детето при жени с късно- и/или 
недиагностициран ГЗД.  

Фокус върху превантивните фармакоиконо-
мически проучвания при бременни жени с ГЗД. 
Бременните жени с ГЗД са с висок риск от бъдещо 
развитие на ЗД тип 2. Повече от 50% от жените с 
предшестващ ГЗД развиват истински диабет в 
следващите 10-20 години от своя живот [6]. 
Gregory представя икономически модел за 

спестяване на средства след намаление на често-
тата на изява на ЗД тип 2 при жени с предшест-
ващ ГЗД. Той допуска, че честотата на прогресия 
на ЗД тип 2 е константа и е 6.7% на година за 
бъдещ десетгодишен период. Установената 
средна годишна стойност на лечението на ЗД 
тип 2 за 1990 г. е 2834 долара (с дисконтиране от 
5%). Посочените разходи могат да бъдат спесте-
ни чрез превенция на ЗД тип 2. За целта той пред-
лага модел на целева превантивна стратегия за 
всички жени с предшестващ ГЗД, чиято общата 
стойност възлиза на $31.0 (за една жена), като от 
тях $29.0 ще бъдат изразходвани за консултация с 
диетолог и $2.0 – за кръвнозахарен мониторинг. 

Нерешени проблеми – поглед към бъдещето  

Най-голямата методологична трудност на ФИ 
изследванията произлиза от индивидуалното 
отношение на изследователите към проучвания 
проблем. Ако в миналото изборът на методоло-
гия се е свързвал с въпроса какъв да бъде анали-
зът, днес основният въпрос, вълнуващ изследо-
вателите, е каква е значимостта на анализа за 
вземане на решения от различен характер и от 
различни гледни точки. 
Изборът на гледната точка е водещ принцип 

при извършване на ФИ анализи. Тя определя 
избора на анализа и избора на съответните раз-
ходи и последствия. Най-всеобхватният вид ана-
лиз е този от гледна точка на обществото, където 
са включени всички гледни точки по отношение 
на разходите и последствията. Поради аналитич-
на яснота Elixhаuser [9] препоръчва и гледната 
точка на застрахователя, защото е трудно да бъ-
дат измерени всички индиректни разходи, като 
транспорт, отсъствие от работа или последиците 
на психичния стрес, както и на прояви от психо-
емоционален характер – напр. далечните последи-
ци на хипергликемията през бременността върху 
качеството на живот на майката или върху инте-
лектуалното развитие на детето [3, 7]. 
Glazener и Goldberg акцентират върху факта, 

че стойността на всяко лечение следва да се оп-
ределя не само от неговата директна монетарна 
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стойност, но и от ценността на неговата научна, 
морална и етична значимост за обществото, ле-
каря, пациента и неговите близки. Тогава ФИ 
анализ би имал не само икономическа, но и до-
казателствена и подпомагаща стойност при взе-
мането на решения [16, 17]. 

Заключение 

Целта на ФИ анализ при бременни с диабет е да 
подпомогне регулаторните органи и финансовите 
институции при определянето на необходимите 
средства за лечение на захарния диабет в периода 
на бременността. Те са базирани на съвременните 
методи на комплексна клинико-икономическа 
оценка. Интерпретацията на резултатите зависи от 
позицията, избрана от изследователя, но с основна 
насоченост към ползите за обществото. 

Изводи 

1. ГЗД и ЗД през бременността са областите, за 
които са провеждани малък брой ФИ анализи. До 
момента не съществува един общоприет модел за 
ФИ анализ на ЗД през периода на бременност. 
2. Повечето ФИ проучвания анализират и 

обобщават разходите, изразходвани за лечение 
на ембрио-феталните и неонатални усложнения. 
Няма ФИ проучвания при бременни с диабет, 
които да анализират разходите за лечение на 
майчините усложнения през бременността при 
жени с планирана и непланирана бременност.  
3. В областта на ГЗД преобладават ФИ анализи 

на стойността на скрининговите програми. Значи-
телно по-малък е броят на проведените ФИ проуч-
вания за стойността на различните алтернативи на 
лечение и поведение на жени с ГЗД. 
4. Няма проведени ФИ анализи, свързани с 

промяна в качеството на живот на жени с ГЗД. 
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