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Εισαγωγή: Η ανοσοθεραπεία αποτελεί μια θεραπεία που μειώνει τα συμπτώματα για τους
ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα. Παρά την ευρεία χρήση της ανοσοθεραπείας, η
οικονομική αξιολόγηση της ανοσοθεραπείας έναντι της συμπτωματικής θεραπείας δεν έχει
τεκμηριωθεί επαρκώς.
Σκοπός: Η διεξαγωγή μιας ανάλυσης κόστους – χρησιμότητας της υποδόριας ανοσοθεραπείας
(SCIT) έναντι της συμπτωματικής θεραπείας για αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα, στο πλαίσιο της
ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης. Οι συνέπειες των θεραπειών αξιολογήθηκαν από την οπτική
γωνία του πληρωτή και ο χρονικός ορίζοντας ορίστηκε στα 9 έτη.
Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο δέντρου απόφασης για να απεικονίσει τη φυσική εξέλιξη
και να αξιολογήσει το κόστος – χρησιμότητας των εναλλακτικών θεραπειών. Τα δεδομένα
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που λήφθηκαν υπόψη στο μοντέλο εξήχθησαν από
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και δημοσιευμένες μελέτες. Οι δαπάνες που ενσωματώθηκαν στο
μοντέλο αντικατοπτρίζουν το έτος 2020. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας πιθανοτήτων
για να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα και η διακύμανση στις παραμέτρους του μοντέλου.
Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια των 9 ετών, το συνολικό κόστος διαχείρισης των ασθενών για την
ανοσοθεραπεία και τη συμπτωματική θεραπεία ήταν 7,522€ και 10,230€ αντίστοιχα. Το μέσο
συνολικό κόστος ανά ασθενή για τη χρήση της ανοσοθεραπείας ήταν 2,091€. Το κόστος διαχείρισης
ανά ασθενή για την αλλεργική ρινίτιδα ήταν συγκριτικά χαμηλότερα για τους ασθενείς που έλαβαν
ανοσοθεραπεία (ανοσοθεραπεία: 3,403€ έναντι συμπτωματική θεραπεία: 5,633€). Παρόμοια
αποτελέσματα έδειξε η διαχείριση του αλλεργικού άσθματος (ανοσοθεραπεία: 2,028€ έναντι
συμπτωματικής θεραπείας: 4,597€). Η ομάδα ασθενών που έλαβε ανοσοθεραπεία έδειξε ανώτερα
αποτελέσματα τόσο όσον αφορά τη συνολική επιβίωση όσο και τα ποιοτικά σταθμισμένα έτη ζωής
σε σύγκριση με τη συμπτωματική θεραπεία.
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η ανοσοθεραπεία παρουσιάζει καλύτερη
αποτελεσματικότητα και παράλληλα είναι πιο οικονομική στη διαχείριση της αλλεργικής ρινίτιδας
και άσθματος. Για το λόγο αυτό η ανοσοθεραπεία είναι κυρίαρχη και δεσπόζει έναντι της
συνηθισμένης κλινικής πρακτικής για τη διαχείριση των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα.

