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چکیده
مقدمه :فنیل کتونوری بیماری است که در صورت شناسایی نشدن بهموقع ،صدمات جبرانناپذیری بر سالمت نوزاد
خواهد گذاشت .به همین منظور ،برای کاهش بار بیماری و عوارض ناشی از آن در اغلب کشورهای دنیا ،از جمله کشور
ایران ،طرح غربالگری نوزادان اجرا میشود .در این راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی اجرای برنامه ملی
غربالگری بیماری فنیل کتونوری نوزادان در استان همدان است.
روش پژوهش :به منظور بررسی نسبت فایده به هزینه ،با استفاده از الگوی درخت تصمیمگیری هزینههای انجام
غربالگری و هزینههای درمان بیماران غربالگری نشده مبتال به عقبماندگی ذهنی محاسبه و مقایسه شد .همچنین ،برای
بررسی اثربخشی این برنامه ،ضریب هوشی پانزده بیمار شناساییشده در برنامه غربالگری طی سالهای  1392و  1393با
پانزده کودک سالم از طریق آزمونهای وکسلر مقایسه شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16آزمون شد.
یافتهها :هزینههای درمان بیماران شناساییشده بهوسیله برنامه غربالگری و بیماران غربالگری نشده ،به ترتیب ،مبلغ
000ر152ر 324ریال و 000ر 138ر 337ریال است .بنابراین ،اجرای برنامه غربالگری فنیل کتونوری برای هر بیمار باعث
صرفهجویی مبلغ 000ر786ر 12ریال در هزینهها میشود .همچنین ،در راستای ارزیابی اثربخشی برنامه غربالگری،
مشخص شد که بیشتر کودکان گروه مورد آزمون ( 87درصد) دارای بهره هوشی متوسط و بیشتر کودکان گروه شاهد
دارای بهره هوشی تقریباً باال ( 60درصد) و باال ( 27درصد) بودند.
نتیجهگیری :اجرای برنامه غربالگری فنیل کتونوری سودمند و اثربخش است؛ به نحوی که ،ضمن صرفهجویی در
هزینههای درمان این بیماری  ،در حفظ ضریب هوشی بیماران شناسایی شده و تحت درمان قرار گرفته بسیار مؤثر است
و از بروز عقبماندگی ذهنی جلوگیری میکند.
واژههای کلیدی :برنامه ملی غربالگری نوزادان ،عقبماندگی ذهنی ،فنیل کتونوری ،هزینه-اثربخشی.

 .1دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (رایانامه)vahidniazipour@gmail.com :
 .2دانشیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول؛ رایانامه:
Alimohamadzadeh@iautmu.ac.ir؛ دورنگار)021-77009848 :
 .3استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (رایانامه)Sm_hosseini@iau-tnb.ac.ir :
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مقدمه

کتونوری از طریق غربالگری ،شروع رژیم درمانی و
تحت کنترل درآوردن سطح فنیلآالنین سرم ،در

فنیل کتونوری نوعی بیماری متابولیک با الگوی وراثت

جلوگیری از عوارض برگشتناپذیر مغزی اهمیت

اتوزوم مغلوب است و در صورتیکه بهموقع درمان

ویژهای دارد ( .)2همانطور که بیان شد تشخیص ندادن

نشود میتواند منجر به آسیبهای جبرانناپذیر مغزی،

بهموقع بیماری از طریق غربالگری ،مشکالت

عقبماندگی ذهنی و اختالالت شناختی شود ( .)1فنیل

جبرانناپذیری مانند بروز مشکالت عاطفی ،روحی و

کتونوری به علت کمبود یا نبود آنزیم فنیل آالنین

روانی برای کودکان و خانواده آنها به وجود خواهد

هیدروکسیالز در کبد ایجاد میشود .در نتیجه ،این

آورد و به سبب تحمیل محدودیت رژیم غذایی و تغذیه

نقص آنزیمی فنیل آالنین به تیروزین تبدیل نمیشود و

نامتعارف به کودک و خانواده ،اجرای رژیم غذایی را

سطح فنیل آالنین در خون افزایش مییابد .نوزادان مبتال

برایشان بسیار سخت و زجرآفرین میکند (.)3

به فنیل کتونوری در بدو تولد نرمال هستند اما در

ساالنه در حدود تعداد  7/6میلیون کودک مبتال به

صورت تشخیص ندادن بهموقع بیماری ،به علت رسوب

ناهنجاری ژنتیکی یا مادر زادی شدید در دنیا متولد

فنیل آالنین در مغز ،بروز عقبماندگی ذهنی شدید

میشوند و  90درصد این تولدها در کشورهای با درآمد

(ضریب هوشی  )30در سال اول زندگی آنان

کم اتفاق میافتد .اغلب عالئم بیماریهای متابولیکی از

اجتنابناپذیر است .افزون بر این ،درگیری سیستم

همان روزهای اول ظاهر میشود اما گاهی این عالئم

عصبی مرکزی موجب بروز تشنج و میکروسفالی

خفیف بوده و از نظر دور میماند .در نتیجه ،تشخیص

پیشرونده در این بیماران میشود .با توجه به شیوع این

بیماری برای ماهها و حتی سالها به تعویق میافتد (.)4

ناهنجاریها در ایران ،شناسایی نشدن بیماری کودک

در حالیکه در آمریکا حدود شش میلیون نفر از

در سال اول تولد و شروع نکردن درمان بهموقع موجب

ناهنجاری مادرزادی رنج میبرند ،در ایران با وجود

میشود ظرفیت ضریب هوشی کودک تا  50درصد

جمعیتی کمتر از یک چهارم کشور آمریکا ،آمار

کاهش یافته و درمان وی در آینده با مشکالت بیشتری

معلولین با تعداد معلولین آمریکا برابر است .بروز

روبرو شود .همچنین ،ضایعات شدید مغزی،

بیماری فنیل کتونوری همراه با افزایش مداوم فنیل

عقبماندگی ذهنی ،فلجهای عضالنی ،مشکالت

آالنین خون بین یک در  3000تا  6000برحسب کشور

کبدی ،سنگهای ادراری ،نارساییهای چشمی مانند

متفاوت است .در ایران بر اساس نتایج برنامه غربالگری

آبمروارید و آبسیاه و بیماریهای قلبی از دیگر

نوزادان ،یک در  8000است .بیماری اتوزوم مغلوب

عوارضی هستند که عالوه بر کاهش کیفیت زندگی

است و با افزایش ازدواجهای خویشاوندی احتمال

نوزاد و خانواده ،بار مالی سنگینی نیز بر دوش خانوادهها

شیوع آن افزایش مییابد .طرح غربالگری نوزادان برای

و کشور تحمیل میکند .تشخیص بیماری فنیل

جلوگیری از چنین پیشامدهایی در بیشتر کشورهای
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پیشرفته دنیا در حال اجرا است و در کشورهای در حال

است که به یکی از دغدغههای اصلی مدیران و

توسعه نیز در حال گسترش است ( .)4تشخیص بیماری

تصمیمگیران تبدیل شده است ( .)8از اینرو ،در

فنیل کتونوری با نمونهگیری از پاشنه پای نوزادان و به

پژوهش حاضر هدف بررسی اثربخشی اجرای برنامه

کمک کاغذ گاتری انجام میشود .البته ،برای تشخیص

ملی غربالگری بیماری فنیل کتونوری و هزینههای

قطعی بیماری ،آزمایش غربالگری مثبت باید با

مستقیم انجام آن در استان همدان است.

اندازهگیری سطح خونی فنیل آالنین و تیروزین تأیید

در راستای دستیابی به هدف پژوهش ،در ادامه به

شود ( .)5در صورت تشخیص فنیل کتونوری در نوزاد،

مرور مبانی نظری پژوهش و خالصهای از نتایج

باید رژیمی با محدودیت فنیل آالنین بهمحض تشخیص

پژوهشهای انجام شده در زمینه پژوهش حاضر

شروع شده و حداقل تا دهسالگی رعایت شود .درمان

پرداخته میشود .سپس ،روش انجام پژوهش شرح داده

نوزاد مبتال به فنیل کتونوری باید در کمتر از یک هفته

خواهد شد و یافتههای حاصل از انجام پژوهش ارائه

پس از تولد آغاز شود تا از افزایش سطح خونی فنیل

میشود.

و

آالنین جلوگیری شود .از اینرو ،تشخیص سریع این

محدودیتهای آن ارائه خواهد شد.

سرانجام،

نتیجه

انجام

پژوهش

بیماری در اولین روزهای زندگی اقدامی اساسی است
( .)6بعد از تشخیص این بیماری باید سطح خونی فنیل

مبانی نظری

آالنین بهطور مداوم بهویژه در دوران شیرخوارگی

فنیل کوتونوری نوعی بیماری سوخت و سازی و

سنجیده شود تا از بروز عوارض آن جلوگیری شود (.)7

ژنتیکی است که به علت کمبود یا نبود آنزیم فنیل

سالمتی حق همه مردم است و باید به عنوان اولویت

آالنین هیدروکسیالز ،اسید آمینه فنیل آالنین به

در تصمیمهای سیاستگذاران در هر جامعهای مدنظر

تیروزین تبدیل نمیشود و باعث افزایش فنیل آالنین در

قرار گیرد اما برای تأمین سالمت افراد جامعه بدون

خون به ویژه در مغز میشود .از آن جا که تیروزین

شک به منابع نیاز است و برای این منظور باید هزینه

پیشساز انتقال دهندههای عصبی چون سروتونین،

شود .از شاخصهای مهم در پذیرش هر برنامه بهداشتی

دوپامین و نوراپی نفرین است ،کمبود آن باعث ایجاد

درمانی ،توجیهپذیر بودن نسبت فایده به هزینه و

اختاللهای عصبی ،شناختی و اجرایی در مغز میشود.

اثربخشی آن است ( .)2ارائه درست ،اصولی و بهموقع

مهمترین نشانههای بالینی این بیماری ،کمتوانی ذهنی،

خدمات بهداشتی و درمانی ،یکی از جلوههای حقیقی

میکرو سفالی ،اختاللهای رفتاری ،تشنج ،سفتی

و راستین عدالت اجتماعی است .برای تحقق این هدف،

اندامها ،بیقراری ،ناآرامی ،بیش فعالی ،اگزما و پوست

توجه کامل به ابعاد اقتصادی آن اهمیت فراوانی دارد.

و موی روشن است .در صورتی که بیماری قبل از هفته

رشد روزافزون هزینههای نظام سالمت در سراسر دنیا،

سوم پس از تولد تشخیص داده شود و نوزاد پیش از

بهویژه هزینههای بخش تشخیص و درمان ،به حدی

یک ماهگی مورد تغذیه درمانی و مراقبتهای الزم
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قرار گیرد ،نشانههای ناشی از بیماری کاهش مییابد

هزینه-اثربخشی

( .)9به نحوی که ،در صورت تشخیص به موقع بیماری

یکی از روشهای ارزیابی هر برنامه بهداشتی از بُعد

و رعایت رژیم غذایی با محدودیت فنیل آالنین میتوان

اقتصادی محاسبه میزان اثربخشی آن است .با وجود

از ایجاد عقب ماندگی ذهنی در این بیماران جلوگیری

تفاوت خدمات بهداشتی درمانی از نظر ماهیت و

کرد اما در صورتی که بیماری به موقع تشخیص داده

جنبههای انسانی با سایر خدمات ،نیاز روز افزون جامعه

نشود و اقدامات درمانی الزم با تأخیر انجام شود این

به خدمات بهداشتی-درمانی و محدودیت منابع و

بیماری منجر به کندی روانی-حرکتی و اختالل

امکانات موجب ضرورت توجه به بُعد اقتصادی

یادگیری در بیماران میشود ( .)4از این رو ،بر انجام

برنامهریزی میشود (.)14

غربالگری نوزادان به منظور تشخیص این بیماری در

از نظر اقتصادی بین «منفعت» با «اثربخشی» تفاوت

روزهای سوم تا پنجم پس از تولد تأکید میشود (.)10

وجود دارد« .منفعت» شامل نتایجی است که با پول
اندازهگیری میشود اما «اثربخشی» یا «اثر» بر نتایجی

غربالگری فنیل کتونوری

داللت دارد که با مقیاس غیرپولی سنجیده میشود،

برنامه ملی غربالگری فنیل کتونوری ،یکی از

مانند تعداد افراد نجات یافته از مرگ در یک برنامه

برنامههای طب پیشگیری است .این برنامه مانند برنامه

بهداشتی ( .)14در این پژوهش به منظور شناسایی میزان

واکسیناسیون ،کوششی برای حفظ سالمت همه کودکان

اثربخشی برنامه غربالگری از مقیاس هوشی وکسلر

در معرض خطر است ( .)11در دستورعمل کشوری

استفاده میشود .اولین مقیاس هوشی وکسلر در سال

غربالگری فنیل کتونوری هدف کلی انجام غربالگری

 1939بهمنظور سنجش هوش بزرگساالن منتشر شد.

کاهش بار بیماری فنیل کتونوری و اهداف اختصاصی

آزمون هوش وکسلر برای سنجش هوش کودکان

آن کاهش بروز بیماری ،کاهش معلولیت جسمی،

پیشدبستانی بین سنین چهار تا شش سال تدوین شده

کاهش عقبماندگی ذهنی و کاهش صدمه به خانواده به

است .فرم تجدیدنظرشده آن امکان اندازهگیری هوش

عنوان واحد زیر بنای اجتماع ذکر شده است (.)12

کودکان سه تا هفت سال را نیز فراهم کرده است.

برای تشخیص بیماری فنیل کتونوری باید آزمایش

آزمون مقایسه هوش وکسلر برای سنجش هوش

خون انجام شود تا مشخص شود که آنزیم فنیل آالنین

کودکان پیشدبستانی دارای تعدادی خرده آزمون

هیدروکسیالز در بدن نوزاد وجود دارد یا نه؟ اگر نتیجه

است که به صورت دو مقیاس هوش کالمی و هوش

آزمایش منفی باشد یعنی کودک سالم است و آنزیم

عملی گروهبندی شده است .برخی از ویژگیهای به

یاد شده در بدن وی وجود دارد اما در صورتی که

کار رفته در این آزمون موجب شده است که اجرای

آنزیم در بدن نوزاد وجود نداشته باشد ،نتیجه مثبت و

آن برای کودکان خردسال آسانتر باشد (.)15

کودک به بیماری فنیل کتونوری مبتال است (.)13

اجرای برنامه کشوری غربالگری مستلزم صرف
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هزینههای متعدد و زیادی از جمله هزینههای هماهنگی،

هانچر و همکاران در سال  2014هزینه-فایده

انجام آزمایشها و پیگیریهای بعد از تشخیص است.

غربالگری کمبود هایپر فنیل آالنین میا را در کشور

با توجه به محدود بودن منابع بهداشتی کشور ،بررسی

هنگکنگ بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

میزان هزینه-فایده و اثربخشی هر طرح بهداشتی برای

که هزینه ساالنه غربالگری برای هر نفر مبلغ

اولویتبندی طرحها و مصرف بهینه بودجه بهداشتی

801ر342ر 1دالر و هزینههای درمانی برای هر نفر مبلغ

کشور امری بدیهی است .چرا که ،بر اساس نتایج

232ر663ر 2دالر است .طبق یافتههای مطالعه هانچر و

حاصل از آن میتوان مقرون به صرفهترین تصمیم را به

همکاران ،با انجام دادن غربالگری در سال مبلغ

منظور مصرف بهینه از منابع مالی موجود اتخاذ کرد و

968ر234ر 1دالر در هزینههای هر فرد صرفهجویی

از هدر رفتن بودجه سالمت کشور جلوگیری کرد

میشود (.)18
رامالهو و همکاران در سال  2014اثربخشی برنامه

(.)11

غربالگری فنیل کتونوری در ایالت سرگیپ برزیل را
پیشینه پژوهش

ارزیابی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که انجام

گراس و همکاران در سال  2017با استفاده از پالس

غربالگری افزون بر بهبود کیفیت زندگی نوزادان،

اوکسی متری هزینه-اثربخشی غربالگری نوزادان دچار

موجب کاهش هزینههای درمان بیماران نیز میشود.

بیماری قلبی مادرزادی را ارزیابی کردند .نتایج پژوهش

بنابراین ،غربالگری فنیل کتونوری نوزادان هزینه کمتر

آنان نشان داد که برنامه غربالگری نوزادان دچار بیماری

و اثربخشی بیشتری دارد (.)19

قلبی موجب صرفهجویی  12هزار دالری در هزینههای

لورن و همکاران با استفاده از طیفسنجی حجمی

هر سال زندگی فرد میشود اما این هزینهها شامل

در کشور کانادا هزینه-اثربخشی انجام غربالگری

هزینههای درمان آینده بیماران نمیشود .بر اساس این

نوزادان برای بیش از  21نارسایی متابولیک ارثی را

نتایج برنامه از اثربخشی نسبی برخودار است (.)16

بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که استفاده

دینگ و همکاران هزینه-فایده و اثربخشی

از فنآوری جدید غربالگری برای بیماری فنیل

غربالگری نوزادان دچار نقص سیستم ایمنی را در سال

کتونوری به ازای هر سال زندگی ،موجب کاهش

 2016در ایالت واشنگتن تحلیل کردند .نتایج پژوهش

000ر500ر 5دالر در هزینههای درمان میشود .افزون

آنان نشان داد که با انجام غربالگری نوزادان به ازای هر

براین ،یافتههای پژوهش لورن و همکاران حاکی از آن

سال زندگی در هزینههای فرد 311ر 35دالر صرفه

بود که ضریب هوشی بیمارانی شناسایی شده از طریق

اقتصادی ایجاد میشود .بر اساس این نتایج غربالگری

غربالگری نسبت به سایر بیماران ،بسیار باال است.

نوزادان دچار نقص سیستم ایمنی از نظر اقتصادی

بنابراین ،انجام غربالگری فنیل کتونوری اثربخشی

سودمند و اثربخش است (.)17

زیادی دارد و مقرون به صرفه است (.)20

160

مجله حسابداری سالمت ،سال نهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،24پاییز و زمستان 1399

وحید نیازیپور ،دکتر خلیل علی محمدزاده و دکتر سید مجتبی حسینی

گیلهود و همکاران پژوهشی با عنوان «ارزیابی

حاتم و همکاران پژوهشی با عنوان «تحلیل هزینه-

اقتصادی غربالگری نوزادان بـرای بیماریهای فنیل

مطلوبیت برنامه غربالگری نوزادان مرتبط با بیماری فنیل

کتونوری و کمکاری مادرزادی تیروئید» در استرالیا

کتونوری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز» در سال

انجام دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که غربالگری

 1393انجام دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که در

بهموقع سبب جلوگیری از ابتالی فرد به عقبماندگی

صورت اجرای برنامه غربالگری فرد به عقبماندگی

ذهنی میشود و اجرای این برنامه اثربخشی مطلوبی

ذهنی شدید دچار نمیشود و به ازای هر بیمار در سال

دارد و مقرون به صرفه است (.)21

معادل 386ر 3دالر در هزینه صرفهجویی میشود که

ظفرمحتشمی و همکاران پژوهشی با عنوان «بررسی
اپیدمیولوژیک بیماری فنیل کتونوری در سال  1395در

حاکی از هزینه-اثربخشبودن غربالگری فنیل
کتونوری است (.)4

استان لرستان» انجام دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

بدیعی و همکاران در سال  1393میزان شیوع

که غربالگری نوزادان از نظر ابتال به فنیل کتونوری

بیماری فنیل کتونوری در نوزادان متولد شده در

ضروری است و باید در روزهای سوم تا پنجم پس از

شهرستان تربت حیدریه را بررسی کردند .نتایج پژوهش

تولد انجام شود (.)22

آنان حاکی از آن بود که میزان بروز بیماری معادل یک

مصدقراد و همکاران پژوهشی با عنوان «تحلیل

مورد در هر 697ر 3تولد زنده است و میزان فنیل

هزینه-منفعت مداخالت بهداشتی :یک مرور انتقادی»

کتونوری در نوزادان شهرستان تربت حیدریه نسبت به

در سال  1395انجام دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد

میانگین کشوری باال است (.)25

که پژوهشهای تحلیل هزینه-منفعت مداخالت

یاراحمدی و همکاران در پژوهشی اثربخشی اجرای

بهداشتی در حال افزایش است و این مداخالت میتواند

برنامه ملی غربالگری بیماری مادرزادی کمکاری

موجب استفاده بهینه از منابع محدود بخش سالمت به

تیروئید نوزادان در ایران را بررسی کردند .نتایج

منظور ارتقای سالمت مردم شود (.)23

پژوهش آنان نشان داد که برنامه غربالگری ملی

حسام و همکاران پژوهشی با عنوان «تحلیل هزینه-
اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین به

کمکاری تیروئید نوزادان بسیار اثربخش است و باعث
صرفهجویی در هزینهها میشود (.)11

منظور پیشگیری از بیماری ایدز در معتادان تزریقی»
انجام دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که با توجه به

روش پژوهش

متفاوت بودن نتایج پژوهش باید در مورد استفاده از این
داروها در سطح منطقهای و ملی احتیاط شود و

پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی تحلیلی است که

تصمیمگیری در ارتباط با این موضوع نیاز به مطالعه و

بهصورت مقطعی انجام شده است .در این پژوهش

بحث بیشتری دارد (.)24

688ر32

نوزاد

هزینههای

غربالگری

همه
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غربالگریشده طی سالهای  1392و  1393در استان

مرحله ،پایایی برآوردها بهطور قاطع به کیفیت دادهها

همدان بررسی شد .این مطالعه با استفاده از الگوی

بستگی دارد و هر سوگیری در دادهها باعث سوگیری

درخت تصمیمگیری ،هزینه-اثربخشی انجام غربالگری

در نتیجه الگوسازی میشود ( .)4در نمودار شماره ،1

بیماری فنیل کتونوری را ارزیابی میکند .درخت

درخت تصمیمگیری برنامه غربالگری نوزادان برای

تصمیمگیری به اتخاذ بهترین تصمیم (حداقل از بین دو

بیماری فنیل کتونوری ترسیم شده است.

مداخله) در زمان تصمیمگیری کمک میکند .اولین

در قسمت مربوط به هزینهها ،کلیه هزینههای

گام در ساخت درخت تصمیمگیری ،تعریف روشن

مستقیم انجام غربالگری نوزاد و درمان بیمار پرداخت

مرزهای تعیینشده تجزیه و تحلیل و ساختار اصلی

شده به وسیله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درخت تصمیم است .گام بعد ،محاسبه و ترسیم همه

درمانی استان همدان ،هزینههای انجام شده به وسیله

برآوردهای احتمالی و ارزشگذاری تمام نتایج برای

بیمار و سازمانهای بیمهگر ،محاسبه شد و با هزینههای

هزینهها و خروجیها در پایان هر مسیر است .در این

مستقیم درمان بیماران مبتال در صورت انجام ندادن

سالم
غربالگری نشدن

مبتال

تولد نوزاد

تشخیص بالینی

نبود هیپر فنیر آالنیمی

نبود هیپر فنیل آالنیمی

غربالگری

هیپر فنیر آالنیمی

نبود هیپر فنیل آالنیمی

آزمایش مجدد
هیپر فنیل آالنیمی

نمونه مجدد
بیمار

نمودار  :1درخت تصمیمگیری برنامه غربالگری نوزادان برای بیماری فنیل کتونوری
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غربالگری مقایسه شد .شایان ذکر است در این پژوهش

هوشی کلی را مشخص میکند بلکه بهره هوشی کالمی

هزینههای غیرمستقیم از جمله مرگ و میر در محاسبات

و بهره هوشی عملی را نیز اندازهگیری میکند.

لحاظ نشده است .بهای خدمات ارائهشده برنامه

مقیاسهای وکسلر از دو بخش تشکیل شده است .یک

غربالگری فنیل کتونوری بر اساس تعرفههای سالهای

بخش شامل سؤالهای مرتبط با درک زبان یا استفاده

 1392و  1393دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

از زبان به شکلهای مختلف مانند صحبت کردن،

بهداشتی درمانی استان همدان ،سازمان نظام پزشکی و

خواندن و نوشتن ،با هدف اندازهگیری هوش کالمی

مطالعات میدانی محاسبه شد .هزینههای مربوط به

است .بخش دیگر این آزمون از مجموعه سؤالهایی

مراقبت و نگهداری بیماران مبتال به فنیل کتونوری از

تشکیل شده است که بیشتر جنبه عملی هوش را

طریق استخراج از مدارک و پرونده پزشکی و دریافت

میسنجد ( .)15برای ارزیابی اثربخشی این برنامه ،قد،

نظرات پزشکان و خانواده بیماران در هر سال ،برای

وزن و ضریب هوشی ،کل بیماران شناساییشده طی

یک نمونه پانزده نفری از بیماران محاسبه شد .همچنین،

سالهای  1392و  1393در استان همدان بهعنوان گروه

بر پایه اطالعات درخت تصمیمگیری و احتمال بروز

مورد آزمون بررسی شد .در گروه شاهد نیز کودکانی

موارد جدید بیماری در صورت انجام نشدن برنامه

بودند که از نظر سن ،وزن و قد مشابه گروه مورد آزمون

غربالگری ،هزینه کل مراقبت و درمان بیماران فنیل

بودند و همزمان با آنها در استان همدان غربالگری

کتونوری محاسبه شد.

خون از پاشنه پا ،بر روی آنها انجام شده و نتایج

در این پژوهش برای تعیین هزینه-اثربخشی ،ضریب

آزمایش حاکی از سالمتی آنها بوده است .اطالعات

هوشی بیماران شناسایی شده از طریق برنامه غربالگری

دو گروه در جدول شماره  1آمده است .این جدول

که تحت درمان قرار گرفته بودند (گروه مورد آزمون)،

شامل دو گروه بیمار و سالم است .گروه بیمار شامل

با کودکانی که بعد از انجام غربالگری سالم تشخیص

افرادی است که با غربالگری بیمار شناسایی شده و

داده شده بودند (گروه شاهد) مقایسه شد .نمونههای

تحت درمان قرار گرفتهاند .گروه سالم شامل افرادی

گروههای شاهد و مورد آزمون از نظر سن ،وضعیت

هستند که همزمان با گروه بیمار غربالگری شده و

اقتصادی و اجتماعی تقریباً در یک سطح قرار داشتند.

مشکلی نداشتهاند .تعداد هر دو گروه یکسان در نظر

برای محاسبه وضعیت ضریب هوشی نمونهها از

گرفته شد به نحوی که  15نفر در گروه بیمار و  15نفر

آزمونهای کالمی و عملی وکسلر استفاده شد .این

در گروه سالم به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار

آزمونها با همکاری انجمن فنیل کتونوری واقع در

گرفتند .گروه سنی دو گروه مورد آزمون و شاهد بین

بیمارستان بعثت همدان انجام شد.

 4تا  5سال بوده است .حداقل وزن هر دو گروه ده

وکسلر تهیه کننده سه مجموعه آزمون انفرادی برای

کیلوگرم و حداکثر وزن گروههای بیمار و سالم ،به

گروههای مختلف سنی است .هر سه مقیاس نه فقط بهره

ترتیب 24 ،و  30کیلوگرم بوده است .حداقل اندازه قد
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جدول  :1اطالعات آماری کودکان بیمار و سالم
متغیر

گروه بیمار

گروه سالم

سن (سال)

 4تا 5

 4تا 5

ضریب هوشی (نمره)

 80تا 119

 90تا 130

وزن (کیلوگرم)

 10تا 24

 10تا 30

قد (سانتیمتر)

 90تا 109

 90تا 119

در هر دو گروه  90سانتیمتر و حداکثر قد در گروههای

در رابطههای باال  :ACERمیزان هزینه-اثربخشی؛

بیمار و شاهد ،به ترتیب 109 ،و  119سانتیمتر بوده

 :Costهزینه؛  :Effectivenessاثربخشی؛ و :ICER

است .حداقل نمره ضریب هوشی در گروه بیماران 80

میزان هزینه-اثربخشی افزایشی است که در دو حالت

و حداکثر نمره ضریب هوشی  119بوده است .در گروه

دو مداخله ،انجام ندادن غربالگری (مداخله  )1و انجام

افراد سالم ،حداقل نمره ضریب هوشی  90و حداکثر

دادن غربالگری (مداخله  )2محاسبه شد .همانطور که

نمره ضریب هوشی  130بوده است .مقایسه نمره هوشی

در باال ذکر شد هزینه-اثربخشی افزایشی از طریق تقسیم

دو گروه بیمار و سالم ،نشان از تأثیر مثبت غربالگری

اختالف هزینههای دو مداخله بر اختالف نتایج آن

فنیل کتونوری بدو تولد در ابتال نشدن افراد

مداخالت محاسبه شد و بر اساس آن مداخلهای که

شناساییشده به عقبماندگی ذهنی دارد .همچنین،

نسبت هزینه-اثربخشی افزایشی کمتری داشته باشد،

بیمارانی که از طریق غربالگری شناسایی شده و تحت

هزینه-اثربخشتر خواهد بود .منظور از نتایج مداخالت

درمان قرار گرفتهاند از نظر ضریب هوشی ،قد و وزن با

هزینههای ناشی از تشخیص زودرس و درمان بهموقع

افراد سالم تفاوت چندانی ندارند.

بیماری و هزینههای ناشی از عوارض بیماری به علت

برای ارائه نتایج مربوط به تحلیل هزینه-اثربخشی و

تشخیص ندادن بهموقع است .به منظور محاسبه هزینه-

مقایسه مداخالت مختلف از شاخص هزینه-اثربخشی

اثربخشی افزایشی ابتدا ،هزینههای اجرای غربالگری

(رابطه شماره  )1و هزینه-اثربخشی افزایشی (رابطه

نوزادان ،شامل هزینههای جاری و سرمایهای و نیز

شماره  )2استفاده شده است.

هزینههای مربوط به درمان افرادی که در آزمایشها

رابطه 1
 2و I= 1

بیمار تشخیص داده شدهاند ،محاسبه شد .سپس،
)Cost (i
)Effectiveness(i

= )ACER(i

غربالگری تشخیص داده شده بودند ،از هزینههای

رابطه 2
)Cost (2) − Cost (1
)Effectiveness(2) − Effectiveness(1
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هزینههای مربوط به درمان افرادی که از طریق

= ICER

درمان افرادی که از طریق غربالگری تشخیص داده
نشده بودند کسر شد .عدد حاصلشده تقسیم بر حاصل
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تفریق اثربخشی درمان بیماران تشخیص داده شده از

تحصیالت کمتر از دیپلم داشتند و در گروههای مورد

طریق غربالگری به اثربخشی درمان بیماران تشخیص

آزمون و شاهد ،به ترتیب 13 ،درصد و  20درصد

داده نشده ،شد .عدد بهدستآمده شاخص هزینه-

والدین از تحصیالت دانشگاهی برخوردار بودند .این

اثربخشی افزایشی را نشان میدهد.

نتایج نشان میدهد هر دو گروه از نظر سطح تحصیالت
در سطح پایینی قرار دارند.

یافتهها

نتایج حاصل از آزمون وکسلر ،به منظور
مشخصشدن وضعیت بهره هوشی کودکان ،در جدول

در سالهای  1392و  1393در استان همدان تعداد

شماره  3ارائه شده است .نتایج این آزمون نشان داد که

774ر 33نوزاد متولد شدند که از این تعداد688 ،ر32

بیشتر کودکان گروه مورد آزمون بهره هوشی متوسط

نفر تحت برنامه غربالگری فنیل کتونوری نوزادان قرار

( 87درصد) و بیشتر کودکان گروه شاهد دارای بهره

گرفتند .پوشش غربالگری در این سال در استان همدان

هوشی تقریباً باال ( 60درصد) و باال ( 27درصد) داشتند.

78ر 96درصد بوده است .نتایج آزمایشها نشان داد 12

جدول شماره  ،4هزینههای رژیم غذایی ماهیانه

نفر مبتال به بیماری فنیل کتونوری هستند .میزان بروز

کودکان بیمار شناساییشده بر اساس برنامه ملی

بیماری در استان همدان  1نفر در هر 724ر 2نفر است

غربالگری را نشان میدهد .همانطور که در این جدول

که بیشتر از حد متوسط کشور است.

مالحظه میشود مجموع هزینههای رژیم غذایی ماهیانه

نتایج ارائه شده در جدول شماره  2نشان میدهد که

این کودکان مبلغ 500ر362ر 5ریال است و در بین این

 47درصد مادران و  53درصد پدران در هر دو گروه

هزینهها ،شیر خشک رژیمی با مبلغ 000ر780ر 3ریال

جدول  :2فراوانی و درصد توزیع والدین کودکان برحسب میزان تحصیالت
گروه

سطح تحصیالت

مورد آزمون

بیسواد
کمتر از دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
جمع

شاهد

بیسواد
کمتر از دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
جمع

مادر
درصد
فراوانی
0
0
47
7
40
6
13
2
100
15
0
7
5
3
15

0
47
33
20
100

پدر
فراوانی
0
8
5
2
15

درصد
0
53
33
13
100

0
8
4
3
15

0
53
27
20
100
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جدول  :3وضعیت بهره هوشی
بهره هوشی

گروه شاهد

گروه مورد آزمون
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

هوش خیلی باال یا سرآمد

0

0

0

0

هوش باال یا پرهوش

0

0

4

27

هوش تقریباً باال یا باهوش

1

7

9

60

هوش بهنجار یا متوسط

13

87

2

13

هوش مرزی به باال

1

7

0

0

هوش مرزی به پایین

0

0

0

0

جمع

15

100

15

100

جدول  :4هزینههای رژیم غذایی ماهیانه
کودکان بیمار شناساییشده تحت برنامه ملی غربالگری
هزینه

متوسط مقدار

مبلغ (ریال)

شیر خشک رژیمی

متوسط هرماه  10قوطی

000ر780ر3

برنج نیم کیلویی

 10عدد در ماه

000ر70

ماکارونی

 8عدد

000ر70

پودر سیبزمینی

 3عدد

000ر95

آرد

 1عدد

000ر150

نان

 8بسته

000ر150

ماست

 2عدد

000ر150

شیر مایع

 2عدد

000ر100

دوغ

 2عدد

000ر150

بستنی

 1عدد

000ر150

همبرگر

 4عدد

000ر120

شیرینیها

نیم کیلو

000ر150

بیسکوییت

 3بسته

000ر55

پودر تخممرغ

 4بسته

000ر75

ویفر کوچک

 20عدد

500ر97

جمع کل

بیشترین هزینه را دارد.
جدول شماره  ،5نتایج حاصل از گردآوری
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500ر362ر5

دادههای مربوط به هزینههای اجرای برنامه ملی
غربالگری فنیل کتونوری و درمان کودکانی که نتایج
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آزمایش غربالگری آنها نشان از بیماری فنیل کتونوری

زودرس قرار نگرفته بودند ،مبلغ 000ر138ر 337ریال

داشت و نیز هزینههای درمان در صورت غربالگری

بود .طبق الگوی درخت تصمیمگیری ،این نتایج حاکی

نشدن کودکان بیمار را طبق نمودار درخت

از آن است که در صورت انجام غربالگری مبلغ

تصمیمگیری نشان میدهد.

000ر786ر 12ریال بهطور سالیانه در هزینههای هر نفر

یافتههای پژوهش طبق نمودار درخت تصمیمگیری

بیمار صرفهجویی میشود.

نشان داد که برای انجام غربالگری فنیل کتونوری طی

نتایج مربوط به تحلیل هزینه-اثربخشی ،در دو

سالهای  1392و  1393در دانشگاه علوم پزشکی و

حالت انجام غربالگری و انجام ندادن غربالگری ،با

خدمات بهداشتی درمانی استان همدان به ازای هر نفر

استفاده از شاخص هزینه-اثربخشی افزایشی در جدول

مبلغ 000ر 200ریال هزینه شده است .پس از انجام

شماره  6نشان داده شده است .همانطور که در این

آزمایش ،افرادی که نتایج آزمایشهای غربالگری فنیل

جدول مالحظه میشود هزینه درمان بیماران تشخیص

کتونوری آنها مثبت بود ،برای درمان و پیگیریهای

داده شده از طریق غربالگری بیشتر از هزینه درمان

بعدی به بیمارستان بعثت همدان ارجاع میشدند.

بیماران شناسایی نشده از طریق غربالگری است .افزون

هزینههای درمان هر نوزاد مبتال به بیماری فنیل

بر این ،اثربخشی آن (میانگین نمره وکسلر) نیز بیشتر

کتونوری که تحت برنامه غربالگری شناسایی شده

است .از اینرو ،بدون در نظر گرفتن روابط نسبت

بودند ،مبلغ 000ر152ر 324ریال محاسبه شد .همچنین،

هزینه-اثربخشی افزایشی و نسبت میانگین هزینه-

هزینه درمان بیماران مبتال به فنیل کتونوری ،که به علت

اثربخشی ،که از شاخصهای تعیین هزینه-اثربخشی

غربالگری نشدن شناسایی نشده بودند و تحت درمان

هستند ،نتایج نشاندهنده هزینه-اثربخشی غربالگری

جدول  :5هزینههای اجرای برنامه ملی غربالگری و درمان نوزادان
در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در سالهای  1392و 1393
بیماری فنیل کتونوری

نوع هزینه برای هر نفر (ریال)
متوسط هزینه انجام غربالگری
هزینه درمان بیماران تحت غربالگری

000ر200
000ر152ر324

هزینه درمان بیماران غربالگری نشده
جزئیات اقالم و سهم آنها به ازای هر نفر(هزینه کاردرمانی)
هزینه گفتار درمانی
هزینه فیزیوتراپی
هزینه دورههای آموزشی
هزینه رژیم غذایی
سایر هزینهها

000ر138ر337
000ر000ر3
000ر000ر3
000ر000ر3
000ر005ر2
000ر000ر25
000ر000ر3
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جدول  :6هزینه-اثربخشی اجرای برنامه ملی غربالگری فنیل کتوری نوزادان
اثربخشی
حالت

درمان بیماران

هزینه (ریال)

هزینه-افزایشی

(میانگین نمره کل
آزمون وکسلر)

اثربخشی
افزایشی

نسبت میانگین

نسبت

هزینه-

هزینه-اثربخشی

اثربخشی

افزایشی

درمان بیماران تشخیص
دادهنشده از طریق

1

000ر138ر337

_

93

_

100ر625ر3

_

غربالگری (منفی کاذب)
درمان بیماران تشخیص
داده شده از طریق

2

000ر152ر324

(000ر786ر)12

114

21

200ر845ر2

(860ر)608

غربالگری (مثبت واقعی)

غربالگری شناسایی شدهاند در مقایسه با بیمارانی که از

نوزادان برای بیماری فنیل کتونوری است.
برای محاسـبه شاخص هزینه-اثربخشی افزایشی،

طریق غربالگری شناسایی نشدهاند ،کمتر است .این

برای بیماری فنیل کتونوری طبق فرمول زیر عمل شده

موضوع هم به نوعی نشاندهنده هزینه-اثربخش بودن

است:

غربالگری نوزادان برای بیماری فنیل کتونوری است.

)Cost (2)-Cost (1
=
)Effect (2)-Effect (1
000ر138ر000-337ر152ر324
860ر= -608
114-93
=ICER

000ر138ر337
Cost
=
100ر625ر= 3
Effect
93

= )ACER(1

000ر152ر324
Cost
=
200ر845ر= 2
Effect
114

= )ACER(2

افزون بر این ،شاخص هزینه-اثربخشی افزایش محاسبه
شده برای بیماری فنیل کتونوری نشان داد که در
صورت اجرای برنامه غربالگری ،به ازای هر بیمار
معادل 000ر786ر 12ریال در هزینهها صرفهجویی شده
است.
نتیجهگیری

با در نظر گرفتن محاسبات باال ،هزینه-اثربخشی

تشخیص زودرس و بهموقع بیماریهای متابولیک در

غربالگری نوزادان برای بیماری فنیل کتونوری نیز

کاهش ایجاد بیماری و عوارض آن نقش بسزایی دارد.

ال اثبات میشود .در این روابط ،مقدار منفی نسبت
کام ً

غربالگری نوزادان در هنگام تولد موجب جلوگیری از

هزینه-اثربخشی افزایشی نشاندهنده هزینه کمتر و

ایجاد بیماری ،کاهش مرگ و میر و کاهش بار

اثربخشی بیشتر مداخله  2و هزینه-اثربخش بودن

اجتماعی و اقتصادی بیماریها در جامعه میشود .افزون

غربالگری است .از طرف دیگر ،متوسط هزینه-

بر این ،اجرای برنامه غربالگری فنیل کتونوری بستر

اثربخشی مداخله  2کمتر است؛ یعنی ،هزینه دستیابی به

غربالگری برای سایر بیماریهای متابولیکی و ارثی را

میزان مشخصی اثربخشی برای بیمارانی که از طریق

نیز فراهم میکند (.)4
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که اجرای

نیازهای ضروری در هر جامعه است ،دولتها باید در

برنامه غربالگری فنیل کتونوری در استان همدان

تخصیص بودجه برای برنامههایی نظیر غربالگری فنیل

اثربخش بوده و باعث افزایش  21نمره ضریب هوشی در

کتونوری ،که از عوارض جبرانناپذیر ذهنی پیشگیری

بیماران شناساییشده ،شده است و از لحاظ بار مالی برای

میکند ،اولویت قائل شوند.

هر بیمار مبلغ000ر786ر 12ریال صرفهجویی اقتصادی به
همراه دارد؛ به نحوی که ،هزینه ساالنه مراقبت و درمان
بیماران غربالگری شده از هزینههای مراقبت و درمان
بیماران غربالگری نشده کمتر است .افزون براین ،بیماران
غربالگری شده زندگی باکیفیتتری دارند .همانند نتایج
پژوهشهای حاتم و همکاران ( ،)4یاراحمدی و
همکاران ( ،)11هانچر و همکاران ( ،)18رامالهو و
همکاران ( ،)19لورن و همکاران ( )20و گیلهود و
همکاران ( ،)21نتایج این پژوهش نیز نشان داد که برنامه
غربالگری نوزادان یکی از اقدامات مهم در بخش

محدودیت پژوهش
در این پژوهش فقط هزینههای جاری ،محاسبهپذیر
و در دسترس در محاسبات لحاظ شده است .به بیان
دیگر ،سایر هزینهها نظیر بار عاطفی و اجتماعی ناشی از
انجام نشدن غربالگری و در نتیجه ایجاد عقبماندگی
ذهنی و دیگر عوارض در بیماران و نیز کاهش بهرهوری
اقتصادی و انگیزش اجتماعی و هزینههای ناشی از این
نارساییها در والدین و سایر اعضای خانواده مدنظر
قرار نگرفته است.

سالمت است که برای بیمار ،جامعه و نظام سالمت
سودمند و اثربخش است .اجرای برنامه غربالگری از

تشکر و قدردانی

ایجاد عقبماندگی ذهنی شدید در بیماران جلوگیری
میکند .همچنین ،باعث میشود سطح زندگی بیماران از

نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از دانشگاه

کیفیت خوبی برخوردار باشد .ارزیابی اثربخشی در

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان

مطالعه حاضر نشان داد که گروه مورد آزمون (کودکان

و انجمن حمایت از بیماری فنیل کتونوری به دلیل

بیمار) از نظر رشد و ضریب هوشی نسبت به گروه شاهد

همکاری مناسب در راستای گردآوری دادهها برای

(کودکان سالم) ،در سطح مقبولی قرار دارند که میتواند

انجام این پژوهش تقدیر و تشکر کنند.

ناشی از تشخیص زودرس ،کنترل و درمان مستمر بیماری
باشد .یادآوری میشود مطالعه حاضر با این فرض انجام

تضاد منافع

شده است که بیماران باید درمان را بهصورت کامل
دریافت کرده باشند .نکته حائز اهمیت در مورد بیماران

هیچ گونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله

مبتال ،رعایت کامل رژیم غذایی مخصوص این بیماری

وجود ندارد.

از بدو تولد است .از آنجا که بهداشت و درمان یکی از
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