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 1385سال دهم، شماره سوم، پاييز له پزشكي هرمزگان، مج

  :نويسنده مسئول
  نوذر نخعي دكتر 

مركز تحقيقات علوم اعصاب 
  دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

  ايران -كرمان 
  +98 341 2120547: تلفن

  :پست الكترونيكي
nakaeen@yahoo.com 

  

تحليل هزينه اثربخشي آزمون غربالگري مصرف تركيبات اپيوئيدي در آزمايشگاه 
   1380مركزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان طي سال 

  
    3علي حسيبي   2 كورس ديوساالر  1 نوذر نخعيدكتر 

  كرمان   دانشگاه علوم پزشكي اه،  كارشناس آزمايشگ3كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات علوم اعصاب،   2  دانشيار گروه پزشكي اجتماعي، 1
  291 - 295   صفحات85 پاييز  سوم  شماره دهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
اين مطالعه به . شود آزمايش ادرار مواد همچنان به عنوان يك ابزار غربالگري مهم از نظر مصرف در كشورمان محسوب مي :مقدمه

اي غربالگري مصرف اپيوئيدها در افراد داوطلب ازدواج، موارد استخدامي، دستگير شدگان ه منظور ارزيابي هزينه اثربخشي برنامه
  .نيروي انتظامي، معرفي شدگان حراست ادارات و كاركنان مشاغل آزاد انجام شد

 هاي پرسنلي از هزينه. هاي مصرفي با مطالعه مكتوبات موجود استخراج گرديد زينهدر اين مطالعه تحليلي، ه :كاروش ر
شده توسط هزينه هاي باالسري بر اساس فضاي اشغال . خدمت و مسئولين بدست آمددهندگان  طريق مصاحبه با ارائه

غربالگري، مجموع هاي  جهت محاسبه نسبت هزينه اثربخشي هر يك از برنامه. بخش آزمايش مواد اپيوئيدي محاسبه گرديد
  .شده تقسيم گرديدهاي مستقيم مصرفي بر تعداد كل موارد مثبت كشف  هزينه

)  درصد3/5 (3460. الذكر قرار گرفتند  شخص مورد آزمايش غربالگري توسط پنج برنامه فوق64698در مجموع  :نتايج
.  مثبت شدندTLC (Thin Layer Chromatography) و RSA (Rapid Screening Assay)آنها با استفاده از آزمايشات 
به . ترين بود اي برنامه غربالگري دستگير شدگان نيروي انتظامي مقرون به صرفه هاي سرمايه بدون در نظر گرفتن هزينه
  . درصد به دست آمد2اي سر به سر  هاي سرمايه شرط لحاظ ننمودن هزينه

هاي غربالگري مصرف اپيوئيدها حتي در شيوع كمتر مقرون به صرفه   برنامهرسد  به نظر مي:گيري تيجهن
  .داست و بايد همچنان ادامه ياب

   فايده هزينهتجزيه و تحليل  –ادرار تجزيه  – يپيوئيدپپتيدهاي ا :ها كليدواژه
  18/4/85:      پذيرش مقاله28/2/85:     اصالح نهايي  12/7/83: دريافت مقاله

  

  : مقدمه
كنندگان مواد مخدر در  كننده مصرف تعداد نگران

ايران موجبات نگراني مردم و مسئولين را فراهم آورده 
 مطالعات اخير حاكي از آن است كه ترياك و .ستا

ترين ماده مخدر در  كننده مشتقات آن همچنان پر مصرف
 آمار رسمي نيز ايران را در .)1( باشد  سطح كشور مي

هاي ترياك در سطح جهان  ترين كننده رديف پر مصرف
 درصد 4/2، 1997 به طوري كه در سال.)2(دهد  قرار مي

در سطح كشور آزمايش ادرار  هزار نفري كه 960از 

از نظر ) متقاضيان استخدام داوطلبين ازدواج و(شدند 
غربالگري ). 1(مصرف تركيبات اپيوئيدي مثبت شدند 

گروههاي مختلف از طريق آناليز ادرار به منظور كشف 
   .)3(مصرف مواد در اكثر كشورهاي جهان متداول است 

زمره غربالگري رو: غربالگري بر دو نوع اصلي است
)routine ( و غربالگــــــــري خــاص)individualized( .

ري روزمره تعداد زيـــــــادي از افراد بدون گدر غربال
 بر اساس يك برنامه از پيش ،آنكه عالمتي داشته با شند

مانند غربالگري (گيرند  تعيين شده مورد آزمايش قرار مي
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  نوذر نخعي، كورس ديوساالر، علي حسيبي                                                                                                      ... غربالگريهزينه اثربخشي آزمون

٢٩٢ 1385سال دهم، شماره سوم، پاييز مجله پزشكي هرمزگان، 

اساس  در حالي كه در نوع خاص بر ،)داوطلبين ازدواج
برخي شواهد آزمايش جهت افراد مشكوك درخواست 

 ،)مانند غربالگري دستگير شدگان نيروي انتظامي(شود  مي
به هر حال غربالگري از هر نوع كه باشد الزم است در 

). 4(فواصل زماني خاص مورد ارزيابي اقتصادي قرار گيرد 
هاي  در زمينه ارزيابي اقتصادي برنامه سالهاي اخير در

ف مواد از طريق آناليز ادراري مطالعاتي هر رگري مصغربال
 ،)5،6 (چند اندك در كشورهاي توسعه يافته انجام شده است

ولي چنين مطالعاتي تا آنجا كه نويسندگان اين مقاله اطالع 
 اين تحقيق با هدف . در ايران منتشر نشده است،دارند

هاي جاري غربالگري  ارزيابي هزينه اثربخشي برنامه
 تركيبات اپيوئيدي از طريق آناليز ادراري در پنج مصرف
 متقاضيان ، داوطلبين ازدواج مرد،دستگيرشدگان ناجا: گروه

شدگان حراست ادارات  معرفي  شاغلين آزاد و،استخدام
  .انجام شد

  
  :روش كار

رزيابي اقتصادي به روش تحليل ا مطالعه از نوعاين 
  : مده است كه شامل دو بخش ع،باشد هزينه اثربخشي مي

  تعيين اثربخشي ) اندازه گيري هزينه ها        ب) الف
  :ها گيري هزينه اندازه

دهنده خدمت يعني  ها از ديدگاه ارائه ارزيابي هزينه
آزمايشگاه مركزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام 

هاي مصرفي با استفاده از مستندات موجود   هزينه.پذيرفت
  .كات و انبار محاسبه گرديد تدار،در واحدهاي حسابداري

من ضنيز ) غير فني و اداري، فني(هاي پرسنلي  هزينه
مصاحبه با پرسنل و متوليان آزمايشگاه بر اساس درصد 
وقت مفيد اختصاص يافته پرسنل به آزمايش آناليز تركيبات 
اپيوئيدي در ادرار و بر حسب متوسط حقوق و مزاياي 

  .)7( دماهيانه هر يك از آنان محاسبه گردي
) نظافت گاز و برق، تلفن، آب،(هاي باال سري  هزينه

نيز بر اساس سطح اشغالي بخش مربوط به آناليز ادرار 
تركيبات اپيوئيدي در ادرار يا بخش مرفين محاسبه 

 ساختمان، تجهيزات و(اي  هاي سرمايه  هزينه.گرديد
  .به علت نبود امكانات لحاظ نگرديد) وسايل نقليه

  :ثر بخشياندازه گيري ا
جهت كشف مصرف مواد اپيوئيدي توسط اشخاص، 

آوري و  در ابتدا نمونه ادرار تحت نظارت مستقيم جمع
 Rapid) ياRSA(يه پس از آن آزمايش غربالگري اول

situation assessment or rapid screening assay  
كه براي رديابي كيفي تركيبات اپيوئيدي در ادرار طراحي 

بادي منوكلونال ضدمرفين  تفاده از آنتيشده است و با اس
ليتر تركيبات   نانوگرم در ميلي300قادر است تا مقادير 

  . انجام شد،اپيوئيــــــدي را در ادرار شناسايي كند
هاي مثبت كه توسط آزمون غربالي در مرحله  نمونه

كروماتوگرافي مورد آزمايش  ،قبل مشخص شده بودند
 (TLC: Thin layer chromatography)اليه نازك 

 ،روش تلفيـــــــقي كروماتوگرافي سم كروم( گرفتند قرار 
 نوع روش با استفاده از اين .) تهران ايران،آور سم فن

 ، هروئين يا مرفين،ترياك(تركيب اپيوئيدي مصرف شده 
البته مصرف تركيبات اپيوئيدي  .دوش ميمشخص ) كدئين

آزمايش  از ل ساعت قب35 تا 17مذكور ظرف حداكثر 
TLC نتايج آزمايشات مذكور با ). 3( قابل شناسايي است

اي استخراج و  هاي رايانه ندات و فايل استفاده از مست
پيامد نهايي برنامه غربالگري به عنوان  .بندي گرديد گروه

 به اين ترتيب كه هر .مالك اثربخشي در نظر گرفته شد
ي مورد آزمايش ادرار كه طي دو مرحله آزمايش متوال

 به ،شد الذكر از نظر وجود مواد اپيوئيدي مثبت مي فوق
  .گرديد عنوان يك واحد اثربخشي لحاظ مي

   :محاسبه هزينه اثر بخشي
جهت محاسبه نسبت هزينه اثربخشي آناليز تركيبات 

 هاي غربالگري،  در هر يك از برنامه،اپيوئيدي در ادرار
مثبت هاي مصرفي بر تعداد كل مـــــوارد  مجموع هزينه

 از آنجايي كه تمامي اين . )8(د يكشف شده تقسيم گرد
ها از يك ساختار مشترك جهت انجام غربالگري  برنامه

 از تحليل هزينه اثربخشي افزايشي ،كردند استفاده مي
 به اين .ها با يكديگر استفاده شد جهت مقايسه برنامه

ترتيب كه هزينه مصرف شده جهت برنامه با اثربخشي 
زينه مصرف شده جهت برنامه با اثربخشي كمتر از ه

بيشتر كسر گرديد و حاصل آن بر اختالف اثربخشي اين 
 ).1شكل ( دو برنامه تقسيم گرديد
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٢٩٣ 1385سال دهم، شماره سوم، پاييز مجله پزشكي هرمزگان، 

   :تحليل حساسيت
 كامل برخوردار دقتبا توجه به آنكه آزمونهاي آماري از 

ها  هزينه ثير فراواني نسبي پاسخهاي مثبت برأ ت،)9(نيستند 
ر به سر يا كمترين شيوعي كه در آن سنجيده شد و نقطه س

دهنده خدمت با مبلغ تعرفه  رائهاهزينه مصرف شده توسط 
  ). 8( محاسبه گرديد ،شود دريافتي يكسان مي

  
  :نتايج

 مورد آزمايش 64698 ،1380در مجموع در سال 
RSA) مورد 8440انجام شد كه) زمايش غربالگري اوليهآ 

 به عمل TLCدر آزمايش . مثبت بود)  درصد13(آن 
 بيشترين موارد مثبت در گروه ،بر روي اين موارد آمده

دستگيرشدگان نيروي انتظامي يا معرفي شدگان از سوي 

شدگان  در حالي كه معرفي)  درصد1/22(دادگاه ديده شد 
از سوي حراست ادارات كمترين درصد موارد مثبت را نشان 

 ت درصد از موارد مثب41در مجموع . ) درصد2/3(دادند 
RSA توسط TLCهزينه كل انجام آزمايشات .ييد شدندأ ت 

 ريال برآورد گرديد كه بخش اصلي آن مربوط 764/137/541
   .)1 شماره جدول( بود) مردان( به داوطلبان ازدواج

تعرفه دريافتي از هر يك از مراجعين جهت انجام 
 TLC ريال و جهت انجام آزمايش 18500آزمايش راپيد 

 ريال از 000/305/655/14و لذا در مجموع  ريال بود 31800
 در تحليل هزينه اثربخشي افزايشي. مراجعين دريافت شد

ترين برنامه به گروه دستگيرشدگان نيروي  مقرون به صرفه
 شد ادگاه مربوط ميدشدگان از سوي  انتظامي يا معرفي

  . درصد بدست آمد2 نقطه سر به سر .)1شكل (
  

   و نسبت هزينه اثربخشي در پنج گروه مورد بررسيTLCنه آزمايشهاي راپيد و تعداد و هزي - 1جدول شماره 
موارد مثبت 

  راپيد
  TLCموارد مثبت 

  گروه مورد بررسي
تعداد آزمايشات 
  راپيد انجام شده

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  نسبت هزينه اثربخشي بر حسب ريال  هزينه كل بر حسب ريال

  260393  7/6924597  2/3  266  9/7  651  8279  حراست ادارات
  232617  7/79555146  6/3  342  8/8  834  9509  متقاضيان استخدام

  191204  5/266346640  4/4  1393  7/10  3397  31853  )مردان(داوطلبين ازدواج 
  176709  6/90121783  7/4  510  5/11  1244  10772  متقاضيان پروانه كسب

دستگيرشدگان نيروي 
انتظامي يا معرفي شده 

  وي دادگاهاز س
4285  2314  54  949  1/22  5/35849595  37776  

  156398  541137764  3/5  3460  13  8440  64698  جمع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  هاي غربالگري افراد از طريق آناليز ادراري نسبت هزينه اثربخشي افزايشي هر يك از برنامه - 1نمودار شماره 
  )a= ، معرفي شدگان حراست b= مي ، استخداc= ، ازدواجي d= ، كسبه e= دستگيرشدگان (
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٢٩٤ 1385سال دهم، شماره سوم، پاييز مجله پزشكي هرمزگان، 

  : گيري بحث و نتيجه
مصرف مواد  در طي دو دهه قبل ميزان رشد بروز سوء

 توجه به ا ب. برابر نرخ رشد جمعيت بوده است3بيش از 
جوان بودن جمعيت كشورمان و كمبود امكانات فرهنگي، 

شود در سالهاي آتي ميزان  بيني مي  پيش،رفاهي و شغلي
 لذا بايد . )10(صرف مواد به شدت افزايش يابد رشد بروز م

بيش از پيش در سطوح مختلف به فكر پيشگيري از مصرف 
 يكي از سطوح پيشگيري، پيشگيري نوع دوم يا .مواد بود

 اكنون چندين سال است كه در كشورمان .غربالگري است
جهت گروههاي مختلف آزمايشهاي غربالگري مصرف مواد 

ود، كه اين آزمايشات با توجه به كمبود ش اپيوئيدي انجام مي
  ).11(مورد بررسي قرار گيرند  منابع بايد از نظر اقتصادي

نسبت هزينه اثربخشي يا به عبارتي هزينه كشف هر 
شدگان از سوي  مورد مصرف مواد اپيوئيدي در معرفي

حراست ادارات بيشترين بود، به طوري كه به ازاي كشف 
شد، كه شايد  يال هزينه مي هزار ر260هر مورد، حـدود 

شدگان از زمان  بخشي از آن به سبب اطالع قبلي معرفي
ترين برنامه يعني   در مقرون به صرفه.آزمايش باشد

شدگان از سوي  دستگيرشدگان نيروي انتظامي و معرفي
  پر. ريال بود38000دادگاه هزينه كشف هر مورد مثبت، 

اي  مرد، هزينهتعدادترين برنامه يعني داوطلبين ازدواج 
 . ريال به ازاي كشف هر مورد مثبت داشت19000 معادل

 ريال بود، 156000 متوسط كشف هزينه هر مورد در كل
كه اين در حالي است كه متوسط تعرفه دريافتي 

 . ريال بود423000 آزمايشگاه به ازاي كشف هر مورد
ريال  000/305/655/14 حاصل تقسيم كل تعرفه دريافتي يا(

، لذا شايد بتوان گفت حتي ) مورد كشف شده نهايي3460بر 
اي، انجام اين آزمايشات  هاي سرمايه با در نظر گرفتن هزينه

دهنده خدمت سودآور است ولي در عين حال بايد  براي ارائه
شدگان حراست به  توجه داشت كه در مورد برنامه معرفي

 .دگرد  ريال تعرفه دريافت مي653621 ازاي هر مورد كشف،
 درصد به دست آمد، يعني در صورتي كه 2نقطه سر به سر 

 درصد 2متوسط شيوع مصرف مواد در كل گروهها به 
، باشد آور نمي  هنوز هم ادامه روند غربالگري زيان،تقليل يابد

به عبارت ديگر كمترين شيوعي كه در آن دخل و خرج 

البته به شرط لحاظ (  درصد است2 رقم ،شود يكسان مي
   ).اي هاي سرمايه ينهننمودن هز

تحليل هزينه اثربخشي افزايشي نشان داد كه در دو 
 هزينه ،برنامه شاغلين آزاد و دستگيرشدگان ناجا

هاي ديگر روند منفي نشان  اثربخشي در مقايسه با برنامه
 به عبارتي به رغم افزايش اثربخشي در .)1شكل ( دهد مي

 اين خود  كه،اين دو گروه با كاهش هزينه مواجه هستيم
  . يد مقرون به صرفه بودن اين دو برنامه استمؤ

ها آن است  نكته قابل توجه در بخش اثر بخشي اين برنامه
  برابر متوسط كشوري2كه درصد نهايي موارد مثبت بيش از 

باشد، البته متوسط كشوري دستگيرشدگان  مي)  درصد4/2(
است شدگان از سوي دادگاه و حر نيروي انتظامي و يا معرفي

ولي با اين وجود بايد در نظر . شود ادارات را شامل نمي
داشت كه آمار واقعي در مجموع بيش از اين تعداد حدس زده 

شود چرا كه در اكثر افراد مورد آزمايش از زمان آزمايش  مي
هاي مختلف سبب منفي  اطالع قبلي دارند و با توسل به شيوه

   .)9،12 (شوند شدن نتايج آزمايش مي
رخي مطالعات شيوع مصرف ترياك حتي در قشر در ب

 درصد 10تحصيل كرده كشورمان طي شش ماه گذشته 
  ).13(يد ادعاي فوق است ؤگزارش شده است كه خود م

از سوي ديگر بايد در نظر داشت در برخي مطالعات 
آزمايش ادرار حتي در شرايط عادي سبب از دست دادن 

 شود يدي ميكنندگان مواد اپيوئ  درصد مصرف23حدود 
 با اين وجود تجربه كشورهاي پيشرفته نشان داده است .)14(

هاي ادراري در گروههاي خاص از جمله  كه غربالگري نمونه
نيز پرسنل نظامي،  و متقاضيان استخدام و )15( رانندگان

، سبب كاهش چشمگير مصرف مواد )6(اداري و كارگري 
اي كه  ينهتوسط آنان گرديده است و با در نظر گرفتن هز

اي كه  آورد و نيز هزينه مصرف مواد براي افراد به بار مي
ــــل مدستگاههاي مختلف اداري به علت غيبت از كار متحـ

هاي اجتماعي اعتياد ادامه روند  شوند و همچنين هزينـــه مي
هاي  رسد ولي با توجه به يافته غربالگري منطقي به نظر مي

شدگان حراست ادارات  رفي برنامه غربالگري مع،اين مطالعه
    .دارد) از نظر نحوه معرفي( نياز به تجديد نظر كلي
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