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  مقاله پژوهشي 

   يمطالعه مقطع: دستگاه گوارش يدر اختالالت عملکرد يبرآورد بار اقتصاد
  ت در استان تهرانيبر جمع يمبتن

  

 ، ٥ينقلياسماء پورحس، ٤ييآزاده صفا، ٣يبابک خشکرود منصور، *٢يمحسن واحد، ١يدهکرد يميژن مقيب

  ٨يمحمدرضا زال، ٧ينقلين پورحسيمحمدام، ٦يبيژه حبيمن

  

  25/04/91: رشیخ پذیتار 20/02/1391: یافتدریخ تار

  

 يدهچک
 ها يماريبن يا ينه بار اقتصاديدر زم يمطالعات کم. باشند يم يپزشک يها مراقبت يها نهيهزاز  يانگر بخش بزرگينما يگوارش يها يماريب: هدف و پيش زمينه

اسـهال  ، يبوسـت عملکـرد  ي، ريک پـذ يـ بط بـا سـندرم روده تحر  مـرت  يها نهيهزمطالعه حاضر با هدف برآورد . شرفت انجام شده استيدر حال پ يدر کشورها

  .تهران انجام شداستان نامشخص در  يو اختالالت عملکرد ينفخ شکم عملکرد، يعملکرد

 يت تصادفدر استان تهران به صور سال ۱۸ يباالنفر با  ۱۸۱۸۰. در استان تهران انجام شد ١٣٨٦تا آبان  ١٣٨٥بهشت ياز ارد يمطالعه مقطع: ها روشمواد و 

نفـخ شـکم   ، ياسـهال عملکـرد  ، يبوست عملکردي، ريک پذيسندرم روده تحر يها يماريبم يدر مورد عال، ايو پاا ک پرسشنامه رويبا استفاده از . انتخاب شدند

شـات و از دسـت دادن   يمصـرف داروهـا و آزما  ، يبسـتر ، ت پزشـک يزيشامل و ياستفاده از خدمات پزشک ينامشخص و فراوان يو اختالالت عملکرد يعملکرد

  .برآورد شد ($PPP)د در برابر دالر يشش ماه بر اساس قدرت خرهر فرد در  يمارينه بيهز. ماه گذشته ثبت شد ٦فوق در  يها يماريببه علت  يور بهره

، ۴۹، ۴۳۵، ۱۶۶ب در يـ بـه ترت  نامشـخص  يو اختالالت عملکرد ينفخ شکم عملکرد، ياسهال عملکرد، يبوست عملکردي، ريک پذيسندرم روده تحر: ها يافته

و اختالالت  ينفخ شکم عملکرد، ياسهال عملکرد، يبوست عملکردي، ريک پذينه کل سندرم روده تحريماه هز -٦متوسط . ده شديماران دينفر از ب ۹۷۹و  ۲۷۱

 بيـ بـه ترت  يشـگاه يآزما يهـا  تسـت پزشک و ت يزيو. مار استيهر ب يبرا $PPP ٢٩/١٠٣و  ٦٤/٩٥، ٢٤/٤٢، ٨٣/١٤٦، ٠٥/١٠٦: نامشخص برابر با يعملکرد

ن ييپا يياز کارا يناش يور بهرهز به علت از دست دادن يم نير مستقيغ يها نهيهزن يشتريب. باشد يمماران يل شده به بيم تحمينه مستقين هزين و کمتريشتريب

  .روزانه است يها تيفعالدر انجام 

 ينه پرداختين هزيشتريمارستان بيشدن در ب يبستر مراجعه به پزشک و. باشد يم يمورد بررس يماريب نيتر نهيهزر پر يک پذيسندرم روده تحر: يريجه گينت

  .را به حداقل رساند ها آن توان يم يپزشک يها مهيب تيفيک ماران است که با ارتقاءيب

 نهيل هزيه تحليتجز، ينفخ شکم عملکرد، ياسهال عملکرد، يبوست عملکردي، ريک پذيسندرم روده تحر: يديواژگان کل

  

  ١٣٩١مهر و آبان ، ٣٨٨-٣٩٧ ص، شماره چهارم، دوره بيست و سوم، مجله پزشکي اروميه

  

تلفـن   يولوژيدميـ و اپ يسـت يگـروه آمـار ز   -٥طبقـه   -يقـات بهداشـت  يتو تحقيدانشکده بهداشت و انست -تهران يدانشگاه علوم پزشک -تهران: آدرس مکاتبه

٠٢١٢٢٤٣٢٥١٥  

Email: mohsenvahedi2004@yahoo.com 

                                                
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق. يولوژيدميکارشناس ارشد اپ ١
  )نويسنده مسئول(تهران  يدانشگاه علوم پزشک يستيو آمار ز يولوژيدميگروه اپ. يستيآمار ز يرادکت يدانشجو ٢
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق، يپزشک عموم ٣
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق. يولوژيدميکارشناس ارشد اپ ٤
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق.يستيارشد آمار ز کارشناس يدانشجو ٥
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق. يولوژيزيکارشناس ارشد ف ٦
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيمرکز تحق. يستيآمار ز يدکترا ٧
  يد بهشتيشه يقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکيکز تحقمر. فوق تخصص گوارش  و کبد ٨
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 ۱۳۹۱، مهر و آبان ۴، شماره ۲۳دوره   مجله پزشکي اروميه
 

٣٨٩  

  مقدمه
ه يـ ا ناحيـ انه يدر م يعالئم جاديا اب ١روده يعملکرداختالالت 

سندرم روده : عبارتند از ن اختالالتيا. )١(ن شکم مرتبط استييپا

اسـهال  ، ٤يبوست عملکـرد ي، ٣ينفخ شکم عملکرد، ٢ريک پذيتحر

بـر اسـاس   . )١-٣( ٦نامشـخص  يو اختالالت عملکـرد   ٥يعملکرد

 يبــرام يــبــر عال يمبتنــ اريــن معيدتريــجد( ٧ســه پرسشــنامه رم

 سـت يبا يم يماريبعالئم ، )٢() روده يعملکردص اختالالت يتشخ

ادامـه  ماه  ٣شروع و به مدت  ينيص باليماه قبل از تشخ ٦حداقل 

گـزارش شـده در    روده يوع اختالالت عملکرديش .دا کرده باشديپ

 يارهـا يمع: ليـ از قب(روش مطالعـه بـه   با توجـه  ، مطالعات گذشته

بـر   يا مبتنـ يـ ت يـ جمعبـر   ينمونه مبتن، مورد استفاده يصيتشخ

ران يزان در مطالعات انجام شده در اين ميا. متفاوت است )کينيکل

بـه    يت عمـوم يـ در جمعگوارش و  يفوق تخصصدرمانگاه ک يدر 

ـ  . )٣,٤(اسـت  درصد٩/١٠و  ١/٤٠ بيترت وع يزان شـ يـ من يهمچن

ــتالالت عملکــرد  و  ١/١٢ن يبــ گــريد يکشــورها در روده ياخ

 ياختالالت عملکردان يدر م. )٦, ٥(استگزارش شده  درصد٦/٤١

. اند گرفتهمطالعه قرار  تر موردشيبر يک پذيسندرم روده تحر، روده

 درصـد ٤/١٨تا  ١/١ن يبران يادر ر يک پذيسندرم روده تحروع يش

ــورها )١٠-٧, ٣,٤(اســت ــيد يو در کش ــر ب ــا  ٣ن يگ  درصــد٢٥ت

  . )١۱-١٣(است

از  يبخش قابـل تـوجه   رندهيدر برگاختالالت دستگاه گوارش 

ن نشان داده شـده اسـت   يهمچن. )١٤(است يدرمان يها نهيهزکل 

 ر قابـل توجـه  يک پـذ يـ سـندرم روده تحر  ياجتمـاع  يها نهيهزکه 

برابر افراد  ٦/١ر يک پذيتحرروده سندرم  مبتال بهافراد  و )١٥(بوده

ن يـ ان يهمچنـ ، کننـد  يماستفاده  يسالم از منابع و امکانات درمان

  . )١٤(بت از محل کار دارنديگر افراد غيش از ديب درصد٣٠افراد تا 

ــبادو  )١٦(و همکــاران  يگنيداپــو نشــان  )١٤(و همکــاران  اي

ک يسندرم روده تحرمبتال به ماران ياز ب درصد٨٠ حدود که اند داده

درمان  يماران برايبن يااز  درصد٧٠، دارندپزشک مراجعه به ر يپذ

مـاران بـه علـت    ياز ب درصـد ٨و  کنند يمخود دارو مصرف  يماريب

ن يهمچن. اند بوده يمارستان بسترير در  بيک پذيسندرم روده تحر

 يشـگاه يو آزما يصـ يتشخ يهـا  روشمـاران  يب نيااز  درصد٦٠در 

 ١٧٧٦ يبـر رو با مطالعه  )١٧(ن و همکاران يد. استفاده شده است

روده  سندرم يدارا مارانيکه ب نداالت متحده نشان داديکارگر در ا

خـود   عملکـرد در  کـاهش  درصـد ١٥ يسـب طور نر به يک پذيتحر

                                                
1 Functional gastrointestinal disorders 
2 Irritable bowel syndrome 
3 Functional abdominal bloating 
4 Functional constipation 
5 Functional diarrhea 
6 Unspecified-functional bowel disorders 
7 Rome III 

روز کـار   چهـار  امعادل ب نسبت نيا دارند وکارگران ر يسانسبت به 

  . است يک هفته کاريا کمتر در ي

بت از محل يبرآورد غران يدر اانجام شده تنها مطالعه  اساس بر

 روز در سـال  ٤٤ تا ٣٦ن ير بيک پذيکار به علت سندرم روده تحر

 تا ٥/٨کا يو آمر نگلستانا ين شاخص برايا که يحالدر ، )١٨(است

  . )١٩( گزارش شده است ٦/٢١

ر يـ و غ )يپزشک(مينه کل ساالنه مستقيهز )٢٠( رکيو پ مولر

 بيـ را به ترتر يک پذيسندرم روده تحران ماريب )يور بهره(ميمستق

 يبررسـ بـا  و همکـاران  مـاکزون  . نـد گزارش دادورو ي ٩٩٥ و ٧٩٢

االت يـ ر از ايک پـذ يسندرم روده تحر بارهدرنه يهز ليتحلمطالعات 

در بـازه  ل را ن اختاليمربوط به ا ينه پزشکيهز، متحده و انگلستان

 هشکـا  يهـا  نـه يهزمار در سـال و  يهر ب يدالر برا ٨٧٥٠ تا ٣٤٨

مار در سـال  يبهر  يدالر برا ٣٣٤٤ تا ٣٥٥در بازه را  کار يور بهره

صرف  يها نهيهزانه کل ين ساليانگين ميهمچن. )١٩( بدست آورند

عبـارت  ک يـ بـه تفک ران يـ ا درروده  ياختالالت عملکرد يراشده ب

بوسـت  ي، دالر ٦٧٠و  ٩٠٤: ريک پـذ يـ سـندرم روده تحر : بودند از

، دالر ٣٩و  ٢١٩: ينفخ شکم عملکـرد ، دالر ٩٩و  ٦٤٥: يعملکرد

ـ . )١٨(دالر  ٢٦٤و  ٨٠٧ نامشـخص  ياختالالت عملکرد و  پـن  يل

ک يـ تحر رودهم سندرم يمستق يها نهيهزانه يمتوسط ماه همکاران

، يگريدر مطالعه د. )٢١( ورو گزارش دادندي ٧٢را ر در فرانسه يپذ

بوست يدرمان  يکا برايآمرهر فرد در  ينه روزانه به ازايمتوسط هز

  . )٢٢( ده استيدالر برآورد گرد ١١/٢

 ياقتصـاد  يهـا  نـه يهز نهيدر زم ياندک که مطالعات يياز آنجا

ران يـ ا رينظدر حال توسعه  يکشورهادر روده  ياختالالت عملکرد

ل يـ تحم يبار اقتصـاد برآورد  با هدف  ن مطالعهيا، انجام شده است

و  يزيـ روده طـرح ر  ياختالالت عملکـرد  مبتال به مارانيببه  شده

بـه طـور   ل يـ حاضر اهـداف ذ  ن در مطالعهيهمچن. رفتيصورت پذ

ر يـ و غ )يپزشـک (ميمستقنه يهز برآورد )١(: گردد يمدنبال  خاص

 )٢(، روده يدر هر گروه از اخـتالالت عملکـرد  ) يور بهره(م يمستق

هر گـروه   يماران برايبه ب يليتحم يها نهيهزبرآورد اجزاء مختلف 

از هـر گـروه    يکلـ  يهـا  نهيهز برآورد) ٣(و  ياز اختالالت عملکرد

 .ماه تحت پوشش مطالعه ششدوره  در روده ياختالالت عملکرد
  

 ها روشمواد و 
فرد  ١٨٠٠٠ش از يب، تيجمعبر  يمبتن ين مطالعه مقطعيدر ا

 يريـ گ بـا روش نمونـه  ) ١٣٨٥-٨٦(تهـران  اسـتان   در سـال  بزرگ

اطالعـات  ( خـانوار انتخـاب شـدند    يکد پست استفاده ازبا  يتصادف

 نپـنج شهرسـتا   افراد منتخب ساکن). )٢٥-٢٣, ١٠, ٣(در شتر يب

 ييروسـتا  يهـا  حوزهو ، پاکدشت، روزکوهيف، نيورام، دماوند، تهران

آمـوزش   يکارکنـان بهداشـت  ، هـا  نمونهپس از انتخاب . بودند ها آن
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 و همکاران يدهکرد يبيژن مقيم  ... مطالعه: اه گوارشبرآورد بار اقتصادي در اختالالت عملکردي دستگ
 

٣٩٠  

انتخـاب شـده    يهـا  خانـه ک از يـ به هر  يده مرکز بهداشت محليد

صـاحبه  مشـرکت در  بـا  تـا   خواسـتند  يمـ افـراد  ه و از ردمراجعه ک

  . نديل نمايمربوطه را تکمپرسشنامه 

قـات  يته اخـالق مرکـز تحق  يتوسط کم تر شيپق يحقپروتکل ت

 يد بهشـت يشـه  يدانشگاه علوم پزشـک ، گوارش و کبد يها يماريب

شـرکت  ت آگاهانه ياز تمام افراد فرم رضا. بودشده ب يو تصود ييتا

نـان داده شـد   يو به افراد شرکت کننده اطم ديگرددر مطالعه اخذ 

  . اندم يم يکه اطالعات افراد به صورت محرمانه باق

 يسنجو اعتبار  يطراحن مطالعه يا يبرا يپرسشنامه فارسدو 

: ماننـد  يعالئم گوارش نهيدر زم يسؤاالتپرسشنامه اول شامل . شد

، دياسبرگشت  اي سوزش سر دل، نفخ، اسهال، بوستي، يدرد شکم

ـ  يمـدفوع خـون  ، مدفوع يارياخت يب، تهوع و استفراغ  يبـ ، رهيـ تا ي

 که يکنندگان شرکت. بود در بلع يرو کاهش وزن و دشوا يياشتها

 شدند يمداده  رجاعبه پزشک ا را داشتنداز عالئم فوق  يکيحداقل 

در  هـا  آن يفراوانـ روده و  ياختالالت عملکرد يها نشانهدر مورد تا 

اسـتاندارد   پرسشـنامه ( دوم ماه گذشته با توجه به پرسشنامه شش

. شـود  السـؤ  هـا  آناز ) هرم سـ  يارهـا يبـر اسـاس مع   يشده فارس

بـه زبـان    هپرسشنامه رم سبرگردان ، پرسشنامه دوم مورد استفاده

ابتدا توسط دو پزشک متخصص مسلط  يسينسخه انگل. بود يفارس

نسـخه  ، در مرحلـه بعـد  . ديترجمه گرد يبه فارس يسيبه زبان انگل

 يسـ يگـر بـه زبـان انگل   يتوسط دو نفر پزشـک متخصـص د   يفارس

 يهـا  نمونـه  يگـر يفـوق فـرد د  مراحـل   يپس از ط. برگردانده شد

ق داده و پـس از اعمـال   يـ را تطب يو نسخه اصـل  يسيو انگل يفارس

پرسشـنامه مـورد    ياعتبـار سـاختار   د نمـود و ييـ اصالحات الزم تأ

 ٤٠٠ حدوداً، پرسشنامه ييآزمون روا به منظور. قرار گرفت يبررس

از شهرسـتان دماونـد   ) سـال ١٨شـتر از  يسن ب( سال بزرگنفر فرد 

ل يهفته تکم دوشدند و پرسشنامه را در دو نوبت با فاصله انتخاب 

جهـت  ( کرونباخ ياز روش آلفا، پرسشنامه ييروا يدر بررس. کردند

 يب آلفـا يضـر . انجام شـد  ٩و روش بازآزمون) ٨يآزمون ثبات داخل

شـتر از  يب( خـوب بـود   يعالئـم اصـل   يبرا ييب روايکرونباخ و ضرا

۷۰/۰ .(  

اسـتفاده از   يفراوانـ مربوط به  دوم از پرسشنامه يگريبخش د

و  يبسـتر ، دارو، ت پزشـک يـ زيشـامل و (يپزشک و امکانات خدمات

عالئـم اخـتالالت    بـه علـت   يو از کار افتـادگ  )يصيشات تشخيآزما

و  يبخـش خصوصـ  خـدمات  کدام از هر تعرفه . بودروده  يعملکرد

وزارت  ينترنتـ يگـاه ا يمـاران از پا يمـورد اسـتفاده توسـط ب    يدولت

سـه  ن هر يهمچن .استخراج شد يدرمان و آموزش پزشک، بهداشت

روزانـه بـه    يهـا  تيـ فعالدر  ييکاهش کـارا  ک سوميروز با حداقل 

                                                
8 Internal consistency 
9 Test-retest reliability 

در نظـر گرفتـه    )بت از محل کـار يغ(ياز کار افتادگک روز يعنوان 

   .شد

سـرانه  ، هـر فـرد   ١٠به منظور محاسبه متوسـط درآمـد روزانـه   

ـ يران تقسـ يـ ا يبرا ١١يدرآمد ناخالص مل سـرانه  . ديـ گرد ٣٦٥ رم ب

 يبانـک جهـان   ينترنتـ يگـاه ا يپاران از يـ ا يبرا يدرآمد ناخالص مل

نـرخ   بـا توجـه بـه    هـا  ليـ تحله و يـ تجز يتمـام . )٢٧(استخراج شد

) %١١(اعـالم شـده بـود     يتوسـط بانـک جهـان   که ران يا ١٢يکاريب

  . دياصالح گرد

در د يـ قـدرت خر  از شـاخص ، هان کشـور يسه بيبه منظور مقا 

د در يـ قـدرت خر . مورد استفاده قـرار گرفـت  ) $PPP( ١٣دالربرابر 

متفـاوت  دو ارز  يبارزش نس سهيمقا يبرا يک روش اقتصاديدالر 

نکـه  يگونـاگون و ا  يارزش ارزهـا  متفـاوت بـودن  با توجه به . است

مختلـف   يدر کشـورها  يط اقتصاديک کاال با توجه به شرايمت يق

 يم کـه بتـوان بـرا   يار هسـت يـ ک معيـ ازمنـد  يپس ن، متفاوت است

حـل   يبـرا . گوناگون استفاده کـرد  ين کشورها و کاالهايسه بيمقا

و  يالملل نيب يها يريگاز اندازه  يگرفتن برخکل با در نظر شن ميا

 $PPPار يـ گونـاگون مع  ينـه بـر اسـاس ارزهـا    يمت و هزين قييتع

  . مدبدست آ

در  يران و بانـک جهـان  يـ ا يبانک مرکز يها گزارشبا توجه به 

و  کايدالر آمر ٣٤٧٠ معادل يسرانه درآمد ناخالص مل(، ٢٠٠٦سال 

١٠٨٠٠PPP$  کيـ ، )الير ٩١٧١ معادلکا يک دالر آمريو PPP$ 

 ها نهيهزل يتبد يت برايال بدست آمد و در نهاير ٢٨٧٨ در حدود

  .مورد استفاده قرار گرفت ۲۸۷۸رقم  $PPPبه 
  
  ها يافته

نـرخ  . ل وارد شـدند يـ ه و تحلينفر در تجز ١٨١٨٠در مجموع 

زش يـ کـاهش ر  بـه منظـور  . بـود  درصـد ٩٢در حـدود   ييپاسخگو

ن يگزيجـا  ياضـاف  يتصـادف  يها مونهنموارد عدم پاسخ با  ، ها نمونه

 درصـد ۹/۱۰حدود روده در  ياختالالت عملکرد يکلوع يش. شدند

مـورد   گونـاگون و خـدمات   منـابع . )٣( بـود  يمورد بررسـ  در افراد

روده در  يماران اختالالت عملکـرد ياستفاده در شش ماه گذشته ب

مصـرف دارو در   زانيـ من يشـتر يب. نشان داده شده اسـت  ١جدول 

 بيـ به ترتپس از آن ر و يک پذيماران مبتال به سندرم روده تحريب

نفـخ شـکم   ، يبوسـت عملکـرد  ي، نامشـخص  ياختالالت عملکـرد 

 يان به اسهال عملکرديزان مصرف در مبتالين ميترو کم يعملکرد

 ينسـبت بـه داروهـا    )%٥/٧( ياهيـ گ يمصرف داروهـا  يفراوان. بود

مـاران  يحـدود دو سـوم از ب  . استن ييپا نسبتاً، %)٥/٤٥( ييايميش
                                                
10 Average daily income 
11 Gross National Income(GNI) 
12 Unemployment rate 
13 Purchasing Power Parity Dollar(PPP$) 
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 ۱۳۹۱ مهر و آبان، ۴شماره ، ۲۳دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩١  

 نيـ از اکه ، اند شدهت يزيوروده توسط پزشک  ياختالالت عملکرد

ش خون و يآزما. ندمراجعه کرد يپزشک عموم به درصد٧/٧٢تعداد 

 انتوسـط پزشـک   بودند که يشگاهيآزما يها تست نيشتريبمدفوع 

م اختالالت يماران به علت عاليباز  درصد٥/٥. خواست شده بوددر 

  . شدند يمارستان بستريروده در ب يعملکرد

 
  ماه ششدوره  يدر ط روده يت عملکردان به اختالاليدر مبتال يو درمان يالت پزشکياستفاده از خدمات و تسه يفراوان ):١(شماره جدول 

همه اختالالت 

 يعملکرد

اختالالت 

 يعملکرد

 نامشخص

 ينفخ عملکرد
سندرم روده 

 ريک پذيتحر

اسهال 

 يعملکرد

بوست ي

 يعملکرد
 

 دارو ۲۱۱)۵/۴۸( ۱۰)۴/۲۰( ۹۲)۴/۵۵( ۱۲۱)۶/۴۴( ۵۲۰)۱/۵۳( ۹۵۴)۲/۵۰(

 ييايميش ۱۹۰)۷/۴۳( ۸)۳/۱۶( ۸۵)۲/۵۱( ۱۱۱)۰/۴۱( ۴۷۱)۱/۴۸( ۸۶۵)۵/۴۵(

 يگوارش ۱۵۶)۹/۳۵( ۶)۲/۱۲( ۷۶)۸/۴۵( ۹۷)۸/۳۵( ۳۹۱)۹/۳۹( ۷۲۶)۲/۳۸(

 ير گوارشيغ ۵۹)۶/۱۳( ۲)۱/۴( ۱۷)۲/۱۰( ۲۷)۰/۱۰( ۱۳۱)۴/۱۳( ۲۳۶)۴/۱۲(

 ياهيگ ۳۳)۶/۷( ۴)۲/۸( ۹)۴/۵( ۱۷)۳/۶( ۷۹)۱/۸( ۱۴۲)۵/۷(

 پزشکت يزيو ۳۳)۶/۷( ۴)۲/۸( ۹)۴/۵( ۱۷)۳/۶( ۷۹)۱/۸( ۱۲۴۵)۵/۶۵(

 يپزشک عموم ۱۷۴)۰/۴۰( ۱۳)۵/۲۶( ۷۷)۴/۴۶( ۱۰۲)۶/۳۷( ۵۳۸)۰/۵۵( ۹۰۴)۶/۴۷(

 فوق تخصص گوارش ۱۰۴)۹/۲۳( ۱۱)۴/۲۲( ۴۳)۹/۲۵( ۵۸)۴/۲۱( ۲۰۹)۳/۲۱( ۴۲۵)۴/۲۲(

 ريسا ۶۲)۳/۱۴( ۳)۱/۶( ۲۴)۵/۱۴( ۳۴)۵/۱۲( ۱۳۵)۸/۱۳( ۲۵۸)۶/۱۳(

 يشگاهيتست آزما ۱۲۵)۷/۲۸( ۱۶)۷/۳۲( ۵۴)۵/۳۲( ۹۴)۷/۳۴( ۳۰۲)۸/۳۰( ۵۹۱)۱/۳۱(

 ش خونيآزما ۱۱۰)۳/۲۵( ۱۵)۶/۳۰( ۴۷)۳/۱۸( ۸۶)۷/۳۱( ۲۷۰)۶/۲۷( ۵۲۸)۸/۲۷(

 ش مدفوعيآزما ۵۳)۲/۱۲( ۷)۳/۱۴( ۲۰)۰/۱۲( ۲۶)۶/۹( ۱۲۷)۰/۱۳( ۲۳۳)۳/۱۲(

 يوگرافيراد ۱۶)۷/۳( ۳)۱/۶( ۵)۰/۳( ۱۱)۱/۴( ۳۹)۰/۴( ۷۴)۹/۳(

 يم خوراکيبار ۴)۹/۰( ۲)۱/۴( ۰ ۵)۸/۱( ۸)۸/۰( ۱۹)۰/۱(

 م انمايبار ۳)۷/۰( ۱)۰/۲( ۳)۸/۱( ۱)۴/۰( ۵)۵/۰( ۱۳)۷/۰(

 يسونوگراف ۴۰)۲/۹( ۶)۲/۱۲( ۲۰)۰/۱۲( ۳۱)۴/۱۱( ۹۹)۱/۱۰( ۱۹۶)۳/۱۰(

 ياندوسکوپ ۲۱)۸/۴( ۲)۱/۴( ۷)۲/۴( ۶)۲/۲( ۴۳)۴/۴( ۷۹)۲/۴(

 يکولونوسکوپ ۶)۴/۱( ۲)۱/۴( ۱)۶/۰( ۳)۱/۱( ۱۰)۰/۱( ۲۲)۲/۱(

 يوگرافياکوکارد ۵۳)۲/۱۲( ۳)۱/۶( ۱۶)۶/۹( ۳۴)۵/۱۲( ۹۱)۳/۹( ۱۹۷)۴/۱۰(

 يمارستانيب يبستر ۲۸)۴/۶( ۲)۱/۴( ۸)۸/۴( ۱۱)۱/۴( ۵۶)۷/۵( ۱۰۵)۵/۵(

 کل ۴۳۵)۱۰۰( ۴۹)۱۰۰( ۱۶۶)۱۰۰( ۲۷۱)۱۰۰( ۹۷۹)۱۰۰( ۱۹۰۰)۱۰۰(
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 و همکاران يدهکرد يبيژن مقيم  ... مطالعه: اه گوارشبرآورد بار اقتصادي در اختالالت عملکردي دستگ
 

٣٩٢  

 ماه ٦دوره  يروده در ط يملکردبت از محل کار به علت اختالالت عيو غ يين کاهش کارايانگيم ):٢(جدول شماره 

همه اختالالت 

 يعملکرد

 ياختالالت عملکرد

 نامشخص

  نفخ 

 يعملکرد

سندرم روده 

 پذير تحريک

  اسهال 

 **يعملکرد

بوست ي

 يعملکرد
 )روز(بت از محل کاريغ

۱۷۸۹ ۹۳۴ ۲۴۹ ۱۴۴ ۰ ۴۱۳ ۰ 

۹۲ ۴۱ ۱۶ ۱۷ ۰ ۱۸ ۱ -۷ 

۱۴ ۳ ۴ ۴ ۰ ۳ ۷ -۳۰ 

۵ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۳۰> 

 نيانگيم ۴۲/۰ ۰ ۷۸/۱ ۸۷/۰ ۲۵/۰ ۵/۰

       

همه اختالالت 

 يعملکرد

 ياختالالت عملکرد

 نامشخص

  نفخ 

 يعملکرد

ک يسندرم روده تحر

 ريپذ

  اسهال

 **يعملکرد

بوست ي

 يعملکرد
 )روز( ييکاهش کارا

۱۷۸۶ ۹۲۹ ۲۵۶ ۱۴۸ ۰ ۴۰۴ ۰ 

۶۴ ۳۳ ۸ ۶ ۰ ۱۷ ۱ -۷ 

۳۹ ۱۳ ۴ ۱۲ ۰ ۱۰ ۷ -۳۰ 

۱۱ ۴ ۳ ۰ ۰ ۴ ۳۰> 

 نيانگيم ۰۱/۱ ۰ ۴۳/۱ ۸۸/۰ ۶۸/۰ ۸۳/۰

       

همه اختالالت 

 يعملکرد

 ياختالالت عملکرد

 نامشخص

  نفخ 

 يعملکرد

سندرم روده 

 پذير تحريک

  اسهال 

 **يعملکرد

بوست ي

 يعملکرد

بت از يغ يمجموع روزها

 *کار

۱۷۴۳ ۹۱۲ ۲۴۷ ۱۳۷ ۰ ۳۹۸ ۰ 

۱۰۸ ۵۲ ۱۳ ۱۸ ۰ ۲۵ ۱ -۷ 

۴۱ ۱۲ ۹ ۱۰ ۰ ۱۰ ۷ -۳۰ 

۸ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲ ۳۰> 

 نيانگيم ۷۶/۰ ۰ ۲۶/۲ ۱۷/۱ ۴۷/۰ ۷۸/۰
  . بت از کار جمع شده استيغ يبت از کار فرض و با روزهايروز غ ۱معادل  ييدرصد کاهش کارا ۳۰ روز با حداقل ۳ن ستون هر يجهت محاسبه ا*

 .ارائه نشد يدماران مبتال به اسهال عملکريبت از محل کار در بيا غي ييبر کاهش کارا يمبن يگزارش گونه چيه **

  

اختالالت عملکـردي روده در طـي    به علت کارمحل غيبت از 

بيشـترين  . تنشـان داده شـده اسـ    ٢شش ماه گذشته در جـدول  

ميانگين غيبت از محـل کـار در بيمـاران مبـتال بـه سـندرم روده       

  . گزارش شد) روز ٢٦/٢(تحريک پذير

صرف شـده توسـط هـر    متوسط هزينه ، بررسيدر طول دوره 

مشکالت مـرتبط بـا اخـتالالت عملکـردي روده     در ارتباط با  بيمار

٥٥/١١٥$PPP ويزيـت هزينه ، به طور کلي  ).٣جدول(بدست آمد 

از هزينـه   درصـد ١٧کمتر از  داروهزينه  و درصد٣٥پزشک حدود 

مسـتقيم  غيرهزينـه   بيشـترين . استاختالالت عملکردي روده  کل

از آن نفخ شکم و پس بيماري سندرم روده تحريک پذير  مربوط به

به صفر رسيده  اسهال عملکرديدر و مقدار آن  باشد يمعملکردي 

هيچ يک از بيماران اسهال عملکردي غيبت از بدين معني که (است

تحميـل شـده بـه     هزينه ينبيشتر، در مجموع). نداشتند محل کار

سندرم روده تحريـک پـذير   در اثر  بيماران در اثر عاليم ايجاد شده

 . باشد يم
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 ۱۳۹۱ مهر و آبان، ۴شماره ، ۲۳دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩٣  

 ماه ششدوره  يمار در طيهر ب يروده به ازا ياختالالت عملکرد به علتم يمستق ريو غم ينه مستقين هزيانگيم ):٣(دول شماره ج

  همه اختالالت

 روده يعملکرد 

اختالالت نامشخص 

 روده يعملکرد

  نفخ 

 يملکردع

ک يسندرم روده تحر

 ريپذ

  اسهال

 يعملکرد 

  بوستي

 يعملکرد 
 

 دارو ۳۰/۱۹)۱۴/۱۳( ۶۵/۴)۰۲/۱۱( ۳۰/۱۷)۸۱/۱۰( ۳۲/۱۵)۰۲/۱۶( ۵۶/۲۱)۸۷/۲۰( ۳۴/۱۹)۷۵/۱۶(

 ييايميش ۱۷/۱۷)۶۸/۱۱( ۸۴/۳)۰۸/۹( ۲۱/۱۶)۱۳/۱۰( ۶۶/۱۳)۲۸/۱۴( ۰۰/۱۹)۳۹/۱۸( ۱۹/۱۷)۸۸/۱۴(

 يگوارش ۸//۰۴)۴۷/۵( ۱۵/۳)۴۵/۷( ۰۵/۱۱)۹۰/۶( ۶۲/۸)۰۱/۹( ۲۰/۱۱)۸۴/۱۰( ۸۹/۹)۵۶/۸(

 ير گوارشيغ ۱۳/۹)۲۱/۶( ۶۹/۰)۶۳/۱( ۱۶/۵)۲۳/۳( ۰۴/۵)۲۷/۵( ۸۰/۷)۵۵/۷( ۳۰/۷)۳۲/۶(

 ياهيگ ۱۴/۲)۴۵/۱( ۸۲/۰)۹۴/۱( ۰۹/۱)۶۸/۰( ۶۶/۱)۷۳/۱( ۵۶/۲)۴۸/۲( ۱۶/۲)۸۷/۱(

 ت پزشکيزيو ۴۰/۳۴)۴۳/۲۳( ۱۸/۲۱)۱۴/۵۰( ۰۱/۵۸)۲۴/۳۶( ۸۹/۲۸)۲۱/۳۰( ۶۷/۳۴)۵۷/۳۳( ۴۷/۳۵)۷۰/۳(

 يشگاهيتست آزما ۷۹/۱۰)۳۵/۷( ۹۶/۱۴)۴۲/۳۵( ۱۳/۱۰)۳۳/۶( ۷۴/۸)۱۴/۹( ۰۴/۱۰)۷۲/۸( ۱۶/۱۰)۷۹/۸(

 ش خونيآزما ۴۸/۰)۳۳/۰( ۵۴/۰)۲۸/۱( ۵۸/۰)۳۶/۰( ۵۸/۰)۶۱/۰( ۵۳/۰)۵۱/۰( ۵۳/۰)۴۶/۰(

 ش مدفوعيآزما ۲۰/۰)۱۴/۰( ۲۳/۰)۵۵/۰( ۲۱/۰)۱۳/۰( ۱۴/۰)۱۵/۰( ۲۰/۰)۱۹/۰( ۱۹/۰)۱۷/۰(

 يوگرافيراد ۵۲/۰)۳۶/۰( ۸۲/۰)۹۴/۱( ۵۶/۰)۳۵/۰( ۶۴/۰)۶۷/۰( ۶۴/۰)۶۲/۰( ۶۱/۰)۵۳/۰(

 يم خوراکيبار ۱۳/۰)۰۹/۰( ۵۶/۰)۳۴/۱( ۰ ۲۶/۰)۲۷/۰( ۱۶/۰)۱۵/۰( ۱۶/۰)۱۴/۰(

 م انمايبار ۲۵/۰)۱۷/۰( ۷۴/۰)۷۴/۱( ۶۵/۰)۴۱/۰( ۱۳/۰)۱۴/۰( ۱۸/۰)۱۸/۰( ۲۵/۰)۲۱/۰(

 يسونوگراف ۳۰/۲)۵۷/۱( ۷۲/۲)۴۴/۶( ۹۴/۲)۸۴/۱( ۵۴/۲)۶۶/۲( ۴۳/۲)۳۵/۲( ۴۷/۲)۱۴/۲(

 ياندوسکوپ ۹۱/۳)۶۶/۲( ۳۱/۳)۸۳/۷( ۴۲/۳)۱۳/۲( ۷۹/۱)۸۷/۱( ۶۴/۳)۵۲/۳( ۴۱/۳)۹۵/۲(

 يکولونوسکوپ ۸۶/۱)۲۷/۱( ۵۱/۵)۰۴/۱۳( ۸۱/۰)۵۱/۰( ۴۹/۱)۵۶/۱( ۳۸/۱)۳۳/۱( ۵۶/۱)۳۵/۱(

 يوگرافياکوکارد ۱۴/۱)۷۸/۰( ۵۳/۰)۲۶/۱( ۹۴/۰)۵۹/۰( ۱۵/۱)۲۱/۱( ۸۸/۰)۸۵/۰( ۹۷/۰)۸۴/۰(

)۵۳/۲۷(۸۲/۳۱ )۸۴/۲۴(۶۵/۲۵ )۳۰/۱۵(۶۳/۱۴ )۷۳/۱۲(۳۷/۲۰ )۴۲/۳(۴۵/۱ )۷۱/۴۳(۱۸/۶۴ 
 يبستر

 يمارستانيب

)۷۷/۸۳(۷۹/۹۶ )۹۹/۸۸(۹۲/۹۱ )۶۶/۷۰(۵۸/۶۷ )۱۱/۶۶(۸۱/۱۰۵ )۱۰۰(۲۴/۴۲ )۶۳/۸۷(۶۶/۱۲۸ 
 يها نهيهزکل 

 ميمستق

)۲۳/۱۶(۷۶/۱۸ )۰۱/۱۱(۳۷/۱۱ )۳۴/۲۹(۰۶/۲۸ )۸۹/۳۳(۲۵/۵۴ )۰(۰ )۳۷/۱۲(۱۶/۱۸ 
 يها نهيهزکل 

  ميتقرمسيغ

  ها نهيهزمجموع  ۸۳/۱۴۶)۱۰۰( ۲۴/۴۲)۱۰۰( ۰۵/۱۶۰)۱۰۰( ۶۴/۹۵)۱۰۰( ۲۹/۱۰۳)۱۰۰( ۵۵/۱۱۵)۱۰۰(

  
  بحث

 يهر گروه از اختالالت عملکرد نهيهزبرآورد حاضر به مطالعه 

برآورد . مار پرداختيهر ب يشش ماه به ازاک دوره  ي يدر ط روده

ن يـ ا يل اصـل يدالاز  يکي. بود نييپا ن مطالعه نسبتاًيدر ا ها نهيهز

ـ . باشـد  يمـ ن مطالعه ما ت بوديبر جمع يمبتن، تفاوت ن در يهمچن

خـدمات و امکانـات    ١تعرفـه ممکـن  ن يکمتـر است ين مطالعه سيا

ممکـن   نيبنـابرا ، ديـ اتخـاذ گرد  نهيهز ليو تحله يدر تجز يپزشک

 يمبتنـ در مطالعات . شود ها نهيهز يبرآوردن امر باعث کم يااست 

مـدت از   يا طـوالن ي ترديشد اًنسبت موارد اغلباران ميب کينيبر کل

 شـود  يمـ ن امـر باعـث   يـ هسـتند کـه ا  روده  ياختالالت عملکـرد 

بـا مطالعـات   سـه  يمقادر مطالعات ن يا يماريب ياقتصاد يها نهيهز

  . حاضر باالتر باشدت مانند مطالعه يبر جمع يمبتن

                                                
1 Minimum applicable cost 

 ل تورشياز قب يت همواره با مشکالتيبر جمع يمطالعات مبتن

. )٢۶( انـد  مواجـه ن اطالعات ييت پايفيو ک يادآوريتورش ، انتخاب

اد يـ بـه  ، مـوارد از  درصـد ٢٠در که کردندگزارش  و همکارانبراون 

 گذشت پس ازماران يمورد استفاده توسط ب يپزشک امکانات آوردن

کامالً ماه  ١٢پس از  و ممکنست رديگ يمصورت  يبه سختماه  ١٠

 يادآوردن داروهـا يـ بـه  نشان دادند کـه   ها آن. )٢۷( شودفراموش 

افـراد   يهـا  پاسـخ که  يدر حال، دارد يکمقابل اعتماد  شده مصرف

نـان و  يت اطميـ از قابل يسطح قابل قبول يمارستانيب يبستر درباره

 يها پاسخکه  اند دادهگر نشان يد مطالعات. )٢۷( را دارا استاعتبار 

افـراد   درصد٧٠در گذشته سال کيدر ت پزشک يزيماران درباره ويب

  . )٢٩,٢٨( متفاوت است ها آن يقبل يسوابق پزشکبا 

اخـتالالت   يوجود دارد که به بررسـ  ياندک يمطالعات اقتصاد

اقدام کـرده  )يماريهمه پنج نوع ب(کجا ي به صورتروده  يعملکرد
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 و همکاران يدهکرد يبيژن مقيم  ... مطالعه: اه گوارشبرآورد بار اقتصادي در اختالالت عملکردي دستگ
 

٣٩٤  

ن يـ روده در ا ياخـتالالت عملکـرد   عانـو همه ا که يحالدر ، باشند

اغلـب  . واقـع شـده اسـت    يت مـورد بررسـ  يبر جمع يمبتنمطالعه 

ک يـ سـندرم روده تحر  يهـا  يماريبمطالعات انجام شده مربوط به 

   .است يبوست عملکردير و يپذ

پزشـک و مصـرف   ت يـ زيوکـه   انـد  دادهمطالعات نشـان   يبرخ

روده  ياختالالت عملکـرد  مبتال به مارانيب  يروز افزون برا يدارو

در مطالعه حاضر عالوه بر مـوارد فـوق   ، )٣۰,٣١( مورد انتظار است

. ز قابل توجه استين بت از محل کاريو غ يمارستانيب يبستر زانيم

 يهـا  نـه يهزروده بـا توجـه بـه     ياختالالت عملکـرد  ان تماميدر م

 نيتـر  نـه يپرهزر يک پذيسندرم روده تحر، مير مستقيم و غيمستق

که  يحالدر ، قرار دارد يبوست عملکردياست و پس از آن  يماريب

شتر به پزشک و يبمراجعه . نه را داردين هزيکمتر ياسهال عملکرد

 يعلت اصل) ميمستقريغ يها نهيهز(ييکارااز دست دادن  اياهش ک

سـندرم   يبـرا مطالعـه حاضـر    يها افتهي. باشد يم ها افتهين يا يبرا

 يخــوان هــم روشــندل و همکــاران بــا مطالعــهر يک پــذيــروده تحر

  . )١٨(دارد

 يهـا  نـه يهزن يانگيم )٣۲(و همکاران ينادوميا يمطالعه مرور

 در مـار را يهر ب يبرا ريک پذياز سندرم روده تحرانه يسالم يمستق

 و دالر ٦١٩االت متحـده  يـ و ا دالر ٢٥٩کانـادا  ، پوند ٩٠انگلستان 

 ٧٤٨تـا   ٣٣٥ن کشـورها حـدود   يرا در ا ييکاهش کارا يها نهيهز

در انگلسـتان و   يگـر يد کيستماتيس يدر بررس. دالر گزارش کرد

 يهـا  مراقبـت م ير مسـتق يـ م و غيکل سـاالنه مسـتق   نهيزکا هيآمر

تا  ٣٤٨ب يترتر به يک پذيماران سندرم روده تحريب يبرا يتبهداش

چنـد علـت   . )١٩( در نوسان بود دالر ٣٣٤٤تا  ٣٥٥دالر و  ٨٧٥٠

 هـا  نـه يهزدر بـرآورد  طالعـات مختلـف   ج ميمحتمل تفـاوت در نتـا  

 روش، مـورد اسـتفاده  گـاه داده  يپا، هـا  نمونهمشخصات : عبارتند از

ل يمختلف تشک ياجزا، )نده نگريآ/ گذشته نگر( ها داده يجمع آور

ـ  يفاصله زمان، نهيدهنده هز ک يـ ص سـندرم روده تحر ين تشـخ يب

وع يشـ د مـوار ا يـ بـروز   استفاده از موارد، ها داده ير و جمع آوريپذ

 يهاکشــور در يبهداشــت يهــا مراقبــتســتم ينــه و سيبــرآورد هز

دو ن يکمتر از ادر مطالعه حاضر  يماريب يها نهيهزبرآورد . مختلف

ن تر ييمت پايق، ن تفاوتيا ياز علل اصل يکي. باشد يممطالعه فوق 

از  يدرمـان  يها نهيهزر ين سايو همچن کشور داخلد يتول يداروها

ران نسـبت بـه   يـ در ا يشگاهيآزما يها تستپزشک و  تيزيول يقب

ـ . اسـت  يياروپا ياالت متحده و کشورهايا ن الزم بـه ذکـر   يهمچن

شـده  نـه اجـرا   يحـداقل هز حاضر بر اسـاس روش  است که مطالعه 

 درمانگــاه بــه يارجــاع مــارانيب يکــه بــر رو يا مطالعــهدر . اســت

م و يمسـتق  يها نهيهز، رفتيصورت پذ در تهران گوارش يخصوص

در ب يـ بـه ترت ر يک پـذ يـ مـاران سـندرم روده تحر  يم بيستقر ميغ

 $PPP ٨٥/٨١١تـــا  ٩/٦٦٩و  $PPP ٠٤/٩٢تـــا  ٠٤/١ محـــدوده

سـندرم روده   يبـرا  ييکـاهش کـارا   يهـا  نهيهز. )١٨( گزارش شد

کمتـر از گـزارش   ) $٢٥/٥٤PPP( حاضـر ر در مطالعـه  يک پذيتحر

 توانـد  يمـ  ن تفـاوت يـ ا يه محتمل برايک توجي. مطالعه فوق است

 يمـار يتر ب يا موارد طوالني يماريبد يشد راحلم باماران يب وجود

 يهـا  نـه يهز يش بـرآورد يباعـث بـ   باشد کـه در مطالعه ذکر شده 

ت ماننـد  يـ جمعبـر   يمبتنسه با مطالعات يدر مقا يماريب ياقتصاد

کــه  انــد دادهنشــان  مطالعــات يبرخــ. شــده اســت حاضــرمطالعــه 

سندرم  يماريب يها نهيهزاز کل  يميم کمتر از نيمستق يها نهيهز

  . )٣۳( شوند يممتحمل ماران يبکه  است ريک پذيروده تحر

 محل کـار در  بت ازيغ يهامطالعه حاضر متوسط تعداد روزدر 

. روز بـود  ٢٦/٢ر يک پـذ يـ به علت سندرم روده تحر، شش ماه يط

محل کـار   بت ازيغ يهان روزيانگين تر از حداقل مييبرآورد پان يا

تـا   ٥/٨(استمطالعات مشابه در  ريک پذيبه علت سندرم روده تحر

کار در مطالعه حاضر  بت از محليبودن غن ييپا هيتوج. )روز ٦/٢١

بـا   يهـا تعداد روزن يانگيممکنست برآورد م. مشکل باشد تواند يم

ر يک پـذ يـ ماران مبتال به سندرم روده تحريب ييا عدم کارايکاهش 

  . شدقرار گرفته با ٢پرت يها داده ريتحت تأثگر يدر مطالعات د

ماران با سندرم روده ياکثر ب، دهد يمنشان  ٢جدول  گونه همان

بــت از يغ%) ٥/٩١( يبوســت عملکـرد يو %) ٥/٨٢(ر يک پـذ يـ تحر

جـه بـا   ينتن يـ ا. شان را تجربـه نکـرده انـد   يماريب به علتمحل کار 

  .)١٨( مطالعه روشندل و همکاران سازگار است

از کـل   درصـد ٨٨م يمسـتق  يهـا  نهيهز، يبوست عملکرديدر 

ن يـ ا. شود يمرا شامل  )هر نفر يبه ازا $١٢٩PPPن يانگيم(نه يهز

ه نشـان داد که  ستدر تناقض اهمکاران و روشندل مطالعه ج با ينتا

 يهـا  علـت به  مير مستقيو غ مينه مستقيبه طور متوسط هز بودند

% ١٠فقـط  ( $۵۸PPP بيتبه تر يبوست عملکرديم يعالمرتبط با 

ن يـ ا. )١٨(اسـت  )نـه کـل  ياز هز% ٩٢( $٦٨٥PPPو ) نه کلياز هز

 چـرا کـه  ، اسـت  دو مطالعـه  يتفـاوت در طراحـ   متـأثر از  ها تفاوت

مـاران مـزمن   يب، فـوق ماران در مطالعـه  يباز  يادياحتماالً درصد ز

خـود   يمـار يبـا ب  ين افراد به نوعياز ا ياريممکنست بسو  اند بوده

ل عدم يبه دل(د نکننخود تالش  يماريدرمان ب يرابا يکنار آمده و 

 يهـا  نهيهزن يو بنابرا) يبه امکانات پزشک يسا عدم دستري يآگاه

کـاهش  (هـا  آنم يرمسـتق يغ يهـا  نـه يهزکـاهش و   هـا  آنم يمستق

  . افته استيش يافزا )يور بهره

از سـندرم روده   پـس ، مطالعه حاضر يها افتهير يسابا توجه به 

مورد  يها يماريب نيتر نهيهزپر ، يبوست عملکردير و يک پذيتحر

 نامشـــخص ياخـــتالالت عملکـــرد: نـــد ازعبـــارت بود يبررســـ

)٣/١٠٣PPP$( ،  ــرد ــکم عملک ــخ ش ــهال ) $٦/٩٥PPP( ينف و اس

                                                
2 Outlier data 
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 ۱۳۹۱ مهر و آبان، ۴شماره ، ۲۳دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٣٩٥  

اسـهال  مـاران  يب نکـه ينکته قابل توجـه ا ). $٢/٤٢PPP( يعملکرد

. نداشـتند  ييا از دسـت دادن کـارا  يـ با کاهش چ روز يه يعملکرد

 يهـا  نـه يهزن کـل  يانگيکه م ندنشان داد )٣۴(و همکاران روپ ينا

سـندرم روده   يبـرا  شـده اسـتفاده   يبهداشـت  يهـا  مراقبتانه يسال

 بوسـت ي يبـرا ، دالر ٦١٤٠اسهال  يبرا، دالر ٥٠٤٩ر يک پذيتحر

در . اسـت  دالر ٧٦٤٦ شـکم  نفخ يداراماران يب يبرا و دالر ٧٥٢٢

 انيـ را در منه ير حداقل هزيک پذيسندرم روده تحر، اه آنمطالعه 

کــه ســندرم روده  يدر حــال، دارا بــودروده  ياخــتالالت عملکــرد

ان يـ در م يت زندگيفيک ندهکاهبه عنوان عاملم مهم ر يک پذيتحر

 ميـ عالو  )٣۵, ١٤( شـناخته شـده اسـت    هـا  يمـار يبن دسته از يا

 يناخشـنود باعث  يزان قابل توجهير به ميک پذيسندرم روده تحر

 مـاران يب يو کـار  يشخصـ  يدر زندگ يقابل توجه اثرشده و  ماريب

سـندرم   ياراافـراد د درصد از  ٦٠که حدود  شده ن زدهيتخم. دارد

ن يهمچنـ ، دهنـد  يمر ييتغ را خود ييم غذاير رژيک پذيروده تحر

ماران مبـتال بـه سـندرم    يک سوم از بي يا حرفهو  ياجتماع يزندگ

  .)١٦( شان استيماريمتأثر از ب ها آنر يک پذيروده تحر

از نقــاط قــوت و  يکــيت يــجمعبــر  يمطالعــه مبتنــ يطراحــ

مـار بـر   يص بيتشـخ . حاضر استپژوهش  يها تيمحدودن يهمچن

اعتمـاد   تيقابل يکيولوژيب يها روشنسبت به  يماريم بيعالاساس 

ا قرار دادن افراد سـالم  ياشتباه  يها صيتشخ امکانو  دارد يکمتر

افته و در يش يافزا روده يعملکرداختالالت  يماران دارايدر گروه ب

 يشتريب يرمانو د يصيتشخ يها روشت ممکنست باعث شود ينها

 يهـا  نـه يهزدر  يش بـرآورد يب يرد و به نوعيمورد استفاده قرار گ

  . )٣۶(فتدياتفاق ب يپزشک

 نيروش کمتـر  ن مطالعـه يـ در ا، ذکـر شـد   قبالًکه  طور همان

روده  ياختالالت عملکرد با مرتبط يها نهيهزمحاسبه  ينه برايهز

 يهـا  مـت يق يـي دارو يمثـال چنانچـه بـرا    به عنـوان . شداستفاده 

نه يل هزيه و تحلينوع دارو در تجز نيتر ارزان، وجود داشت يمختلف

 از بـار  يکم برآورد تواند يم ن مطالعهياج ين نتايبنابرا. استفاده شد

ج بدست ينتا تواند يمبه طور بالقوه  يادآوريتورش . باشد ياقتصاد

-خـود  استفاده از اطالعات نيهمچن . قرار دهد ريتحت تأثرا آمده 

در  يش بـرآورد يا بـ يـ کم ممکن است به  )ياظهار -خود(يگزارش

، در بـاال ذکـر شـد   کـه   ييها تيمحدودبا توجه . نه شوديبرآورد هز

د ييتا يبرا. شود انجام اطيبا احت ستيبا يمن مطالعه ياج ير نتايتفس

 . شود يماحساس  يشتريبمطالعات از به ين مطالعه نيا
  

   يريجه گينت
افـراد  در  يمـار يب يز تفاوت در بار اقتصادين مطالعه نيا جينتا

وسـت  بيا يـ ر يک پـذ يـ سـندرم روده تحر مـثالً  (مشـابه   يماريبا ب

و  ييايـ جغراف، يمختلف فرهنگـ  يها طيمح و ساکن در )يعملکرد

 يهـا  نـه يهزمطالعـه  ن يـ هـر چنـد در ا  . کند يمد ييرا تأ ياقتصاد

را  روده ياختالالت عملکرد ياقتصادبار  ن سهم ازيشتريبم يمستق

م ير مستقيغ يها نهيهزدر  يمطالعات کم اما، به خود اختصاص داد

 يکار منتسب به اختالالت عملکـرد  يور هبهر يبر رو ها آن ريتأثو 

ــ . روده وجــود دارد ــه ش ــا توجــه ب ــااليب ــا يوع ب ن اخــتالالت در ي

روده در  ياز اختالالت عملکرد يناش يبار اقتصاد) درصد١٠(جامعه

قابـل توجـه   نسبتاً ، )ريک پذيسندرم روده تحرخاص  به طور(رانيا

، يزنـدگ  تيـ فيبـر ک  يمـار ين بيـ ار يل تأثيبه دلو  رسد يمبه نظر 

 بهداشـت و درمـان کشـور   نظـام   را بـه  ين ماليسنگبار و  يور بهره

ش يبـا افـزا   تـوان  يمـ را ماران يب به يليتحمنه يهز. کند يم ليتحم

 يتـا حـدود   مـاران يز بيو کاهش فرانش يپزشکمه يزان پوشش بيم

اخــتالالت  ياقتصــاد بــار نــهيدر زمنــده يمطالعــات آ .کــاهش داد

ر يـ غ يها نهيهزاز  يگريمنابع د يبررس به تواند يمروده  يعملکرد

بـه   يماران جهت دسترسياب و ذهاب بيم مانند مسافرت و ايمستق

، مـاران يزمـان صـرف شـده توسـط ب    ، يالت و امکانات پزشکيتسه

نامحسوس  يها نهيهزر ينه استخدام پرستار جهت مراقبت و سايهز

، شـود  يمـ مـار متحمـل   يکـه ب  يدرد و رنجـ ، ترس، ر اضطرابينظ

 . دازدبپر
  

  يتشکر و قدردان
قـات گـوارش و   يمرکز تحق يت و کمک مالين مطالعه با حمايا

انجـام شـده    يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک، کبد يها يماريب

 . است
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