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پذیرش مقاله88/55/58 :

مقدمه :امروزه بسیاری از بیماران با اختالالت اضطررا ،افسطرد ی و جسطما یسطازی بطه ل ینیکهطای سطرپایی مراجعطه مطیلننطد .ایطن
اختالالت هزینههای زیادی را بر سیستم سالمت تحمیل میلنند .مرالعه حاضر به بررسی ارتباط بطین افسطرد ی و اضطررا ،بطا اخطتالالت
جسما یسازی در بیماران سرپایی پرداخت.
روش بررسی :مرالعه حاضر به صورت توصیفی  -تح ی ی در سطا  5981بطر روی  044فطر از بیمطاران بطاالی  58سطا مراجعهلننطده بطه
ل ینیک منتخب در شهر لرمان له به روش مو ه یری آسان ا تخا ،شده بود د؛ ا جام شد .دادهها با اسطتفاده از پرسنطنامههطای اضطررا ،و
افسرد ی بیمارستا ی و پرسننامه سالمت جسمی ردآوری شد د .از آزمونهای آماری ر رسیون لجستیک برای تح یل دادههطا اسطتفاده شطد.
دادهها در رمافزار آماری  SPSSسخه  04وارد شد د.
یافتهها 98/8 :درصد از بیماران سرپایی دارای اختال جسما یسطازی  19/1درصطد آ طان درطار اضطررا ،و  15/0درصطد آ طان افسطرد ی
داشتند .افسرد ی با احتما ابتالء بیماران به اختال جسما یسازی ارتباط داشت به این شکل له با افزایش یطک واحطد در مطره افسطرد ی
 5/50برابر احتما اختال جسما یسازی افزایش مییافت.
بحث و نتیجهگیری :آموزش پزشکان جهت تنخیص به موقع و درمان اختالالت روحی -روا ی به ویژه افسرد ی مطیتوا طد تطأثیر بسطزایی
در لاهش بار بیماریهای جسمی و روحی -روا ی داشته باشد.
واژگان کلیدی :اختالالت جسما یسازی افسرد ی اضررا ،بیماران سرپایی ل ینیک
ارجاع :دانایی مینا ،گروسی بهشید ،زنگیآبادی صدیقه .بررسی ارتباط بین افسرردگی و اضرررا برا االر جس اسر انیسرازی در بی رارا سرراایی .مجلره
اژوهشهای سجمت محور 8338؛ .383- 33 :)4(5

 .8اس ادیار ازشکی اا اعی ،مرکز تحقیقات عوامل اا اعی مؤثر بر سجمت ،اژوهشکده آیندهاژوهی در سجمت ،دانشگاه علوم ازشکی کرما  ،کرما ،
ایرا
 .2اس اد روانپزشکی ،مرکز تحقیقات علوم اعصا  ،اژوهشکده نوروفارماکولوژی ،دانشگاه علوم ازشکی کرما  ،کرما  ،ایرا
 .3دانشجوی ازشکی ،مرکز تحقیقات مدسسازی در سجمت ،اژوهشکده آیندهاژوهی در سجمت ،دانشگاه علوم ازشکی کرما  ،کرما  ،ایرا
* نویسنده مسئول :بهشید گروسی
آدرس :کرما  ،ان های بلوار  22به ن ،دانشکده ازشکی افضلیاور ،گروه ازشکی اا اعی
تلفن3343253383 :
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چکیده

افسردگی و اضطراب و اختالل جسمانیسازی

مینا دانایی و همکاران

امروزه اختالالت روانپزشکی یکی از مشکالت عمدده

اضطرابی را  13/0درصد گزارش نمرده است ( .)7در

سیستمهای مراقبت سالمت در اکثر کشدررها هسدتند

یک مطالعه ملدی در سدال  2811در خصدر

شدیرع

کدده هددم از مناددر بددار بیمدداری و هددم از مناددر دأثیر

اخددتالالت روانپزشددکی در جمعی دت  11ددا  04سدداله

میدل

ایران دی ،سراوان دی اخددتالالت اضددطرابی حدددود 11/0

اجتماعی-اقتصادی ،بار زیادی را بدر جرامدت

میکنند .مطالعات نشان میدهد که قریباً  08درصد از

درصد برآورد شده است (.)0

بیماریهای روحی-روانی در کشررهای با درآمد کدم

سراوانی اختالل جسمانیسازی در سیستم سدالمت

و مترسط رخ میدهند .از جمله شایت رین اخدتالالت

نیز شایت است .در این اختالل ،سرد عالئم جسدمی را

و

جربدده مددیکنددد کدده منشددأ شددکلگیددری آن مبنددای

اخددتالالت جسددمانیسددازی اشدداره نمددرد ( .)1 ،2در

روانشناختی دارد .بیمدار مدد ی طدرالنی بدا شدکایت

بسیاری از مرارد ،این اختالالت به طرر همزمان با هم

جسمانی متعدد به پزشک مراجعه مدیکندد .در اغلد

هستند و هزیندههدای زیدادی را بدر سیسدتم سدالمت

مرارد اگر پزشکان به این بیماری رجه کداسی نداشدته

روحی-رواندی مدی دران بده اسسدردگی ،اضدطرا

میل میکنند (.)3

باشند ،اقدامات پاراکلینیدک و درمدانی غیدرالزم بدرای

درحالحاضر ،اسسردگی مهم رین علت ندا رانی در

بیمار انجام میشرد .شایت رین عالئم در این بیمداران

دنیا است .در سال  ،2810بیش از  388میلیرن نفدر در

شامل خستگی ،کمبدرد اندر ی ،مشدکالت خدرا

و

سطح جهان از این بیمداری رند مدیبردندد .سدازمان

دردهای مختلف اعم از کمردرد ،سدردرد ،درد شدکم،

بهداشت جهانی خمین زده است که در دنیدا ،قریبداً

درد قفسه سینه میباشد که بیان کننده وجرد شدکایت

 11درصد از اسدراد بداالی  08سدال دادار مشدکالت

سیزیکی یا جسمی ،بدون یاسته عضری یا سیزیرلر یک

بهداشت روان هستند و  7درصدد آنهدا از اسسدردگی

قابل اثبات که بتران شدکایت بیمدار را رجیده نمدرد

رن میبرند ( .)4نتای یک مطالعه مرور سیسدتما یک

است .این اختالل به قدری ناراحت کنندده اسدت کده

در ایران ،شیرع اسسردگی را  4/1درصدد خمدین زده

باعث اختالل در عملکدرد شد لی و اجتمداعی بیمدار

اسددت .متأسددفانه علی درغم بددار بدداالی ای دن بیمدداری،

میشرد ( .)9-11بررسی شیرع ایدن اخدتالل در شدهر

غربدددالگری ،شدددخیص و درمدددان اسسدددردگی در

کرمان در سال  2819در جمعیت عمرمی نشان داد که

کلینیکهای سرپایی به خربی انجام نمیشرد (.)1

 70/3درصد از اسراد درجا ی از این اخدتالالت را دارا

اختالل اضطرا

عمدرمی ،ندرعی اخدتالل شدایت و

نددا ران کننددده اسددت کدده بددا نگران دی مددداوم ،عالئددم
اضطرا

و نش همراه است .اختالالت اضدطرابی در

هستند که اکثر آنها یعنی قریباً  42/0درصد از آنهدا
سرم خفیف این اختالل را دارا هستند (.)12
اسسردگی ،اضطرا

و اختالل جسمانیسازی

مراکز ارائه مراقبتهای اولیه شایت است به گرنهای که

شایت رین اختالالت روانی مشاهده شده در مراکز

حدود  22درصد از بیماران مراجعده کنندده بده مراکدز

ارائه مراقبتهای سالمت

اولیه هستند .پزشکان

مراقبتهای اولیه از مشکالت اضطرابی شکایت دارند

عمرمی معمرالً اولین خط درمان بیمارانی هستند که

( .)0سازمان بهداشت جهانی مطالعهای را بدر روی 20

از مشکالت روحی و جسمی رن میبرند و بنابراین
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مقدمه

کشرر در دنیا انجام داده اسدت و سراواندی اخدتالالت

افسردگی و اضطراب و اختالل جسمانی سازی

مینا دانایی و همکاران

اختالالت روانی دارند ( .)2مطالعات مختلف نشان

 48بیمار به روش نمرندهگیدری آسدان انتخدا

شدد.

دادهاند که بین وقرع اختالالت اسسردگی و اضطرا

رضایت شفاهی جهت شرکت در مطالعه از آنها اخذ

همزمانی وجرد دارد و در بسیاری از مراقت این دو

شد .به آنها اطمینان خاطر داده شد که اطالعات آنان

بیماری با یکدیگر همپرشانی دارند (.)13-11

نها در اختیار پژوهشدگر خراهدد بدرد .بیمدارانی کده

همچنین شراهد گستردهای مبنی بر رابطهای قری بین

معلرلیت ذهنی یا جسمی داشتند ،بیمارانی که به دلیل

و اسسردگی و عالئم جسمانیسازی وجرد

ت درمان بردندد و یدا دارای سدابقه

اضطرا

بیماری روانی

دارد و عالوه بر آن خطر اختالالت اضطرابی و

سرء مصدرف مدراد مخددر بردندد ،از مطالعده خدار

اسسردگی در بیماران با عالئم جسمانیسازی بیشتر

شدددند .جهددت جمددتآوری دادههددا ،پژوهشددگر در

است ( .)10-10در ایران مطالعا ی که به بررسی

بعدازظهرها که بیشدترین عدداد بیمداران بده کلینیدک

شیرع و یا اهمیت جسمانیسازی و یا همراهی

بعثت مراجعه میکرد ،به اسراد مررد بررسی مراجعه و

در بیماران

پس از معرسی خرد و بیدان هددف از انجدام پدژوهش

سرپایی بپردازند ،اندک هستند .بنابراین مطالعه حاضر

نسبت به کمیل پرسشنامهها اقددام نمدرد .در ابتددای

با

پرسشنامه ،سؤاالت مربرط به ویژگیهای دمرگراسیک

اختالل جسمانیسازی در بیماران سرپایی انجام

بیماران شامل سن ،جنسیت ،سطح

صیالت ،ش ل و

گردید.

وضعیت اجتمداعی -اقتصدادی طدر شددند .در ایدن

جسمانیسازی با اسسردگی و اضطرا

با هدف عیین ار باط بین اسسردگی و اضطرا

مطالعدده از دو پرسشددنامه جهددت ارزی دابی اسسددردگی،

روش بررسی

مطالعه حاضر ،از نرع رصدیفی -لیلدی بدرد کده بده
صررت مقطعی از سدروردین دا شدهریرر سدال 1397
انجام گرست .جامعده آمداری شدامل بیمداران مراجعده
کننده به کلینیک دانشدگاهی منتخد

در شدهر کرمدان

برد .کلینیک منتخ  ،مجمرعهای از کلینیکهای قلد
و عروق ،زنان ،م ز و اعصا  ،گرارش ،روما رلر ی،
عفددرنی ،اعصددا

و روان ،اورولددر ی ،غدددد و ریدده

است .حجم نمرنه با اسدتفاده از مطالعدات مرجدرد و
مشابه م اسبه گردید .با در نار گرستن حداقل ضری
همبستگی  8/11برای به دست آوردن بیشترین حجدم
نمرنه ( )19و با در نار گرستن خطای ندرع اول 8/81
و دران  08درصددد ،حجددم نمرندده  340نفددر م اسددبه
گردید که با رجه به احتمدال ریدزش نمرندههدا488 ،
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اضطرا

و اختالل جسمانیسازی استفاده شد.

پرسشنامه اضطرا

و اسسردگی بیمارسدتانی (Scale

)HADS: Hospital Anxiety and Depression
برای سنجش میزان اضطرا

و اسسردگی در بیمداران

عمرمی استفاده مدیشدرد .ایدن پرسشدنامه شدامل 14
سؤال است که  7سؤال مربرط به اضطرا

و  7سؤال

مربرط به اسسردگی بدرد .امتیدازدهی بده سدؤاالت بدر
اساس معیار لیکرت اهار ایی است بده ایدن صدررت
که به گزینه هیچوقدت ( 8امتیداز) ،گداهی ( 1امتیداز)،
بیشدتر اوقدات ( 2امتیداز) و همیشده ( 3امتیداز) علد
میگیرد .در مجمرع نمدره اضدطرا

و اسسدردگی بده

طددرر جداگاندده بددین  8ددا  21و در مجمددرع نمددره
پرسشنامه بین  8ا  42اسدت و هدر اده نمدره کمتدر
باشددد ،نشدداندهنددده کمتددر بددردن میدزان اضددطرا

و
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نقش اصلی در شخیص ،پیشگیری و مدیریت

بیمار باالی  10سال وارد مطالعه شدند .از هر کلینیک،

افسردگی و اضطراب و اختالل جسمانیسازی

مینا دانایی و همکاران

می ران به گروههای طبیعدی (نمدره  8دا  ،)7اخدتالل

مت یدر اسدت .هددر اده بیمدار امتیداز بیشدتری از ایدن

خفیف (نمره  0ا  ،)18اختالل مترسدط (نمدره  11دا

پرسشدنامه کسد

کندد ،نشداندهندده ایدن اسدت کدده

 )14و اختالل شددید (نمدره  11دا  )21قسدیمبنددی

اختالالت جسمانیسازی در وی بیشتر است .روایی و

نمرد .مطالعه مروری بر روی  747مقاله نشان داد کده

پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی بررسدی شدده

و اسسدردگی در

دارد و آلفددای

این ابدزار جهدت بررسدی اضدطرا

بیماران مراجعه کننده به مراکدز مراقبدتهدای اولیده و
حتی جمعیدت عمدرمی مناسد

اسدت .در مطالعدات

مختلف آلفای کرونباخ برای بخش اضدطرا

اسددت کدده ای دن ابددزار روایددی مناس د

کرونباخ آن  8/70برد که نشان از پایایی ابدزار داشدت
(.)22

از 8/00

آمارههای رصیفی درصد ،میانگین و ان راف معیار

ا  8/93و برای بخدش اسسدردگی بدین  8/07دا 8/98

م اسبه شد .از آزمرنهای آماری رگرسیرن لجسدتیک

بددرد ( .)28مطالعدده بررسددی روایددی و پایددایی ایددن

ک مت یره و اند مت یره برای

لیل دادههدا اسدتفاده

پرسشددنامه در ای دران نی دز نشددان داده اسددت کدده ای دن

شد .دادهها در نرماسزار آماری  SPSSنسدخه  28وارد

و اسسددردگی در

شدند .سطح معنیداری کمتدر از  8/81از نادر آمداری

پرسشددنامه بددرای بررس دی اضددطرا

بیماران سرپایی نیز مفید است و آلفدای کرونبداخ کدل
پرسشنامه و زیر مقیاسهای اضطرا
ری

معنادار در نار گرسته شد.

و اسسردگی بده

 8/01 ،8/91و  8/78به دست آمده برد (.)21

یافتهها

جهت بررسی اختالالت جسمانیسدازی از پرسشدنامه

حدود  17/1درصد بیماران مرد بردندد 24/3 .درصدد

سدالمت جسدمی ( PHQ 15: Physical Health

آنان مجدرد بردندد .از نادر سدطح

صدیالت14/7 ،

 )Questionnaireاستفاده شد .این پرسشدنامه شدامل

درصد باالی دیپلم بردند .نها  18/7درصد از بیمداران

 11سؤال است که  11عالئم جسمانیسازی شایت کده

ش ل مر بط با پزشکی داشتند 10/0 .درصد از بیماران

سرد در یکماه گذشته با آنهدا مراجده بدرده اسدت را

ساکن شهر بردندد .از نادر وضدعیت اقتصدادی 38/1

بررسی میکند .امتیازدهی بده سدؤاالت بدا اسدتفاده از

و  7/1درصد وضدعیت

درصد وضعیت خرد را خر

مقیاس سه ایی لیکرت است به این شکل که به گزینه

خرد را خیلی خر

اصدالً مشددکلی نداشددتم ( 8امتی داز) ،مشددکالت کم دی

م دوده سنی بیماران  10ا  00سال بدا میدانگین سدن

داشتم ( 1امتیاز) و خیلی مشدکل داشدتهام ( 2امتیداز)

 37/13سال برد.
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اسسردگی در بیماران است .نمدره هدر زیدر مقیداس را

عل میگیرد .نمره کل از این پرسشنامه بین  8دا 38

افسردگی و اضطراب و اختالل جسمانی سازی

مینا دانایی و همکاران

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک در بیماران مورد بررسی
آماره توصیفی

آماره توصیفی

تعداد (درصد)

ویژگیهای دموگرافیک
انسیت

مرد

)53/5(233

بیسواد

)3/2(33

زیردیپلم

)83/3(43

دیپلم

)23/3(35

باالی دیپلم

)58/2(235

عدم ااسخ

)5/2(28

مجرد

)24/3(33

م أهل

)33/5(242

مرلقه یا بیوه

)85/2(38

اا اعی

ز

)42/5(833

شغل

وضعیت اق صادی -

وضعیت تأهل

ویژگیهای دموگرافیک
مرتبط با ازشکی

)83/3(43

غیرمرتبط با ازشکی

)83/3(335

عدم ااسخ

)3/3(25

ضعیف

)88(32

م وسط

)44(833

الو

)33/5(822

الیلی الو

)3/5(33

میانگین نمره اختالل جسمانیسازی در بین بیماران

این معنا که احتمال اختالل جسمانیسازی در اسراد

و

اسراد

شرکتکننده  9/804/9برد .میانگین نمره اضطرا
ری

اسسردگی در بیماران شرکتکننده به

مجرد  8/21برابر اسراد متأهل برد .به ر ی
بیسراد و اسراد با

 9/073/9و  9/804/7و میانگین کلی نمره

با

صیالت زیردیپلم نسبت به اسراد

صیالت دانشگاهی 4/0 ،برابر و  2/2برابر بیشتر

و اسسردگی  10/930/3برد.

احتمال ابتالء به اختالل جسمانیسازی دارند .احتمال

نتای گروهبندی نمرات اختالل جسمانیسازی نشان

ابتالء به اختالل جسمانیسازی در اسراد با وضعیت

داد که  %01/2از اسراد شرکت کننده در مطالعه طبیعی

اجتماعی-اقتصادی ضعیف  2/0برابر اسراد دارای

بردند و  %30/0از آنها داار اختالل جسمانیسازی

وضعیت اجتماعی  -اقتصادی خیلی خر

برد .با هر

بردند .همچنین از نار اضطرا  %20/1 ،از اسراد

سال اسزایش سن ،احتمال ابتالء به اختالل

 %32/1 ،%29و

جسمانیسازی  1/81برابر اسزایش مییاست .با هر

خفیف ،مترسط و شدید

و اسسردگی به

پرسشنامه اضطرا

شرکت کننده طبیعی بردند و به ر ی
 %12از اسراد داار اضطرا

بردند .از نار اختالل اسسردگی ،به ر ی

سراوانی

واحد اسزایش در نمرات اضطرا
ری

 1/2و  1/17برابر احتمال اختالل

مرارد طبیعی ،اختالل خفیف ،مترسط و شدید،

جسمانیسازی بیشتر میشد .نها نمره اسسردگی آنها

 %10 ،%31/4 ،%30/0و  %13/0برد.

با احتمال ابتالء به اختالل جسمانیسازی ار باط

وضعیت

أهل ،سطح

صیالت ،وضعیت

داشت به این معنا که با هر واحد اسزایش در نمره

و

اسسردگی 1/12 ،برابر احتمال جسمانیسازی اسزایش

اجتماعی-اقتصادی ،سن و نمرات اضطرا

اسسردگی با اختالل جسمانیسازی ار باط داشتند به
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سرح تحصیجت

تعداد (درصد)

افسردگی و اضطراب و اختالل جسمانیسازی

مینا دانایی و همکاران

جدول  :2عوامل پیشگویی کننده اختالالت جسمانی سازی با استفاده از رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره
متغیر
سن

8/35

8/33-8/38

8/32

3/33-8/33

ن ره اضررا

8/23

8/85-8/33

8/33

3/34-8/23

ن ره افسردگی

8/83

8/88-8/23

8/82

8/38-8/24

انسیت
ز
مرد

3/3

3/43-8/33

8/88

3/33-8/84

8

-

8

-

وضعیت تأهل
مجرد

3/25

3/82-3/52

3/53

3/22-8/25

م أهل

3/33

3/45-8/43

8/33

3/55-2/33

8

-

8

-

مرلقه یا بیوه

سطح تحصیالت
بیسواد

4/82

2/23- 83/43

2/33

3/35-5/38

زیردیپلم

8/22

8/83-4/33

8/23

3/52-2/83

دیپلم

8/88

3/33-8/83

3/88

3/44-8/43

8

-

8

-

دانشگاهی
شغل
غیرمرتبط با ازشکی
مرتبط با ازشکی

8/83

3/53-2/33

3/38

3/44-2/83

8

-

8

-

وضعیت اجتماعی-اقتصادی
ضعیف

2/53

8/83-3/33

8/33

3/38-4/53

م وسط

3/88

3/33-8/33

3/83

3/33-2/83

الو

3/38

3/23-8/33

3/33

3/38-8/33

8

-

8

-

الیلی الو

بحث و نتیجهگیری

اختالالت اسسردگی در کشررهای مختلف در بیماران

در مطالعه حاضر ،سراوانی اختالل اسسردگی 01/2

سرپایی می راند ناشی از فاوت در علل سرهنگی،

درصد برد که  13/0درصد مرارد اختالل شدید

اجتماعی و اقتصادی کشررها باشد .همچنین کمتر

داشتند .مطالعهای در نیجریه بر روی بیماران سرپایی،

بردن سراوانی اسسردگی در جمعیت عمرمی کرمان

سراوانی اسسردگی را  49/0درصد و مرارد اختالل

نسبت به بیماران سرپایی می راند نشاندهنده این

شدید را  2/1درصد گزارش نمرد ( .)23در مطالعهای

مرضرع باشد که بیماران مراجعه کننده به مراکز

دیگر بر روی بیماران سرپایی در کشرر کره جنربی ،

درمانی سرپایی داار شکلی شدهاند که منجر به

سراوانی اختالل اسسردگی  38/3درصد گزارش شد

مراجعه آنها شده و بالتبت داار اسسردگی و ناشناخته

( .)24سراوانی اسسردگی در جمعیت عمرمی شهر

ماندن پایان کار هستند.

کرمان 33/0 ،درصد برد ( .)12نتای متفاوت سراوانی
388

در این مطالعه 73/1 ،درصد اسراد درجا ی از
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نسبت شانس خام

دامنه اطمینان %59

نسبت شانس تعدیل شده

دامنه اطمینان %59
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اضطرا

را داشتند و سراوانی مرارد اضطرا

 12درصد برد .در مطالعه بیماران سرپایی در کشرر

به مراکز سالمت سرپایی مراجعه میکنند که باعث

کره جنربی ،سراوانی اختالالت اضطرابی  41/0درصد

عدم شخیص بیماری روانی آنها میشرد (.)20 ،29

گزارش شد ( .)24سراوانی اختالالت اضطرابی در

آمرزش پزشکان در خصر

شخیص ص یح و

جمعیت عمرمی شهر کرمان  43/0درصد گزارش شد

درمان به مرقت اختالالت جسمانیسازی می راند

( .)12در مطالعهای در کشرر آر انتین سراوانی

نقش بسزایی در مدیریت ص یح این بیماری در خط

اختالالت اضطرابی در بیماران مراجعه کننده به مراکز

اول درمان داشته باشد.

ارائه مراقبتهای سالمت اولیه 29/7 ،درصد گزارش

بررسی ار باط مت یرهای دمرگراسیک و نمرات

شده است ( .)21در مطالعهای سراوانی اختالالت

اسسردگی و اضطرا

با اختالل جسمانیسازی حاکی

اضطرابی در کشرر عربستان بر روی بیماران مبتال به

از آن برد که در آنالیز رگرسیرن ک مت یره وضعیت

سشارخرن باال و دیابت که به مراکز ارائه مراقبتهای

أهل ،سطح

صیالت ،وضعیت اجتماعی-اقتصادی،

سالمت اولیه مراجعه نمرده بردند 30/4 ،درصد

سن و نمرات اضطرا

گزارش شد ( .)20در مطالعه حاضر نسبت به سایر

جسمانیسازی ار باط داشتند اما هنگام انجام آنالیز

مرارد سراوانی اختالالت اضطرابی بیشتر برد که

رگرسیرن اند مت یره نها نمره اسسردگی بیماران با

می راند ناشی از عرامل سردی و سرهنگی

اختالل جسمانیسازی ار باط معنیدار داشت .در

شرکتکنندگان در مطالعات مختلف باشد .اسراد

واقت سایر مت یرها یعنی وضعیت أهل ،سطح

مراجعه کننده به مراکز سرپایی به دلیل انتاار برای

صیالت ،سن ،وضعیت اجتماعی  -اقتصادی و نمره

ویزیت پزشک ،رس از بیماری ،صررات شخصی

اضطرا

اسراد می رانند با أثیر بر نمره اسسردگی بر

نسبت به بیماری ممکن است از سطح اضطرا

روی عالئم جسمانیسازی أثیرگذار باشند .در

باالیی برخرردار باشند.

مطالعهای که در کشرر نررو بر روی  18377نفر

در مطالعه حاضر 30/0 ،درصد از شرکتکنندگان

و اسسردگی با اختالل

انجام شد ار باط معنیداری بین ابتالء به اضطرا

و

در مطالعه داار اختالل جسمانیسازی بردند .

اسسردگی و وجرد عالئم اختالل جسمانیسازی نشان

مطالعهای در کشرر آلمان ،سراوانی اختالالت

داده شد ( .)38مطالعات متعددی ار باط بین اسسردگی

جسمانیسازی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به

و اضطرا

و اختالل جسمانیسازی را نشان دادهاند

کلینیکهای روانپزشکی را  14/0درصد گزارش نمرد

اما هنرز دقیقاً مشخص نشده است که آیا این

( .)27سروانی اختالالت جسمانیسازی خفیف،

اختالالت به صررت همزمان رخ میدهند و یا

مترسط و شدید در جمعیت عمرمی شهر کرمان به

و اسسردگی به عنران عامل خطر ابتالء به

ری

اضطرا

 28/1 ،00/3و  13/1درصد گزارش شد (.)12

اختالل جسمانیسازی میباشند ( .)31از مطالعه

مطالعات نشان دادهاند که قریباً نیمی از بیمارانی که

حاضر اینگرنه استنباط میگردد که ابتالء به اسسردگی

به کلینیکهای درمانی مراجعه میکنند ،بیماری

می راند عامل پیشگریی کننده برای ابتالء به اختالل

جسمی قابل شخیصی ندارند .در واقت حدود نیمی از

جسمانیسازی باشد .بنابراین پزشکان الزم است
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شدید،

بیماران مبتال به اختالالت روانی با شکایات جسمی
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درمان این اختالالت در بیماران مراجعه کننده با

عالئم اسسردگی را به خربی بدانند و بترانند اختالالت

 مدیریت ص یح.شکایات مختلف را نشان میدهد

اسسردگی را در بیماران به مرقت شخیص و درمان
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این بیماری می راند أثیر بسزایی بر سالمت جسمی

.بعدی آن پیشگیری شرد

نمایند ا از عراق

.و روانی بیماران داشته باشد
پیشنهادها
سپاسگزاری

و اسسردگی با

 اضطرا،اختالالت جسمانیسازی

نریسندگان مقاله از مامی شرکتکنندگان در مطالعه

سراوانی قابل رجهی در بیماران مراجعه کننده به

.به دلیل همکاری صمیمانه ایشان سپاسگزاری میکنند

 این اختالالت.کلینیکهای سرپایی دیده میشرد

از پایاننامه خانم صدیقه

می رانند به صررت همزمان رخ دهند و خصرص ًا

مقاله حاضر منت

زنگیآبادی جهت اخذ مدرک دکترای عمرمی برد که

اختالالت

بروز

زمینه

می راند

اسسردگی

 درIR.KMU.AH.REC.1396.2348 با کد اخالق

 لذا آمرزش پزشکان.جسمانی سازی را سراهم نماید

معاونت پژوهشی دانشگاه علرم پزشکی کرمان مررد

مخصرصاً پزشکان عمرمی و خانراده جهت شخیص

.أیید قرار گرسته است

روانی به ویژه-به مرقت و درمان اختالالت روحی
اسسردگی می راند أثیر بسزایی در کاهش مراجعه

تضاد منافع

بیماران به کلینیکها و کاهش بار بیماریهای جسمی

نریسندگان هیچگرنه عارض مناسعی با خرد و

 سراوانی باالی اختالالت.روانی داشته باشد-و روحی
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Abstract
Background & Objectives: Nowadays, many patients refer to outpatient clinics due to
anxiety, depression, and somatization disorders. These disorders have catastrophic costs for
the health care system. The present study examined the relationship between depression,
anxiety, and somatization in outpatients.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in 2018 on 400 patients over 18
years old who referred to a selected clinic in Kerman and were selected using a convenience
sampling method. Data were collected using the Hospital Anxiety and Depression Scale as
well as Physical Health Questionnaire. Logistic regression statistical tests were used to
analyze the data. Data were entered into SPSS statistical software version 20.
Results: The results of this study indicated that 38.8% of outpatients had a somatization
disorder, 73.5% had anxiety and 61.2% had depression. Depression was associated with an
increased risk of somatization in such a way that a one-unit increase in the depression score
increased the risk of somatization 1.12 times.
Conclusion: Training physicians to timely diagnose and treat mental disorders, especially
depression has a significant impact on reducing the burden of physical and mental illnesses.
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