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Abstract 

Introduction: Human growth begins since the formation of the embryo and ends with death. Growth hormone is secreted from 

the pituitary gland and involved in the growth process. 11 to 28 percent of short stature in Iran and about 10 percent in the world 

is related to growth hormone deficiency. In this article, the status of prescribing growth hormone for those under the coverage of 

Iranian Health Insurance was investigated in Ilam province during 2007-2017. 

Methods: This was a cross-sectional descriptive and retrospective study and conducted according to the available documents in 

the General Directorate of Iranian Health Insurance. The statistical population of the study included all medical prescriptions of 

growth hormone to those under the coverage of the Iranian Health Insurance during 2007-2017 sent by pharmacies to the general 

directorate of Ilam Health Insurance. Using the records in the database and the health insurance processor, and by census method, 

the data entered Excel 2007 and analyzed using SPSS version 21. 

Results: The number of prescribed hormone in 2007 was 1858 which increased to 4485 in 2017, showing a 2.82 folds increase. 

Also, the number of prescriptions in 2007 was 66 totally, which increased by 78.7 times to 513 prescriptions. The average cost of 

each version containing the growth hormone in Ilam province was 3,699.606 Rials in 2007 that increased to 14.972.125 Rials in 

2017. 

Conclusions: Growth hormone is one of the expensive drugs in the health insurance organization. The drug in the studied years 

of 2007-2017 has always been at the top ranks with a significant role in medical expenses of Ilam health insurance, and has been one 

of the top 20 costing items in the province. Also, over time, its cost ranking increased and reached to the first in 2016-2017. More 

control and supervision on how to prescribe would be effective in optimizing the pharmaceutical costs of the general directorate of 

health insurance of Ilam province. 
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 01/29/1941 آنالین:تاریخ انتشار  02/29/1941 تاریخ پذیرش: 11/29/1941 تاریخ تصحیح: 14/20/1941 تاریخ دریافت:

 چکیده
درصد  01تا  11رشد دخالت دارد.  ندیترشح و در فرآ زیپوفیاست که از ه ی. هورمون رشد هورمونابدییشروع و به مرگ خاتمه م نیجن لیرشد انسان از بدو تشک ندیفرآ مقدمه:

 يهاسالمت در سال مهیب شدگانمهیب يرشد برا ونهورم زیتجو تیمقاله وضع نیدرصد در جهان به کمبود هورمون رشد اختصاص دارد. در ا 12و حدود  رانیقد در ا یعلل کوتاه

 .ردیگیقرار م یمورد بررس المیدر استان ا 1941-1911

 مطالعه شامل يسالمت انجام شده است. جامعه آمار مهیو گذشته نگر است و با استناد به اسناد و مدارک موجود در اداره کل ب یفیتوص یمطالعه از نوع مقطع روش بررسی:

ارسال  مالیسالمت استان ا مهیکل ب رهها به اداکه توسط داروخانه باشدیم 1911-1941 يهاهورمون رشد در سال يسالمت حاو مهیسازمان ب شدگانمهیب یینسخ دارو هیکل

 SPSSو  0221 شیرایو Excel يافزارهانرم قیها از طرداده فیتوص ،يسالمت، و به روش سرشمار مهیشده است. با استفاده از سوابق موجود در بانک اطالعات و پردازشگر ب

 شد. هیو نمودار ارا یدر قالب جداول فراوان جیصورت گرفت و نتا 01 شیرایو

 یشیاست که روند افزا دهیعدد رس 9918عدد به  1181داشته و از  یشیروند افزا 1941تا سال  1911شده از سال  زینشان داد که تعداد هورمون رشد تجو هاافتهی ها:یافته

هر  نهیهز نیانگیاست. م افتهی شیافزا خهنس 819به  يبرابر 11/1نسخه بوده که با رشد  11جمعاً  1911شده در سال  زیطور تعداد نسخ تجو نیبرابر است. هم 10/0معادل 

 است. دهیرس 1941در سال  الیر 108/410/19به مبلغ  1911در سال  الیر 121/944/9از مبلغ  المیدارو هورمون رشد در استان ا ينسخه حاو

باال قرار داشته و  يهاهمواره در رتبه 1911 -1941مورد مطالعه  يهادارو در سال نیسالمت است ا مهیدر سازمان ب سازنهیهز ییاز اقالم دارو یکیهورمون رشد  نتیجه گیری:

استان بوده است و با  سازنهیهز يقلم دارو 02 زوها جسال نیرا به خود اختصاص داده است و در تمام ا المیسالمت استان ا مهیب ییدارو يهانهیاز هز ياسهم قابل مالحظه

 يها نهینمودن هز نهیو مصرف آن در به زیبر نحوه تجو شتریاست. کنترل و نظارت ب دهیاول رس گاهیبه جا 1948 -41و در دو سال  افتهی شیآن افزا يانهیگذشت زمان رتبه هز

 مؤثر خواهد بود. المیسالمت استان ا مهیاداره کل ب ییدارو

 هورمون رشد نه،یسالمت، هز مهیب شدگان،مهیب الم،یا واژگان کلیدی:

 

مقدمه

 ادامه مرگ زمان تا و آغاز نطفه لیتشک زمان از انسان رشد ندیفرآ

 دوران ،ینیجن دوران گذاردیم سر پشت را یمختلف مراحل و ابدییم

 ،یانسالیم دوران ،یجوان دوران ،ینوجوان دوران ،یکودک دوران ،ينوزاد

 در مهم يدادهایرو از مرگ باالخره و یکهنسال دوران و يریپ دوران

 بلق دوران. افتدیم اتفاق انسان اتیح طول در که هستند رشد ندیفرآ

 انسان قواره و قد آن در که است انسان رشد دوران نیمهمتر از یجوان از

 شنق که است دوران نیا در شودیم مشخص انسان قد و ردیگیم شکل

 .افتدیم اتفاق رشد ندیفرآ یاصل

. ندهست مؤثر انسان قد رشد در... و هیتغذ ک،یژنت مانند يمتعدد عوامل

 را انسان رشد یجوان تا ينوزاد دوران طول در که رشد نمودار

 نشان نیوالد و سالمت جامع مراکز نیمسئول به کندیم يریگاندازه

 داخلهم به ازین که ای است برخوردار یعیطب رشد از آنها فرزند که دهدیم

 اب ینوجوان و یکودک دوران در انسان رشد ندیفرآ اگر. دارد یپزشک

 ودکک مربوطه تخصص فوق پزشکان باشد نداشته یهمخوان رشد نمودار

 مربوطه چارت مطابق رشد نمودن نرمال يبرا و نموده نهیمعا را

 رشد اختالالت از یکی قد یکوتاه. آورندیم عمل به را الزم مداخالت

 مداخله به دوران همان در و افتدیم اتفاق یکودک دوران در که است

 زیتجو به توانیم مشکل رفع يبرا مهم مداخالت از. دارد ازین یپزشک

 را رشد ندیفرآ که ییداروها. نمود اشاره رشد محرک يهورمونها و داور

 ازین مورد مدت به پزشکان که دارند یمختلف انواع کنندیم کیتحر

 .نندکیم زیتجو هستند رشد ندیفرآ در اختالل دچار که یکودکان يبرا

 در که است قد یکوتاه ینیاندوکر مهم علل از رشد هورمون کمبود

 ودش یبزرگسال در دیشد قد یکوتاه سبب تواندیم درمان عدم صورت

[1]. 

 مورد جامعه در را قد یکوتاه علل از درصد 1/11 رشد هورمون کمبود

 بهبود باعث رشد هورمون از استفاده. [0] است داده لیتشک مطالعه

 .[9] شودیم CF به مبتال مارانیب یکیزیف رشد تیوضع

 در اندشده ثبت کشور یرسم فارماکوپه در که رشد محرک يداروها 

 يهاتعرفه مطابق آنها نهیهز و هستند هیپا گرمهیب يسازمانها تعهد

. وندشیم پرداخت یدرمان دفاتر نسخ در پزشک، زیتجو اساس بر مصوب

 پژوهشیمقاله 
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 شدگانمهیب یهورمون رشد در نسخ دفاتر درمان زیتجو تیوضع

 و 1949 سال در رشد محرک گروه يداروها زیتجو از یناش يهانهیهز

 توجه قابل کشور در سالمت مهیب سازمان شدگان مهیب يبرا 1949

 .است بوده

 1949 سال در درصد 20/0 و 1949 سال در درصد 04/0 رشد هورمون

 و داده اختصاص خود به را سالمت مهیب سازمان ییدارو يهانهیهز

 رد را کشور سالمت مهیب سازمان نهیپرهز ییدارو قلم نیپنجم عنوان

 نسخ در. [9] است داده اختصاص خود به 1949 و 1949 سال دو هر

 1119 جمعاً 1949 سال در المیا استان سالمت مهیب کل اداره ییدارو

 پن آونکس، آمپول ،922 میکسیسف قرص. است شده زیتجو دارو نوع

 ،822 دسفرال ،082 نیسیترومایآز کپسول گرم،یلیم 8 نیسوماتروپ

 9/2 در گرمیلیم 92 نیانوکساپار آمپول ،822 نیلیسیآموکس کپسول

 انما، گرم 9 نیمزاالز گرم،یلیم 108 کالوه یکوآموکس قرص تر،یلیلیم

 قرص گرم،یلیم 02 نیآترواستات قرص واحد، 9 نیسوماتروپ آمپول

 گرم،یلیم 122تراکونازولیا کپسول گرم،یلیم 822 کوفنوالتیما

 8/1 در گرمیلیم 8 لتینورد گرم،یلیم 1 موسیتاکرول کپسول

 گرم،یلیم 02 امپرازول کپسول گرم،یلیم 992 تراستوزوماب تر،یلیلیم

 گرمیلیم 822 نیسفالکس کپسول کرو،یم 082/08 سالمترول ياسپر

 پر دارو قلم 02 تریلیلیم 1 در گرمیلیم 122زونیدروکورتیه آمپول و

 مهیب کل اداره ییدارو يهانهیهز کل %91 از شیب که هستند يانهیهز

 . [8] اندشده شامل را 1949 سال در المیا استان سالمت

 لدوگرویکلوپ قرص تر،یل یلیم 82در %02 نیآلبوم الیو 1949 سال در

 نیانسول پن گرم،یلیم 822 نیلیس یآموکس کپسول گرم،یلیم 18

 922 میکسیسف قرص گرم،یلیم 822 نیمتفورم قرص اسپارت،

 922 زومبیبواس الیو گرم،یلیم 992 تراستوزوماب گرم،یلیم

 گرمیلیم 8 نیسوماتروپ پن و نیگالریژ نیانسول پن گرم،یلیم

 .[1] اندبوده داروها نیترنهیپرهز

 ریتأث عنوان به را یمختلف جینتا شده انجام رانیا در که یمطالعات در

 میحک لقمان مارستانیب در. انددانسته قد یکوتاه در رشد هورمون

 ،[1] درصد 1/01 تهران ینیخم امام مارستانیب در ،[1] درصد 1 تهران

 11 زدی شهر در ،[4] درصد 9/11 تهران سمیمتابول و غدد تویانست در

 نیهمچن. دارد ارتباط رشد هورمون به قد یکوتاه علل از [12] درصد

 درصد 0/4 و [11] درصد 12 اندشده انجام کشور خارج در که یمطالعات

 يهانهیهز .انددانسته مرتبط رشد هورمون به قد یکوتاه علل از [10]

 يهاسازمان و مارانیب يبرا یمال بار و ياقتصاد نظر از رشد هورمون

 ییدارو اقالم از که رشد هورمون زیتجو. است توجه مورد هیپا گرمهیب

 يدارا که يافراد خصوصاً مارانیب يبرا شودیم محسوب متیقگران

 وارد سالمت نظام به را يادیز یمال فشار هستند یلیتکم يهامهیب

 نسخ در رشد هورمون زیتجو تیوضع یبررس به حاضر مقاله. کندیم

 الس یزمان فاصله در المیا استان سالمت مهیب کل اداره شدگانمهیب

 . پردازدیم 41-1911

 یروش بررس

 تمطالعا نوع از و شده انجام یفیتوص و نگرگذشته صورت به مطالعه

 نسخ هیکل در موجود يهاداده شامل مطالعه يآمار جامعه. است ياسناد

 1911-41 يهاسال در استان سالمت مهیب سازمان شدگانمهیب ییدارو

 الارس المیا استان سالمت مهیب کل اداره به هاداروخانه توسط که است

 تمام شامل که اطالعات بانک در موجود سوابق از استفاده با. اندشده

 عمقط در سالمت مهیب یدرمان دفاتر نسخ در شده زیتجو ییدارو اقالم

 توسط و است المیا استان ییایجغراف محدوده در و مطالعه مورد یزمان

 قابل يکاربرد گزارشات صورت به و يبنددسته سالمت مهیب پردازشگر

 قیطر از ،يسرشمار روش به هاداده فیتوص. شدند استخراج

 گرفت صورت 01 شیرایو SPSS و 0221 شیرایو Excel يافزارهانرم

 .شد هیارا نمودار و یفراوان جداول قالب در جینتا و

 هاافتهی

 تا 1911 سال از شده زیتجو رشد هورمون تعداد که داد نشان هاافتهی

 دهیرس قلم 9918 به قلم 1181 از و داشته یشیافزا روند 1941 سال

 نسخ تعداد طور نیهم است برابر 10/0 معادل یشیافزا روند که است

 يبرابر 11/1 رشد با که بوده نسخه 11 جمعاً 1911 سال در شده زیتجو

 مهیب دفاتر نسخ یفراوان(. 1 جدول) است افتهی شیافزا نسخه 819 به

 122 رشد با 1914 سال در المیا استان در رشد هورمون يحاو سالمت

 فزایش یافته است.ا نسخه 009 به نسخه 111 از يدرصد
 

 المیا استان در رشد هورمون دارو يحاو سالمت مهیب نسخ تعداد یفراوان :1 جدول

 1911-1941 يهاسال

 یحاو نسخ یفراوان سال

 رشد هورمون

 دارو یفراوان

 رشد هورمون

 یانهیهز رتبه

 رشد هورمون

1381 11 1181 19 

1381 19 1118 11 

1388 111 9181 11 

1381 009 8121 1 

1311 141 8012 8 

1311 000 8992 9 

1312 081 9112 8 

1313 911 8409 9 

1311 911 8881 9 

1311 912 9114 1 

1311 819 9918 1 

 

 از المیا استان در رشد هورمون دارو يحاو نسخه هر نهیهز نیانگیم

 در الیر 108/410/19 مبلغ به 1911 سال در الیر 121/944/9 مبلغ

 (.1 تصویر) است دهیرس 1941 سال

 و هورمون کننده زیتجو پزشکان شیگرا رشد، هورمون يقلمها ورود با

 فتای یفزون رشد هورمون يقلمها از استفاده به کننده مصرف مارانیب

 باعث عوامل نیا گرفت قرار سازمان تعهد در زین آن مختلف يبرندها و

 در رشد هورمون يحاو سالمت مهیب دفاتر نسخ متیق نیانگیم که شد

 1941 سال به نسبت 1940 سال در يبرابر 81/0 رشد با المیا استان

 برسد الیر 108/410/19 مبلغ به الیر 101/119/9 مبلغ از و مواجه،

 رشد هورمون يحاو سالمت مهیب دفاتر نسخ تعداد نیهمچن(. 1 تصویر)

 به نسخه 081 از 1940 سال به نسبت 1949 سال در المیا استان در

 یفراوان. دهدیم نشان رشد درصد 91 که افتهی شیافزا نسخه 911

 90 با 1940 سال به نسبت 1949سال در زین رشد هورمون يدارو

 (.1 جدول) است شده روبرو رشد درصد

 قابل سهم مطالعه مورد يهاسال در که است ییداروها از رشد هورمون

 خود به را المیا استان سالمت مهیب ییدارو يهانهیهز از یتوجه

 نیا نهیهز سهم که دهندیم نشان مطالعه يهاداده است داده اختصاص
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 نصری

 در درصد 11/1 از المیا استان سالمت مهیب ییدارو نهیهز کل از دارو

 عنوان و(. 0 تصویر) برسد 1941 سال در درصد 91/9 به 1911 سال

 يهاسال در را المیا استان سالمت مهیب نهیهز پر ییدارو قلم نیاول

 از نهیهز زانیم در رشد هورمون گاهیجا. کند خود آن از را 1948 -41

 افتهی شیافزا 1941 سال در اول رتبه به 1911 سال در جدهیه رتبه

 (.1 جدول) است
 

 
 1911-1941 يهاسال یط المیا استان در رشد هورمون يحاو سالمت مهیب نسخه هر نهیهز نیانگیم :1 تصویر

 

 
 1911-1941 يهاسال یط المیا استان در رشد هورمون يحاو سالمت مهیب نسخ نهیهز ینسب یفراوان :2 تصویر

بحث

 زسانهیهز ییدارو اقالم از یکی رشد هورمون که داد نشان هاداده جینتا

 مطالعه مورد يهاسال در دارو نیا. است سالمت مهیب سازمان در

 قابل سهم و داشته قرار باال يهارتبه در همواره 1941-1911

 خود به را المیا استان سالمت مهیب ییدارو يهانهیهز از يامالحظه

 سازنهیهز يدارو قلم 02 جزو هاسال نیا تمام در و است داده اختصاص

 در و افتهی شیافزا آن يانهیهز رتبه زمان گذشت با. است بوده استان

 اب مطالعه نیا جینتا. است دهیرس اول گاهیجا به 1948-1941 سال دو

 يرو بر 1948 سال در همکاران و ينصر توسط که مشابه مطالعه جینتا

 و شد انجام 1949-1949 يسالها در کشور سالمت مهیب ییدارو نسخ

 سالمت مهیب سازمان سازنهیهز قلم نیپنجم عنوان به را رشد هورمون

 همکار و ينصر توسط که يگرید مطالعه نیهمچن و کرد اعالم کشور

 انجام 1949 سال در المیا استان سالمت مهیب ییدارو اقالم يرو بر

 کرده اعالم سازنهیهز قلم نیسوم عنوان به را رشد هورمون و گرفت

 .دارد یهمخوان است

 در المیا استان در رشد هورمون يحاو سالمت مهیب دفاتر نسخ تعداد

 در نسخه 819 تا 1911 سال در نسخه 11 از مطالعه، مورد يسالها

 مهیب ییدارو اقالم نیزتریتجو پر جزو که است کرده رییتغ 1941 سال

 اام. اندنموده استفاده دارو نیا از يمحدود افراد تعداد و ستین سالمت
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 شدگانمهیب یهورمون رشد در نسخ دفاتر درمان زیتجو تیوضع

 کهیبطور است داده اختصاص خود به را ییباال نهیهز سهم مقابل در

 استان سالمت مهیب دفاتر در رشد هورمون يحاو نسخ نهیهز نیانگیم

 گذشته مطالعات در کهیحال در است دهیرس الیر108/410/19 به المیا

 به الیر 001/110 المیا در 1949 سال در ییدارو نسخ نهیهز نیانگیم

 نیگانیم با رشد هورمون نسخ نیانگیم سهیمقا با. [8] بود نسخه هر يازا

 نسخه 40 معادل رشد هورمون نسخه هر که شودیم مشاهده نسخ ریسا

 .دارد نهیهز یمعمول

 مطالعه مورد يهاسال در المیا استان در رشد هورمون يحاو نسخ تعداد

 سال در(. 1 جدول) است شده مواجه حد از شیب رشد با یمقاطع در

 تعداد در درصد 12 رشد و نسخ تعداد در يدرصد 122 رشد با 1914

 اطفال غدد تخصص فوق پزشکان ورود. است بوده همراه رشد هورمون

 و المیا استان سالمت مهیب با قرارداد انعقاد و استان به بزرگسال و

 به وانتیم را تخصص فوق پزشکان به مارانیب یدسترس زانیم شیافزا

 رشد هورمون زیتجو و نسخه تعداد در شیافزا لیدال از یکی عنوان

 يدارو یفراوان و درصد 91 رشد با نسخ تعداد زین 1949 سال در. دانست

 نظر به(. 1 جدول) است شده روبرو رشد درصد 90 با زین رشد هورمون

 تحت آن دنبال به و سالمت نظام تحول طرح ياجرا یهمزمان رسدیم

 يهاقلم ورود و رشد هورمون يبرندها تمام گرفتن قرار مهیب پوشش

 و پزشکان لیتما و کردند نقش يفایا آمار شیافزا در رشد هورمون

 يحاو نسخ تعداد آمار رشد، هورمون يهاقلم مصرف و زیتجو به مارانیب

 دنبال به آن نهیهز رشد و مطالعه يهاسال در رشد هورمون يهاقلم

 .است داشته

 هگرفت قرار قیتحق و یبررس مورد دارو نیا یاثربخش نهیهز زانیم

 درمان يهانهیهز سهم که داد نشان مطالعه کی يهاافتهی است

 مهیب سازمان يهانهیهز سهم و الیر 802/419/240/8 ماریب

 نسبت .است بوده الیر 991/999/118/11 کرمان استان سالمت

 و ماریب دگاهید از و یکال اریمع اساس بر یشیافزا یاثربخش نهیهز

 811/191/4 و الیر199/199 با برابر بیترت به سالمت مهیب سازمان

 .[19] است بوده الیر

 یریگجهینت

 ندکا رشد هورمون از کننده استفاده مارانیب تعداد نکهیا یینها جهینت

 اناست سالمت مهیب به را يادیز نهیهز زانیم اندک تعداد نیهم اما است

 بر ترشیب نظارت و یاثربخش نهیهز یبررس نیبنابرا. اندکرده لیتحم

 کمک رشد هورمون نهیهز يسازنهیبه به تواندیم آن مصرف و زیتجو

 .دینما
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