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تاريخ دريافت94/6/23 :

تاريخ پذيرش94/9/4 :

چکيده
زمينه و هدف :بيماریهای عفونی يکی از مهمترين عوامل کاهش کيفيت زندگی و مرگ در بيماران  HIV/AIDSهستند .هدف اين مطالعفه مقايسفه
شيوع بيماریهای عفونی سل و هپاتيت ويروسی  Bو  Cدر مرحله ايدز و نهفتگی بيماران در مرکز مشفاوره بيماریهفای رفتفاری اصففهان فی ده سفال
( 1378تا  )1388بود.
روش کار :در اين مطالعه توصيفی مقطعی ،شيوع عفونتهای همزمان سل و هپاتيت ويروسی  Bو Cبيماران  HIVمثبفت در مراحفل نهفتگفی و ايفدز و
علل فوت آنها در مرکز مشاوره بيماریهای رفتاری اصفهان به روش سرشماری بررسی گرديد .ا العات بيمفاران وارد نرماففزار  SPSSنسفخه  18شفد و
دادهها با روش آمار توصيفی و تحليلی تجزيه تحليل شد.
يافتهها :در مجموع  116نفر ( )%48/1از  241بيمار ،يک يا دو بيماری هپاتيت  Cو  Bو سل داشتند که  18بيمار ( )%15/5در مرحله ايدز بودنفد .در مرحلفه
نهفتگی هپاتيت  Cو در مرحله ايدز بيماری سل بيشترين شيوع را داشتند 72 .بيمار ( )%30فوت شفدند کفه  18نففر ( )%25از آنهفا در مرحلفه ايفدز بودنفد.
بيشترين علت فوت شامل  %18/1در مرحله نهفتگی و  %14در مرحله ايدز به علت ايدز بوده است (.)p≤ 0/001
نتيجهگيري :شايعترين بيماری عفونی همزمان در بيماران  HIVمثبت در مرحله نهفتگی هپاتيت ويروسی  Cو در مرحله ايدز بيمفاری سفل بفود .بفه ور
واضحی هپاتيت  Cو سل همزمان در بيماران مرحله ايدز شيوع بيشتری داشت .شايعترين علت مرگومير بيماران در مرحله نهفتگی مسموميت با مواد مخدر
و در مرحله ايدز بيماری ايدز بود ،ولی فوت ناشی از بيماری ايدز در هر دو مرحله باالترين شيوع را داشت.
کليدواژهها ، HIV :ايدز ،هپاتيت ،سل

مقدمه
سندروم نقص ایمنی اکتسابی یاا ایاد )(AIDS
در بیماران آلوده به ویروس نقاص ایمنای انساانی
) (HIVیا )(Human Immune deficiency virus
باعث ضعیف شادن سیساتا ایمنای بادن و بارو
عفونتهای فرصتطلب در ایا بیمااران میشاود.
آلودگی به ویروس  HIVبهتدریج با کاهش کمی و
کیفی سلولهای  CD4همراه است بناابرای بیماار
در معرض خطار اباتب باه بسایاری ا عفونتهاای
ها مااان و فرصااتطلب قاارار میگیاارد ( .)1ای ا
بیماریها یکی ا مهاتری عوامل کااهش کیفیات
نادگی و مارد در بیمااران  HIV/AIDSهساتند
(.)2
بر اساس آمار سا مان جهانی بهداشات ()WHO
تقریب ااً نیماای ا مردهااا در کشااورهای در لااال
توسعه به علت بیماریهای عفونی اسات بناابرای

بیماریهای عفونی یکی ا مهاتری علال مارد و
میاار در جهااان اساات ( .)3بیماااری ساال یکاای ا
بیماریهااای عفااونی شااای در بیماااران مبااتب بااه
ویااروس  HIVاساات کااه باارو آن بهصااور ی ا
بیماری آنادمی در کشاورهای در لاال توساعه
نشاندهنده لساسیت بیماران مبتب به اید به ای
بیماری است و بیش ا  9درصد موارد برو سل در
بیماران آلوده باه ویاروس  HIVدر کشاورهای در
لال توسعه رخ میدهد ( .)4آلاودگی باه ویاروس
 HIVو ابتب به بیماری اید ی عامال اساسای در
پیشرفت سل محسوب میشود (.)5
بنابرای بیماری سل علت اصلی مارد و میار در
بیماران مبتب به  HIVاست و ا هر سه بیمار مبتب
به عفونت همزماان سال و  )TB/HIV( HIVیا
نفر به دلیل بیماری سل میمیارد بطوریکاه خطار
مرد در ای بیماران چهار برابر بیشاتر ا بیمااران
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هند و  Shahو همکاران در اتیوپی نیز شایوع سال
را در بیمااااران  HIVمثبااات بررسااای نمودناااد
(2و17و.)18
مطالعه کنونی با هدف بررسی مقایساهای شایوع
بیماریهای عفونی سل و هیاتیت ویروسای  Bو C
و علل فو بیماران در مرللاه ایاد و نهفتگای در
مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری اصفهان طی ی
دهه ( 1378تا  )1388انجام شد.
روش کار
ای مطالعه ا نوع توصایفی مقطعای و اطبعاا
پرونده هماه بیمااران  HIV/AIDSمرکاز مشااوره
بیماریهااای رفتاااری نااواب صاافوی اصاافهان در
سااالهای  1378تااا  1388بااه روش سرشااماری
بررسی گردید .معیار ورود بیماران به مطالعه همه
افراد  HIVمثبت در مرلله نهفتگی بیماری (cd4
≥  200سلول در میکارو لیتار) و در مرللاه ایاد
( 200< cd4سلول در میکرو لیتر) بودند و بر ایا
اساس ظهور بیماریهای عفاونی را باه تفکیا در
ای دو مرلله بررسی نمودیا.
بیماریهای عفونی همراه با عفونت ( HIVشامل
بیماریهای سل و هیاتیت ویروسی  Cو  )Bو علل
فو (شامل :اید مسمومیت با مواد مخدر ساکته
قلباای ساال و عفوناات ریااه مساامومیت دارویاای
تصااادف سااوختگی و خفگاای خودکشاای ساایتی
سمی هیاتیت  Cو علل نامشخص و ذکر نشده) در
مرلله اید و نهفتگای بررسای و مقایساه گردیاد.
معیار ابتب به بیماری سل در ایا بیمااران تسات
توبرکلااو یس مثباات و معیااار ابااتب بااه هیاتیاات
ویروسی  Cو  Bآ ماایش تخصصای خاون مثبات
مربوط باه تشاخیص ایا بیماریهاا باود .دادههاا
توسط نرمافازار  SPSSنساخه  18و باا روش آماار
توصیفی بهصور جاداول فراوانای اساتخراد شاد.
بااهمنظور مقایسااه آماااری درصاادها و متغیرهااا ا
آ مون  x2استفاده شد و نتاایج در ساطک کمتار ا
 0/05معنیدار در نظر گرفته شد .برای انجام ایا
مطالعه اطبعا پرونده بیماران بهصور محرمانه
و بدون ذکر نام بیمااران اساتخراد گردیاد و ایا
مطالعه منافاتی با اصول اخبقی جامعه ندارد.
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باادون عفونااات  HIVاسااات ( 5و  .)6همچنااای
استفاده ا سرنگ مشاتر در معتاادان تزریقای و
داشت الگوهای جنسی مختلف و تجار جنسای
افراد را در معرض ابتب به عفونتهاای ویروسای ا
جمله  HBV HIVو  HCVقرار میدهاد ( )7و ا
آنجایی که پس ا شروع درمان ضد رترو ویروسای
در سال  1996مرد و میر ناشای ا ایاد کااهش
یافته اسات بیمااری ویروسای هیاتیات  Cباهطور
فزایندهای عامل مها مرد و میر در میان مبتبیان
به ویروس  HIVدر بیشتر کشاورها گردیاده اسات
(.)8
مطالعاااتی در مینااه عفونتهااای فرصااتطلب و
بیماریهای عفونی ها مان با عفونت  HIVصور
گرفتاااه اسااات Rockstroh .و  Spenglerهاااا در
مطالعهای عفونت ها مان  HIVو هیاتیت ویروسی
 Cرا بررساای نمودنااد ( .)8در مطالعااه علااوی و
همکاران 50درصد بیماران آلوده به ویاروسHIV
مبتب به سل بودند .همچنی بیماریهاای دیگاری
ا جمله هیاتیت ویروسی و اندوکاردیت نیز در ای
بیماران گزارش گردید ( .)9در مطالعا فرامر ی و
همکاران و باقری و همکاران نیز عفونات همزماان
ویروس  HIVبا هیاتیت Cو  Bو سل بررسی شاد
( 10و  .)11مطالعه کاظمی نژاد و همکاران نیز باه
بررسی فراوانی هیاتیت  B C,و عفونت با  HIVدر
اهداکنندگان خون و بیمااران مراجعاه کنناده باه
سااا مان انتقااال خااون گرگااان در سااال 1382
پرداخته است ( .)12مرادمند بدی و همکاران نیاز
در مطالعهای به بررسی فراوانی هیاتیت ویروسی B
و  Cها مان با عفونت  HIVو عوامل ماثرر بار آن
پرداختهاند ( .)13مطالعه اسدی و مرجانی نیاز باه
بررسی شیوع سل در بیماران  HIVمثبت پرداخته
است ( .)14همچنی رسول نژاد و همکاران نیز در
مطالعهای به بررسی بیماران  HIVمثبت مبتب باه
سل مراجعهکننده باه مرکاز مشااوره بیماریهاای
رفتاری و بخش عفونی پرداختند ( .)15در مطالعاه
صیاد و همکاران نیز به بررسی سندرمهای باالینی
منجاار بااه بسااتری در مبتبیااان بااه HIV/AIDS
برلسااب شاامارش  CD4در بیمارسااتان سااینای
کرمانشاه پرداخته شد ( Jansa .)16و همکااران در
سال  1998در بارسلونا و  Sharmaو همکااران در

47

48

سعیده دریا اده

جدول  -1فراوانی هپاتيت های ويروسی  Bو Cو سل هم زمان در مرحله ايدز ی سالهای 1388-1378
فراوانی در مرحله
بيماری همراه همزمان با
فراوانی در مرحله ( AIDSدرصد*)
عفونت HIV
)61/2( 71
يک
)6/9( 8
هپاتيت C
)8/6( 10
)5/2( 6
بيماری سل
)2/6( 3
0
هپاتيت B
)6( 7
0
دو
هپاتيت  Cو B
)3/4( 4
)3/4( 4
بيماری هپاتيت  Cو سل
)2/6( 3
0
هپاتيت  Bو سل
)84/5(98
)15/5( 18
جمع
)100(116

نهفتگی (درصد*)

درصد ها نسبت به تعداد کل موارد عفونت هم زمان در نظر گرفته شده است.

جدول  -2علل فوت بيماران در مرحله ايدز و نهفتگی ی سالهای 1388-1378
فراوانی درمرحله نهفتگی
علل فوت بيماران
فراوانی در مرحله ( AIDSدرصد*)
)18/1(13
)14(10
ايدز
)15/3(11
)2/8(2
مسموميت با مواد مخدر
)6/9(5
)1/4(1
سکته قلبی
)4/2(3
)1/4(1
سل و عفونت ريه
)5/6(4
0
مسموميت دارويی
)2/8(2
)1/4(1
تصادف
)4/2(3
0
سوختگی و خفگی
)2/8(2
)1/4(1
خودکشی
)2/8(2
)1/4(1
سپتی سمی
0
)1/4(1
هپاتيت  Cو سيروز کبدی
)11(8
0
نامشخص
)75( 54
)25(18
جمع
)100(72

(درصد*)

درصد ها نسبت به تعداد کل موارد فوت بيماران در نظر گرفته شده است.
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یافتهها
بررساای بیماریهااای عفااونی همااراه بااا عفوناات
ویروساای  HIVدر  241بیمااار  HIVمثباات بااا
میانگی سنی  38/7سال نشان داد که در مجماوع
 116نفر ( %48/1ا کل بیماران) آلوده به یا یاا
دو بیماری هیاتیت  Cو  Bو سل نیز بودهاند کاه ا
ایاا میااان  18نفاار ( )%15/5ا بیمااارانی کااه
عفونتهای ها ماان داشاتهاند در مرللاه ایاد و
بقیه شاامل  98نفار ( )%84/5در مرللاه نهفتگای
بودند.
آلودگی به هیاتیت  Cدر بیماران در مرلله ایاد
ا میزان شیوع باالتری نسبت باه ساایر بیماریهاا
برخوردار بود بهطوریکه  8نفر ( )%6/9ا بیمااران
مبتب به هیاتیت ویروسی  Cدر مرلله اید بودند.
در بیماران  HIVمثبت در مرللاهی نهفتگای نیاز

بهطور مشخصای میازان شایوع بیمااری هیاتیات
ویروساای  Cا فراواناای باااالتری نساابت بااه سااایر
بیماریها شامل  71نفار ( )%61/2برخاوردار باود.
(در مجماااوع  %68ا بیماریهاااای ها ماااان در
بیماااران  AIDS/HIVمربااوط بااه هیاتیاات  Cبااود
(.)p<0/05
در بررسی موارد بیماری سل مشاهده گردید کاه
ا مجموع  27ماورد بیماار مسالول  16ماورد باه
نسبت درمان سال تمکای نکردهاناد و مباتب باه
بیماری سال بودناد بناابرای بعاد ا هیاتیات C
بیماااری ساال بااا میاازان آلااودگی  %13/8در کاال
بیماران شامل  %5/2در بیماران مرلله اید و %8/6
در مرللاااهی نهفتگااای بااااالتری شااایوع را در
برمیگیرد .همچنی در بررسی دو بیماری عفاونی
همزمان با عفونات  HIVبیمااران در مرللاه ایاد

عفونت های ها مان در بیماران  HIVمثبت

مد بررسی ده سااله  72ماورد ( )%30ا مارد
بیماران  AIDS/HIVگزارش شده است که ا ایا
میااان  18نفاار ( )%25ا بیماااران فااو شااده در
مرلله اید بودهاند .بررسی علل فو بیماران نشان
میدهد کاه بیشاتری علال فاو شاامل  10نفار
( )%14در مرلله اید و  13نفر ( )%18/1در مرلله
نهفتگی و باه علات بیماریهاای نشاانگر ایاد یاا
مجموع عوارض و آسیبهای ناشی ا ایا بیمااری
بوده است .در بررسی کل بیماران  AIDS/HIVنیز
بهطور واضحی مشااهده میشاود بیشاتری علات
مرد شامل  23نفر ( )%32به علات بیمااری ایاد
بوده است .بعد ا آن مسمومیت با ماواد مخادر در
معتاادان تزریقاای ( )Over doseبیشااتری شاایوع
فو بیماران در مرلله اید شامل  2نفر ( )%2/8و
در مرلله نهفتگای شاامل  11نفار ( )%15/3باوده
اسااات باااهطور مشاااخص در مجماااوع بیمااااران
 AIDS/HIVشامل  13نفار ( )%18/1نیاز دومای

AID S

نهفتگی

نهفتگی

%61.20
نهفتگی

A ID S

0.052 %8.60

نهفتگی

A ID S

%2.60

0

0.069

هپایتت B

سل

A ID S

هپاتیت C

نمودار  -1مقايسه ميزان شيوع يک بيماری عفونی همراه در مراحل نهفتگی و ايدز در بيماران
نهفتگی

6.00%

%6.00

نهفتگی

A ID S

نهفتگی A ID S

5.00%

3.40% %3.40

4.00%

%2.60

نهفتگی

3.00%
2.00%

A ID S

A ID S

0.00%

0

هپاتیت Bو C

سل و هپاتیت B

1.00%
سل و هپاتیت C

0.00%

نمودار  -2مقايسه شيوع بروز دو بيماری عفونی همراه در مراحل نهفتگی و ايدز در بيماران
در هر دو نمودار درصدها نسبت به فراوانی بيماری در مراحل نهفتگی و ايدز جهت مقايسه محاسبه گرديده است.
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مشاهده گردید که هیاتیت  Cو سل نیاز ا شایوع
باالتری برخوردار بودناد ( )%3/4کاه در مرللاهی
نهفتگی نیز به همی میزان باوده اسات ( )%3/4و
همچنااان مشاااهده میشاااود در کاال بیمااااران
 AIDS/HIVنیز ا شیوع باالتری ( )%6/9برخوردار
بوده است (( )p<0/05جدول .)1
در مقایسه میزان شیوع ی بیماریهای عفاونی
همراه در مرالل نهفتگی و اید مشااهده میشاود
که بیماری هیاتیت عفونی  Cدر مرلله نهفتگای و
بیماااری ساال در مرللااه ایااد ا شاایوع باااالتری
برخاوردار بودناد .همچنای در مقایساه شاایوع دو
بیماری عفونی همراه در بیماران مشاهده شاد کاه
بیماریهااای ها مااان هیاتیاات  Bو  Cدر مرلل اه
نهفتگی و سل و هیاتیت  Cدر مرلله اید ا شیوع
باالتری برخوردار بودند (( )p<0/05نمودار  1و .)2
ا  241بیمااار مبااتب بااه عفوناات  74 HIVنفاار
( )%30/7ا بیماااران در مرللااه ایااد بودنااد و در
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نمودار  -3مقايسه علل فوت بيماران در مرحله نهفتگی و ايدز
درصدها نسبت به فراوانی بيماری در مراحل نهفتگی و ايدز جهت مقايسه محاسبه گرديده است.

عامل مرد ای بیمااران باوده اسات (.)p<0/001
(جدول .)2
در مقایسااه علاال فااو بیماااران در دو مرللااه
نهفتگی و اید مشاهده گردید که فو بیماران باه
علت اید در مرلله اید ا شیوع باالتری نسبت به
مرلله نهفتگی برخاوردار باود %55/6( .در مرللاه
اید نسبت به  %24/1در مرلله نهفتگای) ولای در
مرلله نهفتگی فو بیماران ناشای ا مسامومیت
با مواد مخدر ( )%20/4علل نامشاخص ( )%14/8و
سکته قلبی ( )%9/6باه ترتیاب شایوع بااالتری در
مقایسه با مرلله اید داشاتند (( )p<0/05نماودار
.)3
بحث و نتیجهگیری
همانطور که در نتایج مشااهده میشاود تعاداد
قابلمبلظااهای ا بیماااران ها مااان بااا ابااتب بااه
 AIDS/HIVبه عفونات ویروسای هیاتیات  Cنیاز
مبتب هستند .هیاتیت  Cبهطور مشخصی بااالتری
شیوع عفونتهای ها مان بیماران در مرلله ایاد
( )%6/9و در مرللهی نهفتگی  %61/2بود ( 79نفر
شامل  %68کل بیماران) .هرچند در مقایسه ای دو
مرلله هیاتیت  Cدر مرلله نهفتگی و بیماری سل
در مرللااه ایااد ا شاایوع باااالتری در مقایسااه بااا
مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،22شماره  ،139دی 1394

یکدیگر برخوردار بودند.
در مطالعه کنونی بیماران در مرلله اید موردی
ا بیماری هیاتیت  Bمشاهده نشد .هرچند در کال
بیماااران  3 AIDS/HIVمااورد ( )%2/6ابااتب بااه
هیاتیت  Bدیاده میشاود کاه التمااالً باه دلیال
مصاارف مااواد مخاادر تزریقاای در ناادانها و عاادم
استفاده ا سرنگ ی بار مصرف و کیفیات نادگی
پایی و نبود ایمنی بهواساطه واکسیناسایون باوده
اسات .بارخبف هیاتیات ویروسای  Aو  Bکاه بااه
آسانی قابل تشخیص و پیشگیری هستند هیاتیات
ویروساای  Cلاااد فاقااد ی ا آ مااون ساارولو ی
مطمئ اسات و قابلپیشاگیری باا واکسیناسایون
نیست ( .)19به نظر میرسد به دلیل وجود واکس
مثرر علیه بیماری هیاتیت  Bو نیاز تحات پوشاش
خدما مرکز مشاوره بودن ای بیماران برخورداری
ا مراقبتهاااااای بهداشاااااتی ال م و خااااادما
واکسیناسیون منظا در آنها شاانس اباتبی ایا
بیماران کاهش یافته باشد .بنابرای اهمیت هیاتیت
ویروسی  Cو  Bدر راه انتقال مشتر آنهاسات و
بیماری کبد در نتیجه آلودگی با ایا ویروسهاا و
عفونت ها مان با آلودگی به ویاروس  HIVباعاث
مرد بیماران میشود (.)20
نتااایج مطالعااه لسااینی و همکاااران باار روی
http://rjms.iums.ac.ir
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شیوع بیماری سل در  %5/2ا بیماران در مرلله
اید در پژوهش لاضار نشااندهنده وضاعیت باد
سبمتی آنها و ابتب به عفونتهای ها ماان باوده
است .ا آنجایی که عفونتهای فرصتطلب در ای
افراد ا شیوع بااالتری برخاوردار اسات ( )24ولای
عاماال اصاالی ماارد ومیاار ودرس در بیماااران
 TB/HIVبیماری سل است ولی دلیل عمده مرد
و میر دیررس در ایا بیمااران ساایر عفونتهاای
فرصتطلب میباشد ( 25و  .)26در مطالعه Ghate
و همکاااران نیااز ساال ریااوی شااای تری عفوناات
فرصتطلب در بیماران آلوده به ویروس ایاد باود
( .)27در مطالعه کنونی نیز در مقایساه دو مرللاه
اید و نهفتگای بیمااری سال شاای تری بیمااری
عفونی در مرلله اید بود ولی شاای تری عفونات
ها مان با ( HIV/AIDSدر هر دو مرلله) هیاتیت
ویروسی  Cبود .در مطالعه علوی و همکااران ()28
 %37/4ا بیماران  HIVمثبت عابوه بار سال باه
عفونتهای فرصتطلب دیگری نیاز مباتب بودناد.
بهطوریکه  %65/8ا بیماران مباتب باه سال ریاه
بودنااد کااه ا ای ا میااان  %56/7عاابوه باار ساال
عفونتهای هماراه ا قبیال هیاتیات ویروسای یاا
اندوکاردیت داشتند .ای مطالعه به تأریر برو ایا
عفونتها با توجه به سب ندگی اعتیاد تزریقی و
اقامت در ندان اشاره مینمایاد .همچنای اعتیااد
تزریقااای را عااااملی در افااازایش عفونتهاااای
فرصتطلب ذکر شده در ای بیماران میداند.
نتایج مطالعاه صایاد و همکااران نشاان داد کاه
بیماران با شمارش  CD4کمتر ا  200سالول در
میکرولیتر و در مرللاه ایاد خصوصااً اگار ساابقه
اعتیاد داشته باشند باید منتظر رخداد پنومونیهای
مکاارر بااود .همچناای سااندرمهای لنفادنوپاااتی و
نورولو ی و پنوماونی در شامارش  4CDکمتار ا
 300ساالول در میکرولیتاار رایجتاار بااوده ولاای
سندرمهای سیسایس انادوکاردیت و هیاتیات باا
شمارش  4CDبیش ا  300سالول در میکرولیتار
نیز همراه است .ای مطالعه بیان میکند که اقامت
در ناادان التماااالً بهواسااطه امکااان اسااتفاده ا
ساارنگهای مشااتر ای ا بیماااران را در معاارض
اکتساب هیاتیت ویروسی قرار میدهد (.)16
ا نقاط قو مطالعه لاضر بررسی ساه بیمااری
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ندانیانی که دچار اعتیاد تزریقی نیز بودند نشاان
داد که ا بی  417نفر شارکتکننده در مطالعاه
 100نفر ( )%24دارای عفونات تاومم HIV/ HCV
بودند ( .)21نتایج مطالعه کاظمی نژاد و همکااران
نیز نشان داد که میزان فراوانی هیاتیت B Cو اید
نزد بیماران سرپایی که باه نحاوی جاز گروههاای
پرخطر محسوب میشوند بیشاتر ا اهداکننادگان
خون بوده است ( .)12در مطالعه مرادمناد بادی و
همکاران نیز دیده شد که در مجموع  %26/3افاراد
مطالعه عفونت تاومم  HIV/HBV/HCVداشاتند
( .)13ای ا نتااایج بااا نتااایج مطالعااه مااا در مااورد
عفونتهای هیاتیت ویروسی ها ماان در بیمااران
مطابقاات دارد .همچناای در ای ا مطالعااه ارتباااط
معناداری بی مرالل مختلف عفونت  HIVو اباتب
به عفونت ها ماان  HIV/HBV/HCVباه دسات
آمد بهطوریکاه در مرللاهی نهفتگای بیشاتری
عفونت ها مان ( )%30/1و در مرللهی اید میزان
آن  %20/1بود .ای مطالعه بیان میکند که دلیال
ای امر شاید به علت بهتر بودن وضاعیت سیساتا
ایمنی در مرلله نهفتگی باشد کاه باعاث میشاود
آنتیبادیها در سرم رالتتر تشخیص داده شاوند.
نتایج ای مطالعه در ای مینه با نتایج بررسی ماا
مطابقاات دارد .ولاای نتااایج مطالعااه  Adewoleو
همکاران نشان داد که شیوع عفونتهاای ها ماان
در مرلله اید بیشتر بوده اسات ( .)22در مطالعاه
فرامر ی و همکاران نیز  %67بیماران  HIVمثبات
مبااااتب بااااه هیاتیاااات  Cو  %7/5مبااااتب بااااه
هیاتیت  Bبودند ( .)10ایا نتیجاه در مقایساه باا
مطالعه ما که شایوع هیاتیات  Cدر کال بیمااران
 %68بود هاخوانی نزدیکی دارد .مطالعاه بااقری و
همکاران نشان داد  %63/6مبتب به هیاتیت%7 C
مبتب به هیاتیت  Bو  %1/4مبتب به بیمااری سال
بودهاند ( .)11همچنی وجود بیماریهاای عفاونی
ها مان در بیماران  HIVمثبت بر جنبه استفاده ا
روشهای لفاظتی و آماو ش صاحیک اساتفاده ا
آنها در تماسهای افراد با خون و مخاط بدن افراد
آلوده در رفتارهای پرخطر تأکید مینماید .میازان
باالی برو هیاتیت ویروسی  Cنیاز تأییادی بارای
وجود میزان رفتارهای پرخطر بیمااران بخصاوص
اعتیاد تزریقی با سرنگ مشتر است (.)23
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عفونی شای و اصلی سل و هیاتیات ویروسای  Bو
 Cدر بیماران  HIV/AIDSو همچنی بررسی علل
فو ای بیماران با توجه به عفونتهاای ها ماان
است.
در مطالعه کنونی ا میان  241بیماار  72ماورد
مرد ای بیماران گزارش شده کاه  18نفار آنهاا
( )%25در مرلله اید بودهاند .نتایج بررسای علال
فو بیماران در مرلله اید لاکی ا ای است کاه
 %14ا موارد فو ای بیمااران در مرللاه ایاد و
 %18/1در مرلله نهفتگی به دلیال بیمااری ایاد
بوده و در مجموع بیماران  HIVمثبات نیاز اولای
علت مرد ناشی ا بیماری اید میباشد (.)%32
بررسی مقایسه درصدهای علل فو بیمااران در
دو مرلله نهفتگی و اید نشان داد کاه در مرللاه
ایاد فااو بیمااران بااه علات ایااد ( )%55/6و در
مرلله نهفتگی فو بیماران ناشای ا مسامومیت
با مواد مخدر علال نامشاخص و ساکته قلبای باه
ترتیب ا شیوع باالتری برخاوردار بودناد هرچناد
باااالتری علاات فااو در هاار دو مرللااه ناشاای ا
بیماری اید بوده است .به نظر میرسد بااال باودن
میزان شیوع علل نامشخص در مرلله نهفتگای در
مقایسه باا مرللاه ایاد باه دلیال تشاخیص دیار
بیماری در بیماران  HIVمثبت و عادم پیگیاری و
ربت بیماریهای ها مان و درمان بهموق باشد.
در مطالعه  Rockstrohو  Spenglerگزارش شده
که با شروع درمان ضد رترو ویروسی مرد و میار
ناشی ا ایاد کااهش مییاباد و بیمااری هیاتیات
ویروساای  Cعاماال اصاالی ماارد و میاار در میااان
مبتبیان به ویروس  HIVدر بیشتر کشورها اسات
( .)8ای نتیجه با مطالعه کنونی تا لدودی مغایر
دارد .به نظر میرسد عدم تمکی بیماران به درمان
و مراجعه دیر آنها در تشخیص و شروع به درماان
ضد رترو ویروسی و یا در مرللاه ایاد باودن ایا
بیماران به هنگام تشاخیص و فاو ودرس آنهاا
ناشی ا بیماریهای نشانگر اید ا علل آن باشاد.
البته وجود ی ماورد فاو ناشای ا هیاتیات  cو
سیرو کبدی در مرللهی اید نشان میدهاد کاه
موارد هیاتیت لاد ویروسی  cدر ای مرلله خطار
مرد ودرس را در بردارد.
علت دوم مرد مسمومیت با مواد مخادر شاامل

 %2/8در مرلله اید و  %15/3در مرللاه نهفتگای
بیماران بوده است بنابرای به نظر میرسد ساابقه
اعتیاد تزریقی و ابتب به هیاتیت ویروسی  Bو  Cدر
فااو ایا بیماااران تااأریر بساایاری داشااته اساات.
همچنی با توجه به ابتبی بیماران به عفونتهاای
همزمان هیاتیت  Cو سل و ابتب باه هیاتیات  Cا
طریق اعتیاد تزریقی و در نتیجه عادم پایبنادی و
تمکی بیمااران باه درماان و یاا مصارف ناامنظا
داروهای ضد رترو ویروسی تجاویز شاده باه نظار
میرسد عامل اصلی مرد بیماران اعتیاد تزریقی و
عوارض ناشی ا آن باشد .علل دیگر فاو بیمااران
در مرلله اید مسمومیت با مواد مخدر خودکشی
بهوسیله تزریق ماواد مخادر هیاتیات  Cو سایرو
کبدی همگای عوامال مارتبط باا اعتیااد تزریقای
هستند .همچنی باهجز ایا عامال خطار شاروع
بهموق درمان نیز نقش مهمی در کاهش پیشاروی
ای بیماری دارد.
بنابرای درگیار شادن بیمااران باه هیاتیتهاای
ویروسی به دلیل اعتیااد تزریقای ناشای ا سارنگ
آلوده و مشتر در اماکنی مثل نادانها و ایجااد
مسمومیت و سیرو کبدی باعث رشد سری تر ای
بیماری بخصوص در مرلله اید و پیشروی ساری
بیمار بهسوی مرد خواهد باود لااا عامال عماده
خطرسا ایجاد هیاتیتهای ویروسی  Cو  Bاعتیااد
تزریقی است .نتایج مطالعاه لاضار نشاان داد کاه
وجود همزمان دو بیمااری ویروسای هیاتیات  Cو
اید باعاث مقاومات کمتار نسابت باه بیمااری و
عوارض ناشی ا آن میشود و لتای عادم تمکای
بیماران به درمان ضد رترو ویروسای را در باردارد.
ولاای در تعاادادی ا بیماااران باااوجود بیماریهااای
ها مان سل یا هیاتیت  Cیا هار دو درماان آنتای
رترو ویروسی و مصرف صاحیک داروهاا منجار باه
درمان موفق و بهبود وضاعیت و روناد مطلاوبی ا
سبمتی گردیده است.
مطالعه  Rockstrohو  Spenglerنشاان داد کاه
درمان ضد رترو ویروسی فعاال ) (HAARTباعاث
کاهش مرد و میر ناشای ا هیاتیات  Cمیشاود.
هرچنااد خطاار مساامومیت کباادی در اسااتفاده ا
داروهای ضد رترو ویروسی وجود دارد ولی بهباود
راهکارهااا و خطمشاایهای درمااانی باارای درمااان
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بیماران در مرلله نهفتگی هیاتیت ویروسی  Cو در
مرلله اید بیماری سل بود ولی باالتری شیوع در
هر دو مرلله مربوط باه بیمااری هیاتیات  Cباود.
همچنی دو عفونت ها مان هیاتیت  Cو سال در
مرلله اید در مقایسه باا مرللاه نهفتگای باهطور
واضحی ا شیوع باالتری برخوردار بود .شاای تری
علاات ماارد و میاار بیماااران در مرللااه نهفتگاای
مسمومیت با مواد مخدر علل نامشاخص و ساکته
قلبی و در مرلله اید بیماری ایاد باود هرچناد
فو ناشی ا بیماری اید در هر دو مرلله باالتری
شیوع را داشت.
تقدیر و تشکر
نویسنده ای مقاله بدی وسیله ا پرسنل محتارم
مرکااز مشاااوره بیماریهااای رفتاااری اصاافهان و
معاونت پژوهشای دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران
نهایت سیاسگزاری را اعبم مینماید.
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بیماران باا عفونات ها ماان ایاد و هیاتیات  Cو
جلااوگیری ا پیشاارفت بیماااری ا اهااداف باازرد
مدیریت درمان در آینده خواهد باود ( )8بناابرای
ا آنجایی که درمان آنتی رترو ویروسی فعال باعث
کاهش مرد و میر و افزایش طول عمار و کااهش
عفونتهاای فرصاتطلب در بیمااران  HIVمثبات
میشود ( .)29لاا آمو ش صاحیک باه بیمااران در
مرلله اید برای مصرف صحیک دارو و درمان موفق
ضروری است همچنی آماو ش در ساطک جامعاه
برای مراجعه بهموق در صور مواجهه باا عوامال
خطاار ابااتب بااه ویااروس  HIVو یااا باارو عب ااا و
بیماریهای عفاونی بایاد در اولویات سیاساتهای
بهداشتی قرار گیرد.
بنا به وجود علل و کاستیهای بسیار مانند عادم
گزارش و ربت اناگ اجتمااعی و تارس ا افشاای
اطبعااا و طاارد ا سااوی جامعااه عاادم مراجعااه
بیماران پیگیری نادرسات پرسانل نباود پرسانل
آمو شدیده و عبقهمند به پیگیری جهت مشااوره
ایاا بیماااران محرمانااه بااودن اطبعااا عاادم
دسترسی بیمااران باه مراکاز مشااوره ناآگااهی و
ناآشنایی افاراد در معارض خطار باا ایا مراکاز و
بسیاری ا موارد و علل ناشناخته دیگار ( )23و در
نهایت بیماران مباتب باه  HIV/AIDSدر مرالال
آخاار ای ا بیماااری و بااه دلیاال باارو عفونتهااای
ها مان و فرصتطلب ناشی ا ایا بیمااری و ناه
تشخیص اید به مراکز درمانی مراجعه مینمایناد
و در ای هنگام است که آلودگی آنها باه ویاروس
 HIVتشااخیص داده میشااود لاااا اطبعرسااانی
گسترده نسبت به عوامل خطر آلودگی و مراجعه به
مراکز مشااوره جهات تشاخیص باهموق و شاروع
درمااان عفونتهااای فرصااتطلب در ایا بیماااران
ضروری است.
ا آنجایی که ای مطالعه در ی مرکز مشااوره و
بهصااور محاادود انجااام شااده توصاایه میگااردد
مطالعا دقیقتری در سطک کشوری و در خصوص
انواع عفونتهای ها مان و فرصاتطلب و شاانس
ابتبی بیماران  HIVمثبت به ای بیماریها و نیاز
تأریر کیفیت ندگی و مواجهه باا عوامال خطار در
ابتب به ای عفونتها انجام شود.
در ای مطالعه شای تری بیماری عفاونی هماراه
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Abstract
Background: Infective diseases are one of the most important causes of life quality decrease
and death in HIV/AIDS patients. The aim of this study was comparison of viral hepatitis B
and C and tuberculosis simultaneous infections Prevalence of positive-HIV patients in
incubation and AIDS phases and causes of death in Isfahan Behavioral Consultation Center
during ten years (1999 to 2009).
Methods: In this cross-sectional study, Tuberculosis and viral hepatitis B and C simultaneous
infections of positive-HIV patients in incubation and AIDS phases and causes of death in
Isfahan Behavioral Consultation Center were investigated; they were selected by census
method. Patient information was entered to SPSS version 19 software and data were analyzed
via descriptive analytic statistical methods.
Results: Totally 116 (48.1%) of 241 patients had one or two disease hepatitis C and B and
Tuberculosis (TB) that 18 patients (15.5%) were in AIDS phase. In incubation phase hepatitis
C and in AIDS phase TB had the most frequency. 72 patients died that 18 patients (25%)
were in AIDS phase. The most causes of death in patients, including 18.1% in incubation
phase and 14% in AIDS phase, was AIDS (p≤ 0.001).
Conclusion: The most prevalent of simultaneous infective disease in incubation phase was
hepatitis C and in AIDS phase was TB. Clearly simultaneous Hepatitis C and TB in AIDS
phase had more prevalent. The most prevalent cause of death in incubation phase was drug
intoxication and in AIDS phase was AIDS, but death due to AIDS had the most prevalent in
both phases.
Keywords: HIV, AIDS, Hepatitis, Tuberculosis
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