شیوع عفونتهای همزمان و علل فوت بیماران  HIVمثبت در مراحل نهفتگی و ایدز
سعیده دریازاده :دانشجوی دکترای تخصصی ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،اصفهان ،گروه آموزش پزشکی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران(*نويسنده مسئول).
daryazadehs@yahoo.com
جلیل کوهپایه زاده :دانشيار و متخصص پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقيقات آموزش پزشکی و گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ايران ،تهران ،ايرانjkuhpayeh@yahoo.com .
چکیده
زمينه و هدف :بيماریهای عفونی يکی از مهمترين عوامل کاهش کيفيت زندگی و مرگ در بيماران  HIV/AIDSهستند .هدف
اين مطالعه مقايسه شيوع بيماریهای عفونی سل و هپاتيت ويروسی Bو  Cدر مرحله ايدز و نهفتگی بيماران در مرکز مشاوره
بيماریهای رفتاری اصفهان طی ده سال (  8731تا  ) 8711بود.
روش کار :در اين مطالعه توصيفی مقطعی ،شيوع عفونتهای همزمان سل و هپاتيت ويروسی Bو  Cبيماران  HIVمثبت در
مراحل نهفتگی و ايدز و علل فوت آنها در مرکز مشاوره بيماریهای رفتاری اصفهان به روش سرشماری بررسی گرديد .اطالعات
بيماران وارد نرمافزار  SPSSنسخه  81شد و دادهها با روش آمار توصيفی و تحليلی تجزيه تحليل شد.
یافتهها :
درمجموع  881نفر (  ) ٪ 81/8از  188بيمار ،يک يا دو بيماری هپاتيت  Cو  Bو سل داشتند که  81بيمار (  )٪ 85/5در
مرحله ايدز بودند .در مرحله نهفتگی هپاتيت  cو در مرحله ايدز بيماری سل بيشترين شيوع را داشتند 31 .بيمار(  ) ٪ 73فوت
شدند که  81نفر (  ) ٪ 15از آنها در مرحله ايدز بودند .بيشترين علت فوت شامل  ٪ 81/8در مرحله نهفتگی و  ٪ 88در مرحله
ايدز به علت ايدز بوده است ( .) p ≥ 3/338
نتيجهگيری :شايعترين بيماری عفونی همزمان در بيماران  HIVمثبت در مرحله نهفتگی هپاتيت ويروسی  Cو در مرحله ايدز
بيماری سل بود.بهطور 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.
کلیدواژهها  ،HIV :ايدز ،هپاتيت ،سل
مقدمه :
سندروم نقص ايمنی اکتسابی يا ايدز ) (AIDSدر بيماران آلوده به ويروس نقاط ايمنی انسانی (  ) HIVيا
( (Human Immune deficiency virusباعث ضعيف شدن سيستم ايمنی بدن و بروز عفونتهای فرصتطلب در اين
بيماران میشود .آلودگی به ويروس  HIVبهتدريج با کاهش کمی و کيفی سلولهای  CD8همراه است .بنابراين بيمار در معرض
خطر ابتال به بسياری از عفونتهای همزمان و فرصتطلب قرا میگيرد .اين بيماریها يکی از مهمترين عوامل کاهش کيفيت
زندگی و مرگ در بيماران  HIV/AIDSهستند.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت (  ) WHOتقريباً نيمی از مرگها در کشورهای درحالتوسعه به علت بيماریهای عفونی
است ،بنابراين بيماریهای عفونی يکی از مهمترين علل مرگومير در جهان است .بيماری سل يکی از بيماریهای عفونی شايع
در بيماران مبتالبه ويروس  HIVاست که بروز آن بهصورت يک بيماری آندميم در کشورهای درحالتوسعه نشاندهنده حساسيت
بيماران مبتالبه ايدز به اين بيماری است و بيش از  9درصد موارد بروز سل در بيماران آلوده به ويروس  HIVدر کشورهای
درحالتوسعه رخ میدهد .آلودگی به ويروس  HIVو ابتال به بيماری ايدز يک عامل اساسی در پيشرفت سل محسوب میشود.
بنابراين بيماری سل علت اصلی مرگومير در بيماران مبتالبه  HIVاست و از هر سه بيمار مبتالبه عفونت همزمان سل و (HIV
 )TB/HIVيک نفر به دليل بيماری سل میميرد بهطوریکه خطر مرگ در اين بيماران چهار برابر بيشتر از بيماران بدون عفونت
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 HIVاست .همچنين استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزريقی و داشتن الگوهای جنسی مختلف و تجارت جنسی ،افراد را
در معرض ابتال به عفونتهای ويروسی ازجمله  HBV ،HIVو  HCVقرار میدهد و ازآنجايیکه پس از شروع درمان ضد رترو
ويروسی در سال  ،8991مرگومير ناشی از ايدز کاهشيافته است؛ بيماری ويروسی هپاتيت  Cبهطور فزايندهای عامل مهم
مرگومير در ميان مبتاليان به ويروس  HIVدر بيشتر کشورها گرديده است.
مطالعاتی درزمينهٔ عفونتهای فرصتطلب و بيماریهای عفونی همزمان با عفونت  HIVصورت گرفته است Spengler .و
 Rockstrohهم در مطالعهای عفونت همزمان  HIVو هپاتيت ويروسی  Cرا بررسی نمودند .در مطالعه علوی و همکاران 531
درصد بيماران آلوده به ويروس  HIVمبتالبه سل بودند .همچنين بيماریهای ديگری ازجمله هپاتيت ويروسی و اندوکارديت نيز
در اين بيماران گزارش گرديد .در مطالعات فرامرزی و همکاران و باقری و همکاران نيز عفونت همزمان ويروس  HIVبا هپاتيت
 Cو  Bو سل بررسی شد .مطالعه کاظمی نژاد و همکاران نيز به بررسی فراوانی هپاتيت  B Cو عفونت با  HIVدر اهداکنندگان
خون و بيماران مراجعهکننده به سازمان انتقال خون گرگان در سال  8711پرداخته است .مرادمند بديع و همکاران نيز در
مطالعهای به بررسی فراوانی هپاتيت ويروسی  Bو  Cهمزمان با عفونت  HIVو عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند .مطالعه اسدی و
مرجانی نيز به بررسی شيوع سل در بيماران  HIVمثبت پرداخته است .همچنين رسول نژاد و همکاران نيز در مطالعهای به
بررسی بيماران  HIVمثبت مبتالبه سل مراجعهکننده به مرکز مشاوره بيماریهای رفتاری و بخش عفونی پرداختند .در مطالعه
صياد و همکاران نيز بررسی سندرمهای بالينی منجر به بستری در مبتاليان به  HIV/AIDSبرحسب شمارش CD8در بيمارستان
سينای کرمانشاه پرداخته شد Jansa .و همکاران در سال  8911در بارسلونا و  Sharmaو همکاران در هند و  Shahو همکاران
در اتيوپی نيز شيوع سل را در بيماران  HIVمثبت بررسی نمودند.
مطالعه کنونی باهدف بررسی مقايسهای شيوع بيماریهای عفونی سل و هپاتيت ويروسی  Bو  Cو علل فوت بيماران در مرحله
ايدز و نهفتگی در مرکز مشاوره بيماریهای رفتاری اصفهان طی يک دهه (  8731تا  ) 8711انجام شد.
روش کار
اين مطالعه از نوع توصيفی مقطعی و اطالعات پرونده همه بيماران  HIV/AIDSمرکز مشاوره بيماریهای رفتاری نواب صفوی
اصفهان در سالهای  8731تا  ، 8711به روش سرشماری بررسی گرديد .معيار ورود بيماران به مطالعه ،همه افراد  HIVمثبت،
در مرحله نهفتگی بيماری (  133 ≥ cd8سلول در ميکروليتر) و در مرحله ايدز (  133< cd8سلول در ميکروليتر) بودند و بر
اين اساس ظهور بيماریهای عفونی را به تفکيک در اين دو مرحله بررسی نموديم.
بيماریهای عفونی همراه با عفونت  ( HIVشامل بيماری سل و هپاتيت ويروسی  Cو  ) Bو علل فوت ( شامل  :ايدز ،مسموميت
با مواد مخدر ،سکته قلبی ،سل و عفونت ريه ،مسموميت دارويی ،تصادف ،سوختگی و خفگی ،خودکشی ،سپتی سمی ،هپاتيت
 Cو علل نامشخص و ذکر نشده) در مرحله ايدز و نهفتگی بررسی و مقايسه گرديد .معيار ابتال به بيماری سل در اين بيماران،
تست توبرکلوزيس مثبت و معيار ايتال به هپاتيت ويروسی  Cو  Bآزمايش تخصصی خون مثبت ،مربوط به تشخيص اين بيماریها
بود .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  81و با روش آمار توصيفی بهصورت جداول فراوانی استخراج شد .بهمنظور مقايسه
آماری درصدها و متغيرها از آزمون  X1استفاده شد و نتايج در سطح کمتر از  3/35معنیدار در نظر گرفته شد .برای انجام اين
مطالعه ،اطالعات پرونده بيماران ،به صورت محرمانه و بدون ذکر نام بيماران استخراج گرديد و اين مطالعه منافاتی با اصول اخالقی
جامعه ندارد.
یافتهها
بررسی بيماریهای عفونی همراه با عفونت ويروسی  HIVدر  188بيمار  HIVمثبت با ميانگين سنی  71/3سال نشان داد که
درمجموع  881نفر (  ٪ 81/8از کل بيماران ) آلوده به يک يا دو بيماری هپاتيت  Cو  Bو سل نيز بودهاند که از اين ميان 81
نفر (  ) ٪ 85/5از بيمارانی که عفونتهای همزمان داشتهاند ،در مرحله ايدز و بقيه شامل  91نفر (  ) ٪ 18/5در مرحله نهفتگی
بودند.
آلودگی به هپاتيت  Cدر بيماران در مرحله ايدز از ميزان شيوع باالتری نسبت به ساير بيماریها برخوردار بود ،بهطوریکه  1نفر
(  ) ٪ 1/9از بيماران مبتالبه هپاتيت ويروسی  ،Cدر مرحله ايدز بودند .در بيماران  HIVمثبت در مرحله نهفتگی نيز بهطور
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مشخصی ميزان شيوع بيماری هپاتيت ويروسی  Cاز فراوانی باالتری نسبت به ساير بيماریها ،شامل  38نفر (  ) ٪ 18/1برخوردار
بود ( .درمجموع  ٪ 11از بيماریهای همزمان در بيماران  AIDS/HIVمربوط به هپاتيت  Cبود ( .) p > 3/35
در بررسی موارد بيماری سل مشاهده گرديد که از مجموع  13مورد بيمار مسلول 81 ،مورد به نسبت درمان سل تمکين نکردهاند
و مبتالبه بيماری سل بودند؛ بنابراين بعد از هپاتيت  ،Cبيماری سل با ميزان آلودگی  ٪ 87/1در کل بيماران شامل  ٪ 5/1در
بيماران مرحله ايدز و  ٪ 1/1در مرحله نهفتگی ،باالترين شيوع را در برمیگيرد .همچنين در بررسی دو بيماری عفونی همزمان
با عفونت  HIVبيماران در مرحله ايدز مشاهده گرديد که هپاتيت  Cو سل نيز از شيوع باالتری برخوردار بودند (  ) ٪ 7/8که در

مرحله نهفتگی نيز به همين ميزان بوده است (  ) ٪ 7/8و همچنان مشاهده میشود در کل بيماران  AIDS/HIVنيز از شيوع
باالتری (  ) ٪ 1/9برخوردار بوده است (  ( ) p > 3/35جدول .) 8
در مقايسه ميزان شيوع يک بيماری عفونی همراه در مراحل نهفتگی و ايدز مشاهده میشود که بيماری هپاتيت عفونی  Cدر
مرحله نهفتگی و بيماری سل در مرحله ايدز از شيوع باالتری برخوردار بودند .همچنين در مقايسه شيوع دو بيماری عفونی همراه
در بيماران مشاهده شد که بيماریهای همزمان هپاتيت  Bو  Cدر مرحله نهفتگی و سل و هپاتيت  Cدر مرحله ايدز از شيوع
باالتری برخوردار بودند (  ( ) p > 3/35نمودار  8و .) 1
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از  188بيمار مبتالبه عفونت  38 ،HIVنفر (  ) ٪ 73/3از بيماران در مرحله ايدز بودند و در مدت بررسی دهساله 31 ،مورد (
 ) ٪ 73از مرگ بيماران  AIDS/HIVگزارششده است که از اين ميان  81نفر (  ) ٪ 15از بيماران فوتشده در مرحله ايدز
بودهاند .بررسی علل فوت بيماران نشان میدهد که بيشترين علل فوت شامل  83نفر (  ) ٪ 88در مرحله ايدز و  87نفر (
 ) ٪ 81/8در مرحله نهفتگی و به علت بيماریهای نشانگر ايدز يا مجموع عوارض و آسيبهای ناشی از اين بيماری بوده است.
در بررسی کل بيماران  AIDS/HIVنيز بهطور واضحی مشاهده میشود بيشترين علت مرگ شامل  17نفر (  ) ٪ 71به علت
بيماری ايدز بوده است .بعدازآن مسموميت با مواد مخدر در معتادان تزريقی (  ) Over doseبيشترين شيوع فوت بيماران در
مرحله ايدز شامل  1نفر (  ) ٪ 1/1و در مرحله نهفتگی شامل  88نفر (  ) ٪ 85/7بوده است بهطور مشخص درمجموع بيماران
 AIDS/HIVشامل  87نفر (  ) ٪ 81/8نيز دومين عامل مرگ اين بيماران بوده است (  ( .) p > 3/338جدول .) 1

در مقايسه علل فوت بيماران در دو مرحله نهفتگی و ايدز مشاهده گرديد که فوت بيماران به علت ايدز در مرحله ايدز از شيوع
باالتری نسبت به مرحله نهفتگی برخوردار بود ٪ 55/1 ( .در مرحله ايدز نسبت به  ٪ 18/8در مرحله نهفتگی ) ولی در مرحله
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نهفتگی ،فوت بيماران ناشی از مسموميت با مواد مخدر (  ،) ٪ 13/8علل نامشخص (  ) ٪ 88/1و سکته قلبی (  ) ٪ 9/1به
ترتيب شيوع باالتری در مقايسه با مرحله ايدز داشتند ( ( ) p > 3/35نمودار .) 7

بحث و نتیجهگیری
همانطور که در نتايج مشاهده میشود تعداد قابلمالحظهای از بيماران همزمان با ابتال به  AIDS/HIVبه عفونت ويروسی
هپاتيت  Cنيز مبتال هستند .هپاتيت  Cبهطور مشخصی باالترين شيوع عفونتهای همزمان بيماران در مرحله ايدز (  ) ٪ 1/9و
در مرحله نهفتگی  ٪ 18/1بود (  39نفر شامل  ٪ 11کل بيماران ) .هرچند در مقايسه اين دو مرحله هپاتيت  Cدر مرحله
نهفتگی و بيماری سل در مرحله ايدز از شيوع باالتری در مقايسه با يکديگر برخوردار بودند.
در مطالعه کنونی بيماران در مرحله ايدز موردی از بيماری هپاتيت  Bمشاهده نشد .هرچند در کل بيماران 7 AIDS/HIV
مورد (  ) ٪ 1/1ابتال به هپاتيت  Bديده میشود که احتماالً به دليل مصرف مواد مخدر تزريقی در زندانها و عدم استفاده از
سرنگ يکبارمصرف و کيفيت زندگی پايين و نبود ايمنی بهواسطه واکسيناسيون بوده است .برخالف هپاتيت ويروسی  Aو B
که بهآسانی قابلتشخيص و پيشگيری هستند ،هپاتيت ويروسی  Cحاد فاقد يک آزمون سرولوژيک مطمئن است و قابلپيشگيری
با واکسيناسيون نيست .به نظر میرسد به دليل وجود واکسن مؤثر عليه بيماری هپاتيت  Bو نيز تحت پوشش خدمات مرکز
مشاوره بودن اين بيماران برخورداری از مراقبتهای بهداشتی الزم و خدمات واکسيناسيون منظم در آنها ،شانس ابتالی اين
بيماران کاهشيافته باشد .بنابراين اهميت هپاتيت ويروسی  Cو  Bدرراه انتقال مشترک آنهاست و بيماری کبد درنتيجه آلودگی
با اين ويروسها و عفونت همزمان با آلودگی به ويروس  HIVباعث مرگ بيماران میشود.
نتايج مطالعه حسينی و همکاران بر روی زندانيانی که دچار اعتياد تزريقی نيز بودند ،نشان داد که از بين  883نفر شرکتکننده
در مطالعه 833 ،نفر ( ) ٪ 18دارای عفونت توأم  HIV/HCVبودند .نتايج مطالعه کاظمی نژاد و همکاران نيز نشان داد که
ميزان فروانی هپاتيت  B ،Cو ايدز نزد بيماران سرپايی که به نحوی جز گروههای پرخطر محسوب میشوند ،بيشتر از اهداکنندگان
خون بوده است .در مطالعه مرادمند بديع و همکاران نيز ديده شد که درمجموع  ٪ 11/7افراد مطالعه ،عفونت توأم
 HIV/HBV/HCVداشتند .اين نتايج با نتايج مطالعه ما در مورد عفونتهای هپاتيت ويروسی همزمان در بيماران مطابقت
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دارد .همچنين در اين مطالعه ارتباط معناداری بين مراحل مختلف عفونت  HIVو ابتال به عفونت همزمانHIV/HBV/HCV
به دست آمد ،بهطوریکه در مرحله نهفتگی بيشترين عفونت همزمان (  ) ٪ 73/8و در مرحله ايدز ميزان آن  ٪ 13/8بود .اين
مطالعه بيان می کند که دليل اين امر شايد به علت بهتر بودن وضعيت سيستم ايمنی در مرحله نهفتگی باشد که باعث میشود
آنتیبادیها در سرم راحت تر تشخيص داده شوند .نتايج اين مطالعه در اين زمينه با نتايج بررسی ما مطابقت دارد .ولی نتايج
مطالعه  Adewoleو همکاران نشان داد که شيوع عفونتهای همزمان در مرحله ايدز بيشتر بوده است .در مطالعه فرامرزی و
همکاران نيز  ٪ 13بيماران  HIVمثبت مبتالبه هپاتيت  Cو  ٪ 3/5مبتالبه هپاتيت  Bبودند .اين نتيجه در مقايسه بامطالعه ما
که شيوع هپاتيت  Cدر کل بيماران  ٪ 11بود همخوانی نزديکی دارد .مطالعه باقری و همکاران نشان داد  ٪ 17/1مبتالبه هپاتيت
 ٪ 3 ، Cمبتالبه هپاتيت  Bو  ٪ 8/8مبتالبه بيماری سل بودهاند .همچنين وجود بيماریهای عفونی همزمان در بيماران HIV
مثبت بر جنبه استفاده از روشهای حفاظتی و آموزش صحيح استفاده از آنها در تماسهای افراد با خون و مخاط بدن افراد
آلوده ،در رفتارهای پرخطر تأکيد مینمايد .ميزان باالی بروز هپاتيت ويروسی  Cنيز تأييدی برای وجود ميزان رفتارهای پرخطر
بيماران ،بخصوص اعتياد تزريقی با سرنگ مشترک است.
شيوع بيماری سل در  ٪ 5/1از بيماران در مرحله ايدز در پژوهش حاضر ،نشاندهنده وضعيت بد سالمتی آنها و ابتال به
عفونتهای همزمان بوده است .ازآنجايیکه عفونتهای فرصتطلب در اين افراد از شيوع باالتری برخوردار است ولی عامل اصلی
مرگومير زودرس در بيماران  TB/HIVبيماری سل است ولی دليل عمده مرگومير ديررس در اين بيماران ساير عفونتهای
فرصتطلب میباشد .در مطالعه  Ghateو همکاران نيز سل ريوی شايعترين عفونت فرصتطلب در بيماران آلوده به ويروس
ايدز بود .در مطالعه کنونی نيز در مقايسه دو مرحله ايدز و نهفتگی بيماری سل شايعترين بيماری عفونی در مرحله ايدز بود ولی
شايعترين عفونت همزمان با  ( HIV/AIDSد هر دو مرحله ) هپاتيت ويروسی  Cبود .در مطالعه علوی و همکاران  ٪ 73/8از
بيماران  HIVمثبت عالوه بر سل به عفونتهای فرصتطلب ديگری نيز مبتال بودند .بهطوریکه  ٪ 15/1از بيماران مبتالبه سل
ريه بودند که از اين ميان  ٪ 51/3عالوه بر سل عفونتهای همراه از قبيل هپاتيت ويروسی يا اندوکارديت داشتند .اين مطالعه
به تأثير بروز اين عفونت ها با توجه به سبک زندگی ،اعتياد تزريقی و اقامت در زندان اشاره مینمايد .همچنين اعتياد تزريقی را
عاملی در افزايش عفونتهای فرصتطلب ذکرشده در اين بيماران میداند.
نتايج مطالعه صياد و همکاران نشان داد که بيماران با شمارش  CD8کمتر از  133سلول در ميکروليتر و در مرحله ايدز خصوصاً
اگر سابقه اعتياد داشته باشند بايد منتظر رخداد پنومونیهای مکرر بود .همچنين سندرمهای لنفادنوپاتی و نورولوژی و پنومونی
در شمارش  8CDکمتر از  733سلول در ميکروليتر رايجتر بوده ،ولی سندرمهای سپسيس ،اندوکارت و هپاتيت با شمارش
 8CDبيش از  733سلول در ميکروليتر نيز همراه است .اين مطالعه بيان میکند که اقامت در زندان احتماالً بهواسطه امکان
استفاده از سرنگهای مشترک اين بيماران را در معرض اکتساب هپاتيت ويروسی قرار میدهد.
از نقاط قوت مطالعه حاضر بررسی سه بيماری عفونی شايع واصلی سل و هپاتيت ويروسی Bو  Cدر بيماران  HIV/AIDSو
همچنين بررسی علل فوت اين بيماران با توجه به عفونتهای همزمان است.
در مطالعه کنونی ،از ميان  188بيمار  31مورد مرگ اين بيماران گزارششده که  81نفر آنها ( ) ٪ 15در مرحله ايدز بودهاند.
نتايج بررسی علل فوت بيماران در مرحله ايدز حاکی از اين است که  ٪88از موارد فوت اين بيماران در مرحله ايدز و ٪ 81/8
در مرحله نهفتگی به دليل بيماری ايدز بوده و درمجموع بيماران  HIVمثبت نيز اولين علت مرگ ناشی از بيماری ايدز میباشد
( .) ٪ 71
بررسی مقايسه درصدهای علل فوت بيماران در دو مرحله نهفتگی و ايدز نشان داد که در مرحله ايدز فوت بيماران به علت ايدز
(  ) ٪ 55/1و در مرحله نهفتگی ،فوت بيماران ناشی از مسموميت با مواد مخدر ،علل نامشخص و سکته قلبی به ترتيب از شيوع
باالتری برخوردار بودند ،هرچند باالترين علت فوت در هر دو مرحله ناشی از بيماری ايدز بوده است .به نظر میرسد باال بودن
ميزان شيوع علل نامشخص در مرحله نهفتگی در مقايسه ا مرحله ايدز به دليل تشخيص دير بيماری در بيماران  HIVمثبت و
عدم پيگيری و ثبت بيماریهای همزمان و درمان بهموقع باشد.
در مطالعه  Rockstrohو  Spenglerگزارششده که با شروع درمان ضد رترو ويروسی ،مرگومير ناشی از ايدز کاهش میيابد
و بيماری هپاتيت ويروسی  Cعامل اصلی مرگومير در ميان مبتاليان به ويروس  HIVدر بيشتر کشور است .اين نتيجه بامطالعه
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کنونی تا حدودی مغايرت دارد .به نظر میرسد عدم تمکين بيماران به درمان و مراجعه دير آنها در تشخيص و شروع به درمان
ضد رترو ويروسی و يا در مرحله ايدز بودن اين بيماران به هنگام تشخيص و فوت زودرس آنها ناشی از بيماریهای نشانگر ايدز،
از علل آن باشد .البته وجود يک مخورد فوت ناشی از هپاتيت  cو سيروز کبدی در مرحله ايدز نشان میدهد که موارد هپاتيت
حاد ويروسی  cدر اين مرحله خطر مرگ زودرس را در بردارد.
علت دوم مرگ مسموميت با مواد مخدر شامل  ٪ 1/1در مرحله ايدز و  ٪ 85/7در مرحله نهفتگی بيماران بوده است ،بنابراين
به نظر میرسد سابقه اعتياد تزريقی و ابتال به هپاتيت ويروسی  Bو  Cدر فوت اين بيماران تأثير بسياری داشته است .همچنين
با توجه به ابتالی بيماران به عفونتهای همزمان هپاتيت  Cو سل و ابتال به هپاتيت  Cاز طريق اعتياد تزريقی و درنتيجه عدم
پايبندی و تمکين بيماران به درمان و يا مصرف نامنظم داروهای ضد رترو ويروسی تجويزشده ،به نظر میرسد عامل اصلی مرگ
بيماران ،اعتياد تزريقی و عوارض ناشی از آن باشد .علل ديگر فوت بيماران در مرحله ايدز ،مسموميت با مواد مخدر ،خودکشی
بهوسيله تزريق مواد مخدر ،هپاتيت  Cو سيروز کبدی همگی عوامل مرتبط با اعتياد تزريقی هستند .همچنين بهجز اين عامل
خطر ،شروع بهموقع درمان نيز نقش مهمی در کاهش پيشروی اين بيماری دارد.
بنابراين درگير شدن بيماران به هپاتيتهای ويروسی به دليل اعتياد تزريقی ناشی از سرنگ آلوده و مشترک در اماکنی مثل
زندانها و ايجاد مسموميت و سيروز کبدی ،باعث رشد سريعتر اين بيماری بهخصوص در مرحله ايدز و پيشروی سريع بيمار
بهسوی مرگ خواهد بود ،لذا عامل عمده خطرساز ايجاد هپاتيتهای ويروسی  Bو  Cاعتياد تزريقی است .نتايج مطالعه حاضر
نشان داد که وجود همزمان دو بيماری ويروسی هپاتيت  Cو ايدز ،باعث مقاومت کمتر نسبت به بيماری و عوارض ناشی از آن
می شود و حتی عدم تمکين بيماران به درمان ضد رترو ويروسی را در بردارد .ولی در تعدادی از بيماران باوجود بيماریهای
همزمان سل يا هپاتيت  Cيا هر دو ،درمان آتنی رترو ويروسی و مصرف صحيح داروها ،منجر به درمان موفق و بهبود وضعيت و
روند مطلوبی از سالمتی گرديده است.
مطالعه  Rockstrohو  Spenglerنشان داد که درمان ضد رترو ويروسی فعال (  )HAARTباعث کاهش مرگومير ناشی
از هپاتيت  Cمی شود .هرچند خطر مسموميت کبدی در استفاده از داروهای ضد رترو ويروسی وجود دارد ،ولی بهبود راهکارها و
خط مشیهای درمانی برای درمان بيماران با عفونت همزمان ايدز و هپاتيت  Cو جلوگيری از پيشرفت بيماری از اهداف بزرگ
مديريت درمان در آينده خواهد بود؛ بنابراين ازآنجايیکه درمان آنتی رترو ويروسی فعال باعث کاهش مرگومير و افزايش طول
عمر و کاهش عفونتهای فرصتطلب در بيماران  HIVمثبت میشود .لذا آموزش صحيح به بيماران در مرحله ايدز برای مصرف
صحيح دارو و درمان موفق ضروری است؛ همچنين آموزش در سطح جامعه برای مراجعه بهموقع در صورت موجهه با عوامل خطر
ابتال به ويروس  HIVو يا بروز عالئم و بيماریهای عفونی بايد در اولويت سياستهای بهداشتی قرار گيرد.
بنا به وجود علل و کاستیهای بسيار مانند عدم گزارش و ثبت ،انگ اجتماعی و ترس از افشای اطالعات و طرد از سوی جامعه،
عدم مراجعه بيماران ،پيگيری نادرست پرسنل ،نبود پرسنل آموزشديده و عالقهمند به پيگيری جهت مشاوره اين بيماران،
محرمانه بودن اطالعات ،عدم دسترسی بيماران به مراکز مشاوره ،ناآگاهی و ناآشنايی افراد در معرض خطر با اين مراکز و بسياری
از موارد و علل ناشناخته ديگر و درنهايت بيماران مبتالبه  ،HIV/AIDSدر مراحل آخر اين بيماری و به دليل بروز عفونتهای
همزمان و فرصتطلب ناشی از اين بيماری و نه تشخيص ايدز ،به مراکز درمانی مراجعه مینمايند و در اين هنگام است که
آلودگی آنها به ويروس  HIVتشخيص داده میشود لذا اطالعرسانی گسترده نسبت به عوامل خطر آلودگی و مراجعه به مراکز
مشاوره جهت تشخيص بهموقع و شروع درمان عفونتهای فرصتطلب در اين بيماران ضروری است.
ازآنجايیکه اين مطالعه در يک مرکز مشاوره و بهصورت محدود انجامشده توصيه میگردد مطالعات دقيقتری در سطح کشوری
و در خصوص انواع عفونتهای همزمان و فرصتطلب و شانس ابتالی بيماران  HIVمثبت به اين بيماریها و نيز تأثير کيفيت
زندگی و مواجهه با عوامل خطر در ابتال به اين عفونتها ،انجام شود.
در اين مطالعه شايعترين بيماری عفونی همراه بيماران در مرحله نهفتگی هپاتيت ويروسی  Cو در مرحله ايدز بيماری سل بود،
ولی باالترين شيوع در هر دو مرحله مربوط به بيماری هپاتيت  Cبود .همچنين دو عفونت همزمان هپاتيت  Cو سل در مرحله
ايدز در مقايسه با مرحله نهفتگی بهطور واضحی از شيوع باالتری برخوردار بود .شايعترين علت مرگومير بيماران در مرحله
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 هرچند فوت ناشی از بيماری، علل نامشخص و سکته قلبی و در مرحله ايدز بيماری ايدز بود،نهفتگی مسموميت با مواد مخدر
.ايدز در هر دو مرحله باالترين شيوع را داشت
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