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ABSTRACT

Background & objectives: Human immunodeficiency virus (HIV) is a globally widespread
infection that spreads mainly through sexual contact, mother to child and intravenous drug use.
The disease can vary from an asymptomatic state to advanced immune deficiency and AIDS-
related opportunistic infections and complications. Patients may be diagnosed at different stages of
the disease. In this study, we aimed to analyze the clinical and epidemiological characteristics of
patients with HIV and its consequences during the past 10 years (2005-2014) in Ardabil city.
Methods: In this descriptive and case series study, patients with HIV (including live and dead
patients) referring to the Ardabil behavioral counseling center were included during 2005-2014
years. The checklist containing demographic data, modes of transmission, time of diagnosis,
clinical and therapeutic problems during this period, etc. was prepared for each patient. In dead
patients, the causes of death as well as the interval between diagnosis and death were investigated.
Results: In this study, 60 patients with HIV were evaluated, the mean age was 42.96 years, 76.7%
of patients were male and 48.2% were intravenous drug users. In 39.7% of cases, patients have
probably been infected through intravenous injection and 33.3% by sexual contact. The mean
CD4 + lymphocyte cell count of patients was 252 cells per ml. The most common early symptoms
of the disease were fever (63.33%), aphthous stomatitis (35%) and diarrhea (28.33%). In 7 cases
(50%), tuberculosis was the most common opportunistic infection. 6 patients (10%) had
coinfection with hepatitis B or C. 28 patients (46.6%) died within the time of study. The median
time from diagnosis to death was 44.84±39.65 months and cardiorespiratory failure was the most
common cause of death among patients.
Conclusion: This study showed that most patients were middle-aged and intravenous drug use
was the most common risk factors for HIV. The most common way of transmission was
intravenous injection and hepatitis C and tuberculosis were the most important comorbidities,
respectively. Raising community awareness about the disease, early diagnosis and appropriate
care during illness are basic measures to deal with this global problem.
Keywords: HIV; Clinical Caractristics; Opportunistic Infections; Injecting Drug Users; Hepatitis.
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در شهر اردبیل در HIVهاي بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به ویژگی
1383- 93هاي طی سال
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مقدمه
بــیش از ســه دهــه از شــناخت ســندرم نقــص ایمنــی  

گـذرد. ایـدز  ) در آمریکـا مـی  AIDSا ایدز (اکتسابی ی
و توسـط  دسـتگاه ایمنـی  اسـت کـه در   بیمـاري نوعی 

شـود. از  ایجاد مـی )HIVانسانی (ویروس نقص ایمنی

زمان شناخت بیماري تا کنون انتشـار جهـانی ویـروس    
. اولین مورد بیماري ایـدز  ]1،2[ییر پیدا کرده است تغ

مشاهده شد و از آن زمان بـا  1366در ایران در سال 
ــه روش ــه ب ــت  توج ــرل و مراقب هــاي شناســایی و کنت

. ]3[باشند میبیماران شناسایی شده و تحت پایش

چکیده
) انتشار جهانی دارد و بطور عمده از راه تماس جنسـی، از مـادر بـه فرزنـد و اعتیـاد      HIVویروس نقص ایمنی انسانی (زمینه و هدف: 

طلبانـه متغیـر   هـاي فرصـت  کند. بیماري از یک وضعیت بدون عالمت تا نقص ایمنی پیشـرفته بـا عـوارض عفونـت    یقی انتقال پیدا میتزر
هاي بالینی و اپیدمیولوژیک بیمـاران  باشد. بیماران ممکن است در مراحل مختلف بیماري تشخیص داده شوند. در این مطالعه ویژگیمی

. گرفت) در شهر اردبیل مورد بررسی قرار 1383-93سال (10ن در طی و پیامدهاي آHIVمبتال به 
هاي که در مرکز مشاوره بیماريHIV. بیماران تشخیص داده شده بودمجموعه مورديمطالعه حاضر توصیفی و به صورتروش کار: 

ارد مطالعه گردیدند. چک لیسـت تهیـه   وداشتند،پرونده 1383-93) در طی سال هاي شامل بیماران زنده و فوت شدهرفتاري اردبیل (
... بالینی و درمانی در طی ایـن مـدت و  به بیماري، زمان تشخیص، مشکالت افیک، راه هاي ابتالشده براي هر بیمار شامل اطالعات دموگر

علت مرگ و همچنین فاصله زمانی تشخیص تا مرگ مورد بررسی قرار گرفت.،بود. در بیماران فوت شده
سـال  96/42بیماران مرد و میانگین سـنی آنهـا   درصد 7/76،مورد بررسی قرار گرفتHIVبیمار مبتال به 60این مطالعه در : یافته ها

از راه تمـاس  درصـد 33/3درموارد بیماران از راه تزریق وریـدي و درصد7/39بیماران اعتیاد تزریقی داشتند. در درصد2/48بود. 
لیتر بود. شـایع تـرین عالیـم    سلول در میلی252در بیماران +TCD4هايهاي لنفوسیتشمارش سلولبودند. میانگینابتال یافته جنسی 

ترین عفونـت فرصـت   شایع) %50مورد (7با سل) بودند. %33/28) و اسهال (%35، آفت دهانی ()%33/63اولیه در بیماران بترتیب تب (
) در زمـان مطالعـه فـوت کـرده بودنـد.      %6/46(بیمـار 28وجود داشت. Cیا وB) بیماري همزمان هپاتیت %10(بیمار6طلب بود. در 

ترین علت قابل تشخیص تنفسی شایع-ماه مشخص گردید و نارسایی قلبی84/44±65/39فاصله زمانی متوسط تشخیص بیماري تا فوت 
مرگ در میان بیماران بود. 

HIVابتال بـه ویـروس   عامل خطررین تبه عنوان شایعو اعتیاد تزریقی هنسال بودبیشتر بیماران میادادمطالعه حاضر نشان گیري: نتیجه

افـزایش هـاي همـراه بودنـد.    و سل بترتیب مهمترین بیمـاري Cباشد. هپاتیت است. تزریقات داخل وریدي شایع ترین راه انتقال آن می
مشـکل ایـن بامقابلهبراياساسیاقداماتبیماري،ولطدرمناسبمراقبتوزودهنگامتشخیصبیماري،مورددرجامعهآگاهیسطح
.استجهانی

، هپاتیتاعتیاد تزریقی،اچ آي وي، ویژگی هاي بالینی، عفونت هاي فرصت طلبکلیدي: واژه هاي
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در عرصـه جهـانی، انتقـال از راه    HIVراه غالب انتقال 
مـادر بـه فرزنـد در طـی     . انتقال از]5،4[جنسی است 

هـاي  حاملگی، زایمان و شیردهی و اعتیـاد تزریقـی راه  
ي آلـوده بـه   هـا . انتقـال خـون  ]6[دیگر انتقال هسـتند  

ــرنگ و     ــق س ــتانی از طری ــال بیمارس ــروس و انتق وی
. در اکثـر  ]7،8[دهـد  مـی ي آلوده نیـز روي هاسوزن

معتادان HIVمبتالیان به ایرانمطالعات انجام شده در 
.]9،10[یقی بوده و در مردان بیشتر است تزر

، عفونـت  شامل عفونت اولیهHIVطیف بالینی عفونت 
عفونت عالمت دار اولیه و نقـص ایمنـی   ،بدون عالمت

ي فرصــت طلــبهــاپیشــرفته بــا عــوارض و عفونــت
HIVباشد. بار ویروسـی از طریـق انـدازه گیـري    می

RNAــایش ــما پـ ــیدر پالسـ ــعیت مـ ــردد و وضـ گـ
یـا  +CD4ي هـا با تعداد مطلق لنفوسـیت ایمونولوژیک

دهند نشان میرا بروزCD4یی که هانسبت لنفوسیت
در اغلب مطالعات انجام شـده  .]11،12[شود میداده

در قبــل از در دســترس بــودن درمــان ترکیبــی ضــد 
شده است که متوسط بقاي میرتروویروسی، برآورد

مـاه اسـت   18تـا  12عمر پس از تشـخیص ایـدز بـین    
ــس از   ]13[ ــاران پ ــاي بیم ــان بق ــط زم ــزان متوس . می

بـین  mm3200/بـه  +CD4ي هـا رسیدن سطح سلول
ي هـا . از زمان شروع درمان]14،15[ماه بود 40تا 38

تغییـرات قابـل   1995ترکیبی ضـد ویروسـی در سـال    
HIVتوجهی در سیر طبیعی درمان بیمـاران مبـتال بـه    

شـیوع  روي داده است. درمان موثر عالوه بر کـاهش  
ي فرصت طلب سبب بهبود وضـعیت ایمنـی   هاعفونت

طبـق برنامـه کشـوري    .]16[بیماران نیز شـده اسـت   
هـا توسـط   این بیمـاران در سـطح اسـتان   ،HIVکنترل 

شـود. از  مـی هاي رفتاري پایشمرکز مشاوره بیماري
روي زمان فعال شدن این مرکز در اردبیل مطالعه اي

ي هـا اطالعـی از راه هـیچ  بیماران صورت نگرفته بود و
وضعیت بالینی بیمـاران، عـوارض عفـونی همـراه،     ،ابتال

بـر آن  محققـین  لـذا  وجـود نداشـت،  .. .سیر بیماري و
تا با ایـن مطالعـه بیمـارانی کـه در ایـن مرکـز       ندشد

تا با شـناخت  دهندمورد بررسی قرار داشتندپرونده 

تا نسبت بـه  شودبهتر به برنامه ریزان بهداشتی کمک 
تـر بیمـاري و   ، تشـخیص سـریع  یش آگاهی جامعـه افزا

ي الزم اقدام نمـوده و راهکارهـاي مناسـبی    هامراقبت
ارائه نمایند. 

روش کار
این مطالعه توصیفی و از نوع مطالعه بررسـی بیمـاران   

باشد. ابتدا پرسشنامه اختصاصـی  می1مجموعه موردي
که شـامل اطالعـات زمینـه اي، بـالینی و آزمایشـگاهی     

د تهیه گردید و در قالـب برنامـه ثبـت مـوارد     باشمی
HIVکلیـه بیمـارانی   1393تـا  1383هاي در طی سال

هـاي رفتـاري اردبیـل    که در مرکـز مشـاوره بیمـاري   
پرونده داشتند وارد مطالعه گردیدند. شـرایط ورود؛  

دو (اساس سرولوژي استاندارد برHIVاثبات عفونت 
وسـترن  نوبت تست الیزاي مثبت و یـک نوبـت تسـت    

بالت) در پرونده بیماران بوده است.
ــلول  ــمارش س ــیت  ش ــاي لنفوس ــا روش +TCD4ه ب

و Cفلوسیتومتري انجام شده بود. سرولوژي هپاتیـت  
B  به روش الیزا انجام شده بود و موارد مثبـتAnti

HCV به روش الیزا توسطPCR   .تائید گردیـده بـود
ي بیمــاران توســط پزشــکان مرکــزهــاعالیــم و نشــانه

مشاوره و در صورت نیاز توسـط متخصصـین تائیـد و    
هاي فرصت طلب ثبت شـده  ثبت شده بودند. بیماري

ــر   ــاران ب ــده بیم ــام   در پرون ــوع آن و انج ــاس ن اس
آزمایشات الزمه توسط متخصصین تایید گردیده بود. 
توبرکولوز بیماران با اثبات حضور باسیل اسـید فسـت   

ي ارسـالی  اهـ میکوباکتریوم توبرکولـوزیس در نمونـه  
مـورد تائیـد قـرار    )خلط و ادرار و سایر مایعات بدن(

گرفته بود. 
مورد آنالیز قرار گرفت و SPSS-16با برنامه هایافته

ي مرکزي براي متغیر کمی محاسبه گردید. هاشاخص
سـطح  متغیرهاي اسمی با کـاي دو بررسـی گردیـد و    

قرار داده شد.05/0داري معنی

1 Case Series
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اخالق پزشکی اطالعات به طور به منظور رعایت اصول
محرمانه نگهداري و نتایج بدون ذکر نام گزارش شده 

پرونده ناقص بیماران و عدم همکاري در جهـت  است. 
ي پـژوهش  هـا بیماران از محـدودیت ه بررسی پروند

بودند. 

هایافته
اثبـات  HIVبیمار مبتال بـه  60در این مطالعه اطالعات 

ي رفتاري اردبیل هاريبیماشده که در مرکز مشاوره
داراي پرونده بودند، مورد بررسی قـرار گرفـت. در   

7/76(بیمـار 46بررسی جنسیت بیماران مشاهده شد 
در بررسـی سـن بیمـاران نیـز     باشند.میدرصد) مرد

96/42±49/11مشاهده شد که میانگین سنی بیمـاران  
) در بازه سنی %7/46بیمار (28باشد. همچنین میسال
باشند. وضعیت تاهل بیمـاران مـورد   میالگیس50-41

) %40(بیمـار 24بررسی قرار گرفت و مشـاهده شـد   
باشند. در بررسی سطح تحصـیالت بیمـاران   میمتاهل

ــپلم%75(بیمــار45نیــز مشــاهده شــد کــه  ــر دی ) زی
باشند. در بررسـی سـابقه بیمـاري تاییـد شـده در      می

هر و سایر اعضاء خانواده شامل همسر، بـرادر یـا خـوا   
% 30مــورد (18پــدر یــا مــادر مشــخص گردیــد کــه 

مورد آن 15مبتالیان) نتیجه مثبت در خانواده داشتند. 
% مبتالیان) مربوط به وجود بیماري در همسر بود. 25(

بیمـاري کـه سـابقه بیمـاري     15از سوي دیگر از میان 
HIV ،سـابقه را  %80(بیمار12در همسرشان داشتند (

) سـابقه را در همسـر   %20(ماربی3در همسر مذکر و 
یک ،کردند. همچنین یک مورد در پدرمیمونث ذکر

مــورد در مــادر و یــک مــورد در بــرادر ســابقه ابــتال  
داشتند که در هر سه مورد اعتیاد تزریقـی بـه عنـوان    

آنها مطرح بود. عامل خطر
سن بیماران هنگام تشخیص بیماري نیز مورد بررسـی  

اد که میانگین سـنی بیمـاران   قرار گرفت. نتایج نشان د
باشــد. در مــیســال40/35±24/10هنگــام تشــخیص 

بیمـار  20بررسی شغل بیماران نیز مشاهده شـد کـه   
) سـابقه  %3/73(بیمـار 44. همچنین داشتندشغل آزاد 

مثبت مصرف سیگار داشتند. 
بیمـاري در بیمـاران   عوامـل خطـر   در بررسی سوابق 

عامـل خطـر   ترین مشاهده شد که اعتیاد تزریقی شایع
باشــد مــیHIVدر میــان بیمــاران مبــتال بــه )2/48%(

).1(نمودار 

HIVعوامل خطر بیماران مبتال به .1نمودار 

ي انتقــال احتمــالی نیــز مــورد بررســی قــرار هــاروش
گرفت. نتایج ایـن بررسـی نیـز نشـان داد کـه تزریـق       

تـرین راه انتقـال در میـان    شایعدرصد7/39وریدي با 
درصـد 3/33باشد و سابقه تماس جنسی با میمارانبی
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).2نمودار (شدندمیموارد دیگر را شاملدرصـد 19ي خـونی بـا   هاو دریافت خون و فرآورده

HIVروش هاي انتقال احتمالی در بیماران مبتال به .2نمودار 

ي کبدي آنها مورد بررسـی  هابیماري که آنزیم28از 
یشـان  ها%) آنـزیم 71/35یمـار ( ب10قرار گرفتـه بـود   

% بیمـاران)  10مـورد ( 6بیش از حـد طبیعـی بـود. در    
وجود داشت که در Cو/یا Bبیماري همزمان هپاتیت 

بدست آمد Cو Bدو مورد ابتالء همزمان به هپاتیت 
مثبت HBs Agبیمار 2مثبت و HCV Abبیمار 6که 

ــان 2و  ــار همزم ــت HCV Abو HBs Agبیم مثب
بیمار بدون بیماري ویرال بودند. 4داشتند و

از مــوارد +T ،CD4هــاي لنفوســیت شــمارش ســلول
بیمار مورد بررسی قـرار گرفتـه   28مهمی بود که در 

نتایج نشان داد که میانگین شمارش این سـلول در  .بود
سلول در میلی لیتر بود. بیماران بر252±221بیماران 

ته کمتـر  به دو دس+CD4اساس میزان شمارش توتال 
ي هـا تقسیم گردیدند و سپس بررسی200و بیشتر از 

بیماران نشان داد CD4آماري بعمل آمد. دسته بندي 
بیماري که در پرونده بـراي  28) از %50(بیمار14که 

داشـتند.  200کمتر از CD4چک شده بود، CD4آنها 
ي در دارمعنـی در مقایسه آماري بعمل آمده تفـاوت  

،ت تاهل، تحصیالت بدست نیامـد متغیرهاي سن، وضعی
باال +CD4ي فرصت طلب با هاولی در مقایسه عفونت

. )p>01/0ي بدست آمد (دارمعنیتفاوت 200و پایین 
باال و پـایین  +CD4همچنین در مقایسه مرگ و میر با 

.)p>001/0ي بدست آمد (دارمعنیتفاوت 200

در ي بیماران از دیگر مواردي بود کـه هاعالیم و نشانه
).1میان بیماران مورد بررسی قرار گرفته بود (جدول 

HIVمبتال به ي بیمارانهاعالیم و نشانه.1جدول 

تعداد (درصد)هاعالیم و نشانه
%)33/63(38تب

%)35(21آفت
%)33/28(17اسهال

%)25(15سردرد
%)20(12بزرگی غدد لنفاوي

%)3/13(8فارنژیت
%)3/8(5بثورات پوستی

%)5(3افسردگی
%)3/3(2اختالل بینایی

) %33/63مـورد ( 38ی نشان داد تب با نتایج این بررس
ترین عالمت در میان بیماران بود.شایع

ــ ــه  نت ــان داد ک ــار (14ایج نش ــه  %33/23بیم ــتال ب ) مب
ي فرصت طلب شده بودند که از ایـن میـان   هابیماري

بیمـاري بـود. سـایر    تـرین ) شـایع %50مورد (7با سل
ــاري   ــامل بیمـ ــوارد شـ ــامـ ــورد)CNS)5ي هـ ،مـ

سـارکوم کـاپوزي و   ،مورد)4کاندیدیازیس گوارشی (
پنوموسیستیس جیرووسی هر کدام یک مورد بودنـد.  

بیمـار از ایـن   4نشـان داد کـه   هـا همچنین آنالیز داده
بیماري فرصت طلب شده بودند.2میان مبتال به 
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مشخص گردید کـه بـراي   ران در بررسی درمانی بیما
) دارو درمانی شروع شده بـود. از ایـن   %45بیمار (27

ــان  ــی و  25می ــان داروی ــار درم ــان 2بیم ــار درم بیم
پروفیالکسی دریافت کرده بودند. جهت درمان اولیـه  
رتروویــرال بــراي بیمــاران افــاویرنز، المــی وودیــن و 
زایدوودین تجویز شده بود. جهت درمان ضد سـل از  

هار دارویی ایزونیازید، پیرازینامید، اتامبوتول و رژیم چ
ــا     ــاط ب ــود. در ارتب ــده ب ــتفاده ش ــین اس استرپتومایس

ــان ــادرم ــه از   ه ــن مطالع ــز در ای ــی نی ي پروفیالکس
و از کوتریموکسـازول  TBایزونیازید در پروفیالکسی 

استفاده گردیده بود.PCPدر پروفیالکسی 
بررسـی  در نهایت وضعیت حیات بیمـاران نیـز مـورد    

) در ایـن  %3/53بیمار (32. نتایج نشان داد قرار گرفت
مطالعه در قید حیات بودنـد و سـایرین فـوت نمـوده     
بودند. فاصله زمانی تشخیص بیماري تا فوت بیمار نیز 
محاسبه و آنالیز گردید. نتایج نشـان داد کـه میـانگین    

باشد. میماه84/44±65/39این زمان در بیماران 
مورد بررسی قرار گرفت. نتـایج نشـان   علت فوت نیز 

بیمار گزارش گردیـد  7تنفسی در -داد نارسایی قلبی
تـرین علـت قابـل تشـخیص مـرگ در میـان       که شایع

بیماران بود. در این مطالعه همچنین مشاهده شد کـه  
) تحت %85/42(بیمار12بیمار فوت شده، 28از میان 

درمان دارویی قرار داشتند.

بحث
شامل تماس جنسـی،  HIVصلی انتقال عفونت ي اهاراه

ي مخاطی در هاانتقال از مادر به فرزند، خون و آسیب
باشـد. در کـره جنـوبی راه    مـی معرض تماس با خون

،%)3/52انتقــال اصــلی تمــاس جنســی هتروسکســوال ( 
%) و اعتیـاد  9/23سپس تمـاس جنسـی هموسکسـوال (   

ــده اســت. در کشــور  1/1تزریقــی ( %) گــزارش گردی
ن راه اصــلی انتقــال تمــاس جنســی هموسکشــوال آلمــا

%) و بـدنبال آن  9/14سپس اعتیاد تزریقـی ( ،%)6/64(
. ]17[%) گزارش شـد  8/8تماس جنسی هتروسکشوال (

در کشور کرواسی نیز تماس جنسی هموسکشـوال راه  

غالب انتقال اعالم گردید ولی در اروپاي شرقی اعتیـاد  
فریقا درصـد  . در آ]18[شدگزارشتزریقی راه اصلی 

بود و درصد40مثبت بودند HIVزنان حامله اي که 
مهمترین راه انتقال از مادر به فرزند گزارش گردیـد  

راه عمده انتقال اعتیاد تزریقـی  حاضر. در مطالعه ]19[
و درصد3/33%) بدست آمد و تماس جنسی با 7/39(

مـوارد  درصد19ي خونی هادریافت خون و فرآورده
شدند. البته در مطالعات انجام شـده  میدیگر را شامل

انتقال وریدي راه عمده انتقـال اسـت کـه بـا     ایراندر 
ــه  . بنظــر]21،20،10،9[همخــوانی داردحاضــرمطالع

رسد شیوع پایین راه انتقـال جنسـی نسـبت بـه راه     می
تزریقی در کشور ما برگرفته از مسائل اخالقی و حفظ 

سوي دیگر اسـتفاده  ي خانواده باشد و از هااصول بنیان
بین معتادان تزریقـی منجـر   ي مشترك در هااز سرنگ

گردد.میرفتن ابتال در بین آنهابه باال
+T ،CD4ي لنفوسـیت هادر مطالعه حاضر تعداد سلول

در بیماران هانشان داد که میانگین شمارش این سلول
50باشــد و مــیسـلول در هــر میلــی لیتــر 221±252

+TCD4هـاي لنفوسـیت   سـلول بیماران تعداد درصد

ي فرصـت طلـب   هاداشتند. بیشترین عفونت200زیر 
دیـده 200کمتـر از  CD4عمـدتاً در  HIVمرتبط بـا  

زیر CD4نیز ارتباط حاضرو در مطالعه ]20[شودمی
بـود. ایـن   دارمعنـی ي فرصت طلـب  هابا عفونت200

هـاي  مسئله موید آن است که با کاهش تعـداد سـلول  
ي فرصـت  هااحتمال ابتال به عفونت+TCD4لنفوسیت 

یابـــد و بـــر همـــین اســـاس  مـــیطلـــب افـــزایش
ي پیشـگیري در ایـن بیمـاران تعریـف     هـا دستورالعمل

گردیده است.
نشــان داد کــه 1999مطالعــه اي در آمریکــا در ســال

ي فرصت طلـب عبـارت بودنـد از    هابیماريبیشترین 
،%)53(1پنوموســیتیس جیرووســیپنومــونی ناشــی از 

ازوفاژیت ،%)30(2ي آتی پیکالهامیکوباکتریومعفونت 

1 Pneumocystis jirovecii
2 Mycobacterium atypical
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،%)6/22(2ســـارکوم کـــاپوزي،%)4/24(1کاندیـــدایی
و رتینیت ناشی %)HIV)8/20سندرم خستگی ناشی از 

ــال  ]3CMV)6/20(%]22از  ــر در نپ ــه اي دیگ . مطالع
، آفـت دهـانی   %)8/52نشان داد که بترتیب پنومونی (

ي هـا عفونـت %)5/24(و کاندیدیازیس مري%)9/33(
4سـل حاضـر . در مطالعـه  ]23[فرصت طلـب بودنـد   

ي فرصـت طلـب بدسـت آمـد.     هـا سردسته عفونـت 
کـه در بیشـتر کشـورهاي جهـان از جملـه      همانطوري

بوسنی هرزگوین، تایلنـد، هنـد، زئیـر، آسـیاي جنـوب      
عامـل  شـایعترین شرقی و اتیوپی نیز سـل بـه عنـوان   

-28، 25[یده اسـت  عفونت فرصت طلب مطرح گرد
. در مطالعات مختلف صورت گرفته در ایران نیـز  ]24

ترین عفونت فرصت طلـب سـل گـزارش شـده     شایع
.]29-31[است 

HIVبیمــاران مبــتال بــه درصــد30در جهــان حــدود 

. در ]32[را دارنـد  Cو Bعفونت همزمان با هپاتیـت  
مطالعه انجام شده در بوتسواناي آفریقا ابتالء همزمان 

گزارش گردید درصد27حدود HIVو Bهپاتیت به 
بدست آمـد  درصد2/6که در تانزانیا در حالی،]33[
بدسـت  درصـد 7/6این میزان حاضردر مطالعه ]34[

دهنده تفاوت در نقاط مختلـف  تواند نشانمیآمد که
تیت در جامعه بر این جهان باشد و شاید شیوع کلی هپا

گذار باشد. نتایج تاثیر

1 Candidial esophasitis
2 Kaposis's sarcoma
3 Retinitis from Cytomegalovirus
4 Tuberculosis

ابــتالء درصــد8/7لعــه انجــام شــده در ایتالیــا در مطا
،]35[گـزارش گردیـد  HIVو Cهمزمان به هپاتیت 

ــزان   ــن می ــات ای ــی در برخــی مطالع درصــد1/17ول
3/23ایـن میـزان   حاضردر مطالعه ؛ ]36[گزارش شد

توانـد ناشـی از   مـی هـا بدست آمد. این تفاوتدرصد
ــاوت در راه ــین شــیوع آن د تف ــال و همچن ر هــاي انتق

جامعه باشـد کـه نیازمنـد بررسـی بیشـتر در جوامـع       
ــه     ــر در مطالع ــرف دیگ ــت. از ط ــف اس ــرمختل حاض

ـ   HCVترین بیمـاري همزمـان   شایع ه بدسـت آمـد ک
. ]29[باشدمیمطالعه طبرسی و همکارانهمسو با

بـا آن  HIVیی کـه بیمـاران مبـتال بـه     هاعالیم و نشانه
هـا رسـی نمایند اختصاصی نیسـتند ولـی بر  میمراجعه

ي دهـانی،  هـا لنفادنوپـاتی، آفـت  ،دهـد تـب  مینشان
ي هاکاهش وزن و اسهال طول کشیده از عالیم و نشانه

ــتند  ــاران هس ــایع در بیم ــر ]1-4[ش ــه حاض . در مطالع
ضـایعه آفتـی و   ،ترین عالیم بیماران بترتیـب تـب  شایع

نیز ایراناسهال بود. در سایر مطالعات انجام گرفته در 
مت تب بوده و بقیه عالیـم ممکـن اسـت    ترین عالشایع

اسـاس عالیـم   . بنابراین بـر ]3،20[تفاوت داشته باشند
نیازمند توجه این امر توان به ابتال شک کرد و نمیاولیه
باشد. میویژه

نتیجه گیري
بیشـتر بیمـاران میانسـال    داد کـه مطالعه حاضر نشـان 

ر عامـل خطـ  ترینزریقی به عنوان شایعو اعتیاد تبوده
. تزریقـات داخـل وریـدي    بـود HIVابتال بـه ویـروس   

و سـل  C. هپاتیـت  بیمـاري بـود  ترین راه انتقـال  شایع
.ي همراه بودندهابیماريبترتیب مهمترین 

References
1-Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, et al. Global and regional
mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the
global burden of disease study 2010. Lancet. 2012 Dec; 380:2095-128.
2-Dutta A, Wirtz A, Stanciole A, Oelrichs R, Semini I, Baral S, et al. The Global HIV Epidemics
among People Who Inject Drugs. Directions in Development 2013. Available from: URL: https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12215 License: CC BY 3.0 IGO
3-Moradi F, Nabaei B, Yeganeh B. The epidemiology of AIDS in Iran beginning until now. Tehran
Univ Med J. 2000; 58(4):79-88.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ru

m
s.

ar
um

s.
ac

.ir
 a

t 9
:2

1 
IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
A

ug
us

t 1
2t

h 
20

17

http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1381-fa.html


1396دوم، تابستان شمارههفدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل228

4-Powers KA, Poole C, Pettifor AE. Rethinking the heterosexual infectivity of HIV-1: a systematic
review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2008 Sep; 8(9):553-63.
5-Pilcher CD, Tien HC, Eron JJ Jr, Vernazza PL, Leu SY, Stewart PW, et al. Brief but efficient: acute
HIV infection and the sexual transmission of HIV. J Infect Dis. 2004 May 15; 189(10):1785-92.
6-Coovadia HM, Rollins NC, Bland RM, Little K, Coutsoudis A, Bennish ML, et al. Mother-to child
transmission of HIV-1 infection during exclusive breastfeeding in the first 6 months of life: an
intervention cohort study. Lancet. 2007 Mar 31; 369(9567):1107-16.
7-Beyrer C, Malinowska-Sempruch K, Kamarulzaman A, Kazatchkine M, Sidibe M, Strathdee SA.
Time to act: a call for comprehensive responses to HIV in people who use drugs. Lancet. 2010 Aug:
376:551-563.
8-World Health Organization. HIV/AIDS: People who inject drugs. 2014. Available from: URL:
http://www.who.int/hiv/topics/idu/about/en.
9- Haghgoo SM, Joula H, Mohammadzadeh R, Sabour S, Yousefi R, Ghahramani G, et al.
Epidemiology of HIV/AIDS in the East Azerbaijan Province, Northwest of Iran. Jundishapur J
Microbiol. 2015 Aug: 8(8): e19766.
10-Fallahzadeh H, Morowatisharifabad M, Ehrampoosh MH. HIV/AIDS epidemic features and trends
in Iran, 1986-2006. AIDS Behav.2009 Apr: 13(2):297–302.
11-Tagny CT, Mbanya D, Tapko JB, Lefrère JJ. Blood safety in sub-Saharan Africa: a multi-factorial
problem. Transfusion. 2008 Jun: 48:1256-1261.
12-Baggaley RF, Boily MC, White RG, Alary M. White RG. Risk of HIV-1 transmission for
parenteral exposure and blood transfusion: a systematic review and meta-analysis. AIDS. 2006 Apr:
20:805-12.
13-Mocroft A, Johnson MA, Phillips AN. Factors affecting survival in patients with the acquired
immunodeficiency syndrome. AIDS. 1996 Sep: 10:1057-1065.
14-Saravolatz L, Neaton JD, Sacks L, Deyton L, Rhame F, Sherer R. CD4+ lymphocyte counts and
patterns of mortality among patients infected with human immunodeficiency virus who were enrolled
in community programs for clinical research on AIDS. Clin Infect Dis. 1996 Mar; 22(3):513-20.
15-Masur H, Ognibene FP, Yarchoan R, Shelhamer JH, Baird BF, Travis W, et al. CD4 counts as
predictors of opportunistic pneumonias in human immunodeficiency virus (HIV) infection. Ann Intern
Med. 1989 Aug 1; 111(3):223-31.
16-World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2013. 2014. Available from: URL:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/91355/1/9789241564656_eng.pdf?ua=1. Accessed June 1,
2014.
17-Kim JM, Cho GJ, Hong SK, Chang KH, Chung JS, Choi YH, et al. Epidemiology and Clinical
Features of HIV Infection/AIDS in Korea. Yonsei Med J. 2003 Jun: 44(3): 363-370.
18-Nemeth Blažić T, Pavlić J. Epidemiologija HIV/AIDS-a u Hrvatskoj i rad centara za besplatno i
anonimno savjetovanje i testiranje na HIV. Infektološki glasnik. 2013; 33(1): 27-33. [Full text in
Croatian]
19-Piot P, Carael M. Global Perspectives on Human Immunodeficiency Virus Infection and Acqired
Immunodeficiency Syndrome. Mandel GL, Benet JE, Dolin R. Principles and practice of Infectious
Diseases, 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2015 Feb: 1469-1482.
20-Haseli N, Esmaeelzadeh F, Ghahramani F, Alimohamadi Y, Hayati R, Mahboubi M. Health-related
quality of life and its related factors in HIV+ patients referred to Shiraz Behavioral Counseling Center,
Iran in 2012. Med J Islam Repub Iran. 2014 Feb; 28:13.
21-Jalaimanesh S, Mahmodi M, Mohammadnejad S. Factors involved in HIV infected patient with
frequency referral in Tehran, 2008-2009. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2010 spring; 8(1):1-9. [Full
text in Persian]
22-Jones JL, Hanson DL, Dworkin MS, Alderton DL, Fleming PL, Kaplan JE, et al. Surveillance for
AIDS-defining opportunistic illnesses, 1992-1997. MMWR CDC Surveill Summ. 1999 Apr 16;
48(2):1-22.
23-Sharma S, Dhungana GP, Pokharel BM, Rijal BP. Clinical features of HIV/AIDS and various
opportunistic infections in relation to antiretroviral status among HIV seropositive individuals from
Central Nepal. Kathmandu Univ Med J (KUMJ). 2009 Oct-Dec; 7(28):355-9.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ru

m
s.

ar
um

s.
ac

.ir
 a

t 9
:2

1 
IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
A

ug
us

t 1
2t

h 
20

17

http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1381-fa.html


229جعفر محمدشاهی و همکاران یژگی هاي بالینی و اپیدمیولوژیک...                                                                        و

24-Ahmetagic S, Porobić-Jahic H, Piljic D, Custovic A, Sabitovic D, Zepic D, et al. Clinical and
epidemiological characteristics of HIV Infection/AIDS in hospitalized patients. Mater Sociomed. 2015
Feb; 27(1): 27-30.
25-Grant AD, Alison D, De Cock KM. The growing challenge of HIV/AIDS in developing countries.
Br Med Bull. 1998: 54:369-81.
26-Transuphasawadikul S, Amornkul PN, Tanchanpong C, Limpakarnjanarat K, Kaewkungwal J,
Likanonsakul S, et al. Clinical presentation of hospitalized adult patients with HIV infection and AIDS
in Bangkok, Thailand. J Acquir Immune Defic Syndr. 1999 Aug 1; 21(4):326-32.
27-Perović-Mihanović M, Begovac J, Višković K, Puljiz I. Tuberkuloza u osoba zaraženih HIV-om.
Croat J Infect. 2013 Jun: 13(2): 79-89. [Full text in Croatian]
28-Fekadu S, Teshome W, Alemu G. Prevalence and determinants of Tuberculosis among HIV
infected patients in south Ethiopia. J Infect Dev Ctries. 2015 Aug 29; 9(8):898-904.
29-Tabarsi P, Mirsaeidi SM, Amiri M, Baghaei P, Mansouri SD, Masjedi MR, et al. Respiratory
manifestations of TB/HIV patients in a referral center. Iran J Infect Dis Trop Med. 2006 Sep:
33(11):49-54.
30-Jam S, Sabzvari D, Seyed Alinaghi S, Fattahi F, Jabbari H. Frequency of Mycobacterium
tuberculosis infection among Iranian patients with HIV/AIDS by PPD test. Acta Med Iran. 2010 Jan-
Feb; 48(1):67-71.
31-Alinaghi SA, Vaghari B, Roham M, Moradmand Badie B, Jam S, Foroughi M, et al. Respiratory
complications in Iranian hospitalized patients with HIV/AIDS. Tanaffos. 2011; 10(3): 49–54.
32-Quan VM, Go VF, Namle V, Bergenstrom A, Thuoc NP, Zenilman J, et al. Risks for HIV, HBV,
and HCV infections among male injection drug users in northern Vietnam: A case-control study.
AIDS Care. 2009 Jan; 21(1):7-16.
33-Matthews PC, Beloukas A, Malik A, Carlson JM, Jooste P, Ogwu A, et al. Prevalence and
characteristics of Hepatitis B Virus (HBV) coinfection among HIV-positive women in South Africa
and Botswana. PLoS One. 2015 Jul 28; 10(7):e0134037.
34-Hawkins C, Christian B, Ye J, Nagu T, Aris E, Chalamilla G, et al. Prevalence of hepatitis B co-
infection and response to antiretroviral therapy among HIV-infected patients in Tanzania. AIDS. 2013
Mar 27; 27(6):919-27.
35-Pugliaa M, Stasia C, Da Frèa M, Voller F. Prevalence and characteristics of HIV/HBV and
HIV/HCV coinfections in Tuscany. Braz J Infect Dis. 2016 Jul-Aug; 20(4):330-4.
36-Chen JY, Feeney ER, Chung RT. HCV and HIV co-infection: mechanisms and management. Nat
Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun; 11(6):362–71.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ja
ru

m
s.

ar
um

s.
ac

.ir
 a

t 9
:2

1 
IR

D
T

 o
n 

S
at

ur
da

y 
A

ug
us

t 1
2t

h 
20

17

http://jarums.arums.ac.ir/article-1-1381-fa.html

