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Background and Objective: Human immunodeficiency virus (HIV)infected people are at higher risk of opportunistic infections due to
immunodeficiency. The current study aimed to evaluate the different levels
of CD4 in HIV-infected patients and its relationship with clinical and
paraclinical manifestations of the patients.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 94
HIV-infected patients referred to the Counseling Centers for Behavioral
Diseases and Sina Hospital in Hamadan, from 2014 to 2015. At the
commencement of the study, written consent was obtained from the
participants. Thereafter, demographic data, history of underlying diseases,
symptoms and clinical syndromes, medical history, and serum CD4 levels
were evaluated by flow cytometric recorded in the questionnaire and data
were analyzed in SPSS software(version 16).
Results: Out of 66 HIV-positive patients, 70.2% (n=38) were male and the
mean age of the patients was 40.06±10. 04 years. In terms of classification
of the clinical stage of the disease, the patinets in the first, second, and third
stages were reported as 11 (11.7%), 36 (38.3%) and 34 (36.2%),
respectively. The mean serum CD4 count of the patients at the beginning of
antiretroviral therapy was measured at 284.241±284 and 377.19±271.41
cells /μl, respectively. The difference in the mean of serum CD4 count before
and after antiretroviral therapy was revealed to be statistically significant
(P=0.001). The most common clinical symptoms observed included cough
and sputum (29.9%), oral aphthous ulcer (12.7%), weight loss (11.7%), and
fever (7.4%). Based on the results of the study, there was a significant
difference between the mean of platelet count, hemoglobin and alkaline
phosphatase at different levels of CD4 (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the present study, serum CD4 levels
rise with the initiation of antiretroviral therapy in HIV infected patients;
therefore, early antiretroviral therapy in HIV-infected patients with any
serum CD4 level is of paramount importance.
Keywords: Clinical Manifestations, Human Immunodeficiency Virus,
Serum Level
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1310/82/80 :

سابقه و هدف :نقص در عملکرد سیستم ایمنی افراد آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی ( HIV: Human

تاریخ پذیرش مقاله1310/85/20 :

 )Immunodeficiency Virusخطر بروز عفونتهاي فرصتطلب را افزایش میدهد .در این راستا ،مطالعه
بهمنظور تعیین سطوح مختلف  CD4در بیماران  HIVمثبت و ارتباط آن با تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی
بیماران انجام شد.

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

مواد و روش ها :در مطالعه مقطعی حاضر در مجموع  14بیمار مبتال به  HIVمراجعه کننده به مراکز
مشاوره بیماري هاي رفتاري و بیمارستان سیناي همدان طی سال هاي  1313تا  1314مورد بررسی قرار
گرفتند .پس از اخذ رضایتنامه کتبی ،اطالعات دموگرافیک ،سابقه بیماري هاي زمینه اي ،عالئم و
سندرم هاي بالینی ،سوابق درمانی و سطح سرمی  CD4با استفا ده از روش فلوسیتومتري بیماران بررسی
گشته و در پرسشنامه ثبت شد و با استفاده از نرمافزار  SPSS 16مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار
گرفت.
یافتهها :از میان  66بیمار  HIVمثبت 08/2 ،درصد ( 30نفر) مرد و  21/0درصد ( 20نفر) زن با میانگین
سنی  48/86±18/84سال بودند .از نظر تقسیمبندي مرحله بالینی بیماري نیز  11نفر ( 11/0درصد) در
مرحله اول 36 ،نفر ( 30/3درصد) در مرحله دوم و  34نفر ( 36/2درصد) در مرحله سوم قرار داشتند .بر
مبناي نتایج ،میانگین  CD4بیماران در شروع درمان ضد رتروویروسی معادل  204/56±241/13و در طول
درمان برابر با  300/11±201/42سلول در هر میکرولیتر بود .اختالف میانگین  CD4ق بل و بعد از درمان
ضد رتروویروسی نیز از نظر آماري معنادار بود ( .)P=8/881شایعترین عالئم بالینی بیماران عبارت بودند
از :سرفه و خلط ( 21/1درصد) ،آفت دهان ( 12/0درصد) ،کاهش وزن ( 11/0درصد) و تب ( 0/4درصد).
بر مبناي نتایج ،بین میانگین مقادیر مربوط به آزمایشات شامل :شمارش پالکتها ،هموگلوبین و آلکالین
فسفاتاز در سطوح مختلف  CD4اختالف معناداري وجود داشت (.)P<8/85
نتیجهگیری :براساس یافتههاي حاصل از مطالعه حاضر میتوان گفت که با شروع درمان آنتیرتروویروسی،
سطح سرمی  CD4در بیماران افزایش مییابد و شروع هرچه سریعتر درمانهاي ضد رتروي ویروسی در
بیماران مبتال به  HIVضروري به نظر میرسد.
واژگان کلیدی :تظاهرات بالینی ،سطح سرمی ،ویروس نقص ایمنی انسانی

مقدمه
ایدز یا نشانگان نقص ایمنی اکتسابی ( Acquired Immune
 )Deficiency Syndromeاز جمله بیماريهاي مهم عفونی
و دستگاه ایمنی در انسان میباشد که توسط ویروس HIV
( )Human Immunodeficiency Virusایجاد میشود ].[1
در حال حاضر با گسترش روزافزون بیماري ایدز در جوامع
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مختلف ،این بیماري بهعنوان یک همهگیري جهانی شناخته شده
است؛ بهطوري که مطابق با گزارش United Nations ( UNAIDS
 )Program Acquired Immune Deficiency Syndromeتا
سال  36/1 ،2811میلیون نفر در سراسر دنیا به ایدز مبتال شدهاند
که در این میان 21/0 ،میلیون نفر درحال درمان رتروویروسی
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بوده و  1/0میلیون نفر اخیراً به این بیماري مبتال شدهاند ].[2
بنا بر گزارش مرکز بیماريهاي واگیر وزارت بهداشت ایران
تخمین زده می شود که تا پایان سال  68888 ،1310نفر در
ایران به  HIVمبتال شدهاند که  21438نفر از آنها زنده هستند
و  13400نفر درحال درمان می باشند .همچنین به گزارش
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان تا پایان سال
 025 ،1310فرد مبتال به ایدز در این استان شناسایی شدهاند
که از این تعداد  315نفر فوت شده و  205نفر تحت درمان
میباشند ].[3
سیکل همانندسازي  HIVبا اتصال پروتئین اصلی سطحی
ویروس یعنی  gp120به مولکول  CD4آغاز میشود .در
حقیقت CD4 ،یک پروتئین است که در سطح لنفوسیتهاي
 T-Helperمشاهده میشود و نقش مهمی را در ایمنی هومورال
و سلولی بدن بر عهده دارد .هر چند ممکن است تعادل دینامیکی
به مدت چندین سال بین سلولهاي  CD4و  HIVحفظ شود؛
اما در نهایت ،سلولهاي  CD4موجود در خون کاهش مییابد
و با پیشرفت بیماري به دنبال افزایش سریع Plasma ( PVL
 )Viral Loadکاهش قابلتوجهی در سلولهاي  CD4مشاهده
میشود ].[4
اختالالت شدید و متعدد در سیستم ایمنی فرد سبب
افزایش خطر بروز عفونتهاي فرصت طلب در افراد آلوده به
 HIVمیشود .میزان نرمال  T Helper CD4+در افراد سالم
بین  588تا  1688سلول در هر میلیمتر مکعب در خون میباشد.
همچنین سرعت متوسط کاهش تعداد سلولهاي  CD4مثبت
به طور میانگین در حدود  58عدد در هر میکرولیتر در هر سال
است ].[1
سیستم طبقه بندي فعلی Centers for ( CDC
 ) Disease Control and Preventionافراد مبتال به HIV
را بر اساس شرایط بالینی و تعداد لنفوسیت هاي  CD4مثبت
به چهار گروه تقسیم می کند .گروه اول بیمارانی هستند که
داراي تأیید آزمایشگاهی عفونت  ،HIVتعداد سلول هاي
 CD4+≥ 588و یا درصد سلولی ≥ 21می باشند؛ گروه دوم
بیمارانی هستند که داراي تأیید آزمایشگاهی عفونت ،HIV
تعداد سلول هاي  +CD4بین  288-411و یا درصد سلولی
بین  14 -20می باشند .باید خاطرنشان ساخت که نشانه هاي
بالینی براي بیماران گروه اول و دوم به شواهد بالینی خاصی
نیاز ندارد و الزم است که تنها شامل تعاریف ایدز نباشد؛ گروه
سوم بیمارانی هستند که داراي تأیید آزمایشگاهی عفونت
 ،HIVتعداد سلول هاي  CD4+≤200و یا درصد سلولی ≤14
با شواهد بالینی که در تعریف ایدز بگنجند ،هستند؛ گروه
چهارم نیز بیماران داراي تأیید آزمایشگاهی عفونت HIV
بدون اطالعاتی از میزان یا درصد سلول هاي  +CD4که عدم
وجود عالئم ایدز یا اطالعاتی از عالئم ایدز را داشته باشند،
می باشند ].[4
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بهطور کلی عالئم بالینی عفونت  HIVرا میتوان به سه
گروه تقسیم نمود :گروه اول بیماري حاد ویروسی است که در
اوایل سیر عفونت مشاهده شده و در ارتباط با میزان باالي
ویروس در بدن و پاسخ مناسب سیستم ایمنی میباشد .گروه
دوم فرایندهاي وابسته به پاسخ سیستم ایمنی میزبان به
عفونت از جمله لنفادنوپاتی ،ترومبوسیتوپنی و دمانس بوده و
گروه سوم بیماريهاي فرصت طلب ناشی از تخریب سیستم
ایمنی میزبان که مشخصه بارز بیماري ایدز می باشند ،هستند
].[ 5
بهطور معمول در نخستین ویزیت بیمار میبایست تعداد
سلول  CD4و سنجش بار ویروسی درخواست شود و در فواصل
سه تا چهار ماه در افراد بدون عالمت تکرار گردد .به نظر میرسد
که مؤثرترین مداخله طبی براي افراد مبتال به ویروس ،HIV
اقدامات پیشگیرانه در برابر عفونتهاي فرصتطلب باشد.
بیشترین میزان موفقیت نیز به پیشگیري از پنومونی ناشی از
پنوموسیستیس جیرووسی در افراد با  CD4کمتر از  288عدد
در میلیمتر مکعب اختصاص دارد ].[1
هرچند شیوع بدخیمیها در میان جمعیت جوان در معرض
عفونت  HIVچندان زیاد نیست؛ اما بدخیمیهایی چون سارکوم
کاپوزي و لنفوم سلولهاي  Bبهویژه با درگیرشدن مغز ،ویژگی
بارز عفونت  HIVو بیماري ایدز میباشد ] .[6با توجه به موارد
بیانشده ،مطالعه حاضر بهمنظور تعیین سطوح مختلف  CD4در
بیماران  HIVمثبت و ارتباط آن با تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی
آنها انجام شد.
مواد و روش ها
در مطالعه مقطعی حاضر که به روش سرشماري از ابتداي
سال  1313تا خرداد ماه سال  1314انجام شد ،بیمارانی که به
مراکز مشاوره بیماريهاي رفتاري ،درمانگاه شهدا و بخش
عفونی بیمارستان سینا در شهر همدان مراجعه کرده بودند،
پس از ارائه توضیحات الزم در مورد طرح و اخذ رضایتنامه
وارد مطالعه شدند .براي تأیید ابتالي بیماران به HIV/AIDS
از دو آزمون  ELISAو  Western Blotاستفاده گردید .ابزار
جمع آوري اطالعات در این مطالعه ،پرسشنامهاي شامل :تاریخ
مراجعه ،سن ،جنسیت  ،محل سکونت ،مدت زمان ابتال و
بستري ،سابقه بیماريهاي زمینه اي ،عالئم و سندرمهاي
بالینی ،شکایت اصلی بیمار ،دریافت یا عدم دریافت درمان اعم
از درمان ضد رتروویروسی و یا پروفیالکسی و نوع آن و موارد
آزمایشگاهی بود .تقسیم بندي مراحل بیماري  HIVبراساس
عالئم بالینی و میزان سطح سرمی  CD4بیماران مشخص
گردید و شمارش  CD4با استفاد ه از روش فلوسیتومتري در
مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري درمانگاه شهداي همدان
انجام شد.
در انتها ،دادههاي بهدست آمده با استفاده از نرمافزار
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کرامت و همکاران

 SPSS 16تجزیه و تحلیل گردیدند و براي تعیین ارتباط بین
شاخص هاي کمی و کیفی از آزمون هاي آماري آنالیز واریانس
یکطرفه ،ضریب همبستگی  ،Pearsonآزمون  tدر گروههاي
غیر همبسته و مجذور کاي استفاده شد.
یافته ها
از مجموع  14بیمار  HIVمثبت 66 ،نفر ( 08/2درصد) مرد
و  20نفر ( 21/0درصد ) زن بودند .میانگین سنی مردان
 41/15±18/6سال و میانگین سنی زنان  30/58±0/12سال
بود و بیماران در محدوده  5تا  60سال قرار داشتند .میانگین
کلی سن بیماران نیز معادل  48/86±18/84سال بود .بر مبناي
یافتهها 01 ،نفر ( 05/5درصد) ساکن شهر و  23نفر (24/5
درصد) ساکن روستا بودند .عالوهبراین 33 ،نفر ( 35/1درصد)
از بیماران در بیمارستان سینا بستري بودند و  61نفر از آنها
( 64/1درصد) به صورت سرپایی به مرکز مشاوره بیماريهاي
رفتاري مراجعه کرده بودند .بر مبناي نتایج ،علت ابتال در 23
درصد از بیماران انتقال از همسر  HIVمثبت ،در  11/0درصد
استفاده از سرنگ مشترک ،در  3/2درصد انتقال از طریق خون
و استفاده از وسایل پیرایش مشترک ،در  5/3درصد رفتار
جنسی پرخطر و در  1/1درصد انتقال از مادر آلوده بود .متوسط
زمان ابتال به  HIVدر گروه تحت مطالعه  4/53سال با انحراف
معیار  3/84سال ،حداقل  1سال و حداکثر  15سال بود که از
نظر آماري معنادار نبود (.)P=8/56
گروهبندي بیماران براساس میزان  CD4به سه گروه با
مقدار کمتر از  ،288بین  288تا  411و بیشتر از  588انجام
شد و براساس آزمون مک نمار و مقایسه میانگین رتبهها در 08
نفر از بیماران میزان  CD4در بدو مراجعه و پس از شروع درمان،
در دو بیمار کاهش ( )Negative Rankدر  22بیمار افزایش
( )Positive Rankو در  56بیمار بدون تغییر ( )Tiesبود .باید
خاطرنشان ساخت که اختالف  CD4بیماران تحت درمان با
داروهاي ضد رتروویروسی نسبت به شروع درمان از نظر آماري
معنادار بود (.)P=8/881 ،Z=-4
فراوانی  CD4در بدو درمان و سه ماه پس از شروع آن در
بیماران  HIVمثبت در جدول  1نشان داده شده است.

میانگین سطح سرمی  CD4بیماران  HIVمثبت در مرحله
یک معادل  ،482/22±251/80در مرحله دو برابر با
 312/00±111/82و مرحله سوم معادل  156/31±111/62بود.
بین میانگین  CD4مبتالیان به ایدز در مراحل مختلف بیماري
اختالف آماري معناداري مشاهده شد ( .)P=8/881همچنین
میانگین و انحراف معیار  CD4بیماران در ابتداي شروع درمان با
داروهاي ضد رتروویروسی معادل  204/56±241/13و پس از
آغاز درمان برابر با  300/11±201/42بود که از این نظر اختالف
آماري معناداري بهدست آمد (.)P<8/881
میانگین نتایج آزمایشات Complete Blood ( CBC Diff
 )Countبیماران و نتایج آزمایشات بررسی عملکرد کبدي و
کلیوي آنها بر حسب سطوح مختلف  CD4در جداول  2و 3
مشاهده میشود.
بر مبناي نتایج ،بین میانگین مقادیر مربوط به آزمایشات
پالکت ،آلکالن فسفاتاز و هموگلوبین در سطوح مختلف سرمی
 CD4اختالف معناداري مشاهده شد (.)P<8/85
در این مطالعه شایعترین عالئم بالینی در بیماران عبارت
بودند از :سرفه و خلط ( 21/1درصد) ،آفت دهان ( 12/0درصد)،
کاهش وزن ( 11/0درصد) و تب ( 0/4درصد) .بر مبناي نتایج
بهترتیب سندرمهاي بالینی پنومونی با  18/6درصد و سل ریوي
با  18/6درصد بیشترین میزان شیوع را داشتند و پس از آنها
کاندیدیاز دهانی ( 5/3درصد) ،انسفالیت ( 3/1درصد) و
لکوانسفالوپاتی چند کانونی پیشرونده ( 2/1درصد) داراي
بیشترین میزان شیوع بودند .این موارد با توجه به اطالعات و
آزمایشات موجود در پرونده بیماران به دست آمد و در
پرسشنامه هاي از قبل طراحیشده وارد گردید .باید توجه داشت
که بین میانگین  CD4بیماران با عالئم بالینی و سندرمهاي
مختلف در گاستروآنتریت ( ،)P=8/83پنومونی ( )P=8/81و
کاندیدیاز دهانی ( )P=8/81اختالف آماري معنادار مشاهده شد.
همچنین شیوع بیماري سل در گروه تحت مطالعه ( 18نفر)
 18/6درصد ،هپاتیت  20( Bنفر)  20/0درصد و هپاتیت 38( C
نفر)  31/1درصد گزارش گردید .توزیع فراوانی عالئم بالینی و
 CD4بیماران  HIVمثبت بهترتیب فراوانی در جدول 4
مشخص شده است.

جدول  :9مقایسه توزیع فراوانی  CD4بدو درمان و سه ماه پس از شروع درمان در بیماران  HIVمثبت
بدو مراجعه

سه ماه پس از درمان

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

>200

)36/2( 34

)21/0( 20

200-411

)30/3( 36

)32/0( 35

<000

)11/0( 11

)21/0( 20

نامعلوم

)13/0( 13

)3/2( 3

جمع

)188( 14

)188( 14

سطح سرمی سلول بر میکرولیتر CD4
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جدول  :2توزیع فراوانی میانگین نتایج آزمایشات  CBC Diffبر حسب سطوح مختلف  CD4در بیماران  HIVمثبت
آزمایشات پاراکلینیک
شمارش لکوسیت
(×9000میکرولیتر)
شمارش لنفوسیت
(×9000میکرولیتر)
هموگلوبین
(گرم بر دسیلیتر)
هماتوکریت
(درصد)
پالکت
(×9000میکرولیتر)

میانگین

مینیمم

ماکزیمم

سطح سرمی سلول بر میکرولیتر CD4

8-111

5561

1388

15888

288-411

6810

2088

15388

<588

6448

4488

1688

8-111

%32

%0

%08

288-411

%48

%14

%05

<588

%35

%22

%56

8-111

12/81

0

16

288-411

13/56

1/18

16/28

<588

13/80

11

14/08

8-111

30/36

21

40

288-411

48/02

31

40/58

<588

36/20

3/21

42/48

8-111

106888

5888

345888

288-411

163688

18888

451888

<588

105455

10888

341888

سطح معناداری
8/01

8/20

8/82

8/82

8/84

جدول  :3توزیع فراوانی میانگین نتایج آزمایشات بررسی عملکرد کبدي و کلیوي بر حسب سطوح مختلف  CD4در بیماران  HIVمثبت
آزمایشات
ALT

(واحد بر لیتر)

AST

(واحد بر لیتر)

ALKP

(واحد بر لیتر)

مقدار CD4

میانگین

مینیمم

ماکزیمم

8-111

64/64

0

154

288-411

35/22

18

161

<588

31/58

10

66

8-111

31/64

13

186

288-411

43/54

18

112

<588

61/18

14

288

8-111

215/32

115

1853

288-411

116/10

40

338

<588

203

1108

450

سطح معناداری
8/34

8/86

8/83

جدول  :4توزیع فراوانی عالئم بالینی و  CD4در بیماران  HIVمثبت
CD4

عالئم بالینی

تعداد کل

سرفه و خلط

20

10

آفت دهان

12

6

4

کاهش وزن

11

0

2

1

پنومونی

18

0

3

8

تب

0

4

2

1

8/3

اسهال و استفراغ

6

4

2

8

8/83

کبودی اندام

6

3

3

8

8/61

ترشحات پشت حلق

5

5

8

8

8/21

پاپول پوستی

5

2

1

2

8/30

کاندیدیاز دهانی

5

3

1

1

8/81
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سطح معناداری

کمتر از 911

200-411

 000و باالتر

0

4

8/13

2

8/68
8/34
8/81
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کرامت و همکاران

ادامه جدول .4
افسردگی

4

4

8

8

8/35

آنمی

4

3

8

1

8/80

انسفالیت توکسوپالسمایی

3

2

1

8

8/6

لکوانسفالوپاتی چند کانونی پیشرونده

2

2

8

8

8/32

مننژیت

1

1

8

8

8/1

گاستروانتریت کریپتوسپوریدیا

1

1

8

8

8/54

بحث
ایدز از جمله بیماريهاي مهم عفونی میباشد که باعث
تضعیف سیستم ایمنی و افزایش استعداد ابتال به انواع عفونتهاي
فرصتطلب و بدخیمیها میشود .عفونت  HIVبا پیشرفت خود
به مرور موجب کاهش لنفوسیتهاي  CD4+میگردد .در این
راستا در مطالعهاي که توسط محرز و همکاران در تهران انجام
شد 281 ،بیمار بررسی شدند که میانگین سنی بیماران  36سال
(حداقل سه و حداکثر  63سال) بود و بیشتر بیماران را مردان
( 05/50درصد) تشکیل میدادند ] .[0در مطالعه حاضر نیز بیشتر
بیماران ( 66نفر 08/2 ،درصد) مرد بودند و میانگین کلی سن
بیماران  48/86±18/84سال بود و بیماران در محدوده سنی 5
تا  60سال قرار داشتند .همچنین در مطالعهاي که داوودي و
همکاران در مورد ارتباط سطح  CD4و عالئم دهانی در بیماران
 HIVمثبت انجام دادند ،میانگین سنی بیماران معادل  34سال
بهدست آمد که از نظر سن ابتال (دهه چهارم عمر) مشابه با
یافتههاي مطالعه حاضر بود ].[0
در مطالعه محرز و همکاران نتایج بهدستآمده از بررسی 281
بیمار حاکی از آن بودند که راههاي ابتال به  HIVعبارت هستند
از :انتقال خون ( 3/10درصد) ،رابطه جنسی پرخطر (3/10
درصد) ،اعتیاد تزریقی ( 33/33درصد) ،همسر مبتال به HIV
( 11/14درصد) و سایر ریسکفاکتورها مانند انتقال از مادر آلوده
به فرزند ،خالکوبی و ریسکفاکتورهاي چندگانه ( 33/33درصد).
همچنین داوودي و همکاران مطالعاتی را پیرامون ارتباط سطح
 CD4و درجه نقص ایمنی با عالئم دهانی در بیماران  HIVمثبت
انجام دادند .از میان  188بیمار مورد مطالعه با میانگین سنی 34
سال ،سابقه زندان ( 05درصد) ،اعتیاد ( 12درصد) ،خالکوبی (01
درصد) ،انتقال خون ( 2درصد) ،مسافرت خارج از کشور (5
درصد) و رفتارهاي پرخطر جنسی ( 54درصد) دالیل بیشترین
ابتال به  HIVدر بیماران بودند ] .[0در مطالعه حاضر نیز مهمترین
راههاي انتقال بیماري عبارت بودند از :همسر  HIVمثبت (23
درصد) ،تزریق با سرنگ مشترک ( 11/0درصد) ،انتقال از طریق
خون و استفاده از وسایل پیرایش مشترک ( 3/2درصد) ،رفتار
جنسی پرخطر ( 5/3درصد) ،انتقال از مادر آلوده ( 1/18درصد)
و انتقال خون ( 3/2درصد) .در مجموع ،یافتههاي این مطالعات از
نظر راههاي انتقال (عمدتاً خون و اعتیاد تزریقی) با نتایج مطالعه
حاضر مطابقت داشت و در سایر موارد به نظر میرسد که دلیل
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اختالف ،جامعه و مکان مورد مطالعه باشد.
در مطالعهاي که ویناي و همکاران طی سالهاي  2818تا
 2812پیرامون ارتباط میزان  CD4و عالئم بالینی در افراد HIV
مثبت در کشور هند انجام دادند 58 ،نفر از افراد  HIVمثبت که
سن بیش از  16سال داشتند ،وارد مطالعه شدند .در این مطالعه
سطح  CD4در اغلب بیماران بیش از  288عدد در هر میکرولیتر
بود که با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد .در این مطالعه از
میان  58فرد  HIVمثبت مورد بررسی 11 ،نفر ( 22درصد) مبتال
به سل بودند که این میزان در مطالعه حاضر معادل  18نفر (18/6
درصد) بود ] .[1به نظر میرسد که شیوع  HIVمثبت با میزان
شیوع سل در جامعه مرتبط میباشد و در جوامعی که شیوع سل
باالتر است HIV ،مثبت شیوع بیشتري دارد.
در مطالعهاي که جمالی و همکاران در سال  1301در
ارتباط با  24بیمار مبتال به  HIVانجام دادند ،افزایش میزان
 CD4در  60درصد از بیماران مشاهده شد که این امر بیانگر
تأثیر بهسزاي رژیمهاي درمانی Highly Active ( HAART
 )AntiRetroviral Therapyبر افزایش  CD4در بیماران مبتال
بود .در مطالعه حاضر مقایسه بین میانگین سطح سرمی CD4
بیماران در ابتداي شروع درمان با داروهاي ضد رتروویروسی و
پس از شروع درمان نشان داد که با شروع درمان ،میزان  CD4به
شکل معناداري افزایش مییابد که این امر با نتایج مطالعه جمالی
و همکاران ] [18مشابه میباشد.
در مطالعه آگراوال و همکاران در سال  2880در مورد ارتباط
عالئم  HIVو شدت و درجه نقص ایمنی در کودکان مبتال به
 ،HIVعالئمی چون تب ،اسهال و سرفه شایعترین عالئم بودند
که با نتایج مطالعه حاضر متفاوت میباشد .به نظر میرسد که
علت این تفاوت ،اختالف سنی بیماران مورد بررسی باشد ].[11
در مطالعه کرو و همکاران کاندیدیاز دهانی و سل بیشترین
شیوع را داشتند که از این نظر با مطالعه حاضر مشابه میباشد؛
اما در مطالعه حاضر میزان شیوع پنومونی بیشتر بود که علت آن
میتواند این امر باشد که در مطالعه حاضر ،بیشتر بیماران بستري
بودند؛ زیرا پنومونی یکی از عفونتهاي شایع در بیماران HIV
مثبت بهویژه در مراحل انتهایی ایدز میباشد ].[12
در مطالعهاي مقطعی که گاته و همکاران در سال  2888در
ارتباط با  130بیمار مبتال به ویروس  HIVدر شهر  Puneهند
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انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که سطح  CD4به شکل
مشخصی در میان مردان ،افراد عالمتدار بهویژه مبتالیان به
کاندیدیاز دهانی و کاهش وزن کم میباشد .همچنین سطح CD4
بهطور روشنی در افراد عالمتدار بهویژه مبتالیان به کاندیدیاز
دهانی کم بود ] [13که از این نظر با یافتههاي مطالعه حاضر
همسو میباشد .در مطالعه شارما و همکاران در سالهاي 2880
و  2880در ارتباط با  158بیمار آلوده به ویروس  HIVنیز گزارش
گردید که ارتباط معناداري بین کاهش سطح  CD4به میزان
کمتر از  288عدد و شیوع و شدت کاندیدیاز دهانی وجود دارد.
هرچند در این مطالعه شیوع باالي سل ریوي در مقادیر پایینی از
سطوح  CD4مشاهده شد؛ اما پژوهشگران نتوانستند ارتباط
معناداري را بین سطوح  CD4و سایر عفونتهاي فرصتطلب
نظیر پنومونی استرپتوکوکی ،سالمونال و کریپتوکوک پیدا کنند
که شاید علت این امر شروع درمانهاي پروفیالکسی
کوتریموکسازول در بسیاري از بیماران باشد .همچنین در مطالعه
صیاد و همکاران در سال  1301در مرکز آموزشی -درمانی سیناي
کرمانشاه ،میانگین سطح  CD4در مبتالیان به پنومونی معادل
 58سلول در هر میکرولیتر بود ] [15که مشابه با مطالعه حاضر
بین پنومونی و سطح  CD4رابطه معناداري وجود داشت.
کرو و همکاران در سال  1111مطالعاتی را در مورد ارزش
اخباري ارتباط سطح  CD4با عفونتهاي فرصتطلب و بدخیمیها
در مورد  105فرد  HIVمثبت در ملبورن استرالیا انجام دادند.
در این مطالعه بیشترین گروه از نظر تعداد ،بیماران بدون عالمت
بودند که سطح  CD4در آنها بیش از  588عدد بود .پس از آن
کاندیدیاز دهانی و سل با سطح  CD4بین  258-588مورد
بیشترین شیوع را داشتند .کرو و همکاران پیشنهاد دادند که آغاز
درمانهاي پروفیالکسی باید پیش از بروز عفونتهاي شدید و
فرصتطلب در بیماران  HIVمثبت صورت گیرد.
همچنین در مطالعهاي که آگراوال و همکاران در سال
 2880در مورد ارتباط عالئم  HIVو شدت و درجه نقص ایمنی
در کودکان مبتال به  HIVانجام دادند ،تعداد افراد مورد مطالعه
 182نفر با میانگین سنی  4/0سال بود .الزم به ذکر است که

در این مطالعه شایع ترین روش آلودگی ،انتقال پريناتال
( )Vertical Transmissionاز مادر آلوده بود .همچنین عالئمی
چون تب ،اسهال ،سرفه و لنفادنوپاتی شایعترین عالئم در میان
این بیماران بودند .ارتباط سطح  CD4و شدت سوءتغذیه نیز حائز
اهمیت بود ( .)P<8/85عالوهبراین ،توبرکولوز شایعترین عفونت
فرصتطلب در بین اطفال بود و سل منتشر و پنومونی ناشی از
پنوموسیستیس جیرووسی در بین عفونتها از کمترین میزان
 CD4برخوردار بودند ].[11
نتیجهگیری
با شروع درمان آنتیرتروویروسی ،سطح  CD4بیماران به
شکل معناداري افزایش مییابد که این موضوع اهمیت توجه به
شروع هرچه زودتر درمان رتروویرال را حتی در  CD4باالتر از
 288نشان میدهد .از آنجایی که با کاهش میزان  CD4ابتال به
پنومونیهاي مکرر ،سل ریوي و کاندیدیاز دهانی افزایش مییابد
الزم است در پیگیري بیماران  HIVبه سندرمهاي بالینی شایع،
تشخیص زودرس و درمان آنها توجه بیشتري شود .همچنین با
توجه به موارد باالي سل ریوي در بیماران مورد مطالعه به نظر
میرسد که پیگیري ،انجام آزمون Purified Protein ( PPD
 )Derivativeو دریافت پروفیالکسی دارویی براي سل میتواند
بر پیشگیري از سل ریوي فعال در بیماران اثرگذار باشد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکتري حرفهاي پزشکی
مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان به شماره 1380103323
میباشد که در بیمارستان آموزشی سینا انجام شده است.
بدینوسیله نویسندگان از معاونت محترم تحقیقات و فناوري
دانشگاه حامی مالی طرح و کارکنان محترم مرکز مشاوره
بیماريهاي رفتاري و نیز سرکار خانمها دکتر الجوردي و دکتر
نیکبخت تشکر و قدردانی مینمایند .نتایج این مطالعه با منافع
نویسندگان در تعارض نمیباشد.
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