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Abstract
Background and purpose: Mortality in HIV-positive patients is due to various reasons such as
progression to AIDS or co-infection with AIDS and TB or other causes. In survival analysis, competing
risk methods are used if there are different reasons for death. The purpose of this article was to identify
the factors affecting various causes of death using competing risk methods.
Materials and methods: This study was performed in 1231 HIV/AIDS patients attending Diseases
Consulting Centers in Tehran between 2004 and 2013. The cause-specific hazard model was used to study
the effect of factors on death due to co-infection with TB and AIDS and death by other causes. Data
analysis was performed in R software and cmprsk package.
Results: There were 181 patients who were co-infected with tuberculosis and AIDS. The median
survival rate in AIDS-TB patients at the time of diagnosis was 6.51 ± 0.66 years and in those with AIDS
alone was 11.56 ± 0.98 years. The effects of gender (12.94 [2.81-59.97]), CD4 (0.22 [0.08-0.54]), ART
treatment (0.42 [0.24-0.75]), and isoniazid drug prophylaxis (0.08 [0.01-0.6]) were found to be significant
on death due to co-infection with AIDS and TB. Also, the effects of sex (3.39 [2.03 -5.66]), CD4 (0.34
[0.22-0.51]), ART treatment (0.32 [0.23 - 0.45]), isoniazid drug prophylaxis (0.5 [0.29 - 0.85]), and Cotrimoxazole drug prophylaxis (0.34 [0.2-0.6]) were seen to be significant on death due to other reasons.
Conclusion: In this study, the cause-specific hazard model was applied to identify the risk
factors for all causes of death. Therefore, this method could be used to identify the factors influencing
causes of death (separately) and provide solutions to prevent the risks.
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چكیده
سابقه و هدف :مرگ و میر بیماران  HIV+ممکن است به دالیل مختلف همچون ورود به مرحله ایدز یا همزمانی ایدز
سل یا سایر علل رخ دهد .در تحلیل بقا در صورتیکه دالیل مختلف برای رخداد مرگ وجوود داتوته باتودز از رو هوای
ریسکهای رقابتی استفاده می تود .هدف این مقالهز تعیین عوامول تاییرذورار بور علول مختلوف مورگ بوا اسوتفاده از رو
ریسک رقابتی است.
مواد و روشها :این مطالعه بر روی  1321بیمار  HIV/AIDSمراجعه کننده به مراکز مشواوره بیماریهوای تروران وی
 1232-1233انجام تد .مدل مخا ره علت -ویژه برای ارزیابی ایر عوامل بر مرگ به دلیل ابتالی همزموان بوه ایودز-سول و
مرگ به سایر علل استفاده تد .تحلیل دادهها با نرمافزار  Rبسته  cmprskانجام تد.
یافتهها131 :بیمار همزمان به سل و ایدز مبتال بودند .میانهی بقوای مبتالیوان بوه ایودز-سول همزموان از زموان تشوخی
 6/11 ±0/66سال و بیمارانی که تنرا به ایدز مبتال بودند  11/16 ±0/33سال بود .میزان مخا ره (فاصله ا مینان  31درصود
متغیرهای جنسیت (( 13/39 3/31 – 13/15ز تعوداد  0/33 0/03 – 0/19(( CD4ز درموان  0/93 0/39 – 0/51(( ARTو
پروفیالکسی دارویی ایزونیازید(( 0/03 0/01 – 0/6در مرگ به دلیل ابتالی همزمان ایدز -سل معنیدار بودند و در مرگ
بر ایر سایر علل متغیرهوای جنسویت (( 2/23 3/02 – 1/66ز تعوداد  0/29 0/33 – 0/11(( CD4ز درموان – 0/91(( ART
 0/23 0/32ز پروفیالکسی دارویوی ایزونیازیود (( 0/1 0/33 – 0/31و پروفیالکسوی دارویوی کوتریموکسوازول ((– 0/6
 0/29 0/3معنیدار بودند.
استنتاج :این مطالعه با بهکارذیری مدل مخا ره علت -ویژه عوامل خطر هر یک از علل مرگ را تعیین کرد .لرا با ایون رو
میتوان عوامل مویر بر هریک ازعلل خطر را به صورت مجزا تعیین و راهکارهایی برای پیشگیری هر یک ازعلل رخداد ارایه داد.
واژه های کلیدی :سلز HIV/AIDSز مخا رات علت-ویژهز ریسک رقابتی

مقدمه
در بسیاری از مطالعات بقا ممکن است یک رخوداد
به یکی از چندین دلیل رخ دهد که وقوو یکوی از علول

مانع از رخداد بقیه علتها میتودکه به آن ریسک رقابتی
ذویند( . 1در میان عوارض ناتی از عفونت HIVز سل
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تعيين عوامل موثر بر علل مرگ مبتاليان به  HIV/AIDSبا استفاده
از مدل ريسكهاي رقابتي

عوامل موثر بر مرگ با ريسكهاي رقابتي

مرمترین عامل مرگ و میور در آنوان اسوت(3ز . 2حودود

مخا ره علت-ویژه اسوتفاده تود .ا العوات جموعآوری

 31-30درصد از مرگها در بیماران  HIV/AIDSبه دلیول

تده تامل ا العات دموذرافیوکز ا العوات رفتواری و

عفونت فرصت لب سل میباتد( . 9در ریسکهای رقوابتی

ا

العات دارویی بود .تحلیل دادهها با نورمافوزار R3.4.3

یکی از علل رخدادز به عنوان رخداد مورد نظر محقو و

و بسته  cmprskانجام تد.

سایر رخدادها به عنوان ریسکهای رقابتی در نظر ذرفته
میتوند( . 1در سه دهه اخیرز رو هوای مختلفوی بورای

یافته ها و بحث

تحلیل دادههای زموان تکسوت در حروور ریسوکهای

 30/5درصوود از بیموواران موورد بودنوود .میووانگین سوون

رقابتی معرفی تده است Prentice .و همکواران اسوتفاده

بیماران در زموان تشوخی

 21/36±10/3سوال بوود25 .

از مدلهای استاندارد تحلیل بقا مانند رذرسیون کواک

درصد علل انتقال ویروسز مصرف تزریقی موواد مخودر

در مدل مخا

ره علت-ویژه را پیشنراد کردهاند(. 6

 Fineو  Grayیک رو

رذرسیونی بوا تمرکوز بور

بود 131 .نفر دچوار عفونوت همزموان سول بودنود (19/5
درصد  .سایر ا العات بیماران در جدول تماره  1آمده

مخا رات زیرتوزیع معرفی کردند .در مودل  Fineو Grayز

است .مخا رات علت -ویژهز عوامول موویر بور مخوا ره

ضرایب رذرسیونی به تابع بروز تجمعی مرتبط میتووند

مورگ بوورای هوور یووک از علول موورگ (بووه دلیوول ابوتالی

رخدادهای رقابتی بر روی ضرایب تاییر دارد(. 5

همزمان ایدز -سل و سایر علل تعیین تود کوه نتوایر در

و وقو

 Groverو همکاران در سال 3019ز تابع بروز تجمعوی را
برای برآورد احتمال مورگ و مودلهای مخوا رات علوت-
ویژه و زیرتوزیع را برای ارزیابی ایر کواریتها بور توابع
بروز تجمعی بهکار بردند( . 3تصمیمذیری برای انتخوا

جدول تماره  3ارائه تده است.
جدول شماره  :1ویژذیهای بیماران مبتال بوه HIV/AIDSبوا اسوتفاده
از مدل رذرسیون
متغیر

سطح

تعداد(درصد

نو تحلیل به هدف مطالعه بستگی داردز به وریکه در

سن

≥21

16/1(630

<21

92/3(191

مطالعه با هدف اتیولوژیز از مخا ره علت-ویژه استفاده

جنسیت

میتود و درصورتی که هدف پیشبینوی باتودز بایسوتی

وضعیت تاهل

مخا ره زیرتوزیع را بهکار برد( . 3لرا هدف ایون مقالوهز

سابقه زندان

ارزیابی ایر عوامل خطر بر میزان مخوا ره مورگ بور ایور
همزمانی سل-ایدز و مورگ بوا سوایر علول بوا اسوتفاده از
مدل مخا رات علت-ویژه است.

مواد و روش ها
ایووون مطالعوووه بووور روی  1321بیموووار HIV/AIDS

مراجعهکننده به مراکز مشاوره بیماریهای امام خمینی و
زمووزم اسووتان ترووران از فووروردین  1232تووا اسووفند 1233

مصرف سیگار
اعتیاد
سابقه مصرف الکل
ابتال به سل

511

بدون همسر *

63/1( 596

دارای همسر

25/3( 965

ندارد

26( 992

دارد

69( 533

ندارد

93/3(619

دارد

10/1( 615

ندارد

96/1( 165

دارد

12/3(669

ندارد

31/2( 1152

دارد

9/5( 13

ندارد

31/2(1010

دارد
<=300

63( 393

<300

21( 233

سل

32/9(55

سایر علل

56/6(313

ندارد

61/2(519

دارد

23/5( 955

درمان

ندارد

32/3( 1021

ایزونیازید

دارد

16/3(300

راه انتقال بیماری

مواجره چندذانه

21/3(232

جنسی

15/3(313

تعداد سلول های CD4
علت مرگ
درمان ART

مرگ بر ایر همزمانی سل-ایدز بوه عنووان رخوداد موورد
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مرد

30/5(339

19/5(131

انجام تده است 233 .بیمار تا انترای مطالعه فوت تدند.
نظر و مرگ به عنوان سایر علل به عنوان ریسوک رقیوب

زن

13/2(325

تزریقی

25(911

سایر

3/3(101

نامعلوم

1/1( 62

* (مجردز مطلقهز همسر مرده
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مرمترین چالش است .ابتال به سل در مبتالیوان بوه HIVز

در نظوور ذرفتووه توود .بوورای تعیووین عواموول خطوور از موودل
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راضیه ایمانی و همکاران

جدول شماره  :2نتایر بررسی ایر عوامل بر خطور مورگ (بوه هور یوک از

 3/26برابر افزایش داده است؛ هم چنین عودم اسوتفاده از

علل در مبتالیان به  HIV/AIDSبا استفاده از مدل مخا ره علت-ویژه

درمان پروفیالکسوی دارویوی ایزونیازیود خطور مورگ را

متغیر

نسبت خطر (فاصله ا مینان  31درصد HR
مرگ به دلیل سل

 13/1برابر افرادی کوه از ایون درموان اسوتفاده کردهانودز

مرگ به سایر علل

سن

0/61 -1/12(0/33

جنسیت

3/31 – 13/15(13/39

وضعیت تاهل

0/11 -1/91(0/31

0/39 – 1/93(1/03

سابقه زندان

0/61 – 3/95(1/32

0/53 – 1/53(1/15

مصرف سیگار

0/95 – 1/5(0/33

0/19 – 1/13(0/55

اعتیاد

0/13 -3/16(1/01

0/51 – 1/53(1/12

مصرف الکل

0/02 – 1/92(0/3

0/33 -1/13(0/13

راه انتقال بیماری

0/33 – 1/03(0/31

تعداد سلول CD4

0/03 – 0/19(0/33

درمان ART

0/39 – 0/51(0/93

پروفیالکسی دارویی کوتریموکسازول

0/30 – 1/33(0/11

پروفیالکسی دارویی ایزونیازید

0/01 – 0/6(0/03

*

3/02 – 1/66(2/23

ایر عدم استفاده از این داروهوا بوه ترتیوب  2/1و  3برابور
بوووده اسووت .مطالعووات انجووام تووده توسووط  Kabaliو

0/33 – 1/05(0/33
*

0/33 – 0/11(0/29

*

0/32 – 0/91(0/23

*

0/3 – 0/6(0/29
0/33 – 0/31(0/1

*
*

*
*

همکاران در سال  3011نشان داد که دریافوت پروفیالکسوی
دارویی ایزونیازید خطر مرگ ناتوی از ایودز را بوه وور
مویری کاهش میدهد( . 11مخا رات باال در این مطالعه
نسبت به سایر مطالعوات بوه دلیول پیشورفت بیمواری ایون

با توجه به نتایر جدول تماره 3ز خطر مرگ بر ایور

بیماران و ورود تمام آنها به مرحلوه ایودز مویباتودز در

ابتالی همزمان به سلز در مردان  13/32برابر زنان اسوت

صورتی کوه در سوایر مطالعوات بررسوی توده بخشوی از

و خطر مرگ بر ایر سایر علل در مردان  2/23برابر زنوان

بیماران هنوز وارد مرحله ایدز نشده بودند.

بوده استز در حالی که در مطالعه ذراور و همکاران در
سال  3019این نسبت  5برآورد تده است(. 3

مطالعه انجام تده توسط کیان و همکواران در سوال
 3019نیز نشان داد ارتباط معنیداری بین دریافت پیشوگیرانه

 Druytsو همکاران در سال  3012در یوک مطالعوه

کوتریموکسازول و کاهش خطر مرگ در  13ماه بعد از

متاآنالیز که بر اساس مطالعات منطقهای و ملی انجام تده

تورو درموان نسوبت بوه افورادی کوه کوتریموکسوازول

در آفریقا بود نشان دادند که مردان نسبت به زنوان 1/25

دریافووت نکوورده بودنوود وجووود دارد .هوومچنووین ایوون ایوور

برابر خطر مرگ باالتری دارند( . 3تفاوت نتوایر مطالعوه

حفاظتی در  2ماه اول درموان بوارزتر بوود( 13کوه نتوایر

حاضر با سایر مطالعات ممکون اسوت ناتوی از دو موورد

حاصل از مطالعه حاضور نیوز نشوان داد کوه خطور مورگ

باتد :در این مطالعه بیش از  30درصد مبتالیان مرد بودنود

ناتی از سایر علل در افرادی کوه پروفیالکسوی دارویوی

و این که تمام بیماران مورد بررسی وارد مرحله ایدز توده

کوتریموکسازول دریافت نکردهاندز حدود  2برابور افورادی

بودند .همچنین در این مطالعه افرادی با تعداد سلولهای

است که این درمان پیشگیرانه را دریافت میکننودز ولوی

 CD4کم تر از 300ز بیش از  9برابر دارای خطور مورگ

برای خطر مرگ ناتی از ابتالی همزمان به سلز اسوتفاده

بر ایر ابتالی همزمان به سل نسوبت بوه تعوداد سولولهای

از این درمان معنویدار نشود .بور اسواس نتوایر بوه دسوت

 CD4بیش تر از  300بوده و حدود  2برابور دارای خطور

آمدهز بین سطح تحصیالت و خطر مرگ ناتوی از تموام

مرگ بر ایر سایر علل میباتند .این در حالی اسوت کوه

علل مرگز رابطه معنیداری مشاهده نشد کوه مطواب بوا

در مطالعه ذراور و همکاران این میزانها بیش از  5برابور

نتایر به دست آمده از مطالعوه  Damtewو همکواران در

بوده است( . 3هم چنین در مطالعهای که توسط  Ghateو

سال  3011است( . 12سوایر متغیرهوای موورد بررسوی در

همکاران در سال  3003انجام تدز افراد با  CD4کوم تور

این مطالعه بر مخا ره مرگ تاییر معنیدار نداتتند.

از 300ز دارای ریسک بیش از  10برابری نسبت به افوراد
دارای  CD4بیش از  300در مرگ بر ایر سل بودند(. 10

سپاسگزاری

در مطالعه حاضرز در ذروهی کوه همزموان بوه سول

ایون مقالوه برذرفتوه از پایوان ناموه دوره کارتناسوی

مبتال بودندز عدم استفاده از درمان  ARTخطور مورگ را

ارتد آمار زیستی مصو دانشگاه علوم پزتکی همودان
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