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لزوم غربالگری ابتال به ویروس نقص ایمنی انسان در بيماران کاندید آنژیوگرافی
محمد آقاعلي ،*1بهنام فالح بافکرليالستاني ،2نورحياوي ،2سجاد رضوان ،2فريبا

پيرسرابي2

.1پزشک عمومي ،دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ايران
 .2دانشجوي پزشکي ،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي قم ،قم ،ايران

مقدمه و هدف :ابتال به ويروس نقص ايمني انسان ( )HIVبا سرعت بااليي در جهان و ايران در حال گسترش است .غربالگري قبل از اقدامات تهاجمي با
هدف مراقبت بيشتر پزشک توصيه نميگردد ولي غربالگري عمومي بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني در برخي گايد الين ها توصيه شده است زيرا:
تشخيص و درمان بيماران در مراحل اوليه باعث افزايش طول عمر ،بهبود كيفيت زندگي و كاهش شانس انتقال ميگردد .از طرفي هنگامي كه فرد از بيماري
خود اطالع يابد با كاهش رفتارهاي پرخطر شانس انتقال بيماري كمتر ميشود .در حال حاضر در بسياري از مراكز درماني براي بيماران كانديد آنژيوگرافي
غربالگري  HIVانجام مي شود .اين مطالعه با هدف بررسي لزوم غربالگري ابتال به  HIVدر بيماران كانديد آنژيوگرافي انجام شد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه كليه بيماراني كه در شش ماه اول سال  1393به بيمارستان شهيد بهشتي قم مراجعه نمودند و كانديد آنژيوگرافي بودند ،وارد
مطالعه شدند .كليه بيماران از نظر ابتال به  HIVتوسط تست  HIVAbبه روش اليزا غربالگري شدند تا در صورت مثبت بودند تست توسط وسترن بالت
تشخيص قطعي داده شود .نتيجه تست به همراه مشخصات دموگرافيک بيماران وارد چک ليست گرديد و توسط نرم افزار  SPSSآناليز شد.
يافته ها :در مجموع  1302بيمار وارد مطالعه شدند كه از اين بين  570نفر ( )%43/8زن و  732نفر ( )%56/2مرد بودند .ميانگين سني بيماران 59/41±11/88
سال بود .كمترين سن  30سال و بيشترين سن  90سال بود .تست  HIVAbدر هيچ يک از بيماران مثبت نبود.
نتيجه گيري :مطالعات نشان دادند در مواردي انجام تست به صورت روتين از نظر اقتصادي به صرفه است كه شيوع  HIVبيشتر از 0/2درصد باشد و اغلب
مطالعات غربالگري را در بيماران بين  13تا  64سال پيشنهاد ميكنند؛ با توجه به اينکه اغلب بيماران كانديد آنژيوگرافي در سنين باال هستند و مطالعه حاضر
نيز نشان دهنده شيوع پايين  HIVدر بيماران كانديد آنژيوگرافي در اين مركز بود ،لذا پيشنهاد ميشود در اين مركز انجام غربالگري اين بيماران مورد بازبيني
قرار گيرد و در ديگر مراكز نيز بر اساس ميزان شيوع  HIVتصميم گيري شود.
كلمات كليدي :ايدز ،غربالگري ،قم ،آنژيوگرافي
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