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Πρόγνωση πενταετούς κινδύνου σοβαρών  
μη-σχετιζόμενων με AIDS συμβάντων σε άτομα που ζουν 
με τον HIV (PLHIV): σύγκριση τυχαίων δασών επιβίωσης 
και μοντέλου αναλογικών κινδύνων κατά Cox
Μπαραλού Β., Καλπουρτζή Ν., Πανταζής Ν., Τουλούμη Γ.

Σκοπός: Προγνωστικά σκορ για την εκτίμηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς και 
χρόνιας νεφρικής νόσου σε άτομα που ζουν με τον HIV έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες μελέτες, 
κυρίως με κλασικές στατιστικές μεθόδους. Ωστόσο δεν έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα εργαλεία για την 
πρόγνωση σοβαρών μη-σχετιζόμενων με AIDS συμβάντων. Σκοπός της μελέτης είναι η εφαρμογή της 
μεθόδου των τυχαίων δασών επιβίωσης (ΤΔ) για την πρόγνωση πενταετούς κινδύνου σοβαρού μη-σχε-
τιζόμενου με AIDS συμβάντος και η σύγκρισή της με το μοντέλο αναλογικών κινδύνων του Cox.

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προήλθαν από τη μελέτη AMACS. Το δείγμα περιλάμβανε ενήλικες 
(≥18 ετών) που διαγνώστηκαν με HIV από το 2000 και μετά και είχαν ξεκινήσει αντιρετροϊκή θεραπεία 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρακολούθησης (η παλαιότερη διαθέσιμη ημερομηνία μέτρη-
σης συστολικής πίεσης που δεν απείχε πάνω από ένα χρόνο από την ημερομηνία μέτρησης ολικής χο-
ληστερόλης). Ως σοβαρά μη-σχετιζόμενα με AIDS συμβάντα ορίστηκαν: καρδιαγγειακές παθήσεις (έμ-
φραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή στεφανιαία επαναγγείωση), νεφρική νόσος τε-
λικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη ηπατική νόσος, μη σχετιζόμενοι με AIDS καρκίνοι και οι μη-σχετιζό-
μενοι με AIDS θάνατοι. Ως προγνωστικοί παράγοντες αξιολογήθηκαν ανοσολογικοί, βιοχημικοί και αι-
ματολογικοί δείκτες, μεταβλητές σχετικά με τα είδη της αντιρετροϊκής θεραπείας και την αντίστοιχη 
αθροιστική έκθεση και δημογραφικά στοιχεία. Για την αξιολόγηση των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε ο 
δείκτης C. Η επιλογή των μεταβλητών έγινε με τη μέθοδο ελάχιστου βάθους και βηματική παλινδρόμη-
ση για τα ΤΔ και το μοντέλο Cox αντίστοιχα.

Αποτελέσματα: Το δείγμα περιλάμβανε 1.687 άτομα και 33 παράγοντες συνολικά. Το 5.4% εμφάνισε 
για πρώτη φορά σοβαρό μη-σχετιζόμενο με AIDS συμβάν σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία 
έναρξης παρακολούθησης. Η διάμεση ηλικία ήταν 39 έτη (IQR: 33-47), 13.3% ήταν γυναίκες, 66.5% μο-
λύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών και 9.5% μέσω ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών. 
Τα ΤΔ ανέδειξαν 18 σημαντικούς παράγοντες ενώ η βηματική παλινδρόμηση στο μοντέλο Cox ανέδειξε 
9. Κοινοί παράγοντες μεταξύ των δύο μεθόδων ήταν οι εξής: ηλικία, αθροιστική έκθεση σε NRTI, αριθ-
μός CD4 λεμφοκυττάρων, γλυκόζη, λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας, μπιλιρουμπίνη, τρόπος μόλυν-
σης και φύλο. Ο δείκτης C βρέθηκε περίπου 78% για τα ΤΔ και 77.5% για το μοντέλο Cox. 

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι τα ΤΔ είχαν παρόμοια επίδοση με το μοντέλο 
Cox αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με διασταυρωμένη επικύρωση. Οι αλγόριθμοι μηχανικής 
μάθησης φαίνονται πολλά υποσχόμενοι και θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην κλινική πράξη. Αξί-
ζει επίσης να αξιολογηθούν επιπλέον αλγόριθμοι όπως τα Νευρωνικά Δίκτυα.
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