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AIDS A PSYCIllATRIA - I. ČASŤ
Úvod
Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), zatiaľ nevyliečiteľné infekčné
vírusové ochorenie, sa za posledných 10 rokov vyvinulo v pandémiu, rozšírenú prakticky
po všetkých kontinentoch. PodIa údajov WHO z apríla 1992 je globálny odhad počtu
všctkých nakazených ľudí do roku 2000 asi 25 - 30 miliónov dospelých a asi 10 miliónov
detí. AIDS sa teda celkom zákonite stal predmetom záujmu odborníkov takmer všetkých
medicínskych disciplín. Spektrum klinických príznakov infekcie vírusami typu HIV je
vermi široké a možno povedať, že zahŕňa všetky orgánové systémy. V roku 1983 Rcichert
ako prvý zistil, že vírus postihuje priamo nervový systém (in: Maj, 1990).
Geograficky existujú tri hlavné modely šírenia AIDS, z ktorých tretí platí pre oblasť
severnej Afriky a pre nás najzaujímavejšiu východnú Európu. Tu je relatívne oveľa nižší
výskyt ochorenia ako napr. v Amerike alebo západnej Európc a spôsob šírenia je do s iaľ
najmä importovanou krvou a krvnými derivátmi a sexu~lnym kontaktom s cudzincami
z iných geografických oblastí (Abiodun, 1990). Aj keď CS a SR patria do tejto skupiny,
neznamená to, že AIDS pre nás nepredstavuje problém. Vzhladom na rýchlo prebiehajúce
spo ločenské zmeny, uvoľnenie kontaktov so zahraničím, ako aj rozličné nové psychosociálne stresy sa dá očakávať najmä vzostup rizika prenosu ochorenia v skupine ľudí ,
závislých od i. v. užívaných drog, tak, ako je to v súčasnosti bežné najmä v západnej Európe.
Je tu šanca podchytiť epidémiu u nás v začiatku a zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. Pri
zabezpečovaní tejto úlohy je osožná a aj potrebná účasť psychiatrov (Canto, 1989),
predovšetkým z troch pričin: l. evidentný je tropizmus vírusu pre CNS so svojimi
neurologickými, ale aj psychiatrickými manifestáciami; 2. už samotná diagnóza HIV
infekcie a neskôr pripadná progres ia ochorenia má dramatický psychologický vplyv na
. postihnuté osoby (posilnený ešte ich obvykle mladým vekom v čase ochorenia a prislušnosťou k tradične stigmatizovaným a na okraj spoločnosti vylúčeným sociálnym skupinám
- Gillies a Carballo, 1990), ale nie len na ne, ale aj na ich okolie; 3. AIDS ako reálna hrozba
zatiaľ nevyliečiteľného smrtiaceho infekčného ochorenia vyvoláva vzhladom na svoje
neustále šírenie atmosféru strachu v spoločnosti a u niektorých disponovaných jedincov
môže viesť až k vážnym psychickým poruchám, prípadne sa na ich vzniku spolupodieľať
alebo ich patoplasticky meniť. Je teda veľmi žiadúce, aby sa lekárska verejnosť u nás bližšie
oboznámila aj s psychiatrickou problematikou, súvisiacou so syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti, ktorá zahŕňa tri hlavné oblasti:
l . Organické psychické poruchy pri HIV infekcii;
2. Psychoreaktívne poruchy v súvislosti s diagnózou HIV infekcie;
3. AIDS - asociovanú psychopatológiu bez HIV infekcie (Maj , 1990).
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Organické psychické poruchy pri

mv infekcii

Postihnutie nervového systému je významným biologickým aspektom infekcie vírusami typu HlY. Mozog je jedným z najčastejšie a najťažšie postihnutých orgánov (spolu so
slezinou, lymfatickými uzlami, pečeňou a pľúcami - Milner, 1989). Dôkazom toho sú
abnormality v cerebrospinálnom likvore u takmer 60 % asymptomatických séropozitívnych jedincov, ako je pleiocytóza, zmnoženie proteínov, dôkazy o intratekálnej syntéze
špecifických protilátok, izolácia vírusu z likvoru u takmer 30 % asymptomatických
séropozitívnych osôb, ale najmä fakt, že u 75 % prípadov úmrtí na AIDS sa našli
neuropatologické abnormity CNS pri autopsii (Maj, 1990). Mozogje pri AIDS postihnutý
nielen priamo, ale aj sekundárne (oportunné infekcie a neoplázia pri syndróme imunitnej
nedostatočnosti a rôzne komplikácie a pridružené poruchy, ako sú celebrálne infarkty,
intracerebrálne a subarachnoideálne hemorágie), ale tieto poškodenia patria skôr do
problematiky neurológie. Predmetom záujmu psychiatrov je predovšetkýni priame postihnutie centrálneho nervového systému vírusom HIv, ktorý sa do mozgu dostáva veľmi skoro
po infekcii. Už v čase sérokonverzie (vo väčšine prípadov do troch mesiacov po infekcii)
môže pacient zareagovať akútnou encefalitídou, myelitídou, meningitídou alebo neuritídou, z ktorých najmä encefalitída môže mať v popredí psychiatrickú symptomatológiu
v podobe infekčnej psychózy aj s poruchou vedomia. Po sérokonverzii môže pacient zostať
v stave chronickej asymptomatickej infekcie, ktorá sa týka aj CNS, niekedy aj roky (Chin,
1990). Najdôležitejšia z hľadiska psychiatrie je však sub akútna HIV-encefalititída. V priebehu relatívne krátkeho času môže totiž progredovať do štádia ťažkej demencie. Situáciu
komplikuje ešte fakt, že organické psychické poruchy sa objavujú u ľudí, vystavených už
spomínaným ťažkým psychosociálnym stresom, takže takmer pravidelne sa u nich organické symptómy kombinujú s psychoreaktívnymi (Miller, Riccio, 1990), čo môže byť
problémom najmä v diferenciálnej diagnostike.
Za hlavné a najčastejšie klinické manifestácie organického psychického poškodenia
pri HIV infekcii možno považovať demencie, ľahké kognitívne poškodenie, syndrómy
kvalitatívnych porúch vedomia, najmä delírium, organické schizofreniformné a organické
afektívne poruchy, najčastejšie depresie.
AIDS - demencia komplex a tzv. ľahké kognitívne poškodenie
Najčastejším organickým psychickým postihnutím v priebehu HIV infekcie (podJa
novších epidemiologických údajov asi u jednej tretiny pacientov s AIDS) je syndróm,
charakterizovaný kognitívnou disfunkciou, zvyčajne spojenou s behaviorálnymi a motorickými poruchami, ktorý býva rozlične diagnostikovaný: subakútna encefalitída, HIV-l
enfalopatia, HIV-l asociovaná demencia, HIV-asociovaný demencia komplex a pod. Navia
v roku 1986 navrhol termín AIDS-demencia komplex (ADC) pre tie prípady, kde sa pri
HIV infekcii vyskytne dementný syndróm bez príznakov oportunnej infekcie alebo maIignity v CNS, a tento termín sa v súčasnej literatúre najviac používa.
Etiologicky ide o ochorenie spôsobené priamo infekciou mozgu vírusom HIV (dokázaná bola prítomnosť provírusovej DNK, vírusovej RNK, antigénov vírusov, vírusových
partikúl v mozgu postihnutých; vírus bol aj priamo kultivovaný z mozgu a cerebrospinálneho likvoru postihnutých (Maj, 1990). Nie je však zatiaľ vyjasnená otázka, či sa HIV
dostáva do mozgu ako voľný vírus, v infikovaných monocytoch a makrofágoch, alebo
prostredníctvom primárnej infekcie chorioidálneho plexu a meningeálnych buníek. V CNS
potom najčastejšie napáda makrofágy (a z nich derivované mnohojadrové bunky) a vírusové antigény sa našli aj v mikrogiii. Nie sú jednoznačné správy o možnosti napadnutia
iných bunkových typov (Maj, 1990). Ako sa zdá, distribúcia postihnutých buniek koreluje
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s neuropatologickým nálezom, najvýraznejším v subkortikálnych štruktúrach (Esiri a kol.,
1989).
Nevyjasnené tiež ostávajú mechanizmy patogenézy demencie. Predpokladá sa, že pre
jej rozvoj je nevyhnutná ťažšia imunosupresia, ako aj uvoľňovanie toxických substancií
typu cytokínov z infiltrovaných buniek alebo pôsobenie obalového glykoproteínu vírusu
gp 120, ktorý má trofické vlastnosti neuroleukínu a funkciu neurotransmitera typu VIP
(Maj , 1990). Imunologicky podmienená deštrukcia myeHnu je pravdepodobne zodpovedná
za rarefakciu a vakuolizáciu bielej hmoty. V cerebrospinálnom likvore sa tiež zistilo
zvýšené množstvo chinolínovej kyseliny (neurotoxického intermediárneho metabolitu
tryptofanu) ajeho korelácia so závažnosťou demencie, ako aj redukcia mozgového energetického metabolizmu (Maj, 1990). Podľa Kierbutza a kol. z roku 1991 sa zistila tiež
abnormalita metabolizmu vitamínu B 12, ktorá sa podieľa na rozvoji neuropsychiatrickej
disfunkcie pri HIV infekcii.
V diagnostike popredné miesto zaujíma laboratórne vyšetrenie likvoru. Zisťuje sa
mierne zvýšené množstvo celkových bielkovín, zvýšenie frakcie 19 G, no môžu sa objaviť
aj oligoklonálne reťazce . Je ľahká mononukleárna pleiocytóza, obrátený pomer subsetov T
Iymfocytov CD 4m: CD 8. Stanovuje sa hladina špecifických protilátok anti-HrY, ako aj
vírusové antigény. Tiežje obvyklá mierna redukcia koncentrácie glukózy v likvore (Miller,
Riccio, 1990; Maj, 1990). EEG nález nie je špecifický, býva buď normálny alebo v neskorších štádiách nastáva difiízne spomalenie elektrickej aktivity (parisi, 1989). V štúdii
Goodina a k91. z r. 1989 sa sledovali sluchové evokované potenciály s dlhou latenciou,
ktorých predlženie by azda mohlo byť skorým príznakom ADC (Tinu per a kol., 1990).
Hlavným nálezom na CT je mozgová atrofia, najmä kortikálne, a menej často aj dilatovaný
komorový systém a vnútorný hydrocefalus (Abiodun, 1990). Pri PET a SPECT sa ukazuje
relatívny subkortikálny hypermetabolizmus najmä v talame a v bazálnych gangliách
v začiatkoch demencie a neskôr naopak hypometabolizmus subkortikálnej sivej hmoty.
Metóda NMR je citlivejšia ako CT, ale menej citlivá najmä v začiatkoch demencie ako
PET a SPECT (Kramer a kol., 1990), ktoré sa výborne hodia aj na určovanie progresie
nálezu a odpovede na liečbu . Patologicko-anatomické nálezy dokazujú atrofiu kôry
s rozšírením brázd a dilatáciou komôr a príležitostne aj meningeálnu fibrózu. Histologicky
najvýraznejšie zmeny sú v centrálnej bielej hmote a v hlbokých sivých štruktúrach (bazálne
gangliá), s relatívne ušetrením kôry (Maj, 1990). Vidieť pallor, rarefakciu a difúznu aj
fokálnu mikrovakuolizáciu centrálnej a periventrikulárnej bielej hmoty, obrovské mnohojadrové bunky ako výsledok vírusom indukovanej bunkovej fúzie, perivaskulárne infiltráty
z makrofágov, Iymfocytov, mikroglie a mnohojadrových buniek a difiíznu astrocytózu
(Maj, 1990; Brunetti a kol., 1989; Canto, 1989).
Klinický obraz: začiatok demencie je zvyčajne dosť náhly, nepatrné kognitívne poruchy
môžu progredovaf do ťažkej demencie v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov.
Skoré symptómy môžeme rozdelit do troch skupín: poruchy kognitívnych funkcií, poruchy
behaviorálne a motorické symptómy (Maj, 1990; Goethe a kol., 1989). Medzi skoré
kognitívne symptómy patri poškodenie pamäti, porucha koncentrácie pozornosti, celkové,
spočiatku len mierne spomalenie psychických procesov a redukcia mentálnej výkonnosti,
strata komplexnosti pri duševnej činnosti. Základným znakom poruchy psychiky je pritom
spomalenosť, chybné výkony sa objavujú až neskôr, keď sa vyvíja čoraz ťažšia porucha
intelektu. Skoré behaviorálne symptómy: redukcia spontaneity, spomalenie psycho motoriky, postupný úpadok do apatie, neskôr aj sociálny úpadok, nezáujem o prácu a pokles jej
produktivity, vlažný postoj k povinnostiam, redukcia sociálnych interakcií. Je prítomná
rýchla unaviternosť, občasné nevoľnosti, strata libida. Vyskytujú sa aj afektívne poruchy,
najmä depresie (ktoré vermi sťažujú diferenciálnu diagnostiku, ak dominujú klinickému
obrazu, predovšetkým v skorých štádiách), iritabilita, afektívna labilita, inokedy otupenosť.
Zriedkavejšie sa vyskytuje agitovanost a produktívne psychotické príznaky. Medzi skoré
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motorické symptómy patrí porucha rovnováhy a koordinácie pohybov, neobratnosť, s labosť
nôh s pádmi, opatrná chôdza. Zi sťuje sa tremor, drobná hyperreflexia, diskrétna ataxia,
spomalenie rýchlo alternujúc ich pohybov, dysartria a neskôr pozitívny sací a úchopový
reflex (Piot, 1988).
V začiatočných štádiách môžu byť ešte výsledky rutinných psychodiagnostických
vyšetrení normálne, prípadne sa ukáže len diskrétne celkové spomalenie vo verbálnych aj
performačných častiach testov. Pri neuropsychologickom vyšetrení najvýraznej šie poškodenie vidieť najmä v testoch jemnej motorickej kontroly (napr. tapping), v riešení rýchlych
s ekvenčných problémov, vizuálno-priestorových problémov, vizuálnej reprodukcie, pričom najprv ide len o spomalenie výkonu, neskôr narastá počet chybných výkonov. Obraz
korešponduje s klinickými príznakmi subkortikálneho typu demencie. Odhad počtu pacientov s príznakmi ľahkého kognitívneho deficitu sa podľa rôznych autorov značne
odlišuje (Boccelari a kol., 1992; Turnbull a kol., 1991 ; Franzblau a kol., 1991), niektoré
pramene uvádzajú až 40 % výskyt aspoň ľahkého kognitívneho deficitu len u asymptomatických séropozitívnych pacientov, u pacientov s ARC a AIDS ešte vyšší (Wilkins, 1991).
Tu je práve oblasť, ktorá by mala byť v popredí záujmu psychiatrov - odhaliť pacientov
s týmto poškodením, sledovať ich a nájsť možnosť, ako predísť rozvoju do ADC ešte
v skorých štádiách infekcie. Všeobecne však vzťah medzi ADC a ľahkým kognitívnym
poškodením pri HIV infekcii ešte nie je celkom objasnený a bude vyžadovať ďalšie
skúmanie najmä formou longitudinálnych štúdií (Maj, 1990).
V ťažších prípadoch v priebehu niekoľkých mesiacov, prípadne len týždňov, stav
spočiatku mierneho kognitívneho poškodenia progreduje do štádia ťažkej demencie s letargiou, ťažkou psycho motorickou retardáciou, globálnou deterioráciou kognitívnych
funkcií , pomalou a dyzartrickou rečou, niekedy až mutizmom. Pokračuje aj neurologické
postihnutie, pacient sa stáva ťažko paraparetickým, ataktickým, neschopným chôdze,
inkontinentným, má afáziu, agnóziu, apraxiu, v neskorých štádiách je už zvyčajne trvale
upútaný na lôžko, celkom bez záujmu o dianie okolo seba aj o svoj stav. Objavujú sa
bolestivé dyzestézie, parestézic, myoklónie, záchvaty kŕčov, môžu byť svalové slabosti aj
atrofie. Väčšinu z týchto neurologických príznakov zapríčiňuje tzv. vakuoláma myelopatia,
ktorá je tiež spôsobená vírusom HIV a vyskytuje sa podobne ako ADC asi u 25 - 30 %
pacientov, infikovaných HlY, a tiež periférna neuropatia, pri vzniku ktorej sa však okrem
priameho účinku vírusu predpokladá aj vplyv nutričných faktorov a chemoterapeutik,
používaných pri liečbe AIDS (Abiodun, 1990; Maj, 1990).
Až na občasné stavy sommnolencie vedomie býva pri ADC až do konca zvyčajne
zachované, hoci demencia sa môže komplikovať kvalitatívnou poruchou vedomia, napr.
zmätenosťou alebo najčastejšie deliriom, prípadne objavením sa endoformnýeh psychotických príznakov. V štádiu ťažkého poškodenia je priebeh značne variabilný. Niekedy môžu
byť aj prolongované epizódy stabilizácie stavu alebo stav fluktuuje s menlivým stupňom
deteriorácie a čiastočne r,everzibilnými zhoršeniarni napr. v súvislosti s oportúnnou infekciou, ktorá spôsobí prehlbenie mozgovej hypoxie (najčastejšie pneumocystová pneumónia), inokedy choroba nezadržateľne progreduje a smrť nastáva následkom malnutrície,
aspiračnej pneumónie alebo oportunnej infekcie. Maj (1990) uvádza, že doba priemerného
času prežitia pri ADC sa podľa rôznych autorov značne odlišuje, avšak väčšinou sa zhodujú
v tom, že u pacientov s ARC progreduje výrazne pomalšie ako u pacientov s plne klinicky
vyjadreným AIDS .
Tak ako zatiaľ nepoznáme účinnú liečbu samotného AIDS, nepoznáme ani špecifickú
kauzálnu liečbu ADC. Približne rovnaký počet autorov uvádza pozitívny efekt antivírus0vých preparátov typu azidotymidínu a didexyinozínu pri ADC ako aj efekt minimálny,
prípadne nulový. Sú správy aj o kontrolovanom používaní psychostimulácií, vcelku
úspešnom najmä pri apatii a psychomotorickej retardácii (Holmesová, 1989). V súčasnosti
je však terapia ADC stále prevažne symptomatická, dôraz sa kladie aj na psychosociálne
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podporné opatrenia pre pacientov a ich opatrovníkov, tréning zachovaných psychických
funkcií a sociálnych zručností, pokiaľ to dovoľuje somatický stav. Pri preskripcii psychotropných látok, najmä určitých skupín, treba však postupovať opatrne. Tak napr. použitiu
tricyklických antidepresív sa treba vyhýbať, pretože môžu vyprovokovať fulminantné
delírium (Maj, 1990; Miller, Riccio, 1990). Problém je tiež samotná zdravotnícka starostlivosť o pacientov s ADC. Nie celkom vyjasnená je napr. otázka, kam týchto pacientov
umiestniť - či na oddelenie, ktoré je špecializované na Ii~čbu AIDS, ale nemá psychiatrické
zameranie, alebo na zvyčajné psychiatrické oddelenie. Tažkosti vznikajú v prípadoch, keď
je dementný pacient svojím správaním nebezpečný pre okolie z hľadiska prenosu infekcie
(napr. agresívny, hryzie, má odbrzdené sexuálne správanie) .
V diferenciálnej diagnostíke u pacientov, u ktorých je známa infekcia HrV, prichádzajú
do úvahy najmä oportunné infekcie CNS, neoplázie CNS (najmä primárny Iymfóm),
a metabolické encefalopatie, ktoré spôsobujú difúznu celebrálnu disfunkciu pri systémovom AIDS. Všetky sa od ADC odlišujú rýchlejším začiatkom, rýchlejším priebehom
a častejšími poruchami vedomia. K diagnóze jednoznačne prispejú pomocné vyšetrenia
(Iikvor, CT). Treba však pamätať aj na to, že tieto choroby môžu existovať paralelne sADC.
U pacientov, u ktorých nebola známa diagnóza HIV infekcie, sa obraz ADC môže zameniť
so sclerosis multiplex, Parkinsonovou chorobou, DAT alebo inou demenciou a najmä
v skorých štádiách obraz často imponuje len ako afektívna porucha (depresia), menej často
ako psychóza iného typu. Takisto niekedy môže byť ťažké odlíšiť u zjavne séropozitívneho
pacienta ADC s prípadnou organickou depresiou od depresie ako psychoreaktívnej adaptačnej poruchy pri AIDS, najmä v skorých štádiách demencie, ak sú symptómy prevažne
behaviorálne (Maj, 1990).

Zoznam pOUŽÍvaných skratiek
ADS -AIDS
AIDS
ARC-AIDS
CT
DNK
EEG
HIV
NMR
PET
RNK
SPECT
VIP
WHO

- demencia-komplex
- syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
- related-complex (vývojové štádium choroby AIDS - pozri
tabuľku Klinické prejavy pri AIDS)
- počítačová RTG tomografia
- dezoxyribonukleová kyselina
- elektroencefalografia
- vírus, zapríčiňujúc i AIDS (vírus ľudskej imunodeficiencie)
- nukleárna magnetická rezonancia
- pozitrónová emisná tomografia
- ribonukleová kyselina
- (jedno-) fotónová emisná tomografia
- vazoaktívny intestinálny polypeptid
- Svetová zdravotnícka organizácia

Súh rn
Práca podáva prehlad súčasných poznatkovo psychických poruchách spojených s infekciou
vírusami typu mv, respektíve so syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), v snahe
oboznámiť našu psychiatrickú verejnosť s touto problematikou komplexnejšie, najmä pre jej zvyšujúcu sa aktuálnosť u nás v súvislosti s očakávaným nárastom incidencie prípadov AIDS predovšetkým
v skupine drogovo závislých osôb.
Pre obsiahlosť témy je práca rozčlenená do troch časti. V prvej sa okrem úvodu do problematiky
prezentuje najzávažnejšie psychické postihnutie pri HlY infekcii, AIDS-demencia komplex. V druhej časti sú opísané ostatné časté organické poruchy asociované s AIDS (AIDS delírium a organické
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psychózy) a zároveň oblast psychoreaktívnych porúch a suicídií pri AIDS. Posledná čaSt sa zaoberá
psychickými poruchami u neifikovaných, pri ktorých téma HIV infekcie a AIDS hrá podstatnú rolu
(AIDS anxieta a hypochondrický syndróm, AIDS fóbia, AIDS bludy pri endogénnych psychózach,
tzv. " falošný" AIDS a napokon simulovaný AIDS).
MUDr. M Králová
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