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AIDS A PSYCHIATRIA - II. ČASŤ
Ostatné najčastejšie organické poruchy pri HIV infekcii
Delírium pri AIDS
Delírium je najčastejšou kvalitatívnou poruchou vedomia, s ktorou sa stretávame
u pacientov s HIV infekciou (Abiodun, 1990; Fernadet a Levy, 1989). Môže sa objaviť
v priebehu napr. aseptickej meningitídy hneď po sérokonverzii, alebo - hoci nie často v rámci ADC (Miller, Riccio, 1990). Okrem toho môže byť súčasťou komplexu priznakov
pri sekundárnych poškodeniach CNS pri syndróme imunitnej nedostatočnosti (napr. ako
infekčné delírium, ale aj pri ložiskových léziách mozgu), ale aj ako infekčné delírium pri
systémových infekciách, ako metabolické delírium, pri mozgovej hypoxii, spôsobenej
respiračnou insuficienciou pri pneumocystovej pneumónii a podobne. V rámci hypersenzitivity pacientov s HIV infekciou na anticholinergné účinky liekov (van Gorp a kol., 1990)
ľahko vznikne aj pri medikácii psychotropných látok, najmä tricyklických antidepresív.
Klinický obraz delíria pri AIDS je vcelku zhodný s delíriami iného typu, rozvíja sa
obyčajne dosť rýchlo (hodiny až dni) a intenzita príznakov ako aj stupeň poruchy vedomia
kolíše, so zhoršovaním v noci, pričom cez deň môžu byť aj lucídne intervaly. Ako pri
mnohých iných delíriách pri systémových infekciách, aj tu býva zväčša zvýšená psychomotorická aktivita s výrazným sklonom k anxiozite. Priebeh a progóza je rozličná podľa
pričiny. Delírium v čase sérokonverzie sa pravidelne kompletne upravuje, naproti tomu
delírium superponované na ADC sa môže aj zhoršovať.
ZatiaI nie sú ucelené údaje o incidencii a prevalencii delírií pri AIDS. Väčšina autorov
sa zhoduje v tom, že rizikové faktory jeho vzniku sú predošlé mozgové poškodenie a abúzus
alkoholu. V liečbe postupujeme bežným spôsobom, snažíme sa ovplyvniť príčinu delíria,
udržiavať vnútorné prostredie, nutríciu, korigovať spánkový cyklus a pacifikovať pacienta.
Opatrne treba postupovať pri administrácii neuroleptík, pretože je zvýšené riziko ťažkých
dystonických reakcií a malígneho neuroleptického syndrómu (Maj, 1990).
Organické schizofreniformné poruchy pri AIDS
Psychotické syndrómy s halucináciami (najmä vizuálnymi a auditívnymi), bludmi
(perzekučnými a megalomanickými), ale aj štrukturálnymi poruchami myslenia sa vyskytujú pomerne často u pacientov s HIV infekciou. Ak dominujú klinickému obrazu, je
potrebné vylúčiť, že ide o toxickú psychózu (drogy, lieky), reaktívnu psychózu (napr.
v rámci adaptačnej poruchy), relaps už preexistujúcej psychózy (pozitívna rodinná alebo
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osobná anamnéza). Ak sú tieto vylúčené, je oprávnená diagnóza organickej schizofreniformnej poruchy, a to najmä v prípade, že koexistujú príznaky kognitívneho poškodenia, ktoré
však môže byť len mierne alebo menlivé. Sú prípady, keď porucha pripomínajúca funkčnú
psychózu je jediným iniciálnym psychopatologickým prejavom a až neskôr ju nasleduje
symptomatológia organického psychosyndrómu (Maj, 1990). Vyskytujú sa však aj psychotické syndrómy bez zjavných známok kongnitívneho poškodenia a ich vznik sa podľa
Buhricha (1988) a Vogela - Scibiliu (1988) dá interpretovať niekoľkými spôsobmi: ako už
spomínaná reaktívna psychóza, ako toxická psychóza, ako psychóza índukovaná HIV
infekciou u disponovaných jedincov, ale aj ako výsledok možného priameho vzťahu medzi
HIV - séropozitivitou a psychózou, a napokon ako poruchy priamo spôsobené HIV
infekciou mozgu. Posledné dve hypotézy budú však ešte vyžadovať ďalšie potvrdenie.
Predpokladaná špecifická vulnerabilita dopamínergného systému pri AIDS je možným
patogénnym mechanizmom, zodpovedným za schizofreniformné psychózy u HIV infikovaných subjektov. Predpokladá sa aj určitá predilekcia vírusu pre limbický systém (Maj,
1990). V liečbe psychotických schizofreniformných porúch pri AIDS platí všetko to, čo
bolo spomínané v časti o ADC. Odpoveď na neuroleptiká je zvyčajne veľmi dobrá, AIDS
pacientov však treba považovať za rizikových z hradiska zvýšenej senzitivity na extrapyramídové účinky neuroleptík. Ako pri ADC, existujú aj špecifické problémy pri ošetrovaní
a umiestňovaní pacientov s poruchami tohto typu. Americká psychiatrická asociácia sa
v r. 1988 uzniesla, že v prípadoch, keď pacient má nekontrolovateľné správanie, ktoré
napomáha šíreniu infekcie, a nemožno inak dosiahnuť, aby nebol nebezpečný pre spolupacientov a personál, je prípustné informovať spolupacientov, že pacient pre nich predstavuje
riziko. Ale taktiež sa rozhodlo, že ak sa pacient správa tak, že spôsobuje prenos infekcie,
ale toto správanie nesúvisí so špecifickou mentálnou poruchou, nie je prípustné zadržať ho
v nemocnici len z dôvodov karantény a preventívnej detencie (Maj, 1990).
Organické afektívne poruchy pri AIDS

Depresívne syndrómy sa môžu objaviť kedykoľvek v priebehu HIV infekcie, ale
častejšie v čase nasledujúcom bezprostredne po identifikácii HIV séropozitivity, (najmä
ako adaptačné poruchy s depresívnou náladou), alebo v iniciálnom štádiu HIV demencie
ako organické depresie. No môžu byť aj výsledkom objavenia sa oportunných infekcií alebo
neoplázií, alebo užívania cytostatík pre Kaposiho sarkóm alebo malígne lymfómy. Dôležité
je uvedomiť si, že niektoré symptómy depresie ťažko odlíšiť od ARC (napr. únavu, anorexiu,
úbytok hmotnosti, pokles. libida, poruchy spánku), alebo od "čistej" demencie (napr.
spomalenie mentálnych proces9v, poruchy pamäti a pozornosti (Hintz, 1990). Hypotézy
vzniku depresie psychotickej hlbky pri HIV infekcii sú podobné ako pri schizofreniformných poruchách: depresia môže priamo závisieť od infekcie mozgu vírusom HIV (najmä
vzhľadom na predilekciu vírusu pre limbickú oblasť) alebo môže súvisieť priamo so séropozitivitou (Maj, 1990).
V literatúre sa doteraz opísalo len pomerne málo prípadov s manickým alebo hypomanickým obrazom pri HIV infekcii. U niektorých išlo zrejme o toxické psychózy alebo
o relaps, prípadne provokáciu latentnej psychózy. U niektorých však koexistovalo alebo sa
čoskoro vyvinulo aj kongnitívne poškodenie a tak bola oprávnená diagnóza organickej
mánie. Sú však aj prípady, ktoré sa nedali vysvetliť vyššie uvedenými pričínami, a ich
interpretácia je v podstate podobná ako pri schizofreniformných poruchách. Podľa štúdie
Tuita a kol. z roku 1990, mánia u HIV séropozitívnych pacientov môže byť spojená
s meningeálnym zhrubnutím viditeľným na NMR, ktoré indikuje tranzitórny meningeálny
zápal.
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V liečbe
upozorniť na

afektívnych porúch postupujeme obvyklým spôsobom, znova však treba
zvýšenú senzitivitu postihnutých voči obvyklým terapeutickým dávkam
liekov. Perkins (1990) referoval, že pri organických depresívnych poruchách, ktoré neodpovedajú na antidepresíva, môže byť úspešná terapia azidotymidínom. Holmesová a kol.
(1989) zase uvádza, že dosiahli dobré výsledky s kontrolovaným používaním psychostimulancií typu metylfenidátu a dextroamfetamínu.
Na záver časti venovanej organickým poruchám pri AIDS je potrebné ešte upozorniť
na určité problémy so štandardizáciou diagnózy organickej poruchy pri HIV infekcii. WHO
v súčasnosti koordinuje úsilie o vyvinutie operacionálnych kritérií na definovanie niektorých HIV - asociovaných neurologických a psychiatrických porúch, ktoré by sa mali
v budúcnosti používať v ďalších výskumoch v záujme ich lepšej porovnatefnosti.
Psy cho reaktívne poruchy pri HIV infekcii a AIDS

Všeobecne možno povedať, že psychoreaktívne stavy pri HIV infekcii tvoria dve hlavné
skupiny porúch, a to akútne stresové reakcie a tzv. adaptačné poruchy. Iba v malom počte
sú k nim priraďované reaktívne psychotické poruchy (najmä afektívne, menej paranoidné).
Akútne stresové reakcie sa môžu objaviť v ktorejkoľvek fáze HIV infekcie, predovšetkým v koincidencii so zmenami v kJinickom stave jedinca. Najčastejšie sú však ihneď po
stanovení diagnózy HIV infekcie. Co sa týka obrazu, závažnosti a trvania, podobajú sa
reakciám, ktoré sa opisujú ako odpoveď na diagnózu inej život ohrozujúcej choroby alebo
všeobecnejšie ako reakcia na inú ,,životnú udalosť" . Odrážajú však aj špecifické psychosociálne aspekty vo vzťahu k AIDS, ako sú stigmatizácia homosexualitou alebo drogovou
závislosťou, a tiež strach spoločnosti z nákazy. Postihnuté osoby sú náhle konfrontované
nielen s hrôzou choroby samotnej, ale aj s inými dôsledkami tejto noviny (napr. s odhalením
ich homosexuality alebo abúzu drog rodine a priatefom, so strachom, ktorý voči nim pociťuje okolie, s možnosťou nakaz~nia ostatných a zároveň s nutnosťou vyhýbať sa akejkofvek
banálnej nákaze seba samého). Dalším traumatizujúc im faktoromje aj pomerne mladý vek
väčšiny postihnutých (podľa rozličných prameňov najviac nakazených je vo veku od 25 do
49 rokov). Preto nie je prekvapujúce, že akútne stresové reakcie sú hlásené u t,!kmer 90 %
všetkých osôb s čerstvou diagnózou HIV infekcie (Miller, Riccio, 1990). Castejšie sú
u osôb, žijúcich bez partnera alebo v nie dobrom sociálnom prostredí, u homosexuálov
a abuzérov drog (Viney a kol., 1989). Prejavujú sa najmä emočnými poruchami, anxióznymi a depresívnymi reakciami, prípadne agresivitou (namierenou napr. voči minulým
alebo súčasným sexuálnym partnerom), alebo rozličnými poruchami konania, najmä
suicidálnou aktivitou, symptomatický~ abúzom alkoholu alebo drog a inými vysoko rizikovými aktivitami (Dew a kol. , 1990). Casto sa pritom vyskytujú pocity viny a presvedče
nie, že choroba je odplatou za ich predošlý nekonvenčný životný štýl. Všetky tieto reakcie
môžu mať aj sprievodné somatické symptómy, ktoré pacient môže interpretovať ako fyzický
úpadok a progres iu infekcie. Ak nie sú adekvátne liečené, akútne stresové reakcie môžu
trvať pomerne dlho, prípadne prechádzať do protrahovaných adaptačných porúch. Obvykle
však do chronickej funkčnej poruchy nevyúsťujú a ich obrazje často zmiernený adekvátnou
psychosociálnou podporou. Starostlivosť o ne je zameraná na ich prevenciu a je založená
na tzv. pred a po-testovom poradenstve (pohovory so špeciálne školenými pracovníkmi
pred a po vykonaní testu sérových protilátok proti HIV). Pred testom treba pacientovi
pomôcť analyzovať príčiny, prečo sa chce dať testovať a odhadnúť pravdepodobnosť, že je
infikovaný, objasniť mu, že test ešte nestanovuje diagnózu AIDS a neposkytuje nijakú
informáciu o závažnosti infekcie, infekčnosti a prognóze, objasniť mu, že existujú falošne
pozitívne aj falošne negatívne výsledky, informovať ho o potenciálnych následkoch stanovenia séropozitivity, informovať ho, ako sa infekcia prenáša a ako sa jej dá zabrániť, objasniť,
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že je dôležité urobiť vyšetrenie aj rodinným príslušníkom. Po tomto pohovore je ideálne
nechať pacientovi niekoľko dní na konečné rozhodnutie, či sa podrobí testom alebo nie.
U séropozitívnych pacientov po identifikácii HIV infekcie treba interpretovať výsledok
testu citlivo, ale pravdivo, treba ich informovať o HIV infekcii a chorobe AIDS, ale
s vylúčením všetkých nezaručených odhadov zvyšného času života a definitívnej prognózy, umožniť im porozprávať sa o tom, čo ich zaujíma, trápi a čoho sa obávajú, posilniť ich
v odhodlani bojovať s infekciou, nájsť reorientáciu a správnu motiváciu na zlepšenie kvality
života, informovať ich o dostupných službách a zdrojoch pomoci postihnutým chorobou
AIDS, varovať ich pred prirodzenou potrebou vyjaviť ich situáciu priateľom a kolegom,
pretože ich reakcie môžu mať neželané následky, poskytnúť im podrobný návod na bezpeč
ný sexuálny život a ostatné opatrenia s cieľom kontroly infekcie a zabránenia jej ďalšieho
šírenia (Maj, 1990; Miller, Riccio, 1990). Zvyčajne jedno poradenské sedenie nestačí, treba
čoskoro naplánovať ďalšie, podľa možnosti aj s účasťou pacientovho partnera.
Tzv. adaptačné poruchy sú dlhodobejšie chorobné (t. j . excesívne v dÍžke alebo intenzite) psychické odpovede na HIV infekciu alebo všeobecnejšie na stres spojený s chorobou
a môžu byť podmienené niekoľkými faktormi: osobnostnými charakteristikami, doterajším
spôsobom životného štýlu, predošlou psychiatrickou anamnézou, rodinnou, pracovnou a
sociálnou akceptáciou pacienta a mnohými inými. Reaktívne poruchy tohto druhu sú
častejšie u pacientov s ARC ako u pacientov s AIDS, čo sa vysvetľuje tým, že pri ARC je
azda vyšší stupeň neistoty o budúcnosť pri nie celkom zjavných manifestáciách choroby
(Ostrov a kol., 1989; Stoller, 1989).
Najčastejšími prejavmi adaptačných porúch sú syndrómy depresívne, anxiózne a obsedantne-kompulzívne. Depresívne syndrómy zahŕňajú pocity viny, smútok, beznádej a bezvýchodiskovosť, suicidálne myšlienky (založené aj na prianí nebyť už nikdy rušivým pre
svojich blízkych), stratu záujmov, ťažkosti s kocentráciou (ktoré môžu tvoriť diferenciálnodiagnostický problém v súvislosti s ADC), stratu energie (ťažko odlíšiteľnú od únavy ako
fyzického symptómu pri ARC), stratu chuti do jedla, libida, sociálnu izoláciu a poruchy
spánku. Dôležité je podotknúť, že zatiaľ nie je jasné, do akej miery môže takáto represia
ovplyvniť celulárnu imunitu a tým urýchľovať progres iu HIV infekcie samotnej. Pri anxióznom syndróme môžu byť prítomné všetky obvyklé psychické aj somatické symptómy,
z ktorých niektoré (napr. hnačka, nauzea, únava, kožný rush a iné) sú podobné tým, ktoré
sa vyskytujú pri ARC, takže pacient ich spracúva ako prejavy ochorenia. To znamená ďalšie
zhoršenie somatických symptómov. Obsedantno-kompulzívne syndrómy sú špecifickejšie:
neustále rekapitulovanie spomienok na prežité sexuálne skúsenosti, súčasné sexuálne
aktivity (so zreteľom na to, od koho sa sám pacient mohol nakaziť a koho mohol sám infikovať) , sledovanie telesného stavu s neustálym palpovaním špecifických telesných oblastí
s úmyslom odhaliť známky choroby, vtieravé myšlienky alebo celé obrazy o fyzickom
úpadku a smrti.
Všetky adaptačné poruchy môžu trvať aj niekoľko mesiacov. Predstavujú najčastejšiu
diagnózu u pacientov s ARC alebo AIDS, ktorí sa dostanú na psychiatrické vyšetrenie
(Leukefeld, 1989; Carlson a kol., 1989). Zatiaľ však nie je dostatočne známa ich incidencia
a prevalencia u asymptomatických HIV pozitívnych osôb.
V liečbe všetkých adaptačných porúch sa veľmi pozitívne uplatňuje behaviorálna
a kognitívna individuálna a skupinová psychoterapia s využitím rôznych aktivít, aj podľa
štádia choroby samotnej, najmä somatického postihnutia. Vhodné je do psychoterapie
zahrnúť aj partnerov, členov rodiny, ako aj zamerať sa tiež na terapeutický tím, ktorý sa
pohybuje okolo pacienta (Pinching, 1989). Pri farmakologickej liečbe je Ilotrebné začať
s nižšími dávkami medikamentov a tieto len pomaly zvyšovať. Lepšie je voliť lieky
s minimálnymi anticholinergnými efektmi, pri ktorých menej riskujeme vznik delíria a
v neposlednej miere aj nežiadúceho nadmerného vysušovania sliznic. Opatrne treba postu-
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povať aj pri benzodiazepínoch pre vysoké riziko náchylnosti k drogovej závislosti u týchto
pacientova pre riziko poškodenia funkcií respiračného traktu, najmä u pacientov s pneumocystovou pneumóniou, čo je jedna znajčastejších oportunných infekcií pri AIDS
(Cohen, 1990; Leukefeld, 1989).

Suicídiá v súvislosti s infekciou HIV

Existujú dva hlavné spôsoby suicidálnej aktivity asociovanej s infekciou HIV a chorobou AIDS: 1. aktívna samovražda (intoxikácia liekmi a na druhom mieste skok z výšky,
najmä u hospitalizovaných pacientov) a 2. pasívna samovražda (neodpovedanie na medicínske aktivity, odmietanie liečby apod., keď sa zjavia príznaky choroby). Okrem týchto
je nutné spomenúť v tejto súvislosti aj tie prípady, kedy sa neinfikovaná osoba pokúša
nakaziť virusom HIV a takto realizovať suicídium (Maj, 1990). Klinické skúsenosti ukazujú, že aj keď sa suicidálne myšlienky a plány u postihnutej osoby neprejavia otvorene,
najvyššie riziko suicidálnej aktivity predstavujú sociálne a kultúrne izolovaní a depresívni
pacienti, a to najmä v priebehu iniciálneho šoku po oznámení diagnózy, najmä keď nie je
dostupná následná podpora a poradenstvo. Marzuk a kol. (1988) uvádza relatívne riziko
suicídia u mužov s AIDS vo veku od 20 do 59 rokov 36,3-krát vyššie ako u rovnako starých
mužov bez tejto diagnózy a 66, 15-krát vyššie ako v celej populácii (štúdia bola realizovaná
v New Yorku). Niekoľkí autori sa tiež zaoberali psychosociálnymi faktormi, ktoré môžu
provokovať pokus o suicídium u AIDS pacientov. Patria k nim najmä mnohopočetné
sociálne stresy, sociálna izolácia, vylúčenie z rodiny, strata priateľov a práce, často strata
partnerov kvôli chorobe, dlhodobá závislosť, najmä abúzu s tvrdých drog, terminálne štádium choroby s bolesťou, zohyzdenim, prežívanie seba samého ako obete, odmietanie pomoci ako ústredná obrana a iní. K ďalším rizikovým faktorom patria súčasne prítomné
psychické poruchy najmä depresia, predošlá anamnéza psychiatrických porúch a porúch
osobnosti (Marzuk, 1988; Miller, Riccio, 1990). Zo znalosti uvedených rizikových faktorov
potom vyplývajú aj možnosti prevencie realizácie prípadných suicidálnych myšlienok
u postihnutých zo strany zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, ale najmä rodiny a priateľov
pacientov (Coxon, 1989).
MUDr. M. Králová

NEKTERÉ PROBLÉMY PREVENCE ABÚZU
ALKOHOLU A OSTATNÍCH DROG*
Již radu let je bežným požadavkern ve svete vypracovávat programy prevence sloužící
k omezení škod zpusobených abúzem alkoholu a ostatních drog na minimum.
Nedostatek informací
Klíčovým problémem tvorby národních strategií prq prevenci abúzu návykových látek
je nedostatek informací o podstate a rozsahu problému. Učinnou prevenci bez dostatečných
informací nelze ani plánovat ani provádet.
>4< Predneseno na seminári Svetové zdravotnické organizace - regionálního úfadu pro Evropu,
v Praze dne 20. 5. 1992
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