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AIDS'li hastaların çoğunluğu homoseksüel erkekler ve intravenöz drog kullan ıcılaridır. HIV ile enfekte ki şilerde uyum bozuklukları , depresif bozukluklar, anksiyete bozukluklar ı , kişilik bozukluklar ı , bipolar bozukluk, uyku bozukluklar ı , alkol-madde
kötüye kullan ım bozuklu ğu, deliryum, demans ve psikoz şeklinde ço ğu psikiyatrik sendrom gözlenebilmektedir. HIV, f ırsatçı
enfeksiyonlar, anti-HIV tedavileri ve HIV hastal ığındaki psikososyal stres etmenleri tüm hastalık seyri boyunca psikiyatrik
morbiditeye yol açar. Demans ya da bili şsel bozuklu ğun hafif şekilleri HIV enfeksiyonunun önemli sonuçlar ı olan önemli görünümlerinden biridir. Erken belirlenmesi ve tedavisi hastalığın ilerleyişini önlemede asaldır. Bitkinlik ve depresyon belirtileri HIV enfeksiyonunda yayg ın olarak görülmektedir. HIV ile ya şamakta olan kişilerde depresyon hayat kalitesine belirgin
etkiler yapmakta, HIV hastal ığının ilerlemesi, kötü anti-HIV tedavi uyumu ve intihar riski sebebiyle önemlidir. Ki şilik bozuklukları HIV pozitif ki şilerde yayg ın olarak gözlenebilmektedir. Anksiyete belirtileri belirgin stres alt ında bu hasta grubunda
yayg ın olarak gözlenmekte olup, major anksiyete bozukluklar ı genel nüfusla ayn ı sıklıkta gözlenmektedir. Alkol ve madde kullanım bozukluklar ı HIV riski olan bireylerde yayg ın görülmektedir. Psikiyatrik bozukluklar s ıklıkta HIV enfeksiyonu ve tedavisinden önce gelmektedir, enfeksiyon ve tedaviden ba ğıms ızdır. AIDS hastaları yüksek suisid oranlarına sahiptir. intihar riski olan hastalar, bu riski taşıyan diğer hastalar gibi psikolojik ve sosyal destek gerektirirler.
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ABSTRACT

Psychiatric Disorders Among Patients with HIV Infection

Most of the patients with AIDS are homosexual men or intravenous drug users. HIV infected individuals are subject to the full
Tange of psychiatric syndromes including adjusment disorders, depressive disorders, anxiety disorders, personality disorders, bipolar disorders, sleep disorders, alcohol-substance related disorders, delirium, dementia and psychosec. HIV, opportunistic infections, anti-HIV medications, and the psychosocial stress of HIV illness cause substantial psychiatric morbidity over the course of illness. Dementia or milder forms of cognitive impairment are important manifestations of HIV infection with important
consequences. Early detection and treatment is essential to prevent progression. Fatigue and depressive Symptoms are common
in HIV -infection. Depression has a significant impact on the quality of life of persons living with HIV and is associated with HIV
disease progression and mortality, either poor adherence with antiretroviral regiments or risk for suicide. Personality disorder
is also common in the HIV- positive population. Symptoms of anxiety are very common in this patient population under substantial stress, while major anxiety disorders appear to occur with the same frequency as in the general population. Alcohol and
substance abuse disorders are common in individuals across HIV risk factors. Psychiatric disorders often predate and are independent problems that interact with HIV infection and treatment. Patients with AIDS have an elevated rate of suicide. This suicidal patients require the same psychological and social Support as other persons at risk for suicide.
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HIV bir retrovirustur. Genetik materyeli RNA
içinde kodlanmıştı r. Retrovirus T4 lenfositleri
üzerindeki CD4 molekülüne ba ğlanır. Reverse
transkriptaz enzimi ile evsahibi hücre DNA's ına
birleş erek kopya edilir. CD4 ya da T4 hücreleri
olarak bilinen lenfositler üzerindeki etkisi as ıl
yıkıcı etkilerinden sorumludur. Bu da hücresel
kaynaklı immünitenin yıkımı ve genel immünite düzeninin bozulmas ı sonucunda enfeksiyonlar ve neoplazmalar geli şimine yol açar. HIV sinir sistemine enfeksiyonun ilk saatlerinde girer
ve tüm enfeksiyon boyunca varl ığını sürdürür.
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Tablo 1. HIV nörodavrani şsal bozukluk erken belirtileri.
Bilişsel

Affektif/davran ışsal

Bellek boz.

Apati

Konsantrasyon/dikkat boz.

Deprese mood

Dil anlama sorunu

Anksiyete

Kavramsallaştırma zorluklan

Hafif ajitasyon

Sorun çözme zorluklar ı

Hafif disinhibisyon

Visuospatial yap ılandırma eksiklikleri

Halüsinasyon ya da
yanlış algılar

Motor yavaşlama ya da koordinasyonda
bozulma
Düşünsel takiple ilgili bozukluklar
Hafif frontal lob semptomlaa
El yazısı ve ince motor kontrol zorluklan

Tablo 2. HIV nörodavran ışsal bozukluk geç belirtileri.
Bilişsel

Affektif /davran ışsal

Çoğul bili şsel alanları etkileyen

Ağır davranışsal disinhibisyon

a

HIV enfeksiyonunda virusa kar şı antikorlar temastan 3. ayda görülmeye ba şlanır. Başlangıçta
serokonversiyon a şamasında % 30 olguda nezle
benzeri durum gözlenmektedir. Uzun y ıllar
asemptomatik kal ır. AIDS'i tan ımlayan
enfeksiyonlar ve neoplazmalar öncesinde ço ğu
olguda ısrarlı yaygı n lenfadenopatiler belirir.
Batı toplumlarında tanıya en çok götüren durumlar Pneumocystis carini pnömonisi, tüberküloz, candidiazis, oral hairy lökoplaki ve Kaposi
sarkomudur.

ağır demans

Manik belirtiler

Ağır frontal lob semptomlar

Sannlar

Ağır psikomotor yava şlama

Ağır ajitasyon

Yoğun distraktibilite

Ağır varsanılar

Yönelim bozukluğu

Paranoid düşünce
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Hİ V enfeksiyonu ve AIDS 'e yönelik psikolojik
tepkiler kanser ve hayati tehdit arz eden hastalıkları olan hastalarda gözlenenlere k ısmen benzemektedir. Bununla birlikte e şcinsellik ve
madde kötüye kullan ımı ve toplumun hastal ığın
bulaşma korkusu gibi baz ı özgün psikososyal
boyutlara da bulunmaktadır (35). HIV enfeksiyonu olan çoğu kişi ailesel, toplumsal ve mesleki
red yaşamakta ve baz ıları hastalığı hak ettiği ve
şu anki hallerinin geçmi şteki günahlan-suçlannin kanıtı şeklinde hissetmektedirler (44)
HIV'de Uyum Bozuklukları
Ayaktan tedavi hizmeti alan AIDS hastalar ının
% 29-69'u psikiyatrik de ğerlendirme sonucu
uyum bozukluğu tanısı almıştır (48,65)• Hastalı150

Ağır depresyon ve /veya intihar riski

ğın gidişi sırasında, HIV serolojik testi (51 ), serolojik durumun cinsel ileti şimdeki eş ya da arkadaşlara açıklanması, AIDS tanımlayıcı durumun tanısı, antiretroviral tedavinin ba şlanması,
hastalık ve belirtilerin ilerlemesi şeklinde uyum
bozukluğunu tetikleyen pek çok kriz noktas ıyla
karşılaşılabilir (45). Pozitif test sonucu ile kar şılaşma sonras ı disforiye rastlanabilirken ( 11 ),
hızlı bir şekilde ve belirgin depresyon geli ştirmeden uyum sağlanabildiği de gözlenmiştir (51)
İkinci eksen bozukluklara kötü psikolojik uyum
riskini arttırabilmektedirler (50). Sosyal destek,
hastanın kendi destek alg ısı ve kişiler arası bağlantılar HIV hastal ığına uyumu etkilemektedir
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(49).Yüksek suisidal dü şüncenin, yüksek umutsuzluk ve dü şük mücadeleci ruhla kendini gösteren zay ıf baş etme ile bağlantılı olduğu, bunun
HIV ile ilgili hastalık faktörleri ve ki şilik karakteristiklerinden bağımsız olduğu bildirilmiştir (32).
HIV'de Depresyon

Hem asemptomatik HIV ile enfekte, hem de
enfekte olmayan homoseksüel erkek hastalar ın
yaklaşık 1/3'ünde hayat boyu öyküsünde MD
belirlenmiş , bu da HIV ile enfekte homoseksüel
hastaların çoğunun MD geliştirme aç ısından
yüksek riskte olduğunu göstermi ştir (1,64)
New York'ta ya şayan kişilik bozukluğu olan
HIV (+) eşcinsel erkeklerin ki şilik bozukluğu
olmayanlara göre HAM-D'de daha yüksek puanlar aldıkları saptanm ıştır (30). HIV ile ilgili fiziksel belirtilerin şiddetinin HAM-D ve BDI bütünsel puanları ile orantılı olduğu görülmüştür

a

HIV enfeksiyonunda hayat boyu depresyon prevalansı % 26 oranında bulunmuştur (36)
HIV/AIDS hastalığında depresyon prevalans ı %
22-45 aras ında bulunmuştur (8). HIV/AIDS hastalarında depresyonun gelişimi, için risk etmenleri aras ında depresyon öyküsünün olmas ı, erkek eşcinselliği, kadın cinsiyeti, damar yoluyla
madde kullanımı ve çoğul HIV tedavisi olarak
sayılmaktadır (36). HIV ile enfekte hastalarda i şsizlik (26), düşük eğitim düzeyi (5), çözümlenmemiş yas ve ço ğul kayıplar (23 ), duygu-durum
bozukluğu öyküsü (2) MD ile ilişkili psikososyal
etmenler olarak gösterilmi ştir.

ortak duygusal ve davranışsal tepkilerin oluşumu (kişilerarası ilişkilere ilginin kaybı, önceki
riskli ilişkilere yönelik suçlu hissetme, ölümü
düşünme gibi) sebebiyle zordur (37).

(51)
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Yataklı tedavi gören HIV/AIDS tan ısı alan hastalann, konsültasyon-liyezon psikiyatristlerince
% 1,4-15 oranında majör depresyon tanısı aldığı
(4,48) ayaktan tedavi için ba şvuran hastalar ın %
8-33'ü psikiyatrik de ğerlendirmeye yönlendirildiği (48) gözlenmiştir. Asemptomatik HIV ile
enfekte hastaların % 18'inde ve enfekte olmayan homoseksüel erkeklerin % 9'unda de ğerlendirme öncesindeki 6 ayda DSM-III ölçütlerine
göre MD atağına rastlanm ıştır ( 1 ).
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HIV enfeksiyonunda depresyon belirtileri ya da
bozukluğunun geli şimini açıklamada çe şitli etmenler ön plana ç ıkmaktadır. Bunlardan ilki
enfeksiyonun tan ısının psikolojik etkisi, fiziksel
belirtilerin başlaması, hastalığın ve yeti yitirici
belirtilerin ilerlemesi ve en önemlisi bunların
genç yaşta geli şip, ailesel, toplumsal ve mesleki
red yaşantıları ile karşılaşılma durumu olu şturmasıdır (35). Diğeri ise, virusun nörotropizmi ile
(bazal ganglia, talamus, beyin sap ı çekirdekleri
gibi) derin gri yap ılarda nöropatolojik de ğişimler oluşturarak duygu-durum ve motivasyon bozukluklarına yol açabilmesidir (53)

HIV enfeksiyonunda depresyonu soru şturmak
enfeksiyonda ve depresyondaki ortak fiziksel
belirtilerin (bitkinlik, i ştah ve uykudaki azalma
HIV enfeksiyonunun fiziksel belirtileri olabilir),
ortak bilişsel belirtilerin (psikomotor yava şlama, unutkanlık ve konsantrasyon zorluklar ı) ile

Toplum çalışmalarında HIV hastal ığı erken dönemlerinde homoseksüel/biseksüel erkeklerde
MD oranı % 4-18 oranındayken (1,8,64) damar
yoluyla madde kullanan HIV hastalarında % 935 oranında bulunmuştur (34). Homo/biseksüel
erkeklerin (1,64) ve damar yoluyla madde kullananlann (34) da içinde olduğu HIV riskinin yüksek olduğu gruplarda premorbid MD riski de
yüksektir. HIV ile enfekte homoseksüel erkeklerde depresyonun hayat boyu prevalans ı yüksek (% 30,3) bulunmu ştur, bunların çoğunun
151
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HIV enfeksiyonu öncesinde duygu-durum bozukluğu tanısı aldığı saptanmıştır ( 1). Düşük antikolinerjik etkili trisiklik antidepresanlar, yüksek olanlara göre bili şsel bozulmalara daha az
yol açmaları , daha az deliryum riski ve mukoz
membran kuruluğ una daha az yol açmaları sebebiyle yeğlenebilirler (21).
Serum testesteron düzeyinin dü şüklüğ ü depresif
belirtilere yol aç ıp, tedaviye direnç olu şturabil-

nın prevalans ı % 2 (64)- % 18 ( 1 ) arasında; semptomatik ama AIDS tan ımlayıcı lezyonu olmayan
hastalarda % 38 ve AIDS hastalar ında % 27 oranında ( 1 ) gözlenmi ştir. Ayaktan HIV tedavi kliniğine başvuran kadınlarda % 42 oran ında
TSSB ölçütlerinin kar şılandığı gözlenmiştir (39).
HIV hastalarında TSSB varlığı ile birlikte immun işlevselliğin daha olumsuz etkilenmesi (33);
ağrıda subjektif art ış (60) gibi çeşitli zorluklar
belirlenmiştir. TSSB, dü şük HIV tedavi uyumu
ile ilişkili bulunmuştur (12).

Uyku Bozuklukları
Uyku yakınmaları HIV hastalarinin % 80'e kadarında gözlenebilmektedir (52). Uyku yapısındaki bu değişim HIV'nin MSS enfeksiyonu ya
da HIV enfeksiyonuna vücudun immun yan ıtının bir parças ı olarak salınan tumor, nekroz faktörü-oc gibi inflamasyon faktörlerine ikincil olarak olu şabilmektedir ( 15). Majör depresyon, deliryum, psikoz, madde ba ğımlılığı bozuklukları
ve ağrı bozuklukları gibi diğer psikiyatrik bozukluklar da uyku yak ınmalarına sebep olabilmektedir (52). Etyolojiye bağlı olarak mirtazepin ( 18) ya da atipik nöroleptikler tedavide kullanılabilir. Benzodiazepinler ve antihistaminikler deliryum riski sebebiyle kullan ılmamalıdır
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mektedir. Testesteron tedavisi ile duygu-durumda iyileş me gözlenebilmektedir (54). Adrenal
steroid dehidroepiandrosteronun anabolik ve androjenik parametrelerde oldu ğu kadar duygudurumu iyileş tirmede de umut verdi ği, MD hastalarının % 79'unda antidepresan tedavi ile kar şilaştırılabilir duygu durum iyile şmesi gözlenmi ştir (55 ). Mono amino oksidaz inhibitörleri (21),
serotonin geri al ım inhibitörleri (22), venlafaksin
(19) metilfenidat ya da dekstroamfetamin gibi
psikostimulanlar (21 ) etkili bulunmuştur. Mirtazepin HIV hastalarında kilo alımına yol açmas ı
ve bulantıyı azaltmas ı sebebiyle faydal ı olabilen
etkili bir antidepresand ır (21 ). Psikostimulanların özellikle bitkinlik, bili şsel bozukluğu ya da
depresyon ve demans ı olan HIV ile enfekte hastalarda etkili bulunmu ştur (21 ). Antiretroviral ve
SSRI tedavisi alan HIV hastalar ının serotonin
sendromu geli ş tirme risklerinin yüksek olabildiği ş eklinde klinik gözlemler bulunmaktad ır.
Proteaz inhibitörleri ve revers transkriptaz inhibitörleri CYP 450 enzimlerinin aktivitesini azaltarak, serotonin geri al ım inhibitörlerinin metabolizmas ını bozabilmektedir ( 17).

Bak ım, Özçelik, Karamustafal ıoğlu

(63)

AZT, didanosine, abacavir ve efavirenz gibi
HIV hastal ığı tedavisinde kullan ılan ilaçlar da
uyku bozuklukları yapabilir (25).
HIV ve Kişilik Bozukluklar ı

HIV'de Anksiyete Bozukluklar ı
HIV antikor testi, tan ı ve tedavi a şamasında,
özellikle daha önceden anksiyete bozukluklar ı
varlığında anksiyete belirtileri olu şabilmektedir
(45) Toplum çalışmaları nda HIV ile enfekte,
asemptomatik ki ş ilerde anksiyete bozuklukları152

HIV ile enfekte ki şilerde ki şilik bozukluğu prevalansı %19-36 oranında ve HIV enfeksiyon riski olanlarda %15-20 aras ında saptanm ıştır
(28,30,50) Asemptomatik HIV (+) ve HIV(-) homoseksüel erkeklerin kar şılaştırıldığı bir çalışmada HIV(+) grupta % 33; kontrol grubunda
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dovudinein maniyi tetikleyebildi ği gözlenmiş ,
tedavide lityum etkili bulunmuştur (46). Hastalarda ensefalopatiye dek varabilen lityum toksisitesi, normal terapötik kan düzeylerine ra ğmen
oluşabilmektedir (61 ). Lityum ve haloperidole
yanıtsız olabilen ya da tolere edemeyen MR bulgularının gözlendiği olgularda antikonvülsanlara yanıt alınabilmekte, divalproat sodyum etkili
olup, iyi tolere edilmektedir (24). Karbamazepin
ve fenitoin P450 enzimleri indükleyicisi olduklarından ve antiretrovirallerin dü şük terapötik
düzeylerine yol açabilece ğinden dolayı dikkatle
kullanılmalıdır. Karbamazepin CYP 3A4 enzim
indüktörü olduğundan,AIDS tedavisinde kullanılan indinavir gibi proteaz inhibitörlerinin (27)
ve delavirdine gibi non-nukleozid revers transkriptaz inhibitörlerinin metabolizmas ını arttırır
(62)

a

% 15 oranında kişilik bozukluğuna rastlanm ıştır. Kişilik bozukluğu olanların daha yüksek
oranda duygu-durum bozuklu ğu gösterdi ği,
AIDS tehdidi ile başetmede daha çok yads ıma
ve çaresizli ği kullandıkları ve daha çok toplumsal çatışma yaşadıkları belirlenmiştir (50). HIV
ve II. eksen tan ısı birlikteliğinin hastal ığı bulaştırmada bir etmen olabilece ği düşünülmüştür
(28,50). HIV varlığı ile kişilik bozukluğu DSMIIIR ölçütlerine göre daha yüksek düzeyde I. eksen bozuklu ğu varlığının belirleyicilerindendir
(30) İki çalışmada "atipik" ki şilik bozukluğuna
olguların üçte biri ( 30) ile yarısında (50) rastlanmıştır. Olguların yarıya yakınında DSM-IIIR'ye göre bir ki şilik bozukluğu kümesine ek
olarak ayn ı anda bir diğer kümeye daha rastlanmıştır. Yapılandırılmış görüşme sonras ı HIV
pozitif hastalarda serolojik durumunu bilenlerde
% 30; bilmeyenlerde % 36,6 oran ında, en s ık %
18 antisosyal tip olmak üzere ki şilik bozukluğuna rastlanılmıştır (28).
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HIV'de Deliryum ve Demansiyel Bozukluk

HIV'de Bipolar Bozukluk
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HIV hastal ığında mani prevalans ı % 9'a dek
oranlarda (3) rastlanmaktadır. Akut mani HIV
hastalığında premorbid bipolar bozukluk; HIV
kökenli beyin lezyonlan, fırsatç ı enfeksiyonlar
ya da AIDS ile ilgili neoplazmalar ya da tedaviler ile ilişkili olabilir (46). HIV ile ilgili maninin
tetikleyicileri aras ında HIV demansı (24,59), Toxoplazmosis serebriti ya da cryptococcal menejiti gibi fırsatç ı enfeksiyonlar, non-Hodgkin lenfomadan kaynaklanan MSS fırsatç ı tümörleri
(24) sayılabilir. Mani ile bilişsel bozulmanın gelişimi ya da künt beyin travmas ı aras ında kuvvetli ilişki gözlenmiştir (46). İrritabilite ve hipomani epizodları HIV demansı ile birlikte gözlenebilir (59). HIV hastalığının erken aşamalarında
manik sendrom geli ştirenlerde duygudurum bozukluklarına ait öz ya da soygeçmi ş öyküsüne
rastlanmakta, anti-HIV tedavisi ajanlar ından Zi-

Deliryum daha çok yatakl ı tedavideki AIDS
hastalarında gözlenen bir nöropsikiyatrik komplikasyondur (4). HIV'de narkotikler, benzodiazepinler, antikolinerjikler, antihistaminikler ve
steroidlerin kullan ımı deliryuma yol açabilmektedir (63). Deliryumu kontrolde yüksek potensli
nöroleptiklerin kullanımı artan bir kabul görmektedir (20,21)
HIV demansı subkortikal ve frontostriatal beyin
yapılarını etkileyen subkortikal demans tipidir
(7). Demans HIV (+) hastaların % 30 kadarında
bildirilmekte, hastalığın gidişinde erken aşamada gözlenebilmekte, suisid riskini artt ırarak, antiviral tedaviyi uyumu bask ılayabilmektedir (38).
Güçlü antiretroviral tedavilerin kullan ılabildiği
Ocak 1996-Mart 1998 tarihleri aras ında HIV demans insidansı binde 10,1'e dü şmüştür (57).
HIV'e bağlı demans psikomotor ve bilgi i şleme
hızı, verbal bellek, ö ğrenme becerisi ve ince
motor i şlevsellik ile geç dönemde kortikal
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semptomlardan afazi, apraksi ve agnosi gibi yürütücü i şlevlerde azalma ile kendini göstermektedir. İleri aş amada ataksi, spastisite, kas tonüsü
artışı ve inkontinens geli şebilmektedir ( 38). Demans gelişimi için risk etmenleri aras ında ileri
yaş (9,29,42) kadın cinsiyetinden olmak (9 HIV
ile ilişkili tıbbi belirtiler, dü şük hemoglobin düzeyi, vücut kitle indeksi dü şüklüğü, yüksek
plasma viral yükü (42), B12 vitamini eksikli ği
(32), düşük CD4 hücre sayısı ( 10)
ve intavenöz
drog kullanımı (9 sayılmaktadır. Hastal ığın hızlı gidişinin belirleyicileri aras ında drog kötüye
kullanımı, tanı esnasında CD4 düzeyi azlığı ve
MSS aktivasyonunun göstergelerinden olan
makrofaj aktivasyonunun art ışı (6 olarak gözlenmi ştir. 15 yaş altındaki gençlerde (% 13) ve
75 yaş üstündeki ileri ya şlarda (% 19) ensefalopati gözlenebilmektedir (29).
),

)

HIV'de Alkol ve Madde Kullan ım Bozuklukları
Yataklı tedavi görürken psikiyatrik konsültasyon istenen HIV/AIDS hastalar ında madde ile
ilgili bozuklukların prevalans ı % 35-% 63 arasında bulunmuştur (4,47 ). DSM-III-R ölçütlerine
göre SCID kullan ılarak HIV(+) ve (-) e şcinsel
erkeklerde hayatboyu alkol kötüye kullan ımı ya
da bağımlılığı prevalanslann ı % 41 ve % 30 olarak belirlemi şlerdir (64 Ayaktan tedavi görürken psikiyatrik konsültasyon istenen HIV/AIDS
hastalarında madde ile ilgili bozukluklar ın prevalansı % 42-% 45 aras ında bulunmuştur (48).
İnjeksiyon-di şi madde ile ilişkili bozuklukların
HIV hastal ığı olan eşcinsel ya da biseksüeller
erkeklerdeki oran ı % 2-11 aras ında bulunmuştur
(1,8,64). Damar yoluyla madde kullan ıcılarının
AIDS riski altında olduklarını bildiği, yarıya yakınının AIDS'e maruz kaldığını düşündüğü, yarısının da AIDS tarama testi yapt ırmak için hastaneye başvurup, bazı alışkanlıklarını değiştirdiği gözlenmiştir. Hastaların % 32'si madde kullanım tarzlarını değiştirmeyi düşünmemekte, %
48 hastanın enjektör sterilitesine önem vermediği belirlenmi ştir (31)
).
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inhibitörleri ve di ğer antiretroviral tedavileri
alanlara güvenle verilebilmektedir.

a

)

Bak ım, Özçelik, Karamustafal ıoğlu

pe

Seroprevalans çal ışmalannda kronik ve ısrarlı
mental bozukluklar % 5-% 22,9 oran ında ve genel toplumdan daha yüksek gözlenmektedir (13)
HIV ve yeni ba şlangıçlı psikoz olgularının %
100'ünde sanrı ve % 90' ında varsanı, % 65'inde
kı smi duygu-durum belirtileri bildirilmiştir (58).
HIV-1 ile enfekte hastalarda yeni ba şlangıçlı
psikoz prevalans ı % 3,7 bulunmu ş, bunlar psikotik olmayanlarla karşılaştırıldığında sıklıkla
geçmiş psikiyatrik öyküye, antiretroviral terapi
yokluğuna ve daha dü şük bütünsel bili şsel işlevselliğe rastlanmıştır ( 16). HIV(+) hastalar s ıklıkla nöroleptiklerin etkilerine duyarl ıdırlar ve diğer hastalara göre daha dü şük doz gerektirirler
(20). P450 3A4 ketiyapin, klozapin, ziprasidon
ve sertindol metabolizmas ında önemli bir yer
tutar. Anti-HIV tedavide Proteaz inhibitörleri bu
enzimin güçlü inhibitörü olduğundan, bu tedaviyi alan hastalarda bu antipsikotiklerin dozu azaltılmal ıdır. Nöroleptiklerin ço ğu birincil olarak
P450 2D6 ile metabolize edilmekte ve proteaz
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HIV'de İntihar
New York kenti sakini AIDS'li erkeklerde intihar oran ı yılda 100 bin ki şide 680'ken; 20-59
yaş aras ı AIDS olmayan grupta 100 binde 18
olarak bulunmu ştur (41 ). AIDS'li hastalardaki
intihar oran ının, AIDS tan ısı almayan ki şilere
göre 36 kat daha yüksek oldu ğu belirlenmiştir
(40). AIDS tan ısı alan hastalar, HIV(+) AIDS geliştirmemi ş hastalara göre daha az intihara e ğilim oranı göstermektedir (43 ). Toplumun bakış
açısının değişmesi ve tedavideki geli şmeler sonucunda daha umutlu bir alg ılamanın olmas ı se-
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bebiyle intihar oranlar ında düşme belirlenmektedir. Bu risk yeni çalışmalarla genel toplumun
iki katı düzeyinde gözükmektedir ( 14). 19891992 arasında HIV(-) ve HIV (+) e şcinsel/biseksüel erkekler aras ında hayat boyu intihar giri şim
oranları % 29,1 ve % 21,4 olarak bulunmu ştur
(32). HIV ile enfekte intihar giri şiminde bulunan
askeri personel üzerinde yap ılan bir çalışmada
intihar için risk etmenleri aras ında, kişilerin
% 44'ünde giri şim sırasında alkol kullandığı,
% 44'ünün HIV (+) test sonucu al ındığı tarihin
ilk altı ayı içinde girişim gerçekleştirdiği, % 22'sinin ikinci bir intihar giri şiminde bulunduğu,
bunların hepsinin ilk giri şimin altıncı ayı içinde
olduğu saptanmıştır (56). Hastalığın gidişindeki
belirsizlik, tan ıyla ilgili anksiyete ( 40), yas ve
kayıp yaşantısı intihar dü şüncesine katkıda bulunabilir (48). İntihar dü şüncesi, ümitsizliğin
fazlalığı, AIDS tanılarının fazlalığı, daha az mücadeleci ruh ile ili şkili bulunmuştur. Yüksek intihar fikir skorları, var olan depresyon ve anksiyete bozukluğu tanıları ile birlikte bulunmuştur
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