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Der er som bekendt sket enorme fremskridt i  den medicinske behandling af 
HIV-smittede personer i en sådan grad, at disse personer nu langt sjældnere 
udvikler egentlig AIDS og endnu sjældnere dør af det.
Den  moderne  og  effektive  medicinske  HIV-behandling  kaldes  høj-aktiv 
antiretroviral  terapi  (HAART),  og  denne  behandling  redder  umiskendeligt 
masser af menneskeliv i disse år. Men trods en optimal behandling med HAART, 
er der dog stor forskel  på hvor godt denne behandling virker på forskellige 
patienter. Effekten af behandlingen kan således dels aflæses af patienternes 
velbefindende, der bestemt ikke altid er så godt som man kunne ønske, men 
man kan også aflæse effekten af behandlingen mere præcist ved et mål for 
den såkaldte HIV-virus belastning. Det vil kort sagt sige et mål for mængden af 
HIV-virus i blodet hos patienterne. Hos mange HIV-patienter virker HAART så 
godt, at deres HIV-virusmængde ser ud til at være meget lav og konstant lav, 
men  hos  andre  patienter  ser  man  trods  helt  samme behandling  en  meget 
større HIV-virusbelastning, og et dårligere alment befindende. 
Der kan selvfølgelig være rent biologiske - og endnu ukendte – årsager til disse 
forskelle  i  behandlingsresultatet  efter  HAART  for  HIV-patienter,  men  flere 
forskere har nu foreslået, at der også kan være psykiske årsager på spil. Man 
ved nemlig dels, at HIV-patienter mindst dobbelt så ofte som andre udvikler 
svære depressioner som følge af den viden de har om deres sygdom og de 
belastninger den medfører, og da man yderligere ved, at depressioner ofte er 
forbundet  med  øget  produktion  af  stresshormonet  kortisol,  der  svækker 
immunsystemet, så er det bestemt muligt, at en høj grad af depressivitet hos 
nogle HIV-patienter svækker deres eget immunsystem så meget udover den 
svækkelse, der følger af HIV-infektionen, at det også giver et dårligere resultat 
af behandlingen med HAART. 
Hvis denne antagelse er korrekt, skulle det principielt være muligt at forbedre 
resultatet  af  HAART  for  flere  HIV-patienter  ved  at  tilføje  en  psykologisk 
behandling, der specielt forebygger risikoen for depression hos disse patienter. 
For  at  teste  denne hypotese,  har  en stor  amerikansk forskergruppe med ni 
læger og psykologer behandlet halvdelen af 130 mænd med HIV med både 
HAART og kognitiv adfærdsterapi mod depression, mens den anden halvdel af 
de 130 patienter kun fik HAART.
Den psykologiske behandling i den førstnævnte gruppe var som nævnt af typen 
kognitiv  adfærdsterapi,  der  tidligere  er  fundet  at  være  den  mest  effektiv 
psykologiske behandlingsmetode overfor depressive tilstande. I dette tilfælde 
strakte behandlingen sig blot over ti uger med en times kognitiv adfærdsterapi 
om ugen.
Femten  måneder  senere  fandt  man  som  ventet  en  lavere  forekomst  af 
depressive  symptomer  i  gruppen,  der  havde  fået  både  terapi  og  HAART 
sammenlignet med gruppen, der havde kun havde fået HAART, men nok så 
slående fandt man også en ganske stor forskel i det tidligere omtalte mål for 
HIV-virusbelastning i de to grupper. Mens gruppen, der kun fik HAART, havde en 
temmelig konstant HIV-virusbelastning i  løbet af de femten måneder,  endda 



med en stigende tendens, fandt man i gruppen, der havde fået både terapi og 
HAART en ganske stor jævnt faldende tendens i HIV-virusbelastningen over de 
femten måneder; altså et fald, der fortsatte længe efter afslutningen på den 
psykologiske hjælp mod depression. 
Da det ved nærmere statistiske analyser oven i købet kunne påvises, at det 
største  fald  i  HIV-virusbelastningen  var  forekommet  hos  de,  der  havde  fået 
bedst  hjælp  af  den psykologiske  terapi,  og  altså  havde  opnået  den største 
nedgang i depressivitet efter de ti ugers psykoterapi, er forskerne ikke i tvivl 
om,  at  kognitiv  adfærdsterapi  for  fremtiden  kan  være  et  særdeles  nyttigt 
supplement  til  den  rent  medicinske  HAART  behandling,  ikke  blot  af 
psykologiske  grunde,  men  også  fordi  det  tilsyneladende  øger  på  den  rent 
medicinske effekt af HAART.
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