
Poruchy chování způsobené frontotemporální
demencí (FTD) jsou obtížně léčitelné. Serotoni-
nový systém souvisí s frontálními laloky, jejichž
degenerace přispívá k FTD. Trazodon zvyšuje
extracelulární hladiny serotoninu ve frontální
kůře. Autoři (pracoviště Lille ve Francii a Die-
gem a Roeslare v Belgii) zkoumali účinek
trazodonu v náhodné, dvojitě slepé, placebem
kontrolované a zkřížené studii. Došlo k signifi-
kantnímu poklesu celkového skóre škály Neu-
ropsychiatry Inventory (NPI) s trazodonem
(p=0,028) u 26 hodnotitelných pacientů. Pokles

skóre o více než 50 % na NPI byl pozorován u 10
pacientů na trazodonu. Toto zlepšení bylo hlavně
podloženo zlepšením ve 4 položkách uvedené
škály (vznětlivost, neklid, depresívní příznaky
a poruchy příjmu potravy). Nedošlo ke změnám
výsledků testu Mini-Mental State Examination.
Trazodon byl dobře snášen. Předběžné výsledky
v této první placebem kontrolované studii nazna-
čují, že trazodon je účinná léčba behaviorálních
příznaků FTD.
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Spoluprací našeho předního gerontologa a zdravotní sestry vznikla příruč-
ka seznamující s problematikou stáří a geriatrické péče v rozsahu znalostí
a dovedností potřebných jak pro nelékařské profese ve zdravotnictví a pra-
covníky pečovatelských služeb, ústavů sociální péče, domovů důchodců,
hospicových zařízení ap., tak i pro všechny ostatní, kteří o seniory pečují
či se s nimi dostávají do styku v běžném životě. Součástí textu jsou mj.
zásady pro komunikaci s pacienty se zdravotním postižením.
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