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Z domova

Elektřinou proti schizofrenii
Nová bezbolestná léčebná
metoda by mohla pomoci
pacientům s duševní chorobou.

P

ostihnout může kohokoli.
Statisticky pak zasáhne jednoho člověka ze sta, nejčastěji ve věku od 18 do 30 let.
Schizofrenie je vážným
duševním onemocněním a rozvinout se může už během dospívání.
Je to nemoc, kterou lze asi u třetiny nemocných vyléčit. Zbylí pacienti se ale bohužel s příznaky potýkají
doživotně a musejí užívat léky.
V posledních letech ale vědci
zkoumají, zda by bylo možné některé z příznaků schizofrenie ovlivnit
elektromagnetickými impulzy, takzvanou „metodou transkraniální
magnetické stimulace“. Ta je bezbolestná a v praxi už je asi 15 let uznanou terapií při léčbě deprese.
U schizofrenie se ale výsledky dosavadních studií rozcházejí.
Čeští lékaři z Brna a Ostravy proto
zahájili spolupráci se dvěma výzkumnými centry v Německu.
Spustili mezinárodní studii, která
má ambici potvrdit či vyvrátit účinnost této metody v léčbě schizofrenie. Navíc chtějí zmapovat, zda dochází k viditelným, tedy zobrazitelným změnám v aktivitě mozku.
„Pokud se podaří prokázat účinnost alespoň jednoho z protokolů
(částí výzkumu), mohlo by to znamenat naději na zlepšení kvality života přinejmenším části pacientů trpících schizofrenií,“ říká předseda
Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP Libor
Ustohal. Ten je jedním z autorů výzkumu. Jako nadějná se tato šetrná
metoda jeví hlavně při ovlivnění

Bavorsko je
připraveno
léčit 100 Čechů
s koronavirem
PRAHA, MNICHOV Sousední Bavorsko Česku slíbilo poskytnutí sta
lůžek ve svých nemocnicích a možnost překládat pacienty z více zasažených oblastí.
Premiér Andrej Babiš to vyjednal
se svým bavorským protějškem
Markusem Söderem. „Doufáme, že
to nebudeme potřebovat,“ okomentoval jednání Babiš.
Český premiér dodal, že Česko je
připraveno pomoci recipročně.
Podobně se vyjádřil i premiér Bavorska. „Setkali jsme se, abychom
si pomohli a vytvořili něco jako
most, který nám pomůže toto období překonat,“ konstatoval Söder.
V Bavorsku během úterý na koronavirus zemřelo dvacet jedna lidí.
I v Bavorsku byl zaveden lockdown, který ale Söder označil za
„lehký“. Školy a některé podniky
zůstaly otevřené. V Česku je podle
něj lockdown „tvrdý“.
Hranice podle obou státníků zůstanou otevřeny. „V Bavorsku vaše
pendlery velice potřebujeme. V oblasti zdravotnictví i transportu a služeb,“ okomentoval to Söder. Pendleři ale budou jednou týdně muset absolvovat test na koronavirus,
který převezme Bavorsko.
V Německu tento týden začala celostátní karanténa, která potrvá čtyři týdny. Zavřely se restaurace či divadla, naopak obchody, školy a
školky nadále fungují. Markus
Söder je v Německu spíše zastáncem přísných opatření. (vlc)
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takzvaných negativních příznaků.
Negativním příznakem je třeba
oploštění emocí. Nemocný není
schopen prožívat pozitivní ani negativní emoce. Řadí se k nim ale i
takzvaná abulie, kdy se lidé nedokážou přimět k žádné aktivitě.
„Mají problém vstát vůbec z postele, udělat běžnou hygienu, natož jít
do práce a tam vykonávat po nějakou dobu soustředěný výkon. Je to
ale i sociální stažení, kdy nemají zájem o okolní prostředí. Nejsou pak
schopni pracovat a jsou odkázáni
na invalidní důchod,“ vysvětluje
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Pacienti se
schizofrenií v roce
2015.

důsledky Ustohal. Oproti tomu takzvané pozitivní příznaky schizofrenie jako bludy či halucinace se většinou objevují v epizodách. Dají se
proto zvládnout léky, takže lidé
v období bez příznaků fungují docela normálně.

„Ťukání“ na hlavu
Impulzem lékařům k zahájení první mezinárodní studie v této oblasti
byly nejezdnoznačné výsledky
zkoumání z předchozích let. Jejich
závěry se totiž rozcházejí. Teď proto chtějí lékaři udělat opravdu
Pacienti se
komplexní studii.
schizofrenií v roce
„Jde o to, že u TMS záleží na na2017.
stavení řady parametrů. De facto studie, které byly publikovaPacienti se
né, tak téměř každá měla trochu
schizofrenií v roce
jiné parametry, takže jsou obtížně
2019.
porovnatelné,“ vysvětluje Ustohal.
Bez bolesti Elektromagnetická stimulace mozku se už používá při léčbě depresí. Foto: Profimedia
Česko-německá studie je proto
rozdělená do tří fází. První dvě pracují s rozdílným nastavením frekvence stimulace. Třetí je kontrolní
neboli placebová. Kontrola pomocí
placeba se uplatňuje u všech medicínských výzkumů. „Plánujeme minimálně padesát pacientů, ve
všech centrech dohromady sto pacientů,“ doplňuje Ustohal.
Metoda TMS, která využívá magnetické pole ke stimulaci nervových buněk v mozku, je bezbolestná a není nepříjemná.
Pacient při terapii sedí v křesle, je
při vědomí a nepodávají se mu
předtím žádné léky. Lékař mu k hlavě přiloží stimulační cívku, která se
zaměřuje na konkrétní oblast, která se má stimulovat. „Jakmile se cívka přiloží, spustí se stimulace a pacient pociťuje jemné ťukání do hlavy.
To jsou ony jednotlivé elektromagnetické pulzy. Ty se opakují během
stimulace mnohokrát,“ popisuje
Ustohal.
Metoda TMS se stimulací nervových buněk se zkouší i v terapii obsedantně-kompulzivní poruchy (úzSUPER
VÝHODNÁ
ÝHODNÁCENA
CENAA
CEN
kostné onemocnění), některých návykových poruch či posttraumatické stresové poruchy.
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NEJLEVNĚJŠÍ

RODINNÝ NÁKUP
BEZ KOMPROMISU NA KVALITĚ

NEPORAZITE
LNÉ
AKCE TÝDNE

KAŽDÝ TÝDEN
ZA VÁS HLÍDÁME
NEJVÝHODNĚJŠÍ
ZBOŽÍ NA TRHU

- 50

SUPER
VÝHODNÁ
ÝHODNÁCENA
CENAA
CEN
39,90

19

90

Lotus
sušenky

• 250 g
• 100 g = 7,96 Kč

189,-

- 52

89

90

Vězeňství

Vepřová pečeně
bez kosti
– v celku

• chlazená
• 1 kg
• do vyprodání zásob

SUPER
VÝHODNÁ
ÝHODNÁ
CENAA
CEN
- 35CENA
13,90

SUPER
VÝHODNÁ
ÝHODNÁ
CENAA
CEN
- 40CENA
169,-

99

90

8

90

Albert
Trvanlivé mléko
• 1,5%
•1l

Božkov Originál

• 37,5%
• 0,5 l
• 1 l = 199,80 Kč

Škárka po výrocích
o dětech končí
v zaměstnání
Exposlanec Věcí veřejných Jaroslav Škárka ukončí pracovní poměr
ve Vězeňské službě. Po svých výrocích o předčasně narozených dětech se na tom dohodl s šéfem plzeňské věznice, kde pracoval jako
vychovatel. Vězeňská služba se včera na svém facebookovém profilu
vymezila vůči výrokům svého zaměstnance. Škárka na sociální síti
napsal o předčasně narozených dětech, že jsou „nevyvinuté zrůdy“.
Reagoval tak na činnost organizace
Nedoklubko, která se chce bránit
právní cestou. (iDNES.cz)

Nákaza

SUPER
VÝHODNÁ
ÝHODNÁ
CENAA
CEN
- 33CENA
29,90

19

90

Rajčata červená
oválná

49 ks

• 250 g
• 100 g = 7,96 Kč

Akce platí v prodejnách Albert hypermarket od 4. 11. do 10. 11. 2020
nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
Test DNES 09/2020 vyšel v deníku MF Dnes 22. 9. 2020.

den

Seznam všech prodejen na www.albert.cz

Ministryně
Dostálová má
koronavirus
Ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová má covid-19. Potvrdil to
druhý test, který ministryně podstoupila. Má bolesti a rýmu. První
test podstoupila v pátek. Tehdy
test ukázal negativní výsledek. Dostálová uvedla, že prozatím trpí bolestmi hlavy a rýmou. Od minulého pátku nastoupila karanténu
poté, co se nákaza projevila v její
rodině. Pozitivně testovaný byl
předminulý týden vicepremiér a
ministr vnitra Jan Hamáček, který
je stále v domácí izolaci. Zatím
není jasné, jak dlouho bude muset
v karanténě ještě zůstat. (flo)

