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I.  ÚVOD 

 
Pod"kování a vysv"tlení 

D$kuji prof. MUDr. Ji&ímu Horá"kovi, PhD., bez jeho' pomoci, podpory a trp$livosti by 

tato práce nebyla nikdy dokon"ena. Dovolím si stru"né shrnutí historie vzniku tématu a práce 

samotné. 

M%j první kontakt s metodou rTMS zp%sobil prof. Horá"ek v r. 2001. Po "ase intenziv-

ního seznamování s metodou mi jako mimo&ádn! p&i#el prostor pro ovlivn$ní negativních 

p&íznak% u schizofrenních pacient%. V té dob$ byl publikován v$t#í po"et studií prokazujících 

dobr! vliv metody na depresivní symptomatologii. Objevovaly se studie hodnotící vliv rTMS 

na pozitivní p&íznaky schizofrenie. Nalezla jsem jedinou v té dob$ probíhající studii, která se 

zab!vala negativními p&íznaky. Po 5ti letech práce v okresní psychiatrické lé"ebn$ jsem ji' 

poznala v$t#inu limit% novodobé psychofarmakoterapie. Sama jsem lé"ila &adu pacient%, jim' 

deteriorace intelektu za dobu mého p%sobení v lé"ebn$ a dal#í negativní p&íznaky ovliv(ovaly 

'ivot více ne' p&echodné a v$t#inou dob&e farmakologicky ovlivnitelné floridní pozitivní 

symptomy. 

Po zji#t$ní mo'nosti zapojit se do v!zkumu prost&ednictvím postgraduálního studia 

v oboru neurov$d v Psychiatrickém Centru Praha jsem si sestavila protokol dvojit$ slepé studie 

na ovlivn$ní negativních p&íznak% u schizofrenních pacient%. Za laskavé asistence profesora 

Horá"ka byla tato komplikovaná studie do"asn$ odsunuta a já byla nasm$rována k bazál-

n$j#ímu v!zkumu jednotliv!ch komponent negativních p&íznak% a zejména kognitivního 

deficitu. P&echodné a jednorázové ovlivn$ní t$chto modalit jsme hodnotili na zdrav!ch dobro-

volnících. Tím jsme se sna'ili anticipovat p&ípadné klinické a p&edev#ím etické problémy, které 

by mohly vypl!vat z mého p%vodního protokolu. Konkrétn$ se jednalo o potenciální zhor#ení 

kognice a negativních p&íznak% u v$tve pacient% stimulovan!ch nevhodnou frekvencí.  

Díky profesoru Horá"kovi jsem pochopila zp%sob, posloupnost a logiku základního 

experimentálního v!zkumu, na kter! teprve m%'e navazovat v dostate"né kvalit$ v!zkum 

klinick!.  
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Paraleln$ s probíhajícími experimenty byly p&ipravovány a upravovány metodiky pro dv$ 

klinické studie – ji' anotovan! vliv rTMS na negativní p&íznaky a dále pak vliv rTMS na 

auditivní halucinace u schizofrenních pacient%. Jednotliv!ch etap v!zkumu jsem se ú"astnila 

s p&estávkami, tak jak má rodinná situace dovolila (od sklonku r. 2003 jsem na mate&ské 

dovolené). 

D$kuji prof. Horá"kovi i celému t!mu léka&% a sester v Psychiatrickém Centru Praha, 'e 

jsem se mohla podílet na v!zkumu, kter! nejen doká'e rozli#it d%le'itost parciálních a drob-

n!ch v!sledk%, ale má kapacitu p&inést v!sledky takové záva'nosti, 'e lze na jejich základ$ 

formulovat nové hypotézy. 

Do celkové doby kompletace v!sledk%, publika"ní "innosti a formulace této diserta"ní 

práce se promítlo i narození m!ch dvou dcer. D$kuji jim i man'elovi za trp$livost i za jasné 

limity z jejich strany. D$kuji také celé #ir#í rodin$ za pomoc p&i udr'ení chodu domácnosti. 
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Souhrn 

RTMS je nová neinvazivní metoda, která má potenciál jak v lé"ebné tak experimentální 

rovin$. V!zkum prezentovan! v této práci byl zam$&en na mo'nosti aplikace repetitivní 

transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v psychiatrii. Zam$&ili jsme se té' na hlub#í 

pochopení mechanism% ú"inku metody za pomoci funk"ních zobrazovacích metod a snímání 

elektrické aktivity mozku.    

Experimentální "ást v!zkumu zahrnuje zejména testování kognitivních funkcí a mo'nosti 

jejich ovlivn$ní pomocí stimulace okrsku mozkové k%ry, kter! se pova'uje za sídlo té které 

konkrétní modality.  

Na poli experimentálním jsme poprvé otestovali námi vyvinut! zp%sob zaslepení 

probanda podstupujícího stimulaci - tzv. zvukov! sham. V nám znám!ch protokolech studií 

byla dvojitá slepost zaji#t$na v$t#inou odklonem cívky o 90 stup(% "i sní'ením intenzity 

stimulace. Ná# t!m vyvinul dal#í variantu zaslepení, která vyu'ívá akustick!ch efekt% 

stimulace. Tyto efekty jsou p&i ú"inné stimulaci nejnápadn$j#ím fenomenem v pr%b$hu celé 

aplikace (hlu"nost cívek Magstim 200 dosahuje 124 dB na povrchu a ve vzdálenosti 5cm od 

cívky je 117 dB (Barker a Stevens, 1991)). P&i akustickém shamu je cívka p&ilo'ená ke kalv$ 

stimulované osoby b$'n!m zp%sobem a v p&ípad$ protokolu studie se dv$ma r%zn!mi frekven-

cemi je simultánn$ pou#t$na nahrávka té frekvence, kterou zrovna proband stimulován není 

(nap&. je stimulován frekvencí 1 Hz a sly#í nahrávku 20 HZ). U studií s protokolem shamové a 

aktivní v$tve je proband%m pou#t$na nahrávka aktivní stimulace. V!hodou tohoto zaslepení je 

správné umíst$ní cívky bez rizika ovlivn$ní v!sledk% bu) sní'enou intenzitou stimulace 

standardn$ p&ilo'ené cívky nebo p&im$&enou intenzitou cívky odklon$né. Dále je v!hodné, 'e 

akustické fenomeny jsou prakticky identické u obou v$tví studií. Limitem tohoto zp%sobu 

zaslepení je pouze absence s frekvencí stimulace synchronizovan!ch zá#kub% obli"ejového a 

kr"ního svalstva p&i stimulaci vysokou intenzitou v oblasti DLPFCo. 

 Dv$ studie byly provedeny k zhodnocení participace levého dorsolaterálního prefron-

tálního kortexu na kognitivních procesech u zdrav!ch dobrovolník%. Ve studii zkoumající 

mo'nost krátkodobého ovlivn$ní pozornosti jsme na#li hrani"ní vliv nízkofrekven"ní stimulace 

oproti vysokofrekven"ní na konzistenci v reak"ním "ase a hrani"ní vliv té' na prodlou'ení 

reak"ního "asu v testu setrvalé pozornosti (CPT).  

Správnost reakcí nebyla frekvencí rTMS ovlivn$na. V!sledky nazna"ují, 'e lev! DLPFC 

se podílí pouze na n$kter!ch aspektech visuální percepce a regulace pozornosti je daleko 

komplexn$j#í.  
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Dále byl v rámci experimentálního v!zkumu u zdrav!ch dobrovolník% prokázán efekt 

nízkofrekven"ní (0.9Hz) rTMS na verbální pam$*, nikoliv v#ak na pam$* na tvá&e, která není 

funk"n$ asociována s lev!m DLPFC. Na základ$ tohoto na#eho v!zkumu se vybavování 

verbální pam$ti jeví jako nad$jn$j#í pro sledování vlivu vysokofrekven"ní rTMS na kognitivní 

aktivaci prefrontální mozkové k%ry. rTMS p&edstavuje nástroj pro hodnocení fyziologie 

vy##ích kognitivních pochod%. 

Kognitivní procesy zahrnují smyslové poznávání ("ití, vnímání), p&edstavy a obrazo-

tvornost, my#lení (vytvá&ení a pou'ívání pojm%, usuzování, vytvá&ení soud%), pam$* a u"ení. 

N$kdy je ke kognitivním proces%m &azena i &e" (jazyk, lingvistická dovednost) a pozornost.  

V rámci klinického v!zkumu jsme se v$novali dv$ma doménám schizofrenní symp-

tomatiky, které jsou potenciáln$ ovlivnitelné pomocí rTMS. Jedná se o negativní symptomy 

schizofrenie a chronické farmakorezistentní halucinace. Ob$ tyto domény jsou kandidátními 

oblastmi pro terapii rTMS, poznatky o zm$nách regionální perfuze a metabolismu mozku 

mo'nost zásahu do tohoto neurobiologického podkladu schizofrenie té' podporují.  

Potvrdili jsme klinickou ú"innost nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) na chronické 

farmakorezistentní halucinace u schizofrenie. Za pou'ití dvou funk"n$ zobrazovacích metod 

(18FDG PET a qEEG-LORETA) byly nalezeny metabolické a elektrofyziologické koreláty 

klinického zlep#ení. Na základ$ anal!z obou metod byla formulována nová hypotéza, která 

p&edpokládá, 'e nízkofrekven"ní rTMS vede k inhibi"ním neuroplastick!m zm$nám v míst$ 

aplikace se sou"asn!m kompenzatorním zv!#ením metabolismu a neuronální aktivity (beta 2 

EEG spektrum) v transkalosálních projekcích do kontralaterálního kortexu a také prefrontáln$. 

Diskutovány jsou pak #ir#í klinické souvislosti t$chto nález%, nap&íklad mo'nost ovlivn$ní 

prefrontálního metabolismu inhibi"ní stimulací oblastí temporálních.  

Ve dvojit$ slepé, kontrolované studii nebyl prokázán vliv vysokofrekven"ní rTMS 

(20Hz) na negativní symptomy ani na kognitivní v!kon. Na základ$ anal!z na#ich nález% a 

vzhledem k pou'it!m parametr%m stimulace nepova'ujeme za pravd$podobné, 'e vysokofrek-

ven"ní rTMS aplikovaná na lev! prefrontální kortex je ú"inná v terapii negativních symptom% 

schizofrenie.  
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V práci jsou diskutovány neurobiologické faktory, které mohou vysv$tlit neú"innost této 

terapie a jsou navr'eny dal#í mo'nosti testování vyu'ití rTMS v dané indikaci. Jedná se 

o zm$nu strany stimulace (vpravo) nebo stimulaci bilaterální, cílení cívky rTMS na dolní parie-

tální kortex, prodlou'ení celkové doby stimulace a vyu'ití individuální navigace podle EEG 

nebo funk"n$ zobrazovacího vy#et&ení.  

 

Klí!ová slova:  

transkraniální magnetická stimulace, kognitivní funkce, schizofrenie, neurofyziologie, zobra-

zovací metody, negativní p!íznaky, auditivní halucinace, neuronavigace, kauzální a kompen-

zatorní terapie, neurobiologie. 
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II.  Téma 

V úvodu stru"n$ p&edstavím schizofrenii jako nozologickou jednotku, dále budou p&iblí-

'eny základní charakteristiky a princip repetitivní transkraniální stimulace a nastíním hypotézy 

vlivu r%zn!ch frekvencí stimulace na jednotlivé symptomy onemocn$ní. 

 

a/ Schizofrenie 
Schizofrenie je záva'né, chronické psychotické onemocn$ní, jeho' patogeneze není 

doposud zcela objasn$na. Psychotické onemocn$ní lze definovat jako patologick! stav, p&i 

kterém dochází k hrubé poru#e kontaktu s realitou. Realita je jinak vnímána (halucinace) 

a/nebo interpretována – my#lena (bludy) (Horá"ek et al 2003). Schizofrenie typicky za"íná 

v adolescenci a rané dosp$losti, nejvy##í incidence je v +echách mezi 20.-24. rokem, celo-

sv$tov$ 26-27 let, u mu'% d&íve ne' u 'en (1. p&íznaky u 'e ve 27, u mu'% ve 24 letech). 

Incidence schizofrenie je 7.7 - 43 na 100 000 obyvatel. (MC Grath et al, 2004), riziko 

morbidity 0.5 – 1.6% celo'ivotn$ (Jablensky et al, 2003).    

Schizofrenie jeví siln! sklon k chronicit$ (30%), "ím' p&edstavuje zát$' pro jedince i 

spole"nost. Sni'uje kvalitu a zkracuje délku 'ivota. U schizofrenního pacienta je v!znamn$ 

vy##í riziko suicidia (celo'ivotn$ 2-4%).  

Univerzální hypotéza vzniku schizofrenie dosud neexistuje. Historicky byla schizofrenie 

pova'ována nejprve za následek p%sobení patogenní události na zcela zdrav! organismus. Od 

poloviny 70. t!ch let pova'ujeme p&i vzniku schizofrenie nezbytné spolup%sobení dvou fak-

tor%. Jednak p&ítomnost tzv. vulnerability – dispozice, jednak precipitujícího faktoru – zát$'e 

(stresu, spou#t$"e) (Zubin, Spring, 1977). Dispozice (vulnerabilita) m%'e b!t daná geneticky 

nebo m%'e jít o funk"ní "i morfologickou odchylku vzniklou pre "i perinatáln$. Zát$'í, 

stresem, neboli spou#t$"em mohou b!t psychologické "i sociální faktory, "i jiné 'ivotní 

události (nap&. t$lesné trauma, extrémní vy"erpání). V poslední dob$ se té' diskutuje vliv 

„kritické periody adolescence a rané dosp$losti“,  kdy dochází k dokon"ení redukce synaptické 

denzity (pro&ezávání) v oblasti frontálních lalok% (McGlashan a Hoffman, 2000).  

Tím je nespecifická léze "i dispozice ke schizofrenii obna'ena a nemoc propukne. (Viz 

následující obrázek: 
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Obr.1 Model Vulnerabilita - spou#t$" (upraveno podle Zubin, Spring, 1977)  

 
Patofyziologie schizofrenie 

Schizofrenie je specifickou poruchou zpracování informací, ke které m%'e dojít na 

n$kolika úrovních. V kompetenci nervové soustavy je zpracovávání reality. Informace z vn$j-

#ího a i vnit&ního sv$ta procházejí sítem (thalamus), které odd$lí informace v!znamné, rele-

vantní od informací, které se zdají b!t nepodstatné. Vyt&íd$né informace jsou dále zpracová-

vány v n$kolika korov!ch oblastech zp%sobem, kter! byl teoreticky postulován kanadsk!m 

psychologem minulého století Donaldem Hebbem. Dr. Hebb v roce 1949 p&edpokládal, 'e 

kdy' axon jednoho neuronu vyvolá v druhém neuronu membránov! potenciál, kter! tém$& 

dosáhne potenciálu ak"ního, a nebo se opakovan$ a bez p&estávky podílí na excitaci, dochází 

v tom p&ípad$ k jakémusi r%stu "i metabolické zm$n$ v jedné "i obou v!#e zmín$n!ch bu(kách 

a to tak, 'e schopnost neuronu A excitovat neuron B je zv!#ena (membránov! potenciál dosáh-

ne hodnot potenciálu ak"ního). Tento postulát byl potvrzen o 20 let pozd$ji na základ$ zji#t$ní 

tzv. dlouhodobé potenciace (long term potentiation, LTP) v gyrus dentatus (Bliss, Lomo, 

1973), (McNaughton, 2003).  
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Ve zkratce lze &íci, 'e následuje-li po stimulu, kter! není dostate"n$ siln!, aby vyvolal 

ak"ní potenciál, serie impulz%, které AP vyvolají, dojde k posílení efektivity této synapse a 

následn! slab#í stimulus ji' ak"ní potenciál vyvolá (Gerstner and Kistler, 2002).  

Zpracování informací v mozkové k%&e tedy spo"ívá v schopnosti zapojování obrovsk!ch 

neuronálních populací zp%sobem v!#e popsan!m – na základ$ posilování váhy synaptického 

spojení p&i sou"asném v!skytu více informací (Horá"ek, 2002). Tímto zp%sobem jsou tvo&eny 

individuální kognitivní mapy, podle kter!ch je korigováno chování a my#lení jedince 

v budoucnosti a samotné tyto mapy jsou p&izp%sobovány podle nov$ p&icházejících zku#eností, 

informací a vjem%. 

Bereme - li tedy za fakt, 'e v nervovém systému dochází neustále k tvorb$ nov!ch a do-

la)ování ji' stávajících kognitivních map, je mo'né psychózu interpretovat jako stav tvorby 

map odli#n!ch. V oblasti vy##ích stadií zpracování senzorick!ch informací vznikají halucinace, 

v oblasti integrace r%zn!ch kognitivních map vznikají poruchy my#lení – bludy. Nejd%le'it$j#í 

neurotransmiterové systémy podílející se na tvorb$ kognitivních map jsou systémy gluta-

mátov! (excita"ní) a GABAergní (inhibi"ní).  

Korová lokalizace jednotliv!ch p&íznak% schizofrenie (temporoparietáln$ sluchové 

halucinace, prefrontáln$ kognitivní deficit a negativní p&íznaky) a v%"i kalv$ paralelní ulo'ení 

v$t#iny axon% GABAergních, t.j. inhibi"ních interneuron% "iní potenciál repetitivní trans-

kraniální magnetické stimulace v této indikaci velmi nad$jn!. 

Porucha zpracování informací ve smyslu psychózy m%'e probíhat v zásad$ na t&ech 

úrovních. Na úrovni kortikálních reprezentací m%'e dojít k poru#e v oblasti unimodální sen-

zorické k%ry – vzniknou elementární halucinace jednoho smyslu, p&i poru#e v oblasti 

heteromodální asocia"ní k%&e (zadní parietotemporální a p&ední laterální prefrontální) dochází 

ji' k posti'ení integrace senzorick!ch vjem% s emocemi a pam$*ov!mi stopami – vznikají 

halucinace v kombinaci s kvalitativními poruchami my#lení. Supramodální asocia"ní k%ra 

(p&ední prefrontální) je zásadní pro testování reality, deficit se projeví neschopností odli#it 

d%le'ité od ned%le'itého a op$t vznikají halucinace a bludy. 

Na úrovni kortiko-subkortikálních okruh% (zahrnují p&edev#ím neokortiko – talamické 

spoje a neokortiko – limbické spoje) dochází k nerovnováze mezi informa"ním objemem a 

kapacitou kortexu jej zpracovat. D%sledkem zahlcení kortexu informacemi je bu) dezor-

ganizace "innosti (zmatenost, formální poruchy my#lení), tvorba siln!ch a patologick!ch 

kognitivních map, které se projeví op$t jako halucinace a bludy. P&i desinhibici limbick!ch 

struktur nastávají op$t poruchy my#lení emo"n$ a motiva"n$ velmi siln$ nabité. 
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Na úrovni neuromodulace lze na základ$ terapeutického ú"inku antipsychotik (blokátor% 

D2 receptor%), psychotomimetického vlivu psychoaktivních látek (amfetaminy– dopaminergní 

agonisté, LSD – serotoninov! agonista, fencyklidin - antagonista NMDA glutamátov!ch 

receptor%), a histologick!ch studií je za patofyziologick! podklad choroby pova'ována 

dysfunkce dopamino – serotonino – GABAergn$ – glutamátová (Kope"ek, Horá"ek, 2002). 

Na tvorb$ kognitivních map se podílí systémy glutamátov! a GABAergní, nastavení 

celého systému (nap&. jeho citlivosti k informacím) je pak ovliv(ováno celou &adou neuro-

modulátor% (dopamin, noradrenalin, acetylcholin, serotonin a histamin). Nap&íklad dopamin 

(kter! je té' cílem antipsychotik), zvy#uje citlivost ke zpracovávan!m informacím, tj. zvy#uje 

pom$r signál/#um. Informace za normálních okolností potla"ené mohou p&i hyperdo-

paminergním stavu v paleokortikálních a subkortikálních oblastech dát vznik symbolickému 

my#lení nebo bludnému lad$ní (ned%le'itá informace nab!vá d%le'itosti zásadní). Naopak 

hypofunkce dopaminergního systému prefrontáln$ vede ke kognitivním deficit%m na základ$ 

sní'ení pom$ru signál/#um. 

 

 
Obr. 2 Patogeneze schizofrenie 
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Morfologické (strukturální ) nálezy CNS u schizofrenie 

Pozornost k eventuelním abnormitám CNS u pacient% s psychotick!m onemocn$ním 

byla zam$&ena prakticky paraleln$ se vznikem pojmu „dementia praecox“ a „schizofrenie“, na 

p&elomu 19. a 20. století. První popis histologick!ch zm$n u pacient% s dementia praecox 

provedl Alois Alzheimer – byl p&esv$d"en o organickém p%vodu této nov$ vznikající nozolo-

gické jednotky (stejn$ jako nap&. epilepsie "i senilní demence). 

V první polovin$ 20. století byly popsány fokální atrofické zm$ny frontáln$ u pacient% 

s bludy, temporáln$ u pacient% s halucinacemi, a parietáln$ u pacient% s katatonií. Dále byly 

opakovan$ popsány mikroskopické zm$ny u chronick!ch pacient%, nap&íklad zdu&elé bu(ky 

v hlub#ích vrstvách k%ry, roz#í&en! komorov! systém a dal#í nesystematické atrofické zm$ny.  

 
Mozkové struktury v%znamné pro schizofrenii a jejich morfologické zm"ny 

Dorsolaterální prefrontání kortex  

 Prefrontální kortex je v!vojov$ nejmlad#í a nejv$t#í (cca 29% ) asocia"ní oblastí mozku, 

kterou se "lov$k nejvíce odli#uje od ostatních savc%. Dorsolaterální "ást prefrontálního kortexu 

je pova'ována za sídlo pracovní pam$ti, orientované pozornosti a dále pak organizace a &ízení 

"inností, to v#e je poru#eno p&i poru#ení této kortikální arey (BA 9). Mediální "ást prefron-

tálního kortexu s p&ední "ástí gyrus cinguli ovliv(uje spontaneitu plánování a integruje moto-

rické chování do adaptivních celk%. Ventromediální "ást prefrontálního kortexu má pod kontro-

lou sociální dovednosti tlumení automatizm% a motivaci, které jsou p&i lézi v této oblasti 

posti'eny (pacienti b!vají hrubí, vulgární, p&ejídají se a celkov$ poru#ují pravidla slu#ného 

chování).  

Hlavní spoje této oblasti p&edstavují recipro"ní spoje s primárními senzitivními oblastmi 

a ostatními asocia"ními oblastmi. V orbitální "ásti prefrontálního kortexu se primární senzitivní 

a senzorické vjemy z kortexu integrují s limbick!m systémem (amygdala), vegetativním systé-

mem (p&ímá projekce do hypotalamu), "ichov!m systémem a via thalamus (ncl. intralaminares) 

s aktiva"ním systémem retikulární formace.  

Prefrontáln$ jsou u pacient% se schizofrenií nalézány tyto abnormity: roz#í&ené p&ední 

"ásti komorového systému, 'ádná glioza, redukce objemu kortexu, sní'ená denzita inter-

neuron%, ni'#í imunoaktivita synaptofyzinu (index hustoty synaptick!ch spojení). Ubiquitin 

jako indikátor neurodegenerace bez zm$ny koncentrace. A také men#í mediodorsální jádro 

thalamu, kam projikuje prefrontální kortex, objem thalamu je redukovan! celkov$. (Höschl et 

al, 2002) 
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Temporální kortex 

 Temporální kortex (sídlo "len$ní slo'it$j#ích pro'itk% a jejich p&em$na v symboly) 

vykazuje "ast$ji men#í objem a sní'enou hustotu bun$k. Ventrální striatum neboli nucleus 

accumbens (p&epína" apetitivního a averzivního chování) op$t obsahuje ni'#í po"et bun$k. 

 
 
Limbick% systém  

Jde o mozkovou tká(, která lemuje prefrontální, parietální a okcipitální neokortex ve 

st&ední rovin$, k limbickému systému &adíme dráhy archikortexu (hipokampální formace), 

periarchikortexu (gyrus parahipocampalis) a amygdaly. Existují zde dva hlavní okruhy drah – 

hipokampální a amygdalární, ka'd! z nich je mo'no je#t$ rozd$lit na intrinsické a korové spoje 

a dále spoje podkorové. Hipokampální okruhy zahrnují aferentní a eferentní spoje s ento-

rhinálním kortexem (ten spojuje hipokampus s temporálním kortexem) a se subiculem (eferen-

tace do podkorového Papezova okruhu subiculum – ncl. anteriores thalami – g. Cinguli - 

entorhinální kortex - hipokampus - subiculum). Amygdalární okruhy dostávají aferentaci 

z kortexu (entorhinální, frontální, temporální k%ry), z hypothalamu a ncl. mediani thalami, 

z mozkového kmene (locus coeruleus a ncl. raphe). 

Hlavní funkcí tohoto systému je vznik emocí a t$ch prvk% chování, které souvisejí 

s aktivitou hypotalamick!ch center. Jde o integraci informací ze zevního prost&edí (p&es kortex) 

s informacemi z prost&edí vnit&ního (p&es hypotalamus), pro'ívání zku#eností a regulace emocí. 

Hipokampální oddíly limbického systému mají p&ím! vztah k u"ení a k pam$ti. 

Zmen#ení po"tu i objemu neuron%, odchylná orientace pyramidov!ch bun$k, hete-

rotopické skupiny bun$k, op$t bez gliozy, sní'en! objem i bílé hmoty, v#echny tyto abnormity 

je mo'no detekovat v oblasti hipokampu, jeho' úkolem je srovnávat v!znamné pro'itky s o"e-

káváním jedince a ukládá je do pam$ti).  
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Obr. !. 3 Morfologické zm$ny u schizofrenie 

 

Nálezy funk!ních zobrazovacích metod 
Funk"ní zobrazovací metody umo'(ují hledat souvislosti mezi regionální mozkovou 

aktivitou (hodnocením úrovn$ metabolismu "i perfuze) a symptomy, syndromy "i p&ímo 

nozologick!mi jednotkami. Studie je mo'né je#t$ rozd$lit na klidové a aktiva"ní. V neuro-

psychiatrickém v!zkumu mají studie hodnotící metabolismus mozku n$kolik limit%, nap&íklad 

v podob$ rozli#ení vlivu medikace antipsychotiky a choroby samotné. Pouze málo studií se 

zam$&ilo na vy#et&ování pacient% p&ed i po nasazení medikace (Kope"ek et al, 2002).  

Po"áte"ní p&edpoklady, 'e se objeví ur"ité oblasti, které zodpovídají za schizofrenii, se 

nepotvrdily. 

Perfuzní a metabolické studie ukázaly, 'e u pacient% se schizofrenií dochází k funk"ním 

odchylkám v limbickém systému, talamu, bazálních gangliích, v temporální, parietální, okcipi-

tální a frontální k%&e, i v moze"ku. N$kte&í auto&i (Ebmeier et al., 1993; Kaplan et al., 1993, 

Liddle et al., 1992, Schroder et al., 1996) spojují jednotlivé metabolické a perfuzní vzorce 

s p&evládající dimenzí psychopatologie a sna'í se tak poukázat na heterogenitu schizofrenie. 

Opakované nálezy odli#né aktivity frontální a temporální k%ry u pacient% se schizofrenií vedou 

k názoru, 'e schizofrenie je p&edev#ím dysfunkcí fronto-temporálních neuronálních okruh% 

(Fletcher et al., 1999). Andreasenová et al. (1999) na základ$ v!sledk% fun"ních zobrazovacích 

studií p&edpokládá, 'e schizofrenie je onemocn$ní s dysfunkcí kortiko-subkortiko-cerebelární.  
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Recentní neurozobrazovací studie poukazují u negativních schizofrenních p&íznak% na 

komplexn$j#í vzorec mozkové dysfunkce. Asi polovina klidov!ch studií prokázala hypofron-

talitu, zatímco u aktiva"ních studií ji prokázala valná v$t#ina studií. U pacient% s t$'kou 

formou negativní symptomatologie byla prokázána hypofrontalita a té' sní'ená aktivita v gyrus 

fusiformis a gyrus temporalis superior a záva'nost negativních p&íznak% jasn$ korelovala 

s abnormální aktivací levé zevní "ásti globus pallidum (Galeno et al., 2004). Nízk! 

metabolick! obrat glukozy v temporálním a ventrálním prefrontálním kortexu byl zji#t$n 

v pravé hemisfé&e (Potkin et al, 2002). Dále bylo nalezeno sní'ení metabolického obratu 

v thalamu, frontální a parietální k%&e (Taminga et al., 1992) a také sní'ení v pravé dorsola-

terální prefrontální k%&e (Wolkin et al.) 

Negativní p&íznaky hodnocené pomocí PANSS negativn$ korelovaly bilateráln$ s oblastí 

p&ední frontální k%ry, nc. caudatus, insuly a zadního g. cinguli a vpravo s okcipitální k%rou. 

Dal#í negativní korelace byla nalezena mezi negativními p&íznaky a frontální k%rou a temporo-

parietální k%rou vlevo (Horá"ek et al. 2001). 

Dezorganizovaná forma schizofrenie charakterizovaná formálními poruchami a emo"ní 

nep&iléhavostí byla asociována se zv!#enou perfuzí p&edního g. cinguli (Liddle et al., 1992).  

Pozitivní p&íznaky hodnocené pomocí PANSS negativn$ korelují s metabolismem v 

oblasti putamen a g. pallidus bilateráln$ a s temporo-parietální k%rou rovn$' bilateráln$. 

(Horá"ek et al., 2001). Akustické halucinace se vyskytují p&i sní'eném metabolizmu v levé 

sluchové k%&e a zv!#ením metabolizmu ve striatu a p&edním g. cinguli (Cleghorn et al., 1992). 

Zv!#ení metabolismu na PET skenech je u schizofrenie nacházeno ve sluchov!ch a &e"o-

v!ch oblastech temporo-parietálního kortexu (Copolov et al., 2003). Lateralizovan! hyper-

metabolismus je "ast$ji detekován vlevo (Suzuki et al., 1993, Woodruff et al., 2004), mén$ 

"asto vpravo (Shergill et al., 2000, Volkow, Stern, 1987). Tyto zm$ny se pak t!kají specificky 

horního a st&edního temporálního gyru a Brocovy oblasti (McGuire et al., 1993, Cleghorn et 

al., 1990, Woodruff, 2004).  
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Elektrofyziologické nálezy 
 

EEG  

Elektroencefalografick! záznam b!val dlouhou dobu nejjednodu##ím skríningov!m 

vy#et&ením v psychiatrii, abnormity EEG jsou nalezeny "ast$ji ne' ve zdravé populaci, 

v$t#inou jsou tyto nálezy nespecifické. Nap&íklad se jedná  o zpomalení základního alfa rytmu, 

nár%st vln v pásmu delta a theta, více vlevo. Dále je v pop&edí zájmu zkoumání zm$n EEG p&i 

epizodách abnormního chování u nemocn!ch (nap&íklad katatonní projevy) nebo pro'ívání 

(sluchové halucinace). Dvakrát "ast$ji ne' mimo tyto epizody se objevují subkortikální hroty.  

Kvantitativní EEG p&ineslo mo'nost nov$ interpretovat záznam elektrického signálu.  

V!sledkem zpracování je EEG koherence – míra synchronizace signál% z dvou r%zn!ch 

elektrod nebo EEG kordance – míra lokální kortikální aktivity. Spektrální anal!za je jednou 

z dal#ích mo'ností jak zpracovat periodick! signál (frekvenci se p&i&adí v!kon "i energie 

v mikroVoltech). (Hoschl et al. 2002). Dal#ím zp%sobem zpracování EEG záznamu je Low 

resolution electromagnetic tomography ( LORETA), která poskytuje mo'nost trojrozm$rného 

zobrazení distribuce elektrické aktivity mozku v daném "ase. Jde o softwarové zpracování 

EEG záznamu, které vychází z p&edpokladu, 'e sousedící neurony jsou aktivní synchro-

nizovan$ a simultánn$. Prostorové zobrazení není p&íli# detailní, závisí na po"tu snímajících 

elektrod, nicmén$ zobrazuje elektrickou aktivitu mozku v daném okam'iku a je mo'no se 

zam$&it na jednotlivé frekven"ní pásma. Theta aktivita se pova'uje za inhibi"ní. Beta frekvence 

in vitro indikuje spí#e excita"ní aktivitu mozku, p&i rozd$lení na Beta 1, 2, 3, je Beta 1 a 3 spí#e 

aktiva"ní, Beta 2 inhibi"ní. Delta té' inhibi"ní. (Horá"ek et al, 2006). 

Tato metoda dob&e dopl(uje dal#í funk"ní zobrazovací metody mozku, nap&. pozitro-

novou emisní tomografii ( PET), která je daleko p&esn$j#í v prostorovém rozli#ení, ov#em o 

aktivit$ mozkové tkán$ vypovídá pouze dle intenzity metabolismu neuron%, nikoliv p&ímo dle 

jejich elektrické aktivity. 

Evokované potenciály a psychofyziologické nálezy 
Evokované kognitivní potenciály jsou zpr%m$rn$né v!chylky elektrického potenciálu 

mozku po jednoduch!ch smyslov!ch podn$tech, které je mo'no abstrahovat ze základní 

elektrické aktivity mozku. Skládají se z pozitivních i negativních v!chylek, vln, které odpo-

vídají jednotliv!m stadiím zpracování senzorické informace.  
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P&i v!zkumu psychopatologie nás zajímají odchylky v latenci nástupu, v amplitud$ vlny, 

atd (Hoschl et al., 2002). 

U schizofrenních pacient% nacházíme sní'ení amplitudy vlny P 300, (pozdní pozitivní 

komponenta - korelát schopnosti zam$&it pozornost na novou senzorickou zku#enost), dále pak 

b!vá p&ítomna ni'#í amplituda nebo zcela chybí N150 tzv p&edpozornostní vlna vyvolané 

odpov$di na odli#n! senzorick! podn$t, tzv mismatch negativity.  

Krat#í b!vá latence vlny P50 – to je známkou naru#ení kolaterální neuronální inhibice v 

senzorick!ch aferentních drahách (korelát zaplavení mozku schizofrenik% podn$ty). 

Sní'ená amplituda pomal!ch potenciál% - CNV - contingentní negativní v!chylka - je 

jednosm$rn! potenciálov! pokles, kter! p&edchází signálnímu podn$tu na n$j' vy#et&ovaná 

osoba odpovídá motorick!m úkonem (naru#ením plynul!ch sledovacích o"ních pohyb%). Ten 

je pova'ován za projev korové desinhibice p&i poru#e frontálních lalok%. 

Ko'n$ galvanick! orienta"ní reflex není ve 40-50% u schizofrenik% p&ítomen. 

Prepulzní inhibice neb!vá jasn$ vyjád&ena, t.j. první podn$t neoslabí fyziologickou úle-

kovou reakci na podn$t následující. 

Shrnutí viz. obr. 4: 

 

 
Obr. 4 Nálezy v oblasti elektrofyziologie 
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Symptomatologie schizofrenie 
Hlavní symptomy schizofrenie lze rozd$lit do t&ech skupin. Jde o tzv. pozitivní p&íznaky 

(poruchy my#lení - bludy, poruchy vnímání - halucinace), negativní p&íznaky (apatie, emo"ní 

oplo#t$lost, sociální sta'enost, ochuzen! verbální projev, omezení zájm%) a kognitivní deficit 

(posti'ena je zejména pam$*, exekutivní funkce a pozornost). Je známo, 'e kognitivní deficit 

pat&í mezi hlavní p&íznaky schizofrenního onemocn$ní a v!razn$ participuje na sociální 

maladaptaci schizofrenních pacient%. Je p&ítomen ji' p&ed manifestací onemocn$ní a 

exacerbacemi choroby se prohlubuje. V remisi se jen v 15% vrací na premorbidní úrove(. 

(+e#ková et al. 2005). Pam$*, exekutivní funkce a pozornost se pova'ují za nejvíce posti'ené 

kognitivní funkce u schizofrenie. Pam$*ové funkce vykazují celou #kálu poruch, jako 

nejmarkantn$j#í se jeví porucha v#t$pování informací. 

U ka'dého nemocného se symptomy exprimují v r%zné mí&e. Pro schizofrenii je práv$ 

rozmanitost psychopatologie charakteristická. Klasifikace nemocí MKN 10 i DSM IV 

vycházejí z tohoto d$lení a je dle nich mo'no diagnostikovat r%zné formy schizofrenie. Stejn$ 

tak i v terapii se orientujeme dle p&eva'ujících symptom%, vzhledem k tomu, 'e kauzalita lé"by 

je zatím pouze parciální. I to je d%vodem, pro" jsou experimentáln$ pou'ívány stále nové 

metody, které mají za cíl ovlivnit i izolovan! symptom (jako nap&íklad auditivní halucinace). 

 

b/ Terapie schizofrenie 
Terapie schizofrenního onemocn$ní by m$la b!t komplexní. Úheln!m kamenem je 

farmakoterapie. Elektrokunvulzivní terapie je indikována v p&ípadech farmakorezistence a dále 

pak u katatonní formy schizofrenie. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace je nová 

metoda, pomocí které je mo'no ovliv(ovat jednotlivé symptomy schizofrenie – v$nována jí je 

následující kapitola. 

Nepominutelnou sou"ástí komplexní terapie schizofrenie je psychoterapie a sociální a 

kognitivní nácvik. Vhodn$ dopl(ují biologickou lé"bu, napomáhající dobré compliance, udr'e-

ní remise onemocn$ní a úsp$#ného fungování pacienta v b$'ném 'ivot$.  

Farmakoterapie 
Základním lé"ebn!m prost&edkem schizofrenie jsou antipsychotika, která se d$lí na 

klasická a atypická. Spole"n!m jmenovatelem v#ech antipsychotik je dopaminergní blokáda. 

Zp%sob, jak!m se jednotlivé preparáty vyrovnávají ( "i nevyrovnávají) se zaji#t$ním vhodné 

míry a vhodného místa této blokády a s ne'ádoucími ú"inky pramenícími z vlivu na dopami-
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nergní a dal#í neurotransmiterové systémy, za&azuje jednotlivá farmaka do v!#e zmín$n!ch 

kategorií.  

Cílov!mi strukturami pro v#echna antipsychotika jsou primárn$ monoaminergní s G-

proteiny asociované receptory. P&ímou nebo nep&ímou modulací dopaminergní aktivity m$ní 

antipsychotika excitabilitu pyramidov!ch bun$k. Toto p%sobení by bylo mo'né ozna"it za 

kompenzatorní s ohledem na u schizofrenie p&edpokládanou dysfunkci glutamátergního systé-

mu. V teoretickém informa"ním konceptu mohou antipsychotika posunutím pom$ru signál/ 

#um "áste"n$ normalizovat "innost v!vojem alterovan!ch populací pyramidov!ch bun$k 

(Cohen et al., 1992, Cohen et al., 2002, Spitzer 1995) a to topograficky selektivn$. 

Aplikace rTMS v oblasti neokortexu té' p%sobí kompenzatorn$ a topograficky selek-

tivn$. Ovliv(uje excitabilitu korov!ch interneuron%, které zprost&edkovávají korovou kontrolu 

podkorov!ch modula"ních systém%.  

Klasická antipsychotika blokádou postsynaptick!ch D2/D3 receptor% mezolimbicky 

dob&e ovliv(ují pozitivní symptomatologii, nigrostriatální blokáda zp%sobuje extrapyramidové 

ne'ádoucí ú"inky, v tuberoinfundibulární oblasti zp%sobuje blokáda hyperprolaktinemii. Mezo-

kortikáln$ prohloubí blokáda D2/D3 receptor% hypodopaminergní stav v této oblasti, co' zhor-

#uje kognitivní funkce a negativní p&íznaky (Hoschl et al, 2002).  

Atypická antipsychotika byla Melzerem v roce 1989 definována jako farmaka, která mají 

jednak vy##í afinitu k 5-HT2A receptor%m ne' k D2 receptor%m a také ni'#í afinitu k D2 

receptor%m ne' antipsychotika klasická (Horá"ek, 2002).  

Díky tomuto profilu p%sobí atypická antipsychotika mén$ extrapyramidov!ch ne'ádou-

cích jev% - blokáda 5-HT2A receptor% nigrostriatáln$ vede k zv!#ení extracelulárních hladin 

dopaminu. 5-HT2A/D2 antagonizmus na úrovni projekce do limbick!ch a mediofrontálních 

oblastí je dáván do souvislosti s vy##í efektivitou atypick!ch antipsychotik na pozitivní 

p&íznaky. 5-HT2A antagonizmus by tedy m$l potencovat antipsychotick! (antidopaminergní) 

potenciál léku i p&i stávající ni'#í afinit$ k vlastním D2 receptor%m. Adekvátní míra 

dopaminergní blokády (terapeutické okno 65 – 75% ) m%'e b!t zaji#t$no i jinak: parciálním 

agonismem D2 receptor% nap&íklad u aripiprazolu nebo vytitrováním správného pom$ru 

presynaptické a postsynaptické D2 blokády (nap&. amisulprid).  

Dále se zdá, 'e pro antipsychotické p%sobení sta"í pouze p&echodná blokáda D2 recep-

tor% (teorie rychlé disociace, „fast-off“) a naopak blokáda trvalá zvy#uje riziko toxicity 

(extrapyramidov! syndrom).  
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Atypická antipsychotika blokují ale i H1, S2 receptory a s tím jsou svázány nové 

ne'ádoucí ú"inky - zvy#ují v r%zné mí&e t$lesnou hmotnost a tím zvy#ují riziko vzniku DM II. 

typu, a hypertriacylglycerolemii.  

Analogicky s t$mito p&edpoklady farmakoterapeutického ovlivn$ní schizofrenních p&í-

znak% byla v animálních studiích s aplikací rTMS up- regulace 5HT1A receptor% ve frontální a 

cingulární k%&e. Dal#í studie popisují zv!#ení po"tu NMDA glutamátov!ch receptor% v hypo-

talamu, amygdale, parietálním kortexu a striatu (Ben-Shachar et al., 1999, Kole at al., 1999). 

Zajímav! je nález zv!#ení extracelulárního dopaminu v hipokampu, nc. accumbens a bazálních 

gangliích (Kerk et al., 2002).  

 

Vliv na jednotlivé symptomy schizofrenie 

        Pozitivní p#íznaky 

Blokáda D2 receptor% v mediotemporálním kortexu a striatu je spojována s ústupem 

pozitivní symptomatiky. 5-HT2A receptory integrují kortikální a subkortikální oblasti. 

Antagonizmus 5-HT2A a agonismus 5-HT1A blokuje ú"inky NMDA antagonist% a zvy#uje 

v!dej dopaminu do nekortexu a striata. 5-HT2A/D2 antagonizmus na úrovni projekce do 

limbick!ch a mediofrontálních oblastí je dáván do souvislosti s vy##í efektivitou atypick!ch 

antipsychotik na pozitivní p&íznaky. Blokáda D3 receptor% (skupina D2-like) v temporálním 

kortexu - efektivita na pozitivní p&íznaky bez indukce EPS.  

Temporální kortex je té' lokalizací repetitivní magnetické stimulace p&i terapii 

auditivních halucinací. Prokazatelná hypermetabolická lo'iska jsou ovlivnitelná nízkofrek-

ven"ní stimulací. Paraleln$ se sni'ováním metabolismu (sni'ováním uptake 18 FDG na PET 

scanech jako obraz sni'ování obratu glutamátu presynapticky) dochází i k sni'ování metabo-

lismu v hippokampu a v cerrebelu. 

V humánních rTMS studiích poukazují v!sledky na mo'nou transsynaptickou aktivaci 

GABAergních inhibi"ních interneuron% (Pascual-Leone et al. 1994, 1998), zp$tnou inhibici 

cílov!ch neuron% p&es axonální kolaterály a na fenomen long term deprese (Chen et al. 1997) 

v p&ípad$ inhibi"ního p%sobení rTMS. Dále pak m%'e hrát roli „disfacilitace“ interferencí 

rTMS frekvence se specifick!m firing rate axon% (Romero et al. 2002) 

Dal#ím podp%rn!m nálezem jsou zm$ny kortikálního metabolismu a perfuze po aplikaci 

rTMS. S ohledem k neurofyziologick!m nález%m se p&edpokládá, 'e NF-rTMS vede k lokál-

nímu sní'ení metabolick!ch a perfuzních parametr%, zatímco VF-rTMS k jejich posílení. 
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Negativní p#íznaky a kognitivní deficit 

Klasická antipsychotika, jak u' bylo popsáno v!#e mají na kognitivní deficit a negativní 

p&íznaky vliv spí#e negativní (prohloubením hypodopaminergního stavu prefrontáln$ a medio-

temporáln$). 

Vlivnou teorií vysv$tlující efekt na negativní a kognitivní p&íznaky u atypick!ch 

antipsychotik je indukce v!deje dopaminu mezokortikální projekcí do prefrontální k%ry. 

Dopamin v této lokalizaci m%'e optimalizovat zpracování informací resp. kompenzovat deficit 

zpracování informací dan! neurov!vojov!m po#kozením sítí pyramidov!ch neuron%. Indukce 

v!deje dopaminu do prefrontální k%ry m%'e b!t op$t zaji#t$na kombinovan!m ovlivn$ním 

dopaminergních a serotonergních receptor%, kombinovan!m parciálním agonismem D2 a 

antagonismem 5-HT2A receptor% nebo preferen"ní blokádou inhibi"ních autoreceptor% dopa-

minergních bun$k (presynaptické D2 receptory).  

Vysokofrekven"ní rTMS té' m%'e participovat na kompenzaci hypofrontality prokázané 

na funk"ních zobrazovacích metodách. V!hodou se zdá b!t mo'nost individualizovaného 

p&ístupu pomocí stereotaktické neuronavigace rTMS, kdy je stimulace zam$&ena dle anato-

mick!ch pom$r% konkrétního pacienta a té' recentních záznam% zm$n metabolismu na neuro-

zobrazovacích metodách.  

 

 
Obr. !. 5 Terapie schizofrenie – kauzální a kompenzatorní p%sobení antipsychotik a rTMS 
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Preparáty, které ovliv(ují jednotlivé mediátorové systémy podílející se na ovlivn$ní 

kognice jsou nap&íklad modulátory serotoninov!ch receptor% (postmortáln$ byl u schizofrenik% 

nalezen vy##í po"et 5HT1 receptor% prefrontáln$). Na základ$ klinick!ch a preklinick!ch studií 

se p&edpokládá pozitivní vliv na kognici u 5HT1A (tandospiron) a 5HT4 parciálních agonist%, 

5HT2 a 5HT6 antagonist%.   

Dále p&ipadá v úvahu hypotetická augmentace noradrenergního systému pomocí alfa2 

agonist% (guanfacin) nebo pomocí NRI (reboxetin). 

Glutamátergní systém zprost&edkuje dlohodobou potenciaci, co' je primární mechani-

zmus u"ení a pam$ti. Hypotéza sní'ené aktivity NMDA receptor% u schizofrenie a tím naru#ení 

komunikace a striatokortikální nazna"uje mo'n! pozitivní ú"inek agonist% NMDA receptor% 

(glycin, d-serin, ampakin CX516) Metaanal!za studíí p&inesla inkonzistentní v!sledky, do#lo 

v$t#inou ke zlep#ení negativních p&íznak%, kognitivní deficit a pozitivní p&íznaky ovliv$ny 

nebyly. Modulace AMPA receptor%, inhibice reuptaku glycinu "i látky inhibující uvol(ování 

glutamátu (lamotrigin) jsou v této indikaci ve fázi v!zkumu. 

Cholinergika jsou slibná, nebo* u schizofrenik% bylo nalezeno mén$ nikotinov!ch a M1 

receptor% ve frontálním kortexu a v hipokampu. Inhibitory cholinesteráz se zdají b!t ú"inné 

zejména ty, které paraleln$ potencují nikotinové receptory (galantamin, xanomelin). 

Nad$je se té' vkládá do v!voje farmak, která by aktivovala CREB (zv!#ení r%stu 

synapsí). 

Kauzální p$sobení antipsychotik? 

Dopaminergní a dal#í monoaminergní modulace antipsychotiky v kone"ném d%sledku 

indukují cestou fosforylace receptor% a stimulací NGF a BDNF neuroplastické zm$ny mozku. 

Atypická antipsychotika (na rozdíl od klasick!ch) indukují remodelaci synapsí a neuronálních 

okruh% nejen ve striatu, ale také v dal#ích oblastech mozku, p&edev#ím v prefrontální k%&e. Na 

této úrovni ji' hypoteticky p&echázíme z neurochemické kompenzatorní úrovn$ ke kauzálnímu 

ovlivn$ní vlastních patofyziologick!ch podklad% schizofrenie. Otev&enou z%stává otázka pro" 

je kompenzatorní a p&edev#ím kauzální (neuroplastické) p%sobení antipsychotik reverzibilní a 

pro" se po vysazení lé"by v!razn$ zvy#uje riziko relapsu onemocn$ní (Horá"ek, 2004). 

I u rTMS se p&edpokládá modula"ní potenciál v mechanismech, které se souhrnn$ 

naz!vají neuronální plasticita. Ta je definována jako funk"ní a morfologická reorganizace 

synaptick!ch spojení v reakci na enviromentální podmínky "i vlivem nemoci. ,ada d%kaz% 

sv$d"í pro klí"ovou úlohu NMDA a GABA receptorov!ch systém% jak v mechanismu 
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neuronální plasticity, tak v patogenezi schizofrenie (Haraldsson et al., 2004). V p&ípad$ rTMS 

se p&edpokládá, 'e podkladem pro tyto zm$ny m%'e b!t p&etrvávající zv!#ení "i sní'ení 

efektivity intersynaptické transmise obdobn$ jako u jev% dlouhodobé potenciace (LTP) a dlou-

hodobé deprese (LTD) (Kobayashi and Pascual-Leone, 2003). Podrobn$ji v kapitole 

„Mechanismy ú"inku s ohledem na patofyziologii schizofrenie a lé"ebné mo#nosti“ 

Elektrokonvulzivní terapie (ECT) 

P&es relativní invazivnost má stále tato lé"ebná metody v novodobé psychiatrii své místo. 

V rámci této práce zmíním pouze o hypotetick!ch mechanismech ú"inku ECT. Bezprost&edn$ 

po elektrické stimulaci mozku dochází k centrální p&echodné vazokonstrikci, po které následuje 

vazodilatace a zv!#ené prokrvení mozku. Elektricky indukované záchvaty m$ní synchroni-

zovanou neuronální excitaci a dochází ke zm$n$ hemodynamick!ch pom$r% – metabolismus 

mozku se zvy#uje 2-3x. Pro v!zkum je zajímavé, 'e ECT zasahuje do &ady mediátorov!ch 

systém%. Ovliv(uje syntézu katecholamin% a následn!mi zm$nami v po"tu receptor% (sní'ení). 

Dochází k facilitaci dopaminergní transmise (zv!#ením senzitivity striatálních dopaminov!ch 

receptor%. Dochází té' k zv!#ení receptorové senzitivity 5-HT2, dochází k redukci choliner-

gních muskarinov!ch receptor% a ke zv!#ení denzity GABA receptor%. 

V neuroendokrinním systému té dochází ke zm$nám – zvy#uje se hladina prolaktinu, 

vazopresinu, r%stového hormonu, oxytocinu a neurofyzinu, kortizolu a ACTH.  

ECT té' senzitizuje receptory k ú"inku opiát% a zvy#uje jejich vazbu. Zvy#ují se 

plazmatické koncentrace ß endorfin%. 

V animálních studiích byla prokázána &ada zm$n na úrovni genové exprese a (nap&. díky 

zv!#ené aktivit$ proteinkinázy II dochází k modulaci exprese fosforylací p&es cAMP. Jiné 

studie zase prokázaly zm$ny v aktivaci draslíkov!ch iontov!ch kanál% s p&edpokládanou 

zm$nou exprese transkripce c-fos a c-jun. Dále byla prokázána zv!#ená aktivita syntázy NO, 

zejména v kortexu, mén$ v hipokampu.  

Nejpravd$podobn$j#í hypotézou je v#ak hypotéza nespecifické terapie, která vychází 

z nefyziologické depolarizace, která je indukována pr%chodem elektrického proudu. 

Indukovaná konvulze vyvolá synchronní uvoln$ní transmiter% ze synaptick!ch vá"k%. 

Následná (sekundární), ji' fyziologická propagace depolarizace m%'e vést k znovunavození 

homeostázy (Hoschl et al, 2002). 
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RTMS se m%'e na první pohled jevit elektrokonvulzivní terapii p&íbuzná. Tyto dv$ 

metody si jsou blízké p&edev#ím vn$j#ími atributy a to zejména tím, 'e u obou je n$jak!m 

zp%sobem pou'ívána elektrická energie. Pomineme-li fakt, 'e elektrická energie je u rTMS 

u'ívána pouze k vytvo&ení magnetického pole, nejmarkantn$j#ími rozdílem je zejména lokální 

p%sobení rTMS.  

Ob$ metody se op$t setkávají u v!zkumu jejich potenciálního kauzálního p%sobení, 

neuroplastick!ch zm$n a aktivace "asn!ch gen%. 
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c/ Transkraniální magnetická stimulace 
Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je neinvazivní metoda u'ívaná v diagnostice 

onemocn$ní nervového systému, v!zkumu intrakortikálních vztah% a funk"ních okruh% a 

patofyziologick!ch podklad% n$kter!ch onemocn$ní a nachází své místo i v terapii 

neurologick!ch a psychiatrick!ch onemocn$ní (George et al., 1999, Wassermann et al, 1998.) 

P&edností metody je její lokální p%sobení, topografick! efekt rTMS je závisl! na síle 

magnetického pole, u standardních cívek s magnetick!m polem kolem 2T cca 2 cm3 tkán$ 

mozku pod cívkou (George 2001). Jedná se tedy o p%sobení relativn$ diskrétní, které je pln$ 

závislé na ulo'ení cívky na povrchu hlavy. Vzhledem k vysoké interindividuální variabilit$ 

anatomie lebky i mozku byla práv$ nízká anatomická p&esnost aplikace a' donedávna hlavním 

limitujícím faktorem v!zkumné i klinické aplikace rTMS. ,e#ení toto problému p&iná#í 

technologie stereotaktické neuronavigace rTMS (a TMS). 

Princip metody 
Podstata metody byla objevena v roce 1985 Barkerem a princip je odvozen od zákon%, 

které byly popsány Michaelem Faradayem v roce 1831. Tyto zákony specifikují oboustrannou 

elektromagnetickou indukci. V p&ípad$ transkraniální magnetické stimulace pak krátk! 

elektrick! impulz indukuje p&echodné magnetické pole. Toto prochází nezm$n$no kalvou a 

indukuje elektrick! proud ve vodi"i, t.j. v mozkové tkáni. Velikost aktuální excitace nervov!ch 

bun$k závisí na sm$ru, síle, a aplikaci magnetického pole. Pole prochází p&es excitabilní 

membránu neuronu, dá vzniknout transmembránovému potenciálu a tím dojde k depolarizaci. 

Ak"ní potenciál se #í&í ve sm$ru nervového vlákna. Intenzita magnetického pole klesá se 

"tvercem vzdálenosti, ale není ovlivn$na - sní'ena - pr%chodem tkán$mi, nap&. kalvou. Proto 

efekt transkraniální magnetické stimulace není vlastn$ zalo'en na p%sobení magnetického pole, 

spí#e je v!sledkem p&ímé indukce elektrického nap$tí, které vede k depolarizaci.  

Parametry stimulace  
Neurobiologick! a klinick! efekt TMS je dán n$kolika hlavními technick!mi parametry. 

TMS se m%'e ve form$ jednotliv!ch stimul% (diagnostika poruch kortiko-spinálních drah, 

mapování motorické korové reprezentace), párov!ch stimul% odd$len!ch r%zn$ dlouh!m 

interstimula"ním intervalem (tzv. párová TMS, ur"ená k testování intrakortikálních inhibi"ních 

a excita"ních mechanism%) nebo jako série magnetick!ch pulz% stejné intenzity s p&edem 

nastavitelnou frekvencí - repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) (Kobayashi 

and Pascual-Leone, 2003).  
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Pro rTMS s frekvencí - 1Hz se u'ívá název nízkofrekven"ní rTMS a pro stimulaci s 

frekvencí >1Hz (obvykle 5-20Hz) je vyhrazen název vysokofrekven"ní rTMS. 

Vysokofrekven"ní rTMS vede ke zv!#ení kortikální excitability, nízkofrekven"ní rTMS 

naopak vede k útlumu excitability. V závislosti na po"tu aplikovan!ch pulz% (délka stimulace) 

pak vysokofrekven"ní rTMS indukuje dlouhodob! nár%st synaptického p&enosu a nízko-

frekven"ní naopak p&enos na synapsích oslabuje (Post et al., 2001). Podrobn$j#ím popisem 

mechanism% p%sobení transkraniální magnetické stimulace se zab!vá kapitola „Mechanismy 

ú"inku s ohledem na patofyziologii schizofrenie a lé"ebné mo#nosti. „ 

Dal#ím prom$nnou stimulace je intenzita magnetického pole, která se udává v % 

maximálního v!konu TMS p&ístroje. Individuální nastavení intenzity se stanovuje pomocí 

motorického prahu (MP), co' je nejni'#í intenzita TMS motorického kortexu schopná vyvolat 

mal! motorick! evokovan! potenciál (MEP) m$&en! EMG v cílovém svalu konkrétního 

jedince. Topografick! efekt rTMS je pak závisl! na síle magnetického pole, u standardních 

cívek s magnetick!m polem kolem 2T dochází k ovlivn$ní do cca 2 cm3 tkán$ mozku pod 

cívkou (George 2001). 

Posledním parametrem je pak lokalizace korové stimulace (nap&. prefrontální kortex, 

motorick! "i temporoparietální kortex apod.). Jedná se tedy o p%sobení relativn$ diskrétní, 

které je pln$ závislé na ulo'ení cívky na povrchu hlavy. 

Bezpe!nost a sná&enlivost metody 

rTMS je obvykle hodnocena jako dob&e tolerovaná a p&íle'itostn$ jako mírn$ bolestivá. 

K dispozici jsou vodítka pro bezpe"nou aplikaci rTMS, která mají p&edev#ím minimalizovat 

riziko indukce epileptického paroxysmu (Wassermann, 1998). P&i vylou"ení pacient% s 

anamnézou epilepsie a nitrolebních abnormit a dodr'ování bezpe"nostních vodítek jsou 

epileptické paroxysmy hlá#eny vysoce raritn$. U zdrav!ch dobrovolník% ani depresivních 

pacient% s normálním EEG nálezem nebyla po aplikaci rTMS pozorována patologická zm$na 

EEG (Boutros et al., 2000, 2001). 

Patrn$ nejb$'n$j#ím ne'ádoucím ú"inkem je tranzitorní tenzní bolest hlavy v míst$ 

aplikace "i bolest kr"ního svalstva, která je odhadována na 5-10 p&ípad% ze 100 pacient% ú"ast-

nících se studií (Fitzgerald et al., 2002a). Bolest obvykle odezní spontánn$ b$hem n$kolika 

hodin po aplikaci, navíc spolehliv$ reaguje na b$'ná analgetika.  

Vlastní aplikace rTMS je spojena s relativn$ vysok!m hlukem. V pr%b$hu terapie se proto 

doporu"uje u'ívání u#ních ucpávek. Zm$ny sluchového prahu jsou popisováno sporadicky, 

navíc s tendencí ke spontánní úprav$ (Loo et al., 2001).  
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Mechanismy ú!inku s ohledem na patofyziologii schizofrenie a lé!ebné mo'nosti 

Uva'ujeme-li o transkraniální magnetické stimulaci jako o metod$ vhodné k ovlivn$ní 

chronick!ch psychiatrick!ch onemocn$ní, po'adujeme ú"inky nejen kompenzatorní (ve smyslu 

p&echodného sní'ení "i zv!#ení aktivity korového okrsku), ale zm$ny dlouhodobé a' trvalé. 

Znamená to, 'e nás zajímá, zda rTMS má modula"ní potenciál ve smyslu neuronální plasticity. 

Neuroplasticita umo'(uje nervovému systému adaptovat se na zm$ny prost&edí a zahrnuje 

jednak synaptickou plasticitu (remodelaci synapsí a vznik nov!ch spoj% mezi neurony) a 

jednak neurogenezi (vznik nov!ch neuron%).  

Synaptická plasticita je zalo'ena na mechanismu LTP – long-term potentiation – 

dlouhotrvající potenciace a LTD – long-term depression – dlouhotrvající deprese. Bun$"n!m 

podkladem je p&edev#ím aktivace receptor% NMDA (N-methyl-D-aspartát), které pat&í 

k excita"ním receptor%m glutamátového typu. D%kaz, 'e NMDA receptor je aktivován p&i LTP 

a LTD, byl podán nap&íklad tím, 'e p&i aplikaci antagonist% tohoto receptoru se blokují ob$ 

formy synaptické plasticity (Rokyta et al., 2002). Na podobném principu p%sobí i druh! 

ionotropní receptor AMPA (aminopropionová kyselina). Oba tyto receptory jsou v!znamn$ 

ovlivn$ny propustností iont% sodíku a draslíku, AMPA receptor i propustností pro ionty 

vápníku. D%kazy pro to, 'e rTMS p&ímo p%sobí LTP "i LTD byly hledány v n$kolika studiích. 

Nap&íklad Inhghilleri et al, 2005 prokázal, 'e aplikace lidokainu (kter! blokuje sodíkové 

kanály) zabrání jinak úsp$#né rTMS indukované facilitaci MEP. 

P&i LTP i LTD se pravd$podobn$ depolarizuje postsynaptick! neuron. Vápník se do 

neuron% dostávává aktivací receptor% NMDA a také vstupem p&es nap$*ov$ závislé vápníkové 

kanály, které jsou stejn$ jako NMDA aktivovány depolarizací postsynaptického neuronu. 

Krom$ tohoto mechanizmu se vápník nezbytn! pro LTP a LTD také m%'e uvol(ovat 

z vlastních bun$"n!ch zdroj% nitrobun$"n!mi receptory. Dlouhodobá potenciace se spojuje se 

zv!#enou fosforylací, zatímco dlouhodobá deprese se sní'ením fosforylace. 

 Fosforylací dochází k posílení NMDA a dal#ích receptor% a následuje aktivace 

transkrip"ních faktor%, které regulují expresi gen% v"etn$ neuronálních r%stov!ch faktor% 

(Angelucci et al., 2004), "ím' se dostáváme od synaptické plasticity k potenciální neurogenezi. 

O schizofrenii uva'ujeme jako o onemocn$ní, které vzniká v d%sledku dysfunkce 

glutamátergního systému, D%kazem pro glutamátergní dysfunkci u schizofrenie je nap&. 

sní'en! objem mozku u schizofrenie p&i zv!#ené hustot$ pyramidov!ch neuron% (tzn., 'e 

morfologick!m substrátem tohoto onemocn$ní je spí#e sní'en! po"et neuronálních vláken a 

synapsí, ne'li sní'en! po"et vlastních neuron% (Crespo-Facorro a Arango, 2000).  
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Antipsychotika modulují informa"ní processing jednak kompenzatorn$ – ovlivn$ním 

dopaminergní transmise m$ní nastavení celého systému zpracování informací ve smyslu zm$ny 

pom$ru signál/#um. Dal#í a zajisté v horizontu lé"by potenciáln$ chronického onemocn$ní 

d%le'ité p%sobení antipsychotik zasahuje do námi ji' zmín$n!ch neuroplastick!ch zm$n.  

Zv!#ené cAMP po blokád$ D2 receptor% aktivuje protienkinázu A (PKA), která je op$t  

na po"átku kaskády (fosforylace receptor%, aktivace transkrip"ních faktor%, které podmi(ují 

expresi gen% v"etn$ neuronálních r%stov!ch faktor% ). Angelucci et al., 2000 popsal regionáln$ 

stratifikované zv!#ení syntézy neurotrofinu NGF (nerve growth factor) po podávání 

antipsychotik. Zv!#ení NGF je mediováno blokádou D2 receptor% a NGF zvy#ují i klasická 

antipsychotika (Ozaki et al., 1999, Ozaki, 2000). BDNF (brain derived neurotrophic factor) je 

druh!m neuronálním r%stov!m faktorem, jeho' exprese je té' ovlivn$na antipsychotiky i kdy' 

v tomto p&ípad$ se ú"inek jednotliv!ch antipsychotik li#í. 

Jak fosforylace NMDA receptor%, tak i indukce r%stov!ch faktor% (NGF a BDNF) se 

podílejí na vzniku nov!ch synapsí, resp. jejich remodelaci (Konradi et al., 2001) a touto cestou 

mohou antipsychotika lé"ebn$ ovlivnit neurov!vojov! deficit spojen! se sní'ením po"tu 

synaptick!ch spojení (Hoffman et al., 1993). Je pravd$podobné, 'e indukce neuroplastick!ch 

zm$n atypick!mi antipsychotiky probíhá nejen ve striatu, ale také v dal#ích oblastech 

zahrnut!ch do neurobiologie schizofrenie. Pr%kazem tohoto p&edpokladu je dnes p&edev#ím 

atypick!mi antipsychotiky indukovaná "asná genová exprese v prefrontálním kortexu a dal#ích 

oblastech mozku p&i sou"asné ni'#í mí&e zm$n genové exprese ve striatu ve srovnání 

s klasick!mi antipsychotiky ( Robertson et al., 1992, Robertson et al., 1994, Robertson et al., 

1996). 

Vhodn$ cílená magnetická stimulace má rovn$' potenciál modulovat synaptickou 

transmisi. Tato modulace m%'e b!t krátkodobá (nap&íklad ve smyslu aktuálního vy&azení 

ur"itého korového okrsku z funkce – Pascual – Leone, 1991). P&i opakované stimulaci 

p&edpokládáme, jak ji' bylo &e"eno v!#e, potenciál ve smyslu indukce neuronální plasticity 

prost&ednictvím LTP "i LTD. 

 

Animální studie s rTMS 

I p&es jisté omezení vyu'ití v!sledk% animálních studií ve v!zkumu humánním (stres 

zví&at metodou samotnou a fakt, 'e u'ívané cívky jsou veliké v pom$ru k mozku – jde tedy o 

stimulaci celé CNS), jsou experimenty aplikace rTMS na zví&atech inspirující. 
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Aplikace rTMS vedla k dlouhodobé normalizaci zv!#en!ch hladin serotoninu, které byly 

navozeny p&edcházející stresovou situací (Kanno et al., 2003). Po chronické aplikaci rTMS 

dochází k ovlivn$ní n$kter!ch receptor%.  

Studie popisují zv!#ení po"tu NMDA glutamátov!ch receptor% v hypotalamu, amygdale, 

parietálním kortexu a striatu (Ben-Shachar et al., 1999, Kole at al., 1999). Zajímav! je nález 

zv!#ení extracelulárního dopaminu v hipokampu, nc. accumbens a bazálních gangliích (Kerk et 

al., 2002). V dal#í studii byl prokázán neuroprotektivní ú"inek aktivní rTMS, po aplikaci 

neurotoxinu MPTP vedla k nár%stu p&e'ívajících dopaminergních neuron% mezostriatáln$.  

V behaviorálních modelech du#evních poruch vedlo rTMS k zesílení apomorfinem 

indukovan!ch stereotypii, sní'ení imobility v Porsoltov$ plovacím testu a chronická aplikace 

modulovala aktivitu v amfetaminovém modelu mánie (Fleischmann et al., 1995, Lisanby and 

Belmaker, 2000). rTMS u potkan% sni'uje stresem vyvolané zv!#ení ACTH, zvy#uje expresi 

gen% pro r%stové a neuroprotektivní faktory (BDNF), cholecystokinin (Muller et al., 2000) a 

expresi indikátor% transkrip"ních d$j% v neuronech, tzv. "asn!ch gen% (c-fos) v hipokampu, 

talamu, ale i ve frontálním a cingulárním kortexu. Hladina GFAP (glial fibrillary acidic 

protein), kter! je indikátorem reaktivní gliózy, nebyla p&i chronické aplikaci rTMS zm$n$na, 

co' je dle autor% práce (Hausmann et al., 2000) d%kaz pro absenci strukturálních lézí v mozku 

laboratorních zví&at.  

   

 Neurofyziologické nálezy v humánních studiích 

Studie prokazují prolongovanou aktivaci nebo inhibici kortikální aktivity v závislosti na 

pou'ité frekvenci. Nízkofrekven"ní rTMS aplikovaná na motorick! kortex zdrav!ch dobrovol-

ník% v trvání 15 minut vedla k relativn$ robustní a p&etrvávající inhibici kortikální excitability 

(Chen et al., 1997). P&i obdobn!ch pokusech s vysokofrekven"ní rTMS ve stejné korové 

oblasti do#lo k nár%stu amplitudy MEP, tedy zv!#ení excitability motorické k%ry (Wu et al., 

2000). 

Mimo motorick! kortex, kde nelze k hodnocení pou'ít jednoduch! zevní marker 

behaviorálního efektu (nap&. MEP) umo'(ují metody kvalitativního EEG (EEG koherence) 

hodnotit efekt rTMS na funk"ní konektivitu mezi r%zn!mi oblastmi kortexu. Jing et al. (2000) 

nalezli po aplikaci VF-rTMS nad lev!m DLPFC zv!#ení koherencí (tj. nár%st funk"ní 

konektivity) mezi stimulovou oblastí a kontralaterálními propojen!mi oblastmi mozku, 

k nár%stu koherencí do#lo navíc mezi frontálním a parietálním kortexem v obou hemisférách.  

Vysv$tlením pro zm$ny kortikální excitability po rTMS je i navození p&echodn!ch 

„funk"ních lézí“ zásahem do "asov$ a prostorov$ organizovan!ch vzorc% aktivity specifick!ch 
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neuronálních subpopulací (Kobayashi and Pascual-Leone, 2003). Nicmén$ recentní studie a 

poznatky spí#e nazna"ují, 'e repetitivní magnetická stimulace má potenciál neuroplastick!ch, 

t.j. trvaléj#ích a kauzáln$j#ích zm$n. A vzhledem k trendu moderní terapie v psychiatrii, která 

klade d%raz na kauzalitu, je rTMS metodou více ne' nad$jnou.   

 

Nálezy zobrazovacích metod 

Kimbrell et al.(1999) vy#el z p%vodní p&edstavy, 'e NF-rTMS povede k lokálnímu 

sní'ení metabolick!ch a perfuzních parametr%, zatímco VF-rTMS k jejich posílení  a ve své 

studii depresivních pacient% pou'il k terapii frekvenci dle úrovn$ metabolismu na vstupním 

PET skenu.  Pacienti, kte&í vykazovali hypometabolismus prefrontáln$ profitovali z VF-rTMS 

a p&i hypermetabolismu naopak z NF-rTMS. Pro potvrzení p%vodní p&edstavy v#ak chybí 

kontrolní PET vy#et&ení po úsp$#né lé"b$.  

S pou'itím SPECTu nalezli Nahas et al. (2001) a Teneback et al. (1999) zm$ny 

metabolismu ve vztahu k terapeutické odpov$di u pacient% s depresí p&i pou'ití r%zn!ch 

frekvencí, respondé&i vykazovali nár%st regionální perfuze (rCBF) v oblasti dolního 

prefrontálního kortexu (PFC) a v p&edním cingulu. 

 V jiné studii  nebyl prokázán vztah mezi zm$nou aktivity mozkového metabolismu a 

klinickou odpov$dí, nicmén$ bylo prokázáno, 'e nízkofrekven"ní  rTMS levého PFC (1Hz, 

100%MP) vedla ke sní'ení aktivity v malé oblasti pravého PFC, levém mediálním temporál-

ním gyru, levé amygdale a bazálních gangliích vlevo dle H2
15O PET  provedeného 3dny po 

ukon"ení aplikace. Naproti tomu vysokofrekven"ní rTMS po stejnou dobu na stejném míst$ 

zp%sobila v!razné a p&etrvávající zv!#ení aktivity bilateráln$ prefrontáln$ (L>P), v gyrus 

cinguli (L>P) a levé amygdale, hipokampu i parahipokampáln$. 

Zm$ny po jednorázové aplikaci rTMS jsou mén$ konzistentní.  Paus et al. (1997) nalezl 

zv!#ení regionální perfuze (rCBF) v oblasti FEF (frontal eye field) po aplikaci  rTMS o 

frekvenci 10Hz. Oproti tomu George et al., 1999 konstatuje, 'e pou'ití podprahové VF-rTMS 

nad lev!m DLPFC vedlo k poklesu metabolismu v kontralaterální PFC, p&edním cingulu a 

p&ední temporální k%&e dle SPECT. 

Nahas et al. (2001) nalezli p&i pou'ití fMRI po 1Hz rTMS p&i intenzit$ 80%MP aktivaci 

p&edního cingula, p&i aplikaci 100%MP do#lo k aktivaci kontralaterální PFC a p&i stimulaci o 

intenzit$ 120%MP nalezl aktivaci bilateráln$. 

 

 



30   
Lucie Baláková: Lé!ebné ovlivn"ní p#íznak$ u schizofrenních pacient$ pomocí rTMS 

Srovnáním ú"inku aktivní a shamové stimulace (1Hz, 80%MP) nad lev!m DLPFC na 

PET se zab!val Kimbrell et al. (2002). Aplikace shamu, ale nikoliv aktivní stimulace, 

zp%sobila globální nár%st vychytávání glukózy. Po aktivní stimulaci do#lo ke sní'ení 

metabolismu vpravo prefrontáln$, bilateráln$ v BG a p&edním cingulu.  

Li et al. (2004) pou'ili originální propojení rTMS, fMRI a statistického modelování 

k identifikaci funk"ních okruh%, které se aktivují po aplikaci krátké série NF-rTMS nad lev!m 

DLPFC. Jako pravd$podobnou cestu propagace stimulu ur"ili okruh: LDLPFC . L putamen 

nebo globus pallidus . L mediodorzální talamus . L hipokampus a laterální orbitální kortex.  

Speer et al. (2003) nalezl na intenzit$ závislé (v rozmezí 80-120%MP) bilaterální sní'ení 

rCBF prefrontáln$ dle H2
15O PETu po 1Hz rTMS nad lev!m PFC. Obdobná inverzní závislost 

mezi stoupající intenzitou magnetického pole a poklesem aktivity nalezli i levém mediálním 

temporálním gyru a bilateráln$ parahipokampáln$. Pozitivní korelace byla shledána p&edev#ím 

v p&edním cingulu. 

Test zda stimulace pravého FEF ovlivní percepci a metabolismus v retinotopick!ch 

visuálních oblastech V1-V4 provedl Ruff et al. v roce 2006  za ú"elem potvrdit "i vyvrátit nov! 

zp%sob  odhalování kauzálních interakcí mezi vzdálen!mi, ale funk"n$ propojen!mi oblastmi 

lidského mozku. Ve studii bylo potvrzeno, 'e TMS pravého FEF vede k predikované zv!#ené 

perceptuální setrvalosti pro periferní zrakové stimuly v porovnání se stimuly centrálními. P&i 

stimulaci kontrolní oblasti (vertexu) toto potvrzeno nebylo. Obraz na fMRI byl konkordatní – 

sní'ení BOLD v oblasti centrální (V1-V4), zv!#ení BOLD perifern$. 

R. Manenti et al. v r. 2009 publikoval v!sledky studie vlivu rTMS DLPFC a parietálního 

kortexu na vybavování abstraktních a konkrétních slov. Vybavování konkrétních slov více 

aktivovalo gyrus fusiformis vlevo na fMRI, v!bavnost abstraktních slov byla pomocí rTMS 

ovlivn$na a to jak stimulací dorsolaterálné prefrontáln$ vpravo, tak parietáln$ vpravo. 

Sack et al. 2007 zkoumal stimulaci pravého parietálního kortexu v pr%b$hu visuo-

spaciálního testu (posuzování úhl%) a testu kontrolního (posuzování barev). Na fMRI bylo 

nalezeno sní'ení metabolismu nejen ve stimulované pravé parietální oblasti, ale i v ipsi-

laterální, "ásti gyrus frontalis medialis, kter! je s paritetálním kortexem funk"n$ propojen. 

Tento experiment prokazuje jak soub$'ná fMRI a magnetická stimulace mozku v pr%b$hu 

administrace kognitivního testu má potenciál identifikovat a vizualizovat funk"n$ propojené  

oblasti mozku, které se podílejí na specifick!ch kognitivních procesech.  
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V roce 2008 provedl Ruff et al. dal#í studii, ve které pomocí kombinace TMS a fMRI 

potvrdil p&edpokládan! vliv parietálního a frontálního kortexu na percepci specifick!ch 

zrakov!ch stimul%. Ovlivn$ní stimulací v oblasti intraparietálního sulku záviselo pouze aktuál-

ních vizuálních stimulech, zatímco FEF TMS signifikantn$ odli#ila stimuly periferní od cen-

trálních. 

Nálezy studií zkoumajících vztah rTMS a regionálního metabolismu mozku jsou 

heterogenní, stejn$ jako jsou heterogenní i jejich metodiky. Interpetovat v!sledky je obttí'né. 

Nicmén$ studie poukazují na mo'nost vyu'ití stimulace soub$'n$ s fMRI k porovnávání 

kauzálních vliv% vzdálen!ch mozkov!ch oblastí. 
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d/ Experimentální a klinické vyu!ití rTMS 

Vyu'ití experimentální 

TMS jako v!zkumn! nástroj je pou'íván p&evá'n$ k vytvo&ení arteficiálních, "asov$ 

omezen!ch, korov!ch lézí. Je tedy mo'no p&echodn$ poru#it jednotlivé kognitivní funkce.  

Dal#í mo'ností je experimentální zlep#ení kognitivních funkcí, studie ji' publikované se 

zam$&ují na pozornost, pam$* a u"ení, exekutivní funkce a &e". Nej"ast$j#ím místem stimulace 

je prefrontální a parietální kortex.  

 

rTMS a v%zkum pam"ti 

Pam$* je základní vlastností nervové tkán$ – umo'(uje uchovávat informace jako 

takové  nebo té' informace o aktivaci ur"it!ch oblastí nervového systému v minulosti. D&íve 

byla pam$* zkoumána na ni'#ích 'ivo"i#n!ch formách "i na osobách s mozkovou lézí. V sou-

"asné dob$ je díky neurozobrazovacím metodám mo'no lokalizovat oblasti, které se aktivují 

p&i vzniku pam$*ové stopy i u zdrav!ch jedinc%. 

Transkraniální magnetická stimulace je dal#í metodou vhodnou pro up&es(ování loka-

lizace pam$ti a v!zkumu pam$ti jako takového.  

Proces u"ení a pam$ti je lokalizován do více mozkov!ch areí, je rozprost&en 

neokortikáln$ (prefrontáln$, okcipitáln$, parietáln$ a temporáln$), v allokortexu (parrahip-

pokampální struktury, perirhináln$ i entorhináln$, v hippokampu i v amygdale) i v moze"ku. 

Reprezentace ka'dé ukládané informace závisí té' na specifick!ch aspektech získání této 

informace ( zda je vizuální, verbální "i vzniká na základ$ jin!ch senzorick!ch vjem%).  

Vyu'ití transkraniální magnetické stimulace ve studiích zkoumajících aspekty pam$ti je 

velmi nad$jné. Studie na zdrav!ch dobrovolnících prokázaly, 'e TMS m%'e zp%sobit lokali-

zovanou poruchu fungování kortexu a tím následn$ ovlivnit pam$*. Je ov#em t&eba dodr'et 

specifické vulnerabilní nebo-li delay periody (viz dále). 

Nej"ast$ji se aplikuje single pulze "i pair pulze stimulace a vyu'ívá se mo'nosti m$nit 

"asov! úsek (delay perioda) mezi targetem ( objekt v neuropsychologickém testu ur"en! u 

zapamatování) a magnetick!m stimulem. Té' repetitivní stimulace m%'e b!t synchronizována 

s administrovan!m kognitivním testem. Tímto mechanizmem je mo'né zkoumat a ur"ovat, 

které z delay period jsou pro danou lokalizaci stimulace a typ kognitivní modality vulnerabilní. 

Anal!za specifické (vulnerabilní) delay periody m%'e validn$ popisovat posloupnost vzniku 

pam$*ové stopy. 
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V!sledky vzniklé metaanal!zou studií nejsou zcela konzistentní nicmém$ se zdá, 'e 

vizuospaciální pracovní pam$* je mo'no poru#it stimulací cílenou na prav! parietální kortex s 

delay periodou 300 ms nebo pou'ít delay periodu 600-1500 ms a stimulovat prefrontální kortex 

bilateráln$. Zp%sob poru#ení vizuospaciální pam$ti se pon$kud li#í – p&i stimulaci parietální je 

nejvíce pozm$n$n reak"ní "as a latence, p&i stimulaci prefrontáln$ je patrno v testu více chyb a 

nep&esnost odpov$dí.  

Poru#ení verbální pracovní pam$ti bylo ve studiích nej"ast$ji testováno se stimulací 

prefrontáln$ s delay periodou 260-400 ms, a porucha m$la trend b!t nápadn$j#í p&i stimulaci 

vlevo.    

Deklarativní pam$* bylo mo'né zhor#it pomocí TMS té', specifické delay periody m$ly 

podobn! trend jako p&i disrupci pam$ti verbální – del#í periody prefrontáln$, postupn$ se zkra-

cující sm$rem okcipitálním. 

Ve studích na pacientech trpících depresivní poruchou "i schizofrenií, byly baterie 

neurokognitivních test% u'ívány za ú"elem ov$&it zda jak je kognice stimulací ovlivn$na 

dlouhodob$. Vliv TMS byl hodnocen jako velmi zanedbateln!, v n$kter!ch studiích dokonce 

pacienti prokazovali mírné zlep#ení (Martis et al, 2003, O’Conor et al., 2005).  

 

V$zkumu pam"ti za vyu!ití rTMS je v"nován p#ehledn$ &lánek:  

/krdlantová L., Horá"ek J., Dockery C.: The Influence of Transcranial Magnetic 

Stimulation on Memory, Psychiatrie 2006 

 

Vyu'ití klinické 

V psychiatrii je rTMS jako lé"ebná intervence zkoumána p&edev#ím u depresivní 

poruchy, kde ji' byly publikovány v!sledky metaanal!z dosavadních studií. Dále i u obse-

dantn$ kompulzivní poruchy (Greenberg et al., 1997), posttraumatické stresové poruchy a 

v posledních p$ti letech také u schizofrenních psychóz (George 2001, Novák 2006, Horá"ek,et 

al, 2006). V neurologii se lé"ba zam$&uje na ovlivn$ní Parkinsonovy choroby (Dragasevic et 

al., 2002, Shimamoto et al., 2001), spasticity u roztrou#ené sklerozy, poiktální spasticity a v te-

rapii bolesti (Lefacheur et al., 2001).  

Dal#í "ást studií se zam$&ila na vedlej#í efekty terapie rTMS u psychiatrick!ch pacient%. 

Nej"ast$ji byly hodnoceny kognitivní funkce p&ed a po lé"b$ depresivní poruchy.  
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V%sledky klinick%ch studií 

Auditivní halucinace 

Hoffman et al. podává první zprávu o pozitivním vlivu nízkofrekven"ní rTMS na 

auditivní halucinace v r. 1999. Stimulace byla aplikována nad lev! temporoparietální kortex u 

t&í pacient% a následn$ byl pozitivní efekt stimulace potvrzen na 12ti pacientech v dvojit$ slepé 

studii (Hoffman et al., 2000). V roce 2003 provedl Hoffman studii ji' na 24 schizofrenních 

pacientech s farmakorezistentními  auditivními halucinacemi, v$tev s aktivní stimulací (1 Hz, 

90% MT, 9 sezení, celkem cca 8000 pulz%) dosáhla signifikantního zlep#ení  ve #kále HCS 

(Halucination change scale), u 9 pacient% z 12 bylo zlep#ení o více ne' 50%. Po odslepení 

studie byla shamová v$tev pacient% stimulována aktivn$ se stejn$ dobr!mi v!sledky. U polo-

viny pacient% p&etrvávalo zlep#ení po dobu minimáln$ 15ti t!dn% (Hoffman et al., 2003) 

V!znamn! rozdíl mezi skupinami p&etrval i po zv$t#ení souboru na 50 osob (Hoffman et 

al., 2005). Faktorem p&edpovídajícím odpov$) na stimulaci byla frekvence halucinací. Pacienti 

s nízkou frekvencí halucinací odpovídali jak na aktivní, tak na sham rTMS, ti, kte&í trp$li 

"ast$j#ími halucinacemi reagovali pouze na aktivní formu rTMS a po aplikaci shamu se 

nesignifikantn$ zhor#ovali.  

d´Alfonso et al. (2002) stimuloval v otev&ené studii 9 pacient% s farmakorezistentními 

halucinacemi v oblasti gyrus temporalis superior (2cm nad T3 dle 10-20 systému 1Hz, 

80%MP, 1200 pulz%/sezení, 10 sezení). Po lé"b$ do#lo k zlep#ení sluchov!ch halucinací dle 

subjektivní #kály, nesignifikantní zlep#ení bylo dosa'eno i v pou'it!ch kognitivních testech.  

McIntosh et al. (2004) zreplikoval p%vodní Hoffmanovu dvojit$ slepou studii (2000) u 16 

pacient%. Na rozdíl od Hoffmana zde nebyla nalezena signifikantní zm$na v m$&en!ch symp-

tomech ani v testech pam$ti mezi aktivní a fale#nou stimulací, v obou v$tvích do#lo k mírnému 

zlep#ení.  

Nízkofrekven"ní, MRI navigovaná rTMS nad 3 oblastmi (Brocova oblast, gyrus tempo-

ralis superior vlevo a referen"n$ st&ední parieto-okcipitální oblast) byla pou'ita ve studii dr. 

Schönfeldt-Lecuona et al. (2004). U 6ti pacient% z 20 byla provedena fMRI k identifikaci 

oblastí kortexu, kter! byl aktivován p&i auditivních halucinacích. Ve zk&í'eném uspo&ádání 

podstoupili pacienti v náhodném po&adí NF-rTMS (1Hz, 90%MP, 16min) nad 3 oblastmi v'dy 

po 5 dnech odd$len!ch alespo( 2 dny bez stimulace. Pouze p&i stimulaci nad lev!m STG do#lo 

k mírnému zlep#ení v sebehodnotící #kále na hranici signifikance v polo'ce nepohody spojené 

s halucinacemi proti ostatním uspo&ádáním stimulace. Ve skupin$, kde byla stimulace apliko-

vána dle nález% na fMRI, do#lo k poklesu v celkovém skóru halucinací proti shamové 
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stimulaci, vzhledem k malému po"tu pacient% v#ak rozdíl nedosáhl statistické v!znamnosti. 

Mírné zhor#ení klinického stavu p&inesla stimulace Brocovy oblasti.  

Ve dvojit$ slepé, zk&í'ené studii Poulet et al. (2005) hodnotil vliv nízkofrekven"ní rTMS 

(1Hz, temporoparietální kortex vlevo, 90%MP, 2000 pulz%/den, 2 sezení/den po 5dní, celkem 

10000 pulz%). B$hem aktivní aplikace 10 pacient% poklesla záva'nost halucinací pr%m$rn$ o 

56% dle AHRS, pacienti byli signifikantn$ zlep#eni ve v#ech polo'kách. 7 pacient% z 10 bylo 

hodnoceno jako respondé&i, po 2 m$sících bylo 5 pacient% stále zlep#eno. Non-respondé&i byli 

3 pacienti, v#ichni u'ívali antikonvuziva a byli star#í ne' 50 let s trváním nemoci více jak 30 

let.  

Podobn! po"et stimul% pou'il  Lee et al. (2005) ve dvojit$ slepé studii s 39 

halucinujícími pacienty. 3 v$tve studie zahrovaly aktivní stimulaci nad lev!m "i prav!m 

temporoparietálním kortexem a shamovou stimulaci. Ve v#ech skupinách do#lo ke zlep#ení  

psychopatologie, ob$ aktivní formy aplikace byly lep#í ne' placebo stimulace dle PANSS, CGI 

a AHRS, v polo'ce frekvence halucinací. 

O 16 pacientech ve dvou skupinách, s aktivní (LTPC, 1Hz, 90% MP, 15min, 4 dny) nebo 

sham stimulací, informuje Chibbaro et al. (2005). V obou skupinách do#lo k redukci záva'nosti 

v$t#iny modalit sluchov!ch halucinací podle #kál SAPS a SAH (kompozitní #kála v rozsahu 0-

10 bod%), v aktivní v$tvi byl pokles v!razn$j#í. Do 4 t!dn% po terapii se v shamové skupin$ 

sluchové halucinace vrátily, av#ak u pacient% lé"en!ch rTMS se po dobu osmit!denního 

sledování p&íznaky zlep#ovaly a kone"n! rozdíl rozdíl mezi skupinami byl 16 bod% dle SAPS a 

2,5 bodu dle SAH, ve prosp$ch aktivn$ lé"en!ch.  

Dal#í zaslepená, randomizovaná, shamovou stimulací kontrolovaná studie sledovala 

zm$nu parametr% farmakorezistentních sluchov!ch halucinací po aplikaci desetidenní nízko-

frekven"ní rTMS nad lev!m temporoparietálním kortexem (1Hz, 90%MP, 900 pulz%/sezení) u 

33 pacient% (Fitzgerald et al., 2005). Nebyl nalezen rozdíl mezi ob$ma skupinami dle #kál 

HCS, PSYRATS (11ti dimenzionální #kálou pokr!vající r%zné modality sluchov!ch haluci-

nací) a PANSS, vyjma parametru hlasitosti. Pacienti, kte&í za'ívali halucinace i b$hem aplikace 

rTMS, odpovídali signifikantn$ h%&e ne' pacienti bez tohoto pro'itku. 

Saba et al., (2005)  aplikoval 18 pacient%m s chronick!mi halucinacemi po deset dn% 

aktivní nebo fale#nou stimulaci nad LTPC. Ob$ skupiny se zlep#ily dle v#ech sub#kál PANSS i 

CGI, rozdíl mezi nimi nebyl nalezen.  Auto&i usuzují na nespecifick! efekt procedury bez 

p&ímého ovlivn$ní abnormit v lokálních kortikálních okruzích. 

Hoffman et al. v roce 2007 zkoumal efekt nízkofrekven"ní stimulace u pacient% s více "i 

mén$ kontinuálními auditivními halucinacemi. K ur"ení individuálních oblastí vhodn!ch pro 
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stimulaci bylo pou'ito fMRI. Zlep#ení v symptomatologii následovalo po stimulaci v tempo-

roparietálních oblastech vlevo oproti oblastem temporálním anteriorním.  

Montagne-Larmurier, 2009, aplikoval kontroverzní, vysokofrekven"ní rTMS u 11 pa-

cient% s farmakorezistentními halucinacemi. Místo stimulace bylo zam$&eno pomocí fMRI – 

jako místo, které bylo nejvíce aktivováno p&i verbálním testu. Stimulace prob$hla ve dvou 

dnech, pacienti byli sledováni dal#ích 6 m$síc%. Signifikantní redukce celkové záva'nosti 

halucinací a té' jejich frekvence byla zhodnocena 12. den po stimulaci, 2 pacienti profitovali ze 

stimulace i po ji' zmín$n!ch 6ti m$sících. 

Z v!#e uveden!ch studií vypl!vá jednozna"n$, 'e auditivní halucinace jsou  ovlivnitelné  

repetitivní transkraniální stimulací. V#eobecn$ p&ijíman! protokol terapie toho záva'ného 

schizofrenního symptomu zatím neexistuje. 

 

Negativní p#íznaky 

V roce 1999  prob$hla desetidenní terapie 6 osob s diagnozou schizofrenie s p&eva-

'ujícími negativními p&íznaky (PANSS-N 31.7) pomocí rTMS nad lev!m DLPFC (20Hz, 

20min, 800pulzu/sezení). Cohen et al. uvádí pokles negativních p&íznak% (z 31.7 na 27.8) a 

nev!znamné zlep#ení kognitivních test%. Jen vizuální pam$* vykazovala v!razn$j#í zlep#ení. 

Nebyl ovlivn$n vzorec hypofrontality. Kontrolní skupina chyb$la. 

Skupinu 12 pacient% se stejn!mi parametry stimuloval v roce 2000 Rollnik et al. 

Konstatoval v!znamnou redukci v BPRS (z 48.9 na 33.3), av#ak v subjektivních #kálách 

depresivních p&íznak% se redukce neprojevila. Fale#nou stimulací p&íznaky ovlivn$ny nebyly.  

Zlep#ení negativních p&íznak% a posun spektra alfa aktivity ve frontální oblasti uvádí jako 

v!sledek aplikace VF-rTMS nad DLPFC bilateráln$ u 32 pacient% Jin et al. (2003). Tato studie 

bylav dvojit$ slepá, s crossover designem. Frekvence stimulace stanovena podle individuální 

frekvence alfa rytmu nad frontální oblastí mezi 8-13Hz, intenzita byla 80% MP. Kontrolní 

stimulace byly s frekvencí 3Hz, 20Hz, jako' i fale#ná stimulace. P&i individuáln$ stanovené 

frekvenci uvádí studie 55% respondér%, p&i 3Hz 12%, u shamu 17%, nikdo p&i 20Hz.  

Také Holi et al. (2004) uvád$jí dvojit$ slepou, shamem kontrolovanou studii  22 pacient% 

s chronickou schizofrenií. K redukci do#lo v obou skupinách dle PANSS a SCL-90, 'ádn! 

rozdíl se neobjevil mezi fale#nou a aktivní stimulací. V kontrolní skupin$ byl dokonce v!sle-

dek nev!znamn$ lep#í (!). Efekt aktivní stimulace tedy nebyl prokázán. 

20 podobn!ch pacient% zkoumali Hajak et al. (2004), s vy##í pou'itou intenzitou (110% 

MP). Terapii p&edcházel i následoval klidov! SPECT. Zlep#ení vykázala aktivn$ lé"ená 

skupina (10% proti 2% poklesu). Do#lo v#ak k mírnému zhor#ení pozitivních p&íznak%. Nálezy 
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SPECTu z%staly po lé"b$ beze zm$n. V!sledky problematizuje fakt, 'e pacienti u'ívali stabilní 

medikaci pouze 2 t!dny p&ed studií. 

Jandl et al., (2005) aplikoval 10 pacient%m s dominujícími negativními symptomy VF-

rTMS nad LDPFC (10Hz, 100% MP, celkem 700 pulz%/sezení), po dobu 5 dn%. Zjistil mírn! 

pokles ve #kálách SANS, BPRS i v HAMD. Oproti d&ív$j#ím nález%m zv!#ení aktivity v delta 

a theta pásmech a sní'ení v alfa pásmu nad prefrontálními oblastmi, byla zji#t$na sní'ená 

aktivita v delta a theta pásmu a zv!#ení v alfa1 pásmu. 

Dosud nejdel#í protokol v malé otev&ené studii vykazují Sadchev et al. (2005). Po 4 

t!dny aplikovali 4 pacient%m se stabilním deficitním syndromem  vysokofrekven"ní rTMS nad 

LDLPFC (15Hz, 90%, 1800 pulz% v ka'dém sezení). Do#lo k 33% redukci negativních 

p&íznak% ve #kále PANSS, bez ovlivn$ní nálady dle MADRS. Efekt p&etrvával i po m$sí"ním 

sledování. Kontrolní skupina bohu'el nebyla. 

 Dlaba"-De Lange uve&ejnil letos, t.j. v roce 2010, metaanal!zu 9 studií ( celkem 213 

pacient%), které m$ly za cíl pomocí rTMS prefrontálního kortexu ovlivnit negativní p&íznaky u 

schizofrenních pacient%. Celkov$ byl efekt aktivní stimulace oproti shamové signifikantní 

(d=0.43; 95% CI, 0.05–0.80) a p&i v!b$ru studií s frekvencí 10 Hz se mean effect size zv!#ila 

na 0.63 (95% CI, 0.11–1.15). A té' studie s del#í dobou stimulace m$ly v!sledky 

povzbudiv$j#í v porovnání se studiemi krat#ími. 

 Dosavadní v!sledky aplikace rTMS u negativních p&íznak% schizofrenie nejsou jedno-

zna"né. V$t#inou se objevuje mírné ovlivn$ní cílov!ch p&íznak% nezávisle na zm$n$ nálady. 

Chybí hodnocení délky ú"inku po úsp$#n!ch intervencích. Je v#ak nutno vzít v úvahu, 'e 

pacienti za&azení do t$chto studií trp$li chronickou formou onemocn$ní po &adu let i p&es 

adekvátní farmakoterapii. Terapeutick! potenciál rTMS na negativní schizofrenní p&íznaky je 

t&eba nadále zkoumat. 
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III.  V%zkumné cíle 

V!zkum shrnut! v této práci byl zam$&en na mo'nosti ovlivn$ní ur"it!ch symptom% 

schizofrenních pacient% pomocí nové neinvazivní metody – repetitivní transkraniální magne-

tické stimulace. P&ed zapo"etím klinického v!zkumu a paraleln$ s up&es(ováním designu 

klinick!ch studií jsme provedli dv$ studie na zdrav!ch dobrovolnících. V!stupy t$chto experi-

mentálních studií podpo&ily hypotézu, 'e rTMS je metoda, kterou je mo'no ú"inn$ modulovat 

kortikální funkce. 

1. Ov"#ení efektu rTMS na zdrav$ch dobrovolnících v doménách zasa!en$ch u 

schizofrenních pacient%. 

1a) vliv rTMS na kódování verbální pam$ti. 

1b) vliv rTMS na setrvalou pozornost. 

2. Ov"#ení klinického efektu rTMS u psychiatricky nemocn$ch  

 2a) vliv 0.9Hz rTMS aplikované na oblast temporoparietálního kortexu u schizofrenních 

pacient%.  

2aa) vliv 0.9Hz rTMS na akustické halucinace u schizofrenie. 

2ab) pr%kaz sní'ení glukózového metabolismu p&i nízkofrekven"ní stimulaci. 

2ac) testování zm$n v distribuci neuronální elektrické aktivity s propagací inter a 

intra hemisferick!mi cestami. 

2b) ov$&ení vlivu vysokofrekven"ní rTMS na negativní p&íznaky u schizofrenních osob. 
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IV.  Komentá#e k publikovan%m v%sledk$m 

#e&en%ch v%zkumn%ch cíl$ 
 
Ad 1. Ov"#ení efektu rTMS na zdrav$ch dobrovolnících v doménách zasa!en$ch 

schizofrenních pacient%.  

Dv$ pilotní studie, která jsou sou"ástí této práce prob$hly v PCP za ú"elem ov$&ení 

efektu rTMS na zdrav!ch dobrovolnících v kognitivních doménách blízk!ch t$m, které byly 

následn$ cílem terapeutické intervence u psychiatrick!ch pacient%. Jedná se o vliv rTMS na 

kódování verbální pam$ti a vliv na setrvalou pozornost. 

Vzhledem k tomu, 'e u zdrav!ch dobrovolník% jsme p&edpokládali markantn$j#í nález p&i 

pokusu o poru#ení dan!ch kognitivních funkcí ne' p&i pokusu o zlep#ení pravd$podobn$ 

normálních funkcí, zvolili jsme v obou studiích hypoteticky inhibi"ní – t.j. nízkofrekven"ní 

rTMS. 

Je známo, 'e kognitivní deficit pat&í mezi hlavní p&íznaky schizofrenního onemocn$ní a 

v!razn$ participuje na sociální maladaptaci schizofrenních pacient%. Je p&ítomen ji' p&ed 

manifestací onemocn$ní a exacerbacemi choroby se prohlubuje. V remisi se jen v 15% vrací na 

premorbidní úrove(. (+e#ková et al, 2005). Pam$*, exekutivní funkce a pozornost se pova'ují 

za nejposti'en$j#í kognitivní funkce u schizofrenie. Pam$*ové funkce vykazují celou #kálu 

poruch, jako nejnápadn$j#í se jeví porucha v#t$pování informací. 

Repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci lze pova'ovat za potenciální alternativu 

k farmakoterapii kognitivních poruch (t.j. atypická antipsychotika, 5HT1A (tandospiron) a 

5HT4 parciální agonisté, 5HT2 a 5HT6 antagonisté, antagonisté alfa2 agonist% (guanfacin), 

NRI (reboxetin), agonisté NMDA receptor% (glycin, d-serin, ampakin CX516), inhibitory 

cholinesteráz (galantamin, xanomelin) a aktivátory CREB.  

P&esn! mechanismus ú"inku rTMS je ve fázi formulování a zkoumání hypotéz, nicmén$ 

jak ji' bylo uvedeno v kapitole Animální studie s rTMS, je prokázána up-regulace 0-

adrenergních receptor% (podobn$ jako po ECT) (Belmarker et al., 1997), down-regulace 5HT2 

receptor% ve frontální k%&e (Ben-Shachar et al., 1999) a up- regulace 5HT1A receptor% ve 

frontální a cingulární k%&e. Dále bylo zji#t$no, 'e rTMS u potkan% zvy#uje expresi gen% pro 

r%stové a neuroprotektivní faktory (BDNF), cholecystokinin (Muller et al., 2000) a expresi 

indikátor% transkrip"ních d$j% v neuronech, tzv. "asn!ch gen% (c-fos) v hipokampu, talamu, ale 
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i ve frontálním a cingulárním kortexu.Ve studiích humánních poukazují v!sledky na mo'nou 

transsynaptickou aktivaci GABAergních inhibi"ních interneuron% (Pascual-Leone et al. 1994, 

1998), zp$tnou inhibici cílov!ch neuron% p&es axonální kolaterály a na fenomen long term 

deprese (Chen et al. 1997) v p&ípad$ inhibi"ního p%sobení rTMS. Dále pak m%'e hrát roli 

„disfacilitace“ interferencí rTMS frekvence se specifick!m firing rate axon% (Romero et al. 

2002). Dal#ím podp%rn!m nálezem jsou zm$ny kortikálního metabolismu a perfuze po aplikaci 

rTMS. S ohledem k neurofyziologick!m nález%m se p&edpokládá, 'e NF-rTMS vede k lokál-

nímu sní'ení metabolick!ch a perfuzních parmetr%, zatímco VF-rTMS k jejich posílení.  

 
 Ad 1a) vliv rTMS na kódování verbální pam"ti 

Pam$* a u"ení pat&í mezi základní projevy nervové tkán$ v#ech 'ivo"i#n!ch druh%. 

Uchovává informace a za'ité stavy aktivace v minulosti. Biologická podstata schopnosti se u"it 

byla nejprve zkoumána na animálních modelech "i na osobách s traumatick!mi mozkov!mi 

lézemi. Ji' v této dob$ bylo z&ejmé, 'e r%zné podtypy pam$ti jsou kodovány ve specifick!ch 

neuronálních sítích v mozku. S dne#ními mo'nostmi zobrazovacích technik lze p&esn$ lokali-

zovat místa zodpov$dná za uchovávání pam$*ov!ch stop.  

S ohledem na stanoven% cíl byla testována tato hypotéza:  

Nízkofrekven"ní repetitivní transkraniální magnetická stimulace prefrontáln$ vlevo ovliv-

%uje pam$& verbální a nikoliv pam$& pro obli"eje. 

 
Obr. !. 6 Popis a v!sledky studie vlivu rTMS na kódování semantické pam$ti 
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Zam"#ení motorické k%ry a dorsolaterální prefrontální k%ry. Zji't"ní motorického prahu 

probanda: 

Obr. ". 7 Vzhledem k tomu, 'e DLPFCo je definován pro 

stimulaci, jako oblast 5 cm ventráln$ od motorické oblasti pro 

musc. abductor pollicis brevis, je nutno nejprve zam$&it místo 

nejv$t#í motorické odpov$di tohoto svalu p&i jednotliv!ch 

stimulech – za kontroly EMG. Zelen! obdélník nazna"uje 

p&edpokládanou oblast pro motorickou oblast horní kon"etiny. 

Motorick! práh je definován jako nejmen#í intenzita stimulátoru, kterou je mo'no vyvolat 

motorickou odpov$) abduktoru 50mikroV (v 5 z 10 stimul%). 

V%sledky: 
V experimentu jsme potvrdili hypotézu, 'e aplikace nízkofrekven"ní rTMS dorsolate-

ráln$ prefrontáln$ vlevo p&i kódování semantické pam$ti (v pr%b$hu kódovací "asti testu) 

zhor#í u zdrav!ch doborovolník% pam$* pro slova a nikoliv pro obli"eje oproti shamové stimu-

laci.  

V testované skupin$ zdrav!ch dobrovolník% jsme neprokázali signifikantní rozdíl v roz-

poznávání obli"ej% p&i aktivní (median = 22.50, C.I. 95% = 20.42 - 23.58)  a shamové (median 

=22.50, C.I. 95% = 24.0 - 25.11) stimulaci (sum of signed ranks, W = -2.0, p > 0.5, figure 1).. 

V testu volného vybavování slov jsme prokázali signifikantní zhor#ení p&i aktivní stimulaci 

(median = 11.00, C.I. 95% = 9.11 - 13.89) oproti stimulaci shamové (median = 13.00, C.I. 95% 

= 11.78 -16.02) (W = -18.0, p = 0.03) 
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O@br. 

1

 
 

Obr. 8 Aktivní O,9 Hz rTMS b$hem prezentace slov p&i verbal recall testu signifikantn$ 

zhor#ila v!bavnost slov (Wilcoxon%v matched pairs test, p= 0,03), ozna"eno hv$zdi"kou, roz-

poznání obli"ej% nebylo aktivní stimulací ovlivn$no.3 

Diskuze ke studii zkoumající kódování semantické pam"ti: 

Princip inhibi"ního vlivu nízkofrekven"ní rTMS není zatím pln$ objasn$n, nicmén$ 

vznik p&echodn!ch kortikálních lézí je prokazateln! funk"ními zobrazovacími metodami. 

Hypotézy inhibi"ního p%sobení poukazují na mo'nou transsynaptickou aktivaci GABAergních 

inhibi"ních interneuron% (Pascual-Leone et al. 1994, 1998), zp$tnou inhibici cílov!ch neuron% 

p&es axonální kolaterály a na fenomen long term deprese (Chen et al. 1997). Dále pak m%'e 

hrát roli „disfacilitace“ interferencí rTMS frekvence se specifick!m firing rate axon% (Romero 

et al. 2002).  

Nulov! vliv nízkofrekven"ní stimulace DLPFC vlevo na rozpoznávání obli"ej% je kon-

kordantní s nálezy maximální aktivace gyrus fusiformis p&i kódování obli"ej% (Puce et al. 

1995, 1996, Kanwisher et al. 1996, 1997) a nikoliv prefrontálního kortexu. N$které studie 

poukazují i na zapojení levé prefrontální k%ry (Haxby et al. 1996). Na#e nálezy ale podporují 

p&edstavu, 'e lev! DLPF kortex nehraje v kódování obli"ej% esenciální roli. 
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Ná# nález zhor#ení kódování slov p&i nízkofrekven"ní rTMS je v souladu s nálezy funk-

"ních zobrazovacích metod i dal#ích studií u'ívajících rTMS k ovlivn$ní verbální pam$ti 

(Ferbert et al. 1991, Mull and Seyal 2000, Grafman and Wassermann 1994). 

Metodologick!m limitem na#í studie je srovnávání rozpoznávání obli"ej% s voln!m 

vybavováním slov. Tyto modality nelze pova'ovat za zcela ekvivalentní, nicmén$ jsme se tím 

pokusili vyrovnat obtí'nost obou test% a zachovali stejnou délku stimulace. Dle hypotézy jsme 

v první &ad$ testovali rozdíl vlivu aktivní rTMS oproti shamové, a proto jsme usoudili, 'e tato 

inkonsistence vy#et&ovan!ch modalit není zásadní. 

Inkonsistence na#eho v!sledku s n$kter!mi dal#ími studiemi mohla vzniknout tím, 'e v 

na#em pokusu jsme nesynchronizovali jednotlivé TMS stimuly s cílov!mi objekty pro zapama-

tování na monitoru, tak jak to je ve studiích se spTMS. 

Publikováno v: 
/krdlantová L., Horá"ek J., Dockery C., Lukavsk! J., Kope"ek M., Preiss M., Novák T., 

Höschl C. The influence of low-frequency prefrontal rTMS on memory for words but not 

faces. Physiological Research 2005,54:123-128  

/krdlantová L., Horá"ek J., Dockery C., Lukavsk! J., Kope"ek M., Preiss M., Novák T., 

Höschl C. Nízkofrekven"ní repetitivní transkraniální magnetická stimulace prefrontáln$ vlevo 

ovliv(uje pam$* verbální a nikoliv pam$* pro obli"eje. Psychiatrie 2006,10 (abstr. Suppl 1):72. 
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 Ad 1b) vliv rTMS na pozornost 

Pozornost jako modalita nemá sama o sob$ obsah, ale je funk"n$ spojena se v#emi 

psychick!mi procesy /vnímáním, emocemi, my#lením/. Zam$&uje vnímání nebo jin! psychick! 

proces a fixuje ur"it! obsah vnímání. 

Poruchy pozornosti jsou "asté u pacient% s patologií frontálních lalok%.  

S ohledem na stanoven! cíl byla testována tato hypotéza:  

Nízkofrekven"ní rTMS dorsolateráln$ prefrontáln$ vlevo zhor'í parametry pozornosti 

(zv('í po"et chyb v reakcích (ommisions a commisions), reak"ní "as bude del'í a konzistence 

ve v(sledcích reak"ního "asu bude men'í) a vysokofrekven"ní stimulace parametry zlep'í. 

 

Obr. !. 9 Popis a v!sledky studie vlivu rTMS na pozornost 
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V%sledky:  

Ve studii jsme na#li hrani"ní vliv nízkofrekven"ní stimulace oproti vysokofrekven"ní na 

konzistenci v reak"ním "ase (hit reaction time standart error, p= 0.004) a hrani"ní vliv té' na 

prodlou'ení reak"ního "asu (p=0.06). Správnost reakcí v CPT (omissions and commissions) 

nebyla frekvencí stimulace ovlivn$na. 

 
Obr. !.10 Vliv 1Hz rTMS a 20 HZ rTMS na reak"ní "as v CPT 
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Obr. !.11 Vliv 1Hz rTMS a 20 HZ rTMS sledované parametry v CPT 
 
 
 
 
 
Tabulka !. 1 St&ední odchylka p – value – v!sledky statistické anal!zy CPT p&i stimulaci 

r%zn!mi frekvencemi rTMS 
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Diskuze k práci hodnotící vliv rTMS na pozornost 

V!sledky nazna"ují, 'e lev! DLPFC se podílí pouze na n$kter!ch aspektech visuální 

percepce a regulace pozornosti je daleko komplexn$j#í. 

Tato p&edstava je kongruentní s fun"ními zobrazeními mozku v pr%b$hu CPT. Je zdoku-

mentováno pomocí fMRI a PET, 'e p&i CPT je aktivován frontální, temporální, a limbick! 

kortex a také subkortikální a senzorické integrativní struktury (Adler et al. 2001). Hager et al. 

(1998) popisuje aktivaci pravého DLPFC, dále pravého mesiálního frontálního kortexu, pravé 

"ásti thalamu a basálních ganglií. 

Absence shamové stimulace v na#í studii je problémem metodologick!m, tak jako u v$t-

#iny rTMS studií. Je obtí'né simulovat taktilní vjemy na hlav$, které aktivní stimulaci 

provázejí. Nicmén$ v na#í studii jsme alespo( docílili „sluchové sleposti“ p&i r%zn!m frekven-

cím, neb p&i stimulaci vysokofrekven"ní jsme simultánn$ pou#t$li zvukovou nahrávku frekven-

ce nízké a obrácen$. 

Publikováno v: 

/krdlantová L., Horá"ek J., Kope"ek M., Klírová M., Je'il P., Pra#ko J. The influence of 

different frequencies of rTMS on attention (Continuous performance test).  

The Neurosciences from Basic Research to Therapy. 1. 1162. 2003. Göttingen, Stuttgart, 

Georg Thieme Verlag. 3-13-137351-2. 
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Ad 2. Ov"#ení klinického efektu rTMS u psychiatricky nemocn$ch 

Ad 2a) vliv rTMS aplikované nad temporoparietální kortex u pacient% s rezistentními 

auditivními halucinacemi. 

Auditivní halucinace jsou charakteristick!m a klinicky d%le'it!m p&íznakem schizofre-

ního onemocn$ní. Zobrazovací metody mozku potvrzují, 'e jsou asociovány s hyperaktivitou 

sluchového a &e"ového kortexu, zejména levého a pravého gyrus temporalis superior a Brocovy 

arey. N$kdy jsou zaznamenány i strukturální abnormity v t$chto oblastech. Jedná se samoz-

&ejm$ o kortikální "ást dysfunkce kortikosubkortikální, která mimo jiné zahrnuje hippokam-

pální a parahipokampální oblasti. 

 
S ohledem na stanoven% cíl byly testovány tyto hypotézy:  

2aa) Nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) aplikovaná nad lev( temporoparietální (T-P) 

kortex je efektivní v terapii farmakorezistentních akustick(ch halucinací 

u schizofrenie. 

 

2ab) Nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) aplikovaná nad lev( temporoparietální (T-P) 

kortex vede u nemocn(ch s farmakorezistentními halucinacemi ke zm$n$ 

regionálního metabolismu mozku hodnoceného pomocí 18FDG PET. 

 

2ac) Nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) aplikovaná nad lev( temporoparietální (T-P) 

kortex vede u nemocn(ch s farmakorezistentními halucinacemi ke zm$n$ lokálních 

proudov(ch denzit detekovan(ch pomocí Low Resolution Electromagnetic 

Tomography (LORETA) qEEG anal(zy. 
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Popis studie: 

 
Obr. !. 12  Studie ovlivn$ní auditivních halucinací pomocí rTMS 

 

Zam"#ení místa stimulace: 

Obr. !. 13 ukazuje lokalizaci cívky p&i aplikaci rTMS: 
 

 

Jedná se o lev! temporoparietální kortex v polovin$ mezi T3 

a P3 (Hoffman et al. 2003, 2005). T3 a P3 jsou lokalizace 

EEG elektrod definované podle Mezinárodního 10 – 20 

systému. T3 le'í na spojnici meati acustici externi, ve 

vzdálenosti 4/10 délky celé spojnice nalevo od CZ. 

Pro definici polohy P3 je pot&eba definovat bod PZ. PZ le'í 

posteriorn$ od CZ o 2/10 vzdálenosti nasion – inion. P3 se 

nachází nalevo od PZ na k&ivce rovnob$'né se spojnicí meat%, 

vzdálenost od PZ je 2/10 vzdálenosti obou meat%. 
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V%sledky a diskuze ke studii vlivu rTMS na auditivní halucinace: 

Ad 2aa) Nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) aplikovaná nad lev( temporoparietální (T-P) 

kortex je efektivní v terapii farmakorezistentních akustick(ch halucinací u schizofrenie. 

Nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) vedla po dvou t!dnech aplikace k poklesu pozitivních 

p&íznak% (PANSS-P), halucinací podle PANSS (PANSS P-3), celkové psychopatologie (Total 

PANSS). Nezaznamenali jsme zm$nu v mí&e negativních p&íznak% (PANSS-N). Zachytili jsme 

signifikantní sní'ení v AHRS total a HCS po prvním a druhém t!dnu stimulace. Anal!za 

jednotliv!ch polo'ek v AHRS ukázala signifikantní vliv stimulace na hlasitost halucinací 

(AHRS 3), na hladinu stresu (AHRS 7) po prvním t!dnu stimulace. Po 2. t!dnu stimulace se 

vliv na hladinu stresu je#t$ prohloubil a byl nalezen signifikantní pokles v polo'ce AHRS 6 – 

míra v$nované pozornosti (p!0.05, s Bonferroni korekcí). 

Tabulka !. 2 

 Baseline After 1 week After 2 weeks % decrease 
after 2 weeks 

Positive PANSS 17.5 (14.5-20.0) 14.5 (13.0-18.0)* 14.0 (13.0-16.0) * 15.5 (11.0-24.0) 

PANSS P- 3  4.0 (3.0-4.5) 3.0 (3.0-4.0)*  

Negative PANSS 20.0 (16.0-23.5) 20.0 (16.5-22.5) 10.0 (16.5-21) 0 (0-13.0) 

Total PANSS 70.0 (60.5-85.0) 70.5 (58.5-77.5) 66.0 (58.0-70.0) * 9.5 (2.0-17.0) 

HCS 10 (10-10) 7.5 (6.5-9.0) * 7.5 (4.5-9.5) * 25.0 (5.0-55.0) 

Total AHRS 25.0 (23.0-32.0) 21.0 (19.5-24.5)* 17.0 (14.0-23.0) * 25.0 (4.0-54.0) 

AHRS 1 4.0 (2.0-6.5) 3.5 (2.5-4.0) 2.5 (1.0-4.0)  
AHRS 2 4.0 (4.0-5.0) 4.0 (4.0-4.0) 3.5 (1.5-4.0)  
AHRS 3 3.0 (3.0-4.0) 2.0 (2.0-3.0)* 2.5 (1.5-3.0)  

 
Ad 2ab) Pr)kaz sní#ení glukózového metabolismu p!i nízkofrekven"ní stimulaci. 

Sní'ení regionálního mozkového metabolismu po dvou t!dnech stimulace jsme nalezli 

jednak v místech odpovídajících pozici cívky (gyrus temporalis inferior a superior, insula). 

Dále byl metabolismus sní'en v levém moze"ku, kuneu, a bilateráln$ v hippokampu. Vychy-

távání 18FDG se zv!#ilo oboustrann$ v gyrus frontalis medius, a kontralateráln$ k místu stimu-

lace v temporálním a v okcipitálním laloku. Byl pou'it párov! T test a Technické parametry 

anal!zy: párov! T-test, height threshold (T=4.02), minimální po"et voxl% =10, P-values ! 

0.001. Proto'e zm$ny metabolismu byly lateralizované, p&edpokládali jsme vliv rTMS na 

funk"ní konektivitu levého gyrus temporalis superior.  
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P&ed stimulací jsme zaznamenali vysokou kovarianci mezi metabolismem levého gyrus 

temporalis superior a korespondujícími oblastmi kontralateráln$ a po terapii se tato kovariance 

ztrácí. Nález potvrzuje indukci neuroplastick!ch zm$n, které sni'ují míru interhemisferální 

konektivity. Tento nález lze pak pova'ovat za potvrzení zcela nové hypotézy vysv$tlující 

mechanismus ú"inku nízkofrekven"ní rTMS na akustické halucinace. 

 

Obr. !. 14 ukazuje v!sledky anal!zy míry pozitivní ("ern$) a negativní (zelen$) kovariace 

vychytávání 18FDG mezi místem stimulace (lev! horní temporální gyrus-STG) a cel!m obje-

mem mozku p&ed (A) a po (B) lé"bou rTMS. Jak je patrné p&ed stimulací, je vysoká kovariace 

mezi metabolismem levého STG a korespondujícími oblastmi kontralateráln$ a po terapii se 

tato kovariace ztrácí. Nález potvrzuje indukci neuroplastick!ch zm$n, které sni'ují míru inter-

hemisferální konektivity. Tento nález lze pak pova'ovat za potvrzení nové hypotézy vysv$t-

lující mechanismus ú"inku nízkofrekven"ní rTMS na akustické halucinace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: R = pravá a L = levá hemisféra 

Technické parametry: SPM99, kovaria"ní anal!za, extent threshold "10 voxl%, p-

hodnota pro T=4.14 je 0.001.  

 

Sní'ení regionálního mozkového metabolismu po dvou t!dnech stimulace v místech 

odpovídajících pozici cívky je kongruentní s inhibi"ním efektem nízkofrekven"ní rTMS a tím i 

s na#í hypotézou. Klidov! 18FDG PET odrá'í primárn$ regionální obrat glutamátu na presynap-

tické úrovni a je jakousi sondou relativní síly synapse a tím i metabolické aktivity. Proto je 

na#e pozorování v souladu s p&edpokládan!m fenoménem dlouhodobé deprese indukovan!m 
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nízkofrekven"ní stimulací. Nejmarkantn$j#í pokles metabolismu byl nalezen lehce anterome-

diáln$ od anatomické lokalizace cívky (p&ední "ást gyrus temporalis superior namísto zadní 

"ásti). Toto je mo'né vysv$tlit p&epo"ítáváním dat p&i PET anal!ze anebo té' aktivací 

elementárn$j#ími sluchov!mi informacemi, které jsou zpracovávány v kortexu anteriorn$ji. 

Tato hypotéza je té' kongruentní s klinick!m efektem – nápadn$j#í bylo zti#ení hlasitosti 

halucinací a míry setrvalé pozornosti v AHRS ne' na komplexnost a po"et temat auditivních 

halucinací.  

Nález sní'ení metabolismu v hippokampu bilateráln$ odpovídá znám!m spojením mezi 

hippokampem a temporálním a prefrontálním kortexem, moze"ek je propojen s areami 9, 46.  

Proto jsou zm$ny indukované pomocí rTMS prefrontáln$ zodpov$dné za modula"ní efekty 

v moze"ku. 

Zv!#en! metabolismus bilateráln$ v gyrus frontalis medius je analogick! s v!sledky 

studie Speera et al, 2003, kter! vysv$tluje sní'ení metabolismu ve vzdálen!ch areích pomocí 

stimulace inhibi"ních interneuron%. Primární zm$ny indukované rTMS v temporálním kortexu 

zp%sobí znateln! metabolick! nár%st prefrontáln$ (a eventueln$ obrácen$) pomocí dlouh!ch 

intrahemisferálních fascikul%, které tyto dv$ oblasti hojn$ propojují. Facilitace metabolismu 

frontáln$ implikuje, 'e nízkofrekven"ní stimulace temporáln$ by m$la zlep#it p&íznaky hypo-

frontality a v%bec reintegrovat frontotemporální diskonekci, která je u schizofrenie dokumen-

tována. 

P&ekvapiv! je nález zv!#eného vychytávání glukózy v pravém temporoparietálním 

kortexu. Ji' byly obdobné nálezy popsány p&i SPECT zobrazení a lze je vysv$tlit jako zv!#ení 

kompenzatorní, zprost&edkované transkalosálními spoji.  

Tato zji#t$ní vedla k formulaci hypotézy, 'e inhibi"ní zm$ny indukované nízkofrek-

ven"ní rTMS jsou spojené s transkalosálním p&enosem do druhé hemisféry s následn!m 

kompenzatorním efektem opa"ného sm$ru (zv!#ení metabolismu). Tento efekt pak vysv$tlu-

jeme inhibicí kalosální komunikace s p&evzetím funkce druhou hemisférou. Navr'ená hypotéza 

odpovídá recentnímu konceptu mezihemisferální kompetice (Sack et al., 2005). 
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2ac) Nízkofrekven"ní rTMS (0.9 Hz) aplikovaná nad lev( temporoparietální (T-P) kortex vede 

u nemocn(ch s farmakorezistentními halucinacemi ke zm$n$ lokálních proudov(ch denzit 

detekovan(ch pomocí Low Resolution Electromagnetic Tomography (LORETA) qEEG anal(zy. 

 

 
 
Obr. !.15 Loreta – popis a v!sledky studie 
 

V p&edním cingulu bylo oboustrann$ nalezeno zv!#ení proudov!ch denzit v delta pásmu. 

V temporálním laloku na stran$ stimulace do#lo ke sní'ení v beta-1 a beta-3 pásmu. Ve 

st&edním temporálním a dolním parietálním laloku vpravo do#lo ke zv!#ení v pásmu beta-2. 

Theta, alfa-1, alfa-2 pásma nevykazovaly signifikantní zm$ny v 'ádném okrsku mozkové k%ry. 

Zm$ny v beta pásmech potvrdily na#e nálezy stranov$ diferencovaného efektu rTMS na 

metabolismus mozkové k%ry. V!sledky korelují s nálezy PET vy#et&ení. Data podtrhují 

rozdíln! vliv rTMS na populace excita"ních pyramidov!ch bun$k v"etn$ jejich interneuron% v 

míst$ stimulace a v projek"ních oblastech via corpus calosum. Beta pásmo obecn$ reprezentuje 

excita"ní frekvence, ale v in vitro experimentech je nalézáno zv!#ení v beta pásmu nejen p&i 

excitaci, n!br' i p&i aktivaci GABA A receptor%. Komunikace mezi prostorov$ odd$len!mi 

okrsky mozkové k%ry je zprost&edkována dlouh!mi axony pyramidov!ch bun$k, které 

synchronizují interneurony a excita"ní neurony. P&edpokládáme, 'e rTMS indukovaná inhibice 
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levého temporálního kortexu vznikla chud#ími vstupy do kontralaterálních oblastí. Ty jsou 

dokumentovány sní'ením pozitivní kovariance mezi vychytáváním FDG v levém horním 

temporálním gyru a v korespondujících kontralaterálních oblastech. Tento mechanismus je 

dlouhodobou analogií nedávno zdokumentovan!m interhemisferick!m kompenzacím (a kom-

peticím) v informa"ním procesingu po jednorázové rTMS indukované virtuální lézi.  

Nálezy LORETA v beta pásmu je#t$ dále podporují a osv$tlují tento fenomén. Beta-2 

pásmo má nejv$t#í vazbu na GABA A receptory, proto zv!#ení beta-2 a zv!#ení metabolismu 

kontralateráln$ k místu stimulace bude zp%sobeno sní'ením gabaergní neuronální aktivity na 

základ$ sní'en!ch transkalosálních vstup% a následné rekurentní excitace.  

Zv!#ení proudové density v delta pásmu v p&edním cingulu poukazuje na zv!#ení 

inhibi"ních proces% v této oblasti po stimulaci. Zv!#ená reaktivita této oblasti byla ji' d&íve 

detekována p&i pozitivních schizofrenních p&íznacích. Jejich zlep#ení by m$lo korelovat se 

zv!#ením delta pásma.  

Zm$ny v cingulu jsou následkem nep&ímé stimulace prefrontální k%ry, která má do cin-

gula husté inhibi"ní spoje. To, 'e jsme na PET vy#et&ení nenalezli korespondující v!sledky 

m%'e b!t vysv$tleno zv!#enou temporální senzitivitou EEG, která umo'nila detekci zv!#ené 

inhibi"ní oscilace v delta pásmu.  

Je nezbytné brát v potaz, 'e metabolick! a EEG efekt v na#í studii byl indukován 

dlouhodobou stimulací aplikovanou b$hem dvou t!dn%. Vychytávání FDG v klidovém stavu 

p&ímo koreluje s hladinou synaptofyzinu a m$lo by b!t bráno jako marker synaptické denzity. 

Spektrální distribuce EEG je u jednotlivce nem$nná v "ase a uplat(uje se v ní d$di"nost 

pro v#echny pásma, nejvíce pro beta pásmo. Proto v kontrastu s p&edchozími studiemi zam$&e-

n!mi na aktuální perfuzi "i excitabilitu zm$ny b$hem rTMS terapie v obou metodách na#eho 

experimentu potvrzují dlouhodobou neuroplastickou remodelaci synaptické architektury a 

kortikální integrace. 
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Obr. !. 16  Rozdíly proudov!ch denzit hodnocen!ch pomocí LORETA. 

0.9 Hz rTMS vede v delta pásmu (3A) ke zv!#ení v p&edním cingulu bilat., v beta 1 pásmu 

(3B) k inhibici v levém STG a fusiformním gyru, podobn$ tomu bylo v p&ípad$ beta 3 (3D), 

kdy jsme detekovali pokles v levém st&edním a horním temporálním gyru. Zv!#ení beta 2 (3C) 

pak bylo nalezeno kontralateráln$ v pravém st&edním temporálním gyru a dolním parietálním 

gyru. 

V%sledky této práce publikovány v: Horacek J., Brunovsky M., Novak T., Skrdlantova L., 

Klirova M., Bubenikova-Valesova V., Krajca V., Tislerova B., Kopecek M., Spaniel F., Mohr 

P., Hoschl C.: Effect of Low-Frequency rTMS on Electromagnetic Tomography (LORETA) 

and Regional Brain Metabolism (PET) in Schizophrenia Patients with Auditory Hallucinations. 

Neuropsychobiology 2007;55:132-142, IF 2.367 
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Ad 2b) Vliv vysokofrekven&ní rTMS na negativní p#íznaky u schizofrenních pacient%. 

Studie, která se v$novala vlivu vysokofrekven"ní rTMS (20Hz) na negativní symptomy 

schizofrenie a na v!kon v neuropsychologick!ch testech, byla koncipována jako dvojit$ slepá 

klinická studie kontrolovaná shamovou (placebo) stimulací. Práce vycházela z p&edpokladu, 'e 

negativní a kognitivní symptomy jsou spojené se sní'ením kortikálního metabolismu prefron-

táln$ (Andreasen et al., 1992, Heckers et al., 1999, Lahti et al., 2001, Lahti et al., 2006).  

Vysokofrekven"ní rTMS (na rozdíl od nízkofrekven"ní) zvy#uje kortikální excitabilitu a 

synaptick! transfer (George et al., 2002). Proto je rTMS ve vysokofrekven"ním re'imu pova-

'ována za kandidátní metodu pro terapii negativních p&íznak% a jako taková byla testována 

v n$kolika otev&en!ch (Cohen et al., 1999, Jandl et al., 2005, Sachdev et al., 2005) a ve dvou 

kontrolovan!ch studiích, z nich' jedna potvrdila (Hajak et al., 2004), druhá (Holi et al., 2004) 

nepotvrdila klinick! efekt. 

 

Popis studie:  
Po zhodnocení vstupních a vylu"ujících kriterií a podpisu informovaného souhlasu byli 

nemocní randomizováni do aktivní nebo shamové skupiny (nemocní obou skupin se neli#ili 

v 'ádném ze vstupních parametr%. Srovnání bylo provedeno za pou'ití Studentova T-testu, 

Mann-Whitney U-testu and Fisherova testu.), rTMS byla aplikována po stanovení motorického 

prahu (MP) na intenzit$ 90%.  

Proto'e je u deprese známa pozitivní korelace mezi intenzitou magnetického pole a 

frekvencí stimulace na stran$ jedné a klinick!m antidepresivním efektem na stran$ druhé, 

zvolili jsme (v rámci kontrolovan!ch studií zam$&en!ch na negativní symptomy) doposud 

nejvy##í pou'itou frekvenci 20 Hz. Nemocní byli minim. 4 t!dny p&ed vstupem na stabilní 

medikaci.  

Hodnocení psychopatologie probíhalo p&ed rTMS, po 2 t!dnech lé"by a dále v 8. t!dnu 

od zahájení terapie pomocí #kál: Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS), Clinical 

global impression (CGI) Severity Scale, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 

(MADRS), and Extrapyramidal Symptom Rating Scale (ESRS)  

Kognitivní testování bylo provedeno pomocí standardizované baterie zahrnující 

Auditory Verbal Learning Test (AVLT), Trail Making Test (TMT), "ást A a B, Rey-Osterrieth 

Complex Figure (ROCF) Continuous Performance Test (CPT). Popis hodnocen!ch kognitiv-

ních funkcí ka'd!m z test% je uveden v na#em "lánku.  
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Obr. !. 17 Popis a v!sledky studie vlivu vysokofrekven"ní rTMS na negativní p&íznaky 
schizofrenie 
 

V%sledky: 

V rámci náboru pro studii pro#lo screeningov!m vy#et&ením celkem 63 pacient%. 

Vzhledem k podstat$ dominujících negativních symptom% v$t#ina nemocn!ch odmítla ve studii 

ú"ast a relevantní "ást nespl(ovala kritéria pro vstup, p&edev#ím pak stabilní medikaci 

v posledním období. Do studijního lé"ebného re'imu nakonec vstoupilo 18 nemocn!ch. Jedna 

nemocná ukon"ila ú"ast na vlastní 'ádost bezprost&edn$ po zahájení studie, jeden nemocn! 

ukon"il pro diskomfort b$hem stimulace. Protokol ukon"ilo 16 osob. V!sledná publikace byla 

p&ijata k tisku.  

P&i aplikaci aktivní a placebo vysokofrekven"ní rTMS nebyl v 'ádné ze sledovan!ch 

prom$n!ch zji#t$n signifikantní rozdíl mezi aktivní a shamovou stimulací. Po sham - rTMS 

bylo dokonce zji#t$no mírné zlep#ení v PANSS-P (Friedman%v test, F = 7.913, P = 0.01), 

MADRS (F = 9.579, P = 0.005) a nesignifikantn$ také negativní sub#kále PANSS (F = 4.957, P 

= 0.08). Zmi(ované rozdíly v#ak ji' nebyly v!znamné po korekci pro mnoho"etná srovnání. 
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V!sledky hodnocení vlivu rTMS na baterii kognitivních test%. V!kon v 'ádném z test% 

nebyl ovlivn$n aktivní ani sham rTMS a nebyly rovn$' detekovány rozdíly v meziskupinovém 

srovnání mezi skupinami.  

Na#e dvojit$ slepá klinická shamovou (placebo) stimulací kontrolovaná studie p&inesla 

jednozna"n$ negativní v!sledky a nebyl potvrzen terapeutick! vliv 20HZ rTMS na negativní 

ani kognitivní p&íznaky.  

 

Diskuse ke studii vlivu vysokofrekven!ní rTMS na negativní p#íznaky u schizofrenie: 

Studii pova'ujeme za d%le'itou i p&es negativní v!sledek, a to z t$chto d%vod%: 

1) Po"et pacient% za&azen!ch do studie je srovnateln! s ob$ma publikovan!mi kontrolo-

van!mi studiemi (Hajak et al., 2004, Holi et al., 2004), co' v!razn$ zvy#uje v!pov$dní hodnotu 

na#ich nález% v neprosp$ch testovaného stimula"ního paradigmatu. 

2) Pou'ité parametry stimulace byly adjustovány (tedy zv!#eny) podle prokázan!ch 

zákonitostí (intenzita a frekvence) v oblasti antidepresivní indikace rTMS. Proto je pravd$-

podobné, 'e vysokofrekven"ní rTMS aplikovaná na lev! DLPFC je skute"n$ neú"inná v indi-

kaci kognitivního deficitu a negativních symptom% schizofrenie. 

3) Na#í studií bylo prokázáno, 'e klinick! efekt se neprojeví ani p&i oddáleném hodno-

cení 6 t!dn% po ukon"ení lé"ebné stimulace. 

V souhrnu je mo'né uva'ovat o n$kolika p&í"inách absence lé"ebného efektu vysokofrek-

ven"ní stimulace v této indikaci: 

1) Negativní symptomy nejsou spojené s levostrannou frontální hypoaktivitou, která je 

metodick!m v!chodiskem v#ech klinick!ch zkou#ení (v"etn$ na#eho). Tento p&edpoklad je 

podporován recentními neurozobrazovacími studiemi, které nacházejí dominující hypofunkci 

nikoliv vlevo, ale vpravo, a to s p&evahou abnormit v dolním parietálním kortexu (Galeno et 

al., 2004, Potkin et al., 2002). 

2) Celková doba stimulace omezená na 2 t!dny je standardn$ pou'ívaná ve v#ech 

studiích s v!jimkou otev&eného, spí#e kasuistického sledování Sachdeva et al. (2005). Je 

mo'né, 'e tato doba je p&íli# krátká na dosa'ení neuroplastick!ch zm$n pot&ebn!ch pro sní'ení 

intenzity negativních symptom%. Analogicky rovn$' u atypick!ch antipsychotik je racionální 

o"ekávat zlep#ení a' po del#í dob$. 

V diskusi na#í práce rovn$' navrhujme nové parametry rTMS, které by m$ly b!t testo-

vány v indikaci negativních a kognitivních symptom%. Jedná se o: stimulaci vpravo a nikoliv 

vlevo, event. pou'ití stimulace bilaterální, cílení cívky rTMS na dolní parietální kortex, vyu'ití 

mo'nosti "ty&- a' #estit!denní aplikace rTMS s prodlou'en!m hodnocením efektu, k cílení 
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cívky vyu'ít individuální navigaci podle EEG nebo funk"n$ zobrazovacího vy#et&ení. Mo'nost 

individualizovan!ch parametr% frekvence stimulace podle dominujícího alfa rytmu byla dopo-

sud vyu'ita jen jednou a bylo prokázáno, 'e je ú"inn$j#í ne'li frekvence fixní 3 nebo 20Hz (Jin 

et al., 2005). Anatomická neuronavigace cílená podle v!sledku nap&. SPECT nebo PET 

vy#et&ení doposud vyu'ita u negativních symptom% nikdy nebyla.  

Vyu'ití typizace znám!ch kandidátních polymorfism% gen% pro neuronální p&enos, 

neuromodulaci (nap&. COMT), trofické faktory, myelinizaci a neurov!voj jako prediktor% 

úsp$#nosti terapie rTMS.  

 

V%sledky na&í studie jsou prezentovány v !lánku: 

Novak T., Horacek J., Mohr P., Kope"ek M., Skrdlantova L., Klirova M., Rodrigues M., 

Spaniel F., Dockery C., Höschl C.: The double-blind sham-controlled study of high-

frequency rTMS (20 Hz) for negative symptoms in schizophrenia: negative results. Neuro 

Endocrinology Letters 2006, feb–apr, 27 (1,2), 219-223, IF=1,048  
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V.  Shrnutí v%sledk$ experimentální !ásti práce 

1) V experimentu na zdrav!ch dobrovolnících jsme potvrdili hypotézu, 'e aplikace 

nízkofrekven"ní rTMS dorsolateráln$ prefrontáln$ vlevo p&i kódování semantické pam$ti (v 

pr%b$hu kódovací "asti testu) zhor#í pam$* pro slova a nikoliv pro obli"eje oproti shamové 

stimulaci. Nález zhor#ení kódování slov p&i nízkofrekven"ní rTMS je v souladu s nálezy 

funk"ních zobrazovacích metod i dal#ích studií u'ívajících rTMS k ovlivn$ní verbální pam$ti 

(Ferbert et al. 1991, Mull and Seyal 2000, Grafman and Wassermann 1994). 

Absence vlivu nízkofrekven"ní stimulace DLPFC vlevo na rozpoznávání obli"ej% je 

konkordantní s nálezy maximální aktivace gyrus fusiformis p&i kódování obli"ej% (Puce et al. 

1995, 1996, Kanwisher et al. 1996, 1997) a nikoliv prefrontálního kortexu. N$které studie 

poukazují i na zapojení levé prefrontální k%ry (Haxby et al. 1996). Na#e nálezy ale podporují 

p&edstavu, 'e lev! DLPF kortex nehraje v kódování obli"ej% esenciální roli. 

2) V dal#ím experimentu jsme na#li hrani"ní vliv nízkofrekven"ní stimulace oproti 

vysokofrekven"ní na konzistenci v reak"ním "ase a hrani"ní vliv té' na prodlou'ení reak"ního 

"asu. Správnost reakcí v CPT nebyla frekvencí stimulace ovlivn$na.V!sledky nazna"ují, 'e 

lev! DLPFC se podílí pouze na n$kter!ch aspektech visuální percepce a regulace pozornosti je 

daleko komplexn$j#í. 

3) V rámci klinick!ch studií jsme potvrdili klinickou ú"innost nízkofrekven"ní rTMS na 

chronické farmakorezistentní halucinace u schizofrenie. Za pou'ití dvou funk"n$ zobrazo-

vacích metod (18FDG PET a qEEG-LORETA) byly nalezeny metabolické a elektrofyzio-

logické koreláty klinického zlep#ení. Na základ$ anal!z obou metod byla formulována nová 

hypotéza, která p&edpokládá, 'e nízkofrekven"ní rTMS vede k inhibi"ním neuroplastick!m 

zm$nám v míst$ aplikace se sou"asn!m kompenzatorním zv!#ením metabolismu a neuronální 

aktivity (beta 2 EEG spektrum) v transkalosálních projekcích do kontralaterálního kortexu a 

také prefrontáln$. Diskutovány jsou pak #ir#í klinické souvislosti t$chto nález%, nap&íklad 

mo'nost ovlivn$ní prefrontálního metabolismu inhibi"ní stimulací oblastí temporálních.  
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4) Ve dvojit$ slepé kontrolované studii nebyl prokázán vliv vysokofrekven"ní rTMS na 

'ádnou ze sledovan!ch klinick!ch modalit (negativní symptomy a kognitivní v!kon). Na 

základ$ anal!z na#ich nález% a vzhledem k pou'it!m parametr%m stimulace nepova'ujeme za 

pravd$podobné, 'e vysokofrekven"ní rTMS aplikovaná na lev! prefrontální kortex je ú"inná 

v terapii negativních symptom% schizofrenie. V práci jsou diskutovány neurobiologické faktory, 

které mohou vysv$tlit neú"innost této terapie a jsou navr'eny dal#í mo'nosti testování vyu'ití 

rTMS v dané indikaci. Jedná se o zm$nu strany stimulace (vpravo) nebo stimulaci bilaterální, 

cílení cívky rTMS na dolní parietální kortex, prodlou'ení celkové doby stimulace a vyu'ití 

individuální navigace podle EEG nebo funk"n$ zobrazovacího vy#et&ení.  
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VI. Záv"r 

 
V této práci byly prezentovány v!sledky v!zkumu zam$&eného na vyu'ití nové a neinva-

zivní metody, repetitivní transkraniální magnetické stimulace, v lé"b$ schizofrenního onemoc-

n$ní.  

Dv$ experimentální studie hodnotili participaci levého dorsolaterálního prefrontálního 

kortexu na kognitivních procesech u zdrav!ch dobrovolník%. Ve studii zkoumající mo'nost 

krátkodobého ovlivn$ní pozornosti  byl nalezen hrani"ní  vliv nízkofrekven"ní stimulace oproti 

vysokofrekven"ní na konzistenci v reak"ním "ase a hrani"ní vliv té' na prodlou'ení reak"ního  

"asu v testu setrvalé pozornosti (CPT). Dále byl v rámci experimentálního v!zkumu u zdra-

v!ch dobrovolník% prokázán  efekt nízkofrekven"ní (0.9Hz) rTMS na verbální pam$*, nikoliv 

v#ak na pam$* na tvá&e, která není funk"n$ asociována s lev!m DLPFC 

V klinické "ásti experiment% byl prokázán vliv nízkofrekven"ní (0.9Hz) rTMS na farma-

korezistentní akustické halucinace u schizofrenie p&i sou"asn!ch zm$nách PET a qEEG 

(LORETA). V shamem kontrolované studii nebyl prokázán vliv vysokofrekven"ní rTMS 

(20Hz) na negativní symptomy schizofrenie. V práci jsou diskutovány neurobiologické faktory, 

které mohou vysv$tlit neú"innost této terapie a jsou navr'eny dal#í mo'nosti testování vyu'ití 

rTMS v dané indikaci. Jedná se o zm$nu strany stimulace (vpravo) nebo stimulaci bilaterální, 

cílení cívky rTMS na dolní parietální kortex, prodlou'ení celkové doby stimulace a vyu'ití 

individuální navigace podle EEG nebo funk"n$ zobrazovacího vy#et&ení.  

Práce prokazuje potenciál transkraniální magnetické stimulace jako metody v!zkumné i 

lé"ebné.  
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56&! =?,_)7+! )&')2/(! )&(,! 5,?()561! 5,&&+5()_)(0! 6&7!
1,561);6(),&J!R\93!6==1)+7!)&!5,2&)()_+!>?6)&!86==)&23!)'!
*'+7!6'! ')&21+!=*1'+! a'=R\9b3!,?! ?6=)7G?6(+!=*1'+! a*=! (,!
$#! X;b! 5611+7! ?+=+()()_+! R\9! a?R\9bJ! R/+! '=R\9!
6==1)+7! )&! '=+5)-)5! '0&5/?,&);6(),&! L)(/! (/+! 5,2&)()_+!
=?,5+''! 56&! 7)'?*=(! )(! 6&7! =?,7*5+! 6! ',G5611+7! _)?(*61!
1+'),&! 16'()&2! -,?!*=! (,!,&+! '+5,&7J!R/+! +--+5(! ,-! ?R\9!
7+=+&7'! ,&! (/+! =,L+?! ,-! (/+! 862&+()5! -)+173! (/+!
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!
!
&*2'&34')3*(! *5! )6-! 7)389&3! '(%! )6-! 5$-:9-(2;/! <3=6>
5$-:9-(2;! $?@A! BCD! <4E! 3(2$-'7-7! )6-! 2*$)32'&!
-F23)'G3&3);! '(%! $-79&)7! 3(! )6-! &*(=>)-$8!-(6'(2-8-()! *5!
7;('H)32! )$'(75-$/! I*(+-$7-&;J! &*K>5$-:9-(2;! $?@A!
B D!<4E! 3(63G3)7! )6-! 2*$)32'&! -F23)'G3&3);! '(%! &-'%7! )*!
K-'#-(3(=! *5! )6-! )$'(75-$! ')! )6-! 7;('H7-7! BI6-(! et al.!
DLLMJ! N'729'&>O-*(-! et al.! DLL1J! P'77-$8'((! '(%!
O37'(G;!QRRDJ!S*8-$*!et al.! QRRQE/! T(!2*8H'$37*(!K3)6!
7H?@AJ!)6-!$?@A!8-)6*%!'&&*K7!'(!3(2$-'7-!*$!%-2$-'7-!
*5! 2*$)32'&! '2)3+3);! 5*$! )6-! -()3$-! %9$')3*(! *5! )6-!
7)389&')3*(!*$!&*(=-$/!!
! I9$$-()&;J! ?@A! 6'7! G--(! 97-%! 3(! +'$3*97!
-FH-$38-()7!)*!7)9%;!8-8*$;!-(2*%3(=!'(%!$-)$3-+'&!B5*$!
$-+3-K!@9&&! '(%! A-;'&! QRRDJ! U$'58'(! '(%!P'77-$8'(!
DLLLJ! N'729'&>O-*(-! '(%! <'&&-))! DLL1E! '(%! 3)7! $-79&)7!
2*$$-7H*(%!K3)6!)6-!%')'!5$*8!(-9$*38'=3(=!7)9%3-7/!!
! ?6-! 3(+-7)3=')3*(! *5! 7)$92)9$->59(2)3*(!
$-&')3*(763H7! G;! 8-'(7! *5! 59(2)3*('&! (-9$*38'=3(=!
G$*9=6)!-+3%-(2-!5*$!)6-!+3)'&!$*&-!*5!)6-!5$*()'&!2*$)-F!3(!
7-8'()32! 8-8*$;/! ?6-! '(')*832'&! 7H-23'&34')3*(! *5!
7-8'()32! 8-8*$;! 5*$! %355-$-()! );H-7! *5! 7)*$-%!
3(5*$8')3*(! BK*$%7J! 5'2-7J! '(38'&7E! 6'7! G--(! H$*H*7-%!
BV&-)26-$! '(%! <-(7*(! QRRRJ! W-&&-;! et al.! DLLXE/! ?6-!
2*$)32'&! 3(5*$8')3*(>8*%'&3);! 7H-23'&34')3*(! 37! '!
26'&&-(=3(=! 2*(2-H)! 3(! G$'3(! 8'HH3(=! '(%! )6-*$;! *5!
3(5*$8')3*(! H$*2-773(=/! Y! $-+3-K! *5! 698'(! 59(2)3*('&!
38'=3(=! 7)9%3-7! 3(%32')-7! )6')! +-$G'&! 8-8*$;! )'7#7!
'2)3+')-! 5*$-8*7)! )6-! &-5)! %*$7*&')-$'&! H$-5$*()'&! 2*$)-FJ!
K63&-!5'2-!-(2*%3(=!'(%!2*(7*&3%')3*(!3(+*&+-7!)6-!G'7'&!
5$*()*)-8H*$'&! 2*$)-F! BV&-)26-$! '(%! <-(7*(! QRRRJ!
I'G-4'!'(%!Z;G-$=!QRRRE/!!
! ?6-! H$38'$;! =*'&! *5! *9$! 7)9%;!K'7! )*! -+'&9')-!
)6-! -55-2)! *5! &*K>5$-:9-(2;! $?@A! &*2'&34-%! *(! )6-!
[ONVI! B)6-! %*83('()! 6-837H6-$-E! *(! )6-! -(2*%3(=! *5!
7-8'()32!8-8*$;!5*$!5'2-7!'(%!K*$%7/!P3)6!$-='$%!)*!)6-!
2*$)32'&!3(63G3)*$;!-55-2)!*5!&*K>5$-:9-(2;!$?@A!'(%!)6-!
2*$)32'&! 7H-23'&34')3*(! 5*$! %355-$-()! );H-7! *5!8-8*$;!K-!
)-7)-%!)6-!5*&&*K3(=!6;H*)6-737\! &*K>5$-:9-(2;!$?@A!*(!
&-5)! [ONVI! 3(! 2*8H'$37*(! K3)6! 76'8! B3('2)3+-E!
7)389&')3*(!%-2$-'7-7!)6-!8-8*$;!-(2*%3(=!*5!+-$G'&!G9)!
(*)!5'2-!3(5*$8')3*(/!!
!
Methods 
!
Subjects 
! ?6-! 7)9%;!K'7! '! 76'8>2*()$*&&-%! )$3'&! 3(!K6326!
'&&!H'$)323H'()7!2*8H&-)-%!)K*!8-8*$;!)-7)!-F'83(')3*(7/!
?-(!$3=6)>6'(%-%!+*&9()--$7! B'=-%!Q]/X^Q/]!;-'$7J!8-'(!
^!A[EJ!53+-!8'&-7!BQ1/1^]/QE!'(%!53+-!5-8'&-7!BQ]/Q^D/DEJ!

2'$-59&&;! 72$--(-%! 5*$! (-9$*&*=32'&J! H7;263')$32J! *$!
H6;732'&! 3&&(-77! *$! 6-'%! 3(_9$;! K-$-! 3(+*&+-%! 3()*! )6-!
7)9%;/!Y&&! 79G_-2)7! 6'%! (*!H$-+3*97! 637)*$;! *5! '(%!K-$-!
(*)!)'#3(=!'(;!8-%32')3*(/!@*)*$!)6$-76*&%7J!8-'79$-%!3(!
H-$2-()! *5! @'=7)38! *9)H9)J! K-$-! 01/X^X/0D! `! 5*$! )6-!
K6*&-! =$*9H! B0L^DQ/1!`! 5*$!8'&-7! '(%! 0D/Q^Q/0!`! 5*$!
5-8'&-7E/! @-'(! -%92')3*(! &-+-&! 3(! *9$! =$*9H! K'7!
Da/X^D/Q! ;-'$7! BDa/a^D/D! 5*$! 8'&-7! '(%! DM/R^D/1! 5*$!
5-8'&-7E/! ?6-! T(7)3)9)3*('&! b)6327! I*883))--! 'HH$*+-%!
)6-! 7)9%;! '(%! '(! 3(5*$8-%! 2*(7-()! 5*$8!K'7! 73=(-%! G;!
-'26!79G_-2)/!!
!
Cognitive testing  
! ?6-! )-7)7! K-$-! 2*(%92)-%! 9(%-$! $'(%*834-%!
'773=(8-()! )*! 76'8! *$! -FH-$38-()'&! $?@A/! ?6-! 3()-$>
)-7)3(=! 3()-$+'&! K3)63(! )6-! 76'8! '(%! -FH-$38-()'&!
2*(%3)3*(! K'7! ')! &-'7)! *(-! K--#J! K3)6! -'26! 7-773*(!
*229$$3(=!'HH$*F38')-&;!')!)6-!7'8-!%';)38-/!!
! Y2)3+-!'(%!76'8!8-8*$;!)-7)3(=!6'%!)K*!H'$)7\!
)6-! K*$%! 8-8*$;! B$-2'&&E! )-7)! '(%! )6-! 5'2-! $-2*=(3)3*(!
8-8*$;! )-7)/! c*)6! 79G)-7)7! K-$-! 3(! )K*! -:93+'&-()!
+-$73*(7! B+-$353-%! H$-+3*97&;! *(! '! &'$=-! 7'8H&-! *5! DRD!
79G_-2)7E!)*!'+*3%!)6-!3(5&9-(2-!*5!&-'$(3(=!3(!)6-!7-2*(%!
B$->E! )-7)3(=/! ?6-! 79G)-7)7! K-$-! '%83(37)-$-%! 3(! $'(%*8!
*$%-$!K3)6!'!6'&5!6*9$!3()-$+'&!G-)K--(!)6-!)K*/!Y&&!)-7)7!
K-$-! '%83(37)-$-%! *(! '! 2*8H9)-$J! K6326! K'7! H&'2-%! ')!
-;-!&-+-&!D!8!3(!5$*()!*5!)6-!79G_-2)7!K63&-!)6-!$?@A!K'7!
'HH&3-%/!?6-!K*$%>8-8*$;! )-7)!-FH&*$-%!+-$G'&!8-8*$;!
G;!H$-7-()3(=!'!7-$3-7!*5!Q0!)'$=-)!$-'&!K*$%7J!K3)6!1!)*!a!
&-))-$7! H-$! K*$%! B5*$! -F'8H&-\! $*7-J! 8*)6-$J! )'G&-E! 3(!
K63)-! 7'(7>7-$35! 5*()! *(! '! G&'2#! 72$--(! 3(! I4-26/! Y(!
3()-$7)389&97! 3()-$+'&! B5$-:9-(2;E! K'7! 1/0! 7! BK*$%!
H$-7-()')3*(! 5*$! ]! 7! )6-(! D/0! 7! *5! G&'(#! 72$--(E/!
T88-%3')-&;! '5)-$! )637! -(2*%3(=! H-$3*%! B'(%! $?@AE! )6-!
79G_-2)7! K-$-! '7#-%! )*! $-2'&&! )6-! K*$%7J! K6326! )6-;!
+3-K-%!%9$3(=!)6-!H$-7-()')3*(!'(%!)6-!(98G-$!*5!2*$$-2)!
K*$%7!K'7!2*9()-%!'7!)6-!$-79&)/!?6-!5'2-!$-2*=(3)3*(!)-7)!
3(+-7)3=')-%! 8-8*$;! 5*$! 5'2-7! G;! 2*(7-29)3+-&;!
H$-7-()3(=! Q0! )'$=-)! H6*)*=$'H67! *5! ;*9(=! I'92'73'(!
8'&-! 5'2-7! 3(! 3%-()32'&! 'HH'$-&! *(! '! 8*(3)*$! K3)6! )6-!
7'8-!3()-$7)389&97!3()-$+'&!'7! 3(! )6-!K*$%!)-7)/!Y5)-$! )6-!
H$-7-()')3*(! )6-! H'$)323H'()7! K-$-! )-7)-%! 5*$! $-2*=(3)3*(!
G;!G-3(=!H$*8H)-%! )*! 26**7-! )6-! '&$-'%;!H$-7-()-%! 5'2-!
5$*8!3)7!H'3$! B'!7'8->734-%J!G9)!(*+-&! 5'2-EJ!K6326!K-$-!
73%-! G;! 73%-! *(! )6-! 72$--(! '(%! )6-! -FH*79$-! )38-! K'7!
%*(-!G;!)6-!2&32#!5*$!(-F)!H'3$/!!
!
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) 
! ?6-! $?@A! 'HH&32')3*(! 5*$! -'26! 79G)-7)! 7)'$)-%!
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$ $ $
,&*$ 18&)9*$ :*',-*$ 9;*$ 9*59$ :*<6&$ 6&4$ +,&98&)*4$
9;-,)<;,)9$ 9;*$ 6+=)85898,&$ >;65*$ ?@A!$ 16<&*98+$ >)(5*5$
>*-$ ,&*$ 5):9*59BC$ D$ ;8<;E5>**4$ /6<5981$ 0)>*-$ F6>84$
0981)(69,-$ ?/6<5981G$3;89(6&4G$ HIB$ J89;$ 6$ +,&98&),)5$
68-$ +,,(8&<$ '8<)-*E,'E*8<;9$ +,8($ 6&4$ 6$ K"$ 11$ 4861*9*-$
5>6&$ ',-$ *6+;$ J8&<$ J65$ )5*4$ ',-$ 9;*$ -./0$
6418&859-698,&C$/,9,-$9;-*5;,(4$?/.B$',-$*6+;$>6-98+8>6&9$
J65$ 1*65)-*4$ J89;$ 6&$ L/M$ N*)-,58<&$ O""$ 69$ 9;*$
:*<8&&8&<$,'$9;*$'8-59$5*558,&C$.;*$8&9*&5892$,'$9;*$1,9,-$
9;-*5;,(4$J65$ *596:(85;*4$:2$ 9;*$ (,J*59$ 59-*&<9;$&**4*4$
9,$*(8+89$'8P*$1,9,-$*P,Q*4$>,9*&986(5$J89;8&$@"$9-86(5C$.;*$
(*'9$ RST7U$ 5981)(698,&$ 589*$ J65$ 4*'8&*4$ 65$ 9;*$ -*<8,&$
#$+1$-,59-6($8&$9;*$561*$56<8996($>(6&*$65$9;*$,>9816($589*$
',-$ /.$ >-,4)+98,&$ 8&$ 9;*$ -8<;9$ 6:4)+9,-$ >,((8+85$ :-*P85$
?F,558&8$@AAOBC$$
$ .;*$6+98P*$5981)(698,&$+,&4898,&$J65$4*'8&*4$65$
(,JE'-*=)*&+2$-./0$J89;$6$5981)(698,&$8&9*&5892$9;69$J65$
@@"$V$,'$1,9,-$ 9;-*5;,(4C$.;*$ '-*=)*&+2$,'$ -./0$J65$
"CA$ WX$ ,P*-$ RST7U$ ?@A!$ 16<&*98+$ >)(5*5$ >*-$ ,&*$
5):9*59BC$ .;85$ 5981)(698,&$ >-,+*4)-*$ J65$ J89;8&$ 56'*92$
<)84*(8&*5$?3655*-16&$@AAYBC$.;*$5;61$5981)(698,&$J65$
4*'8&*4$ J89;$ 6$ +,8($ 48P*-9*4$ :2$ A"$ 4*<-**5$ 6&4$ 6$
5981)(698,&$8&9*&5892$,'$#"$V$,'$,)9>)9$,'$5981)(69,-$J89;$
9;*$561*$'-*=)*&+2G$4)-698,&$6&4$>,5898,&$65$8&$9;*$6+98P*$
-./0C$.;85$1*9;,4$,'$5;61$5981)(698,&$J65$*596:(85;*4$
65$ 64*=)69*$ 8&$ 9;*$ >-*P8,)5$ 59)48*5$ ?S,,$ et al.$ !"""BC$
%11*4869*(2$ ',((,J8&<$ 9;*$ J,-4$ ,-$ '6+*$ 5981)(8$
>-*5*&9698,&$ 9;*$ -./0$ J65$ '8&85;*4$ 6&4$ '-**$ -*+6(($ ,'$
J,-45$ ,-$ -*+,<&898,&$ ,'$ '6+*5$ J65$ *P6()69*4C$ .;*$
8&P*598<69,-$-*5>,&58:(*$',-$9*59$>-*5*&9698,&$J65$:(8&4$9,$
9;*$-./0$+,&4898,&C$
$
Statistical analysis 
$ R)*$ 9,$ 9;*$ 561>(*$ 58X*$ 6&4$ &,&E&,-16($
4859-8:)98,&$?I,(1,<,-,PE018-&,P$9*59B$J*$)5*4$9;*$&,&E
>6-61*9-8+$38(+,Z,&$169+;*4$>68-5$9*59$',-$J89;8&$5):[*+9$
+,1>6-85,&$ :65*4$ ,&$ @"$ 48''*-*&+*5$ 8&$ 9;*$ 5;61$ 6&4$
6+98P*$ -./0$+,&4898,&5$ 8&$:,9;$ 9;*$ '6+*E-*+,<&898,&$6&4$
9;*$ J,-4E-*+6(($ 5):9*595C$ F*<6-48&<$ 9;*$ 6$ >-8,-8$
;2>,9;*585$ 9;69$ (,J$ '-*=)*&+2$ J,)(4$ 4*+-*65*$ 9;*$
1*1,-2$ -*+6(($ J*$ )5*4$ ,&*E968(*4$ >$ P6()*5$ ?+,&'84*&+*$
8&9*-P6(G$UC%C$\$A#$VBC$$
$
Results 
 
$ %&$ ,)-$ 561>(*$ J*$ 484$ &,9$ '8&4$ 6&2$ 58<&8'8+6&9$
48''*-*&+*$:*9J**&$ -*5)(95$ ,'$ -*+,<&898,&$,'$ '6+*5$ 8&$ 9;*$
5;61$?1*486&$!!C#"G$UC%C$A#$V$\$!OC"$E$!#C@@B$6&4$6+98P*$
?1*486&$ !!C#"G$ UC%C$ A#$ V$ \$ !"CO!$ E$ !]C#YB$ 5981)(698,&$

+,&4898,&5$ ?5)1$ ,'$ 58<&*4$ -6&Q5G$ 3^\$ _!C"G$ > "C#G$
78<C$@CBC$ %&$ 9;*$ '-**$ -*+6(($,'$J,-45$J*$ ',)&4$58<&8'8+6&9$
J,-5*&8&<$)&4*-$6+98P*$?1*486&$@@C""G$UC%C$A#$V$\$AC@@$E$
@]CYAB$ -./0$ 8&$ +,1>6-85,&$ J89;$ 5;61$ +,&4898,&5$
?1*486&$@]C""G$UC%C$A#$V$\$@@CKY$E@`C"!B$?5)1$,'$58<&*4$
-6&Q5G$3$\$_@YC"G$>$\$"C"]G$78<C$@CBC$ 
 
 

 
Fig. 1. The influence of low-frequency 0.9 Hz rTMS (ACTIVE) in 
comparison with control rTMS (SHAM) on memory for words and 
faces. The active 0.9 Hz rTMS during encoding decreased word 
recall (Wilcoxon matched pairs test, p  0,05, marked by *) but 
not face recognition (p = n.s.). 
$
$
Discussion 
$ $
$ %&$ ,)-$ 59)42$ J*$ )5*4$ (,JE'-*=)*&+2$ -./0$ 9,$
8&;8:89$9;*$+,-98+6($6+98P892$4)-8&<$1*1,-2$*&+,48&<C$.;*$
8&;8:89,-2$*''*+9$,'$(,JE'-*=)*&+2$-./0$85$;2>,9;*98+6((2$
699-8:)9*4$ 9,$ 9;*$ 9-6&552&6>98+$ 6+98P698,&$ ,'$ MDaD*-<8+$
8&;8:89,-2$ 8&9*-&*)-,&5G$ 9;*$ -*+)--*&9$ 8&;8:898,&$ ,'$ 9;*$
96-<*9*4$ &*)-,&5$ 9;-,)<;$ 6Z,&6($ +,((69*-6(5$ ?T65+)6(E
S*,&*$ et al.$ @AAOG$ @AAYBG$ 6&4$ (,&<E9*-1$ 4*>-*558,&$
>;*&,1*&,&$ ?U;*&$ et al.$ @AAKB$ ,-$ b485'6+8(89698,&c$ :2$
8&9*-'*-*&+*$J89;8&$9;*$-./0$'-*=)*&+2$6&4$6Z,&6($8&>)95$
J89;$ 5>*+8'8+$ '8-8&<$ -69*$ ?F,1*-,$et al.$ !""!BC$D(9;,)<;$
9;*$ 8&;8:89,-2$1*+;6&851$,'$ (,JE'-*=)*&+2$ -./0$ 85$&,9$
')((2$ *()+8469*4G$ 89$ >-,4)+*5$ 6$ 9*1>,-6((2$ 48598&+9$
4*+-*65*$,'$+,-98+6($6+98P892$)5*')($',-$*P6()698&<$9;*$-,(*$
,'$6$5>*+8'8+$+,-98+6($6-*6$8&P,(P*4$8&$+,<&898,&C$$
$ .;*$&*<698P*$-*5)(95$,'$ (,JE'-*=)*&+2$-./0$,&$
'6+*$-*+,<&898,&$6-*$8&$6++,-46&+*$J89;$9;*$&*)-,816<8&<$
59)48*5C$ %9$ J65$ 5;,J&$ 9;69$ 9;*$ ')58',-1$ <2-)5$ 5;,J5$ 6$
<-*69*-$-*5>,&5*$9,$'6+*5$9;6&$9,$,9;*-$5981)(8$?T)+*$et al.$
@AA#G$ @AA`G$ I6&J85;*-$ et al.$ @AA`G$ @AAKBC$ /*1,-2$
*&+,48&<$ ,'$ '6+*5$ 6+98P69*5$ 9;*$ (*'9$ 8&'*-8,-$ 9*1>,-6($
+,-9*Z$ 6&4$ :8(69*-6($ 1*48,9*1>,-6($ +,-9*Z$ 6&4$ ,9;*-$
-*<8,&5$ 4859-8:)9*4$ 8&$ 9;*$ (*'9$ 6&4$ -8<;9$ 4,-5,(69*-6($ 65$
,-:89,'-,&96($ 6&4$ >-*1,9,-$ +,-9*Z$ ?I*((2$ et al.$ @AA`G$
W6Z:2$et al.$@AA`G$!"""6:BC$%&$9;*$'6+*$(*6-&8&<$965QG$9;*$
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!
!
2-(2*$3! 4(5*$6')4*(! 42! 7$*8-22-%! 4(! '! 2-$4-2! *5! '$-'2! *5!
8*$)-9!4(8&:%4(;!)<-!:(46*%'&!'22*84')4*(!+42:'&!'$-'2!4(!
)<-! 4(5-$*)-67*$'&! 8*$)-9! 27-84548'&&3! 8*(8-$(-%! =4)<!
5'8-!$-8*;(4)4*(!'(%!42!'&2*!8*(+-3-%!)*!)<-!<477*8'67:2!
'(%! )<-! $-6'4(%-$!*5! )<-!6-%4*)-67*$'&! &*>-! ?@'$)4(!et 
al.!ABBCD/!E%%4)4*('&&3F!2):%4-2!4(+*&+4(;!8*$)48'&!&-24*(2!
2:77*$)! )<-! 467*$)'(8-! *5! )<-! )-67*$'&! '(%! 7'$4-)'&!
8*$)-9! 5*$! )<-! 6-6*$3! 4(+*&+-%! 4(! 5'8-! 6')8<4(;!
?GH-6'((! et al.! ABBIF! J-$;-()! et al.! ABBID/! K<-! $*&-! *5!
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'(%! )<')! %455-$-()! >$'4(! '$-'2! ?2:8<! '2! 4(5-$*)-67*$'&F!
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Abstract The high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (HF-rTMS) over 
the prefrontal cortex is a promising method for the treatment of negative symptoms 
of schizophrenia. Using double-blind sham-controlled parallel design, we evaluated 
the effect of HF-rTMS over the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) on nega-
tive symptoms in patients with schizophrenia. Sixteen schizophrenia patients with 
predominantly negative symptoms on stable antipsychotic medication were treated 
with 20Hz rTMS (90% of motor threshold, 2000 stimuli per session) over ten days 
within 2 weeks with six weeks follow-up. The effect was assessed using PANSS, 
CGI, MADRS and neuropsychological tests. We failed to find any significant effect 
of active rTMS. Sham rTMS showed a trend for improvement over time on positive 
and negative subscales of PANSS and MADRS. Between-group comparisons failed 
to reveal any significant differences on any rating scales except a positive subscale 
of PANSS after 8 weeks.
Results from our study did not confirm that HF-rTMS over the left DLPCF affects 
the negative symptoms of schizophrenia and alternative rTMS approaches are 
discussed. 

Introduction
Negative symptoms in schizophrenia, character-

ized by blunted affect, apathy, attention deficits, 
poverty of thought or speech and social withdrawal, 
have been regarded as a core feature of chronic 
schizophrenia with clinical impact on prognosis 
[1;2]. Several studies have confirmed that negative 
symptoms are associated with impairment of brain 
metabolism or perfusion in the prefrontal and 
parietal cortex [3–6].

The treatment of negative symptoms of schizo-
phrenia remains a major clinical challenge. While 

antipsychotic drugs are very effective for positive 
symptoms, the treatment of negative symptoms of 
schizophrenia is still a major clinical problem. The 
teraputical strategies for managing the negative 
symptoms are the same as for cognitive dysfunc-
tion [7;8] and it also reflects the pathophysiological 
similarities in both domains [9]. 

Repetitive transcranial magnetic stimulation 
(rTMS) is a non-invasive method that induces the 
depolarization of neuron membranes and subse-
quent functional changes in a discrete area of the 
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human cerebral cortex [10]. The effect of rTMS depends 
on the power of the magnetic field, the localization of 
the stimuli, and the frequency. High-frequency rTMS 
(over 1 Hz) increases the cortical excitability and even-
tuates in the long-term growth of synaptic transfer [11]. 
With respect to the supposed anatomical substrate of 
negative symptoms and the local neurobiological effect 
of rTMS some preliminary studies tested the clinical 
efficacy of rTMS in this indication. High-frequency 
rTMS (HF-rTMS) (10–20Hz) over the left dorsolateral 
prefrontal cortex (DLPFC) seems to improve negative 
symptoms in several open trials [12–14] as well as in 
one controlled trial [15]. Nevertheless, therapeutic 
effect was regarded as mild or moderate, all but one 
trial lacked follow-up observation [14]. On the other 
hand, the largest double-blind study has found no dif-
ference between real and sham stimulation [16]. 

With respect to these contradictory results the general 
aim of our two-week double-blind sham-controlled study 
was to test the efficacy of a higher frequency of rTMS (20 
Hz) in patients with predominantly negative symptoms. 
In our study, we included the follow up investigation 6 
weeks after the treatment and we evaluated the effect on 
cognitive functions as a secondary measure.

Methods and Material
Subjects: Eighteen right-handed patients (13 males, 

5 females, age: 34.0±7.7 years old, duration of illness: 
10.5±6.7 years) with diagnosed schizophrenia according 
to DSM-IV [17] with predominantly negative symptoms 
on stable antipsychotic medication, were enrolled in the 
study. Patients were recruited consecutively from the 
psychiatric ward and from the outpatient clinic. The 
investigation was carried out in accordance with the 
latest version of the Declaration of Helsinki and written 
informed consent was obtained from all subjects after 
the nature of the procedures had been fully explained. 
The local ethics committee approved the study. Exclu-

sion criteria included major physical or neurological 
abnormalities, a history of brain trauma or seizures, elec-
troconvulsive therapy within the last 12 month, present 
history of any psychiatric disorders, or drug dependence 
in the preceding 3 month. Obligatory EEG screening was 
carried out within a week before treatment to exclude 
patients with seizure proneness. All patients were on 
stable antipsychotic medication at least 4 weeks and kept 
unchanged throughout the study. Evidence of no treat-
ment response to at least one typical antipsychotic and 
at least one atypical antipsychotic prior to the current 
medication was required. 

Study protocol and psychometric measurement: 
After enrollment, patients were randomized to real or 
sham rTMS using a parallel design. There were no sig-
nificant differences between the two groups in demo-
graphic and clinical characteristics (Table 1). Clinical 
symptoms were assessed using the Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS), Clinical Global Impression 
(CGI) Severity Scale, Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale (MADRS), and Extrapyramidal Symptom 
Rating Scale (ESRS) at baseline, after the last treatment 
session (2 weeks), and at 6 weeks following treatment 
(8 weeks). An experienced psychiatrist blinded to the 
rTMS condition performed the rating. 

Further, the standardized battery of neuropsycho-
logical tests for schizophrenia patients [18] was admin-
istered by a doctoral-level psychologist at baseline 
and after 8 weeks. The Auditory Verbal Learning Test 
(AVLT) was used to assess multiple memory domains, 
including immediate memory span, new learning, 
retroactive and proactive interference, and recognition. 
The Trail Making Test (TMT), parts A and B, was used 
to measure psychomotor speed, executive function and 
visuospatial working memory, as well as the Rey-Oster-
rieth Complex Figure (ROCF) to assess visuospatial 
skills, visuoconstruction, visual memory, and executive 
functioning and the Continuous Performance Test 
(CPT) to measure sustained attention and impulsivity. 

Table 1: Demographic and clinical characteristics of the study groups

Demographic characteristics Active rTMS (n=8) Sham rTMS (n=8) Significance

Age (mean±SD) 35.3±9.2 years 32.8±6.3 years n.s.
Sex (F/M) 1/7 3/5 n.s.
Duration of illness (mean±SD) 13.1±8.1 years 9.9±4.1 years n.s.
Outpatients/Inpatients 3/5 4/4 n.s.
FGA/SGA/CLZ 1/6/1 0/6/2 n.s.
Mood stabilizers (Y/N) 2/6 1/7 n.s.

Baseline psychopatology
PANSS total /median (IQR)/ 63.5 (51-77) 61.5 (48-68) n.s.
PANSS negative /median (IQR)/ 20 (15-23) 20.5 (17-21.5) n.s.
CGI /median (IQR)/ 3.5 (3-4.5) 3 (2-3.5) n.s.
MADRS /median (IQR)/ 8.5 (7-14) 12 (6-16.5) n.s.

Notes: FGA, first generation antipsychotics; SGA, second generation antipsychotics; CLZ, clozapine; PANSS, Positive and Negative 
Syndrome Scale; MADRS, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale; CGI, Clinical Global Impression Severity Scale; IQR, interquartile 
range. The Student´s t test, the Mann-Whitney U test and the Fisher exact test were used for comparison between groups. 
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rTMS procedure: Motor threshold (MT) was 
assessed as the lowest strength of TMS needed to elicit 
5 or more electromyographic responses (EMG, Neuro-
sign 400) !50 "V on the right abductor pollicis brevis 
within ten trials [19]. A Magstim Super Rapid stimula-
tor (Magstim Co., Whitland, UK) with an air-cooled, 
figure-eight 70-mm coil centered over the left DLPFC 
was used for rTMS. The stimulation site was defined 
as 5 cm anterior to the scalp position for MT [19]. The 
coil was tangential to the scalp for real treatment and 
at 90° (both wings touching) for sham treatment. The 
treatment consisted of ten daily sessions. The follow-
ing parameters of stimulation were used: 20 Hz, 90% 
of MT, forty trains of 2.5 seconds each and 30 seconds 
apart. The total number of stimuli per session was 2000 
and the stimulation protocol is within safety limits for 
rTMS [20;21]. 

Statistical analyses: All data are given as mean 
(SD) or median (interquartile range, IQR). Differences 
between groups at baseline were assessed using Student’s 
t test or the non-parametric Mann-Whitney U test 
(according to normal or non-normal data distribution) 
and the Fisher exact test for quantitative and qualita-
tive variables, respectively. Results were analyzed using 
non-parametric repeated measure analysis of variance 
(Friedman’s test with post hoc Wilcoxon signed rank test 
with a Bonferroni correction for multiple comparisons) 
and Mann-Whitney U-tests for intra- and inter-group 
comparisons respectively. In case of a significant dif-
ference between groups before treatment an analysis of 

covariance (ANCOVA) with baseline score as a covari-
ate was performed. The Fisher exact test was used for 
the comparison of responder rates between treatment 
groups. A response was defined as a reduction of 20% 
or more in negative subscale of PANSS from baseline 
in week 2 or week 8. Statistical analysis was performed 
using STATISTICA version 7.0.

Results
Sixteen patients completed treatment protocol and 

follow-up observation and were involved in the final 
analysis. One patient randomized to the sham group 
dropped out immediately after enrollment and one 
patient from the active group concluded the study after 
the second session because of discomfort during stimu-
lation. Otherwise, treatment was tolerated well and no 
severe side effects were observed. 

According to the rating scales, we failed to find any 
significant effect of active rTMS neither after 2 weeks 
nor after 8 weeks (Table 2). By contrast, the sham 
group showed improvement over time on a positive 
subscale of PANSS (Friedman test, F = 7.913; P = 0.01) 
and MADRS (F = 9.579; P = 0.005), and a non-signifi-
cant trend for improvement on a negative subscale of 
PANSS (F = 4.957; P = 0.08). However, these results 
did not survive correction for multiple comparisons. 
Between-group comparison failed to reveal any sig-
nificant differences on any rating scales except positive 
subscale of PANSS after 8 weeks (Mann-Whitney test, 

Table 2: The influence of active and sham HF-rTMS on the psychopathological measures.

Active rTMS Sham rTMS

Median (IQR)
Change within 

group
( p-value) *

Median (IQR)
Change within 

group
(p-value) *

Change between 
group

(p-value) **
PANSS-P baseline 16.5 (8.5–18.5)

0.53
11.5 (7.5–12.5)

0.01
0.33

Week 2 16 (8.5–16.5) 10 (7.5–11.5) 0.19 0.16
Week 8 16 (8.5–19) 7.5 (7–10) 0.03 0.04

PANSS–N baseline 20 (15–23)
0.36

20.5 (17–21.5)
0.08

0.88
Week 2 19 (15–23.5) 19.5 (11–21.5) 0.57
Week 8 18.5 (15–21) 15.5 (10.5–20.5) 0.44

PANSS-G baseline 31.5 (25–36)
0.15

28.5 (24–35.5)
0.36

0.88
Week 2 31 (25.5–38) 29.5 (24–33.5) 0.38
Week 8 30.5 (24.5–33) 26.5 (20–30.5) 0.33

PANSS-T baseline 63.5 (51–77)
0.15

61.5 (48–68)
0.12

0.72
Week 2 64.5 (50–78.5) 60 (41.5–65) 0.33
Week 8 62 (49–72.5) 50 (40–59.5) 0.16

CGI baseline 3.5 (3–4.5)
0.36

3 (2–3.5)
0.16

0.19
Week 2 3.5 (3–4.5) 3 (2–3.5) 0.19
Week 8 3.5 (3–4) 2.5 (2–3.5) 0.13

MADRS baseline 8.5 (7–14)
0.79

12 (6–16.5)
0.005

0.88
Week 2 8 (6.5–17) 8.5 (4.5–15.5) 0.03 0.65
Week 8 9 (7–13) 8.5 (5–16) 0.13 0.88

The Friedman test (*) was used to compare changes within groups. Once a significant difference was shown (p-value less than 0.05), a 
Wilcoxon signed-rank test was performed to compare week 2 to baseline and week 8 to baseline (p-value less than 0.016 was regarded as 
significant). Mann-Whitney U-test (**) was used to compare between group differences (p-value less than 0.05 was regarded as significant).
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U =12.5, P = 0.04). Concerning the response to treat-
ment (reduction of 20% or more in negative subscale 
of PANSS from baseline), in the active group we found 
one responder after 2 weeks and one responder after 
8 weeks. In the sham group we found two responders 
after 2 weeks but four after 8 weeks. The difference did 
not reach a statistical significance (Fisher exact test, P = 
0.28). Otherwise there was no significant change in any 
of the neuropsychological measures (Table 3). 

Discussion
In our controlled study we did not find significant 

acute or delayed (6 weeks after rTMS) effects of high 
frequency rTMS on negative symptoms or cognitive 
functions. The effect on these domains was expected due 
to the hypothetical role of decreased prefrontal activity 
or metabolism in deficit patients with schizophrenia 
[22]. This premise was tested in several previous open 
or controlled studies bringing inconclusive results. The 
majority of positive findings were detected in the open 
studies. Cohen et al. (1999) were first to use the high 
frequency rTMS (20Hz for 20min daily with 8000 pulses 
in total) with subthreshold intensity (80%) over the left 
DLPFC in 6 patients. A mild but significant decrease of 
negative symptoms (from 31.7 to 27.8) was detected with 
the trend for improvement of delayed visual memory. 
This study did not find the effect on prefrontal perfusion 
measured by SPECT [12]. Rollnik et al. (2000) used the 
same parameters in the double-blind crossover design 
in 12 patients [23]. The active stimulation improved 
the general schizophrenia symptoms whereas affective 
symptoms did not change. In this study, the negative 
symptoms were not specifically evaluated. In the pilot 
open study a group of 10 patients with predominantly 

negative symptoms was treated with 10 Hz rTMS over 
the left DLPFC for 5 days (100%MT and 3500 of pulses 
in total). A significant decrease was found in negative 
symptoms and in depressiveness [13]. 

In the only double-blind controlled study with fixed 
parameters which proved significant improvement 
of negative symptoms the increased intensity of the 
magnetic field on 110% of MT (10Hz, 10000 pulses per 
study) was used [15]. The largest (N=22) double-blind 
sham-controlled study used 10Hz rTMS on 100% of 
MT (10000 pulses per study) brought negative results 
even with the higher number of responders in the sham 
group [16]. 

With respect to these contradictory results, we used 
the boosted protocol in our study with the highest fre-
quency (20Hz) within the safety limits and the higher 
intensity of magnetic field (90%). The total number of 
pulses in our protocol (20 000) is the highest compared 
to all the previous controlled studies. This reinforced 
strategy was inspired by the broad experiences with 
rTMS in depression. In this indication the trend for effi-
cacy of rTMS in relation to the higher number of pulses 
and magnetic field intensity is well documented [24]. 

The negative results of our study could be explained 
by several mechanisms. Firstly, the presumption of 
(reversible) hypofrontality would be the oversimplifi-
cation. Recent neuroimaging studies indicate a more 
complex pattern of brain dysfunction in negative 
symptoms. In patients with severe negative symptoms 
the hypoactivity was recently documented in fusiform 
gyrus and superior temporal gyri and the severity of 
negative symptoms is clearly correlated to abnormal 
left external pallidal activation [25]. The lower glucose 
metabolic rate in the temporal and ventral prefrontal 
cortices was detected in the right hemisphere [26] and 

Table 3: The influence of active and sham HF-rTMS on the neuropsychological testing. 

Active rTMS Sham rTMS

Test baseline Week 8 Within 
group * baseline Week 8 Within 

group*

Between 
groups in 
week 8 **

AVLT
TS 43 (42.5–47.5) 46 (39.5–51.5) n.s. 44 (37.5–53.5) 44 (39.5–50.5) n.s. n.s.

DRS 9 (6.5–10.5) 8.5 (8–9.5) n.s. 7 (4.5–9) 7 (6–9) n.s. n.s.

ROCF
C 34 (32.5–35) 33 (33–36) n.s. 33.3 (30–36) 33.5 (30–36) n.s. n.s.
IR 16.5 (10–20.3) 21.5 (12.5–25.5) n.s. 24 (15.8–29.8) 26.8 (22.3–30.5) n.s. n.s.

DR 14 (12.5–17) 15.5 (14–18.8) n.s. 16 (13.5–20) 17.5 (14.5–20.8) n.s. n.s.

TMT
TMT-A 56.5 (35–90.5) 53.5 (32–78) n.s. 44.5 (39.5–68) 40.5 (33.5–60.5) n.s. n.s.
TMT–B 125.5 (91.5–174) 130 (63.5–162) n.s. 73 (62.5–106) 66.5 (48–114.5) n.s. n.s.±

CPT
OM 5.5 (3–16.5) 6.5 (2–15) n.s. 5 (1–12) 1 (0–11.5) n.s. n.s.

COM 9 (8,5–13.5) 6 (4–13.5) n.s. 11 (8–18) 8 (5–16) n.s. n.s.
HITR 422 (406–447) 451 (408–487) n.s. 425 (387–463) 409 (372–467) n.s. n.s.

Notes: AVLT, The Auditory Verbal Learning Test; TS, Total score; DSR, Delayed recall score (30 minutes); ROCF, Rey-Osterrieth Complex Figure; 
C, Copy; IR, Immediate recall; DR, Delayed recall (30 minutes); TMT, The Trail Making Test, TMT – A, part A; TMT –B, part B; CPT, Continuous 
Performance Test; OM, Omission errors, COM, Commission errors; HITR, Hit reaction time. * Wilcoxon signed rank test; ** Mann-Whitney 
U-tests; ± indicates that the groups differed significantly at the baseline of TMT-B (Mann-Whitney U test, U = 21, p = 0.03) hence for the 
between groups comparison we used a baseline-adjusted analysis of covariance (ANCOVA, F(1,13) = 0.54, p=0.47).
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not in the left which is the standard target for rTMS in 
most studies. In the large cohort of drug free patients 
the negative symptoms inversely correlated with brain 
perfusion in the right inferior parietal and occipital 
cortex, and middle frontal cortex bilaterally [4]. Hence, 
the right hemisphere and especially the parietal cortex 
are the candidate location for rTMS treatment in nega-
tive symptoms. The bilateral stimulation could be used 
in an alternative design. This approach was successfully 
used in the EEG-guided rTMS protocol [27]. The bilat-
eral prefrontal stimulation with individually adjusted 
frequency according to dominant alpha EEG rhythms 
was significantly more effective than fixed 3 or 20 
Hz stimulation with an impressive 29.6% decrease of 
negative symptoms. The next very promising approach 
to improving the effectively of rTMS is the frameless 
neuronavigation [28]. This novel method offers the 
unique possibility to center the rTMS coil individually 
according to the subject and the individualized brain 
anatomy and the results of functional neuroimaging 
(SPECT, fMRI, PET, EEG). The duration of rTMS treat-
ment limited to two weeks, as used in all controlled 
rTMS trials, would be too short to induce amelioration 
of negative symptoms. The longer duration of 4 weeks 
was used only in an open study of 4 subjects [14]. 

Conclusions
Our data indicate that the high frequency rTMS 

applied for 2 weeks over the left DPLFC is not effective 
in the treatment of negative symptoms in schizophrenia 
even when the 20 Hz frequency is used. The above 
discussion highlights some potential strategies for the 
use of rTMS in this indication. These strategies include 
the right or bilateral stimulation, targeting other areas 
than prefrontal cortical areas (inferior parietal), longer 
duration than two weeks for the trial, and the use of 
neuronavigated rTMS with individualized parameters 
adjusted according to functional brain imaging.
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