mozkových struktur pomocí VBM a správná diagnostika u t~chto pacientU je předpokJadem

4. Souhrn dizertační práce a závěry

účinné

vývoj zobrazovacích modalit a pokroky v neurovedách otevřely nové možnosti ve zkoumáni

pomocí paradigmatu, který je založen na aktivnim zapamatováni série hracích karet,

a ukázaly jejich spojitost s morfologickými a patofYziologickými změnami mozkových

a řečových funkcí pomocí testu verbální fluence u zdravých kontrol a pacientů. Použitý test

struktur. Magnetická rezonance se díky vynikajícímu kontrastu měkkých tkáni a zobrazení

vizuální pracovní paměti se ukázal jako vhodný nástroj pro vyšetřeni aktivací frontálních

detaiJních anatomických struktur stala metodou volby jak v kJinické praxi, tak ve výzkumu

oblastí, ale i k bilaterální aktivaci parietálních a okcipitálních oblastí. Oproti testu VF byla

CNS. Cílem této dizertačni práce bylo uplatnění MR metod (fMRI, DTI a VBM) u pacientů
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práce se zabývala uplatněním VBM techniky u pacientů

s obsedantně-kompulzivní poruchou. Analýza VBM u pacientů s OCD ukázala redukci
objemu GM hlavně v mediálních a dorzálních oblastech frontální kůry a přednim gyrus
cinguli. Potvrdili jsme negativní korelaci mezi závažností symptomů choroby a redukci
objemu GM v gyrus supramarginalis. Časná detekce abnormálních morfologick ých změn
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Obě

které mohou snížit riziko

bílé hmoty a mozkových center

zákrocích

některých případech vysvětlit příčinu onemocnění.

Druhá

náročné

bílé hmoty v blizkosti patologického ložiska.

součástí předoperačního vyšetřeni ,
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Čtvrtá část této práce se zabývá fMRI vyšetřením procesu vizuální pracovní paměti

kognitivnich funkci lidského mozku, neurodegenerativních a psychosociálních poruch

s AD, MS, OCD chorobami a u dětských pacientů s rUznými chorobami CNS.
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