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SOUHRN:
Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je moderní, neinvazivní metoda založená na
principu elektromagnetické indukce, která nachází uplatnění ve výzkumu, diagnostice a
léčbě řady neuropsychiatrických poruch. Dosavadní terapeuticky orientované studie
naznačují, že repetetivní TMS (rTMS) by mohla najít uplatnění také v léčbě některých
příznaků schizofrenie. Úvodní část předkládané práce je věnována popisu TMS,
předpokládanému mechanismu účinku a zásadám použití TMS v klinické praxi. Dále
obsahuje základní informace o schizofrenii a o výsledcích dosavadních klinicky
orientovaných studií s rTMS u pacientů se schizofrenií. V další části práce jsou
prezentovány výsledky tří studií, jejichž cílem bylo ověřit terapeutickou účinnost rTMS u
specifických příznaků schizofrenie, konkrétně u negativních příznaků a sluchových
halucinací. Ve studii 1, randomizované, dvojitě slepé, paralelní, placebo stimulací
kontrolované studii, jsme nepotvrdili původní předpoklad, že vysokofrekvenční rTMS
aplikovaná nad levým dorzolaterálním prefrontálním kortexem povede k zmírnění
negativních příznaků či zlepšení kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií. Ve studii 2,
otevřené, nekontrolované studii s nízkofrekvenční rTMS cílenou nad levý temperoparietální kortex, jsme vedle klinického účinku na závažnost sluchových halucinací u
pacientů se schizofrenií rezistentních na antipsychotickou léčbu, sledovali vliv intervence
na lokální korovou metabolickou a elektrofyziologickou aktivitu. Zmírnění závažnosti
sluchových halucinací po intervenci bylo spojeno se snížením metabolismu dle pozitronové
emisní tomografie (18FDG PET) a elektrické aktivity dle elektromagnetické tomografie
s malým rozlišením (LORETA) v místě aplikace a s dalšími změnami aktivity ve smyslu
plus i minus v oblastech s místem stimulace propojeným. Výsledky studie 2 jsme následně
ověřovali ve studii 3, která byla uspořádáním randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní a
placebo stimulací kontrolovaná. Aktivní nízkofrekvenční rTMS vedla, ve srovnání
s falešnou stimulací, k signifikantnímu zmírnění závažnosti sluchových halucinací a
současně došlo ke snížení (normalizací) elektrické aktivity v rychlejších frekvenčních
pásmech dle LORETA analýzy v oblastech aplikace rTMS. Studie 2 a 3 tedy potvrzují
terapeutický potenciál nízkofrekvenční rTMS u sluchových halucinací a současně přispívají
k objasnění mechanismu vlivu rTMS na mozkovou tkáň a zčásti i některých
patofyziologických odchylek u schizofrenie.
Klíčová slova: transkraniální magnetická stimulace, schizofrenie, neurofyziologie,
zobrazovací metody, negativní příznaky, sluchové halucinace, terapie
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SUMMARY:
Transcranial magnetic stimulation is the modern non-invasive method based on the
principle of electromagnetic induction. The TMS is widely used in research, diagnostics
and treatment of neuropsychiatric disorders. Previous studies imply that repetetive TMS
(rTMS) might be useful also in the treatment of some specific symptoms of schizophrenia.
The first part of this thesis contains an overview of technical principles and mechanisms of
action of TMS as well as general principles for clinical applications. This section also
provides essential information about schizophrenia and the results of previous clinical trials
with rTMS in patients with schizophrenia. The second part of thesis consists of three
studies focused on the evaluation of the therapeutic effect of rTMS on specific symptoms of
schizophrenia, particularly on negative symptoms and auditory hallucinations. In study 1, a
randomized, double-blind, parallel, sham-controlled trial, we did not confirm the initial
assumption that high-frequency rTMS applied over the left dorsolateral prefrontal cortex is
able to alleviate negative symptoms or improve cognitive functions in patients with
schizophrenia. In study 2, open, uncontrolled study we evaluated the efficacy of lowfrequency rTMS targeted over the left temporo-parietal cortex in the treatment of resistant
auditory hallucinations in schizophrenia. Concurrently, we analyzed the influence of this
intervention on the local cortical metabolic and electrophysiological activity. Alleviation of
auditory hallucinations after the intervention was associated with reduction in both the
brain metabolism as measured with positron emisson tomography (18FDG PET) and the
electrical activity detected by low-resolution electromagnetic tomography (LORETA) in
the cortex underlying the rTMS site. Results of study 2 were subsequently verified in study
3, designed as a randomized, double-blind, parallel and sham-controlled trial combined
with LORETA analysis. Compared to the sham rTMS, the real low-frequency rTMS
significantly diminished auditory hallucinations, and this change was associated with an
decrease activity in faster bands on the left hemisphere. Study 2 and study 3 thus confirm
the therapeutic potential of low-frequency rTMS in the treatment of auditory hallucinations
and also help to clarify the mechanism of the influence of rTMS on brain tissue as well as
some pathophysiological abnormalities in schizophrenia.
Key

words:

transcranial

magnetic

stimulation,

schizophrenia,

neuroimaging, negative symptoms, auditory hallucinations, treatment.
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neurophysiology,

Seznam použitých zkratek
18

FDG - 18-fluoro-deoxyglukóza

AHRS - stupnice pro hodnocení sluchových halucinací
AD - antidepresiva
AP - antipsychotika
BA - Brodmanova area
CGI - posuzovací s celkového klinického dojmu
D2 - podtyp dopaminových receptorů
DLFPC - dorsolaterální prefrontální kůra
DSM-IV - Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti
ECT - elektrokonvulzivní terapie
EEG - elektroencefalografe
EMG - elektromyografie
fMRI - funkční magnetická rezonance
HCS - stupnice pro hodnoceni změny halucinací
LORETA - The Low Resolution Electromagnetic Tomography, česky termín není zaveden
LTD - dlouhodobá deprese
LTP - dlouhodobá potenciace
MEP - motorický evokovaný potenciál
MP - motorický práh
NMDA - N-metyl D-aspartát, obvykle ve významu NMDA receptor
NF-rTMS - nízkofrekvenční repetetivní transkraniální magnetická stimulace
PANSS - škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie
PET - pozitronová emisní tomografie
PFC - prefrontální kůra
rTMS - repetitivní transkraniální magnetická stimulace
SH - sluchové halucinace
SPECT - jednofotonová emisní výpočetní tomografie
STG - horní temporální gyrus
TMS - transkraniální magnetická stimulace
TPC - tempero-parietální kůra
VF-rTMS - vysokofrekvenční repetetivní transkraniální magnetická stimulace
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1. Úvod
Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je moderní, neinvazivní metoda užívaná
v diagnostice poruch nervového systému, výzkumu intrakortikálních vztahů a funkčních
okruhů a patofyziologických podkladů některých onemocnění (Bareš a kol., 2003).
Přestože byl vliv magnetického pole na nervovou tkáň a jeho léčebné využití studováno již
nejméně od konce 19. století, za skutečný přelom ve vývoji magnetické stimulace je
považován rok 1985, kdy Barker a spolupracovníci (Barker et al., 1985) předvedli přístroj,
který generoval pulzy magnetického pole schopné stimulovat oblasti motorické kůry
s měřitelnou reakcí na svalech ruky. TMS využívá zákonu elektromagnetické indukce
(Faradayův zákon), kdy časově proměnlivý elektrický proud v elektromagnetické cívce
generuje magnetického pole, které dále indukuje sekundární elektrické proudy v mozkové
tkáni pod cívkou (Hallett and Chokroverty, 2005). Od poloviny 90. let se s rozvojem
přístrojové techniky prosazuje metoda repetetivní TMS (rTMS), která umožňuje aplikaci
pulzů magnetického pole různé frekvence v delším časovém úseku. Tato inovace otevřela
cestu testování léčebného potenciálu metody a našla uplatnění v terapii některých
neurologických a psychiatrických onemocnění (Daskalakis et al., 2002a, Fitzgerald et al.,
2002a, George et al., 2003, Kobayashi and Pascual-Leone, 2003, Wassermann and Lisanby,
2001). Z duševních poruch byla rTMS zkoušena především v léčbě depresivní poruchy, kde
již byly publikovány výsledky metaanalýz dosavadních studií potvrzující mírný až středně
významný klinický efekt (Kozel and George, 2002, Martin et al., 2003, Gross et al., 2007).
Výsledem je schválení rTMS jako léčebné metody pro depresivní poruchu v některých
zemích včetně ČR. Dále byla metoda rTMS použita s méně průkaznými výsledky
k ovlivnění příznaků obsedantně kompulzivní poruchy (Greenberg et al., 1997, Prasko et
al., 2006), posttraumatické stresové poruchy (Grisaru et al., 1998, Cohen et al., 2004),
panické poruchy (Prasko et al., 2007) a bipolární poruchy (Dolberg et al., 2002, Nahas et
al., 2003).
První pokusy ověřit terapeutické možnosti rTMS u pacientů se schizofrenií se objevují na
konci 90.let minulého století (Feinsod et al., 1998). Mimořádně silnou odezvu zaznamenaly
především výsledky série studií týmu kolem R.Hoffmana (1999, 2000, 2003, 2005), které
referovaly o úspěšném ovlivnění farmakorezistentních sluchových halucinací u pacientů se
schizofrenií. Následné studie původní výsledky převážně potvrdily (v přehledu Fitzgerald
and Daskalakis, 2008). Souběžně se výzkum orientoval ji na jíné příznakové oblasti
schizofrenie, především negativní příznaky (Fitzgerald and Daskalakis, 2008). Vedle
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terapeutického využití se TMS též využívá při zkoumaní funkčních odchylek
v intrakortikálních

okruzích

u

pacientů

se

schizofrenií

s cílem

blíže objasnit

patofyziologické mechanismy u tohoto duševního onemocnění (Haraldsson et al., 2004).
Recentní technologické inovace metody, jako jsou použití nových typů cívek s vyšším
průnikem magnetického pole do mozkové tkáně, theta-burst stimulace (TBS) či použití
stereotaktické navigace k přesnému zaměření cílové oblasti mozku, slibují, že i nejbližších
letech bude TMS dále využívána k výzkumu a léčbě duševních poruch (Huang et al., 2009).
Předkládaná práce shrnuje výsledky studií realizovaných v Psychiatrickém centru Praha,
které se věnovaly ověřování terapeutických možností repetetivní transkraniální magnetické
stimulace v ovlivnění některých symptomových klastrů, které provázení schizofrenii a
současně se pokoušely objasnit mechanismy, které za léčebným účinkem rTMS stojí.
Vlastnímu představení výsledků vlastních klinických studií předchází teoretická část, která
obsahuje popis metody TMS, předpokládaný mechanismus účinku odvozovaný
z animálních, elektrofyziologických a neurozobrazovacích studií, zásady použití TMS
v klinické praxi, základní informace o schizofrenii a následně výsledky dosavadních
klinicky orientovaných studií s pacienty se schizofrenií.
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2. Transkraniální magnetická stimulace (TMS)
2.1. Princip TMS a základní pojmy
Princip TMS vychází ze zákona elektromagnetické indukce (Faradayův zákon). Časově
proměnlivý elektrický proud v elektromagnetické cívce generuje pulzy magnetického pole
v trvání mikrosekund (obvykle 100-250µs, intenzita 1-4 T), které je kolmé ke směru
procházejícího proudu. Magnetické pole, na rozdíl od pole elektrického, snadno proniká
biologickými tkáněmi (měkkými tkáněmi hlavy i lebkou), nicméně jeho intenzita rychle
klesá se vzdáleností od cívky. V cílové tkání (kortexu) se následně generují sekundární
elektrické proudy, které jsou kolmé k směru magnetického pole (tj. rovnoběžné s směrem
původního elektrického proudu, ale opačného směru), a které ovlivňují populace neuronů
v objemu několika cm3 pod cívkou (dosah cca 2-3 cm od cívky) (Bareš a kol., 2003, Hallett
and Chokroverty, 2005). Magnetické pole tak představuje médium pro indukci elektrického
pole v mozkové tkání, která je přímému účinku elektrické stimulace obtížně dostupná, sama
však nemá vliv na aktivitu neuronů. Konečným efektem je tedy elektrickým polem
navozená depolarizace neuronů s následnou indukcí akčního potenciálu, který se poté šíří
obvyklým způsobem (Post and Keck, 2001). Vzhledem k orientaci sekundárního
elektrického pole (paralelně s povrchem hlavy) jsou při TMS aktivovány preferenčně jiné
neuronální okruhy než při přímé stimulaci elektrické, kde je pole kolmé k povrchu hlavy
(Bareš a kol., 2003) (obrázek 1)

Obrázek 1. Základní princip transkraniální magnetické stimulace
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2.2. Přístroj pro TMS
Přístroj pro aplikaci TMS, magnetický stimulátor, se skládá ze zdroje (velkokapacitní
kondenzátor) schopného generovat intenzivní proudové pulzy elektrického pole s
vrcholovými hodnotami proudu v rozmezí 2000-10000 A (typicky 5000 A) a napětí 5003000 V (typicky 1500 V), tyristoru, který zajistí tok proudu po velmi krátkou dobu (50-250
µs), elektromagnetické cívky, která vytváří vlastní pulzní magnetické pole a řídící jednotky
pro nastavení parametrů stimulace (Bareš a kol., 2003, Kopeček a Bareš, 2004). Při aplikaci
stimulace s frekvencí vyšší než 1 Hz je nutné, ale přístroj obsahoval více kondenzátorů
elektrického náboje, které se střídavě nabíjí a vybíjí. Stimulátory se podle charakteru
generovaného pulzů elektrického proudu dělí na monofázické a bifázické. U prvního typu
dosahuje proud rychle vrcholu s pozvolným návratem k nule (obdobně se chová i
magnetické pole), u druhého typu má proud charakter sinusoidy. V současnosti v praxi
převažuji bifázické stimulátory. Důvodem je skutečnost, že se podstatná část elektrické
energie na konci cyklu vrací zpět do kondenzátoru, čímž se zkracuje doba jeho nabíjení, a
dále kvůli zjištění, že při bifázické stimulaci je práh pro vyvolání akčního potenciálu nižší
než při stimulaci monofázické (Marcolin and Padberg, 2007). Součástí přístroje je obvykle i
elektromyograf pro hodnocení periferní odezvy TMS (obrázek 2).
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Obrázek 2: Přístroj pro magnetickou stimulaci (Magstim Super Rapid stimulátor od fi
Magstim, Whitland, UK).

Vysvětlivky:
1. řídící jednotka
2. EMG přístroj
3. stimulační cívka (testovací, nechlazená)
4. přístroj pro magnetickou stimulaci
5. kondenzárory (boostery)

2.3. Stimulační cívky
Prostorová distribuce magnetického pole závisí na geometrii (tvaru a velikosti) stimulační
cívky. V současnosti převládá užití cívky ve tvaru osmičky, která na rozdíl od cívky
kruhové umožňuje cílenější ovlivnění korových oblastí (Fitzgerald et al., 2002a, Kobayashi
and Pascual-Leone, 2003) (obrázek 3). Používané jsou i „osmičkové“ cívky konického
tvaru. Nově se testují nové typy cívek (tzv. H-cívky) pro stimulaci hlubších mozkových
15

oblastí (Zangen et al., 2005). V klinické praxi jsou však dosud užívaný spíše ojediněle.
Kvůli indukci tepla v cívce při průchodu elektrického proudu (elektrický odpor cívky) je
nezbytné průběžné chlazení (obvykle vzduchem či vodou).

Obrázek 3. Kruhová a osmičková cívka a tvar indukovaného elektrického pole (převzato a
upraveno z Hallett end Chokroverty, 2005)

2.4. Formy TMS
Vlastní TMS se užívá ve formě jednotlivých stimulů (diagnostika poruch kortikospinálních drah, mapování motorické korové reprezentace), párových stimulů oddělených
různě dlouhým (milisekundy) interstimulačním intervalem (tzv. párová TMS, určená k
testování intrakortikálních inhibičních a excitačních mechanismů) nebo jako série
magnetických pulzů stejné intenzity s předem nastavitelnou frekvencí, tzv. repetetivní
rTMS (Kobayashi and Pascual-Leone, 2003). Zatímco TMS a párová TMS se užívají
v diagnostice a výzkumu, rTMS má vedle výzkumného i terapeutické využití.
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3. Repetetivní TMS (rTMS)
3.1. Frekvence rTMS
Frekvence aplikovaných stimulů je jedním z rozhodujících parametrů magnetické
stimulace. Pro rTMS s frekvencí ≤ 1Hz se užívá název nízkofrekvenční rTMS (NF-rTMS).
Pro stimulaci s frekvencí >1Hz (obvykle 5-20Hz) je vyhrazen název vysokofrekvenční
rTMS (VF-rTMS) (George and Belmarker, 2003). VF-rTMS je s ohledem k bezpečnosti
aplikována v trainech (salvách, aktivní část stimulace) oddělených periodami bez stimulace
(tzv. intertrain) (obrázek 4). Časová proporce aktivní a klidové části stimulace závisí na
použité frekvenci a intenzitě. Se stoupajícími hodnotami každého z těchto parametrů se
doporučuje úměrně zkrátit čas aktivní periody (Wassermann, 1998, Chen et al., 1998).

Obrázek 4. Vysokofrekvenční rTMS (10Hz) s 1s trvající aktivní částí stimulace (train) a 10s
periodou bez stimulace (intertrain)

Na základě studií se předpokládá, v závislosti na použité frekvenci pulzů, rozdílný efekt na
dlouhodobou změnu excitability mozkové kůry, metabolismus a perfuzi jak v oblasti
stimulace, tak ve funkčně propojených oblastech mozku (Daskalakis et al., 2002a,
Kobayashi and Pascual-Leone, 2003, Li et al., 2004).

3.2. Intenzita rTMS
Dalším parametrem stimulace je intenzita magnetického pole, která je obvykle uváděna v
% maximálního výkonu TMS přístroje. Individuální nastavení intenzity se vzhledem
k interindividuálním anatomickým a fyziologickým rozdílům stanovuje dle individuálního
motorického prahu (MP), což je nejnižší intenzita TMS motorického kortexu schopná
vyvolat malý motorický evokovaný potenciál (MEP) měřený elektromyografem (EMG)
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v cílovém svalu (obvykle jde o malé svaly ruky) konkrétního jedince. Lze zvolit měření
klidového MP, který se provádí při absenci kontrakce svalu nebo aktivního MP při volní
kontrakci svalu (obvykle dosahuje nižších hodnot). Podle MP pak rozlišujeme prahovou,
nadprahovou a podprahovou intenzitu stimulace. MP je relativně intraindividuálně stabilní
fenomén a odráží úroveň excitability motorického kortexu (Bareš a kol., 2003, Kobayashi
and Pascual-Leone, 2003, Fitzgerald et al., 2006). Vzhledem k relativně krátkému dosahu
magnetického pole při rTMS není překvapivé zjištění, že nejdůležitějším parametrem
ovlivňujícím úroveň MP (hodnoceno u pacientů bez neurologické patologie) je individuální
vzdálenost mezi povrchem hlavy a povrchem kortexu (Kozel et al., 2000). Při
vysokofrekvenční rTMS je z bezpečnostních důvodu (riziko indukce paroxysmů) nutno při
vyšší použité intenzitě stimulace a vyšší frekvenci zkrátit délku aktivních period stimulace
(trainů) a prodloužit periody bez stimulace (Wassermann, 1998, Chen et al., 1998). Toto
bezpečnostní pravidlo je považováno za závazné (tabulka 1 a 2).

Tabulka 1. Současná bezpečnostní doporučení pro rTMS. Hodnoty udávají maximální
povolenou délku trvání jednotlivé aktivní periody stimulace v sekundách při dané intenzitě
a frekvenci stimulace (upraveno a kráceno dle Wasserman, 1998)

Intenzita (% motorického prahu, MP)
Frekvence (Hz)

100

110

120

130

140

150

1

>1800

>1800

360

>50

>50

>50

5

>10

>10

>10

>10

7,6

5,2

10

>5

>5

4,2

2,9

1,3

0,8

20

2,05

1,6

1,0

0,55

0,35

0,25

25

1,28

0,84

0,4

0,24

0,2

0,24
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Tabulka 2. Současná bezpečnostní doporučení pro trvání periody bez stimulace
(intertrainu) v sekundách v závislosti na použité frekvenci a intenzitě stimulace (upraveno
dle Chen et al., 1998)
Intenzita (% motorického prahu, MP)
Frekvence (Hz)

≤ 110

> 110

≤ 20

5

60 *

> 20

60 *

60 *

* pravděpodobně lze použít i kratší intervaly

Dalšími uváděnými parametry stimulace jsou počet pulzů v jednom trainu (kombinace
délky a frekvence), počet trainů a celkový počet trainů v jednom sezení a v případě
terapeutického užití, kdy se rTMS aplikuje opakovaně po dobu několika dnů až týdnů
(nejdelší kolem 4 týdnů) také celkový počet sezení a celkový počet pulzů v celé sérii. U
nízkofrekvenční rTMS, kde průběh stimulace obvykle není přerušován periodami bez
stimulace, je popis jednodušší.
Příklady:
1. 2 týdenní intervence s NF-rTMS: parametry použité stimulace: 1 Hz, 100% MP,
1200 pulzů na sezení, trvání sezení 20 minut, celkově 10 sezení, celkově během
intervence 12000 pulzů
2. 2 týdenní intervence s HF-rTMS: parametry použité stimulace: 20 Hz, 90% MP,
train: 2 s (40 pulzů), intertrain 28 s, trvání sezení 20 minut, 1600 pulzů na sezení,
celkově 10 sezení, celkově během intervence 16000 pulzů.

3.3.Místo aplikace a určení polohy cívky
Omezený rozsah a dosah magnetického pole pod cívkou umožňuje cílené ovlivnění aktivity
konkrétních korových oblastí. Určení správné polohy cívky je relativně snadné v oblasti
motorického kortexu, kde je možná kontrola odpovědi na periferii (vizuální kontrola či
registrace EMG). Korové oblasti, jejichž narušení je spojováno s duševními poruchami
(např. prefrontální a temporální kortex), a na které jsou orientovány rTMS intervence
v psychiatrickém výzkumu a praxi, však přímou kontrolu polohy cívky neumožňují. Přes
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interindividuální korovou variabilitu anatomickou a funkční doposud převažuje použití
nepřímé lokalizace, která využívá kombinace údajů o funkčně definované pozici nad
motorickým kortexem (s odpovídající motorickou odpovědí) a anatomie povrchu hlavy
v případě cílení cívky na dorzolaterální prefrontální kortex (obrázek 5) nebo se orientuje
podle definovaných bodů pro uložení EEG elektrod (mezinárodní systém 10–20) v případě
lokalizace cívky na tempero-parietálním přechodem (v přehledu Klírová a kol., 2006)
(obrázek 6). Výhodou tohoto postupu je rychlá a snadná lokalizace, nevýhodou je
potenciální nepřesnost a aplikace magnetického pole na jinou než cílenou oblast.

Obrázek 5. Standardní postup při lokalizaci cívky při rTMS nad levým dorzolaterálním
prefrontálním kortexem. A) nalezení místa optimální aktivace m.abductor pollicis brevis
pravé ruky při stimulaci motorické kůry. B) cívka se následně posune 5cm dopředu
v parasagitální rovině,, kde je místo vlastní aplikace rTMS

Obrázek 6. Standardní postup při lokalizaci cívky při rTMS nad levým tempero-parietálním
kortexem. Předpokládané místo je určeno polovinou vzdálenosti mezi body P3 a T3 (TP3)
pro EEG elektrody (systém 10-20).
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Inovaci v tomto ohledu představuje propojení rTMS se stereotaktickou navigací
(navigovaná rTMS), která umožňuje na základě strukturálního či funkčního vyšetření
mozku konkrétního jedince zacílit rTMS cívku s vysokou anatomickou/funkční přesností.
K optimálnímu cílení cívky je potřeba vyhodnotit individuální neuroanatomické parametry
získané pomocí strukturálních (MR), nebo funkčně zobrazovacích metod (PET, SPECT,
fMRI). Na podkladě výsledků těchto metod umožní neuronavigační systém zacílit
magnetickou cívku nad předem definovanou nebo postiženou oblastí s vysokou přesností
(mm) a kontrolovat její polohu během aplikace (Klírová a kol., 2006). Již první práce
s navigovanou rTMS demonstrovaly často zásadní rozdíl mezi přesností umístění cívky bez
navigace a s navigací (Herwig et al., 2001). Nevýhodou tohoto postupu je náročnost celého
procesu na čas, finance a vybavenost pracoviště. Tento postup tak v současnosti nachází
místo spíše ve výzkumných aplikacích.

3.4. Bezpečnost a nežádoucí účinky rTMS
rTMS je obvykle hodnocena jako dobře tolerovaná a příležitostně jako mírně bolestivá.
K dispozici jsou vodítka pro bezpečnou aplikaci rTMS, která mají především minimalizovat
riziko indukce epileptického paroxysmu (Wassermann, 1998). Při vyloučení pacientů s
anamnézou epilepsie a nitrolebních abnormit a dodržování bezpečnostních vodítek jsou
epileptické paroxysmy hlášeny vysoce raritně. Recentní hodnocení bezpečnosti rTMS uvádí
4 publikované případy navození epileptického paroxysmu při VF-rTMS po roce 1998 (Rossi
et al., 2009). Některé z případů navíc imponují jako synkopy (hypotenze při změně polohy),
u kterých se přímá souvislost se stimulací nepředpokládá. U zdravých dobrovolníků ani
depresivních pacientů s normálním EEG nálezem před rTMS nebyly v dřívějších pracích
(Boutros et al., 2000, 2001) ani dle recentního přehledu (Rossi et al., 2009) po aplikaci
rTMS pozorovány významnější subklinické odchylky v EEG záznamu.
Nedávná přehledová studie bezpečnosti rTMS při aplikaci mimo motorický kortex
konstatuje vysokou bezpečnost metody (Machii et al., 2006). Autoři vyhodnotili data ze 150
studií s celkem 2740 osobami (zdraví dobrovolníci, pacienti s depresí, se schizofrenií a dále
pacienti s neurologickými poruchami). Většina dat pochází z aplikace rTMS na
prefrontálním kortexem, méně při cílení rTMS na temporální a okcipitální kůru.
Nejčastějším nežádoucím účinkem byla bolest hlavy (23,6±16,0% při VF-rTMS a
22,5±15,6% v případě NF-rTMS). Jde tedy o jev častější, než uvádějí dřívější práce
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(Fitzgerald et al., 2002a). Bolest nicméně odeznívá spontánně během několika hodin po
aplikaci, případně spolehlivě reaguje na běžná analgetika.
Vlastní aplikace rTMS je také spojena s relativně vysokým hlukem. V průběhu terapie se
proto doporučuje užívání ušních ucpávek. Změny sluchového prahu jsou popisovány
sporadicky, navíc s tendencí k spontánní úpravě (Loo et al., 2001).
Řada studií hodnotila možný negativní efekt rTMS na kognitivní funkce. Jednorázová
aplikace NF-rTMS (1Hz) ani VF-rTMS (25Hz) nevedla u zdravých dobrovolníků ke snížení
výkonu v žádném z použitých neuropsychologických testů (Koren et al., 2001, Jahanshahi et
al., 1997). Zhoršení v kognitivním výkonu nebylo zjištěno ani u pacientů s depresí po
ukončení léčby NF-rTMS i VF-rTMS (Triggs et al., 1999, Little et al., 2000). Proti tomu po
třítýdenní aplikaci 20 Hz rTMS bylo dokonce zaznamenáno zlepšení výkonu, které bylo
nezávislé na změně nálady (Martis et al., 2003). Také další studie referují o zlepšení
kognitivního výkonu i neurofyziologických korelátů kognitivních funkcí (P300) u zdravých
dobrovolníků po aplikaci VF-rTMS nad levým DLPFC (Evers et al., 2001).
Kasuisticky jsou při léčebné aplikaci rTMS uváděny klinicky relevantní zhoršení či změny
psychického stavu, jako jsou navození mánie (Xia et al., 2008) a psychotických příznaků
(Zwanzger et al., 2002) u pacientů s bipolární či unipolární depresí. Obtíže nicméně po
přerušení intervence rychle ustoupily.
VF-rTMS je kontraindikována u pacientů s epilepsií v anamnéze a pacientů se zvýšeným
rizikem jejich výskytu (zvýšený intrakraniální tlak, léky snižující epileptický práh, cévní
mozkové příhody, traumata CNS). Dále je rTMS (bez ohledu na použitou frekvenci)
kontraindikováno u pacientů s kardiostimulátorem a intrakraniálním kovovým implantátem.
Pro nedostatek informací o použití rTMS v těhotenství a dětském věku, není tato metoda pro
tyto skupiny pacientů doporučeny (Haraldsson et al., 2004, Machii et al., 2006). Shrnutí
nežádoucích účinků při použití rTMS nabízí tabulka 3.
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Tabulka 3. Shrnutí nejčastějších nežádoucích účinků nízko- a vysokofrekvenční rTMS a
jejich výskyt (upraveno a kráceno dle Rossi et al., 2009)

Nežádoucí účinek

Epileptické paroxysmy

Přechodné navození
hypománie/mánie
Synkopa*
Přechodná bolest hlavy, lokální
bolestivost
Přechodné změny sluchu
Přechodné změny kognitivních
funkcí
Lokální popálení cívkou

NF-rTMS
Vzácné (potenciálně
projektivní efekt)

VF-rTMS
Možné (1,4% hrubý odhad
rizika u pacientů s epilepsií;
<<1% u ostatních
Možné při stimulaci levé

Vzácné

prefrontální kůry

Vzácné

Vzácné

Častá (kolem 20%)

Častá (kolem 20%)

Možné, nezávažné

Možné, nezávažné

Celkově zanedbatelné

Celkově zanedbatelné

Nebylo hlášeno

Příležitostně hlášeno**

* epifenomen, pravděpodobně nesouvisí s vlastní stimulací
** v současnosti jsou přístroje vybaveny kontrolou teploty cívky, při teplotě nad 40˚C se
stimulace přeruší.
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4. Mechanismy účinku TMS
Přesný mechanismus působení rTMS na mozkovou kůru v místě aplikace (změna
excitability) a ovlivnění projekčních oblastí (změna konektivity) zůstává nejasný.
Magnetická stimulace přímo indukuje vznik akčních potenciálů, dále ovlivňuje úroveň
klidových membránových potenciálů s dopadem na spontánní aktivitu membrán (ovlivnění
napěťově řízených kanálů) a synaptickou konektivitu (ovlivnění dějů na úrovni
neurotransmiterů a receptorů). Bezprostřední efekt stimulace je pak výsledkem sumace
excitačních a inhibičních okruhů v místě aplikace (Wagner et al., 2009) v závislosti na
použité

frekvenci,

intenzitě

a

počtu

aplikovaných

pulzů

magnetického

pole.

Z terapeutického hlediska je kromě bezprostředního efektu na funkci neuronálních populací
zásadní i fakt přetrvávání těchto změn různě dlouho po ukončení aplikace rTMS.
Předpokládá se, že podkladem těchto změn je přetrvávající zvýšení či snížení efektivity
intersynaptické transmise spojené s mechanismy podobnými dlouhodobé potenciaci (longterm potentiation, LTP) a dlouhodobé depresi (long-term depression, LTD), tedy změny
v synaptické plasticitě (Kobayashi and Pascual-Leone, 2003). Ta je definována jako
funkční a morfologická reorganizace synaptických spojení v reakci na souběžnou aktivaci
presynaptické a postsynaptické oblasti ve specifickém časovém vztahu s klíčovou rolí
glutamátergních N-metyl D-aspartátových (NMDA) receptorů (Duffau, 2006) s následnou
expresí růstových faktorů (obrázek 7). Recentní přehled prací testujících na mnoha
úrovních hypotézu, že za účinkem rTMS na mozek stojí mechanismy podobné LTP/LTD,
konstatuje na jedné straně absenci přímých důkazy pro tuto hypotézu, na druhé straně však
předkládá řadu silných nepřímých důkazů z animálních, farmakologických, genetických,
neurofyziologických, zobrazovacích a klinických studií (Hoogendam et al., 2010).
Alternativním vysvětlením pro změny kortikální excitability po rTMS je navození
přechodných „funkčních lézí“ zásahem do časově a prostorově organizovaných vzorců
aktivity specifických neuronálních subpopulací (Kobayashi and Pascual-Leone, 2003).
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Obrázek 7. Časový sled předpokládaných mechanismů spojených s přetrvávajícím efektem
po rTMS

4.1. Animální studie s rTMS
Experimenty na zvířatech naznačují, že po aplikaci rTMS (subchronické nebo chronické)
dochází k ovlivnění některých skupin receptorů. Konstatním nálezem je up-regulace βadrenergních receptorů (Belmarker et al., 1997) a down-regulace 5HT2 serotoninergních
receptorů ve frontální kůře (Ben-Shachar et al., 1999) a up- regulace 5HT1A receptorů ve
frontální a cingulární kůře. Obdobné změny jsou nacházeny po aplikaci elektrokonvulzivní
terapie (ECT) či antidepresiv (Lisanby and Belmaker, 2000). Aplikace rTMS dále vedla
k dlouhodobé normalizaci zvýšených hladin serotoninu, které byly navozeny předcházející
stresovou situací (Kanno et al., 2003). Jiné studie popisují zvýšení počtu NMDA
glutamátovách receptorů v hypotalamu, amygdale, parietálním kortexu a striátu (BenShachar et al., 1999, Kole at al., 1999). Zajímavý je nález zvýšení extracelulárního
dopaminu v hipokampu, nc. accumbens a bazálních gangliích (Kerk et al., 2002). V
animálních modelech duševních poruch vedlo rTMS k zesílení apomorfinem indukovaných
stereotypii, snižení imobility v Porsoltově plovacím testu a chronická aplikace modulovala
aktivitu v amfetaminovém modelu mánie (Fleischmann et al., 1995, Lisanby and Belmaker,
2000). Dále bylo zjištěno, že rTMS u potkanů snižuje stresem vyvolané zvýšení ACTH
(adrenokortikotropní hormon), zvyšuje expresi genů pro růstové a neuroprotektivní faktory
(např. brain-derived neurotrophic factor, BDNF), cholecystokinin (Muller et al., 2000) a
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expresi indikátorů transkripčních dějů v neuronech, tzv. časných genů (c-fos) v hipokampu,
talamu, ale i ve frontálním a cingulárním kortexu (Hausmann et al., 2000). Chronická
aplikace rTMS proti tomu nevedla ke zvýšení GFAP (glial fibrillary acidic protein), který je
indikátorem reaktivní gliózy, což je dle autorů práce důkaz pro absenci strukturálních lézí
v mozku laboratorních zvířat (Hausmann et al., 2000). Další studie naznačují
neuroprotektivní účinky aktivní rTMS. Aktivní stimulace, v porovnání s falešnou, po
aplikaci neurotoxinu MPTP byla spojena s nárůstem přežívajících dopaminergních neuronů
mezostriatálně a rozdíl mezi skupinami se navíc časem zvyšoval (Funamizu et al., 2005).
Recentní práce dále prokázaly, že subchronicky (5-10dnů) aplikovaná vysokofrekvenční
rTMS u potkanů brání narušení neuronální plasticity při v animálních modelech deprese
lépe než fluoxetin (Kim et al., 2006) a navozuje neurogenezi v gyrus dentatus hipokampu
(Ueyama et al., 2011).
Využití výsledků animálních studií v humánním výzkumu je nicméně omezeno několika
fakty. Vzhledem k technickým omezením jsou cívky užívané v animálních modelech velké
v poměru k mozku, jde tedy spíše o působení magnetického pole na mozek jako celek. Pro
zvířata je navíc celá procedura velmi stresující a to i při aplikaci falešné stimulace (Kanno
et al., 2003). Ojedinělá studie s anestezovanými opicemi, u kterých bylo možno použit
obdobné parametry rTMS jako v humánním výzkumu, a které byly následně opakovaně
vyšetřeny pozitronovou emisní tomografií (PET), což nelze v humánním výzkumu
s ohledem na radiační zátěž provádět, demonstrovala minimálně 8 dnů trvající změny
vychytávání 18-fluoro-desoxyglukózy (18FDG) lokálně i v propojených oblastech mozku
(cingulum, orbitofrontalní kortex) po 2000 stimulech 5Hz rTMS nad pravým precentralním
gyrem (Hayashi et al., 2004).

4.2. Neurofyziologické nálezy s rTMS
Cílem aplikace repetetivní TMS je navození žádoucích změn aktivity neuronálních
populací, které budou přetrvávat v čase. Dosavadní studie prokazují prolongovanou
aktivaci nebo inhibici kortikální aktivity v závislosti na použité frekvenci. Velký ohlas měla
studie s NF-rTMS motorického kortexu v trvání 15min u zdravých dobrovolníků, která
demonstrovala relativně robustní a přetrvávající inhibici kortikální excitability, měřeno
jako změna motorických evokovaných potenciálů (Chen et al., 1997). Následné studie
s NF-rTMS (0,2 – 2Hz) dosáhly ve většině případů obdobné výsledky (inhibice MEP)
v trvání minut až hodiny, menší část studii nicméně výraznější změny nenašla a poukazují
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spíše na interindividuální variabilitu mezi subjekty (v přehledu Hoogendam et al., 2010).
Při většině obdobných pokusů s VF-rTMS (5 – 25Hz) nad motorickou oblastí došlo
k nárůstu amplitudy MEP, tedy zvýšení excitability motorické kůry, opět v trvání minut až
dvou hodin (v přehledu Hoogendam et al., 2010).
Elektroencefalografie (EEG) umožňuje měření přímé kortikální aktivace indukované TMS
s nejlepším časovým rozlišením (hodnocení v ms). Jeho význam je tedy převážně v popisu
bezprostředního vlivu indukovaného elektrického pole na lokální korovou exitabilitu a
šíření výboje do vzdálenějších oblastí. EEG systémy kompatibilní s TMS (on-off záznam
k vyloučení artefaktů vlastního stimulu, eliminace artefaktů ze svalových záškubů, pohybů
hlavy a zvuku vlastního stimulu a modifikace snímacích elektrod) popisují charakter
vlastního evokovaného potenciálu navozeného TMS (TEP) v místě aplikace, šíření a
charakter odpovědi při stimulaci nad různými korovými oblastmi (motorický a prefrontální
kortex) v závislosti na intenzitě, frekvenci a orientaci cívky a časovou propagaci aktivace
ipsi- a kontralaterálně (v přehledu Komssi and Kähkönen, 2006). Přetrvávající efekt rTMS
na konektivitu korových oblastí po ukončení stimulace byl hodnocen v několika studiích
s použitím metod kvantitativního EEG (qEEG). Jing a Takigawa (2000) nalezli po aplikaci
VF-rTMS nad levým DLPFC zvýšení koherencí (tj. nárůst funkční konektivity) mezi
stimulovanou oblastí a kontralaterálními propojenými oblastmi mozku, k nárůstu koherencí
došlo navíc mezi frontálním a parietálním kortexem v obou hemisférách. Podobně Strens et
al. (2002) konstatují zvýšení interhemisferických koherencí při aplikaci podprahové NFrTMS přetrvávající 25minut po stimulaci. Elektrofyziologický efekt rTMS byl také
předmětem výzkumu na našem pracovišti a výsledky jsou podrobně prezentovány a
komentovány dále textu (Studie 2 a Studie 3).

4.3. Nálezy zobrazovacích metod s rTMS
Změnám metabolismu a perfuze po aplikaci rTMS se věnovala řada studií. Vedle použité
zobrazovací metody (jednofotonová emisní tomografie – SPECT, pozitronová emisní
tomografie – PET a funkční magnetická rezonance – fMRI) lze studie dělit podle
načasování vyšetření. Část studií zkoumala funkční změny v průběhu vlastní aplikace
rTMS (on-line studie) a popisují tak charakter a lokalizaci změn aktivity bezprostředně
spojené s působením magnetického pole na mozkovou tkáň. Vzhledem k indukci
magnetického pole vyžaduje takový přístup při použití fMRI speciální technické úpravy a
je realizován jen na několika pracovištích (George et al., 2007). Při druhé skupině studií se
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vyšetření provádí mimo aplikaci rTMS (off-line studie) a to buď pouze před vlastním rTMS
(pro potřeby navigované rTMS) nebo před a s různým odstupem po aplikaci rTMS
(jednorázová vs. několikadenní aplikace) k zachycení přetrvávajících změn v mozkové
aktivitě, které jsou pak připisovány vlivu rTMS (Siebner et al., 2009). V současnosti
existuje množství on-line i off-line studií s různými zobrazovacími metodami, s populacemi
pacientů i zdravých dobrovolníků a s aplikací rTMS nad různými korovými oblastmi. Z
hlediska terapeutických intervencí u psychiatrických poruch jsou zajímavé především
změny

po

opakované

stimulaci

prefronálního

kortexu

(PFC).

S ohledem

k neurofyziologickým nálezům se původně očekávalo, že NF-rTMS povede k lokálnímu
snížení metabolických a perfuzních parametrů, zatímco VF-rTMS k jejich posílení.
Dosavadní výsledky jsou nicméně velmi různorodé a naznačují, že vedle frekvence je
důležitým parametrem pro charakter změn i intenzita. Dále je nutno vzít v úvahu, že se
změny indukované rTMS mohou v čase rychle měnit a různé funkční zobrazovací metody
zachycují tento dynamický proces v různé fázi. Zatímco časové rozlišení při fMRI
vyšetření se pohybuje v řádu sekund, při vyšetření PET se pohybuje v závislosti na
použitém zářiči pozitronů v řádu desítek sekund (H215O) až desítek minut (18FDG).
Studie se zdravými dobrovolníky, které sledovaly změny perfuzních a metabolických
poměrů v průběhu nebo s krátkým odstupem po jednorázové aplikaci rTMS nad
prefrontálním kortexem, přinesly rozporné výsledky.

VF-rTMS (10Hz) aplikovaná

v oblasti FEF (frontal eye field) vedla dle H215O PET ke zvýšení regionální mozkové
perfuze (rCBF) v závislosti na počtu pulzů, což byl nález opačný než při aplikaci rTMS se
stejnými parametry nad motorickým kortexem (Paus et al., 1997). Proti tomu jiná studie
konstatuje, že použití VF-rTMS (20Hz) nad levým DLPFC vedlo k relativnímu poklesu
aktivity v oblasti stimulace, předním cingulu a orbitofrontálním kortexu dle SPECTu
(George et al., 1999). Pokud jde o NF-rTMS, ani zde nejsou nálezy jednotné. Nahas et al.
(2001) nalezli při použití fMRI na intenzitě stimulace závislé změny regionální perfuze při
aplikaci 1Hz rTMS nad levým PFC. Při intenzitě 80%MP nebyla zjištěna významnější
změna, při aplikaci 100% došlo k zvýšení BOLD signálu v kontralaterálním PFC a při
120% bylo zvýšení signálu bilaterální. Kimbrell et al. (2002) použili 18FDG PET metodiku
a srovnával účinek aktivní stimulace (1Hz, 80%MP, 30min) a stimulace falešné (tzv.sham)
nad levým DLPFC. Aplikace shamu, ale nikoliv aktivní stimulace, způsobila globální
nárůst vychytávání glukózy. Po aktivní stimulaci došlo ke snížení metabolismu vpravo
prefrontálně, bilaterálně v BG a předním cingulu. Speer et al. (2003) nalezli na intenzitě
závislé (v rozmezí 80-120%MP) bilaterální snížení rCBF prefrontálně dle H215O PETu po
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1Hz rTMS nad levým PFC. Obdobná inverzní závislost mezi stoupající intenzitou
magnetického pole a poklesem aktivity nalezli i levém mediálním temporálním gyru a
bilaterálně parahipokampálně. Současně však konstatují i na intenzitě závislé zvýšení
perfuze v předním cingulu, inzule a cerebelu.
Nedávná studie se pokusila srovnat účinek 1Hz a 10Hz rTMS o nadprahové intenzitě nad
levým a pravým PFC pomocí H215O PET (Knoch et al., 2006). Po aplikaci nad levým PFC
došlo po 1Hz i 10Hz rTMS ke zvýšení rCBF v oblasti stimulace, zatímco v
kontralaterálním PFC bylo zvýšení perfuze zaznamenáno především po 1Hz. NF-rTMS
byla dále spojena se zvýšením signálu v předním cingulu a caudatu a snížením v oblasti
orbitofronálního kortexu. Změny perfuze po 10Hz byly obecně méně výrazné. Při aplikaci
nad pravým PFC došlo po VF-rTMS ke změnám obdobným jako po NF-rTMS nad levým
PFC, zatímco 1Hz rTMS v této oblasti nebyla spojena s žádnými signifikantními změnami
v rCBF.
Poněkud jiné výsledky přinesla studie s opakovanou aplikací rTMS nad PFC. Vyšetření
depresivních pacientů H215O PET s třídenním odstupem od desetidenní VF-rTMS (20Hz,
100%MP) nad levým PFC v léčebné indikaci ukázalo trvající výrazné zvýšení aktivity
bilaterálně prefrontálně (L>P), v gyrus cinguli (L>>P) a levé amygdale, hipokampu i
parahipokampálně. Naproti tomu stejně dlouhá aplikace NF-rTMS (1Hz, 100%MP) nad
stejnou oblastí vedla ke snížení aktivity v malé oblasti pravého PFC, levém mediálním
temporálním gyru, levé amygdale a bazálních gangliích (Speer et al., 2000).
Zajímavý a klinicky relevantní nález přinesla PET studie, která po jednorázové aplikaci
VF-rTMS (10Hz) levého PFC u zdravých dobrovolníků zjistila snížení vazby
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raclopridu, radioligandu vážícího se specificky na D2 receptory, v oblasti levého caudata,
což lze vysvětlit zvýšením koncentrace dopaminu v této oblasti (Strafella et al., 2001).
Jiná studie se za pomocí originálního propojení rTMS, fMRI a statistického modelování
pokusila identifikovat funkční okruh, který se aktivuje po aplikaci krátké série NF-rTMS
nad levým DLPFC. Jako pravděpodobnou cestu propagace stimulu určili okruh: LDLPFC
→ L putamen nebo globus pallidus → L mediodorzální talamus → L hipokampus a
laterální orbitální kortex (Li et al., 2004).
Přes určité rozpory v charakteru změn indukovaných rTMS v závislosti na frekvenci,
intenzitě, délce aplikace a vyšetřované populaci, které jsou navíc získány z různých
neurozobrazovacích metod, rozdílnou metodikou sběru dat (off-line a on-line design) a
jejich zpracováním, lze shrnout, že rTMS navozuje akutní změny v perfuzi a metabolismu
neuronální tkáně v místě aplikace i ve vzdálených, propojených kortikálních a
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subkortikálních oblastech. Tyto změny navíc, zvláště pro opakované aplikaci rTMS, jsou
detekovány i pří vyšetřeních s odstupem několika dnů. Analýza změn metabolických
parametrů po desetidenní aplikaci rTMS u pacientů se schizofrenií byla publikována i
naším týmem a její popis a kometář se uveden níže (Studie 2, Horacek et al., 2007).

5. Terapeutické využití rTMS v psychiatrii
Terapeutický potenciál rTMS byl dosud hodnocen především u depresivní poruchy. rTMS
bylo v této indikaci zkoušeno jako monoterapie proti placebo (sham) stimulaci, jako
augmentační strategie k pokračující léčbě antidepresivy nebo jako augmentační strategie
souběžně s nasazením nového antidperesiva. Nejčastěji byla použita VF-rTMS nad levým
PFC, v méně případech byla testována účinnost NF-rTMS nad pravým PFC. rTMS bylo
dále srovnáváno s elektrokonvulzivní terapií (ECT). Výsledky dosavadních studií již byly
opakovaně shrnuty v mataanalýzách (např. Kozel and George, 2002, Martin et al., 2003,
Gross et al., 2007). Zatím poslední metaanalýza účinnosti rTMS u duševních poruch
hodnotila také výsledky studií u obsedantně kompulzivní poruchy a schizofrenie (Slotema
et al., 2010). Práce dále konstatuje existenci jednotlivých rTMS studií u panické poruchy,
posttraumatické stresové poruchy, mánie a bipolární deprese, mentální bulimie
s negativními nebo málo průkaznými výsledky.
Účinnost rTMS v léčbě deprese je hodnocena jako středně významná (vážená velikost
účinku, tzv. Hedgesovo g=0,55), což je hodnota srovnatelná s výsledky při léčbě
antidepresivy. Nejlepších výsledků v léčbě deprese (tzn. rozdílu proti falešné stimulaci)
bylo dosaženo ve studiích s rTMS v monoterapii a ve studiích, ve kterých nebyly
zařazováni pacienti s psychotickými příznaky během deprese. (Slotema et al., 2010). Při
srovnání účinnosti VF-rTMS nad levým PFC a NF-rTMS nad pravým PFC sice druhá
strategie dosahovala numericky lepšího výsledku (g=0,53 vs. 0,82), pro menší počet studií
používajících druhou strategii však rozdíl nebyl signifikantní. Při srovnání s ECT dosáhla
nicméně rTMS horších výsledků (g= -0,47).
Srovnatelnou účinnost rTMS a AD potvrdila i čtyřtýdenní, randomizovaná, dvojitě
zaslepená studie prováděná na našem pracovišti přímo srovnávající účinnost NF-rTMS
(1Hz, 100%MP, 600 pulzu na sezení, 20 sezení) a venlafaxinu (v dávce 150-375mg)
v léčbě depresivních pacientů (n=60), kteří dostatečně neodpověděli na předchozí AD léčbu
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(Bares et al., 2009). Ač není pro nedostatek evidence o bezpečnosti rTMS metoda
doporučována v těhotenství, analogicky k potenciálně méně závažným rizikům při užití
elektrokonvulzivní terapie v těhotenství proti užívání antidepresiv, jsme s úspěchem použili
rTMS u dvou gravidních pacientek s depresivní poruchou, které odmítaly farmakoterapii
(Klirova et al., 2008).
U obsedantně kompulzivní poruchy metaanalýza 3 dosud provedených kontrolovaných
studií účinnost rTMS nepotvrdila (g=0,16, p=0,52). Také v této indikaci jsme testovali
účinek rTMS na našem pracovišti a také konstatovali absenci rozdílu mezi skupinami
s aktivní a falešnou stimulací (Prasko et al., 2006). Negativní výsledek jsme dále
publikovali i v případě přídatné léčby rTMS u pacientů s panickou poruchou léčených
antidepresivy (Prasko et al., 2007).
Výsledky studií u pacientů se schizofrenií jsou komentovány v dalších kapitolách.
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6. Schizofrenie
6.1. Základní klinické údaje
Schizofrenie je závažné duševní onemocnění z okruhu psychotických poruch s obvykle
chronickým rekurentním nebo progredientním průběhem a celoživotní prevalencí kolem
0,7% (Tandon et al., 2008). Onemocnění začíná typicky v adolescenci či časné dospělosti,
obě pohlaví postihuje s přibližně stejnou pravděpodobností a projevuje se pervazivním
postižením duševního života. Při tomto onemocnění dochází v různé míře k postižení
v oblasti vnímání (především charakteru halucinací), struktury a obsahu myšlení
(neproduktivita nebo dezorganizace myšlení a bludy), afektivity (oploštělá nebo
nepřiléhavá emotivita, deprese), motivace, volní aktivity a cílesměrného jednání (především
ve smyslu ochuzení), kognitivních funkcí (paměť, pozornost, úsudek) a chování
(dezorganizace, ochuzení) (Libieger, 2004). Srovnání dvou v současnosti nejrozšířenějších
klasifikačních systémů duševních poruch (Mezinárodní klasifikace nemocí – 10.revize,
1992, MKN-10 a Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti –
IV.revize, 1994, DSM-IV) odhalují poněkud nejednotný přístup k diagnostice této poruchy.
Zatímco MKN-10 za klíčové příznaky nemoci považuje specifické poruchy vnímání a
myšlení (prožitky ozvučování, vkládání, odjímání a šíření myšlenek, bludy kontrolování,
ovládání nebo ovlivňování, specifické sluchové halucinace a přetrvávající bizarní bludy),
DSM-IV volí volnější pojetí a za příznaky specifické pro schizofrenii považuje bludy,
halucinace (bez bližší specifikace), dezorganizovanou řeč, dezorganizované nebo katatonní
chování a tzv. negativní příznaky. Přestože v klinické praxi se v České republice používá
MKN-10, ve výzkumu převažuje pojetí dle DSM-IV. Diagnostická kritéria schizofrenie
obou klasifikačních systémů jsou uvedena v tabulce 4 a 5. Diagnostická kritéria v MKN-10
zahrnují především příznaky s vysokou pozitivní prediktivní hodnotou (především A)(1) ad kritéria v MKN-10) pro schizofrenii, obvykle však málo reflektují příznakovou pestrost
onemocnění jak mezi pacienty, tak i u jednoho pacienta v průběhu času. K popisu
klinického obrazu schizofrenie se zavedlo používání několika příznakových domén
(klastrů), konsenzus panuje především v rozlišování pozitivních (halucinace, bludy,
dezorganizované myšlení), negativních (afektivní zploštělost, apatie, abulie, alogie),
kognitivních (pozornost, paměť, exekutivní funkce) a afektivních (deprese, anhedonie)
příznaků (obrázek 8). Některá pojetí jako zvláštní příznakový klastr vymezují
dezorganizaci myšlení a chování. Současně se předpokládá, že jednotlivé příznakové
oblasti mají částečně odlišný neurobiologický podklad (Tandon et al., 2009).
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Tabulka 4. Schizofrenie. Diagnostická kritéria dle MKN-10 (1992).
A) Je přítomen alespoň jeden ze syndromů, symptomů a znaků, popsaných níže pod (1) nebo
alespoň dva ze symptomů a znaků, uvedených pod (2) a to po většinu období epizody
psychotického onemocnění, které trvá alespoň jeden měsíc.
(1) Alespoň jeden z následujících příznaků:
a) ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek
b) bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby těla nebo končetin
nebo zvláštní myšlenky, činnosti nebo pocity, bludné vnímání
c) halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo mezi sebou hovoří, nebo jiné typy
hlasů, které přicházejí z některých částí těla
d) neustálé bludy jiných typů, které nemohou být kulturálně podmíněné a jsou zcela nepatřičné,
jako náboženská nebo politická identita, nadlidská moc nebo schopnost (např. schopnost
kontrolovat počasí nebo být ve spojení s cizinci z jiného světa)
(2) nebo alespoň dva z následujících příznaků:
e) neustálé halucinace jakéhokoliv typu, pokud jsou spojeny buď občasnými nebo jen částečně
formovanými bludy, bez jasného emotivního obsahu nebo s trvale zvýšeným sebehodnocením, nebo
vyskytují-li se denně po dobu týdnů nebo měsíců
f) přerušování nebo zárazy myšlenek, jejichž výsledkem jsou inkoherence, nepřiměřená řeč nebo
neologismy
g) katatonní chování jako jsou vzrušení, nástavy nebo vosková ohebnost, mutismus a stupor
h)

negativní symptomy, jako jsou zřetelná apatie, ochuzení řeči a ploché nebo nepřiměřené

odpovědi (obvykle vedoucí k sociálnímu stažení a snížení sociální výkonnosti). Musí být jisté, že se
nejedná o následek deprese nebo neuroleptické léčby
B) Jestliže pacient splňuje také kritéria pro manickou epizodu (F30) nebo depresivní epizodu (F32),
musí být splněna kritéria A a B ještě před tím, než dojde k porušení nálady.
C) Porucha není důsledkem organické mozkové poruchy (ve smyslu F0) nebo intoxikace
alkoholem nebo jinou psychoaktivní látkou, závislostí nebo odnětím látky
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Tabulka 5. Schizofrenie: Diagnostická kritéria dle DSM-IV (1994)
A) Charakteristické příznaky: dvě (nebo více) z následujících charakteristik musí být v signifikantní
míře přítomny nejméně po dobu jednoho měsíce (nebo méně, je-li úspěšná léčba).
1) Bludy
2) Halucinace
3) Dezorganizovaná řeč (např. častá ztráta souvislostí nebo inkoherence)
4) Hrubě dezorganizované chování nebo katatonní chování
5) Negativní symptomy, tj. emoční oploštělost (nedostatek nebo pokles emočních reakcí),
alogie nebo abulie.
Poznámka: Pouze jeden z příznaků kritéria A) je zapotřebí v případě, že bludy jsou bizarní nebo
halucinace sestávají z hlasů komentujících chování nebo myšlenky, nebo ze dvou či více hlasů,
které mezi sebou konverzují.
B) Společenská/pracovní dysfunkce: po dostatečně dlouhou dobu od začátku poruchy jsou jedna
nebo více oblastí výkonu běžných funkcí, jako práce, interpersonální vztahy nebo péče o sebe,
zřetelně pod úrovní dosažené před začátkem nemoci.
C)Trvání: příznaky poruchy trvají nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců. Toto období musí
zahrnovat nejméně 1 měsíc příznaků podle kritéria A) a může zahrnovat periody prodromálních
nebo reziduálních příznaků. V průběhu těchto prodromálních či reziduálních period mohou být
projevy poruchy vyjádřeny pouze jako negativní příznaky nebo dva či více příznaků z kritéria A),
které jsou přítomny v slabší formě.
D)-F) Kritéria pro vyloučení schizoafektivní poruchy a poruch nálady, somatických nemocí nebo
stavů způsobených psychoaktivními látkami a pervazivních vývojových poruch.
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Obrázek 8. Základní příznakové oblasti schizofrenie a jejich vliv na funkční postižení

Onemocnění vykazuje velmi různorodý průběhový vzorec od kompletní úpravy příznaků
po jedné schizofrenní atace po kontinuální průběh bez remisí s výrazným postižením
kognice a celkového fungování. Většina pacientů se nachází mezi těmito extrémy, u
podstatné části je pak průběh charakterizován mnohočetnými epizodami s částečnou
úpravou stavu mezi nimi. V průběhu času obvykle ubývá pozitivních a afektivních příznaků
a v popředí jsou spíše příznaky negativní, zatímco kognitivní porucha je spíše v čase
stabilní a určitý stupeň je zjišťován již na začátku klinické manifestace typických
schizofrenních příznaků. Průměrná délka života pacienta se schizofrenií je o 15-20 let kratší
proti očekávání vlivem vyššího výskytu sebevražd a všeobecných zdravotních komplikací
(především kardiovaskulární onemocnění) proti běžné populaci (Tandon et al., 2009).

6.2. Etiolologie schizofrenie
V současnosti se schizofrenie považuje za heterogenní, multifaktoriálně podmíněné
onemocnění s významným podílem dědičnosti. Přestože dvě třetiny pacientů trpí
sporadickou formou onemocnění, výskyt schizofrenie v rodině představuje nejrizikovější
faktor pro rozvoj onemocnění (relativní riziko 2-3 pro příbuzné 3.stupně, 3-6 pro příbuzné
2.stupně, 9-18 pro příbuzné 1.stupně a až 50-70 pro monozygotní dvojče). Heritabilita
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schizofrenie je vysoká a genetické faktory jsou odpovědné za manifestaci nemoci přibližně
z 80% (Tandon et al, 2008). Přes řadu nálezů polymorfismů kandidátních genů spojených
s rozdílným rizikem rozvoje nemoci, nebyl objeven žádný gen (resp. alelická varianta
genu), který byl dostatečný nebo nezbytný pro rozvoj schizofrenie. Nejslibnějšími
kandidátními geny současnosti jsou NRG1 (neuroregulin 1), DTNBP1 (dysbindin), DRD14 (dopaminový receptor 1-4), DISC1 (disrupted in schizophrenia 1), COMT (katechol-Ometyl-transferáza) a GRM3 (metabotropní glutamátergní receptor) (Tandon et al, 2008). I v
případě těchto genů však původní nálezy se schizofrenií asociovaných polymorfismů či
halpotypů obvykle nejsou dostatečně replikovány a relativní riziko (RR) pro každý
jednotlivý polymorfismus je nejvýše 1,5 (Sullivan, 2008). V etiologii se tak může promítat
jak vliv kombinace běžných polymorfismů řady genů s malým účinkem, tak vliv řady
vzácných mutací specifických jen pro určitou úzkou skupinu osob (např. rodinu), případně
vliv epigenetických faktorů (např. metylace DNA) či účinek dosud málo prozkoumaných
odchylek v genomu (např. copy number variation).
K dalším etiologickým faktorům identifikovaným z epidemiologických studií patří
environmentální vlivy jako infekce a nutriční deficit matky během těhotenství, porodní
komplikace, věk otce v době koncepce, užívání kanabinoidu a stimulancií v adolescenci či
migrace a život ve velkoměstě. Patofyziologický podklad vztahu těchto faktorů
k onemocnění je obvykle nejasný a jejich relativní riziko je poměrně nízké (mezi 1,1 – 3)
(Tandon et al., 2008).

6.3. Patofyziologie schizofrenie
Obecně je schizofrenie považována za neurovývojové onemocnění s dědičně či časně
environmentálně založenou dysfunkcí specifických neuronálních okruhů, která se klinicky
projevuje permorbidními odlišnostmi ve vývoji duševního života dítěte a dospívajícího.
V období adolescence či časné dospělosti pak podle neurovývojových teorií dochází vlivem
stresových podnětů k překročení kapacity vývojové deficitně „nastavené“ neuronální sítě či
k další progresi dysfunkce neuronálních okruhů excesivním úbytkem synaptických spojů,
což se na klinické úrovni manifestuje vlastními schizofreními příznaky. Po začátku klinické
manifestace onemocnění jsou pak dále zjišťovaný další změny neuronální tkáně, jejich
charakter je některými autory považován za důkaz, že v průběhu onemocnění se uplatňují i
neurodegenerativní změny (např. úbytek objemu šedé a bílé hmoty), což koresponduje
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s často progresivním průběhem onemocnění na klinické úrovní (Rapoport et al., 2005,
Fatemi and Folsom, 2009)
Z funkčního pohledu lze schizofrenii považovat za onemocnění charakterizované
narušeným informačním procesingem na podkladě odchylek ve funkčním propojení a
integraci aktivity neuronálních okruhů na kortikální i subkortikální úrovni, zahrnující
deficit v senzorickém filtrování (sensory gating) na úrovni talamu a poruchu synchronizace
aktivity neuronálních populací především v asociačních oblastech kortexu a limbického
systému (Lieberman et al., 2008).

6.3.1. Neurochemické teorie schizofrenie
Původní dopaminová teorie schizofrenie byla formulována na základě účinku antagonistů
dopaminových receptorů (antipsychotik) na pozitivní příznaky. Zjednodušeně tato teorie
operuje s hyperaktivitou dopaminergním systému (D2) v mezolimbické oblasti, která stojí
za pozitivními příznaky a hypoaktivitou dopaminergním systému (D1) mezokortikálně,
která je spojena s negativními a kognitivními příznaky. Role dopaminu při vzniku
schizofreních příznaků je dále doplněna o zjištění snížené tonické aktivity dopaminu a
zvýšené fázické aktivity na stresové podněty. V současnosti se nicméně za klíčovou
považuje dysfunkce glutamátergní transmise. Důkazy odchylky v glutamátergním systému
v patofyziologii schizofrenie jsou založeny na účincích antagonistů N-metyl-Daspartátového (NMDA) receptoru (fencyklidin, ketamin), na nálezech změn vazby ligandů
na glutamátové receptory, odchylky v expresi podjednotek receptoru pro glutamát a
transportéru pro excitační aminokyseliny a odchylek ve funkcích intracelulárních proteinů
sdružených s glutamátovými receptory nejčastěji nacházených v PFC a hipokampu
v postmortem studiích a částečně i ve studiích se značenými ligandy. Předpokládá se
geneticky (nebo jinými mechanismy) založena hypofunkce NMDA glutamátových
receptorů, která vede k nedostatečné stimulaci GABAergních inhibičních interneuronů a
následně dezinhibici dopaminergní transmise. Současně jsou narušeny mechanismy
neuronální plasticity a konektivity. Některé nálezy podporují i možnost primární poruchy
GABAergní transmise (např. změny v transkripci enzymu pro syntézu a proteinu pro
membránový transport GABA). Pravděpodobně sekundárně jsou narušeny i funkce dalších
neurotransmiterů, především serotoninu, noradrenalinu a acetylcholinu (Keshavan et al.,
2008, Lieberman et al., 2008).
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6.3.2. Nálezy zobrazovacích, neurofyziologických a neuropatologických studií u
schizofrenie
Výzkum neurobiologie schizofrenie nachází řadu odchylek od molekulární po
makroskopickou úroveň. Žádna z nich však není natolik významná, aby jasně odlišovala
pacienty se schizofrenií od zdravých jedinců a současně většina z abnormalit není
dostatečně specifická pro schizofrenii s obdobnými, byť méně vyjádřenými, nálezy i u
afektivní poruch, zvláště pokud jsou spojeny s psychotickými příznaky (Keshavan et al.,
2008, Ellison-Wright and Bullmore, 2010). Dalším omezením některých nálezů je nejistý
podíl vlivu chronické medikace a vliv dalších potenciálních environmetálních faktorů
(např. užívání návykových látek) u dlouhodobě nemocných. Na druhou stranu jsou některé
odchylky nacházeny již v prodromální fázi či na začátku klinické manifestace onemocnění,
u nemocných bez expozice antipsychotiky či mezi příbuznými pacientů se schizofrenií a
jsou tudíž považovány za projev geneticky založené dispozice k onemocnění. Dalším
znakem těchto studií je významná variabilita nálezů, která může odrážet jak nejednotnost
v použité metodologii, tak etiologickou a patofyziologickou heterogenitu onemocnění.
Strukturální zobrazovací studie referují o změnách morfologie mozku pacientů se
schizofrenií, především ve smyslu redukce objemu mnoha kortikálních a subkortikálních
oblastí a zvětšení postranních komor (tabulka 5). Některé morfologické změny byly
zjištěny u pacientů v riziku rozvoje onemocnění a po první atace, tedy v časných fázích
onemocnění a některé změny morfologie mozku v čase dále progredují. Nejkonzistentnější
nálezy se týkají redukce objemů temporálního laloku, zvláště v oblasti hipokampu,
amygdaly a horního temporálního gyru, dále prefrontálního kortexu (PFC), předního
cingula, thalamu a nucleus caudatus (Keshavan et al., 2008). Celkově však nálezy nejsou
specifické pro schizofrenii a u části není vyřešeno odlišení vlivu medikace. Dalším častým
nálezem, relativně specifickým pro schizofrenii, je snížení levostranné asymetrie či inverzní
asymetrie hemisfér. Studie zaměřené na změny bílé hmoty nacházejí změny v objemu,
struktuře a integritě bílé hmoty, především v oblasti corpus callosum a intrahemisferických
traktů, jejichž pokladem by mohly být geneticky (či jinak) založené odchylky v tvorbě
myelinu vedoucí k narušení konektivity především mezi frontálními a temporálními
oblastmi. Narušení konektivity (funkční vlivem odchylek v synaptickém přenosu nebo
morfologické vlivem poruchy integrity myelinu) považuje řada autorů za klíčový
patofyziologických mechanismus při vzniku schizofrenie (Calhoun et al, 2009).
Na základě starších funkčních zobrazovacích studií, které nacházely u pacientů se
schizofrenií snížení metabolické aktivity či perfuze v oblasti prefronálního kortexu, byla
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postulována hypotéza o „hypofrontalitě“ neboli sníženém antero-posteriorním gradientu
metabolické

aktivity

u schizofrenie.

Následné

studie

s klidovým

či

aktivačním

paradigmatem původní nálezy potvrzovaly, objevily se nicméně studie s negativními či
protichůdnými nálezy (Kopeček a Horáček, 2002). Metaanalýzy těchto studií konstatují
celkově spíše mírný až středně významný rozdíl mezi pacienty se schizofrenií a zdravými
kontrolami (effect size 0,55 pro klidovou „hypofrontalitu“ a 0,42 pro aktivační
„hypofrontalitu“), dále konstatují významnou variabilitu mezi studiemi a současně i
obdobné, byť méně vyjádřené, změny v metabolismu prefrontálního kortexu u afektivních
poruch s psychotickými příznaky (Hill et al., 2004, Davidson and Heinrichs, 2003). Při
kontrole na úroveň výkonu v kognitivních testech se navíc spíše ukazuje, že pacienti se
schizofrenií vykazují při úkolech naopak vyšší míru aktivity v prefrontální oblasti, což
podporuje představu o neefektivní odpovědi PFC na podnět (Van Snellenberg et al., 2006).
Dalším častým nálezem jsou odchylky v aktivitě v temporálních oblastech a v interakci
fronto-temporálních oblastí (tabulka 5).
Neurofyziologické studie nacházejí u pacientů odchylky v některých komponentách
evokovaných potenciálů, jako jsou snížení amplitudy a oddálení vlny P300, snížení inhibice
vlny P50, redukce amplitudy při mismatch negativitě (MMN) a dále snížení odpovědi u
prepulzní inhibice (PPI) (Kasai et al., 2002, Keshavan et al., 2008). Rozdíly mezi pacienty a
zdravými kontrolami jsou relativně robustní (effect size >0,8), některé abnormity jsou
poměrně specifické pro schizofrenii (MMN), některé se zvýrazňují s trváním nemoci
(MMN, P300), jiné jsou výraznější v akutní fázi s tendencí k úpravě při léčbě (PPI a patrně
i P50) (tabulka 5). Tyto komponenty odrážejí různé fáze informačního procesingu na dráze
od primárních senzorických center k asociačním oblastem a jsou modulovány aktivitou
glutamátergního (P50, P300, PPI, MMN), serotoninergního (P50, MMN), cholinergního
(P50, P300), dopaminergního (P50, P300 a PPI) a GABAergního (P50) systému. Obecně
tyto odchylky demonstrují narušení procesu filtrování a zpracování senzorických podnětů a
narušení selekce relevantních podnětů (diference „signál/šum“).
Neurochemické studie nacházejí snížení signálu pro N-acetyl aspartát (NAA) a
fosfomonoester (PME) u pacientů se schizofrenií především v oblasti PFC a hipokampu.
Tyto nálezy jsou interpretovány jako snížení integrity neuronálních membrán, myelinu a
denzity dendritů a synaptických spojů (Keshavan et al., 2008) (tabulka 5).
Mezi nejčastěji replikované neuropatologické nálezy patří absence gliozy, odchylky
v migraci a uložení neuronů a snížení denzity neuropilu (nižší denzita dentritů při
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normálním počtu neuronů) (tabulka 5). Tyto nálezy jsou obvykle považovány za důkaz
neurovývojové teorie schizofrenie (Rapoport et al., 2005).
Shrnutí

morfologických,

funkčních,

neurofyziologických,

neurochemických

a

neuropatologických nálezů, které lze považovat u schizofrenie za potvrzené je uvedeno
v tabulce 5.
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Tabulka

5.

Základní

strukturální,

funkční,

neurofyziologické,

neurochemické

a

Abnormality

Efekt u SCH
(ES)

Efekt u
příbuzných

Specifické pro
SCH

Vztah k průběhu
SCH

Vztah k AP

↓ celkového objemu

+

+

mozku a ↑objemu
komor

(0,25 -0,49)

+ u BP, DP
v menším
rozsahu

Přetrvává a
patrně progreduje v čase

+ u AP
naivních

↓ objemu GM v
hipokampu

+

+

+ u BP, DP

+ v časných
stádiích a
přetrvává v čase

+ u AP
naivních

Strukturální změny
traktů WM

+

+

+ též u BP, DP
a příbuzných

?

?

↓ asymetrie hemisfér

+

Různé
nálezy

Relativně
specifické k
SCH

více u SCH
s časným
začátkem

Není vztah

↑ obejmu BG

+

?

+ u DP

+ u chronické
SCH

Souvislost
s TAG

↓ aktivity v PFC při
klidovém a aktivačním
vyšetření

+

+

+ u BP a DP
s psychot.
příznaky

+ v časných
stádiích SCH a
trvá v čase

Ovlivnění
ve smyslu
↑i↓

Abnormální aktivace
v oblasti TL

Různé
nálezy ↑ i ↓

?

?

?

?

↓ suprese v P50

+ (1,5)

+

+ u BP

?

Vliv CLZ

Deficit v PPI

+

+

+ u BP

+ v akutní fázi a
možná úprava
léčbou

Vliv CLZ a
jiných APP

↓ amplitudy a oddálení
latence v P300

+

+

+ u BP a
ADHD

Patrně
progreduje v
čase

Bez vlivu
AP

↓ amplitudy v MMN

+ (1,0)

+

Patrně
specifické pro
SCH

Patrně
progreduje v
čase

Bez vlivu
AP

↓ NAA ve frontálním a
temporálním kortexu

+

+

+ u BP a DP

proměnlivé

Vliv AP

↓ PME ve frontálním
kortexu

+

+

?

?

?

↑ denzity D2 rec ve
striátu

+

+

+

+

Vliv AP

↓ exprese podjednotek
NMDA v hipokampu

+

?

?

?

Možný vliv
AP

↓ neuropilu (↓denzita
dendritů při normální
denzitě neuronů)

+

?

?

?

Možný vliv
AP

Absence gliozy

+

?

?

?

?

Porucha migrace
neuronálních elementů
v kortexu a LS

Různé
nálezy

?

?

?

?

změny

Neuropatologické

Neurochemické

Neurofyziologické

Funkční

Strukturální

neuropatologické nálezy u schizofrenie (upraveno a kráceno dle Keshavan et al., 2008)

(0,42 – 0,55)

(0,57 – 0,85)
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Vysvětlivky: + přítomno, ↑ zvýšení, ↓ snížení, ? není známo, ADHD – hyperkinetická porucha, AP
– antipsychotika, AAP – atypická antipsychotika, BP – bipolární porucha, BG – bazální ganglia,
CLZ – clozapin, DP – depresivní porucha, D2 – dopaminový receptor, ES – effect size –
standardizovaný rozdíl mezi nemocnými a zdravými kontrolami, GM – šedá hmota , LS – limbický
systém, MMN – mismatch negativity, NAA – N-acetyl aspartát, NMDA – N-metyl-D-aspartátový
glutamátergní receptor, P50 a P300 – pozitivní komponenty evokovaných potenciálů po 50 a
300ms, PFC – prefronální kortex, PME – fosfomonoester, PPI – prepulzní inhibice, SCH –
schizofrenie, TAG – typická antipsychotika, TL – temporální lalok, WM – bílá hmota

6.4. Léčba
S ohledem na příznakovou pestrost onemocnění a jeho obvykle chronický průběh
s narušením fungování v řadě oblastí každodenního života, vyžaduje terapie komplexní
přístup, zahrnující farmakoterapii, psychosociální intervence a rehabilitaci (Liebiger, 2004).
Farmakoterapie, reprezentovaná především antipsychotiky, má v léčbě klíčové postavení a
prokazatelně ovlivňuje celkovou psychopatologii, především pozitivní příznaky, a při
dlouhodobém užívání snižuje výskyt relapsů onemocnění. Elektrokonvulzivní terapie je
vyhrazena pro pacienty s katatonními příznaky a pacienty rezistentní k jiným léčebným
postupům. Psychosociální intervence jsou významným doplněním léčby primárně působící
na zvýšení adherence při farmakologické léčbě, zlepšení sociální kompetence a
kognitivních funkcí, prevenci relapsů onemocnění a zlepšení kvality života nemocných
(Tandon, et al., 2010).

6.4.1. Antipsychotika
Antipsychotika (AP) představují v současnosti základní léčebnou intervenci u schizofrenie.
Všechny preparáty s antipsychotickým účinkem jsou blokátory dopaminových D2
receptorů a jejich antipsychotický potenciál (především v ovlivnění pozitivních příznaků) a
indukce extrapyramidových nežádoucích příznaků (EPS) koreluje s mírou obsazenosti
(blokády) D2 receptorů (Kapur and Remington, 2001). AP se obvykle dělí na
antipsychotika první generace (typická či klasická AP) a antipsychotika druhé generace
(atypická AP) podle míry působení na další receptorové populace (např. antagonismus
serotoninergních 5-HT2A receptorů), ovlivnění příznakový klastrů (efekt na negativní,
kognitivní a afektivní příznaky) a indukce nežádoucích účinků (nižší výskyt
extrapyramidových nežádoucích účinků). Původní očekávání, že atypická antipsychotika
(AAP) pokryjí širší spektrum příznaků schizofrenie a zlepší sociální fungování pacientů
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proti typickým antipsychotikům (TAP), se v posledních letech po vlivem studií
srovnávajících obě skupiny AP, metaanalýz těchto studií a velkých klinických projektů „v
přirozených podmínkách“ ukazuje jako nadsazené (Lieberman et al., 2005, Leucht et al.,
2009). Výjimku stále představuje clozapin, první atypické antipsychotikum, u kterého je
prokázána účinnost u rezistentních forem schizofrenie a antisuicidální efekt a patrně i
olanzapin a risperidon (Davis et al., 2003). Podobně ani výskyt EPS (tzn. parkinsoid,
dyskinezy, dystonie a akatizie v akutní či tardivní formě) jasně neodlišuje obě skupiny AP,
přestože stále platí, že TAP jsou v tomto ohledu obecně rizikovější. AAP jsou proti tomu
častěji spojena s přírůstkem váhy a poruchami metabolismu lipidů a glukózy. AP druhé
generace jsou tak atypická především farmakodynamickým profilem, který zahrnuje
působení na celou řadu receptorových skupin, které jsou spojovány s různými příznaky
schizofrenie (tabulka 6). V poslední době je u AAP diskutován i neuroprotektivní potenciál
(Lieberman et al., 2008). Přes dosavadní vývoj AP s různým mechanismem účinku lze
shrnout, že jsou jako skupina účinná především v ovlivňování pozitivních příznaků
(halucinace, bludy, dezorganizace myšlení a chování) a v prevenci relepsů onemocnění,
zatímco vliv na negativní a kognitivní příznaky je nejednoznačný a léčba těchto
příznakových klastrů zůstává významným terapeutickým problémem (Murphy et al., 2006,
Davidson et al., 2009).
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Tabulka 6. Mechanismus účinku antipsychotik a potenciální vliv na příznakové oblasti
schizofrenie a další klinické souvislosti (upraveno dle Miyamoto et al, 2005)
mechanismus

Potenciální klinický efekt

Jiné potenciální souvislosti

D2 antagonismus

↓ pozitivních příznaků

EPS
↑ negativních příznaků
↑ kognitivních příznaků
Dysforie

D2 parciální agonismus

↓ pozitivních příznaků

mírný nebo žádný EPS

↓ negativních příznaků

behaviorální aktivizace

↓ kognitivních příznaků
↑ výdej DA a NA v PFC

↓ negativních příznaků

behaviorální aktivizace

↓ kognitivních příznaků
↓ depresivních příznaků
Výdej Ach v PFC

↓ kognitivních příznaků

5-HT2A antagonismus

↓ negativních příznaků

↓ EPS

5-HT1A parciální agonismus ↓ negativních příznaků
↓ kognitivních příznaků
↓ depresivních příznaků
↓ úzkostných příznaků
M antagonismus

↓ EPS

↑ anticholinergních nú

M agonismus

↓ psychotických příznaků
↓ kognitivních příznaků

Modulace glutamátergních

↓ pozitivních příznaků

Receptorů

↓ negativních příznaků
↓ kognitivních příznaků
↓ progrese onemocnění

5-HT1A a 5-HT2A podskupiny serotoninergních receptorů, Ach – acetylcholin, D2 –
dopaminový receptor, DA – dopamin, EPS – extrapyramidové příznaky, M – muskarinový
receptor, NA – noradrenalin, nú – nežádoucí účinky, PFC – prefrontální kortex.
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6.4.2. Psychosociální intervence a rehabilitace
Vedle farmakologické léčby prokázaly účinnost v ovlivnění průběhu onemocnění a zvýšení
sociálních kompetencí některé psychosociální intervence, především psychoedukace
pacientů a rodinných příslušníků, nácvik sociálních dovedností, kognitivně behaviorální
terapie a kognitivní remediace (Tandon et al., 2010). Vzhledem k obvykle chronickému
průběhu onemocnění je péče o pacienty dále rozšířená o trénink pracovních návyků,
samostatného bydlení a sociálně právní služby.
Přes rozvoj farmakologické léčby a vytvoření řady specializovaných psychosociálních
programů, není onemocnění u řady pacientů i přes adherenci k léčbě dostatečně
kompenzováno a jsou proto hledány nové terapeutické postupy. Mezi nové a potenciálně
účinné intervence patří i použití transkraniální magnetické stimulace.
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7. TMS ve výzkumu a léčbě schizofrenie
7.1. TMS ve výzkumu schizofrenie
Řada neurofyziologických nálezů podporuje představu, že při schizofrenii dochází
k narušení inhibičních neuronálních mechanismů, které pravděpodobně souvisí s dysfunkcí
glutamatergně-GABAergní. Hypotézy o narušení korových excitačních a inhibičních
mechanismů u pacientů se schizofrenií jsou testovány i pomocí TMS technik (především
párovou rTMS). Vedle MP, MEP a ovlivnění MEP po aplikaci rTMS byly hodnoceny i
další ukazatele úrovně kortikální exitability a inhibice. K nejčastěji sledovaným patří:
Perioda útlumu (cortical silent period, CSP), tzn. úsek vymizení EMG aktivity po stimulu k
trvale volně nebo TMS stimulem kontrahovanému svalu. Obvykle trvá 30-40ms a je
odrazem aktivity inhibičních interneuronů v motorické kůře, resp. aktivity GABAB
receptorů.
Intrakortikální facilitace (intracortical facilitation, ICF) je fenomén měřitelný při párové
TMS. Přípravný podprahový stimulus zvyšuje odpověď (MEP) na druhý (testovací)
nadprahový

stimulus.

Interstimulační

interval

je

8-30ms.

Antagonisté

NMDA

glutamátových receptorů (ketamin) ICF snižují. (Di Lazzaro et al., 2003) Pokud je při
stejném testovacím paradigmatu interstimulační interval v rozmezí

1-6ms, dochází k

snížení odpovědi na testovací stimulus. Tento jev se nazývá intrakortikální inhibice
(intracortical inhibition, ICI). Velikost suprese je odrazem inhibičních kortikálních
mechanismů, především funkce GABAA receptorů. Látky agonizující funkci GABA
receptorů (BZD) zvyšují ICI.
Interhemisferická inhibice (IHI) odráží úroveň, s jakou přípravný podnět aplikovaný nad
oblastí ipsilaterálního motorického kortexu inhibuje odpověď na testovací podnět nad
kontralaterálním motorickým kortexem. Interstimulus interval je 6-16ms. Odráží funkci
inhibičních interneuronů a rychlost vedení vzruchu transkalózními drahami (Chen, 2004).
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Obrázek 9. Postup při hodnocení kortikální excitability. Vlevo aplikace přípravného
podprahového stimulu v závislosti na trvání interstimulačního intervalu (ISI) facilituje
(intrakortikální facilitace, ICF) nebo inhibuje (intrakortikální inhibice, ICI) reakci na
vlastní nadprahový podnět. Vpravo přípravný podnět nad levou motorickou kůrou inhibuje
odpověď na následný testovací stimulus nad odpovídající oblastí kontralaterálně
(interhemisferická inhibice, IHI).

Fitzgerald et al. (2004) nalezli u pacientů se schizofrenií (medikovaných i
nemedikovaných) proti zdravým kontrolám sníženou odpověď v parametrech odrážející
mechanismus neuronální exitability (MEP) po 15 minutové NF-rTMS. Obdobně
uspořádaný experiment (Oxley et al., 2004) vedl také k odlišným výsledkům ve skupině
pacientů a zdravých kontrol. Zatímco zdravé kontroly vykazovali cca 10minut trvající
depresi MEP, ve skupině pacientů došlo k nárůstu excitability motorického kortexu, která
navíc s časem rostla. Eichhammer et al. (2004) dále nalezli snížení MP u nikdy
nemedikovaných pacientů se schizofrenií proti zdravám kontrolám. Pascual-Leone et al.
(2002) nachází inverzní asymetrii velikosti MP u schizofrenních pacientů proti zdravým
kontrolám. Zdraví dobrovolnících vykazovali, podobně jako v předchozích studiích, nižší
MP nad dominantní hemisférou, u pacientů, kteří užívali konvenční antipsychotika, tomu
bylo naopak.
Zkrácení CSP u pacientů se schizofrenii konstatuje několik studií. Výraznější zkrácení
bylo zjištěno u nemedikovaných pacientů proti pacientům léčeným antipsychotiky
(Daskalakis et al., 2002b, Fitzgerald et al., 2002b). Při měření ICI již nejsou nálezy tolik
konzistentní, některé studie nalezly nižší úroveň inhibice (Pascual-Leone et al., 2002,
Daskalakis et al., 2002b, Fitzgerald et al., 2002b), jiné rozdíl mezi pacienty a zdravými
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kontrolami nezjistily (Fitzgerald et al., 2003). Jedna studie však našla významnou korelaci
mezi úrovní ICI a závažností schizofrenních příznaků. Pacienti s vyšším skóre dle PANSS
vykazovali nižší stupeň intrakortikální inhibice (Daskalakis et al., 2002b).
IHI byla redukována u pacientů se schizofrenií bez medikace proti zdravým kontrolám,
ale nikoli proti pacientům léčených antipsychotiky. Jedna studie nalezla oddálení nástupu
IHI (Boroojerdi et al., 1999). Jiné studie však tyto nálezy nepotvrdily. Předpokládá se tedy,
že stimulus normálně prochází mezi hemisférami, ale může být ovlivněn narušenými
inhibičními mechanismy kontralaterálně (Fitzgerald et al., 2002c).
Předpoklady, že konvenční antipsychotika mohou narušenou kortikální inhibici dále
negativně ovlivňovat, zatímco atypická antipsychotika naopak reparovat, podporuje zatím
jen málo studií. Zdraví dobrovolníci užívající haloperidol měli signifikantně sníženou ICI
proti stavu bez medikace (Ziemann et al., 1997). Podobně Pascual-Leone et al. (2002)
prokázali, že pacienti na konvenčních antipsychoticích vykazovali nižší ICI proti
nemedikovaným pacientům a zdravým kontrolám. Fitzgerald et al. (2002d) srovnávali
účinek olanzapinu a risperidonu na parametry kortikální inhibice. Pacienti užívající
olanzapin měli signifikantně vyšší a prodlouženou IHI proti pacientům na risperidonu.
Autor usuzuje, že olanzapin může reparovat narušené inhibiční mechanismy.
Dosavadní studie v souhrnu ukazují na zvýšenou kortikální excitabilitu (parametry MP,
MEP a perioda útlumu – SP) a narušení interhemisferické inhibice (IHI), což lze vnímat
jako nepřímý důkaz o narušení mechanismu kortikální inhibice. Navíc se zdá, že konvenční
a atypická antipsychotika mohou na tyto mechanismy působit protichůdným způsobem.

7.2. rTMS v léčbě schizofrenie
Vedle depresivní poruchy představuje schizofrenie nejčastější duševní onemocnění, u
kterého byl terapeutický účinek rTMS testován. Cílem intervencí se pro lokální účinek
metody staly především příznakové oblasti, u kterých se na základě dosavadního výzkumu
předpokládal vztah k určité korové oblasti, tedy především negativní příznaky a sluchové
halucinace.
Negativní příznaky zahrnují oploštělou efektivitu, apatii, ochuzení myšlení a řeči, abulii a
sociální stažení, tedy narušení spontánní volní aktivity. Negativní příznaky jsou
považovány za jádrové příznaky chronické schizofrenie se zásadním dopadem na prognózu
onemocnění a funkční postižení pacientů (Pogue-Geile and Harrow, 1985, Addington and
Addington 1993), které obvykle špatně reagují na léčbu antipsychotiky (Javitt 1999,
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Murphy et al., 2006). Řada studií ukazuje, že negativní příznaky jsou spojeny s narušením
mozkového metabolismu a perfuze v oblasti prefrontálního kortexu dle klidových i
aktivačních neurozobrazovacích studií (tzv. „hypofrontalita“) (Andreasen et al., 1992,
Lahti et al., 2001, Lahti et al., 2006). Přítomnost negativních příznaků dále korelovala se
sníženou perfuzí v oblastech parietální asociační kůry, zadního cingula, bazálních ganglií a
talamu Dalším obvyklým nálezem při strukturálních vyšetřeních je zmenšení objemu bílé
hmoty v oblasti prefrontálních laloků a rozšíření postranních komor (Winograd-Gurvich et
al., 2006). Souhrnně se nejvíce odchylek při neurozobrazovacích studiích nacházelo
v oblasti prefrontálních laloků, především vlevo, a proto byla tato oblast zvolena pro místo
aplikace vysokofrekvenční rTMS s cílem augmentovat (normalizovat) lokálně sníženou
aktivitu kortexu a tím pozitivně ovlivnit negativní příznaky.
Sluchové halucinace (SH) představují charakteristický příznak schizofrenie, který se
v průběhu nemoci objevuje přibližně u ¾ pacientů (Nayani and David, 1996). U podstatné
části pacientů se SH vyskytují v chronické formě špatně reagující na antipsychotickou
léčbu. Na základě neurozobrazovacích metod se za klíčové oblasti v genezi sluchových
halucinací považují odchylky v aktivitě oblastí spojených s recepcí řeči (např. gyrus
temporalis superior), produkcí řeči (např. gyrus frontalis inferior) a jejím monitorováním
(přední cingulum). Hyperaktivace horního temporálního gyru (STG) a Heshlova gyru,
především na levé straně, jsou nečastějšími nálezy funkčních zobrazovacích vyšetření
v průběhu prožitku SH (Allen et al, 2008). Méně často byly SH spojeny s změnou aktivity
jiných oblastí, jako jsou Brocovo centrum, přední cingulum, bazální ganglia a oblasti
středního a předního temporálního laloku (Allen et al., 2008). Na základě představy o
klíčovém postavení hyperaktivace v oblasti tempero-parietálního přechodu při vzniku SH
se tato oblast stala cílem intervencí s nízkofrekvenční rTMS s předpokladem lokální
úpravy zvýšené aktivity kortexu a snížení závažnosti sluchových halucinací.

7.3. Placebo (sham) stimulace v kontrolovaných studiích
V randomizovaných kontrolovaných klinických studií (Randomized clinical trial, RCT),
které jsou zlatým standardem pro průkaz účinnosti intervence v rámci medicíny založené na
důkazech, je nezbytné zajistit k aktivní léčbě i kontrolní léčbu (neaktivní intervenci či
stávající léčbu), která by nevíc neměla být od aktivní intervence rozpoznatelná, k eliminaci
observačního bias (zaslepení). V dosavadních kontrolovaných studiích byla jako falešná
stimulace (placebo stimulace, sham stimulace) použita převážně aktivní cívka odkloněná o
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45° nebo o 90° od hlavy. Magnetické pole na okraji cívky způsobí mírné záškuby svalů
skalpu (obvykle však méně významné než při obvyklé poloze cívky) a současně je
zachován zvukový doprovod pulzu („klik“) . Tento postup je nicméně často kritizován pro
možný parciální vliv magnetického pole na mozkovou kůru. Lisanby et al. (2001)
na animálním modelu prokázali, že odklonění cívky o 45° redukovalo indukované
elektrické proudy v mozku opic pouze o 24% a 90° odklonění o 70%. Podobně studie
Kimbrella et al. (2002) zjistila, že falešná stimulace nad levým DLPFC, ale nikoliv aktivní
aplikace (1Hz,100%MP,30min), byla spojena s vzestupem globálního metabolismu mozku.
Přesto byla ve většině studií použita jako falešná stimulace cívka odkloněná o 90°. Slibným
řešením tohoto metodologického nedostatku by mohla být speciální tzv. shamová cívka,
která indukuje magnetické pole, které neovlivňuje korové struktury, ale je dostatečné
v indukci svalových senzací na skalpu a zvukových fenoménů (Poulet et al., 2005).

Obrázek 9. Falešná stimulace s použitím odkloněné cívky. A) normální poloha cívky
(tangenciálně k povrchu hlavy) při aktivní stimulaci, B) poloha cívky při placebo stimulaci,
cívka je v kontaktu s povrchem hlavy jedním křídlem a je odkloněna o 90° a 45°
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8. Výsledky klinických studií s rTMS v léčbě schizofrenie- pilotní studie
První pokusy o klinické využití metody rTMS u schizofrenie pocházejí z druhé poloviny
90.let minulého století. Šlo převážně o kratší otevřené studie s malým počtem pacientů,
které testovaly různé protokoly bez specifického zaměření na určitý okruh příznaků
onemocnění.
Grisaru et al. (1994) jako první popsali přechodné zmírnění příznaků u 1 z 10 pacientů
s chronickou schizofrenii, kteří jednorázově podstoupily 30-60 pulzů nad motorickou
kůrou.
Geller et al. (1997) aplikovali 10 pacientům 15 pulzů nad každou stranou frontálního
kortexu v jednom sezení. Přechodné zlepšení dle BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)
bylo zaznamenáno u dvou pacientů.
Desetidenní protokol u pacientů se schizofrenií poprvé použili Feindson et al. (1998),
v jednom sezení bylo aplikováno 120 pulzů s frekvencí 1Hz nad pravý DLPFC kruhovou
cívkou. 7 pacientů z 10 vykazovalo na konci terapie mírné až výrazné zlepšení v položkách
úzkost, tenze a neklid dle BPRS, nikoli však v jádrových schizofrenních příznacích.
Stejná výzkumná skupina poté provedla první dvojitě slepou kontrolovanou studii (Klein
et al., 1999). 31 pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci onemocnění podstoupilo 10
sezení buď aktivní stimulaci s frekvencí 1Hz nad pravým DLFPC (100%MP, 120
pulzů/sezení) (N=16) nebo falešnou stimulaci ve stejné lokalizaci (N=15). Použita byla
kruhová cívka. V obou skupinách došlo v průběhu léčby k mírnému, ale nesignifikantnímu
zmírnění symptomů, mezi skupinami však rozdíl nebyl shledán.
Odlišného protokolu bylo použito v další studii (Rollnik et al., 2000). 12 pacientů
podstoupilo desetidenní kůru vysokofrekvenční rTMS (20Hz, 80%MP, 20min, 800
pulzů/sezení) aplikovanou na levý DLPFC v zkříženém uspořádání. Po aktivní stimulaci
nalezl signifikantní redukci v BPRS (z 48,9 bodů na 33,3), bez bližšího specifikace
ovlivněných příznaků. Po falešné stimulaci zůstaly příznaky neovlivněny. V této studii byl
použity identické parametry stimulace jako v předchozí pilotní otevřené studii s 6
chronickými pacienty, u kterých došlo k signifikantnímu, leč klinicky mírnému zmírnění
negativních příznaků (Cohen, et al., 1999). Tyto dvě studie podnítily další výzkumné týmy,
které začaly testovat účinnost VF-rTMS v oblasti levého DLPFC především na negativní
příznaky schizofrenie.
Druhou hlavní strategii použití rTMS v léčbě schizofrenie odstartovaly práce Hoffmana et
al. (1999, 2000). Jeho tým nejprve popsal zlepšení sluchových halucinací u 3 pacientů se
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schizofrenií po nízkofrekvenční rTMS (1Hz) aplikovanou nad oblastí levého temporoparietálního kortexu (TPC) (Hoffman et al., 1999). Záhy původní nález potvrdili u 12
pacientů ve studii se zkříženým uspořádáním s placebo stimulací (Hoffman et al., 2000).
Po čtyřdenní aktivní stimulaci o frekvenci 1Hz nad levým TPC (určen jako polovina
vzdálenosti umístnění elektrod T3 a C3 podle 10-20 EEG systému) v trvání 4-16min došlo
k signifikantnímu poklesu závažnosti sluchových halucinací proti fázi s falešnou stimulaci.
Jiná symptomatologie nebyla ovlivněna. NF-rTMS v oblasti levého TPC v různých
modifikacích zůstala hlavní zkoumanou strategií v léčbě sluchových halucinací.
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8.1. rTMS v léčbě negativních příznaků
VF-rTMS aplikovaná v oblasti levého DLPFC byla nejčastěji studovanou intervencí
v několika otevřených i placebo stimulací kontrolovaných studií. Rozdíly v léčebných
protokolech se týkaly převážně vlastních parametrů rTMS (frekvence, intenzita a délka
intervence). Ve výčtu studií ani v tabulce 7 není uvedna práce našeho týmu (Novak, et al.,
2006), která je následně podrobně komentována jako Studie 1 za konci této kapitoly.
Holi et al. (2004) provedli dvojitě slepou placebo stimulací kontrolovanou studii s VFrTMS (LDPFC, 10Hz, 100%MP, 1000 pulzů/sezení, 10 sezení) u 22 pacientů s chronickou
schizofrenií. Zjistili, že po léčbě došlo k signifikantní redukci v obou skupinách dle
stupnice pro hodnocení pozitivních a negativních příznaků schizofrenie (Positive and
Negative Syndrom Scale, PANSS), mezi skupinami však rozdíl nebyl zjištěn. Pacienti
v kontrolní skupině dosáhli dokonce lepšího výsledku v podílu respondérů.
Hajak et al. (2004) zařadili do dvojitě slepé studie 20 pacientů s chronickou schizofrenií.
Parametry studie byly shodné s předchozí studií (vyjma intenzity: 110%MP). Po
dvoutýdenní intervenci došlo k mírnému, ale signifikantnímu zlepšení negativních příznaků
u pacientů v aktivně léčené skupině proti skupině s falešnou stimulací (10% pokles versus
2% pokles dle subškály PANSS pro negativní příznaky) bez ovlivnění depresivních
příznaků. Před zahájením a po ukončení intervence pacienti absolvovali vyšetření SPECT,
metabolický vzorec však zůstal v obou skupinách zůstal po léčbě beze změn.
V otevřené studii (Jandl et al., 2005) byla 10 pacientům s predominantními negativními
symptomy po dobu 5 dnů aplikována VF-rTMS nad LDPFC (10Hz, 100%MP, celkem 700
pulzů/sezení). Došlo ke klinicky mírnému, ale statisticky signifikantnímu poklesu ve
škálách pro hodnocení negativních příznaků (SANS).. Při analýze změn EEG po VF-rTMS
bylo zjištěno snížení aktivity v delta a theta pásmu a zvýšení v alfa1 pásmu nad pravou
frontální oblastí, tedy trend k úpravě odchylek nacházených v EEG studiích u pacientů
s negativními příznaky.
Čtyřtýdenní protokol použili ve své malé otevřené studii Sadchev et al. (2005). 4 pacienti
se stabilním deficitním syndromem podstoupili VF-rTMS nad LDLPFC (15Hz, 90%MP,
1800 pulzů v každém sezení). Po ukončení stimulace došlo k 33% redukci negativních
příznaků v škále PANSS. Efekt přetrvával i po měsíčním sledování.
Odlišný přístup s individualizovanou frekvencí rTMS dle frekvence alfa rytmu nad
frontální oblastí (8-13Hz) konkrétního pacienta byl testován v studii se zkříženým
uspořádáním (autoři přístup nazvali EEG-guided rTMS nebo alphaTMS, Jin et al., 2006).
27 pacientů podstoupilo desetidenní stimulaci DLPFC bilaterálně s intenzitu 80%MP.
53

Kontrolní stimulace nad stejnou oblastí byly aktivní stimulace s frekvencí 3Hz, 20Hz a
falešná stimulace. Autoři uvádějí 55% respondérů (≥30% redukce v PANSS-N) při
alphaTMS (průměrný pokles o 30%), 12% respondérů při 3Hz, 17% u shamu a žádného
respondéra při 20Hz. Posun spektra alfa aktivity ve frontální oblasti k vyšším frekvencím
byl spojen se zlepšením negativních příznaků.
V další zaslepené paralelní studií bylo zařazeno 17 pacientů s převažujícími negativními
příznaky (Mogg et al., 2007). Intervence s obvyklými parametry v této indikaci (10Hz,
110%MP, 2000 pulzů/den, 10 sezení) neovlivnila negativní příznaky, žádný z pacientů
nebyl hodnocen jako respondér (>20% redukce v subškále PANSS-N). Ve skupině aktivně
léčených byla pouze konstatováno mírné zlepšení v paměťových testech (oddálené
vybavování).
Proti tomu brněnští kolegové konstatují signifikantní zlepšení negativních příznaků u 11
pacientů aktivně léčených NF-rTMS (10Hz, 11%MP, 1500 pulzů/sezení) při prodlouženém,
třítýdenním protokolu proti 11 pacientům s falešnou stimulací (Prikryl et al., 2007).
V skupině aktivně léčených došlo k 29% redukci skóru dle subškály PANSS-N a 50%
redukci dle SANS.
Lepšího výsledku při aktivní rTMS proti falešné stimulací v léčbě negativních příznaků
bylo dosaženo v malé kontrolované studii s paralelním designem (Goyal et al., 2007).
Dvoutýdenní studie s parametry rTMS obdobnými s předchozími studiemi (LDLPFC,
10Hz, 110%MP, 980 pulzů/sezení) se zúčastnilo pouze 10 pacientů.
V další ze série studií s paralelním uspořádáním srovnávala účinnost VF-rTMS (10Hz,
110%MP, 1000 pulzů/sezení), NF-rTMS (1Hz, 110%MP, 100 pulzů/sezení) a placebo
stimulace nad levým DLPFC u 17 pacientů v trvání 4 týdnů s následným 4 týdenním
sledováním. VF-rTMS byla účinnější již na konci 2.týdne a rozdíl proti NF-rTMS i placebu
přetrval do konce sledování (Schneider et al., 2008).
Zatím poslední paralelní placebem kontrolovaná studie ověřující účinnost VF-rTMS
v ovlivnění negativních příznaků použila bilaterální stimulaci nad DLPFC (10Hz,
110%MP, 1000 pulzů na každou stranu v jednom sezení) v třítýdenním protokolu u 20
pacientů se schizofrenií (Fitzgerald et al., 2008). Rozdíl mezi skupinami v hodnotících
stupnicích pro negativní příznaky (SANS) ani kognitivním výkonu nebyl zjištěn. Zmírnění
na hranici významnosti bylo zjištěno pouze v jednom z pěti příznakových klastrů
extrahovaných ze škály PANSS, tzv. autistické zaujetí (autistic preoccupation).
Výsledky dosavadních studií užití rTMS u negativních příznaků schizofrenie nejsou
jednoznačné (tabulka 7). Zaměříme-li se na kontrolované paralelní studie, některé
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konstatují mírné (Fitzgerald et al., 2008; Schneider et al., 2008) či středně významné
(Hajak et al., 2004, Prikryl et al., 2007) ovlivnění cílových příznaků nezávisle na změně
nálady, jiné efekt nezjistily (Holi et al., 2004, Mogg et al., 2007). Podobně přehledové
práce shrnují výsledky studií jako spíše klinicky méně významné (Cordes et al., 2006,
Fitzgerald and Daskalakis, 2008). Je však nutno vzít v úvahu, že pacienti zařazení do těchto
studií trpěli chronickou formou onemocnění po řadu let i přes adekvátní farmakoterapii. I
méně zásadní zmírnění negativních příznaků u těchto pacientů lze tedy považovat za
úspěch. Recentní metaanalýza (Freitas et al., 2009) do hodnocení zahrnula 8 studií s VFrTMS cílenou na DLPFC v léčbě negativních příznaků (5 studií kontrolovaných placebo
stimulací) a konstatuje celkový účinek aktivní intervence jako středně významný
(Cohenovo d = 0,58), po vyřazení otevřených studií však nachází pouze účinek mírný a
statisticky nesignifikantní (d = 0,27; 95%IS -0,38 – 0,92). Novější metaanalýza (Dlabac-de
Lange et al., 2010) do kalkulace zahrnula pouze paralelní kontrované studie, celkem 9
studii s 213 pacienty. Souhrnně je efekt aktivní rTMS hodnocen jako mírný až střední, ale
stále statisticky významný (d = 0,43, 95%IS 0,05 - 0,80). Při dílčí analýze studií s 10 Hz
rTMS se velikost účinku zvýraznila (d = 0,63), subanalýza studií s pacienty na stabilní
medikaci naopak nachází rozdíl mezi aktivní a falešnou stimulaci pouze na hranici
významnosti (d = 0,34). Studie s delším protokolem (≥3týdny) prokazují lepší výsledky (d
= 0,58) než studie kratší (d = 0,32; nesignifikantní výsledek). Lze tedy orientačně shrnout,
že lepší efekt lze pravděpodobně očekávat u protokolů s delším trváním (3 týdny a více),
frekvencí kolem 10Hz (proti vyšším frekvencím) a u pacientů, kde je rTMS použito jako
augmentační strategie při zahájení nové antipsychotické léčby (proti použití u pacientů s
dlouhodobě nastavenou medikací). Zhodnocení přínosu této metody při terapii negativních
příznaků stále zůstává otevřené a vyžaduje další klinické studie. Dosavadní studie navíc
přinesly málo informací o přetrvávání případného pozitivního efektu po ukončení
intervence. Přehled dosavadních studii s nízkofrekvenční rTMS v léčbě negativních
příznaků schizofrenie je uveden v tabulce 7.
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Tabulka 7. Přehled studií s VF-rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie
Autor

Cohen et al.
1999

Design

N

Intenzita

Frekvence

Trvání

Počet

Trvání

(%MP)

(Hz)

trainu (s)

trainů/den

(dny)

Výsledek

Mírné signifikantní zlepšení
OS

6

80

20

2

20

10

dle PANSS-N
Signifikantní redukce dle

Jandl et al.
2005

Sachdev et
al. 2005

Rollnik et al.
2000

Jin et al.
20061)

OS

10

100

10

3,5

20

5

OS

4

90

15

5

24

20

12

80

20

2

20

10

27

80

8-13 2)

2

20

10

SANS, BPRS, ale i
v HAMD
33% redukce dle PANSS-

RCT,
zřížený

RCT,
zkřížený

N, efekt i 4tý po terapii

Signifikantní zlepšení dle
BPRS při aktivní stimulaci

55% respondérů při 8-13Hz,
0% při 20Hz, 12% při 3Hz a
17% při shamu
Signifikantní zlepšení v obou

Holi et al.
2004
Hajak et al.
2004
Mogg et al.
2007
Prikryl et al.
2007
Goyal et al.
2007
Fitzgerald et
al. 20083)
Sneider et al.
20085)

RCT,

22

paralelní
RCT,
paralelní
RCT,
paralelní
RCT,
paralelní
RCT,
paralelní
RCT,
paralelní
RCT,
paralelní

100

10

5

20

10

110

10

5

20

10

skupinách, Aktivní rTMS ≤
sham v počtu respondérů
Signifikantní zlepšení v

20

aktivní (10% redukce dle
PANSS-N vs. 2% u shamu)

17

110

10

10

20

10

Aktivní rTMS = sham rTMS
Signifikantně vyšší redukce

22

110

10

10

15

15

v aktivní proti shamové
skupině (dle SANS)

10

110

10

5

20

10

20

110

10

5

204)

15

17

110

20

20

Aktivní lepší než sham dle
PANSS-N
Vyjma 1 položky PANSS-N
aktivní rTMS = sham rTMS
10Hz rTMS lepší než 1Hz

10

5

rTMS i než placebo dle
PANSS-N

Vysvětlivky: BPRS – krátká psychiatrická hodnotící škála, HAMD – Hamiltonova škála pro hodnocení
deprese, OS – otevřená studie, PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie, PANSS-N –
subškála negativních příznaků PANSS, RCT – randomizovaná placebem kontrolovaná studie, SANS – škála
pro hodnocení negativních příznaků.
1)

použita kruhová cívka nad vertexem 2) frekvence stimulace zvolena dle individuální aktivity alfa rytmu nad

prefrontální oblastí (8-13Hz), jako kontrolní stimulace použity frekvence 20 a 3Hz a sham. 3) použita
sekvenční bilaterální stimulace dorsolaterálního prefrontálního kortexu 4) 20 trainů na obě strany při
bilaterální stimulaci 5) do studie byla zařazena i skupina s NF-rTMS (1Hz, 110%MP)

56

Studie 1
Dvojitě slepá, randomizovaná, paralelní, falešnou stimulací kontrolovaná studie
s vysokofrekvenční rTMS (20Hz) v léčbě negativních příznaků schizofrenie.

Novak T, Horacek J, Mohr P, Kopecek M, Klirova M, Rodriguez M, Spaniel F,
Dockery C, Hoschl C. The double-blind sham-controlled study of high-frequency
rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results. Neuro
Endocrinol Lett. 2006;27(1-2):209-213

Souhrn:
Vysokofrekvenční repetetivní transkraniální magnetická stimulace (VF-rTMS) cílená na
prefrontální kortex představuje slibnou metodu pro ovlivnění negativních příznaků
schizofrenie. V naší studii s dvojitě slepým, placebo stimulací kontrolovaným, paralelním
uspořádáním jsme hodnotili efekt VF-rTMS aplikovanou nad levým dorzolaterálním
prefrontálním kortexem (DLPFC) na negativní příznaky u pacientů se schizofrenií. 16
pacientů se schizofrenií s převažujícími negativními příznaky na stabilní medikaci
postoupili během 2 týdnů deset sezení aktivní (20Hz, 90%MP, 2000 pulzů na sezení) nebo
placebo rTMS. Studie byla rozšířena o následné 6 týdenní sledování. Efekt intervence byl
hodnocen psychiatrickými posuzovacími stupnicemi PANSS, CGI a MADRS a současně
neuropsychologickými testy. V aktivní skupině jsme nezjistili žádný signifikantní rozdíl
v psychopatologii. Při falešné rTMS došlo k mírnému zlepšení s trendem k významnosti
v pozitivní a negativní subškále PANSS a v stupnici MADRS. Meziskupinové srovnání
neukázalo žádný významný rozdíl vyjma subškály pozitivních příznaků na konci sledování.
Výsledky naší studie nepotvrzují, že by VF-rTMS cílené na levý DLPFC ovlivňovalo
úroveň negativních příznaků schizofrenie a jsou diskutovány alternativní postupy rTMS
v této indikaci.
Klíčová slova: rTMS, prefrontální kortex, schizofrenie, negativní příznaky, kognitivní
funkce

Summary:
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 negative
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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.
Key words: rTMS, prefrontal cortex, schizophrenia, negative symptoms, cognitive tests

Úvod a hypotézy
Negativní příznaky schizofrenie, které zahrnují oploštělou efektivitu, apatii, ochuzení
myšlení a řeči, abulii a sociální stažení, jsou považovány za jádrové příznaky chronické
schizofrenie se zásadním dopadem na prognózu onemocnění a funkční postižení pacientů
(Pogue-Geile and Harrow, 1985, Addington and Addington 1993). Řada studií ukazuje, že
negativní příznaky jsou spojeny s narušením mozkového metabolismu a perfuze v oblasti
prefrontálního kortexu dle klidových i aktivačních neurozobrazovacích studií (tzv.
„hypofrontalita“) (Andreasen et al., 1992, Lahti et al., 2001, Lahti et al., 2006).
Z klinického pohledu jsou negativní příznaky často rezistentní k antipsychotické léčbě,
včetně atypických antipsychotik a zůstávají tak významným terapeutickým problémem
(Javitt 1999, Murphy et al., 2006). Repetetivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
představuje novou neinvazivní metodu k ovlivnění aktivity lokalizovaných korových
oblastí mozku (George et al., 2003) a v terapeutické indikaci byla dosud použita především
v léčbě deprese (Martin et al., 2003). Neurofyziologický výzkum rTMS ukazuje, že
vysokofrekvenční

rTMS

(VF-rTMS,

frekvence

nad

1Hz)

zvyšuje

excitabilitu

stimulovaných korových oblasti i po ukončení vlastní aplikace a pravděpodobně ovlivňuje
cestou transsynaptického přenosu i vzdálenější oblasti mozku (Fitzgerald et al., 2006).
S ohledem na nálezy zobrazovacích metod u negativních příznaků se nedávno objevily
první předběžné studie testující účinek VF-rTMS aplikovaný na levý prefrontální kortex.
První otevřená studie s 6 pacienty prokázala mírný ústup negativních příznaků při použití
20Hz rTMS (Cohen et al., 1999). Druhá studie se zkříženým uspořádání u 12 pacientů a
stejnými parametry stimulace (Rollnik et al., 2000) detekovala významné zlepšení celkové
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psychopatologie při aktivní rTMS, ale nesledovala specificky změnu v negativních
příznacích. Ani jedna studie nesledovala pacienty s odstupem po ukončení intervence.
Výsledky jiných studií nebyly v okamžiku zahájení naší studie známy (viz kap. 8.1. a
tabulka x).
V naší studii jsme tudíž ve shodě s předchozími studiemi zvolili 20Hz rTMS nad levým
dorzolaterálním prefrontálním kortexem (DLPFC) o intenzitě 90%MP v trvání dvou týdnů.
Dále jsme po ukončení intervence zařadili 6 týdenní sledování k hodnocení trvání efektu.
Vedle ovlivnění negativních příznaků jsme očekávali i možný vliv rTMS na úroveň
kognitivních funkcí pro významný fenomenologický překryv obou příznakových oblastí a
jejich předpokládanou vazbu k aktivitě prefrontálního kortexu. Proti předchozím studiím je
tato práce inovativní především v délce sledování (8 týdnů) a zařazením vyšetřování
kognitivních funkcí.

Hypotézy:
1. H0 Úroveň psychopatologie a kognitivních funkcí se na konci aktivní části (týden 2)
ani na konci sledování (týden 8) nebude v rámci skupiny s aktivní rTMS lišit.
2. H0 Úroveň psychopatologie a kognitivních funkcí se na konci aktivní části (týden 2)
ani na konci sledování (týden 8) nebude v rámci skupiny s falešnou rTMS lišit.
3. H0 Úroveň psychopatologie a kognitivních funkcí se na konci aktivní části (týden 2)
ani na konci sledování (týden 8) nebude mezi skupinami s aktivní a falešnou rTMS
lišit.

Metodika
Subjekty
Do studie vstoupilo 18 pacientů (13 mužů) s diagnózou schizofrenie dle DSM-IV (APA,
1994), s průměrným věkem 34,0±7,7 let a průměrným trváním nemoci 10,5±6,7 let.
Všichni pacienti byli praváci. Zařazeni byli pacienti s převažujícími negativními příznaky
na stabilní antipsychotické medikaci alespoň 4 týdny před vstupem do studie a ověřenou
nedostatečnou odpovědí na alespoň dva předchozí léčebné pokusy s alespoň jedním
typickým a jedním atypickým antipsychotikem podávaným v dostatečné dávce po
přiměřenou dobu. Stabilní medikace před vstupem do studie byla v průběhu dvoutýdenní
intervence i během následujícího 6 týdenního sledování ponechána beze změn. Pacienti byli
zařazování

postupně v letech

2003-2005

z lůžkové a ambulantní části

kliniky

Psychiatrického centra Praha a z oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice. Vylučujícími
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kritérii pro účast ve studii byly závažná tělesná, především neurologická onemocnění,
anamnéza úrazu mozku s bezvědomím, anamnéza epilepsie či epileptického záchvatu,
elektrokonvulzivní terapie v posledních 12 měsících, zjištění jiného duševního onemocnění
včetně závislosti na návykových látkám, mimo nikotinismu, v období 3 měsíců před
vstupem do studie (na základě strukturovaného interview dle The Mini-International
Neuropsychiatric Interview - M.I.N.I.; Sheehan et al., 1998). Dále byli vyloučeni pacienti s
kardiostimulátorem a intrakraniálním kovovými implantáty. Všichni pacienti nejdéle týden
před vstupem do studie podstoupili EEG vyšetření k vyloučení patologických odchylek
v záznam spojených s rizikem rozvoje epileptického záchvatu. Studie byla vedena
v souladu s poslední verzí Helsinské Deklarace a všichni pacienti způsobilí k právním
úkonům podepsali informovaný souhlas a byli informováni o celém průběhu experimentu.
U dvou pacientů soudem zbavených způsobilosti podepsal informovaný souhlas soudem
určený opatrovník. Studie byla schválená lokální etickou komisí.

Uspořádání studie a hodnocení klinického efektu
Studie byla koncipovaná jako dvoutýdenní, randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní,
falešnou stimulací kontrolovaná s následným šestitýdenním sledováním (obrázek 1A).
Po vstupu do studie byli pacienti náhodně přiřazeni (bloková randomizace) k aktivní nebo
falešné rTMS. Závažnost psychopatologie byla hodnocena pomocí posuzovací stupnice
PANSS (the Positive and Negative Syndrome Scale; Kay et al., 1987), zavedené 30
položkové stupnice hodnotící pozitivní, negativní a všeobecné příznaky schizofrenie,
stupnice CGI (Clinical Global Impression Severity Scale; Guy, 1976), kterou se na 7
bodové stupnici hodnotí celková klinická závažnost stavu, stupnice MADRS (MontgomeryAsberg Depression Rating Scale; Montgomery and Asberg, 1979), 10 položková stupnice
k hodnocení závažnosti depresivních příznaků k odlišení účinku rTMS na afektivitu a
stupnice ESRS (Extrapyramidal Symptom Rating Scale; Simpson and Angus, 1970), 10
položková stupnice určená pro detekci výskytu extrapyramidových nežádoucích příznaků
během intervence nebo jejich zmírnění. Všechna vyšetření byla prováděna při vstupu, po
poslední aplikaci rTMS (po 2 týdnech) a dále po 6 týdnech od ukončení intervenční části
studie (8 týdnů od vstupu do studie). Hodnocení prováděl zkušený psychiatr, který byl
slepý ke skupinové příslušnosti pacienta.
Pro hodnocení vlivu rTMS na kognitivní funkce podstoupili pacienti při vstupu a na konci
studie (po 8týdench) vyšetření kognitivních funkcí. Použity byly testy ze standardizované
neuropsychologické baterie Psychiatrického centra Praha (Preiss et al., 2002), kterou
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administroval i vyhodnocoval zkušený psycholog bez znalosti skupinové příslušnosti
pacienta. Použity byly následující testy: Paměťový test učení (Auditory Verbal Learning
Test, AVLT) k hodnocení bezprostřední a krátkodobé verbální paměti, oddáleného
vybavování a procesu učení; Test dráhy (Trail Making Test, TMT), verze A a B
k hodnocení vizuoprostorové pracovní paměti, psychomotorického tempa, pozornosti a
exekutivních funkcí; Reyova-Osterriethova komplexní figura (ROFC) k hodnocení vizuální
percepce a paměti a konstrukčních schopností a Continuous Performance Test (CPT),
počítačově administrovaný test k hodnocení setrvalé pozornosti a impuzivity.

Obrázek 1A. Uspořádání studie

CGI – stupnice pro hodnocení celkového klinického dojmu, ESRS – stupnice pro hodnocení
extrapyramidových příznaků, MADRS – stupnice Montgomeryho a Asbergové pro posuzování
deprese, PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie

Parametry rTMS
Ve studii byl použit stimulátor Magstim Super Rapid (Magstim Co., Whitland, UK)
s vzduchem chlazenou osmičkovou cívkou o průměru 70 mm. U každého pacienta byl
standardním postupem změřen motorický práh (MP). Jako MP byla stanovena nejnižší
intenzita magnetického pole (v % maximálního výkonu přístroje) schopna vyvolat alespoň
5 odpovědí o velikosti ≥50 µV na deset po sobě jdoucích pulzů TMS na pravém abductor
pollicis brevis dle EMG přístroje (Neurosign 400). Místo vlastní aplikace rTMS pak bylo
definováno jako bod 5cm vzdálený anteriorním směrem v parasagitální rovině od bodu nad
levým motorickým kortexem s optimální reakcí m. abductor pollicis brevis. V souladu
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se studiemi u deprese bylo takto standardně určováno místo pro stimulaci levého
dorzolaterálního prefrontálního kortexu (DLPFC). Pro zajištění stimulace identické oblasti
v jednotlivých sezeních byly u každého pacienta zakresleny na látkové čepice místo
stimulace a orientační body pro kontrolou správné pozice vůči anatomickým poměrům
hlavy každého pacienta (nasion, tragy, vertex). Parametry aktivní rTMS byly zvoleny dle
jediných dvou studií publikovaných před zahájením studie (Cohen et al., 1999, Rollnik et
al., 2000). Při aktivní intervenci TMS byly použity následující parametry: frekvence: 20Hz,
intenzita: 90% MP, aktivní část (train): 2,5 s, neaktivní část (intertrain): 30 s, celkem 40
trainů a 2000 pulzů na sezení v trvání 20 min, jedno sezení každý pracovní den, celkem 10
sezení s 20000 pulzy za 2 týdny. Cívka byla při aktivní stimulaci středem tangenciálně ke
skalpu v bodě určeném postupem uvedeným výše s rukojetí cívky orientovanou dorzálně s
45˚ od sagitální roviny. Při placebo (falešné) rTMS byly použité parametry identické, pouze
cívka byla k místu aplikace přiložena jedním křídlem a odkloněna o 90˚.

Statistická analýza
Popisná data jsou dle typu rozložení uváděna jako průměr a směrodatná odchylka nebo
medián a mezikvartilové rozpětí (IQR). Rozdíly mezi skupinami při vstupu do studie byly
srovnávány nepárovým t-testem nebo Mann-Whitneyho U testem (dle rozložení dat)
v případě kvantitativních dat a Fisherovým testem nebo chi-kvadrát testem u kvalitativních
dat. Hodnoty posuzovacích stupnic v průběhu 3 vyšetření byly pro každou skupinu
odděleně hodnoceny neparametrickou analýzou rozptylu pro opakovaná měření
(Friedmanův test) s následným párovým srovnáním pomocí Wilcoxonova testu
s korigovanou hladinou významnosti dle Bonferonniho pro detekci rozdílu mezi měřeními.
Meziskupinové rozdíly v psychopatologii po 2 a 8 týdnech a v kognitivních testech po 8
týdnech byly hodnoceny Mann-Whitneyho testem. V případě nálezu signifikantního
meziskupinového rozdílu v některé z hodnot při vstupu do studie byla použita analýza
kovariance (ANCOVA) se vstupním skórem jako kovariátou. Fisherův test byl použit pro
srovnání podílu respondérů mezi skupinami, odpověď na léčbu byla definována jako ≥20%
redukce skóru v PANSS-N po 2 a 8 týdnech. Velikost souboru nebyla exaktně kalkulována,
neboť dosavadní studie (Cohen et al., 1999, Rolnik et al., 2000) zahrnovaly jen malé studie
o 6, resp. 12 subjektech. Všechny analýzy byly prováděny v programu STATISTICA, verze
7.0.
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Výsledky
Do studie bylo zařazeno 18 pacientů, kteří byli rozdělení do skupiny s aktivní a placebo
stimulací. Skupiny se při vstupu do studie vzájemně nelišily v žádném ze základních
demografických ani klinických ukazatelů, včetně úrovně psychopatologie (viz tabulka 1A).

Tabulka 1A: Demografické a klinické charakteristiky včetně vstupní psychopatologie pro
skupinu s aktivní a falešnou rTMS
Aktivní rTMS

Falešná rTMS

p

(n=9)

(n=9)

hodnota

35,3±9,2

32,8±6,3

n.s.1

2/7

3/6

n.s.2

Délka vzdělání v letech: průměr±SD

11,6±3,4

12,8±5,0

n.s.1

Trvání nemoci v letech: průměr±SD

13,1±8,1

9,9±4,1

n.s.1

Ambulantní/Hospitalizovaní pacienti

3/6

4/5

n.s.2

1/6/1

0/6/2

n.s.3

2/7

2/7

n.s.2

PANSS celkově: median (IQR)

64 (51 - 77)

62 (48 - 68)

n.s.4

PANSS – N: median (IQR)

20 (15 - 23)

21 (17 – 21,5)

n.s.4

CGI: median (IQR)

4 (3 – 4,5)

3 (2 – 3,5)

n.s.4

MADRS: median (IQR)

9 (7 - 14)

12 (6 - 16.5)

n.s.4

8 (4 – 10,5)

10 (5,5 – 11)

n.s.4

Demografické a klinické
charakteristiky
Věk v letech: průměr±SD
Pohlaví: Ž/M

TAP/AAP/CLZ
Antiepileptika: Ano/Ne
Psychopatologie při vstupu do studie

ESRS: median (IQR)

Poznámky: AAP – atypická antipsychotika, CGI – stupnice pro hodnocení celkového klinického
dojmu, CLZ – klozapin, ESRS – stupnice pro hodnocení extrapyramidových příznaků, IQR –
mezikvartilové rozpětí, MADRS – stupnice Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese,
PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie, PANSS-N –subškála negativních
příznaků, TAP – typická antipsychotika. n.s. nesignifikantní výsledek
1

nepárový t-test, 2 Fisherův test, 3 chí-kvadrát test, 4 Mann-Whitneyho test
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16 pacientů z 18 dokončilo 2 týdenní intervenční část studie i následné 6 týdenní sledování
a byli zařazeni do finální analýzy účinnosti intervence. Jeden pacient původně přiřazen k
falešné stimulaci odstoupil ihned po zařazení a jeden pacient z aktivní skupiny odmítl
pokračovat pro diskomfort v místě aplikace po 1. sezení rTMS. Jinak byla léčba dobře
snášena a žádné jiné nežádoucí účinky nebyly zjištěny. Úroveň extrapyramidových
příznaků se během studie prakticky nezměnila.
Dle výsledků posuzovacích stupnic jsme nezjistili žádný signifikantní efekt aktivní rTMS
po 2 ani po 8 týdnech (tabulka 1B, obrázek 1B). Proti tomu byl ve skupině s falešnou
stimulací zjištěn signifikantní rozdíl v PANSS-P (subškále PANSS pro pozitivní příznaky)
(F = 7,92, p = 0,01) a MADRS (F = 9,58, p = 0,005) a nesignifikantní trend ke zlepšení v
negativních příznacích dle PANSS-N (F = 4,96, p = 0,08). Při následných post hoc testech
k určení zdroje rozdílů s korekcí na mnohočetná srovnání (kritické p = 0,016) však
signifikantní rozdíly zanikly. Meziskupinové srovnání ukázalo absenci významného rozdílu
napříč všemi stupnicemi a měřeními v průběhu času vyjma hodnot PANSS-P po 8 týdnech
(U = 12,5, p = 0,04) (tabulka 1B). Absence rozdílu byla též zjištěna v podílu respondérů, po
2 týdnech 1 pacient v aktivní skupině a 2 pacienti v placebo skupině splnili kritéria pro
odpověď, po 8 týdnech pak 2 pacienti v aktivní skupině a 4 v placebo skupině (Fisherův
test, p = 0,28). Při hodnocení kognitivních testů jsme nezjistili žádný významný rozdíl jak
uvnitř skupin v průběhu studie, tak mezi skupinami (tabulka 1C).
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Tabulka 1B: Výsledky studie: srovnání psychopatologie v průběhu studie odděleně pro obě
skupiny a meziskupinové srovnání
Aktivní rTMS (n=8)

Falešná rTMS (n=8)

Změna v
Medián (IQR)

PANSS-N

PANSS-G

PANSS-T

CGI

MADRS

Medián (IQR)

čase ( p
hodnota)

PANSS-P

Změna v
1

Meziskupi-

čase (p
hodnota)

nový rozdíl
1

11,5 (7,5-12,5)

(p-value) 2

Vstup

16,5 (8,5-18,5)

Týden 2

16 (8,5-16,5)

Týden 8

16 (8,5-19)

7,5 (7-10)

Vstup

20 (15-23)

20,5 (17-21,5)

Týden 2

19 (15-23,5)

Týden 8

18,5 (15-21)

15,5 (10,5-20,5)

0,44

Vstup

31,5 (25-36)

28,5 (24-35,5)

0,88

Týden 2

31 (25,5-38)

Týden 8

30,5 (24,5-33)

26,5 (20-30,5)

0,33

Vstup

63,5 (51-77)

61,5 (48-68)

0,72

Týden 2

64,5 (50-78,5)

Týden 8

62 (49-72,5)

50 (40-59,5)

0,16

Vstup

3,5 (3-4,5)

3 (2-3,5)

0,19

Týden 2

3,5 (3-4,5)

Týden 8

3,5 (3-4)

2,5 (2-3,5)

0,13

Vstup

8,5 (7-14)

12 (6-16,5)

0,88

Týden 2

8 (6,5-17)

Týden 8

9 (7-13)

0,53

0,36

0,15

0,15

0,36

0,79

10 (7,5-11,5)

19,5 (11-21,5)

29,5 (24-33,5)

60 (41,5-65)

3 (2-3,5)

8,5 (4,5-15,5)
8,5 (5-16)

0,33
0,01

0,19*

0,16

0,03*

0,04
0,88

0,08

0,36

0,12

0,16

0,005

0,57

0,38

0,33

0,19

0,03*

0,65

0,13*

0,88

Poznámky: CGI – stupnice pro hodnocení celkového klinického dojmu, IQR – mezikvartilové rozpětí, MADRS
– stupnice Montgomeryho a Asbergové pro posuzování deprese, PANSS-T – škála pozitivních a negativních
příznaků schizofrenie, celkový skór, PANSS-N –subškála negativních příznaků, PANSS-P – subškála
pozitivních příznaků, PANSS-G – subškála všeobecných příznaků
1

Friedmanův test pro srovnání dat uvnitř skupiny v průběhu 3 měření. Signifikantní rozdíly jsou zvýrazněny.

*

pokud byl výsledek signifikantní (p<0,05), následné srovnání k detenci rozdílu bylo provedeno pomocí

Wilcoxonova testu s korekcí na počet srovnání (p≤0,016 bylo považováno za signifikantní).
2

Mann-Whitneyho test pro meziskupinové srovnání. Signifikantní rozdíly jsou zvýrazněny.
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Obrázek 1B. Změna psychopatologie po 2 a 8 týdnech studie pro aktivní a falešnou
stimulaci dle subškály PANSS pro negativní příznaky. Data jsou prezentována jako průměr
a směrodatná odchylka
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Tabulka 1C: Efekt aktivní a falešené rTMS na výkon v neuropsychologických testech

Aktivní rTMS (n=8)
Srovná-

Test
Vstup

Týden 8

ní
skupiny
v čase

TS

AVLT
DRS
C

ROCF

IR
DR
TMT-A

TMT
TMT–B
OM

CPT

Falešná rTMS

COM
HITR

43

46

(42,5-47,5)

(39,5-51,5)

9

8,5

(6,5-10,5)

(8-9,5)

34

33

(32,5-35)

(33-36)

16,5

21,5

(10-20,3)

(12,5-25,5)

14

15,5

(12,5-17)

(14-18,8)

56,5

53,5

(35-90,5)

(32-78)

125,5

130

(91,5-174)

(63,5-162)

5,5

6,5

(3-16,5)

(2-15)

9

6

(8,5-13,5)

(4-13,5)

422

451

(406-447)

(408-487)

Vstup

Týden 8

1

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Srovná-

Mezisku-

ní

pinové

skupiny
v čase

44

44

(37,5-53,5)

(39,5-50,5)

7

7

(4,5-9)

(6-9)

33,3

33,5

(30-36)

(30-36)

24

26,8

(15,8-29,8)

(22,3-30,5)

16

17,5

(13,5-20)

(14,5-20,8)

44,5

40,5

(39,5-68)

(33,5-60,5)

73

66,5

(62,5-106)

(48-114,5)

5

1

(1-12)

(0-11,5)

11

8

(8-18)

(5-16)

425

409

(387-463)

(372-467)

1

srovnání
v týdnu 82

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.3

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

Poznámky: AVLT – paměťový test učení: TS, celkový skór; DSR, skór oddáleného znovuvybavení (30 minut);
ROCF - Reyova-Osterriethova komplexní figura: C, kopie; IR, bezprostřední výbavnost; DR, oddálená
výbavnost (30 minut); TMT – test dráhy (cesty): TMT-A, část A; TMT-B, část B; CPT - Continuous
Performance Test: OM, omission errors (chyba opomenutím impulzu); COM, commission errors (chyba
přídáním impulzu); HITR, reakční čas úhozu, n.s. nesignifikantní výsledek
1

Wilcoxonův test pro párová srovnání;

2

Mann-Whitneyho U test pro nepárová srovnání;

3

v TMT-B se

skupiny lišily při vstupním vyšetření (U = 21, p = 0,03), pro meziskupinové srovnání byla použita analýza
kovarinace zohlednující vstupní rozdíly (F = 0,54, p=0,47).
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Diskuze:
V naší kontrolované studii s paralelním uspořádáním jsme nezjistili akutní ani oddálený
efekt VF-rTMS na negativní příznaky a kognitivní funkce. Nalezli jsme pouze mírné
zlepšení psychopatologie v pozitivních příznacích a depresivních příznacích ve skupině
s falešnou stimulací, rozdíl však zanikl při korekci na mnohočetná srovnávání. Původní
studie s rTMS v léčbě negativních příznaků vycházely z nálezů „hypofrontality“ u pacientů
s převažujícími negativními příznaky a zprávami o možném zlepšení těchto parametrů VFrTMS. Přestože tyto práce konstatovaly určité zlepšení po užití rTMS na levým DLPFC, šlo
o malé studie nezaslepené (Cohen et al., 1999) nebo se zkříženým uspořádáním bez bližší
specifikace účinku rTMS na negativní příznaky (Rollnik et al., 2000). Následné studie
přinášejí rozporné nálezy. Některé studie, shodně s naší, účinnost rTMS v této indikaci
nepotvrzují (Holi et al., 2004, Mogg et al., 2007), jiné konstatují mírný (Fitzgerald et al.,
2008; Schneider et al., 2008) či středně významný efekt (Hajak et al., 2004, Prikryl et al.,
2007). Také metaanalýzy se v celkovém hodnocení rozcházejí a standardizovaný rozdíl
aktivní rTMS proti placebu se pohybuje dle použité metodiky a zařazených studií mezi 0,27
– 0,43 (Freitas et al., 2009, Dlabac-de Lange et al., 2010, Slotema et al., 2010), tedy
v rozmezí mírného efektu. Lepších výsledků dosahovaly studie s 10Hz rTMS (d=0,63).
V jedné studii přímo srovnávající různé frekvence vedlo užití individuálně nastavené
frekvence stimulace dle frekvence alfa rytmu nad frontální oblastí (8-13Hz) k lepším
výsledkům než použití 20Hz a 3Hz (Jin et al., 2006). Nicméně jiné dvě negativní studie
použily také 10Hz (Holi et al., 2004, Mogg et al., 2007) a to při intenzitě 100, resp. 110%.
Lepších výsledků dále dosahovaly studie s delším než 2 týdenním protokolem (Přikryl et
al., 2007, Schneider et al., 2008). Výsledky intervence tak mohou ovlivňovat frekvence
(10Hz ≥ 20Hz), intenzita (80-90% ≤ 100-110%) a délka intervence (2 týdny ≤ 3-4 týdny).
Proti tomu alternativní protokoly (bilaterální stimulace, 1Hz rTMS) proti standardní
unilaterální VF-rTMS lepší efekt neprokázaly (Fitzgerald et al., 2008, Schneider et al.,
2008). Parametry, které jsme použili v naší studii nicméně odrážely úroveň znalostí v roce
2003, kdy jsme se studií začali a kdy nebyly publikovány výsledky žádné kontrolované
paralelní studie. Proti tomu celkový počet stimulů během intervence (20000) byl
srovnatelný s úspěšnými i negativními studiemi a tento parametr pravděpodobně o
výsledku intervence nerozhoduje. Stejně tak nebyli pacienti v jiných studiích vždy na
stabilní medikaci. Nedávná metaanalýza (Dlabac-de Lange et al., 2010) zohlednila i tento
parametr studií a konstatuje, že studie s pacienty na stabilní medikaci dosahovaly horších
výsledků, celkově na hranici významnosti (d=0,34). Stabilní medikaci během celého
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sledování však považujeme za klíčovou pro odlišení efektu vlastní intervence (rTMS). Naše
studie je navíc jediná, která se vedle akutního efektu zaměřila i na hodnocení možného
oddáleného účinku zařazení následného sledování.
Změnu v kognitivních testech u pacientů testovala jen část studií zaměřených na negativní
příznaky (Mogg et al., 2007, Schneider et al., 2008) s rozpornými nálezy. Zatímco první
studie konstatuje zlepšení výkonu v testech oddálené výbavnosti, druhá rozdíl po rTMS
intervenci v kognitivních testech nezjistila. Podobně i jiné naší studii zaměřené na
rehabilitaci kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií (Mohr a kol, 2006) jsme
nepotvrdili předpoklad, že by rTMS mohlou posílit efekt nerehabilitačních programů.
Vedle použitých parametrů může za našim neúspěchem v nalezení rozdílu mezi skupinami
stát malý soubor pacientů, a tedy falešně negativní výsledek. S 18 (resp.16) pacienty
bychom byli schopni detekovat standardizovaný rozdíl mezi skupinami d≥1,4, což je
výrazný rozdíl. Nicméně žádná z dosavadních studií nezařadila adekvátní počet pacientů
(kontrolované studie s paralelním uspořádáním; n=10-22) a v tomto srovnání velikost
našeho souboru obstojí, možnost falešně negativního výsledku však nesnižuje. Velké,
nejlépe multicentrické studie, by mohly vnést do této problematiky více jasno.
Dalším vysvětlením neúčinnosti VF-rTMS může být simplifikace s jakou jsou na jedné
straně dávány do souvislosti negativní příznaky a snížené parametry metabolismu a perfuze
v prefrontálním kortexu a na druhé straně předpoklad, že VF-rTMS tyto změny zvýšením
existability kortexu upravuje. Recentní neurozobrazovací studie ukazují, že negativní
příznaky mohou být spojeny s mnohem komplexnější změnou metabolického a perfuzního
vzorce (Galeno et al., 2004, Potkin et al., 2002), včetně změn v jiných oblastech mozku,
které navíc mohou být i ve smyslu zvýšení aktivity. Také VF-rTMS nebyla ve všech
neurofyziologických studiích se zdravými dobrovolníky spojena se zvýšením parametrů
excitability kůry (Hoogendam et al., 2010) a u pacientů se schizofrenií byla dokonce
nalezena odlišná reakce na 1Hz rTMS než u zdravých dobrovolníků (Oxley et al., 2004).
Není tak vyloučeno, že odpověď na rTMS převzatá ze studií se zdravými dobrovolníky
nemusí reflektovat děje navozené rTMS u pacientů se schizofrenií. Toto je ve shodě se
zjištěním, že dvě úspěšné studie s rTMS v léčbě negativních příznaků nezjistily žádnou
změnu v metabolických parametrech po intervenci měřených metodou SPECT (Cohen et
al., 1999., Hajak et al., 2004). Dalším omezením naší studie je pouze orientačně
individualizované stanovení bodu stimulace. Pionýrské práce s navigovanou rTMS ukázaly,
že u řady pacientů, u kterých bylo místo pro stimulaci DLPFC určeno běžným postupem
(5cm anteriorně od bodu optimální aktivace krátkého abduktoru palce), je stimulována
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spíše premotorická oblast (Herwig et al., 2001). Alespoň strukturní zobrazovací vyšetření
(MR) ve spojení s neuronavigací by mohlo výsledek léčby zlepšit nebo alespoň lépe
kontrolovat místo aplikace. Podobná studie však dosud u negativních příznaků nebyla
provedena. Definitivní vyjasnění účinnosti rTMS v léčbě negativních příznaků by tak
mohly přinést studie s adekvátní velikostí zařazeného souboru a určením místa stimulace
dle individuálních anatomických či funkčních poměrů. Možností je i testování rTMS
v jiných oblastech kůry (parietální kortex) nebo použití inovativních parametrů stimulace
(např. theta burst stimulace).

Závěr
Výsledky naší studie nepotvrzují akutní ani oddálenou účinnost vysokofrekvenční rTMS
aplikované na levým DLPFC v ovlivnění negativních příznaků či kognitivních funkcí u
pacientů se schizofrenií. Diskutovány jsou možná vysvětlení neúspěchu a dále možnosti,
jak zvýšit účinnost rTMS v této indikaci (navigovaná rTMS, stimulace jiných oblastí
kortexu, jiné parametry rTMS).

Hypotézy:
1. H0 Úroveň psychopatologie a kognitivních funkcí se na konci aktivní části (týden 2)
ani na konci sledování (týden 8) nebude v rámci skupiny s aktivní rTMS lišit - nelze
zamítnout.
V aktivní skupině nedošlo k signifikantní změně psychopatologie dle posuzovacích
stupnic ani ke změně kognitivních funkcí dle neuropsychologických testů po 2 týdenní
intervenci ani na konci 8 týdenního sledování.
2. H0 Úroveň psychopatologie a kognitivních funkcí se na konci aktivní části (týden 2)
ani na konci sledování (týden 8) nebude v rámci skupiny s falešnou rTMS lišit –
nelze zamítnou
V skupině

s falešnou

stimulací

došlo

v průběhu

8

týdenního

sledování

k signifikantnímu snížení v pozitivních a depresivních příznacích, nikoliv však
v negativních a kognitivních příznacích, které byly předmětem zájmu. Při korekci na
mnohočetná srovnávání však zanikly i rozdíly v pozitivních a negativních příznacích.
3. H0 Úroveň psychopatologie a kognitivních funkcí se na konci aktivní části (týden 2)
ani na konci sledování (týden 8) nebude mezi skupinami s aktivní a falešnou rTMS
lišit – nelze zamítnout
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Obě skupiny se po 2 týdenní aktivní časti studie ani po 8 týdenním sledování nelišily
v úrovní psychopatologie dle posuzovacích stupnic ani v úrovní kognitivních funkcí dle
neuropsychologického vyšetření. Výjimku tvoří rozdíl v úrovní pozitivních příznaků na
konci 8 týdenního sledování, což však nebylo primárním cílem studie a tento nález lze
považovat za vedlejší.
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8.2. rTMS v léčbě sluchových halucinací
Po úspěšných pilotních studiích s použitím NF-rTMS nad pravým TPC (Hoffman et al.,
1999; Hoffman et al., 2000) publikoval stejný tým první zaslepenou a placebo stimulací
kontrolovanou studií s paralelním uspořádáním s 24 pacienty s farmakorezistentními
sluchovými halucinacemi (Hoffman et al., 2003). Parametry rTMS zůstaly identické
s předchozími pilotními intervencemi (1Hz, 90%MP, pravý TPC), došlo pouze
k prodloužení protokolu (9 sezení, celkově 7920 stimulů). Celková psychopatologie byla
hodnocena škálami PANSS, závažnost sluchových halucinací škálami HCS (Hallucination
Change Scale, kompozitní skór hodnotící relativní změnu sluchových halucinací) a AHRS
(Auditory Hallucinaton Rating Scale, 7 položková posuzovací škála pro hodnocení
jednotlivých modalit sluchových halucinací). V aktivně léčené skupině došlo k výraznému
zlepšení sluchových halucinací dle škály HCS. Odpověď na léčbu byla definována
jako ≥50% redukce v této škále a po intervenci bylo konstatováno v aktivní větvi 9
respondérů z 12, zatímco v shamové pouze 2 z 12. Vzhledem k výraznému rozdílu byli
pacienti z placebo větve následně stimulování aktivně v otevřené pokračovací části studie
s obdobnými výsledky. Dle stupnice AHRS došlo k signifikantnímu zlepšení v položkách
ovlivnění pozornosti a frekvence halucinací. Pacienti, kteří dosáhli alespoň 20% redukce
v HCS (N=21) byli následně sledování po dobu 1 roku. Medián trvání zlepšení byl 15
týdnů. Stejná výzkumná skupina následně soubor rozšířila na 50 pacientů (Hoffman et al.,
2005). Významný rozdíl mezi skupinami přetrval i po rozšíření souboru. Velikost účinku
byla hodnocena jako velká (d=0,81-1,09). V aktivní skupině bylo 14 pacientů z 27
hodnoceno jako zlepšení (≥50% redukce příznaků dle HCS), proti pouze 4 zlepšeným
pacientům z 23 v shamové větvi. Medián do návratu obtíží byl 13 týdnů. Jako stěžejní
faktor predikující odpověď na stimulaci byla určena frekvence halucinací. Zatímco pacienti
s nízkou frekvencí halucinací odpovídali jak na aktivní, tak na sham rTMS, ti, kteří trpěli
frekventními halucinacemi reagovali pouze na aktivní formu rTMS a po aplikaci shamu se
nesignifikantně zhoršovali.
Mírně odlišné místo stimulace bylo použito v otevřené studii s 9 pacienty
s farmakorezistentními halucinacemi (7 pacientů užívalo clozapin). Po 10 dnech NF-rTMS
(1Hz, 80%MP, 1200půlzu/sezení) cílené na pravý gyrus temporalis superior (2cm nad T3
dle 10-20 EEG systému) došlo k zlepšení sluchových halucinací dle subjektivní 5
položkové škály Topography of Voices Rating Scale (TVRS) (d´Alfonso et al., 2002).
V další studii je nepodařilo replikovat původní Hoffmanovu studii (2000) se 4 denním
protokolem ve zkříženém uspořádání u 16 pacientů (McIntosh et al., 2004).
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Poulet et al. (2005) hodnotili vliv NF-rTMS v zkrácením protokolu (1Hz, LTPC,
90%MP, 2000 pulzů/den, 2 sezení/den po 5dní, celkem 10000 pulzů) v dvojitě slepém,
zkříženém

uspořádání.

Studie

se

zúčastnilo

10

pacientů

s chronickými

farmakorezistentními halucinacemi. Během aktivní aplikace poklesla závažnost halucinací
průměrně o 56% dle AHRS, signifikantně byly pacienti zlepšeni ve všech položkách. 7
pacientů z 10 byli hodnoceni jako respondéři (≥20% redukce dle AHRS). Při následném
sledování zůstalo ještě po 2 měsících 5 pacientů zlepšeno. 3 pacienti, kteří se po aktivní
stimulaci nezlepšili užívali antikonvuziva a byli starší než 50 let s trváním nemoci více jak
30 let. Při falešné stimulaci byla použita shamová cívka.
Lee et

al.

(2005)

ve dvojitě slepé

paralelní

studii

rozdělili

39

pacientů

s farmakorezistentními halucinacemi do 3 skupin: dvě skupiny s aktivní NF-rTMS (1Hz,
100%MP, 10 dnů, celkově 12000 stimulů) nad levým TPC nebo nad pravým TPC a skupina
s placebo stimulací. V průběhu studie došlo ve všech skupinách k poklesu psychopatologie,
obě aktivní formy aplikace byly lepší než placebo stimulace dle PANSS a AHRS
(specificky v položce frekvence halucinací).
Chibbaro et al. (2005) rozdělili 16 pacientů do skupin s aktivní (LTPC, 1Hz, 90%MP,
15min, 4dny) nebo placebo stimulací. V obou skupinách došlo k redukci závažnosti většiny
modalit sluchových halucinací dle škál SAPS (škála pro hodnocení pozitivních příznaků
schizofrenie) a SAH (kompozitní škála pro hodnocení sluchových halucinací), výraznější
pokles byl konstatován v aktivní větvi. Zatímco v shamové skupině se během následného
sledování do 4 týdnů tíže sluchových halucinací vrátila k původnímu stavu, u pacientů
léčených aktivní rTMS se v průběhu osmitýdenního sledování efekt intervence
zvýrazňoval.
Další zaslepená, randomizovaná, placebo stimulací kontrolovaná studie sledovala změnu
parametrů farmakorezistentních sluchových halucinací po aplikaci desetidenní NF-rTMS
nad levým TPC (1Hz, 90%MP, 900 pulzů/sezení) u 33 pacientů (Fitzgerald et al., 2005).
Na konci sledování nebyl nalezen rozdíl mezi oběma skupinami dle škál HCS, PSYRATS
(11ti položková škála pokrývající různé modality sluchových halucinací) a PANSS, vyjma
parametru hlasitost halucinací.
Další placebo stimulací kontrolovaná studie s paralelním uspořádání konstatuje absenci
rozdílu v účinku mezi aktivní a falešnou stimulací výsledkem (Saba et al., 2005). 18
pacientům s chronickými halucinacemi byla po deset dnů aplikována aktivní nebo falešná
stimulace nad levý TPC. Proti předchozím studiím byla aplikovaná rTMS s menším počtem
pulzů v jednom sezení a nižší intenzita stimulace (1Hz, 80%MP, 300 pulzů/sezení) .
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Jandl et al. (2006) srovnávali účinnost aktivní NF-rTMS (1Hz, 100%MP, 900
pulzů/sezení) nad levým a pravým TPC a falešnou stimulací nad LTPC v zkříženém
uspořádání. 16 pacientů v náhodném pořadí podstoupilo 5 sezení s dvěma aktivními a
jednou falešnou stimulací se 4 týdenními odstupy. Nejvíce pacientů (N=5) dosáhlo
odpovědi při aktivní stimulaci nad levým TPC, celkový průměrný skór dle stupnice
PSYRATS (Psychotic Symptom Rating Scales) se však mezi jednotlivými léčebnými
sekvencemi nelišil.
V jiné dvojitě slepé, paralelní, placebo stimulací kontrolované studii byl použit 5 denní
protokol s rTMS dvakrát denně a obdobnými parametry jako v předchozích studiích
(LTPC, 1Hz, 90%MP, 1000pulzu/sezení) u 24 pacientů s farmakorezistentními sluchovými
halucinacemi. Aktivní stimulace byla účinnější než stimulace falešná dle stupnice AHRS
(Brunelin et al., 2006).
V další malé, dvojitě slepé, paralelní studii byla srovnávána účinnost aktivní a falešné
rTMS u pacientů s klozapin rezistentními sluchovými halucinacemi (Rosa et al., 2007).
Kombinace klozapinu a rTMS byla hodnocena jako bezpečná, rozdíl v psychopatologii na
konci intervence však mezi oběma skupinami zjištěn nebyl.
Nedávná indická studie referuje o úspěšné augmentaci NF-rTMS (LTPC, 1Hz, 90%MP,
1200pulzů/den, 10 dnů) antipsychotické medikace u 40 pacientů se sluchovými
halucinacemi ve dvojitě slepé, falešnou stimulací kontrolované studii (Bagati et al., 2009).
Zatím poslední studie v této oblasti srovnávala účinnost aktivní rTMS nad levým TPC,
aktivní bilaterální stimulace nad levým i pravým TPC a placebo stimulace v paralelním
uspořádání u 38 pacientů. Po šestidenní intervenci (1Hz, 90%MP, 1200pulzů/sezení, 2
sezení/den) autoři konstatují významnější snížení frekvence sluchových halucinací ve
skupině s unilaterální stimulací v porovnání se stimulací bilaterální i falešnou (Vercammen
et al., 2009).
Ačkoliv nejsou výsledky studií léčebné aplikace rTMS u sluchových halucinací plně
konzistentní, převažují studie s výsledky podporujícími účinnost rTMS v této indikaci
(tabulka 8). Dosud bylo publikováno několik přehledových prací (Cordes et al., 2006;
Fitzgerald and Daskalakis, 2008) a 2 metaanalýzy (Aleman et al., 2007; Freitas et al.,
2009), které shrnují a analyzují výsledky dosavadních studií. Starší metaanlýza zahrnula do
kalkulace 10 placebo stimulací kontrolovaných studii (paralelní a zkřížené uspořádání)
s 212 pacienty (Aleman et al., 2007) a hodnotí rozdíl v účinnosti mezi aktivní rTMS a
falešnou stimulaci jako středně velký až velký (Cohenovo d = 0,76), respektive velký (d =
0,88) při vyřazení jedné studie s odlišnými parametry stimulace (McIntosh et al., 2004).
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Práce dále konstatuje, že výsledky studií se zkříženým uspořádáním byly lepší než u studii
s paralelním designem (d = 0,93 pro zkřížený design a d = 0,63 pro paralelní design).
Recentní metaanalýza (Freitas et al., 2009) na základě analýzy 9 kontrolovaných studií
(proti předchozí metaanalýze dvě studie nezařazeny a jedna novější přidána) konstatuje
velký efekt aktivní rTMS proti falešné stimulaci (Cohenovo d = 1,04). Prognostické faktory
pro úspěšnou intervenci nebyly dosud jasně určeny, někteří autoři nicméně usuzují, že
užívání antikonvulziv, delší trvání onemocnění, vyšší stupeň farmakorezistence a vyšší
frekvence sluchových halucinací mohou být spojeny s horší odpovědí na rTMS (Cordes et
al., 2006; Fitzgerald and Daskalakis, 2008). Jen menší část studií sledovala dlouhodobý
efekt (2 měsíce až 1 rok) po úspěšné aktivní intervenci rTMS (Hoffman et al., 2003;
Hoffman et al., 2005; Poulet et al., 2005; Chibbaro et al., 2005). Podle délky následného
sledování lze trvání efektu odhadnout na 2-3 měsíce. Udržovací léčebná strategie s cílem
dlouhodobě udržet pozitivní efekt léčby dosud nebyla testována. rTMS tak patrně i nadále
zůstane vyhrazena jako doplňková metoda pro farmakorezistentní pacienty či augmentační
strategie k léčbě antipsychotiky.
Výsledky studií v této indikaci realizovaných v Psychiatrickém centru Praha jsou podrobně
rozvedeny dále (Studie 2; Horacek et al., 2007; Studie 3, Novak et al., unpublished).
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Tabulka 8. Nízkofrekvenční rTMS (1Hz) v léčbě sluchových halucinací u pacientů se
schizofrenií

Autoři

d´Alfonso et
al. 2002

Hoffman et al.
2000

McIntosh et

Design

Otevřený

RCT,
zkřížený

RCT

al. 2004

zkřížený

Poulet et al.

zkřížený,

Intenzit

Místo

N

stimulace

a
(%MP)

Celkový
Trvání

počet

(dny)

stimulů

91)

Levý STG

80

10

12 000

12

Levý TPC

80

4

2400

Levý TPC

80

4

2400

16

RCT

2005

3m

2006

RCT
zkřížený

2003

paralelní,
roční

10

Levý TPC

3)

90

5

10 000

14

Levý TPC
Pravý TPC

5

4500

2005

24

Chibbaro et
al.
2005

Fitzgerald et
al. 2005

Saba et al.
2005

Brunelin et al.
2006

zlepšeno ještě po 2měsících.

rTMS nad levým TPC, pravý TPC a

Levý TPC

90

9

7920

(9 z 12 respondéři) proti placebu.
Průměrné trvání odpovědi
15týdnů
Aktvní rTMS: 14 respondérů z 27
(52%), Sham: 4 resp. z 23 (17%)

504)

Levý TPC

90

9

7920

dle HCS. Průměrné trvání
odpovědi 13týdnů

RCT
paralelní

stimulacích, rTMS = sham

Výrazné zlepšení dle HCS rTMS

sledování

Lee et al.

Mírné zlepšení při obou

sham stimulace bez efektu

paralelní,
roční

aktivní stimulaci

Signifikantní zlepšení při aktivní
100

RCT

2005

Signifikantní zlepšení dle HCS při

Sham bez efektu

sledování

Hoffman et al.

TVRS po 2 týdnech

závažnosti dle AHRS, 5 pac.
2)

RCT
Hoffman et al.

Mírné signifikantní zlepšení dle

Aktivní rTMS 56% snížení

sledování
Jandl et al.

Výsledek

Všechny skup. zlepšeny dle

Levý TPC
39

Pravý TPC

100

10

12 000

16

Levý TPC

90

4

3600

PANSS-P, CGI-I a AHRS, obě
aktivní skupiny lepší než sham

RCT
paralelní,
2m

Rozdíl 16b. dle SAPS a 2,5b. dle

sledování

RCT
paralelní

RCT
paralelní

RCT
paralelní

SAH na konci sledování u aktivní
rTMS

Mírné zlepšení v obou skupinách,
33

Levý TPC

90

10

9 000

mezi skupinami žádný rozdíl dle
HCS, PSYRATS a PANSS

18

24

Levý TPC

Levý TPC2)

80

10

53)

90

76

3 000

10000

Obě skupiny po léčbě zlepšeny,
mezi skupinami rozdíl dle PANSS

Aktivní rTMS lepší než sham dle
AHRS

Autoři

Rosa et al.
2007

Bagati et al.
2009
Vercammen et
al. 2009

Design

RCT
paralelní

RCT
paralelní

RCT
paralelní
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Trvání
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40

Levý TPC

90

10
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38

Bilaterální

90

63)

14400
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Výsledek

Aktivní rTMS = sham rTMS;
všichni pacienti s clozapinem

Aktivní rTMS jako augmentace
k AP lepší než placebo
Aktivní rTMS levého TPC lepší

TPC

než bilaterální rTMS a placebo ve
frekvenci AH (AHRS)

Vysvětlivky: AH – sluchové halucinace, CGI – škála pro hodnocení celkového klinického dojmu, CGI – I subškála zlepšení, HCS – kompozitní škála pro sluchové halucinace (SH), AHRS – 7 položková škála pro
hodnocení SH, HSRS – Haddockova sebeposuzovací škála SH, PANSS – škála pozitivních a negativních
příznaků schizofrenie, PANSS P – subškála pozitivních příznaků, PFC – prefrontální kortex, POC – parietookcipitální kortex, PSYCHRATS – 11 položková škála pro hodnocení SH, RCT – randomizovaná placebem
kontrolovaná studie, SAH – kompozitní škála pro hodnocení SH, SAPS – škála pro hodnocení pozitivních
příznaků schizofrenie, STG – horní temporální gyrus, TPC – temporoparietální kortex, TVRS – Topography of
Voices Rating Scale, sebeposuzovací škála SH
1)

7 z 9 pacientů užívalo klozapin, 2) použita shamová cívka, 3) stimulace probíhala dvakrát denně, počet sezení

je tedy dvojnásobný, 4) 24 pacientů bylo z předchozí studie (Hoffman et al. 2003)
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Studie 2
Efekt nízkofrekvenční rTMS na elektromagnetickou tomografii (LORETA) a regionální
metabolismus mozku (PET) u pacientů se schizofrenií trpících sluchovými halucinacemi.
Otevřená studie.

Horacek J, Brunovsky M, Novak T, Skrdlantova L, Klirova M, Bubenikova-Valesova V,
Krajca V, Tislerova B, Kopecek M, Spaniel F, Mohr P, Höschl C. Effect of lowfrequency rTMS on electromagnetic tomography (LORETA) and regional brain
metabolism

(PET)

in

schizophrenia

patients

with

auditory

hallucinations.

Neuropsychobiology. 2007;55(3-4):132-42.

Souhrn
Sluchové halucinace jsou charakteristickým příznakem schizofrenie se zásadní klinickou
důležitostí. Dosavadní studie prokazují, že nízkofrekvenční (≤1Hz) transkraniální repetetivní
magnetická stimulace (NF-rTMS) zmírňuje závažnost na léčbu rezistentních sluchových
halucinací. Neurozobrazovací studie objasňující efekt NF-rTMS na sluchové halucinace
dosud nebyla publikována. V otevřené nekontrolované studii byla NF-rTMS (0,9Hz, 100%
motorického prahu, 20min) aplikovaná na oblast levého temporoparietálního kortexu (TPC)
po deset dnů u 12 pacientů s diagnózou schizofrenie a farmakorezistentními sluchovými
halucinacemi. Efekt rTMS byl hodnocen klinickými škálami a pomocí LORETA (Low
Resolution Electromagnetic Tomography) a
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FDG PET (18fluoro-deoxyglucose positron

emission tomography) provedenými před a po ukončení 2 týdenní léčebné periody. Na konci
sledování jsme zjistili signifikantní zlepšení v pozitivních příznacích (PANSS-P) a závažnosti
sluchových halucinací (stupnice HCS, AHRS). rTMS vedlo ke snížení metabolismu v levém
horním teporálním gyru (STG) a propojených oblastech a zvýšení metabolismu v oblasti
kontralaterálního kortexu a fronálních lalocích. Dále jsme nalezli snížení aktivity v
proudových hustotách (LORETA) v pásmech beta 1 a 3 v levém teporálním laloku a současně
snížení aktivity v beta 2 pásmu kontralaterálně. Naše nálezy naznačují, že aplikace NF-rTMS
je spojená s poklesem metabolismu v kortexu v oblasti stimulace a s facilitací aktivity
kontralaterálně patrně cestou interhemisferických spojení. Výsledky LORETA toto vysvětlení
dále potvrzují.

Klíčová slova: nízkofrekvenční rTMS, schizofrenie, sluchové halucinace, metabolismus
mozku, lateralizace, PET, LORETA

Summary
Auditory hallucinations are characteristic symptoms of schizophrenia with high clinical
importance. It was repeatedly reported that low frequency (≤1Hz) repetitive transcranial
magnetic stimulation (rTMS) diminishes treatment-resistant auditory hallucinations. A
neuroimaging study elucidating the effect of low-frequency rTMS in auditory hallucinations
has not yet been published. Low-frequency rTMS (0.9Hz, 100% of motor threshold, 20 min.)
applied to the left temporo-parietal cortex was used for ten days in the treatment of
medication-resistant auditory hallucinations in schizophrenia (N=12). The effect of rTMS on
electrical current density The Low Resolution Electromagnetic Tomography (LORETA) and
brain metabolism (18FDG PET) was measured before and after two weeks of treatment. We
found a significant improvement in the total and positive symptoms (PANSS), and on the
hallucination scales (HCS, AHRS). The rTMS decreased the brain metabolism (18FDG PET)
in the left superior temporal gyrus and in interconnected regions and effected increases in the
contralateral cortex and in the frontal lobes. We detected a decrease of current densities
(LORETA) for the beta 1 and 3 bands in the left temporal lobe whereas an increase was found
for beta 2 contralaterally. Our findings implicate that the effect is connected with decreased
metabolism in the cortex underlying the rTMS site while facilitation of metabolism is
propagated by transcallosal and intrahemispheric connections. The LORETA indicates that
the neuroplastic changes affect the functional laterality and provide the substrate for a
metabolic effect.
Key words: low-frequency rTMS, schizophrenia, auditory hallucinations, brain metabolism, ,
lateralization, PET, LORETA.

Úvod a hypotézy
Repetetivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní metoda navozující
deporalizaci kortikálních neuronů s následnou změnou excitability v diskrétní oblasti kortexu
a propojených oblastech (George et al., 2003). Výzkum této metody navíc naznačuje, že tyto
změny přetrvávají určitou dobu po ukončení aplikace, metoda tak pravděpodobně zasahuje
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do mechanismů neuronální plasticity. Charakter těchto změn je mimo jiné závislý na použité
frekvenci stimulace. Studie s 1Hz rTMS aplikovanou v oblasti motorického kortexu
demonstrovaly přetrvávající snížení korové excitability (Chen et al., 1997, 2003).
Sluchové halucinace patří k charakteristickým příznakům schizofrenie, které se v průběhu
onemocnění objeví až u 75% pacientů (Nayani and David, 1996) a u podstatné části se
objevují v chronické formě špatně reagující na antipsychotickou léčbu. Na základě
neurozobrazovacích metod se za klíčové oblasti v genezi sluchových halucinací považují
odchylky v aktivitě oblastí spojených s recepcí řeči (např. gyrus temporalis superior),
produkcí řeči (např. gyrus frontalis inferior) a jejím monitorováním (přední cingulum).
Hyperaktivace horního temporálního gyru (STG) a Heshlova gyru, především na levé straně,
jsou nečastějšími nálezy funkčních zobrazovacích vyšetření v průběhu prožitku SH (přehledu
Allen et al, 2008). Recentní studie naznačují, že nízkofrekvenční (NF-rTMS) aplikovaná na
oblast levého temporo-parietálního kortexu (TPC), tedy oblasti s předpokládanou zvýšenou
aktivitou, by mohla být slibnou léčebnou metodou potlačující sluchové halucinace (SH) u
pacientů se schizofrenií (Hoffman et al., 2000, 2003, 2005, Poulet et al, 2005, Chibbaro et al.,
2005, Lee et al., 2005, Jandl et al., 2006). Existuje nicméně i několik neúspěšných studií
v této indikaci (McIntosh et al., 2004, Fitzgerald et al, 2005, Saba et al., 2005).
Zobrazovací studie, které by objasnily efekt a mechanismus účinku NF-rTMS na sluchové
halucinace nebyly dosud publikovány. Hlavním cílem naší studie je zhodnotil změny
v intracerebrální distribuci neuronální elektrické aktivity a regionální změny metabolismu
mozkové tkáně po sérii NF-rTMS prováděné u pacientů se sluchovými halucinacemi.
Efekt rTMS na mozkový metabolismus byl hodnocen při klidovém vyšetření pozitronovou
emisní tomografií (PET) s
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fluoro-dezoxyglukozou (18FDG) jako zářičem provedeném před

zahájením dvoutýdenní rTMS intervence a po jejím ukončení.

Vzhledem k tomu, že

elektroencefalografické (EEG) vyšetření dokáže detekovat elektrické proudy spojené
s excitačními a inhibičními synaptickými potenciály (Nunez and Silberstein, 2000), lze
očekávat, že tato metoda bude podávat informace o změnách v korové aktivitě po intervenci
komplementární k nálezům PET. Data z EEG záznamu zpracované metodami kvantitativního
EEG (qEEG) mají navíc proti

18

FDG PET podstatně lepší časovou rozlišovací schopnost (cca

20min u PET a řádově milisekundy u EEG).

18

FDG PET tak sumuje veškerou aktivitu

(excitační i inhibiční) za relativně dlouhou dobu. Výhodou PET vyšetření je proti tomu lepší
prostorové rozlišení zdroje detekované aktivity a její změny. Mozková elektromagnetická
tomografie s malým rozlišením (Low Resolution Electromagnetic Tomography, LORETA)
(Pascual-Marqui et al, 1994, 2002a), je na EEG signálu založená zobrazovací metoda, která
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stanovuje

distribuci

aktuální

neuronální

elektrické

aktivity

(proudové

hustoty)

v trojrozměrném prostoru, limitované na oblast šedé hmoty a hipokampu. Prostorové
objemové jednotky (voxely), ve kterých je distribuce proudových hustot počítána, jsou
definované

za

použití

standardizovaného

Talairachova

atlasu

a

digitálního

pravděpodobnostního atlasu mozku (MNI, Brain imaging center, Montreal Neurologic
Institute). Při splnění a priori definovaných podmínek stanovuje LORETA proudové hustoty
v 3D prostoru mozku (2394 voxelů) s prostorovým rozlišením 7mm.
S ohledem na očekávané přetrvávající změny v neuronální plasticitě navozené sérií rTMS
jsme předpokládali, že vedle klinického efektu rTMS na závažnost sluchových halucinací, se
nám podaří detekovat změny ve smyslu snížení metabolismu glukózy v levém sluchově
řečovém kortexu, tedy v oblasti umístění elektromagnetické cívky a odpovídající změny
v distribuci korové neuronální elektrické aktivity. Dále jsme předpokládali změny detekované
v oblastech propojených s oblastí kůry tempero-parietálního přechodu cestou změn
konektivity intra i interhemisferálně (prefrontalní kortex, oblast tempero-parietálního
přechodu vpravo).
Hypotézy:
1. H0 Úroveň závažnosti sluchových halucinací (hodnoceno dle posuzovacích stupnic
AHRS, HCS a PANSS-P) po 2 týdnech s NF-rTMS se nezmění.
2. H0 LORETA analýza nenalezne žádné signifikantní změny v distribuci proudových
hustot po 2 týdnech s NF-rTMS.
3. H0

Analýza PET vyšetření nenalezne žádné signifikantní změny v regionálním

vychytávání 18FDG po 2 týdnech s NF-rTMS.

Metodika

Subjekty
Do studie bylo zařazeno 12 pacientů (7 mužů) s diagnózou schizofrenie dle DSM-IV (APA,
1994), průměrným věkem 34,4±9,1 let a průměrným trváním nemoci 76,3±47,0 měsíců.
Všichni

pacienti

byli

praváci.

Hlavním

zařazovacím

kritériem

byla

přítomnost

farmakorezistentních sluchových halucinací přítomných alespoň 5krát denně v průběhu
posledního měsíce. Rezistence k předchozí léčbě byla definována jako nedostatečná odpověď
na alespoň dva předchozí léčebné pokusy s alespoň jedním typickým a jedním atypickým
antipsychotikem podávaným v dostatečné dávce po přiměřenou dobu. Všichni pacienti byli
na stabilní antipsychotické léčbě minimálně 3 týdny před vstupem do studie a dále po celou
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dobu léčebné periody s rTMS. 6 pacientů bylo léčeno antipsychotiky v monoterapii (2x
olanzapin, 1x levomepromazin, quetiapin, amisulprid a ziprazidon), 3 pacienti kombinací
dvou antipsychotik (risperidon+amisulpirid, risperidon+klozapin, olanzapin+haloperidol) a 3
pacienti

kombinací

antipsychotika

a

stabilizátoru

nálady

(amisulpirid+lithium,

risperidon+karbamazepin, quetiapin+flufenazin+karbamazepin). U všech pacientů byly
dávky léčiv v doporučeném dávkovacím rozmezí. U všech pacientů bylo provedeno
standardní tělesné vyšetření, vyšetřena základní biochemie a toxikologie, EEG a EKG a
odebrána anamnéza k vyloučení somatických, především neurologických onemocnění a dále
vyloučení aktivní závislosti při vstupu do studie, vyjma závislosti na nikotinu. Studie byla
vedena v souladu s poslední verzí Helsinské Deklarace a všichni pacienti byli informováni o
celém průběhu experimentu a podepsali informovaný souhlas schválený lokální etickou
komisí.

Uspořádání studie a hodnocení klinického efektu
Studie byla koncipovaná jako dvoutýdenní, otevřená, nekontrolovaná, s vyšetřením PET a
EEG na začátku a konci studie (obrázek 2A).
Závažnost psychopatologie byla hodnocena při vstupu do studie a dále po 1 a 2 týdnech
aplikace rTMS posuzovacími stupnicemi PANSS (the Positive and Negative Syndrome Scale,
Kay et al., 1987), zavedené 30 položkové stupnice hodnotící pozitivní, negativní a všeobecné
příznaky schizofrenie, HCS (Hallucination Change Scale, Hoffman et al., 2003) a AHRS
(Auditory Hallucination Rating Scale, Hoffman et al., 2003). HCS je kompozitní skór
hodnotící celkovou závažnost sluchových halucinací dle popisu pacienta a objektivního
pozorování vyšetřovaného. Vstupní hodnota je stanovena na 10, změna je pak relativně
vztahována k této hodnotě (0-9 zlepšení, 11-20 zhoršení). AHRS je 7 položková stupnice,
která hodnotí různé charakteristiky sluchových halucinací (AHRS 1: frekvence halucinací,
AHRS 2: vnímaná skutečnost halucinací, AHRS 3: hlasitost halucinací, AHRS 4: počet
„hlasů“, AHRS 5: trvání halucinací, AHRS 6: míra ovlivnění pozornosti, AHRS 7: úroveň
nepohody spojené s halucinacemi).
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Obrázek 2A. Uspořádání studie

AHRS – stupnice pro hodnocení sluchových halucinací (Auditory Hallucination Rating Scale); EEG –
elektroencefalografické vyšetření, HCS – stupnice pro hodnocení změny halucinací (Hallucination
Change Scale), PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie, PET – pozitronová
emisní tomografie

Parametry rTMS
Ve studii byl použit stimulátor Magstim Super Rapid (Magstim Co., Whitland, UK)
s vzduchem chlazenou osmičkovou cívkou o průměru 70 mm. U každého pacienta byl
standardním postupem změřen motorický práh (MP). Jako MP byla stanovena nejnižší
intenzita magnetického pole (v % maximálního výkonu přístroje) schopna vyvolat alespoň 5
odpovědí o velikosti ≥50 µV na deset po sobě jdoucích pulzů TMS na pravém abductor
pollicis brevis dle EMG přístroji (Neurosign 400). Jako místo aplikace byl byla zvolena oblast
levého TPC určená v souladu s předchozími studiemi (Hoffman et al., 2000, 2003) jako
polovina vzdálenosti mezi standardními body pro T3 a P3 EEG elektrody v mezinárodním 1020 systému. Pro zajištění stimulace identické oblasti v jednotlivých sezeních byly u každého
pacienta použity látkové čepice s označením místa stimulace a orientačních bodů,
které umožnily kontrolou polohy aplikace vůči anatomickým poměrům hlavy každého
pacienta (nasion, tragy, vertex). Parametry NF-rTMS byly následující: frekvence: 0,9Hz,
intenzita: 100%MP, 1080 pulzů na sezení v trvání 20 min, jedno sezení každý pracovní den,
celkem 10 sezení za 2 týdny, celkem 10800 pulzů během intervence. Cívka byla při aktivní
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stimulaci přiložena středem tangenciálně ke skalpu v bodě určeném postupem uvedeným výše
s rukojetí cívky orientovanou směrem dozadu a nahoru s 45˚ od horizontály.

PET vyšetření a analýza
Pacienti byli před vyšetření nalačno. Vyšetření probíhalo v tiché místnosti s tlumeným
osvětlením. Před vyšetřením byla pacientům cestou venózního katetru aplikovaná

18

FDG

v dávce 3 MBq/kg. Pacienti byli vyšetřování v klidu po dobu 30 minut za podmínek
definovaných jako náhodné epizodické tiché přemýšlení (Random Episodic Silent Thinking
(REST). Data byla získána na ECAT EXACT 922 (CTI/Siemens, Knoxville, TN) PET
skeneru. Snímání bylo provedeno transmisním skenerem (10min, ve 2D modu) pro korekci
absorbce záření. Následně byly snímány emisní skeny po dobu 15min v 3D modu.
Rekonstrukce dat proběhla podle OS-EM algoritmu (matice: 1,282, mozkový režim, 47 řezů,
zvětšení: 2, subsety: 16, iterace: 6, filter: 5 mm) v softwaru ECAT 7.2. Analýza získaných dat
byla

provedena

za

využití

softwaru

SPM99

(Statistical

Parametric

Mapping,

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) v prostředí Matlab (Mathworks, USA). PET skeny byly
normalizovány v standardizovaném stereotaktickém prostoru a “vyhlazeny” (smoothing) v
izotropickém Gausovském kornelu ke zvýšení poměru signálu vůči šumu (FWHM 12mm).
Celkové rozdíly v intenzitě byly korigovány pomocí proporcionálního škálování (celkový
průměr=50, práh pro analýzu=0.8) a celkový výpočet byl vyjádřen průměrnou hodnotou
voxelu. K určení vlivu rTMS na změny vychytávání
srovnání

každého

voxelu

(prostorová

jednotka

18

FDG byly použity párové t-testy pro

2x2x2mm)

s vytvořením

statistické

parametrické mapy t statistik – SPM(t) převedených do jednotkové normalizované hodnoty
SPM(z). Každá oblast byla definována v koordinátách Montrealského Neurologického institutu
(MNI) s uvedením počtu voxelů, ve kterých byl rozdíl signálu významný. Koordináty MNI
používané v programu SPM99 byly převedeny do koordinát Talairachových (Talairach a
Tournoux, 1988) pomocí programu mni2tal.m. Pomocí programu Talairach Daemon verze 1.1
(Lancaster et al., 2000) byly koordináty vyjádřeny pomocí odpovídajících Brodmannových
oblastí. Za významný výsledek byla považována p hodnota ≤0.001 (tkrit=4,02) na úrovni
voxelu za podmínky minimálně 10 signifikantních voxelů v klastu v oblasti, která byla předem
určena jako oblast zájmu (tempero-parietální přechod a propojené oblasti).
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EEG vyšetření a LORETA analýza
EEG data byla analyzována na podskupině 9 pacientů (5 mužů) průměrného věku 32,4±7,4 a
trvání onemocnění 104,3±52,7 měsíců. U 3 pacientů chybělo jedno z EEG vyšetření a proto
nemohli být zařazení do analýzy. Studie byla prováděna s použitím zesilovacího systému
BrainScope (fi Unimedis, Praha) s 19 elektrodami umístěnými dle mezinárodního systému
10-20 oproti referenční elektrodě umístněné mezi elektrodami Cz a Fz ve střední čáře.
Pacienti byli vyšetřování v klidovém bdělém stavu se zavřenýma očima v místnosti se
ztlumeným světlem. Bdělost byla během vyšetření kontrolována, pokud se na záznamu
objevily známky ospalosti, byli pacienti buzeni zvukovými podněty. Všechny signály byly
vzorkovány s frekvencí 250Hz a digitálně filtrovány v rozmezí 0,5-70Hz. Před vlastní
analýzou dat byly záznamy vizuálně zkontrolovány a úseky, které obsahovaly svalové a
pohybové artefakty, byly vyřazeny. Po přepočítání k průměrné referenci rovné průměru
signálu všech elektrod byla provedena spektrální analýza v alespoň šesti vyselektovaných 5
sekundových bezartefaktových úsecích z každého záznamu s rozdělením signálu do 7
frekvenčních pásem: delta (1,5-6Hz), theta (6,5-8Hz), alfa 1 (8,5-10Hz), alfa 2 (10,5-12 Hz),
beta 1 (12,5-18Hz), beta 2 (18,5-21Hz) a beta 3 (21,5-30Hz). Následně byly pomocí
LORETA softwaru vyhodnoceny intracerebrální distribuce proudových hustot elektrické
aktivity v 3-D prostoru. Lokalizace rozdílů v elektrické aktivitě byly analyzovány jako
„voxel-by-voxel“ párovým t-testem v LORETA obrazech, založené na log-transformovaných
hodnotách odhadnutých hustot elektrických proudů. K vizualizaci celkové distribuce rozdílu
po „voxel-by-voxel“ párovém srovnání byla vypočítána střední poloha „těžiště“ všech voxelů
s pozitivními a negativními t hodnotami pro každé frekvenční pásmo. Ke korekci
mnohočetného srovnávání byl použit neparametrický jednoprahový randomizačně-permutační
test. Celková nulová hypotéza o absenci aktivace kdekoliv v mozku byla odmítnuta, pokud
alespoň jedna t hodnota (tj. voxel, tmax) překročila kritický práh (tcrit) pro p=0,05, určeno 5000
permutacemi.

Statistické metody
Vzhledem odklonu od normálního rozložení u většiny získaných hodnot dle testů na
normalitu a malé velikosti souboru jsou výsledky prezentovány jako medián a mezikvartilové
rozpětí. Pro srovnání výsledků v posuzovacích stupnicích před a po intervenci rTMS byl
použit Friedmanův test (neparametrická analýza rozptylu pro opakovaná měření). Pokud byl
zjištěn signifikantní výsledek (p<0,05) byla provedena následná srovnání mezi měřeními při
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vstupu, po 1 a po 2 týdnech neparametrickými párovými t-testy (Wilcoxonův test) s korekcí
hladiny významnosti na mnohočetná srovnávání dle Bonferroniho (p≤0,016). Výpočty byly
provedeny ve programu Statistica 7.0 (StatSoft)

Výsledky
Klinický efekt rTMS
S výjimkou výskytu občasné a nevýrazné bolesti hlavy byla NF-rTMS dobře snášena.
Účinnost rTMS ve skupině 12 pacientů dle posuzovacích stupnic je shrnuta v tabulce 2A.
Signifikantní snížení psychopatologie dle AHRS, HCS a subškály PANSS pro pozitivní
příznaky se projevilo již po prvním týdnu intervence a po 2 týdnech zlepšení přetrvalo či se
dále zvýrazňovalo. Zlepšení v položce P3 (Halucinace) PANSS a v celkovém skóru PANSS
bylo zjištěno až po 2 týdnech. Rozdíl proti tomu nebyl zjištěn v subškále PANSS pro
negativní příznaky. Separátní analýza položek AHRS ukázala signifikantní snížení “hlasitosti
halucinací” po 1. týdnu a “úroveň nepohody kvůli halucinacím” při obou hodnoceních. Na
konci sledování bylo navíc zjištěno významné snížení skóru v položce „míra ovlivnění
pozornosti“.
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Tabulka 2A. Klinický efekt rTMS na psychopatologii dle PANSS, HCS a AHRS po 1. a 2.
týdnu intervence. Data jsou uváděna jako medián a mezikvartilové rozpětí.

Vstup

Po 1 týdnu

Po 2 týdnech

PANSS-P

17,5 (14,5-20,0)

14,5 (13,0-18,0)*

14,0 (13,0-16,0) *

PANSS-P3

4,5 (4,0-5,0)

4,0 (3,0-4,5)

3,0 (3,0-4,0)*

PANSS-N

20,0 (16,0-23,5)

20,0 (16,5-22,5)

10,0 (16,5-21,0)

PANSS-T

70,0 (60,5-85,0)

70,5 (58,5-77,5)

66,0 (58,0-70,0) *

10 (10-10)

7,5 (6,5-9,0) *

7,5 (4,5-9,5) *

25,0 (23,0-32,0)

21,0 (19,5-24,5)*

17,0 (14,0-23,0) *

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)

AHRS 4

2,0 (1,0-3,5)

1,5 (1,0-2,0)

2,0 (1,0-2,5)

AHRS 5

3,0 (3,0-4,0)

3,0 (2,5-3,5)

2,5 (1,5-3,0)

AHRS 6

5,0 (4,5-5,0)

4,0 (3,0-4,5)

3,0 (2,0-4,5)*

AHRS 7

4,0 (3,5-5,0)

3,0 (3,0-4,0)*

2,5 (1,5-3,5)*

HCS
AHRS celkově

Poznámky: AHRS – stupnice pro hodnocení sluchových halucinací (Auditory Hallucination Rating Scale);
AHRS 1: frekvence halucinací, AHRS 2: vnímaná skutečnost halucinací, AHRS 3: hlasitost halucinací, AHRS 4:
počet „hlasů“, AHRS 5: trvání halucinací, AHRS 6: míra ovlivnění pozornosti, AHRS 7: úroveň nepohody
spojené s halucinacemi, HCS – stupnice pro hodnocení změny halucinací (Hallucination Change Scale), PANSS
– škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie; PANSS-N – subškála negativních příznaků, PANSS-P –
subškála pozitivních příznaků,PANSS -P3 – položka pro hodnocení závažnosti halucinací,PANSS -T – celkový
skór,
*

signifikantní rozdíly v čase (p<0,05) dle Friedmanova testu pro opakovaná měření s následným Wilcoxonovým

párovým testem srovnání výsledků po 1. a 2. týdnu vůči vstupním hodnotám.
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Efekt rTMS na metabolismus mozku (PET)
Snížení vychytávání 18FDG po dvoutýdenní rTMS intervenci bylo zjištěno v oblastech kolem
místa aplikace, konkrétně v oblasti levého horního a dolního temporálního gyru a inzuly
(tabulka 2B). Snížení vychytávání bylo dále detekováno v levém cerebelu, cuneu a
hipokampu (obrázek 2A). Zvýšení vychytávání

18

FDG (tabulka 2B, obrázek 2A) bylo

nalezeno ve středním frontálním gyru s převahou změn vpravo a dále v oblasti kontralaterální
k místu stimulace, specificky v oblasti pravého temporálního a parietálního laloku.
Tabulka 2B: Srovnání změn ve vychytávání 18FDG dle PET po dvoutýdenní aplikaci 0,9Hz
rTMS ve srovnání před zahájením intervence.
Ke

Snížení

x

y

z

Hemisféra

Mozková oblast

BA

252

-46

14

-26

L

Superior Temporal Gyrus

38

/

-52

12

-16

L

Superior Temporal Gyrus

38

167

-22

-64

-24

L

Cerebellum-Hemisphere, Lobule 6

56

42

-20

-28

R

Inferior Temporal Gyrus

54

-50

-72

-32

L

Cerebellum-Hemisphere, Lobule 2

11

-30

-28

24

L

Insula

13

33

-12

-94

34

L

Cuneus

19

78

-32

-2

-40

L

Inferior Temporal Gyrus

20

/

-32

-10

-50

L

Inferior Temporal Gyrus

20

19

-28

-20

-6

L

Hippocampus

15

30

-10

-34

R

Uncus

35

32

20

64

R

Middle Frontal Gyrus

9

382

44

36

34

R

Middle Frontal Gyrus

9

/

38

16

30

R

Middle Frontal Gyrus

9

/

48

44

20

R

Middle Frontal Gyrus

46

79

-26

58

18

L

Middle Frontal Gyrus

10

237

38

42

-6

R

Middle Frontal Gyrus

47

36

46

-54

10

R

Superior Temporal Gyrus

39

10

16

-48

36

R

Precuneus

31

19

60

-50

36

R

Supramarginal Gyrus

40

20

vychytávání
18

FDG po

rTMS

Zvýšení

20

vychytávání
18

FDG po

rTMS

Poznámky: BA – Brodmannova area, Ke – počet signifikantních voxelů (tcrit=4,02, p ≤0.001) v klastru,
L – levá hemisféra, R – pravá hemisféra, xyz – koordináty v MNI prostoru pro každé maximum, / - ve
sloupci Ke označuje další maximum v klastru uvedeném o řádek výše.
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Obrázek 2B. Účinek nízkofrekvenční rTMS na mozkový metabolismus dle PET. A.
Nejvýraznější snížení vychytávání 18FDG bylo detekováno v levém horním temporálním gyru
a cerebelu. B. Zvýšení vychytávání 18FDG bylo zjištěno ve středním frontálním gyru
s převahou změn vpravo.

Poznámky: L – levá hemisféra, R – pravá hemisféra

Efekt rTMS v LORETA analýze
LORETA analýza v pásmu delta nalezla signifikantní zvýšení proudových hustot v předním
cingulu bilaterálně. V pásmech beta 1 a 3 bylo zjištěno snížení proudových hustot v oblasti
levého temporálního laloku. V pásmu beta 2 bylo detekováno zvýšení aktivity v oblasti
středního temporálního a dolního parietálního lobulu kontralaterálně ke straně stimulace.
Žádné signifikantní změny nebyly zjištěny v pásmech theta, alfa 1 a 2. Charakter, rozsah
změn a lokalizaci maxim pro jednotlivé frekvenční pásma zjištěné při LORETA analýze
ukazuje obrázek 2C.
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Obrázek 2C: Efekt rTMS na proudové hustoty měřené pomocí LORETA. Signál po rTMS
ukázal zvýšení v delta pásmu v předním cingulu bilaterálně (xyz = -3, -11, -6; BA 25). V beta
1 pásmu bylo zjištěno snížení aktivity v levém horním temporálním gyru (xyz = -52, -25, 8; BA
41) a levém gyrus fusiformis (xyz = -59, -32, -27, BA 20). Podobný pokles v proudových
hustotách v oblasti stimulace byl zjištěn v beta 3 pásmu, konkrétně v horním (xyz = -66, -25;
BA 22) a středním (xyz = -66, -25, -6; BA 21) temporálním gyru. V beta 2 pásmu bylo
nalezeno zvýšení aktivity v pravém středním temporálním gyru (xyz= 46, -39, 1; BA 22) a
pravém dolním parietálním gyru (xyz = 39, -32, 43; BA 40). Použity byly párové t-testy
s korigovaným p≤ 0.05.

Poznámky: BA – Brodmannova area, L – levá hemisféra, R – pravá hemisféra, xyz – koordináty v
MNI prostoru pro každé maximum
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Diskuze
Naše výsledky potvrzují, že nízkofrekvenční rTMS je účinná metoda v ovlivnění sluchových
halucinací. Zjištěné zmírnění závažnosti sluchových halucinací je ve shodě s většinou
předchozích studií s podobným parametry stimulace a délkou intervence (Hoffman et al.,
2003, 2005, Lee et al, 2005, Chibbaro et al., 2005, Jandl et al., 2006). S ohledem na otevřené
uspořádání studie však naše výsledky klinického hodnocení nelze brát jako důkaz stejné síly a
nelze pominout riziko systematické chyby (observační a selekční). Hlavním cílem naší studie
nicméně bylo posoudit změny na úrovní metabolismu a v elektrické aktivitě po rTMS
intervenci u halucinujících pacientů.
Zjištěné snížení vychytávání 18FDG v oblasti místa stimulace, tj. oblasti levého temporálního
laloku je ve shodě s předpokládaným inhibičním efektem nízkofrekvenční rTMS na mozkový
metabolismus (Speer et al., 2003) a současně s naší hypotézou. Klidový 18FDG PET primárně
reflektuje regionální obrat glutamátu na synaptické úrovni a poskytuje tak nepřímou zprávu o
mohutnosti synaptické aktivity. S ohledem na 1-3 denní odstup vyšetření od série rTMS lze
nálezy snížené aktivity v oblasti místa stimulace interpretovat jako důkaz o přetrvávajícím
lokálním inhibičním účinku rTMS, pravděpodobně mechanismem podobným dlouhodobé
depresi (LTD). Proti pozici cívky během stimulace bylo místo lokálního maxima snížení
aktivity zjištěno více rostrálně (přední část horního temporálního gyru, STG) a mediálně
(inzula). Podobný posun maxima změny metabolismu proti poloze cívky je referován i ve
studii s aplikací 1Hz rTMS nad levým PFC (Speer et al., 2003). Oblast předního STG je
spojena s nižšími stupni informačního procesingu sluchového vjemu (Engelien et al., 2001).
Inhibice aktivity této oblasti tak lze spojit s pozorováním na klinické úrovni, kdy zlepšení
sluchových halucinací se projevilo především v kvalitách s menším stupněm komplexnosti,
jako je např. hlasitost halucinací. Dalšími oblastmi, ve kterých byl zjištěn pokles vychytávání
18

FDG, byly hipokampus a cerebelum. Změny v aktivitě hipokampu lze vysvětlit propojením

s temporálním kortexem, v případě mozečku však přímé propojení se stimulovanou oblastí
dosud potvrzeno nebylo. Mozeček však nebyl mezi oblastmi zahrnutými v a priori hypotézách
a proto při použité nekorigované hladině významnosti (p<0,001) může jít o nález falešně
pozitivní nebo o zprostředkované ovlivnění aktivity cestou projekcí z prefronálních oblastí.
Příčiny zvýšení vychytávání

18

FDG v oblasti středního frontálního gyru bilaterálně a pravém

temporoparietálním přechodu při inhibici metabolismu v místě aplikace NF-rTMS jsou méně
jasné. Podobný nález zvýšení perfuze (H215O PET) v oblastech propojených s prefrontálním
kortexem, kde došlo po aplikaci 1Hz rTMS ke snížení perfuze, konstatuje předchozí studie se
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zdravými dobrovolníky (Speer et al., 2003). Autoři spekulují o možném vlivu projekcí z místa
aplikace rTMS, které preferenčně končí na inhibičních interneuronech v místě detekovaného
nárůstu aktivity. Podobně i v našem případě lze uvažovat, že primární změny indukované
rTMS v levém temporálním kortexu způsobí nárůst aktivity prefrontálně cestou dlouhých
intrahemisferálních fascikulů. Zvýšení metabolických parametrů frontálně nabízí dále úvahu,
že by rTMS aplikovaná temporálně mohla zmírnit známky „hypofrontality“, často
popisovaného jevu při klidových a aktivačních zobrazovacích vyšetřeních pacientů se
schizofrenií (Andreasen et al., 1992, Lahti et al., 2001). Podobně lze vysvětlit i nález zvýšení
metabolismu kontralaterálně k místu stimulace. Jiným vysvětlením může kompenzatorní
zvýšení metabolismu cestou transkalozních drah. Některé zobrazovací studie zkoumající efekt
NF-rTMS na metabolické a perfuzní parametry nacházejí podobný jev (Nahas et al., 2001),
jiné nacházejí ovlivnění aktivity bilaterálně, ale ve stejném směru (Knoch et al., 2006).
Výsledky LORETA analýzy ukazují na snížení elektrické aktivity (proudových hustot)
korových oblastí v místě aplikace v pásmu beta 1 a 3 a zvýšení aktivity kontralaterálně
k místu aplikace v pásmu beta 2. Tento hlavní nález je lokalizací i základním charakterem
změn analogický k výsledkům analýzy PET vyšetření. Současně jsou tyto nálezy i ve shodě se
studií hodnotící nálezy souběžného PET a LORETA vyšetření, kde aktivita v pásmech beta 1
a beta 3 pozitivně korelovala s úrovní regionálního metabolismu, zatímco beta 2 korelovala
negativně (Oakes et al., 2004). Beta pásmo obecně reflektuje excitační aktivitu kortexu,
nicméně in vitro experimenty ukazují, že zvýšení beta aktivity může odrážet jak zvýšení
excitační aktivity, tak i zvýšení aktivace GABAA receptorů (Whittington et al., 2000).
Analýza vztahu polymorfismů genu pro GABAA receptor a beta frekvencí EEG záznamu
ukazuje na nejsilnější vazbu k pásmu beta 2 (Porjesz et al., 2002). Nárůst aktivity v beta 2
pásmu v oblasti pravého TPC tak může reprezentovat zvýšení aktivity lokálních inhibičního
okruhů (interneuronů) cestou snížení působení transkalozních projekcí z místa aplikace
rTMS. Zvýšení proudových hustot v pásmu delta v předním cingulu pravděpodobně odráží
nárůst inhibičních procesů v této oblasti. Zvýšená aktivita v této oblasti u pacientů
s pozitivními příznaky byla konstatována v metaanalýze nálezů zobrazovacích studií
(Davidson and Heinrichs, 2003) a zvýšení aktivity v delta pásmu může odrážet její
normalizaci. Absence nálezu v této oblasti při PET vyšetření lze vysvětlit podstatně vyšší
časovou rozlišovací schopností EEG a také zjištěním, že delta aktivita korespondovala s PET
vyšetřením podstatně hůře než beta aktivita (Oakes et al., 2004).
Naše nálezy potvrzují předpokládané změny (snížení) v elektrické a metabolické aktivitě
v místě aplikace rTMS a současně změny aktivity v projekčních oblastech (hipokampus,
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prefrontální kortex a temporální kortex kontralaterálně k místu stimulace) přetrvávající
s odstupem od ukončení dvoutýdenní série rTMS a jsou dalším, byť nepřímým, důkazem o
indukci neuroplastických změn lokálně i v propojených oblastech. Tyto změny pak mohou
být podkladem pro změny na klinické úrovni, tj. zmírnění sluchových halucinací. Naše studie
je navíc první, která zkoumala vliv série rTMS u pacientů se sluchovými halucinacemi
souběžně dvěma různými zobrazovacími metodami, které na různých úrovních došly
ke komplementárním nálezům. Omezením naší studie však zůstává skutečnost, že jsme
s ohledem na velikost souboru analyzovali data od všech pacientů souhrnně, namísto srovnání
respondérů a nonrespondérů na rTMS či korelování změn psychopatologie a změn aktivity
v určité oblasti mozku, které by přineslo silnější oporu pro naše předpoklady.

Závěr
Naše nálezy potvrzují, že nízkofrekvenční rTMS účinně snižuje závažnost sluchových
halucinací u pacientů se schizofrenií a současně potvrzují předpoklad, že je tento klinických
efekt spojen se snížením metabolismu a elektrické aktivity v místě aplikace a dalšími
změnami aktivity ve smyslu plus i minus v oblastech s místem stimulace propojeným. Dále
jsme nalezli dobrou shodu v lokalizaci i charakteru změn navozených rTMS detekovaných
dvěma odlišnými zobrazovacími metodami (PET a LORETA).

Hypotézy:
1. H0 Úroveň závažnosti sluchových halucinací (hodnoceno dle posuzovacích stupnic
AHRS, HCS a PANSS-P) po 2 týdnech s NF-rTMS se nezmění – zamítnuta
Úroveň závažnosti sluchových halucinací se po 2 týdenní intervenci signifikantně zmírnila
dle stupnic AHRS, HCS i subškály PANSS pro pozitivní příznaky
2. H0 LORETA analýza nenalezne žádné signifikantní změny v distribuci proudových
hustot po 2 týdnech s NF-rTMS – zamítnuta
LORETA analýza nalezla signifikantní zvýšení proudových hustot v pásmu delta
v předním cingulu bilaterálně a v pásmu beta 2 v oblasti středního temporálního a dolního
parietálního lobulu kontralaterálně ke straně stimulace. Snížení proudových hustot bylo
zjištěno v pásmech beta 1 a 3 snížení v oblasti levého temporálního laloku.
3. H0

Analýza PET vyšetření nenalezne žádné signifikantní změny v regionálním

vychytávání 18FDG po 2 týdnech s NF-rTMS – zamítnuta
Po dvoutýdenní NF-rTMS bylo zjištěno snížení vychytávání

18

FDG v oblastech kolem

místa aplikace, konkrétně v oblasti levého horního a dolního temporálního gyru a inzuly a
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dále v levém cerebelu, cuneu a hipokampu. Zvýšení vychytávání

18

FDG bylo nalezeno

ve středním frontálním gyru vpravo a dále v oblasti kontralaterální k místu stimulace.
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Studie 3
Randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní, placebo stimulací kontrolovaná studie
hodnotící klinický a elektrofyziologický efekt nízkofrekvenční rTMS v ovlivnění
sluchových halucinací u pacientů s diagnózou schizofrenie.
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Souhrn
Stále více klinických studií naznačuje, že nízkofrekvenční repetetivní transkraniální
magnetická stimulace (rTMS) cílená na levý temporoparietální kortex (TPC) by mohla
představovat účinnou strategií v léčbě sluchových halucinací (SH) u pacientů, kteří
neodpovídají

na

léčbu

antipsychotiky.

Existuje

nicméně

jen

málo

informací

o

elektrofyziologickém efektu na regionální funkční aktivitu související s rTMS intervencí
v této indikaci. 19 pacientů s diagnózou schizofrenie a farmakorezistentními SH bylo
randomizováno k aktivní (n=10) nebo falešné (n=9) rTMS. Nízkofrekvenční rTMS (0,9Hz,
100%MP, 1200 stimulů na sezení) byla aplikována nad levý TPC po 10 dnů. Při falešné
stimulaci byla cívka odkloněna o 90°. EEG záznam byl pořízen v období do 3 dnů před
zahájením rTMS intervence a do 3 dnů po jejím ukončení. Lokalizace rozdílů v elektrické
aktivitě (proudových hustot) byla určena pomocí párového srovnání t testy pro každý voxel v
LORETA (low resolution brain electromagnetic tomography) obrazech. Klinický efekt byl
hodnocen standardními posuzovacími stupnicemi pro schizofrenii (PANSS) a specificky pro
sluchové halucinace (AHRS, Auditory Hallucination Rating Scale) zalepenými hodnotiteli.
Po dvoutýdenní intervenci došlo k signifikantnímu zlepšení SH dle AHRS v aktivní skupině v
porovnání se skupinou s falešnou stimulací (medián poklesu: 40% vs. 12%, p=0,01).
LORETA analýza ukázala snížení proudových hustot v pásmech alfa 2, beta 1 a beta 2 v
levém frontálním, temporálním a parietálním laloku pouze u aktivní skupiny. U skupiny s
falešnou stimulací nebyly žádné změny zjištěny. Aplikace aktivní rTMS na rozdíl od falešné
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rTMS byla spojena se zmírněním sluchových halucinací a byla spojena s poklesem aktivity v
rychlejších pásmech v oblasti levé hemisféry.
Klíčová slova: nízkofrekvenční rTMS, schizofrenie, sluchové halucinace, EEG, LORETA

Summary
A growing body of evidences indicates that low-frequency repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) directed to the left temporo-parietal region might be a effective treatment
for auditory hallucinations (AHs) in patients who do not respond to antipsychotic medication.
However, little is known about the electrophysiological effect on regional functional activity
subsequent to the rTMS treatment. Nineteen schizophrenic patients with antipsychoticresistant AHs were randomized to either active (n=10) or sham (n=9) rTMS. Low-frequency
rTMS (0,9Hz, 100% MT, 1200 stimuli per session) was administered over the left temporoparietal region for ten days. In case of sham rTMS a coil was tilted at 90°. EEG data were
recorded within tree days before and after rTMS treatment. The localization of the differences
in electrical activity (current density) was assessed by voxel-by-voxel paired t-tests of the low
resolution brain electromagnetic tomography (LORETA) images. The clinical effect was
assessed by the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) and the Auditory
Hallucination Rating Scale (AHRS) by a rater blind to the treatment condition. After two
weeks of treatment, AHRS scores were significantly improved for patients receiving active
rTMS compared to the sham group (median reduction: 40% vs. 12%; p=0.01). LORETA
analysis revealed an decrease of current densities in alpha 2, beta 1 and beta 2 bands in the left
frontal, temporal and parietal lobes in case of active group. No significant differences in
electrical activity were observed in sham group. Active rTMS but not sham stimulation
attenuated an auditory hallucinations and was associated with an decrease activity in faster
bands on the left hemisphere.
Key words: low-frequency rTMS, schizophrenia, auditory hallucinations, EEG, LORETA

Úvod a hypotézy
Sluchové halucinace patří k charakteristickým příznakům schizofrenie, které se v průběhu
onemocnění objeví až u 75% pacientů (Nayani and David, 1996) a u podstatné části se
objevují v chronické formě špatně reagující na antipsychotickou léčbu. Poslední dobou roste
počet studií, které naznačují, že by repetetivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS)
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mohla být účinnou léčebnou strategií u části těchto pacientů. Poprvé publikoval úspěšnou
intervenci s 1Hz rTMS Hoffman a kol. (2000) a řada následujících studií účinnost rTMS v
léčbě sluchových halucinací potvrdila. Dvě recentní metaanalýzy (Aleman et al., 2007; Freitas
et al., 2009) potvrzují superioritu nízkofrekvenční rTMS (NF-rTMS) směřované na temporoparietální oblast (TPC) nad placebo stimulací (standardizovaný rozdíl Cohenovo d=0,76 resp.
1,04). Výsledky navíc ukazují, že efekt byl pozorován specificky u sluchových halucinací a
nikoliv u jiných pozitivních příznaků.
Patofyziologický mechanismy působení NF-rTMS v oblasti TPC není plně objasněno. Na
základě neurozobrazovacích metod se za klíčové oblasti v genezi sluchových halucinací
považují odchylky v aktivitě oblastí spojených s recepcí řeči (např. gyrus temporalis
superior), produkcí řeči (např. gyrus frontalis inferior) a jejím monitorováním (přední
cingulum) Hyperaktivace horního temporálního gyru (STG) a Heshlova gyru, především na
levé straně, jsou nečastějšími nálezy funkčních zobrazovacích vyšetření v průběhu prožitku
SH (přehledu Allen et al, 2008). Méně často byly SH spojeny s změnou aktivity jiných
oblastí, jako jsou Brocovo centrum, přední cingulum, bazální ganglia a oblasti středního a
předního temporálního laloku (Allen et al., 2008).
NF-rTMS (1Hz) v trvání 15-20min vedla k přetrvávající redukci kortikální excitability v
oblasti stimulace (Chen et al. 1997; Boroojerdi et al. 2000), pravděpodobně mechanismem
podobným dlouhodobé depresi (LTD) (Hoogendam et al, 2010). NF-rTMS cílená na
hyperaktivní korovou oblast, u které se předpokládá spojitost se SH, a prováděná po
dostatečně dlouhou dobu by tyto odchylky mohla upravit a souběžně zmírnit sluchové
halucinace. Pro tuto hypotézu však dosud existuje jen málo důkazů.
V naší předchozí otevřené studii jsme použili pozitronovou emisní tomografii (18FDG PET) a
elektromagnetickou tomografii s malým rozlišením (low resolution electromagnetic
tomography, LORETA) u 12 pacientů se SH před a po dvoutýdenní intervenci s NF-rTMS
nad levým TPC. Zjistili jsme pokles vychytávání

18

FDG v oblasti levého STG a okolních

oblastech a zvýšení vychytávání kontralaterálně a současně snížení proudových hustot
elektrické aktivity dle LORETA analýzy v pásmech beta 1 a beta 3 v oblasti levého
temporálního laloku a zvýšení v pásmu beta 2 kontralaterálně

(Horacek et al., 2007).

Předchozí kazuistika pacienta se rezistentními SH popisuje zvýšení aktivity v oblasti levého
sluchového kortexu na skenech 18FDG PET před rTMS intervencí a snížení této hyperaktivity
po 2 a 5 týdnech rTMS souběžně se zmírněním SH (Langguth et al., 2006). Jandl a kol.
(2006) proti tomu žádné významné změny při EEG spektrální analýze u pacientů se SH po
týdnu rTMS nezjistili. Jiný přístup byl zvolen ve studii se 3 pacienty se SH vyšetřenými
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funkční magnetickou rezonancí (fMRI) během úkolu produkce slov před a po léčbě rTMS. Na
konci studie byla zjištěna normalizace aktivity v oblastech spojených s úkolem tvorby slov
včetně oblastí spojených s řečovým procesingem zahrnující i levý TPC (Fitzgerald et al,
2007). Nedávno Vercammen a kol. (2010) po úspěšné aplikaci 1Hz rTMS nad levým TPC u
pacientů se SH detekovali zvýšení konektivity mezi oblastí temporo-parietálního přechodu a
pravou inzulou při klidovém vyšetření fMRI.
Abychom potvrdili předpoklad, že NF-rTMS zmírňuje SH cestou potlačení či modulace
aktivity v oblasti levého TPC, provedli jsme randomizovanou, paralelní, falešnou stimulací
kontrolovanou studii s LORETA zaměřenou na detekci elektrofyziologických změn
v regionální funkční aktivitě navozených rTMS.
LORETA (Pascual-Marqui et al, 1994, 2002a), a nověji standardizovaná LORETA
(sLORETA) (Pascual-Marqui, 2002b), je na EEG signálu založená zobrazovací metoda, která
stanovuje

distribuci

aktuální

neuronální

elektrické

aktivity

(proudové

hustoty)

v trojrozměrném prostoru, limitované na oblast šedé hmoty a hipokampu. Prostorové
objemové jednotky (voxely), ve kterých je distribuce proudových hustot počítána, jsou
definované

za

použití

standardizovaného

Talairachova

atlasu

a

digitálního

pravděpodobnostního atlasu mozku (MNI, Brain imaging center, Montreal Neurologic
Institute). Při splnění a priori definovaných podmínek stanovuje LORETA proudové hustoty
v 3D prostoru mozku (2394 voxelů) s prostorovým rozlišením 7mm. sLORETA proti tomu
poskytuje vyšší rozlišení (6239 voxelů, prostorové rozlišení 5mm) a minimalizaci chyby
lokalizace zdroje signálu. LORETA se jeví jako vhodný a dostupný nástroj k hodnocení
elektrické aktivity u řady duševních poruch a změn aktivity spojené s terapeutickými
intervencemi, včetně rTMS. LORETA analýza EEG záznamu pacientů se schizofrenií
a refrakterními SH při srovnání s pacienty bez SH ukázala signifikantní zvýšení proudových
hustot v pásmu beta 1 a beta 2 v oblasti řečových center v levé hemisféře (Lee et al, 2006).
V naší studii jsme předpokládali, že aktivní rTMS bude účinnější v potlačení závažnosti
sluchových halucinací v porovnání s falešnou stimulací a současně, že snížení závažnosti SH
ve skupině s aktivní rTMS bude spojeno s poklesem elektrické aktivity (proudových hustot)
v rychlejších frekvenčních pásmech (beta) v oblasti místa aplikace rTMS.

Hypotézy:
1. H0 Úroveň závažnosti sluchových halucinací (hodnoceno dle posuzovacích stupnic
PANSS-P a AHRS) se na konci aktivní části (týden 2) nebude mezi skupinami
s aktivní a falešnou rTMS lišit.
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2. H0 Ve skupině s aktivní rTMS nebude zjištěna žádná signifikantní změna v distribuci
proudových hustot na základě LORETA analýzy po ukončení intervence ve srovnání
se stavem před intervencí
3. H0 Ve skupině s placebo rTMS nebude zjištěna žádná signifikantní změna v distribuci
proudových hustot na základě LORETA analýzy po ukončení intervence ve srovnání
se stavem před intervencí

Metodika
Subjekty
Do studie bylo zařazeno 19 pacientů (8 žen) průměrného věku 33,7±9,3 let s diagnózou
schizofrenie dle DSM-IV (APA, 1994) a průměrnou délkou trvání onemocnění 101,2±45,8
měsíců. Všichni pacienti byli praváci. Diagnóza byla potvrzena klinickým interview
zkušeným

psychiatrem.

Hlavním

zařazovacím

kritériem

byla

přítomnost

farmakorezistentních sluchových halucinací přítomných alespoň 5krát denně v průběhu
posledního měsíce. Rezistence k předchozí léčbě byla definována jako nedostatečná odpověď
na alespoň dva předchozí léčebné pokusy s alespoň jedním typickým a jedním atypickým
antipsychotikem podávaným v dostatečné dávce po přiměřenou dobu (alespoň 8 týdnů).
Všichni pacienti byli na stabilní antipsychotické léčbě minimálně 6 týdny před vstupem do
studie a dále po celou dobu léčebné periody s rTMS až do 2. EEG vyšetření. U všech pacientů
bylo provedeno standardní tělesné vyšetření, vyšetřena základní biochemie a toxikologie,
EEG a EKG a odebrána anamnéza k vyloučení somatických, především neurologických
onemocnění a dále vyloučení aktivní závislosti, vyjma závislosti na nikotinu, v období 3
měsíců před vstupem do studie. Studie byla prováděna v souladu s poslední verzí Helsinské
Deklarace, všichni pacienti byli informováni o celém průběhu experimentu a podepsali
informovaný souhlas schválený lokální etickou komisí.

Uspořádání studie a hodnocení klinického efektu
Studie byla koncipovaná jako dvoutýdenní, randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní, falešnou
stimulací kontrolovaná, s EEG vyšetřením na začátku a konci studie k následné LORETA
analýze.
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Postupně zařazovaní pacienti byli náhodně přiřazeni (bloková randomizace) k aktivní nebo
k falešné intervenci. V období 3 dnů před prvním a 3 dnů po posledním rTMS podstoupili
pacienti EEG vyšetření (obrázek 3A).
Závažnost psychopatologie byla hodnocena při vstupu do studie a dále po 1 a 2 týdnech
aplikace rTMS posuzovacími stupnicemi PANSS (the Positive and Negative Syndrome Scale,
Kay et al., 1987), zavedené 30 položkové stupnice hodnotící pozitivní, negativní a všeobecné
příznaky schizofrenie a AHRS (Auditory Hallucination Rating Scale, Hoffman et al., 2003).
AHRS je 7 položková stupnice, která hodnotí různé charakteristiky sluchových halucinací
(AHRS 1: frekvence halucinací, AHRS 2: vnímaná skutečnost halucinací, AHRS 3: hlasitost
halucinací, AHRS 4: počet „hlasů“, AHRS 5: trvání halucinací, AHRS 6: míra ovlivnění
pozornosti, AHRS 7: úroveň nepohody spojené s halucinacemi). Pacienti, hodnotitelé
psychopatologie a hodnotitelé EEG záznamu byli zaslepení, pouze pracovník provádějící
rTMS znal skupinovou příslušnost pacientů.

Obrázek 3A. Uspořádání studie

AHRS – stupnice pro hodnocení sluchových halucinací, EEG – elektroencefalografické vyšetření,
PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie

Parametry rTMS
Ve studii byl použit stimulátor Magstim Super Rapid (Magstim Co., Whitland, UK)
s vzduchem chlazenou osmičkovou cívkou o průměru 70 mm. U každého pacienta byl
standardním postupem změřen motorický práh (MP). Jako MP byla stanovena nejnižší
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intenzita magnetického pole (v % maximálního výkonu přístroje) schopna vyvolat alespoň 5
odpovědí o velikosti ≥50 µV na deset po sobě jdoucích pulzů TMS na pravém abductor
pollicis brevis dle EMG přístroji (Neurosign 400). Jako místo aplikace byla zvolena oblast
levého TPC definovaná v souladu s předchozími studiemi (Hoffman et al., 2000, 2003) jako
polovina vzdálenosti mezi standardními body pro T3 a P3 EEG elektrody v mezinárodním 1020 systému. Pro zajištění stimulace identické oblasti v jednotlivých sezeních byly u každého
pacienta používány látkové čepice s vyznačeným místem stimulace a dále orientačními body
pro kontrolou polohy čepice vůči anatomickým poměrům hlavy každého pacienta (nasion,
tragy, vertex). Parametry NF-rTMS byly následující: frekvence: 0,9Hz, intenzita: 100%MP,
1200 pulzů na sezení v trvání 22 min, jedno sezení každý pracovní den, celkem 10 sezení za 2
týdny, celkem 12000 pulzů během intervence. Cívka byla při aktivní stimulaci přiložena
středem tangenciálně ke skalpu v bodě určeném postupem uvedeným výše s rukojetí cívky
orientovanou směrem dozadu a nahoru s 45˚ od horizontály. Při placebo (falešné) rTMS byly
použité parametry identické, pouze cívka byla k místu aplikace přiložena jedním křídlem a
odkloněna o 90˚ (viz obr.x).

EEG vyšetření a LORETA analýza
EEG vyšetření proběhlo v období 3 dnů před první aplikaci rTMS a do 3 dnů po posledním
rTMS. 19 povrchových elektrod bylo umístněno dle mezinárodního 10/20 systému, oproti
referenční elektrodě umístněné mezi elektrodami Cz a Fz ve střední čáře. Použit byl 21kanálový zesilovací systém BrainScope

(Unimedis, Praha). Pacienti byli vyšetřování

v klidovém bdělém stavu se zavřenými oči v místnosti se ztlumeným světlem. Bdělost byla
během vyšetření kontrolována, pokud se na záznamu objevily známky ospalosti, byli pacienti
buzeni zvukovými podněty. Všechny signály byly vzorkovány s frekvencí 250Hz a digitálně
filtrovány v rozmezí 0,5-70Hz. Před vlastní analýzou dat byly záznamy zkontrolovány
vizuálně a programem Neuroguide a úseky, které obsahovaly svalové a pohybové artefakty,
byly vyřazeny. Po přepočítání k průměrné referenci rovné průměru signálu všech elektrod
byla provedena spektrální analýza pro 60s bezartefaktové úseky z každého záznamu s filtrací
signálu do 7 frekvenčních pásem: delta (1,5-6Hz), theta (6,5-8Hz), alfa 1 (8,5-10Hz), alfa 2
(10,5-12 Hz), beta 1 (12,5-18Hz), beta 2 (18,5-21Hz) a beta 3 (21,5-30Hz).
Následně

byly

pomocí

Key

Institute

sLORETA

http://www.unizh.ch/keyinst/NewLORETA/LORETA01.htm

softwaru
vyhodnoceny

dostupném

na

intracerebrální

distribuce proudových hustot elektrické aktivity v 3-D prostoru. V tomto provedení jsou
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proudové hustoty mapovány pro 6239 voxelů kortexu s 5mm rozlišením pokrývající celý
neokortex a hipokampus. Lokalizace rozdílů v elektrické aktivitě byly analyzovány jako
„voxel-by-voxel“ párovým t-testem v LORETA obrazech, založené na log-transformovaných
hodnotách odhadnutých hustot elektrických proudů. K vizualizaci celkové distribuce rozdílu
po „voxel-by-voxel“ párovém srovnání byla vypočítána střední poloha „těžiště“ všech voxelů
s pozitivními a negativními t hodnotami pro každé frekvenční pásmo. Ke korekci
mnohočetného srovnávání byl použit neparametrický jednoprahový randomizačně-permutační
test. Celková nulová hypotéza o absenci aktivace kdekoliv v mozku byla odmítnuta, pokud
alespoň jedna t hodnota (tj. voxel, tmax) překročila kritický práh (tcrit) pro p=0,05, určeno 5000
permutacemi. K určení signifikantně nadprahových oblastí byl na základě binominálního
testu za minimální počet signifikantních voxelů v jednotlivých pásmech stanovena hodnota
341 voxelů z 6239.

Statistické metody
Vzhledem k ordinálnímu charakteru dat psychometrických stupnic, malému souboru pacientů
a skutečnosti, že i většina demografických a klinických dat neměla normální rozdělení, byly k
popisu souboru použity medián a mezikvartilové rozpětí (IQR) a pro vnitro- a meziskupinové
srovnání neparametrické testy. Mann-Whitneyho U test and Fisherův test byly použity k
srovnání vstupních klinických dat mezi skupinami. Změny v posuzovacích stupnicích
(PANSS a AHRS) v průběhu studie byly pro každou skupinu separátně analyzovány
Friedmanovým testem pro opakovaná měření (neparametrická analýza rozptylu pro
opakovaná měření). Pokud byl výsledek signifikantní i následnými párovými srovnáními
(Wilcoxonův test s korekcí p hodnoty na počet srovnání). Mann-Whitneyho U test byl použit
pro meziskupinové srovnání procentuální změny v posuzovacích stupnicích PANSS a AHRS
((vstupní skór – finální skór)/ vstupní skór)*100). Odpověď na intervenci byla definovaná
jako redukce v stupnici AHRS ≥ 30% a respondéři v obou skupinách byli srovnání
Fisherovým testem. Hladina významnosti byla stanovena na 0,05 vyjma post hoc testů, kde
bylo po korekci snížena na 0,016. Všechny analýzy byly provedeny v programu Statistica
verze 9.0 (StatSoft).

Výsledky
19 pacientů bylo po vstupu do studie randomizováno, 10 pacientů k aktivní rTMS a 9 k
falešné rTMS. Nezjistili jsme žádný významný rozdíl mezi skupinami ve věku, zastoupení
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pohlaví, délce onemocnění, počtu předchozích hospitalizací, dávce antipsychotik vyjádřených
v chlorpromazinovém ekvivalentu, stejně tak se skupiny nelišily v podílu pacientů užívajících
klozapin, antiepileptika a benzodiazepiny. Podobně nebyl zjištěn rozdíl ani ve vstupní
psychopatologii dle stupnic PANSS a AHRS (tabulka 3A) 18 pacientů dokončilo celý studijní
protokol včetně obou vyšetření EEG a byli zařazeni do finální analýzy. Jedna pacientka ze
studie odstoupila po 2. rTMS sezení pro subjektivní nepohodu. Jinak nebyly zaznamenány
žádné výraznější nežádoucí účinky intervence.

Tabulka 3A. Srovnání základních demografických a klinických charakteristik skupin s aktivní
a falešnou rTMS. Data jsou uváděna jako medián a (mezikvartilové rozpětí, IQR) nebo jako
počet případů
Aktivní rTMS (n=10)

Falešná rTMS (n=9)

p hodnota

31 (27 - 42)

34 (28 - 41)

n.s.1

5/5

3/6

n.s.2

60 (24 - 120)

120 (86 - 156)

0.131

3 (2 – 6)

2 (1 - 4)

n.s.1

400 (350 - 550)

650 (400 - 1050)

n.s.1

CLZ

2/8

3/6

n.s.2

AE (Ano/Ne)

2/8

1/8

n.s.2

BZD (Ano/Ne)

3/7

3/6

n.s.2

PANSS-P

19 (15 - 21)

20 (18 - 23)

n.s.1

PANSS-N

21 (17 - 27)

22 (17 - 23)

n.s.1

PANSS-T

73 (61 - 93)

83 (68 - 88)

n.s.1

25.5 (24 - 33)

27 (20 - 29)

n.s.1

Věk v letech
Pohlaví (Ž/M)
Trvání schizofrenie v měsících
Počet hospitalizací
CPZ ekvivalent3 v mg

AHRS

Poznámky: AE – antiepileptika, AHRS – stupnice pro hodnocení sluchových halucinací (Auditory Hallucination
Rating Scale), BZD – benzodiazepiny, CLZ – klozapin, CPZ ekvivalent – chlorpromazinový ekvivalent, n.s. –
nesignifikantní výsledek, PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie; PANSS-N – subškála
negativních příznaků, PANSS -P – subškála pozitivních příznaků, závažnosti halucinací,PANSS -T – celkový skór
1

Mann-Whitneyho U test, 2Fisherův test,

3

chlorpromazinový ekvivalent pro atypická antipsychotika byl určen

dle Woods, 2003.
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Klinický efekt rTMS
Na konci dvoutýdenní studie jsme ve skupině s aktivní rTMS zjistili signifikantní redukci
závažnosti sluchových halucinací dle stupnice AHRS (medián 40,0%; IQR 28,0 – 91,7%;
Friedmannova ANOVA: χ2 =13,03, s.v. = 2, p=0,001). Stejná analýza u skupiny s falešnou
rTMS signifikantní redukci v AHRS nezjistila (medián 12,0%; IQR 3,6 – 26,3%;
Friedmannova ANOVA: χ2 =3,81, s.v. = 2, p=0,15). Následná post hoc analýza pro aktivní
skupinu ukázala významnou redukci skóru jak po 1. týdnu (Z=2,50, p=0,013), tak na konci
studie (Z=2,80, p=0,005). Meziskupinové srovnání procentuální redukce skóru v AHRS bylo
také signifikantní (Z=2,38, p=0,014) (tabulka 3B, obrázek 3B). Subanalýza jednotlivých
položek AHRS ukázala v mezikupinovém srovnání rozdíl pouze v položce 3 (“hlasitost
halucinací”) (Z=2.08, p=0.04) ve prospěch aktivní skupiny. 6 z devíti pacientů v aktivní
skupině bylo hodnoceno jako respondéři (≥30% redukce v AHRS), proti jednomu pacientů ve
skupině s falešnou stimulací (p=0,05). Také při srovnání změny subškály PANSS-P jsme
nalezli signifikantní pokles pouze v aktivní skupině (aktivní rTMS: medián 19,0%, IQR 13,3
– 25,0%; Friedmannova ANOVA: χ2 =13,27, s.v.= 2, p=0,001 vs. falešná rTMS: medián
13,7%, IQR 0,0 – 18,2%; χ2 =2,91, s.v. = 2, p=0,23). Signifikantní změna skóru PANSS-P
byla zjištěna pouze po 2.týdnu intervence (Z=2,52, p=0,012) a meziskupinové srovnání
procentuální změny skóru v průběhu studie rozdíl nenašlo (Z=1,06, p=0,30)(obrázek 3C).
Celkový skór PANSS ani subškály PANSS-N neukazoval významnou změnu jak v průběhu
studie, tak při meziskupinové srovnání (tabulka 3B).
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Tabulka 3B. Změna psychopatologie dle stupnic PANSS a AHRS po aktivní a falešné rTMS.
Výsledky jsou prezentovány jako medián a (interkvartilové rozpětí).

PANSS P

PANSS N

PANSS T

AHRS

Aktivní rTMS (n=9)

Falešná rTMS (n=9)

Vstup

19 (15 – 21)

20 (17 - 22)

Týden 1

15.5 (13 – 18)

18 (13 - 21)

Týden 2

15 (14 - 16) *

17 (14 - 17)

Vstup

21 (17 - 27)

22 (18 - 23)

Týden 1

19.5 (18 – 22)

21 (13 - 23)

Týden 2

19.5 (19 - 21)

18 (14 - 19)

Vstup

73 (61 - 93)

83 (68 - 88)

Týden 1

68 (62 - 72)

81 (56 - 88)

Týden 2

65 (58 - 72)

72 (55 - 78)

Vstup

25 (24 - 33)

27 (20 - 29)

Týden 1

20 (19 - 24) *

22 (18 - 24)

Týden 2

17 (2 - 18) *†

22 (17 - 23)†

Poznámky: AHRS – stupnice pro hodnocení sluchových halucinací (Auditory Hallucination Rating Scale),
PANSS – škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie; PANSS-N – subškála negativních příznaků,
PANSS-P – subškála pozitivních příznaků, závažnosti halucinací, PANSS-T – celkový skór
* označuje signifikantní rozdíl uvnitř skupiny mezi vstupem do studie a týdnem 1 a týdnem 2 (Friedmanův test
pro opakovaná měření s následnými párovými srovnáními Wicoxonovým testem s korekcí hladiny významnosti
pro mnohočetná srovnání, p≤0,016)
† označuje signifikantní rozdíl mezi skupinami v procentuální změně skóru před léčbou proti hodnotám po léčbě
(Mann-Whitneyho U test).
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Obrázek 3B. Změna závažnosti sluchových halucinací po 1 a 2 týdnech studie pro aktivní a
falešnou rTMS dle AHRS. Data jsou prezentována jako průměr a směrodatná odchylka.

* signifikantní rozdíl v týdnu 1 a 2 proti stavu na začátku studie (p<0,016 v post hoc testech),
‡ signifikantní rozdíl mezi skupinami (p<0,05)

Obrázek 3C. Změna závažnosti pozitivních příznaků schizofrenie po 1 a 2 týdnech studie pro
aktivní a falešnou rTMS dle subškály PANSS-P. Data jsou prezentována jako průměr a
směrodatná odchylka.

* signifikantní rozdíl po 2 týdnech proti stavu na začátku studie (p<0,016 v post hoc testech)
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sLORETA analýza
Po dvou týdnech aktivní NF-rTMS detekovala sLORETA analýza signifikantní pokles
aktivity ve zdrojích proudové hustoty v oblasti levé hemisféry především v pásmech alfa 2,
beta 1 a beta 2. Nejvýraznější nález byl zjištěn v beta 1 pásmu, kde 1123 voxelů z celkového
počtu 6239 vykazovalo signifikantní snížení proudových hustot především v oblasti levého
frontálního, temporálního a limbického kortexu s maximem snížení (tmax= -6.98)
lokalizovaném v oblasti levého dolního frontálního gyru (xyz = -40, 20, 5; BA 45). V beta 2
pásmu bylo zjištěno signifikantní snížení aktivity 832 voxelů v oblasti levého frontálního,
parietálního, limbického a temporálního kortexu s maximem (tmax= -3.55)

detekovaným

v oblasti levé inzuly (xyz = -35, -5, 20, BA 13). Pokles v alfa 2 pásmu (672 signifikantních
voxelů) byl zjištěn především v oblasti kůry temporálního, frontálního a limbického laloku
s maximem (tmax= -3.40) v levém fuziformním gyru (xyz = -60, -15, -30, BA 20) (tabulka 3C
a obrázek 3D). V ostatních pásmech byly změny méně výrazné a počet signifikantních voxelů
nedosahoval stanovené hranice (podrobněji viz tabulka 3C). Při analýze dat získaných od
pacientů v placebo skupině nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl v elektrické aktivitě
mozku.
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Tabulka 3C. EEG změny navozené dvoutýdenní aktivní rTMS (n=9) pro jednotlivé frekvenční
pásma. Log transformované LORETA hodnoty byly srovnány párovými t testy. Prezentovány
jsou nejvýraznější t hodnoty (tmax), lokalizace maxim v MNI koordinátách (xyz) a příslušné
Brodmannovy arey (BA). Negativní t hodnoty indikují snížení v konkrétním frekvenčním
pásmu při vyšetření po aktivní rTMS proti stavu na začátku, pozitivní t hodnoty označují
zvýšení. Dále jsou uvedeny počty signifikantních voxelů (N sig z celkového počtu 6239 voxelů)
a rozdělní mezi hemisférami (LH – levá hemisféra, RH – pravá hemisféra). Nadprahový počet
voxelů v oblasti (≥341) je označen tučně. Mozkové oblasti s největším počtem signifikantních
voxelů jsou uvedeny v pořadí podle počtu voxelů (F – frontální lalok, T – temporální lalok, Pparietální lalok, O – okcipitální lalok, L – kortikální část limbického systému, SL – sublobární
oblasti)

Delta

Theta

Alfa1

Alfa2

Beta1

Beta2

Beta3

Tmax

x

y

z

-2.40

-15

-35

0

1.90

-

BA

N sig

Mozková oblast

tmax

LH/RH

LH/RH

27

7/0

L/-

-

-

-/-

-3.28

10

45

30

9

302/36

2.60

50

-5

55

6

0/16

-1.30

-

2.37

40

-3.40

-60

1.43
-6.98

-40

1.67

-

-/-

35

9

0/5

-/F

-35

20

672/0

-

-

20

45

1093/30

-

-

13

822/10

-

-

19

143/0

-

-

5

-35

1.46
-2.51

-15

-5

20

-40

-80
-

-/F

-

-

1.14
-3.55

20

T > O > F > L >P / F

10
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T > F > L > SL / -/T = F > L > SL > P / L > F
-/F > P > L > T > SL > O / L
-/O > T > SL / -/-

Obrázek 3D. Efekt dvoutýdenní aktivní rTMS na proudové hustoty měřené pomocí LORETA.
LORETA analýza (párové t-testy s korigovaným p<0,05) ukázala pokles (modrá barva)
proudových hustot elektrické aktivity v alfa 2, beta 1 a beta 2 pásmech v levé hemisféře.
V pásmu alfa 2 (10.5-12 Hz) byl nejvýraznější pokles detekován v levém fusifomním gyru (xyz
= -60, -15, -30, BA 20), v beta 1 pásmu (12.5-18 Hz) byl největší pokles aktivity v levém
dolním frontálním gyru (xyz = -40, 20, 5, BA 45) a v pásmu beta 2 (18.5-21 Hz) bylo
maximum poklesu lokalizováno v oblasti levé inzuly (xyz = -35, -5, 20, BA 13). Pozice cívky
během aktivní rTMS je vyznačen červeným symbolem. BA – Brodmanova area, xyz –
koordináty v talairachovském prostoru pro jednotlivá maxima.

Diskuze
Aktivní

nízkofrekvenční

rTMS

(0,9Hz) vedla,

ve srovnání

s falešnou

stimulací,

k signifikantnímu zmírnění závažnosti sluchových halucinací dle AHRS. Pokud použijeme
intervalové měřítko místo ordinálního pro kvantifikaci standardizovaného rozdílu mezi
skupinami (Cohenovo d), dosáhneme hodnoty 0,93. Tato hodnota se nachází mezi hodnotami
0,76 a 1,04 pro rTMS v léčbě sluchových halucinací, které konstatují recentní metaanalýzy
(Aleman et al., 2007; Freitas et al., 2009). Na druhé straně jsme nezjistili signifikantní rozdíl
mezi skupinami v subškále PANSS-P, což lze vysvětlit specifickým účinkem rTMS na SH a
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nikoli na další pozitivní příznaky (např. bludy). Dále je nutno zmínit skutečnost, že přes
celkový rozdíl mezi skupinami skóru AHRS 10,4 bodu (95%IS 2,4-18,5 bodu), při srovnání
jednotlivých položek se rozdíl ukázal jen v kvalitě hlasitosti halucinací. Nicméně při použití
parametrických metod se signifikantní rozdíl ukázal i v kvalitě trvání halucinací a trend
k signifikantnímu rozdílu byl i v kvalitě „vnímaná skutečnost halucinací“ a „nepohoda
spojená s halucinacemi“. Naše výsledky jsou ve shodě s nálezy řady předchozích
kontrolovaných studií, které konstatují superioritu aktivní rTMS v ovlivnění SH proti falešné
stimulaci (Hoffman et al., 2003, Hoffman et al., 2005, Poulet et al., 2005, Lee et al., 2005,
Chibbaro et al., 2005, Brunelin et al., 2006, Vercammen et al., 2009). Některé studie nicméně
rozdíl nenašly (Fitzgerald et al., 2005, Saba et al. 2005). V druhé studii v pořadí byla použila
intenzita stimulace 80%MP a jednotlivá sezení trvala pouze 5minut, což jsou parametry nižší
než ve většině úspěšných studií. Fitzgerald a kol. (2005) nicméně použili parametry obdobné
s předchozím studiemi a přesto u 32 pacientů podstatný rozdíl mezi aktivní a falešnou
intervencí nezjistil. Tento rozpor je pravděpodobně způsoben jak heterogenitou onemocnění,
tak variabilitou v lokalizaci a aktivitě mozkových oblastí spojených s genezí SH. Pokud jde o
heterogenitu klinických charakteristik pacientů se schizofrenií, pak ve zmiňované negativní
studii (Fitzgerald et al, 2005) podstatně hůře na léčbu reagovali pacienti, kteří zažívali SH i
během rTMS. Patrně ještě závažnější význam pro výslednou odpověď na rTMS aplikovanou
na levý TPC může mít heterogenita nálezů zobrazovacích metod u pacientů se SH (v přehledu
Allen et al., 2008). Zvýšení aktivity oblasti levého TPC, resp. horního temporálního gyru, u
halucinujících pacientů je nález častý, ale nikoliv jednotný. Jeden z přístupů, které by mohly
problém interindividuální variability řešit, je využití zobrazovacích technik v kombinaci
s navigovanou rTMS. Výsledky recentních studií, která testovaly tento přístup nicméně zatím
předpoklad, že by navigovaná rTMS byla účinnější než standardní rTMS, příliš nepodporují
(Schonfeldt-Lecuona et al, 2004; Sommer et al., 2007; Hoffman et al., 2007). Některé
výsledky naopak spíše naznačují, že oblast levého TPC je stále nejslibnější cíl aplikace rTMS.
Studie s navigovanou rTMS jsou nicméně zatím spíše pilotní a teprve další výzkum ukáže
účelnost použití této strategie. Jiným vysvětlením pro selhání NF-rTMS u některých pacientů
může být skutečnost, že použití 1Hz nemusí být ideální frekvence pro všechny pacienty. 1Hz
rTMS sice ve většině neurofyziologických studiích se zdravými dobrovolníky vedla s snížení
kortikální excitability v oblasti motorického kortexu, konstatována jsou však současně i
výrazné interindividuální rozdíly (v přehledu Hoogendam et al, 2010). V jedné studii
dokonce pacienti se schizofrenii, na rozdíl od zdravých dobrovolníků, po 1Hz rTMS změnu
excitability nevykazovali nebo se u nich zvyšovala (Fitzgerald, at al. 2004). Recentní pilotní
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studie například referují o úspěšném použití vysokofrekvenční rTMS (20Hz) a kontinuální
theta burst stimulaci (cTBS, 50Hz) aplikované na oblast levého TPC (Montagne-Larmurier et
al., 2009, Eberle et al., 2010, Sidhoumi et al., 2010). V současnosti je nicméně použití NFrTMS nad levým TPC v léčbě SH podpořena nejvíce důkazy. Pouze další výzkum
alternativních strategií (navigovaná rTMS, HF-rTMS, cTBS) ukáže, zda jsou schopny
nahradit v této léčebné indikaci 1Hz rTMS s fixním místem aplikace.
Druhým cílem naší studie bylo vyhodnotit změny elektroencefalografické aktivity
analyzované metodou LORETA po dvoutýdenní NF-rTMS nad levým TPC. V aktivní
skupině ukázala LORETA analýza významné snížení v proudových hustotách v rychlejších
frekvenčních pásmech (10,5-21Hz) především v oblasti levé hemisféry. Nejvýraznější pokles
aktivity a největší počet voxelů, ve kterých byl zjištěn signifikantní snížení proudových
hustot, byl nalezen v pásmu beta 1 (12,5-18Hz), především v levém frontálním, temporálním
a limbickém kortexu. Méně výrazné, ale stále signifikantní pokles aktivity byl dále nalezen
v pásmu alfa 2 (10,5-12Hz) a beta 2 (18,5-21Hz) v oblastech levého temporálního,
frontálního, parietálního a limbického kortexu. Méně významné změny v aktivitě byly
zjištěny i v pásmu beta 3, zatímco téměř žádné změny nebyly nalezeny v pásmech delta, theta
a alfa 1. Výsledky jsou převážně ve shodě s naší předchozí otevřenou studií s jinou skupinou
pacientů s halucinacemi, kteří podstoupili NF-rTMS. Také v této studii byla zjištěna redukce
aktivity v LORETA analýze v oblasti aplikace rTMS v pásmech beta 1 a beta 3, nicméně
v předchozí studii bylo dále zjištěno zvýšení aktivity v pásmu beta 2 kontralaterálně k místu
stimulace (Horacek et al, 2007). Tento méně významný rozdíl lze vysvětlit zařazením odlišné
skupiny pacientů a použitím novější verze LORETA softwaru (sLORETA) s vyšším
rozlišovací schopností. Jiná předchozí studie při použití spektrální analýzy po léčbě rTMS
pacientů se SH rozdíl v aktivitě po intervenci nenašla (Jandl et al., 2006). Tato studie nicméně
použila kratší léčebný protokol (5 dnů) a odlišnou metodu kvantitativního EEG.
Snížení aktivity v beta pásmech po NF-rTMS s konsekventním snížením závažnosti
sluchových halucinací se zajímavě doplňuje s nálezy předchozí LORETA studie pacientů se
schizofrenií, kde pacienti s refrakterními SH v porovnání s pacienty bez SH vykazovali
signifikantní zvýšení beta (1 a 2) aktivity v levém dolním parietálním a levém středním
frontálním gyru (Lee et al., 2006). Podobně Ropohl a kol. (2004) popsali zvýšení rychlé
magnetoencefalografické aktivity (12.5-30 Hz) v levém sluchovém kortexu u pacienta
s perzistentními a na léčbu rezistentními SH. Tyto nálezy by bylo možno propojit a vytvořit
hypotézu o zvýšené aktivitě v beta pásmu u pacientů se SH a následném snížení či
normalizaci aktivity v tomto pásmu po úspěšné léčbě NF-rTMS. Omezením naší studie však
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zůstává separátní LORETA analýza pro skupiny s aktivní a falešnou rTMS, která sice ukazuje
změny na úrovni proudových hustot navozené intervencí, tento přístup však nezajišťuje, že
zjištěné změny po aktivní rTMS současně korespondují se zmírněním SH. Srovnání
respondérů a nonrespondérů na rTMS či korelace psychopatologie a změn aktivity v určité
oblasti mozku by bylo adresnějším přístupem v objasnění těchto vztahů, nicméně počty
pacientů tyto typy analýz neumožňují (6 respondérů vs. 3 nonrespondéři). Není tedy jisté, že
zjištěné snížení v proudových hustotách v rychlejších frekvenčních pásmech jsou v kauzálním
vztahu s úrovní klinického zlepšení konkrétních pacientů. Teprve analýzy na větším souboru
pacientů umožní tuto otázku rozřešit.
Kromě výše diskutovaných je dalším omezením malá velikost souboru, která byla určena
spíše na základě realistického odhadu počtu zařazených pacientů za určené časové období. Na
základě předchozích studií a recentních metaanalýz by požadovaný počet pacientů, u kterých
bychom byli schopni detekovat významný standardizovaných meziskupinový rozdíl, byl pro
d>0,8 26 pacientů na skupinu a pro d>1,0 17 pacientů na skupinu. Ve srovnání s klinickými
rTMS studiemi u pacientů se SH je naše studie spíše středně velká, mezi studiemi rozšířenými
o zobrazovací vyšetření však patří k největším.

Závěr
Přes určitá metodologická omezení lze shrnout, že výsledky naší studie podporují dosavadní
nálezy o účinnosti nízkofrekvenční rTMS aplikované na levý TPC v léčbě sluchových
halucinací a že zlepšení psychopatologie může souviset se snížením nebo normalizací
elektrofyziologické aktivity v rychlejších frekvenčních pásmech v oblastech aplikace rTMS.
Hypotézy:
1. H0 Úroveň závažnosti sluchových halucinací (hodnoceno dle posuzovacích stupnic
PANSS-P a AHRS) se na konci aktivní části (týden 2) nebude mezi skupinami s aktivní
a falešnou rTMS lišit – zamítnuta
Po 2 týdenní intervenci došlo ve skupině s aktivní rTMS k signifikantními snížení
sluchových halucinací v porovnání se skupinou s falešnou rTMS dle posuzovací stupnice
AHRS. Celková úroveň pozitivních příznaků hodnocená dle PANSS-P byla během 2
týdenního sledování signifikantně zmírněna pouze ve skupině s aktivní rTMS, rozdíl mezi
skupinami však nebyl významný.
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2. H0 Ve skupině s aktivní rTMS nebude zjištěna žádná signifikantní změna v distribuci
proudových hustot na základě LORETA analýzy po ukončení intervence ve srovnání se
stavem před intervencí – zamítnuta
LORETA analýza po 2 týdenní aplikaci aktivní rTMS ukázala snížení proudových hustot
v pásmech alfa 2, beta 1 a beta 2 v levém frontálním, temporálním a parietálním laloku.
3. H0 Ve skupině s placebo rTMS nebude zjištěna žádná signifikantní změna v distribuci
proudových hustot na základě LORETA analýzy po ukončení intervence ve srovnání se
stavem před intervencí – nelze zamítnout
LORETA analýza po 2 týdenní aplikaci placebo stimulace nedetekovala žádnou
signifikantní změnu v distribuci proudových hustot v žádném frekvenčním pásmu.
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9. Závěr a shrnutí
Předkládaná práce shrnuje výsledky tří studií, jejichž cílem bylo ověřit terapeutickou účinnost
repetetivní transkraniální magnetické stimulace u specifických příznaků schizofrenie,
konkrétně u sluchových halucinací a negativních příznaků. Vedle klinického efektu jsme se
zajímali i u neurofyziologický podklad působení rTMS na kortikální aktivitu při těchto
intervencích. Ve studii 1, randomizované, dvojitě slepé, paralelní, placebo stimulací
kontrolované studii, jsme nepotvrdili původní předpoklad, že vysokofrekvenční rTMS
aplikovaná nad levým dorzolaterálním prefrontálním kortexem povede k zmírnění
negativních příznaků či zlepšení kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií. Nicméně ani
recentní přehledy a metaanalýzy obdobných studií dosud nerozhodly, zda je rTMS v této
indikaci klinicky přínosná. Ve studii 2, otevřené, nekontrolované studii s nízkofrekvenční
rTMS cílenou nad levý tempero-parietální kortex, jsme vedle klinického účinku na závažnost
sluchových halucinací u pacientů se schizofrenií rezistentních na antipsychotickou léčbu,
sledovali vliv intervence na lokální korovou metabolickou a elektrofyziologickou aktivitu.
Snížení závažnosti sluchových halucinací u pacientů se schizofrenií po intervenci byl spojen
se snížením metabolismu a elektrické aktivity v místě aplikace a dalšími změnami aktivity ve
smyslu plus i minus v oblastech s místem stimulace propojeným. Výsledky studie 2 jsme
následně pro omezení, která mají otevřené studie, ověřovali ve studii 3, která byla
uspořádáním randomizovaná, dvojitě slepá, paralelní a placebo stimulací kontrolovaná.
Aktivní nízkofrekvenční rTMS vedla, ve srovnání s falešnou stimulací, k signifikantnímu
zmírnění závažnosti sluchových halucinací a současně došlo ke snížení (normalizací)
elektroencefalografické aktivity v rychlejších frekvenčních pásmech v oblastech aplikace
rTMS. Studie 2 a 3 tedy potvrzují terapeutický potenciál nízkofrekvenční rTMS u sluchových
halucinací a současně přispívají k objasnění mechanismu vlivu rTMS na mozkovou tkáň a
zčásti i některých patofyziologických změn u schizofrenie. Zda se nicméně rTMS stane
standardní součástí doporučených léčebných postupů, podobně jako tomu je u deprese, ukáže
další výzkum.
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