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Souhrn 

 

     Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je neinvazivní metoda užívaná v diagnostice 

onemocnění nervového systému a výzkumu fyziologie senzomotorických a kognitivních funkcí a 

intrakortikálních vztahů. Tato metoda našla své významné postavení též v terapii neurologických 

a psychiatrických onemocnění. Základní princip TMS spočívá v administraci krátkých pulzů 

silného magnetického pole, které dále indukují sekundární elektrické proudy v omezeném 

objemu mozkového kortexu. Léčebně využívanou modifikaci TMS představuje repetitivní TMS 

(rTMS), během které je magnetickou cívkou generována série pulzů různé frekvence.  

     Nízkofrekvenční rTMS (NF-rTMS) zaměřovaná na oblast levého temporoparietálního kortexu 

(LTPK) je v posledních letech pokládána za účinnou metodu v léčbě sluchových halucinací (SH). 

Převážná většina dosavadně publikovaných studií posuzovala terapeutický účinek standardní 

(anatomickou lokalizací cílené) rTMS, kde je magnetická cívka zaměřovaná na oblast, která často 

nekoresponduje s  kortikálními oblastmi maxima funkčních změn, souvisejícími 

s psychopatologií SH. Stereotaktická neuronavigace umožňuje zaměřit magnetickou cívku 

s velkou anatomickou přesností a  současně  nabízí možnost zaměřit cívku podle individuálních 

fyziologických parametrů, získaných na základě funkčního či  strukturálního zobrazení mozku. 

Individualizovaná rTMS navigovaná podle pozitronové emisní tomografie (18FDG PET) možňuje 

zaměřit cívku explicitně na oblast s detekovaným maximem specifických a časově konzistentních 

změn a nabízí tak předpoklad pro efektivnější léčbu.  

     Úvodní část této práce se věnuje popisu metody TMS, předpokládanému mechanismu účinku 

a jednotlivým aplikačním přístupům rTMS, včetně využití neuronavigačního systému 

(s koregistrací dat získaných prostřednictvím zobrazovacích metod). Dále práce shrnuje 

dosavadní poznatky o SH a funkčně zobrazovacích nálezech u SH potvrzujících zvýšenou 

aktivitu v oblastech sluchově řečového zpracování. V další části práce jsou prezentovány 

výsledky rTMS studií u SH, včetně metaanalýz potvrzujících účinek rTMS cílené na LTPK a 

neuronavigovaných rTMS studií, které nás inspirovaly k vytvoření inovativního protokolu rTMS 

navigované dle 18FGD PET, který je podkladem pro experimentální část této práce. 

      Experimentální část práce předkládá výsledky studie, která ověřovala léčebný účinek 18FDG 

PET navigované NF-rTMS u pacientů s farmakorezistentními SH. Uvedená dvojitě slepá, 

placebo stimulací kontrolovaná studie se zkříženým designem zkoumala u 15 pacientů se SH 
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klinický účinek léčby rTMS navigované na oblast maxima funkčních změn detekovaných 18FDG 

PET v oblasti LTPK. Studie současně porovnávala efektivitu tohoto přístupu se standardní 

nenavigovanou rTMS a tzv. „shamovou“ (neaktivní) rTMS. Výsledky studie potvrdily jak 

účinnost 18FDG PET navigované rTMS v léčbě SH, tak její nadřazený účinek vůči standardní a 

„shamové“ rTMS. 

    
Klí čová slova: repetitivní transkraniální magnetická stimulace, neuronavigace,  schizofrenie, 

sluchové halucinace, pozitronová emisní tomografie, temporoparietální kortex 
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Summary 
 
     Transcranial magnetic stimulation (TMS) represents a noninvasive method used in diagnostics 

of neurological disorders and physiological research of sensoric, motor and cognitive function 

and intracortical relations. This method has found its leading position also in the treatment of 

neuropsychiatric disorders. TMS is based on the administration of short pulses of a strong 

magnetic field, which induces secondary electric currents in a limited volume of cerebral cortex. 

Therapeutic modification utilizes a repetitive TMS (rTMS) in which the magnetic coil generate a 

series of pulses of different frequencies.  

     Low-frequency rTMS (LF-rTMS) of the left temporo-parietal cortex (LTPC) has been 

proposed as a useful therapeutic method for auditory hallucinations (AHs). Majority of rTMS 

studies use “standard” coil positioning, which is often not fully corresponding to cortical area(s) 

of maximal functional changes. Stereotactic neuronavigation enables the magnetic coil to be 

targeted according to the individual parameters obtained from neuroimaging. Individualized 

rTMS neuronavigated according to positron emission tomography (18FDG PET) allows us to 

focus the coil explicitly on a given area with detected maxima of specific abnormalities, thus 

presuming a higher therapeutic effect of the method. 

     The first part of this thesis demonstrates an overview of technical principles, presumed 

mechanisms of action of rTMS and the specific approaches of rTMS, including the use of 

neuronavigational system co-registered by neuroimaging data. The thesis summarizes 

information about AHs, functional imaging findings in AHs and also presents the results of rTMS 

studies in AHs, including meta analyzes confirming the effect of rTMS targeted on LTPC and 

neuronavigated rTMS studies that have inspired us for our study. The final experimental part of 

the thesis presents our study, testing the therapeutic effect of neuronavigated rTMS in the 

treatment of AHs. A double-blind, placebo-controlled study tested the clinical effect of 

neuronavigated rTMS, administered to the maxima of metabolic abnormities evidenced by 18FDG 

PET in related region of LTPC and compared the clinical efficacy of neuronavigated rTMS with 

standard rTMS approach and „sham“ (inactive) rTMS.  Results of the study confirmed the 

clinical effect of neuronavigated  rTMS and found neuronavigated rTMS the most effective of the 

trial.  

Keywords: repetitive transcranial magnetic stimulation, neuronavigation, schizophrenia, auditory 

hallucinations, positron emission tomography, temporo-parietal cortex 
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Seznam použitých zkratek  

 

TMS  -  transkraniální magnetická stimulace  

rTMS  -  repetitivní transkraniální magnetická stimulace  

NF-rTMS  -  nízkofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulace  

VF-rTMS  -  vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulace  

SH  -  sluchové halucinace 

LTPK  -  levý temporoparietální kortex 

fMR  -  funkční magnetická rezonance 

DLPFC  -  dorsolaterální prefrontální kortex  

MP  -  motorický práh  

PET  -  pozitronová emisní tomografie  
18FDG  -  18 fluoro-deoxy-glukóza 

SPM  -  statistické parametrické mapování 

MR  -  magnetická rezonance 

PANSS  -  Škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie 

AHRS  -  Auditory Hallucination Rating Scale  

ITT  -  Intent To Treat analýza 

LOAN  -  Last Observation analýza 

EEG  -  elektroencefalografie 

STG  -  gyrus temporalis superior 

MTG  -  gyrus temporalis medius 

TBS  -  theta-burst stimulace  

MEP - motorický evokovaný potenciál  

EMG - elektromyografie 

SPECT  -  jednofotonová emisní tomografie 

AP – akční potenciál 

EKT – elektrokonvulzivní terapie 
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1111 Úvod do tématu  

 

     Transkraniální magnetická stimulace (TMS) je neinvazivní metoda užívaná v diagnostice 

onemocnění nervového systému a výzkumu fyziologie senzorických, motorických a kognitivních 

funkcí a intrakortikálních vztahů (Klírová et al., 2006). Základní princip metody využívající 

zákonu elektromagnetické indukce (Faradayův zákon), spočívá v administraci krátkých pulzů 

silného magnetického pole, které dále indukuje sekundární elektrické proudy v omezeném 

objemu mozkové kůry. Léčebně využívanou modifikaci TMS představuje repetitivní TMS 

(rTMS), při které je generována série pulzů různé frekvence. Tato metoda umožňuje aplikaci 

pulzů magnetického pole různé frekvence v delším časovém úseku (Novák, 2011). rTMS našla 

své významné postavení v léčbě neurologických a psychiatrických onemocnění (George et al., 

1999, Skrdlantova et al., 2005, Wassermann et Lisanby, 2001, Fitzgerald et al., 2002a). rTMS se 

prokázala účinnou metodou v léčbě tinitu (Langguth et al., 2003, Kleinjung et al., 2005), 

potvrzen byl rovněž profylaktický účinek rTMS v léčbě migrény (Rotenberg et al., 2009). 

Terapeutické ovlivnění bolesti potvrdili jak studie s rTMS  (Lefaucheur et al., 2006, Klirova et 

al., 2011), tak  následné metaanalýzy (Leung et al., 2009, Leo et al., 2007). 

      V psychiatrii byla rTMS jako léčebná intervence zkoumána především v léčbě depresivní 

poruchy, kde rovněž řada studií a jejich metaanalýz (Kozel et al., 2002, Martin et al., 2003) 

prokázala klinický účinek metody. Již s méně průkaznými výsledky byla rTMS zkoumána u 

obsedantně kompulzivní poruchy (Greenberg et al., 1997), posttraumatické stresové poruchy 

(Cohen et al, 2004) a panické poruchy (Prasko et al., 2007). rTMS však našla své významné 

uplatnění v léčbě schizofrenních psychóz, kde dosavadně realizované studie (Hoffman et al., 

2003, Hoffman et al., 2005, Lee et al., 2005, Chibbaro et al., 2005, Brunelin et al., 2006) a jejich 

metaanalýzy (Aleman et al., 2007, Cordes et al., 2006) potvrzují účinek metody v léčbě 

farmakorezistentních sluchových halucinací (SH). Výsledky rTMS léčby negativních příznaků 

schizofrenie naopak nejsou tak jednoznačné (Fitzgerald et al., 2008, Novak et al. 2006, Prikryl et 

al., 2007). 

    Využití nových rTMS technologií, jež představují např. moderní typy cívek s vysokým 

průnikem magnetického pole do mozkové tkáně, theta-burst stimulace (TBS) a použití 

stereotaktické neuronavigace, umožňuje zdokonalení metodického postupu rTMS ve výzkumné i 

klinické aplikaci.  
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Předkládaná práce se zaměřuje na využití tzv. stereotaktické neuronavigace v technologii 

 rTMS, která umožňuje řešit doposud hlavní metodický nedostatek u rTMS -  problém 

nepřesného zaměření cívky na žádanou kortikální oblast (Klírová et al., 2006). Neuronavigační 

technologie umožňuje zacílit rTMS cívku na základě zpracování dat získaných strukturálním, či 

funkčně zobrazovacím vyšetřením mozku. Na podkladě těchto dat umožní následně 

neuronavigační systém zaměřit cívku na předem definovanou kortikální oblast dle individuálních 

anatomických a funkčně anatomických parametrů lebky a mozku, a to s milimetrovou přesností. 

     Předkládaná práce představuje výsledky studie realizované v Psychiatrickém centru Praha, 

která se věnovala ověřování léčebného účinku stereotakticky navigované rTMS v ovlivnění  

farmakorezistentních SH u schizofrenie. Uvedená studie zkoumala klinický účinek 

neuronavigované rTMS s kortikální projekcí zaměřovanou na oblast lokálního maxima funkčních 

změn 18 fluoro-deoxy-glukózové pozitronové emisní tomografie (18FDG PET) v oblasti levého 

temporoparietálního kortexu (LTPK) a srovnávala klinický účinek neuronavigované rTMS se 

standardními rTMS přístupy a kontrolní skupinou (placebo stimulací, tzv. „sham“). Popisu studie 

předchází úvodní část práce teoretická, která se věnuje charakteristice metody, předpokládanému 

mechanismu účinku, jednotlivým aplikačním přístupům rTMS s jejich výhodami a nedostatky, 

včetně využití neuronavigačního systému s koregistrací dat získaných prostřednictvím 

zobrazovacích metod. Teoretická část práce dále předkládá základní informace o schizofrenii, 

jejích příznacích (zejména SH) a současných možnostech léčby, včetně využití rTMS.  
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2     Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) 

 

2.1  Princip metody a  mechanismus účinku   

 

     Základní princip TMS vychází ze zákona elektromagnetické indukce (Faradayův zákon). 

Elektrický proud v elektromagnetické cívce generuje krátké pulzy (100-250µs) silného 

magnetického pole (o intenzitě 1-4 T) kolmého ke směru procházejícího proudu. Magnetické 

pole, na rozdíl od pole elektrického, snadno proniká biologickými tkáněmi (měkkými tkáněmi 

hlavy i lebkou), ale jeho intenzita rychle klesá se vzdáleností od cívky (dosah pole je cca 2 cm  od 

cívky) (Bareš a kol., 2003). Pulzní magnetické pole indukuje dále v mozkovém kortexu 

sekundární elektrické proudy, rovnoběžné se směrem původního elektrického proudu, ale 

opačného směru. Indukované elektrické pole vede k následné depolarizaci neuronů v mozkovém 

kortexu, s indukcí akčního potenciálu (AP). Na rozdíl od přímé elektrické stimulace, kde je 

elektrické pole kolmé k povrchu hlavy, jsou u TMS aktivovány preferenčně jiné neuronální 

okruhy (Bareš a kol., 2003).  

     Bezprostřední účinek rTMS, vyvolaný přímou indukcí vzniku AP, je výsledkem sumace 

excitačních a inhibičních okruhů v místě aplikace (Wagner et al., 2009), v závislosti na použitých 

stimulačních parametrech (frekvence, intenzita, počet aplikovaných pulzů). Dlouhodobý účinek 

rTMS je pak spojen s přetrvávajícími změnami inersynaptické transmise, vedoucí (skrze 

mechanismy dlouhodobé potenciace a deprese) k ovlivnění synaptické plasticity (Kobayashi et 

Pascual-Leone, 2003), definované jako funkční a morfologická reorganizace synaptických 

spojení v reakci na souběžnou aktivaci presynaptické a postsynaptické oblasti ve specifickém 

časovém vztahu s klíčovou rolí glutamáterních N-metyl D-aspartátových (NMDA) receptorů a 

následnou expresí růstových faktorů (Novák, 2011, Duffau, 2006).     

 

2.2  Základní informace o přístroji rTMS  

 

     TMS přístroj (obrázek 1) obsahuje střídavě nabíjející se kondenzátory (boostery), které 

generují pole se silným elektrickým proudem (2000-10000 A) o napětí 500-3000 V,  

elektromagnetickou cívku vytvářející pulzní magnetické pole, vlastní rTMS přístroj  
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Obrázek 1 

rTMS stimulator Magstim Super Rapid stimulátor (Magstim, Whitland, UK) 

 

 

 

 

 

 

s  počítačovou  řídící   jednotkou  pro  nastavení   individuálních   stimulačních   parametrů   a  

elektromyografu (EMG) pro hodnocení periferní odezvy. Bifazická verze TMS přístroje 

umožňuje vyvolat akční potenciál v neuronech při nižsím stimulačním prahu (Marcolin et al., 

2007). Bifazická rTMS navíc umožňuje navrátit zpět do kondenzátoru podstatnou část elektrické 

energie na konci cyklu: vytváří tak elektrický proud charakteru sinusoidy, což ve srovnání s tzv. 

monofazickou verzí přístroje umožňuje kratší dobu nabíjení kondenzátoru. Důležitou část 
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přístroje představuje stimulační cívka. Stimulační cívky indukující elektrické pole ve tkáni se liší 

tvarem a svou velikostí. V praxi se používá převážně stimulační cívka osmičkového tvaru, která 

ve srovnání s cívkou kruhového tvaru umožňuje přesnější zaměření kortikálních oblastí. Nové 

typy tzv. „H-cívek“ navíc umožňují stimulaci hlubších mozkových oblastí. Vzhledem k  indukci 

tepla vytvářené odporem  při průchodu elektrického proudu je pro déledobější rTMS nezbytné 

průběžné chlazení cívky (nejčastěji se jedná o chlazení vzduchem).  

 

2.3  Obecné parametry nastavení pro rTMS 

 

     Neurobiologický a klinický efekt rTMS je dán několika hlavními technickými parametry. 

Frekvence aplikovaných stimulů patří mezi rozhodující parametry stimulace. Pro rTMS s 

frekvencí ≤ 1Hz se užívá název nízkofrekvenční stimulace (NF-rTMS) a pro stimulaci s frekvencí 

>1Hz (obvykle 5–20Hz) je vyhrazen název vysokofrekvenční rTMS (VF-rTMS). VF-rTMS vede 

ke zvýšení kortikální excitability, NF-rTMS naopak k jejímu útlumu. V závislosti na počtu 

aplikovaných pulzů (délce stimulace) pak VF-rTMS indukuje dlouhodobý nárůst synaptického 

přenosu, NF-rTMS přenos na synapsích oslabuje (Post et al., 2001, Georgie et al., 2002).  

     Další proměnnou stimulace je intenzita magnetického pole, která se udává v % maximálního 

výkonu TMS přístroje. Individuální nastavení intenzity se stanovuje pomocí motorického prahu 

(MP), což je nejnižší intenzita TMS motorického kortexu schopná vyvolat motorický evokovaný 

potenciál (MEP) měřený EMG v cílovém svalu konkrétního jedince. Topografický efekt rTMS je 

pak závislý na síle magnetického pole, u standardních cívek s magnetickým polem (o intenzitě 2 

T) dochází k ovlivnění mozkové tkáně  v objemu cca 2 cm3 pod cívkou (George, 2001). 

     Neméně zásadním parametrem je pak lokalizace vlastní kortikální stimulace na konvexitě 

mozku, tedy  např. dorsolaterální prefrontální kortex (DLPFC), motorický kortex apod. Jde o 

působení, které je plně závislé na uložení cívky na povrchu hlavy. Vzhledem k vysoké 

interindividuální variabilitě anatomie lebky i mozku představuje právě nízká anatomická přesnost 

standardních postupů zaměřování cívky hlavní limitující faktor rTMS. Řešení tohoto problému 

přináší technologie stereotaktické neuronavigace rTMS (a TMS). Stereotaktická neuronavigace je 

unikátní technologií, která umožňuje zaměřit rTMS cívku na základě strukturálního, či funkčního 

vyšetření mozku. K anatomicky přesnému zaměření cívky na cílovou oblast je třeba vyhodnotit 

individuální neuroanatomické parametry získané pomocí strukturálně zobrazovacích metod, např. 
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magnetické rezonance (MR). Nicméně patofyziologicky relevantní zaměření na oblast funkčních 

změn umožňuje koregistrace strukturálních dat s výsledky funkčně zobrazovacích vyšetření, která 

identifikují individuální odlišnosti v metabolizmu, nebo perfuzi nemocného, např. pozitronová 

emisní tomografie (PET), jednofotonová emisní tomografie (SPECT) a funkční magnetická 

rezonance (fMRI). Na podkladě výsledků těchto vyšetření umožní neuronavigační systém zacílit 

magnetickou cívku nad předem definovanou nebo postiženou oblastí s vysokou přesností (mm). 

Na rozdíl od ostatních metod cílení rTMS cívky zohledňuje neuronavigace subjektivní rozdíly 

anatomických a funkčně anatomických parametrů mozku a umožňuje tak individuální přístup k 

léčbě.  
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3   Určení polohy cívky pro rTMS aplikaci 

 

3.1   Standardní postupy pro určování polohy stimulační cívky  

 
Většina dosavadních neuropsychiatrických studií rTMS uplatňuje stále standardní postupy pro 

určování polohy cívky. Určení správné polohy cívky je relativně snadné v oblasti motorického 

kortexu, kde je možná kontrola odpovědi na periferii, jako vizuální kontrola, či registrace EMG 

(Novák, 2011). Tento postup pro určování polohy cívky se nazývá  funkční lokalizace. Limitací 

této vcelku přesné metody je skutečnost, že ji lze aplikovat pouze při cílení na motorický kortex, 

který je pro psychiatrický výzkum však málo atraktivní oblastí. 

    V psychiatrickém výzkumu a klinické aplikaci potřebujeme zaměřit cívku na kortikální oblasti, 

jejichž narušení je spojováno s duševními poruchami. Jedná se převážně o vyšší asociační oblasti 

senzorické nebo prefrontální supramodální kortex, tedy o části mozkového kortexu, u kterých 

nelze okamžitě objektivně hodnotit odpověď a přímo kontrolovat polohu cívky. V současné praxi 

doposud převažuje použití nepřímých postupů lokalizace cívky, s pomocí kompromisního řešení 

metody funkčně anatomické lokalizace (obrázek 2). Tato metoda využívá kombinace údajů o 

funkčně definované pozici nad motorickým kortexem (s odpovídající motorickou odpovědí) a 

anatomií povrchu hlavy. Příkladem je určování polohy cívky pro stimulaci DLPFC. Pro stimulaci 

DLPFC se standardně nastavuje pozice cívky 5 centimetrů rostrálně od oblasti motorické 

inervace pro m. abductor pollicis brevis. Tato metodika umožní najít dané místo však jen s 

lobární přesností a její hlavní nevýhodou je, že nezohledňuje interindividuální anatomickou 

variabilitu lebky, ani mozku léčených. 

     Dalším klasickým postupem využívaným k určení polohy cívky pro rTMS je lokalizace 

anatomická, v tomto textu dále nazývána standardní rTMS. Tento způsob lokalizace cívky je 

využíván zejména k zaměřování LTPK (obrázek 3) u rTMS pacientů se SH. Standardní rTMS  

využívá pro lokalizaci cívky anatomicky definovaných orientačních bodů pro uložení EEG 

elektrod (10–20 svodové EEG), konkrétně místa definovaného polovinou vzdálenosti mezi body 

pro levou P3 a T3 (TP3) (Hoffman et al., 2005). Výhodou této metodiky je zohlednění 

anatomické variability lebky, nicméně chybí zde informace funkční (motorická odpověď) a cílení 

neřeší anatomickou variabilitu mozku. Kompromisem by mohla být kombinace anatomického a 

funkčně anatomického cílení s využitím detekce místa motorické odpovědi a adjustací dalších 
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parametrů posunu cívky (např. frontálně na DLPFC) podle individuální velikosti hlavy. 

Metodicky nejpřesnější je však cílení pomocí stereotaktické neuronavigace, u které byla 

prokázána přesnost vysoce převyšující výše uvedené metodiky (Herwig et al., 2001 a, Herwig et 

al., 2001b). 

 

 
Obrázek 2  

Funkčně anatomická lokalizace: Standardní postup pro lokalizaci cívky při rTMS s projekcí na 

levý dorzolaterální prefrontální kortex (DLPFC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) určení oblasti motorické inervace m.abductor pollicis brevis pravé ruky při stimulaci 

levostranného motorického kortexu  

B) náslené nastavení pozice cívky 5 centimetrů rostrálně od oblasti motorické inervace pro m. 

abductor pollicis brevis odpovídající kortikální projekci DLPFC  
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Obrázek 3   

Standardní postup při lokalizaci cívky při rTMS nad levý temporo-parietální kortex (LTPK) 

 

 

 

 
 
 

3.2    Využití stereotaktické neuronavigace k určení polohy stimulační cívky  

3.2.1   Neuronavigační přístroj a princip stereotaktické neuronavigace  

 
     Stereotaktická neuronavigace byla původně využívána v neurochirurgii a 

otorhinolaryngologii k zaměření nádorů a cévních malformací při chirurgické intervenci. Využití 

neuronavigace k cílení rTMS v psychiatrii umožňuje zdokonalení metodického postupu léčby za 

využití zobrazovacích a funkčně zobrazovacích technik. Jedná se o progresivní a zcela 

neinvazivní navigační technologii, která přesně a reprodukovatelně zacílí rTMS cívku tak, že 

zobrazí polohu rTMS cívky nad příslušnou anatomickou strukturu. Pro psychiatrii je dnes 

využívána výhradně tzv. „bezrámová“ (frameless) neuronavigace, která nevyžaduje chirurgickou 

aplikaci zatěžujícího stereotaktického rámu a využívá výhradně orientaci podle viditelných 

koordinát na povrchu hlavy (Klírová et al., 2006).  

     Neuronavigační přístroj (obrázek 4) se skládá ze tří základních komponent: infračervené 

kamery, systému triangulárně uspořádaných kuliček s reflexním povrchem (tracker) a počítačové 

řídící jednotky se softwarem. Princip metody spočívá v zachycení odrazu infračerveného světla z 

reflexních trackerů pomocí 3D kamerového systému. Software následně lokalizuje přesnou 

polohu středu trojúhelníků tvořených reflexními kuličkami v 3D prostoru a vztáhne ji k 
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výsledkům vyšetření např. MR, které jsou v některém z elektronických formátů pro zobrazení 

mozku uloženy v počítači. Jeden z reflexních trackerů je připevněn k hlavě vyšetřovaného 

(přichycením na speciálních brýlích, či čelence) a informuje o poloze hlavy v prostoru. Druhý 

tracker je součástí přídatného nástroje, jehož prostorová pozice je simultánně monitorována v 

prostoru kamerou a počítačem. Tímto nástrojem může být ukazovátko (pointer) nebo vlastní 

rTMS cívka. K tomu, aby kamera zachytila přesnou polohu klíčových objektů (hlava, pointer, 

cívka) v prostoru, je zapotřebí, aby každý z objektů nesl jiný vlastní detekční systém, který je 

definován vzdálenostmi tří reflexních kuliček jednotlivých trackerů.  

     Snímky z MR použijeme pro označení těch vnějších anatomických struktur, které pak 

zaměříme pointerem na hlavě pacienta a nastavíme je jako body, podle kterých se dále 

orientujeme. Pomocí ukazovátka jsou například označeny oba tragy a nasion, tedy body viditelné 

jak na pacientovi, tak na obrazu MR. Pozice ukazovátka je registrována a automaticky je 

propočítána jeho poloha vzhledem k referenčnímu rámci pozice reflexního trianglu umístěného 

na hlavě pacienta. V tomto okamžiku je již na počítači automaticky v reálném čase zobrazována 

trajektorie ukazovátka na obraze MR, tedy nad mozkem pacienta.  

V dalším kroku je pomocí reflexního trackeru registrována poloha kalibrované stimulační 

cívky (místo ukazovátka). Kamera pak během stimulace sleduje jak polohu hlavy, tak polohu 

stimulační cívky. Fixace cívky do držáku a opěrka pro hlavu umožní lékaři i pacientovi 

pohodlnou déletrvající stimulaci. Nicméně hlava vyšetřovaného zůstává během stimulace 

víceméně flexibilní, nemusí se pevně fixovat, protože poloha cívky je během celého průběhu 

stimulace kontrolována navigačním systémem.  

 
3.2.2   Anatomická přesnost bezrámové stereotaktické neuronavigace při rTMS 

 

    Recentní studie demonstrují, že přesnost stereotaktického cílení rTMS cívky je v milimetrech. 

Jako signifikantní parametr byla zvolena například přesnost reprodukce stanovení orientačních 

bodů na hlavě pacienta (Schonfeldt-Lecuona et al., 2005). Studie uvedeného kolektivu autorů 

prokázala, že maximální variabilita zobrazení lokalizace orientačních bodů mezi počátkem a 

koncem jedné stimulace byla 1,6 mm, mezi jednotlivými stimulacemi až 2,8 mm. Tato studie 

dokazuje, že neuronavigovaná rTMS je vysoce stabilní a dobře reprodukovatelná metoda, kterou 

lze použít k přesně topograficky cílené stimulaci. 
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Obrázek 4  

Uspořádání rTMS laboratoře v Psychiatrickém centru Praha s vyznačením základních 

komponent neuronavigačního systému Brainsight Frameless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

     Neuronavigační systém zaměřený podle vysokofrekvenčních strukturálně T1 vážených obrazů 

MR porovnávali Herwig a kol. se standardní procedurou cílení cívky (Herwig et al., 2001a). U 

sedmi subjektů z dvaceti dvou byla Brodmanova area 9 (DLPFC) cílena na stejné místo jako při 

klasickém použití funkčně anatomické lokalizace, ale u patnácti stimulovaných se při funkčně 

anatomickém zaměření nacházelo centrum cívky více dorsálně, tj. nad premotorickým kortexem.  



 
22 

     Při zaměřování cívky je třeba počítat také s vlivem užité intenzity magnetického pole. Pomocí 

užití neuronavigačního systému byl prokázán vliv intenzity motorického prahu na odchylku v 

cílení cívky. Délkový rozdíl v předozadním směru mezi místem stimulace a místem plánovaným 

pro stimulaci je podle další studie závislý právě na užité intenzitě MP (Herwig et al., 2002). Při 

zvyšování intenzity vzrůstala předozadní distance mezi oblastí skutečně stimulovanou a oblastí 

plánované stimulace. Podle T1 vážených obrazů MR stimulovali autoři precentrální gyrus 

(motorickou oblast) intenzitou 120 % MP a prokázali významný rozdíl sledovaných parametrů v 

předozadním směru. Místo stimulace bylo posunuto dopředu oproti obrazu lokalizovanému z 

fMR. Při stimulaci o intenzitě 110 % MP byl tento rozdíl menší, ale rovněž statisticky významný.  

3.2.3  Využití funkčního zobrazení mozku při bezrámové stereotaktické neuronavigaci 

 
     Unikátní vlastností systému stereotaktické neuronavigace je možnost současné koregistrace 

výsledků dvou (i více) modalit zobrazení mozku. Koregistrace umožňuje překryv výsledku MR 

vyšetření například s výsledky PET, SPECT, s kontrasty z aktivace pomocí fMR nebo výsledků 

mapování mozku pomocí metod kvantifikovaného EEG. V reálném čase pak můžeme sledovat 

pozici stimulační cívky nad anatomickým obrazem mozku i nad obrazem distribuce funkčních 

parametrů (například metabolizmem mozku). Výsledky vyšetření funkčně zobrazovacími 

metodami u psychiatrických nemocných většinou nepřinášejí při nativním nebo vizuálním 

hodnocení obraz robustní patologie. Proto je s výhodou při koregistraci použít nikoliv nativní 

výsledek, ale až výsledek předzpracovaný pomocí statistických metod, které identifikují 

odlišnosti v metabolizmu, nebo perfuzi u nemocného srovnáním s populací zdravých kontrol 

(obrázek 5). V Psychiatrickém centru Praha používáme k tomuto účelu standardně metodiku 

individualizovaného Statistického parametrického mapování, SPM (Kopeček et al., 2005). 
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Obrázek 5 

Koregistrace magnetické rezonance (MR)  s 18 fluoro-deoxy-glukózovou pozitronovou emisní 

tomografií (18FDG PET) při neuronavigované rTMS pacienta s farmakorezistentními sluchovými 

halucinacemi 
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Pro navigovanou rTMS byl použit systém Brainsight Frameless. V levé části jsou transverzální 

řezy MR (nahoře) a řezy MR s částečnou (střední řez) a úplnou (dolní řez) koregistrací 

individualizované SPM mapy z PET vyšetření. SPM mapa znázorňuje v barevné škále zvýšení 

metabolizmu pacienta ve srovnání se skupinou 20 zdravých kontrol (SPM, one-sample T-test, 

p≤0.05, nekor.). V pravé části jsou stejná data zobrazena po 3D rekonstrukci. Horní žlutý marker 

označuje místo stimulace dle anatomické lokalizace (TP3), dolní žlutý marker pak ukazuje místo 

stimulace při použití neuronavigace v zadní části levého horního temporálního gyru (STG), tedy 

v oblasti s výrazným zvýšením metabolizmu (viz též bílé šipky na řezech v levé části). V lokalizaci 

stimulace je patrný výrazný rozdíl mezi oběma technikami zaměření s tím, že neuronavigovaná 

rTMS je cílena přímo na místo lokálního metabolického  maxima v oblasti STG. 
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4  Schizofrenie a sluchové halucinace     

 

4.1  Schizofrenie: Definice a obecná diagnostika  

 

     Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění, které se vyznačuje chronickým 

průběhem s význačným funkčním postižením a sníženou kvalitou života s vysokou mírou 

pracovní neschopnosti a trvalé invalidity (Seifertová a kol., 2004). V průběhu onemocnění 

dochází v různé míře k postižení v oblasti vnímání (především charakteru halucinací), 

struktury a obsahu myšlení (neproduktivita, dezorganizace, bludy), afektivity (oploštělá, nebo 

nepřiléhavá emotivita, deprese), motivace, kognitivních funkcí (paměť, pozornost, úsudek) a 

chování (dezorganizace, ochuzení), (Höschl a kol., 2004a). Navzdory významnému 

diagnostickému přínosu testových metod a metod zobrazovacích, neexistuje doposud žádná 

metoda, která by mohla stanovit diagnózu schizofrenie lépe, než analýza chování a prožívání 

za použití operativních kritérií. Základní diagnostická vodítka v naší klinické praxi uvádí  

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) (tabulka 1.1), pro výzkumnou aplikaci se obvykle 

užívá Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti (DSM-IV) 

(tabulka 1.2).  

 

4.2  Definice a charakteristika sluchových halucinací  

 

     Halucinace jsou definovány jako šalebné vjemy bez jakéhokoliv vnějšího reálného podnětu 

v dosahu příslušného analyzátoru. Jsou nevývratné a nemocní k nim mají patický postoj, 

považují je za realitu (Höschl, 2004b). Mohou mít charakter halucinací smyslových (sluchové, 

zrakové, autoskopické, čichové, chuťové, tělové, orgánové), intrapsychických, či 

inadekvátních. U schizofrenie se obvykle setkáváme s halucinacemi charakteru 

intrapsychických (při nichž má nemocný pocit, jakoby mu někdo myšlenky odnímal, či 

naopak vnucoval) a halucinacemi sluchovými (SH) typu hlasů, tzv. verbálními halucinacemi.  

Verbální halucinace mohou mít charakter příkazů (imperativní SH), mohou radit 

(teleologické), hádat se (antagonistické), komentovat pacientovo jednání apod.  Mohou se  

podstatně  lišit  ve   frekvenci,     trvání,  hlasitosti, složitosti    a      totožnosti   hlasu,  který  je  
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Tabulka  1.1 

Diagnostická kriteria pro schizofrenii  dle MNK 10 

 

 

A.   Charakteristické příznaky 

Je přítomen alespoň jeden z hlavních příznaků (1), nebo alespoň dva z vedlejších příznaků (2) a to po 

většinu období epizody psychotického onemocnění, které trvá alespoň jeden měsíc. 

 

(1)   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  

 

(2)  e) přetrvávající 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 

neologizmy 

  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 kritéria pro manickou epizodu (F30) nebo depresivní epizodu (F32), musí 

být splněna kritéria A. a B. Ještě v době, než dojde k porušení nálady. 

 
C.   Vylučovací kritéria 

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  1.2 

Diagnostická kriteria pro schizofrenii  dle DSM-IV 

A. Charakteristické příznaky  

Je vyžadována přítomnost alespoň dvou příznaků po většinu času během jednoho měsíce (nebo méně, 
je-li úspěšná léčba) : 

 - Bludy 

 - Halucinace 

 - Dezorganizovaná řeč (např. častá ztráta souvislostí nebo inkoherence) 

 -  Hrubě dezorganizované chování nebo katatonní chování 

 - Negativní symptomy, tj. emoční oploštělost (nedostatek nebo pokles emočních reakcí), alogie nebo   
.   abulie. 

Pozn. 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. Sociální a pracovní kompetence 

Jedna nebo více oblastí výkonu běžných funkcí, jako práce, mezilidské a osobní vztahy, nebo péče o 
sebe, zřetelně pod úrovní dosažené před začátkem nemoci. 

__________________________________________________________________________________ 

C. Trvání 

Souvislé známky poruchy přetrvávají alespoň 6 měsíců. Toto období musí zahrnovat nejméně 1 měsíc 
příznaků zmíněných v kritériu 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. Vylučovací kritéria  

Symptomy jsou důsledkem probíhající schizoafektivní poruchy, poruchy nálady,  tělesného 
onemocnění, či stavů spojených s požitím psychoaktivních látkami a pervazivních vývojových poruch. 
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vnímán (Slotema, 2011a).  

     Příčinou SH mohou  být  neurologická  onemocnění jakými jsou například temporální 

epilepsie (16 %), (Currie et al., 1971), mozkové nádory temporálního laloku, mezimozku a 

středního mozku (Aleman et al., 2008). Příznaky SH  jsou často pozorovány i u starších osob 

s částečnou, či úplnou ztrátou sluchu (Aleman et al., 2008, David, 1999, Berrios, 1990). 

Verbální SH mohou být rovněž součástí jiných psychiatrických poruch, například vzácně u 

poruch nálady a mohou být rovněž spojeny s intoxikačními stavy a zneužíváním návykových 

látek (Aleman et al., 2008, Slotema, 2011a). SH se řadí k jednomu z nejvážnějších a zároveň  

nejčastějších příznaků schizofrenie  (David et Bussato, 1998), který se v průběhu onemocnění 

objevuje u 50 až 70 % pacientů (Andreasen et al., 1991). SH  vedou k narušení pozornosti, 

mohou ovlivňovat náladu a sociální fungování.  Jejich nejvážnějším důsledkem mohou být 

projevy násilí, včetně sebevražedného jednání (Cheung et al., 1997).  Spolu s bludy, 

katatonními příznaky a dezorganizací jsou SH řazeny do klastru takzvaných pozitivních 

schizofrenních příznaků.  

 

4.3  Neurobiologický výklad verbálních halucinací 

 

     Přes rozsáhlý výzkum prováděný v posledních desetiletích, není doposud jasně prokázán 

neurobiologický výklad SH. Jeden z navrhovaných neurobiologických modelů vysvětluje  

příčinu SH nerovnováhou mezi aktivací thalamu, hipokampu a vnitřních thalamokortikálních 

okruhů (Behrendt et al., 2004), tedy oblastmi považovánými za zásadní pro zpracovávání 

senzorických sluchových informací. Pouze malá část z tohoto okruhu se podílí na vlastním 

přenosu senzorického podnětu (Llinas et al., 1991). Sluchové vjemy jsou následně zpracovány 

v primární senzorické oblasti TPK. Kontextuální zpracování informací z asociačních 

kortikálních oblastí (orbitofrontálního  kortexu)  integruje následně hipokampus (Rolls et al, 

2007), který přijímá informace zároveň z amygdaly, kde skrze glutamátergní projekci 

stimuluje integraci neokortikálních vstupů v emocionálně podbarvených situacích a 

podporuje další šíření nekortikální  činnosti do hipokampu (Bauer et al., 2007). SH pak mohou 

vznikat při změnách v aktivaci různých oblastí  nesoucích podíl na zpracovávání smyslových 

informací.  
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     Varianta této hypotézy předpokládá, že verbální SH vznikají na podkladě chybné aktivace 

nedominantní (převážně pravé) hemisféry (Olin, 1999), která může být  nesprávně 

interpretována oblastmi pro řečové zpracování  levé hemisféry, což následně vyvolá nárůst SH 

(Gazzaniga, 1995). Výsledky studie na 24 pacientech trpících psychotickou poruchou, která 

potvrdila zvýšenou aktivaci pravého dolního frontálního kortexu v průběhu  SH, podporují 

předpoklad bilaterální řečové aktivity vycházející právě z nadměrné aktivity pravé hemisféry u 

schizofrenních pacientů  (Sommer et al., 2001, Sommer et al., 2004).  

     Behrendtův model poskytuje vysvětlení pro širokou škálu příznaků verbálních SH a řada 

zobrazovacích studií, prokazujících zvýšenou aktivaci v řečových oblastech v průběhu SH, je 

v souladu s tímto modelem. Jiné ze studií mapujících oblast s maximální aktivitou 

asociovanou s akustickými halucinacemi prokazují naopak zvýšenou aktivaci v oblastech 

spojených s paměťovým zpracováním (Slotema, 2011a). 

      Je obecně zřejmé, že verbální SH jsou spojeny se změnami aktivity sluchové dráhy, 

zajišťující projekci z kochleárních jader hlemýždě do oblastí sluchově-řečového zpracování, 

včetně změn aktivity v asociačních oblastech. 

 

4.4   Kognitivní teorie verbálních halucinací 

 

     Jeden z navrhovaných modelů předpokládá spojitost verbálních SH s narušením „vnitřně 

řečového zpracování“ (Hoffman 1986, Bentall, 1990, Frith, 1992). Termín „vnitřně řečové 

zpracování“ vyjadřuje stav mysli, při kterém hovoří subjekt sám k sobě v myšlenkách. 

Varianta tohoto modelu usuzuje na chybné „vnitřně řečové zpracování“ zapříčiněné 

nedostatkem self-monitoringu, vedoucího u pacientů se SH k obtížím v rozpoznávání mezi 

„vnit řní řečí“ a vlastní řečovou produkcí. Jiná varianta uvedeného modelu usuzuje na postižení 

schopnosti rozpoznat rozdíl mezi skutečností a představou, ve prospěch přisuzování vlastních 

myšlenek externímu zdroji (Bentall, 1990). Tento výklad podporují jak funkčně zobrazovací 

studie, které u SH potvrzují motorickou aktivaci svalů zapojených do řečové produkce (Green 

et Kinsbourne, 1990), tak studie prokazující aktivaci Brocovy oblasti v průběhu SH (McGuire 

et al., 1993, Dierks et al., 1999).  

     Jiná z navrhovaných teorií nabízí vysvětlení, že SH jsou výsledkem "neúmyslné“ aktivace 

vzpomínek, případně výsledkem snížené schopnosti potlačovat vzpomínky na dřívější události 
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(Waters et al., 2006). Provedená metaanalýza navíc potvrzuje  zapojení  paměťových struktur 

a jejich zvýšenou aktivaci v průběhu SH (Jardri et al., 2011). Existují rovněž důkazy, že 

verbální SH a zejména imperativní SH s agresivním, či autoagresivním obsahem (Hammersley 

et al., 2003), se vyskytují u pacientů s dřívější zkušeností brachiální agrese (Morrison, 2003).  

 

4.5   Funkčně zobrazovací nálezy u sluchových halucinací 

 
     Funkční zobrazovací metody (PET, SPECT, fMRI) představují citlivé nástroje pro detekci 

mozkových abnormalit spojených se SH. Funkčně zobrazovací studie zaměřené na detekci 

těchto abnormalit lze dle jejich experimentálního uspořádání rozdělit do 5 následujících 

skupin (Kopecek et al., 2007). První skupina využívá korelace regionálního průtoku krve, či 

metabolismu u SH (Cleghorn et al., 1990, Copolov et al., 2003). Druhá skupina srovnává 

nálezy pacientů se SH a zdravých kontrol (Erbas et al., 1990, Matsuda et al., 1988, Musalek et 

al., 1993). Třetí přístup porovnává nálezy psychotických pacientů se SH a psychotických 

pacientů bez SH jako kontrolní skupiny (Cleghorn et al., 1992). Čtvrtá skupina studií srovnává 

záznamy pacientů během probíhajících SH a záznamy z období nepřítomnosti SH (Lennox et 

al., 1999, Silbersweig et al., 1995, Woodruff et al., 1995). Pátý typ studií pak srovnává nálezy 

pacientů aktuálně halucinujících s jejich záznamy v období nepřítomnosti SH,  s ohledem na 

probíhající léčbu (McGuire et al., 1993, Suzuki et al., 1993). 

     Funkčně zobrazovací nálezy potvzují vliv zapojení temporálního a frontálního kortexu u 

příznaků SH (obrázek 6). Tyto funkčně propojené oblasti jsou zapojeny do tvorby (produkce)  

řečového zpracování u zdravých jedinců (Shergill et al., 2000). 

     Funkčně zobrazovací nálezy (fMRI) u SH potvrzují změny aktivity v kortikálních oblastech 

souvisejících s vnímáním řeči - gyrus temporalis superior (STG), její  produkcí - gyrus 

temporalis inferior (ITG) a monitoringem - přední cingulum. Zvýšená aktivita STG a 

Heschlova gyru, zejména vlevo, patří mezi nejčastější nálezy funkčně zobrazovacích vyšetření 

zaznamenaných v průběhu halucinačního procesu (Allen et al., 2008).  Individuální maximum 

této aktivity se často nachází v oblastech kortiko-subkortikálně propojených s oblastí řečového 

vnímání (Wernickeova area), nikoliv s Wernickeovou oblastní samotnou. Jedná se o oblasti 

gyrus temporalis medius (MTG), (Dierks et al., 1999, Bentaleb et al., 2002), Brocovo centrum 

(Dierks et al., 1999), přední cingulum (Shergill et al., 2000), levý gyrus parietalis inferior 

(Lennox et al., 2000), pravý thalamus a hipokampus (Dierks et al., 1999, Shergill et al., 2000). 
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Obrázek 6 

Poloha hlavních korových center funkčního systému jazyk a řeč 

 

 

 

  

●●●             Brocovo motorické centrum řeči, tzv. Brocova oblast (area 44 a 45) 

       -leží v gyrus frontalis inferior (u praváků uloženo v levé hemisféře, u leváků častěji vlevo) 

      - procesor vyjadřování 

●   Wernickeovo senzitivní centrum řeči, tzv. Wernickeova oblast  (area 22, 39 a 40) 

       - leží v sekundární sluchové korové oblasti gyrus supramarginalis a zadní části gyrus             .               

.        temporalis superior, v 90 % uloženo v levé hemisféře, která je dominantní pro řeč 

       - procesor vnímání mluvené řeči 

●   Heschlovy závity , tzv. primární sluchová oblast (area 41, 42)  

      - leží v horní části gyrus temporalis superior 

●   Gyrus angularis 

●   Gyrus supramarginalis  

 

     Většina fMRI studií prokazující změny mozkové aktivity u SH byla však provedena na 

malých vzorcích pacientů (N ≤10) (Slotema, 2011a). Výjimku představuje fMRI studie na 24 

psychotických pacientech, která u sledovaných s příznaky SH potvrdila hyperaktivaci v oblasti 

gyrus frontalis inferior, zahrnující Brocovo centrum  a pravou insulu (Sommer et al., 2008). 
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Zvýšená aktivita byla rovněž nalezena v oblastech levé insuly, gyrus supramarginalis 

bilaterálně a pravého STG. U zařazených pacientů se SH nevyskytovaly v izolované podobě, 

ale byly spojeny s dalšími psychotickými příznaky, které tak mohly mozkovou aktivitu při 

vyšetření ovlivnit. Jiná ze studií však srovnávala nálezy pacientů s izolovanými SH a nálezy  

pacientů se SH a současně dalšími psychotickými příznaky a neprokázala významné 

meziskupinové rozdíly (Diederen et al., 2011). U obou skupin byla zaznamenána zvýšená 

aktivita 1) bilaterálně v oblastech: gyrus frontalis inferior, insula, STG, gyrus supramarginalis 

a  gyrus postcentralis, 2) vlevo v oblastech: gyrus precentralis a gyrus parietalis inferior a 3) 

pravého cerebella (mozečku). Metaanalýza 68 pacientů s poruchami schizofrenního spektra 

(Jardri et al,, 2011) prokázala během  SH  bilaterální aktivaci Brocova centra, přední insuly, 

gyrus precentralis, STG a MTG, hipokampu a gyrus parietalis inferior.  

     Zvýšenou 18FDG absorpci u SH v kortikálních oblastech sluchově-řečového zpracování, 

potvrdila též řada PET studií (Szechtman et al., 1998, Klirova et al., 2012, Kaplan et al., 

1993). 18FDG PET studie navíc dokumentují časově konzistentní nálezy regionálního 

mozkového metabolismu (Suzuki et al., 1993) registrující nárůst aktivity asociované se SH 

v daných oblastech i v době absence příznaků během skenování, tedy nezávisle na aktuální 

přítomnosti SH (Copolov et al., 2003).  

     Obecně lze shrnout, že verbální SH jsou spojeny se zvýšenou aktivitou frontotemporálních 

oblastí zapojených do vnímání řeči a její produkce (v případě MTG též zapojení do řečové 

paměti). Uvedené studie potvrzují temporální aktivitu v průběhu SH a řada studií provedených 

na větším počtu pacientů potvrzuje zvýšenou aktivitu např. exekutivních řečových oblastí a 

primárního sluchového kortexu (Aleman et al., 2008, Allen et al., 2008). 

 
 
4.6   Standardní  postupy v léčbě sluchových halucinací u schizofrenie  

 

     Základem léčby schizofrenie je použití psychofarmak, konkrétně antipsychotik. 

Antipsychotika se užívají u všech forem schizofrenie s výjimkou katatonie. Fungují na 

principu blokády dopaminových D2 receptorů a jejich antipsychotický potenciál (především 

ovlivnění pozitivních příznaků  a indukce extrapyramidových nežádoucích příznaků)  koreluje 

s mírou blokády dopaminových D2 receptorů (Kapur et Remington, 2001). V současné době 

jsou antipsychotika dělena do dvou generací, podle míry působení na další receptorové 
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systémy (například antagonismus serotoninergních 5-HT2A receptorů), ovlivnění příznakový 

klastrů (například ovlivnění  negativních, kognitivních a afektivních schizofrenních příznaků) 

a indukce nežádoucích účinků (nižší výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků).  Rozdíl 

mezi 1. generací (dříve neuroleptika, event.  klasická či  typická antipsychotika) a 2. generací 

(tzv. atypická neuroleptika) je nejen ve vyšší klinické účinnosti, ale také v lepší snášenlivosti 

ve prospěch 2. generace. Poslední metaanalýzy (Geddes et al., 2000, Leucht et al., 2003 a, 

Leucht et al., 2003 b) však ukazují, že nelze zobecňovat, že by všechna antipsychotika 2. 

generace byla účinnější a lépe snášená než antipsychotika 1. generace (Kopeček, 2003). 

Výjimku představuje stále clozapin, první atypické antipsychotikum, u kterého je prokázána 

účinnost u farmakorezistentních forem schizofrenie. Farmakorezistence je zde definována jako 

neúspěšná předchozí léčba alespoň jedním konvenčním a  jedním atypickým antipsychotikem, 

užívaným v dostatečné dávce (odpovídající minimalně 1 000 mg chlorpromazinových  

ekvivalentů denně)  podávané  po dostatečně dlouhou dobu (Horacek et al, 2007). 

      V rámci komplexního přístupu je v léčbě schizofrenie, kromě zcela zásadní 

farmakologické léčby, důležitá  též psychoterapeutická intervence, například formou 

kognitivně behaviorální terapie (Slotema, 2011a). Vhodná psychoterapeutická intervence by 

měla zahrnovat především důkladnou edukaci pacienta a jeho rodiny o průběhu onemocnění a 

potřebné léčbě, podání supportu, psychosociální intervenci a rehabilitaci, např. v podobě 

tréninku sociálních dovedností, nácviku řešení problému a plánování aktivit.  

     Další možnost léčby představuje elektrokonvulzivní terapie (EKT). EKT je vyhrazena pro 

pacienty s katatonními příznaky a pacienty rezistentní ke standardním léčebným postupům, 

zahrnujícím kombinovanou antipsychotickou léčbu, augmentaci antipsychotik o 

benzodiazepiny a stabilizátory nálady. Přestože metaanalýza studií s EKT v léčbě rezistentní 

psychózy prokázala ve srovnání s placebem relativní riziko 0.78 pro klinické zlepšení 

v léčbě schizofrenie u pacientů ve prospěch EKT,  subanalýza  

zaměřená na zkoumání vlivu EKT na SH  nebyla provedena (Slotema, 2011a). Shergill a kol. 

navíc zdůrazňují, že u každého čtvrtého pacienta nedochází uvedenými léčebnými postupy k 

vymizení příznaků SH (Shergill et al, 1998). A právě v těchto případech se nabízí varianta 

využití alternativních léčebných přístupů, mezi které se řadí rTMS. 
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4.7   Nástroje pro hodnocení závažnosti příznaků v léčbě schizofrenie  

 

     V klinických studiích se míra psychopatologie hodnotí pomocí psychometrických vyšetření  

(posuzovacích škál). Při léčbě schizofrenie se nejčastěji používá „Škála pozitivních a 

negativních příznaku schizofrenie“ (PANSS) (Kay, 1991),  „Krátká psychiatrická hodnotící 

škála“ (BPRS) (Overall et Gorham, 1962), či „Škála celkového klinického dojmu“ (CGI) 

(Guy, 1976). Škála PANSS se skládá  ze 30 položek dělených do 3 subkategorií  

kvantifikujících 7 pozitivních – „Škála pozitivních příznaků“ (PANSS P), 7 negativních – 

„Škála negativních příznaků“ (PANSS N) a 16 všeobecných psychopatologických příznaků – 

„Škála celkové patologie“ (PANSS G) (tabulka 2). Každá položka je hodnocena bodově od 1 

(nepřítomno) do 7 (extrémně vyjádřené). Celkový skór je součtem bodů  všech položek, tzv. 

PANSS Total (PANSS T). Škála BPRS obsahuje 16 (původní škála), případně 18 položek 

(revidovaná škála). Položky jsou hodnoceny obdobně jako v případě PANSS na sedmibodové 

stupnici. CGI je škála, která  hodnotí tíži onemocnění. Skládá se ze tří globálních položek, z 

nichž dvě (tíže onemocnění a celkové zlepšení) jsou hodnoceny na sedmibodové stupnici. 

Třetí položka (index účinnosti) je hodnocena podle proporce terapeutických a nežádoucích 

účinků. V krátkodobých (6–12 týdnů) klinických studiích je obvykle za respondéra považován 

pacient, u něhož dojde ke zlepšení psychopatologie v PANNS, či BPRS  ≥ 20 – 40 %. Remise 

je obvykle definována jako nižší skóre než 3 ve všech pozitivních položkách PANNS (pro 

CGI méně než 3), (Kopeček, 2003). Další škálu vhodnou pro hodnocení pozitivních příznaků 

schizofrenie představuje tvz. „Scale for the Assessment of Positive Symptoms“ (SAPS). 

     Pro klinické  honocení závažnosti SH je ve výzkumu nejčastěji uplatňována škála 

„Auditory Hallucination Rating Scale” (AHRS). Jedná se o  škálu specifickou pro záchyt SH 

(Hoffman et al.,2003, Poulet et al., 2005), která se skládá ze dvou částí. Hlavní část obsahuje 7 

otázek zaměřených  na 1) frekvenci vyskytujích se SH, 2) realitu, 3) hlasitost, 4) počet hlasů, 

4) délku SH, 6) narušení pozornosti a 7) stupeň tísně vyvolané příznakem. Druhá doplňková 

část obsahuje dvě otázky orientované na hodnocení vlivu reálné mluvené řeči na SH. 

Odpověď na léčbu v AHRS je obvykle definována jako 30%, případně 50% redukcí 

symptomu. Další uplatňovanou stupnicí je  škála „Hallucination Change Scale“ (HCS), jejíž 

kompozitní skór hodnotí relativní změnu sluchových halucinací (0-10). Odpověď na léčbu je 

obvykle definována minimálním poklesem celkového skóru o 50%. Mezi další posuzovací 
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stupnice specifické pro SH patří „kompozitní škála pro hodnocení sluchových halucinací“ 

(SAH), 5 položková subjektivní škála „Topography of Voices Rating Scale“ (TVRS) a škála 

„Psychotic Symptom RATing Scale“ (PSYRATS), 11ti položková škála pokrývající různé 

modality SH. 

 

Tabulka 2 

PANSS - Škála pozitivních a negativních příznaků schizofrenie 

 

P1- P7 Škála pozitivních příznaků 

P1 Bludy 

P2 Konceptuální dezorganizace 

P3 Halucinace 

P4 Excitace 

P5 Velikášství 

P6 Podezřívavost 

P7 Hostilita 

N1 – N7 Škála negativních příznaků 

N1 Citová zploštělost 

N2 Emoční stažení 

N3 Ochuzení vztahů 

N4 Pasivní / apatické sociální stažení 

N5 Obtížné abstraktní myšlení 

N6 Ztráta spontaneity a plynné konverzace 

N7 Stereotypní myšlení 

G1 – G 16 Škála celkové patologie 

G1 Starosti o tělesný stav G9 Neobvyklý myšlenkový obsah 

G2 Úzkost G10 Dezorientace 

G3 Pocity viny G11 Zhoršená pozornost 

G4 Tenze G12 Nedostatek soudnosti a náhledu 

G5 Manýrování a zaujímání postojů G13 Poruchy vůle 

G6 Deprese G14 Nedostatečné ovládání impulzů 

G7 Motorická retardace G15 Artismus 

G8 Nespolupráce G16 Aktivní únik ze společnosti 
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5   TMS v léčbě sluchových halucinací 

5.1   Přehled studií rTMS v léčbě sluchových halucinací     

 

První zmínku o terapeutickém účinku rTMS u SH dokumentovala studie Hoffmana, která 

potvrdila efekt NF-rTMS (1Hz, 90% MP) cílené na oblast LTPK (Hoffman et al., 1999). 

Účinek NF-rTMS na pacientech s farmakorezistentními SH opětovně potvrdil tentýž autorský 

kolektiv  i ve své  další studii s paralelním uspořádáním (Hoffman et al., 2003), ve které 

prodloužil původní protokol na 9 sezení (880 pls/sezení). Celková psychopatologie byla 

posuzována škálou PANSS, závažnost SH byla hodnocena pomocí škál HCS a AHRS. V 

aktivní větvi došlo k signifikantnímu poklesu celkového skóru na škále HCS u 9 z 12 

stimulovaných pacientů, z kontrolní skupiny tzv. „shamové rTMS“ odpověděli na léčbu jen 2 

z 12 pacientů. V dalším průběhu byli pacienti z původní „shamové“ (kontrolní) skupiny 

stimulováni aktivní rTMS v otevřeném sledování, jehož pozdější vyhodnocení potvrdilo 

výsledky obdobné výsledkům zaznamenaným u aktivní větve v předcházející, kontrolované,  

části studie. Vyhodnocení AHRS prokázalo zlepšení v položkách 1 „frekvence“ a 6 „vliv na 

pozornost“. Sledování délky účinku rTMS prokázalo u respondérů průměrný patnáctitýdenní 

léčebný efekt. V pokračovací studii na 50 pacientech prokázal dále Hoffmanův tým v aktivní 

skupině významný pokles celkového skóru  HCS u 14 z 27 pacientů, přičemž na „shamovou“ 

rTMS reagovali s efektem pouze 4 z 23 pacientů (Hoffman et al., 2005). Délka účinku u 

respondérů přetrvávala 13 týdnů.  

Desetidenní, otevřená studie na 9 pacientech s farmakorezistentními SH (1Hz, 80% MP, 

1200 pls/sezení), se zaměřením cívky na odlišnou kortikální lokalitu, konkrétně na STG, 

prokázala mírné subjektivní zlepšení při hodnocení škálou TVRS (d´Alfonso et al., 2002). Jiná 

desetidenní, paralelní, dvojitě slepá studie u 39 pacientů s farmakorezistentními SH, 

srovnávala efekt aktivní NF-rTMS (1Hz, 100% MP, 1200 pls/sezení) LTPK s NF-rTMS 

pravého TPK a „shamovou“ rTMS (neaktivní  rTMS). Ve srovnání se „shamovou“ rTMS, 

studie potvrdila u obou aktivních forem rTMS významnou redukci skóru ve škálách PANSS a 

AHRS, kde zaznamenala významný pokles konkrétně v položce 1 „frekvence“ SH (Lee et al., 

2005). 

  Čtyřdenní studie srovnávala na 16 pacientech účinek NF-rTMS cílené na oblast LTPK 

(1Hz, 90% MP, 900 pls/sezení)  a „shamové“ rTMS. Jak aktivní, tak „shamová“ rTMS 
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potvrdily terapeutický účinek v léčbě SH v hodnocení  škálami SAPS a SAH, s tím, že aktivní 

rTMS měla ve srovnání se „shamovou“ rTMS léčebný účinek výraznější, který navíc 

přetrvával i dlouhodobě (Chibbaro et al., 2005).  

Desetidenní, placebo stimulací kontrolovaná, randomizovaná studie s NF-rTMS, 

s parametry identickými předchozí studii (1Hz, 90% MP, 900 pls/sezení),  naopak neprokázala 

rozdíl mezi aktivní a „shamovou“ léčbou (Fitzgerald et al., 2005). Studie byla uskutečněna na 

33 pacientech. Efekt léčby byl hodnocen škálami  HCS, PSYRATS a PANSS. Stejně tak  

desetidenní, placebo stimulací kontrolovaná studie, s užitím poněkud odlišných stimulačních 

parametrů (1Hz, 80% MP, 300 pulzů/sezení), srovnávala u 18 pacientů se SH účinek léčby 

NF-rTMS LTPK se “shamovou“ rTMS (Saba et al., 2005) a rovněž neprokázala signifikantní 

rozdíl mezi jednotlivými typy léčby.   

Pětidenní, dvojitě slepá, cross over studie na 10 pacientech s  farmakorezistentními SH 

naopak prokázala u NF-rTMS cílené na LTPK (1Hz, 90% MP, 2000 pls/den, 2 sezení/den)  

signifikantní pokles ve všech položkách škály AHRS u 7 pacientů z 10 (Poulet et al., 2005). 

Odpověď na léčbu zde byla definována jako minimálně 20% redukce v AHRS, pro placebo 

stimulaci bylo užito neaktivní, tzv. „shamové“ cívky.   

Šestitýdenní rTMS studie s paralelním designem (1Hz, 90% MP, 2400 pls/den, 2 

sezení/den) srovnávala účinek NF-rTMS cílené na oblast LTPK s bilaterální NF-rTMS cílenou 

na oblasti PTPK a LTPK a „shamovou“ rTMS u 38 pacientů se SH. Studie potvrdila 

signifikantní snížení frekvence SH u aktivní skupiny s unilaterální stimulací (LTPK) ve 

srovnání se stimulací bilaterální (PTPK a LTPK) a „shamovou“ rTMS (Vercammen et al., 

2009).     

     Základní přehled doposud publikovaných nenavigovaných rTMS studií u pacientů se SH je 

uveden v tabulce 3.  V současnosti existuje několik přehledových prací o účinku rTMS na SH 

(Cordes et al., 2006; Fitzgerald and Daskalakis, 2008) a metaanalýz (Aleman et al., 2007; 

Freitas et al., 2009, Slotema  et al., 2012), které shrnují a analyzují výsledky dosavadních 

studií.  

     Většina metaanalýz prokázala středně významný až významný účinek rTMS v léčbě SH. 

Alemanova metaanalýza deseti kontrolovaných rTMS studií, s paralelním a cross over 

designem, na 212 pacientech (Aleman et al., 2007) vyhodnotila rozdíl v účinnosti mezi aktivní 

a „shamovou“ rTMS jako středně významný (Cohenovo d = 0,76).  
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     Rovněž  metaanalýza 9 kontrolovaných studií (Freitas et al., 2009) vyhodnotila ve srovnání 

se „shamovou“ rTMS účinek aktivní rTMS jako významný (Cohenovo d = 1,04). Uvedená 

práce rovněž uvádí, že přestože nebyly doposud jasně určeny prognostické faktory pro 

úspěšnou intervenci, usuzuje se, že užívání antikonvulziv, delší doba trvání onemocnění, vyšší 

stupeň farmakorezistence a vyšší frekvence SH mohou být spojeny s horší odpovědí na rTMS. 

     Souborná metaanalýza autorky Slotemy a jejího kolektivu analyzovala výsledky rTMS 

studií u různých psychiatrických diagnóz (Slotema et al, 2010). V rámci této metaanalýzy byly 

subanalýzovány též výsledky 7 rTMS studií (Hoffman et al., 2005, Rosa et al., 2007,  Brunelin 

et al., 2006, Fitzgerald et al., 2005, Lee et al., 2005, Saba et al., 2004, Chibbaro et al., 2005) na 

pacientech s farmakorezistentními SH. Analýza uvedených randomizovaných, kontrolovaných 

studií s paralelním designem, v rámci které byla hodnocena data získaná od 189 pacientů 

(z čehož 105 pacientů bylo zařazeno do aktivní větve a 84 pacientů do kontrolní skupiny), 

vyhodnotila účinek léčby jako středně významný (Cohenovo d = 0,54). Ve studiích 

zařazených do této metaanalýzy byla aktivní rTMS vedena standardně na oblast TP3 vlevo, 

v případě jedné za studií (Lee et al., 2005) též identicky vpravo. 

     Přes příznivé výsledky uvedených metaanalýz nelze opominout, že v posledních letech 

bylo zaznamenáno několik rTMS studií u SH s negativními výsledky, hlášených na relativně 

velkých vzorcích. Autorčina nejnovější metaanalýza 17 randomizovaných, dvojitě slepých, 

placebo stimulací kontrolovaných rTMS studií u pacientů se SH  (Slotema et al., 2012)  

hodnotila déledobější terapeutický účinek metody a vyhodnotila jej jako mírný. Tento nález 

nepotvrzuje závěry předchozích metaanalýz, které hodnotily efekt rTMS u SH jako středně až 

vysoce významný (Aleman et al., 2007, Freitas et al., 2009). Uvedená metaanalýza (Slotema 

et al., 2012) hodnotila efekt rTMS na příznaky SH s odstupem 1 měsíce od ukončení léčby. 

Mimo jiné též potvrdila, že rTMS v léčbě SH aplikovaná na oblast LTPK je efektivnější než 

rTMS aplikovaná na jiné kortikální oblasti.  
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Tabulka 3 

rTMS studie v léčbě sluchových halucinací 

 

LTPK – levý temporoparietální kortex, TPK – temporoparietální kortex, STG – gyrus temporalis superior 

Autoři N Lokalizace 
   Odpověď na 

léčbu 
Design 

Hoffman et al.  
2000 

 
12 

 
LTPK 

Signifikantní 
zlepšení 

 
Paralelní 

D´Alfonso et al.  
2002 

 
9 

Pravý GTS s anatomickým 
zaměřením 2 cm nad T3  

 

Mírné signifikantní 
zlepšení 

 
Otevřený 

Hoffman et al.  
2003 

24 Pravý TPK 
Signifikantní 

zlepšení 
 

paralelní 
 

McIntosh et al.  
2004 

 
16 
 

LTPK 
 

Negativní 
 

crossover 

Schonfeldt-Lecuona 
et al., 2004 

12 
STG 

Brocova oblast 
Negativní crossover 

Hoffman et al. 
2005 

50  
LTPK 

Signifikantní 
zlepšení 

paralelní 

Lee et al.  
2005 
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 LTPK 
 Pravý TPK 

Signifikantní  
Zlepšení 

paralelní 

Chibbaro et al. 
2005 

 
16 

 
LTPK 

Signifikantní 
zlepšení 

 
paralelní 

 
Fitzgerald et  al. 
2005 

 
33 

 
LTPK 

 
Negativní 

 
paralelní 

Saba et al.  
2005 

 
18 

 
LTPK 

 

Negativní 
 

paralelní 

Brunelin et al.  
2006 

24 LTPK 
Signifikantní  

zlepšení 
 

 
paralelní 

Poulet et al.  
2005 
 

10 LTPK 
Signifikantní  

zlepšení 
 

crossover 

Jandl et al.  
2006 
 

16 
LTPK  

Pravý TPK 
       Negativní crossover 

Rosa et al.  
2007 

11 
 
LTPK 

 

Negativní 
 

paralelní 

Bagati et al.  
2009 

40 LTPK 
Signifikantní  

zlepšení 
 

paralelní 

Vercammen et al.  
2009 

38 
LTPK 

Bilaterální TPK 
Negativní paralelní 

Loo et al.  
2009 

39 
LTPK 

 Pravý TPK 
Negativní Paralelní 
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5.2. Stereotakticky navigované rTMS studie v léčbě sluchových halucinací 

 

     Vyjma několika málo níže uvedených rTMS studií u pacientů se SH, které pro aplikaci 

rTMS užily asistence neuronavigační technologie (Schonfeldt-Lecuona et al., 2004, Sommer 

et al., 2007, Montagne-Larmurier et al., 2009, Slotema et al., 2011b), byla doposud 

magnetická cívka cílena převážně technikou standardní lokalizace na oblast TPK (Hoffman et 

al., 1999, Hoffman et al., 2003, Hoffman et al., 2005, Fitzgerald et al., 2005).  Současné 

nálezy o účinnosti této standardní rTMS však nejsou konzistentní. Navíc nedávno provedené 

fMRI studie naznačují, že standardní rTMS cílená na LTPK (dle anatomické lokalizace TP3) 

nezaměřuje oblast lokální maximální aktivity (Slotema et al, 2011b). 

 Neuronavigační technologie byla u pacientů se SH poprvé použita ve studii Schonfeldt-

Lecuona při NF-rTMS cílené podle fMR (Schonfeldt-Lecuona et al., 2004). V rámci 5tidenní 

rTMS studie (1Hz, 90% MP, 960 pls/sezení) byla u 12 farmakorezistentních schizofrenních 

pacientů stimulována oblast levého STG (dle MR) a Brocova area (identifikovaná pomocí 

fMR). Pro neaktivní stimulaci byla použita parietookcipitální oblast. Statistická analýza dat 

získaných z fMR byla zpracována pomocí SPM analýzy. Intenzita SH byla měřena na začátku 

a po skončení série 5 rTMS sezení. Výsledky neprokázaly předpokládanou hypotézu úbytku 

symptomatiky SH po navigované rTMS  levé Brocovy oblasti, či levého STG. Přestože 4 z 12 

stimulovaných v oblasti STG pociťovali subjektivní zlepšení příznaků, nedosáhlo toto zlepšení 

statistické významnosti. Negativní výsledky mohou být v případě této studie zapříčiněny 

malým počtem pacientů, krátkým stimulačním protokolem (5 sezení, celkem 4800 pls) a 

především metodickou inkonzistencí (STG a Brocovo centrum). Studie rovněž nevyužila 

možnosti navigovat pacienty podle individuálních parametrů neurobiologie SH (např. dle fMR 

v okamžiku slyšení „hlasů“).   

Podle publikace Sommerové (Sommer et al, 2007) potvrzují současné fMRI nálezy 

zvýšenou aktivitu pravé hemisféry přibližně u 50% pacientů se SH. V otevřené studii byl 

sledován efekt navigované rTMS cílené podle individuálních parametrů fMRI na místo 

maximální aktivity v oblasti asociované se SH. Do studie bylo zařazeno 15 schizofrenních 

mužů s farmaktorezistentními SH. Zařazení muži užívali stabilní antipsychotickou medikaci 

po dobu minimálně 4 týdnů před vstupem do studie a v celém jejím průběhu, až do doby deseti 

týdnů po ukončení  rTMS léčby. Efekt léčby byl hodnocen škálou AHRS. fMRI potvrdilo u 12 
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z celkově 15 vyšetřených pacientů zvýšenou aktivitu v oblastech asociovaných se SH. Z toho 

u 4 pacientů byla zvýšená aktivita potvrzena v LTPK a u 5 pacientů v pravém TPK. U 3 

pacientů se zvýšená aktivita nacházela hluboko v kontralaterální oblasti homologní 

s Brocovým centrem, proto tito pacienti  nebyli stimulování neuronavigovaně. U zbylých 

pacientů s potvrzenou zvýšenou aktivitou v levé a pravé TPK, byla rTMS aplikována 

navigovaně dle fMRI na místo individuálního maxima aktivity v oblasti asociované se SH. 

Léčbu ve studii dokončilo celkem 13 pacientů, přičemž 7 z nich absolvovalo fMRI 

navigovanou rTMS. Mezi stimulovanými skupinami nebyly zjištěny žádné rozdíly 

v závažnosti SH. Sledování s odstupem 10 týdnů od ukončení rTMS prokázalo snížení 

příznaku SH, ke kterému došlo v průběhu druhého až třetího týdne léčby. Je zajímavé, že u 

většiny pacientů (8 z 12) se potvrdila převážně pravostranná aktivita asociovaná se SH. Studie 

potvrdila účinek rTMS, při srovnání se standardní (TP3) rTMS se však nepotvrdila  

předpokládaná vyšší účinnost rTMS vedené podle fMRI halucinačně aktivační mapy.  

 Pilotní studie  VF-rTMS (Montagne-Larmurier et al., 2009), s  následným šestiměsíčním 

sledováním, hodnotila účinek dvoudenní rTMS (20 Hz, 80 % MP, 2600 pls/sezení, train 10s, 

intertrain 50 s) navigované podle MR a fMRI u 11 schizofrenních pacientů se SH. Cílová 

oblast pro rTMS byla identifikována podle individuálních parametrů fMRI na místo s 

maximální aktivitou v oblastech asociovaných se SH. Studie prokázala významný rozdíl mezi 

vstupní hodnotou AHRS a hodnotou AHRS po skončení léčby (den 12) v položkách celkové 

závažnosti a frekvence SH. Další sledování  s odstupem 6 měsíců potvrdilo u 2 pacientů 

přetrvávající účinek léčby. Autoři ve studii potvrdili účinek VF-rTMS navigované podle fMRI 

a předpokládají  vyšší terapeutický účinek užití VF-rTMS ve srovnání s NF-rTMS protokoly. 

    Doposud nejrozsáhlejší navigovaná rTMS studie u SH, zkoumající efekt rTMS cílené podle 

fMRI (Slotema et al., 2011b), nepotvrdila nadřazenost účinku navigované rTMS ve srovnání 

s placebo stimulací. Randomizovaná, dvojitě slepá, „shamovou“ stimulací kontrolovaná studie 

s NF-TMS (1 Hz, 90% MP, 1200 pls/sezení, 20 sezení), s cívkou navigovanou dle fMR na 

místo maximální aktivity asociované se SH v oblasti LTPK, srovnávala u 62 pacientů 

rozdělených do 3 větví efekt navigované, standardně cílené (TP3) a „shamové“ rTMS. Efekt 

léčby byl hodnocen v průběhu léčby a s následným 3 měsíčním odstupem od ukončení rTMS. 

K hodnocení závažnosti SH a dalších psychotických příznaků byly použity škály AHRS, 
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PANSS a PSYRATS. Účinky jak navigované, tak standardní rTMS byly srovnatelné s účinky 

„shamové“ stimulace.  

Právě skutečnost, že dostupné  studie s neuronavigovanou rTMS u SH, s výjimkou 

kontrolované studie s použitím algoritmu pro VF-rTMS (Montagne-Larmurier et al., 2009), 

nepotvrzují původní předpoklad výraznější efektivity rTMS navigované podle fMR 

(Schonfeldt-Lecuona et al., 2004, Sommer et al., 2007, Slotema et al, 2011b), nás inspirovala 

k vytvoření inovativního protokolu  rTMS navigace dle 18FDG PET, který je podkladem 

experimentální části této práce uvedené v následující kapitole 6. 18FDG PET představuje, ve 

srovnání s nálezy fMR, vysoce relevantní metodu s časově konzistentními nálezy pro detekci a 

přímou kvantifikaci metabolických abnormalit (Langguth et al., 2003, Langguth et al., 2006, 

Herwig et al, 2003) souvisejících s příznaky SH (Langguth et al., 2006, Horacek et al., 2007). 
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6   Experimentální část 

 

Klinická studie: Individualizovaná rTMS, neuronavigovaná podle regionálního 

mozkového metabolismu (18FGD PET), je v léčbě sluchových halucinací  nadřazená 

účinkům standardní  rTMS: dvojit ě slepá, falešnou stimulací kontrolovaná studie  

 

6.1   Úvod  

 

Jak bylo uvedeno výše klinický efekt NF-rTMS v léčbě SH u schizofrenie je v současné 

době dokumentován jak řadou rTMS studií (tabulka 3), tak jejich metaanalýz (Slotema et al., 

2012, Aleman et al., 2007, Cordes et al., 2006). Neurobiologický efekt NF-rTMS spočívá v 

inhibici kortikální excitability v místě aplikace, v případě léčby SH tedy v oblasti TPK, která 

má za následek pokles synaptického přenosu (George et al., 2002, Hoffman et al., 1999, 

Hoffman et al., 2000). Současný výzkum potvrzuje rovněž vliv rTMS na změnu regionálního 

mozkového metabolizmu (Horacek et al., 2007) v oblastech transynapticky propojených 

(kortikální a subkortikální oblasti mimo TPK dominantní hemisféry), potvrzených dřívějšími 

PET nálezy (Paus et al., 1997, Siebner et al., 2000, Langguth et al., 2003, Langguth et al., 

2006, Silberswieg et al., 1995, Copolov et al., 2003, Weiss et al., 2001, McGuire et al., 1993, 

Cleghorn et al., 1990, Szechtman et al., 1998). 

     Většina dosavadních rTMS studií, které zkoumaly účinek metody v léčbě SH, je založena 

na předpokladu kortikální hyperaktivity v zadní části STG (Wernickeova area) zaměřované při  

standardní rTMS v oblasti TP3 (Hoffman et al., 1999, 2000 2003, Hoffman et al., 2005, Lee et 

al., 2005, Chibbaro et al., 2005, Brunelin et al., 2006, Hoffman et al., 1999, Hoffman et al., 

2000, Fitzgerald et al., 2005). Současné zobrazovací nálezy (fMR) pacientů se SH však 

prokázaly  anatomickou variabilitu mezi stanovenou kortikální oblastí (Wernickeova area) a 

skutečnou oblastí stimulovanou tzv. standardní rTMS (Schonfeldt-Lecuona et al., 2005). 

Funkčně zobrazovací studie navíc potvrzují, že individuální maximum lokální kortikální 

aktivity obvykle neodpovídá místu zaměřovanému tzv. standardní rTMS. Toto maximum je  

navíc často detekováno v oblastech kortiko-subkortikálně propojených (viz kapitola 

4.5). Uvedené nálezy podporují význam individualizované rTMS zohledňující  anatomickou 

variabilitu a zjištěné funkční změny typické pro psychopatologii daného symptomu. 
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     Stereotaktická neuronavigace představuje unikátní technologii, která  umožňuje zaměřit 

stimulační cívku s vysokou anatomickou přesností (viz kapitola 3.2). Metoda zároveň 

umožňuje zacílit stimulační cívku dle individuálních fyziologických parametrů získaných 

s pomocí zobrazovacích metod (Schonfeldt-Lecuona et al., 2005). rTMS neuronavigovaná 

podle změn detekovaných 18FGD PET představuje vhodnou metodu k modulaci 

metabolických změn v oblastech  anatomicky odpovídajících oblastem pro sluchové 

zpracování, tedy sluchově-řečovému kortexu (Langguth et al., 2003). PET studie u 

schizofrenních pacientů dokumentují časově konzistentní nálezy regionálního mozkového 

metabolizmu (Suzuki et al., 1993), registrující nadbytek aktivity asociované se SH i v době 

absence SH při skenování (viz kapitola 4.5)  

 

6.2   Cíle práce a hypotézy   

 

     Primárním cílem této dvojitě slepé, placebem kontrolované studie, bylo prokázat klinický 

účinek 18FDG PET  neuronavigované rTMS v léčbě SH. V rámci studie byl srovnáván účinek 

neuronavigované rTMS, zaměřované podle individuálních změn regionálního mozkového 

metabolizmu (18FDG PET), se standardní rTMS a tzv. „shamovou“ (neaktivní) stimulací. 

Zaměřovaná oblast pro užití neuronavigace byla omezena na oblast levého sluchově-řečového 

kortexu, a to na základě 3 kritických aspektů:  

a) klinický efekt rTMS této oblasti je dokumentován předchozími nenavigovanými rTMS 

studiemi  

b) jedná se o kortikální oblast, tedy oblast dostupnou pro administraci rTMS skrze skalp 

(rozsah magnetického pole nepřesahuje 2cm3), (Hoffman et al., 2000) 

c) jedná se o region vhodný pro dvojitě slepé hodnocení, kde výsledky dosavadních studií 

potvrdily zvýšený metabolismus LTPK).  

     Cílem studie bylo rovněž zhodnotit anatomickou vzdálenost mezi kortikální oblastí 

zaměřovanou při aplikaci tzv. standardní rTMS a oblastí individuálního maxima funkčních 

změn, stimulovanou za pomoci neuronavigační technologie.  

 

 

 



 
45 

Hypotézy:  

 

1) Měření anatomické vzdálenosti mezi kortikální projekcí cívky pro rTMS navigovanou na 

oblast individuálního maxima funkčních změn dle 18FDG PET  a kortikální projekcí cívky při 

tzv. standardní rTMS (s umístěním cívky na TP3) prokáže významný rozdíl v místě 

stimulovaném na  kortexu. 

2) NF-rTMS navigovaná podle 18FDG PET na oblast individuálního lokálního maxima 

funkčních změn LTPK, povede a) k ústupu SH hodnocených škálou AHRS, b) ke zmírnění 

pozitivních příznaků definovanému poklesem skóru  PANSS P a změnám celkové 

psychopatologie definovaným poklesem skóru PANSS T.  

3) Algoritmus léčby 18FDG PET navigované NF-rTMS, cílené na individuální lokální 

maximum funkčních změn v LTPK, povede ve srovnání se standardním algoritmem NF-rTMS 

(s umístěním cívky na levou TP3) a „shamovou“ stimulací k výraznějšímu léčebnému účinku 

v léčbě SH definovaném signifikantním poklesem AHRS skóru.  

 

6.3   Metodika 

 

     Do studie jsme zařadili  15 pacientů (tabulka 4) s diagnózou paranoidní schizofrenie, 

diagnostikovaných podle kriterií DSM-IV (Americké Psychiatrické Asociace, 1994) 

minimálně dvěma atestovanými psychiatry z  Psychiatrického centra Praha. Uvedení pacienti 

naplňovali kritéria pro farmakorezistentní SH, definované neúspěšnou předchozí léčbou 

alespoň jedním konvenčním a  jedním atypickým antipsychotikem, užívaným v dostatečné 

dávce po dostatečně dlouhou dobu (≥ 4 týdny). Pacienti zařazení do studie udávali výskyt SH  

v průběhu posledního měsíce současné epizody alespoň 5 x denně (Horacek et al., 2007).    

V průběhu jejich účasti ve studii užívali stabilně následující medikaci: 1) antipsychotika 

v monoterapii: olanzapin N=2, clozapin N=1, haloperidol N=3, flupentixol N=1, amisulprid 

N=1, 2) kombinaci antipsychotik: olanzapin + haloperidol N=1, clozapin + haloperidol N=1, 

clozapin + risperidon N=1, risperidon + haloperidol N=1, flupentixol + quetiapin N=1, clozapin 

+ flupentixol + chlorpromazin N=1, haloperidol + levopromazin N=1. Další souběžná 

psychiatrická léčba zahrnovala augmentaci o 1) antidepresiva: selektivní inhibitory zpětného 

vychytávání serotoninu N=7, tricyklická antidepresiva N=1; 2) antikonvulziva: valproát N=1, 
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karbamazepin N=1; 3) anxiolytika: clonazepam N=6. Z hlediska vyloučení možných 

neurologických a dalších komorbidit (organické poruchy, závislostní problematika) absolvovali 

pacienti před zařazením do studie komplexní psychiatrické a vstupní biochemické vyšetření, 

elektrokardiografické a elektroencefalografické vyšetření. Zařazení do studie bylo podmíněno 

podepsáním informovaného souhlasu se vstupem do studie, který svou strukturou a obsahem 

plně odpovídal poslední verzi Helsinské deklarace a byl odsouhlasen Etickou komisí 

Psychiatrického centra Praha. 

 

6.3.1    Protokol studie 

   

    V rámci studie s dvojitě slepým, placebo kontrolovaným, zkříženým designem jsme 

porovnávali klinický efekt NF-rTMS s cívkou 1) zaměřovanou na specifickou oblast LTPK za 

pomocí užití  neuronavigační technologie 2) zaměřovanou standardně dle parametrů 

anatomické lokalizace pro určení levého STG (Hoffman et al., 2000) a 3) nektivní, 

odkloněnou o 90° od povrchu skalpu, určenou pro tzv. „shamovou“ stimulaci. Sled pořadí 

rTMS léčby (neuronavigace/standard/sham) byl randomizován ve 2 krocích. V prvním kroku 

byli pacienti (N = 15) randomizováni do protokolu pro standardní (N = 6) a „shamovou“ (N = 

9) rTMS za účelem vyloučení placebo respondentů a též vyloučení respondentů na aktivní 

rTMS, u kterých přetrvávalo trvalé vymizení příznaku SH po uplynutí doby definované „wash 

out“ periodou. Před započetím  další fáze protokolu byli všichni pacienti vyšetřeni 18FDG 

PET. Poté následovaly u „standardní rTMS iniciujících“ série léčby v pořadí: „shamová“ 

stimulace →  neuronavigovaná rTMS, nebo neuronavigovaná rTMS → „shamová“ stimulace. 

V jiném případě, u „sham rTMS iniciujících“, následovaly léčby v pořadí: standardní rTMS → 

neuronavigovaná rTMS, nebo neuronavigovaná rTMS → standardní rTMS. Neuronavigovaná 

rTMS byla zahrnuta do druhé randomizační fáze z důvodu předpokládané superiority vůči 

ostatním léčebným přístupům (obrázek 7).  

     Každá z jednotlivých rTMS sérií (neuronavigace/standard/sham) zahrnovala 10 rTMS 

sezení v deseti po sobě jdoucích pracovních dnech v rozsahu dvou týdnů. Pacienti užívali 

stabilní antipsychotickou medikaci po dobu minimálně 4 týdnů před zahájením rTMS a 

v celém jejím průběhu, až do doby po skončení 10 sezení jednotlivého typu léčby 
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(neuronavigace/standard/sham). Minimální wash out perioda (T) mezi jednotlivými rTMS 

sériemi byla stanovena na období šesti týdnů (median T1/T2 = 157.5 dní, T2/T3 = 63.5 dní), 

s ohledem na individuální léčebný efekt rTMS (Sommer et al., 2007, Rosa et al., 2007)  a jeho 

dlouhodobost (týdny), potvrzený předchozími studiemi (Hoffman et al., 2005, Chibbaro et al., 

2005). 

 

Tabulka 4 

Základní demografická a klinická charakteristika skupiny a podskupiny „Completers“  

 

Pacienti  (počet) 
Randomizovaní  

(N=15) 

„Completers“  

(N=10) 

Věk (roky) 35.9 (9.5) 34.4 (8.7) 

Pohlaví (F/M) 6/9 3/7 

Délka SCH          

(v měsících) 

 

115.3 (72.5) 

 

143.1 (68.1) 

Počet hospitalizací  4.7 (6.4) 5.8 (7.3) 

CPZ Equi  675 (337) 723 (419) 

AHRS  26.8 (6.2) 26.5 (6.0) 

PANSS P  20.6 (5.2) 19.6 (3.8) 

PANSS T  74.5 (20.1) 72.1 (18.6) 

 

 

Data jsou prezentována jako průměr (směrodatná odchylka), nebo počet pacientů 

 SCH – schizofrenie, CPZ Equi – chlorpromazinový  ekvivalent (mg/den),  (Kopeček et al., 

2005, Andreasenet al., 2010), AHRS -  Auditory Hallucination Rating Scale, PANSS - Škála pro 

pozitivní a negativní schizofrenní  příznaky:  T – celkový skór, P – skór pozitivních příznaků 
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Obrázek 7 

Profil terapeutické intervence s dvojitě slepým placebo kontrolovaným designem, srovnávající 

neuronavigovanou rTMS se standardní (anatomickou lokalizací zaměřovanou) rTMS a 

„shamovou“  rTMS 

 

 
 

 

AP – antipsychotika, SH – sluchové halucinace  

Standard – standardní rTMS, Sham – „shamová“ stimulace, Navigace – neuronavigovaná 

rTMS 

Pozn. v  závorkách je uveden počet pacientů (N) 
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6.3.2   rTMS administrace 

 

Standardní rTMS 

 

     Parametry pro standardní rTMS byly stanoveny následovně: 0.9 Hz NF-rTMS, 100% MP, 

1080 pls/sezení, 10 rTMS sezení v deseti po sobě jdoucích pracovních dnech v období dvou 

týdnů. Užitá 0,9 Hz frekvence (namísto 1 Hz) byla zvolena vzhledem k již dříve 

potvrzenému významnějšímu inhibičnímu působení na kortikální konektivitu, zřetelně 

dokumentovanému předchozími EEG a 18FDG PET studiemi (Horacek et al., 2007).  

     Pro MP byla stanovena nejnižší intenzita výkonu přístroje, při které byla u alespoň 5 z 10 

stimulů zaznamenána EMG odpověď (EMG, Neurosign 400) ≥50 µV (Rossini et al., 1994). 

Magnetická cívka byla zaměřena na oblast LTPK, definovanou umístěním cívky na hlavě v 

bodě TP3 (Hoffman et al., 1999, Hoffman et al., 2003). Pro rTMS aplikaci bylo užito přístroje 

Magstim Super Rapid equipment (Magstim, Whitland, UK), se vzduchem chlazenou, 70 

milimetrovou cívkou.  

 

Neuronavigovaná rTMS  

 

     Protokol pro neuronavigovanou rTMS  zahrnoval parametry identické s parametry pro 

standardní rTMS, s výjimkou parametru pro umístění cívky. Stimulační cívka byla v případě 

neuronavigované rTMS zaměřována s pomocí stereotaktického systému Brainsight Frameless 

Neuronavigation System (Rogue Research Inc., Montreal, Canada), navrženého specificky pro 

rTMS. Stereotaktický systém obsahuje  3D infračervenou kameru, která pomocí reflexních 

trackerů (nosičů), připevněných k hlavě vyšetřovaného a stimulační cívce, detekuje jejich 

vzájemnou polohu a současně ji koregistruje s údaji získanými pomocí neurozobrazovacích 

metod. Před započetím každé rTMS aplikace je proto zapotřebí vzájemná koregistrace 3 

následujících modalit: 1) polohy hlavy subjektu v prostoru, 2) uložení cívky a 3) 3D grafického 

modelu, reprezentovaného překryvem obrazu MR s výsledným kontrastem znázorňujícím 
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individuální lokální maximum 18FDG PET.  Tento přístup umožňuje stereotaktickou monitoraci 

pozice magnetické cívky vůči hlavě subjektu v reálném čase  a dává tak přesnou informaci o 

poloze cívky na hlavě v průběhu celé délky rTMS.  

      Oblast kortikální projekce stimulační cívky byla zvolena podle individuálního klastru na 

specifickou oblast LTPK (obrázek 8), stanovenou dle individuálního lokálního maxima změn 

regionální metabolické aktivity v oblastech STG, MTG, SMG a angulárního gyru.  

 

 

Obrázek 8 

Kortikální lokalizace při rTMS neuronavigaci s cívkou navigovanou na oblast individuálního 

lokálního maxima LTPK 

 

 

 

 

 

       Kortikální lokalizace zaměřovaná při rTMS neuronavigaci:  

       Odpověď na rTMS neuronavigaci s redukcí ≥ 50 % (N = 6) 

       Odpověď na rTMS neuronavigaci s redukcí ≤ 50 % (N = 6) 

       Kortikální lokalizace zaměřovaná při standardním rTMS pomocí anatomické lokalizace  
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Neaktivní (tzv. „shamová“) rTMS        

   

     V průběhu „shamové“ (falešné), neaktivní, rTMS byla magnetická cívka umístěna na 

identickou oblast jako při stimulaci standardní, s tím, že v průběhu stimulace bylo křídlo cívky 

odkloněno od skalpu o 90 stupňů (obrázek 9). Pro stimulaci bylo užito stejné frekvence jako při 

standardní rTMS. V průběhu falešné rTMS pociťovali stimulovaní pacienti obdobné prožitky 

(včetně zvukových efektů, somatických vjemů způsobených kontrakcí svalů skalpu) jako 

v průběhu stimulace aktivní (standardní, případně neuronavigovaná rTMS), s tím, že působení 

magnetického pole na kortex mělo minimální přímý efekt (Hoffman et al., 2000). 

 

Obrázek 9  

„Shamová“ (falešná) stimulace s použitím odkloněné cívky. A) normální poloha cívky 

(tangenciálně k povrchu hlavy) při aktivní stimulaci, B) poloha cívky při falešné stimulaci, 

cívka je v kontaktu s povrchem hlavy  jedním křídlem a je odkloněna o 90° a 45° 
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6.3.3   Psychometrická měření 

 

     Zařazení pacienti byli hodnoceni 1) při vstupu do studie - před první rTMS stimulací     

(T0), 2) po prvním týdnu rTMS (T1), 3) po dvou týdnech rTMS, tzn. na konci každé série 

rTMS (T2), případně při vyřazení ze studie. Klinický efekt léčby byl hodnocen  pomocí škály 

„Auditory Hallucination Rating Scale” (AHRS), (Hoffman et al.,2003, Poulet et al., 2005) a    

„Škály pozitivních a negativních příznaků schizofrenie“ (PANSS), (Fitzgerald et al., 2007, 

Kay et al., 1987) při zaslepeném hodnocení škálujících. Odpověď na léčbu v AHRS Total byla 

definována jako nejméně 50% redukce v porovnání s hodnotou získanou při vstupním 

hodnocení (Montagne-Larmurier et al., 2009). 

 

6.3.4   Využití magnetické rezonance (MR)  

 

     MR snímky byly získány 3T systémem Siemens Trio (Siemens, Erlangen, Německo) a 

snímány jako T1 vážené obrazy (T1W) 3D-MPRAGE (doba opakování: 2000 ms; echo čas 

TE: 4.4 ms, šířka pásma: 130 Hz / pixel;  zorné pole: 256 mm, matice: 256 x 256, tloušťka 

řezu: 1 mm; 160 souvislých sagitálních řezů, voxel size: 1x1x1 mm, při celkovém 

pořizovacím čase 8 min).          

                     

6.3.5   18FDG PET vyšetření a pre-processing 

 
     Klidové vychytávání 18FDG bylo hodnoceno pomocí PET. Pacienti byli vyšetřeni v období 

mezi zahájením neuronavigované rTMS  a po skončení jí předcházející standardní, či falešné 

rTMS (medián = 7 měsíců). Před aplikací roztoku 18FDG byli pacienti minimálně 6 hodin 

nalačno. Vyšetření probíhalo v tiché místnosti s tlumeným osvětlením. 18FDG byla aplikována 

i.v. přes periferní žilní katetr v dávce 3 MBq/kg 18FDG. Pacienti byli vyšetřováni v klidovém 

stavu po dobu 30 minut za podmínek definovaných jako náhodné epizodické tiché přemýšlení, 

tzv. „Random Episodic Silent Thinking (REST). Reliabilitu REST potvrzuje řada PET nálezů 

na schizofrenní populaci (Andreasen  et al., 1995). Samotné snímání 18FDG  bylo provedeno 
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prostřednictvím ECAT EXACT 922 (CTI/Siemens, Knoxville, Tennessee, USA) transmisního 

PET skeneru pro korekci absorbce záření. Emisní skeny byly snímány 10 minut  ve 2D modu, 

následně po dobu 15 minut ve 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 sofwaru ECAT 7.2. 

     Pro pre-processing a analýzu dat, za účelem stanovení individuálního lokálního maxima 

regionální mozkové aktivity, byl zvolen software Statistical Parametric Mapping 5 (SPM 5), 

který je vhodným prostředkem pro identifikaci odlišností mozkového metabolizmu a 

umožňuje porovnat individuální regionální mozkovou aktivitu nemocného s populací 

zdravých kontrol. SPM5 software (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) byl implementován v 

programu Matlab (MathWorks, Natick, Massachusetts, USA).  Výsledné PET skeny byly 

normalizovány ve standardizovaném stereotaktickém prostoru a vyhlazeny (smoothing) 

v izotropickém Gausovském filtru ke zvýšení poměru signálu vůči šumu (plná šířka v 

polovině maxima 12 mm).  

 

Analýza individuálního regionálního mozkového metabolizmu (18FDG PET)  

 

     Pro detekci individuálního lokálního maxima mozkového metabolizmu v oblasti LTPK  

jsme použili individualizovanou subject-versus-group 18FDG PET analýzu, založenou na 

obecném lineárním modelu (Signorini et al., 1999). Jedná se o validizovaný přístup pro 

detekci individuálních charakteristik regionálního mozkového metabolizmu u psychiatrických 

a neurologických poruch (Lee et al., 2001). Individualizovaná SPM analýza  18FDG se 

prokázala senzitivní metodou např. pro detekci epileptogenních ložisek (Signorini et al., 1999, 

Lee et al., 2001, Kopeček et al., 2005). 

     K analýze jsme použili vzorek 19  kontrol (M / F = 10/9, průměrný věk = 37.0, SD = 12.2) 

z  databáze kontrolních subjektů Psychiatrického centra Praha. Kontrolní skupinu tvořil vzorek 

„drug naivní“ populace s negativní anamnézou neuropsychiatrických poruch. Výběr kontrolní 

skupiny byl proveden v období mezi kompletním dokončením první série rTMS a zahájením 

druhé série rTMS, tedy v období, kdy byla již jasně definována demografická charakteristika 

zařazených pacientů se SH, pokračujících ve studii následně formou neuronavigované vs 
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standardní vs „shamové“ rTMS. Pro kontrolní srovnání byl zvolen vzorek s obdobnou 

sociodemografickou charakteristikou, s ohledem na věk (t = 0.25, p = 0.80) a  pohlaví (χ2 = 

0.19, p = 0.67) zvoleného vzorku pacientů se SH. Pro detekci lokálního maxima metabolizmu 

v oblasti LTPK jsme použili individualizovanou subject-versus-group PET analýzu, která 

srovnávnává individuálně každého pacienta se SH s celou kontrolní skupinou PET 

vyšetřených. 

     K testování rozdílu mezi vychytáváním 18FDG u pacientů se SH a střední hodnotou 

vychytávání v kontrolní skupině byl použit jednovýběrový t-test (p ≤ 0,05 s korekcí matoucích 

proměnných, Extent Treshold: 10 voxelů) v regionu LTPK. Globální rozdíly v intenzitě byly 

korigovány podle poměrného měřítka (globální průměr do 50 voxelů, Analysis Treshold: 0,8 

voxelu) a globální výpočet byl proveden podle střední hodnoty voxelu. 

V dalším kroku jsme koregistrovali individuální T-mapu s nativním T1 váženým obrazem 

MR, nezbytným pro finální administraci pozice cívky vůči hlavě vyšetřovaného a přesného 

zaměření cívky na oblast individuálního lokálního maxima mozkového metabolizmu  LTPK. 

 

Měření individuální vzdálenosti mezi stimulovanými kortikálními oblastmi 

 

     Stanovením anatomických koordinát stimulovaných oblastí jsme u každého pacienta měřili 

vzdálenost mezi oblastí kortikální projekce cívky u standardní rTMS a místem lokálního 

maxima 18FDG PET v oblasti LTPK,  tzn. místem kortikální projekce cívky u 

neuronavigované rTMS. Za pomocí užití Brainsight softwaru jsme nejprve vytvořili 3D model 

generovaný z T1 vážených obrazů MR. S pomocí neuronavigačního systému Brainsight 

Frameless s 3D kamerou jsme nejprve identifikovali oblast kortikální projekce cívky 

zaměřované při standardní rTMS. Po převedení T-mapy analyzované SPM5 PET do 3D 

modelu a její koregistrací s mapou modelu z MR, jsme následně stanovili místo odpovídající 

kortikální projekci cívky zaměřované při neuronavigované rTMS. Finálně jsme exportovali 

koordináty jednotlivých kortikálních projekcí cívky pro standardní  a neuronavigovanou rTMS 

a změřili jejich vzájemnou vzdálenost  u každého z  pacientů dle následujícího algoritmu 

(tabulka 5): |AB| = (xa – xb)
2 + (ya – yb)

2 + (za – zb)
2. 
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Tabulka 5 

Anatomická vzdálenost (v mm) mezi kortikální projekcí cívky při standardní rTMS (ST) a  

oblastí zaměřovanou při 18FGD PET rTMS neuronavigaci (NN)  

 

 

 

Kortikální projekce cívky (lokalizace): STG – gyrus temporalis superior, MTG - gyrus 

temporalis medius, ITG – gyrus temporalis inferior, PAC – primární sluchový kortex, WA – 

Wernickeova oblast, SMG – supramarginální gyrus s výjimkou Wernickeovy oblasti, AG – 

angulární gyrus, NA – nebylo aplikováno, pacient dokončil pouze “standardní” rTMS 

AHRS  - škála „Auditory Hallucination Rating Scale“ 
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6.4   Statistická analýza 

 

     Primární analýza účinnosti byla vyhodnocena metodou ITT (Intent-To-Treat) s použitím 

LOAN (Last Observation Analysis), která analyzovala hodnoty dat od všech pacientů, kteří 

absolvovali vstupní a alespoň jednu následující vizitu (N = 15). Rozdíly v psychopatologii 

mezi jednotlivými typy léčby (neuronavigace/standard/sham) byly hodnoceny v párovém 

uspořádání jako rozdíl v LS (Least Square) průměrech s 95% intervaly spolehlivosti.  

Srovnání účinnosti mezi jednotlivými typy léčby na základě změny skórů (AHRS, PANSS T, 

PANSS P, PANSS N) v průběhu léčby bylo testováno pomocí analýzy rozptylu pro opakovaná 

meření (RM-ANOVA) s korekcí pro sféricitu dle Greenhouse a Geissera. Léčebná sekvence v 

analýze představovala meziskupinový faktor, zatímco léčba, čas a léčebná perioda  faktory 

vnitroskupinové. Pokud ukázala RM-ANOVA statisticky významný výsledek, následovala 

post-hoc analýza dle Bonferroniho pro určení významných rozdílů mezi jednotlivými léčbami. 

Rozdíl mezi léčbami byl vyjádřen také jako Cohenovo d. Stejná analýza byla provedena pro 

podskupinu pacientů, kteří dokončili všechny 3 typy rTMS léčby,  tzv. „completers“ (N = 10).  

     Odpověď na léčbu (léčebnou periodu) byla definovaná jako ≥ 50% redukce skóru ve 

stupnici AHRS. Asociace mezi změnou závažnosti SH dle AHRS a naměřenou vzdáleností 

stimulovaných oblastí (standard vs neuronavigace) byla analyzovaná pomocí Spearmanova 

korelačního koeficientu. 

     Velikost souboru byla stanovena na základě následujících parametrů: RM-ANOVA, 

interakce vnitro a meziskupinová, α = 0,05, 1-β = 0,8, počet skupin = 3, počet opakování = 3. 

Pro detekci standardizovaného rozdílu (effect size) f ≥ 0,4 je potřeba alespoň 12 subjektů. 

Všechny statistické analýzy byly prováděny v programu STATISTICA, 9.0 (Statsoft Inc., 

Tulsa, UK), všechny testy byly oboustranné a za statisticky významný výsledek bylo 

považováno p < 0.05.  
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6.5    Výsledky    

 

Popis souboru 
 

     Patnáct pacientů zařazených do studie (tabulka 4) bylo následně randomizováno k 

jednotlivým typům rTMS léčby (standard/sham/neuronavigace). Deset pacientů dokončilo 

všechny tři typy léčby. Jeden pacient přerušil léčbu z důvodu úplného vymizení SH po 

absolvování standardní rTMS (v sekvenci sham → standard → navigace), jeden pacient léčbu 

předčasně ukončil pro nespolupráci. Tři pacienti nedokončili studii pro porušení kriteria 

užívání stabilní antipsychotické medikace (4 týdny před započetím rTMS a následující 2 týdny 

v průběhu vlastní rTMS aplikace) mezi druhou a třetí léčebnou periodou (dva pacienti po 

standardní rTMS a dva po neuronavigované rTMS), (obrázek 7). Celkově absolvovalo 

„shamovou“ rTMS celkem třináct pacientů, čtrnáct pacientů dokončilo standardní rTMS a 

dvanáct dokončilo neuronavigovanou rTMS. rTMS byla všemi pacienty dobře tolerována. V 

průběhu léčby jsme nezaznamenali žádné vedlejší či nežádoucí účinky s výjimkou lehké 

bolesti hlavy způsobené svalovou kontrakcí temporálních a obličejových svalů během 

průchodu magnetického pole přes skalp. 

 

6.5.1   Měření vzdálenosti mezi kortikální projekcí při standardním uložení cívky a 

oblastí lokálního maxima 18FGD (PET)  

 

     Kortikální projekce cívky umístěné na povrchu lbi při standardní rTMS (TP3) u 13 

pacientů odpovídala následujícím oblastem: Wernickeova oblast (N = 5), angulární gyrus (N = 

4), supramarginální gyrus s výjimkou Wernickeovy oblasti (N = 3) a STG (N = 1). 

Individuální lokální maximum indikované dle SPM 18FDG PET mapy, tedy kortikální 

projekce pro neuronavigovanou rTMS odpovídala následujícím oblastem:  STG (N = 6), MTG 

(N = 3), angulární gyrus (N = 1), supramarginální gyrus (N = 1), Wernickeova oblast (N = 1) a 

primární sluchový kortex (N = 1), (tabulka 5). Měřením anatomické vzdálenosti mezi místem 

kortikální projekce cívky při standardní rTMS a místem lokálního maxima funkčních změn 

LTPK, tzn. místem kortikální projekce cívky při neuronavigované rTMS, jsme prokázali 

průměrnou vzdálenost 35.1 mm (95 % CI 27.9-44.0 mm).  
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6.5.2   Analýza ITT   

 

     Průměrná změna mezi výchozí hodnotou AHRS skóru (T0) a jeho hodnotou po skončení 

rTMS (T2) byla u neuronavigované rTMS 11.4 (95% IS 6.8 – 16.1), standardní rTMS 6.3 

(95% IS 2.9 – 9.6) a „shamové“ rTMS 0.3 (95% IS 0.4 – 1.1) bodu (tabulka 6). RM-ANOVA 

analýza prokázala efekt léčby (F (2,26) = 7.94, p = 0.002), času (F (2,26) = 21.68, p <0,001) a 

interakce léčby a času (F (4,52) = 6.26, p <0,001), zatímco efekt sekvence a léčebné periody 

(carry over effect) byl negativní (F (1,13) = 0.73, p = 0.41; resp. F (2,26) = 0.08, p = 0.90). 

Post hoc analýza prokázala superioritu obou typů aktivní rTMS proti „shamové“ rTMS 

(standard vs sham: p = 0,02; Cohenovo d = 0.79, neuronavigace vs sham: p < 0.001; d = 1.52), 

stejně tak signifikatně lepší výsledek pro neuronavigovanou rTMS v porovnání se standardní 

rTMS  (p = 0.005, d = 1.00) po druhém týdnu léčby (obrázek 10). 

Subanalýza jednotlivých AHRS položek prokázala významné rozdíly mezi neuronavigovanou  

a „shamovou“ rTMS v položce 5 "délka" (F = 4.16, p = 0.03) a 7 "stupeň tísně" (F = 5.02, p = 

0.02), nikoliv však mezi aktivními větvemi léčby (tabulka 7). 

     Odpověď na léčbu byla definována jako ≥ 50% redukce skóru AHRS. Analýza výsledků 

shamové rTMS neprokázala u žádného ze třinácti stimulovaných pacientů odpověď na léčbu. 

Na léčbu standardní rTMS odpověděli dva pacienti ze čtrnácti (29%) a na léčbu  

neuronavigovanou rTMS odpovědělo šest pacientů z dvanácti (50%). Kortikální projekci 

cívky u responderů a nonresponderů u neuronavigované rTMS  znázorňuje obrázek 8.   

     Analýza změn skóru PANSS P prokázala statisticky významné rozdíly mezi léčbami (F 

(2,26) = 4.66, p = 0.02), interakce faktorů léčba a čas však signifikantní nebyla (F (4,52) = 

0.67, p = 0.61). Negativní výsledky přinesla též analýza změn celkového skóru PANSS a 

PANSS N. 
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Tabulka 7  

Klinický účinek rTMS v jednotlivých subkategoriích AHRS  (N=15) 

  
 
  

Subkategorie p F 

AHRS 1 0.62 0.48 

AHRS 2 0.83 0.19 

AHRS 3 0.64 0.46 

AHRS 4 0.94 0.06 

AHRS 5 0.03 4.16 

AHRS 6 0.84 0.17 

AHRS 7 0.02 5.02 

 

 

rTMS    -  repetitivní transkraniální magnetická stimulace 

 AHRS -  Auditory Hallucination Rating Scale 
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Obrázek 10 

Grafické znázornění změn AHRS skóru analyzovaného metodou ITT (N = 15), srovnávající 

navigovanou rTMS  se standardní a „shamovou“ rTMS 

 

 

 

 
 

Data jsou prezentována jako průměr (směrodatná odchylka) 

AHRS -  Auditory Hallucination rating scale, ITT – Analýza Intent To Treat,  

rTMS – repetitivní transkraniální magnetická stimulace,  

T0 – týden 0 (vstupní hodnota), T1 – týden 1, T2 – týden 2  
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6.5.3   Analýza „Completers“  

 

     Průměrná změna celkového skóru AHRS byla u neuronavigované rTMS 11.6 (95% IS 5.6 

– 17.6), u standardní rTMS 6.3 (95% IS 1.2 – 11.4) u „shamové“ rTMS  0.4 (95% IS 0.5 – 1.3) 

bodu, (tabulka 6). RM-ANOVA analýza prokázala efekt léčby (F (2,16) = 5.86, p = 0.01), 

času (F (2,16) = 14.73, p < 0.001) a interakce léčby x času (F (4,32) = 3.49, p = 0.02). Efekt 

sekvence a periody (carry over effect) byl proti tomu nevýznamný (F (1,8) = 0.26, p = 0.62; 

resp. F (2,16) = 1.03, p = 0.38). Post hoc analýza prokázala pouze superioritu 

neuronavigované rTMS nad „shamovou“ rTMS (p = 0.004; Cohenovo d = 1.44). Rozdíly mezi 

ostatními rTMS intervencemi nedosáhly statistické významnosti (neuronavigace vs standard: p 

= 0.06; d = 0.96, standard vs sham: p = 0.09; d = 0.76). Stejná analýza neprokázala 

signifikantní rozdíl mezi léčbami dle stupnice PANSS i dle podstupnic PANSS.    

     Dále jsme neprokázali významnou asociaci mezi vzdáleností kortikálních projekcí cívky 

při neuronavigované a standardní rTMS 1) a celkovou změnou AHRS  skóru po 

neuronavigované rTMS (rho = 0.12); 2) a rozdílem AHRS skóru mezi neuronavigovanou a  

standardní rTMS u 12 stimulovaných pacientů (rho = 0.10), kteří dokončili obě aktivní léčby. 

 
 
6.6   Diskuze  

 

     Stereotaktická neuronavigace představuje průlomovou technologii nezbytnou pro 

patofyziologicky relevatní využití rTMS v psychiatrii. Jedná se o vysoce stabilní a dobře 

reprodukovatelnou metodu, s prokázanou vysokou neuroanatomickou přesností a tudíž s 

možností využití k přesné, topograficky cílené stimulaci. Stereotaktická neuronavigace je 

unikátní technologií, která umožňuje zacílit rTMS cívku na základě strukturálního a funkčního 

vyšetření mozku. Na rozdíl od ostatních metod cílení rTMS cívky, zohledňuje 

neuronavigovaná rTMS subjektivní rozdíly anatomických a funkčně anatomických parametrů 

lebky a mozku a umožňuje tak individuální přístup k léčbě.  

    Naše studie představuje první kontrolovanou studii, která prokázala akutní efekt rTMS, 

zaměřované na individuální lokální maximum mozkové metabolické aktivity v regionu LTPK 

podle 18FDG PET, za současné koregistrace strukturálně T1 váženým obrazem MR. Naše 

nálezy potvrzují vliv neuronavigované rTMS na ústup SH. Ze srovnávaných rTMS intervencí 
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(neuronavigace/standard/sham) jsme shledali algoritmus navrhovaný pro neuronavigovanou 

rTMS jako nejefektivnější (klinický účinek potvrdila  redukce skóru AHRS). 

     Klidový 18FDG PET odráží regionální glutamatergní obrat na synaptické (a částečně 

presynaptické) úrovni (Shulman et al., 2001, Rocher et al., 2003). PET studie provedené na 

pacientech se SH potvrzují zvýšenou absorpci 18FDG, která je spojena s nárůstem regionální 

mozkové aktivity a reflektuje dlouhotrvající změny na synaptické úrovni (Szechtman et al., 

1998, Kaplan et al., 1993). Hypotéza fronto-temporální diskonektivity předpokládá, že tyto 

specifické změny, reprezentované zvýšeným vychytáváním 18FDG, mohou odrážet zvýšenou 

aktivitu neuronální sítě související s halucinacemi (Nickl-Jockschat et al., 2011). A právě tyto 

regionálně specifické změny metabolizmu je možné ovlivnit rTMS neuronavigovanou na 

oblast lokálního maxima 18FDG absorbce. Inhibiční účinek NF-rTMS navigované na oblast 

maxima metabolického korelátu (18FDG) aktivity asociované se SH je v souladu s 

předpokladaným mechanismem dlouhodobé deprese navozené NF-rTMS (Chen et al., 1997, 

Pascual-Leone et al., 1999) a rovněž s našimi předchozími nálezy, které potvrzují vliv NF-

rTMS na pokles kortikálního metabolizmu (Horacek et al., 2007). 

     Post hoc analýza regionálního mozkového metabolizmu potvrdila u pacientů se SH (ve 

srovnání s kontrolní skupinou) zvýšený metabolizmus v oblastech LTPK zaměřovaných  

neuronavigovanou rTMS (obrázek 11). 

     Měření vzdálenosti mezi místem kortikální projekce cívky u standardní rTMS a lokálním 

metabolickým maximem, zaměřovaným při rTMS neuronavigaci, potvrdilo průměrnou 

vzdálenost 3,51 ± 0,63 cm. S ohledem na skutečnost, že standardní rozsah magnetického pole 

rTMS cívky nepřesahuje ovlivnění objemu  2 cm3 (George, 2001), předpokládáme, že aplikace 

magnetického pole mimo dosah na místo lokálního maxima metabolické aktivity, může být 

přijatelným vysvětlením pro dosavadně negativní výsledky předchozích kontrolovaných 

studií, užívajících standardní algoritmus rTMS (Fitzgerald et al., 2005, Herwig et al., 2003, 

Saba et al., 2005, Jandl et al., 2006). 

     Vyjma několika málo neuronavigovaných rTMS studií (Schonfeldt-Lecuona et al., 2004, 

Sommer et al., 2007, Montagne-Larmurier et al., 2009, Slotema et al., 2011b) u SH byla 

stimulační cívka až doposud zaměřována převážně technikou standardní lokalizace (Hoffman 

et al., 1999, Hoffman et al., 2003, Hoffman et al., 2005, Fitzgerald et al., 2005).  
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     Rovněž skutečnost, že dosavadní studie s NF-rTMS, navigovanou podle fMR za snímání 

v průběhu SH, s výjimkou kontrolované studie s použitím algoritmu pro VF-rTMS 

(Montagne-Larmurier et al., 2009), přinesly negativní výsledky (Schonfeldt-Lecuona et al., 

2004, Sommer et al., 2007, Slotema et al, 2011b), podporuje naši myšlenku uplatnění 18FDG 

PET. Ve srovnání s fMR představuje technologie  18FDG PET vysoce relevantní metodu pro 

detekci a přímou kvantifikaci metabolických abnormalit (Langguth et al., 2003, Langguth et 

al., 2006, Herwig et al, 2003) souvisejících s příznaky SH (Langguth et al., 2006). 

    PET studie se schizofrenními pacienty navíc dokumentují časově konzistentní nálezy 

regionálního mozkového metabolizmu (Fernandez-Egea et al, 2010). Technologie 18FDG PET 

umožňuje detekci klidové aktivity asociované se SH i v době absence halucinací při skenování 

(Copolov et al., 2003). Časově konzistentní nálezy u SH souvisí rovněž se skutečností, že 

časové rozlišení 18FDG je mnohem delší (45 min.) než fMR (cca 7 sekund) nebo PET s 

použitím 15O (cca 2 min.). 18FDG PET reflektuje změny v období delší časové periody, což 

umožňuje detekci více stabilních mozkových abnormalit spojených se symptomatologií SH 

(Kopecek et al., 2012). Navíc výsledky naší předchozí studie potvrzují vliv NF-rTMS na 

inhibici regionální absorbce 18FDG u SH (Horacek et al., 2007). 

    Naše studie však nehodnotila vliv neuronavigované rTMS  na regionální mozkový 

metabolizmus, reprezentovaný potenciálními změnami 18FDG absorbce. Proto nemůžeme 

s jistotou tvrdit, že rTMS neuronavigací navozená redukce SH je skutečně spojena 

s navozeným  poklesem mozkového metabolizmu v oblasti individuálního lokálního maxima 
18FDG absorbce. Naše předchozí nálezy však potvrzují vliv aktivní NF-rTMS (standardní 

rTMS) na snížení kortikálního metabolizmu, včetně další propagace do inter a 

intrahemisferických spojení (Horacek et al., 2007). Uvedené nálezy 18FDG PET a jim 

komplementární EEG nálezy podporují náš předpoklad rTMS navozených neuroplastických 

změn, jež mají vliv na funkční lateralitu provázenou metabolickými změnami. 

     V neprospěch neuronavigované rTMS vypovídají studie na pacientech s tinitem (Langguth 

et al., 2010). V léčbě tinitu však nebyl potvrzen vliv rTMS na inhibici regionální absorbce 
18FDG PET, související s klinickým účinkem rTMS (Mennemeier  et al., 2011), tak jako je 

tomu v případě rTMS studií u SH (Horacek et al., 2007). 

     Analýza PANSS Total a PANSS subkategorií (P, N, G) neprokázala statisticky významné 

změny v čase.  
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Obrázek 11 

Zvýšený regionální mozkový metabolizmus ve skupině schizofrenních pacientů se SH  

(srovnání s kontrolní skupinou)  

 

 

 

 

Nejvýraznější nárůst vychytávání 18FDG PET byl nalezen bilaterálně v oblastech nucleus 

lentiformis a  thalamu, dále v oblasti levého gyrus parahippocampalis,  bilaterálně v oblasti 

gyrus postcentralis a v pravém gyrus frontalis superior. V oblasti zájmu (levý sluchově-řečový 

kortex) jsme prokázali zvýšený metabolizmus v oblasti MTG a TP spojení zahrnující oblast 

supramarginálního a angulárního gyru (označeno šipkami). U skupiny pacientů se SH jsme 

nepotvrdili žádný region se sníženým metabolizmem. Signifikantní nadprahové výsledky T = 

4.09 (p ≤ 0.05, FDR s korekcí, klastr ≥ 100 voxelů) ukazuje 3D model (umístěný v  horní části 

obrázku) a zprůměrované zobrazovací řezy (umístěny v dolní části obrázku) 

L -  levá hemisféra, R - pravá hemisféra 
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Subanalýza  jednotlivých položek  AHRS zaznamenala signifikantní změny mezi 

neuronavigovanou a „shamovou“ rTMS. Tyto nálezy jsou v souladu výsledky publikovanými    

v předchozích  otevřených  studiích  (Montagne-Larmurier  et al., 2009, d’ Alfonso A et al. 

2002), ve srovnání s výsledky doposud publikovaných neuronavigovaných studií (Schonfeldt-

Lecuona et al., 2004, Sommer et al., 2007, Slotema et al., 2010) však naše studie zdůrazňuje 

nadřazenost neuronavigované NF-rTMS v terapii SH vůči ostatním rTMS přístupům.  

    Metodologickým nedostatkem této studie byl proces randomizace pacientů ve dvou krocích 

(obrázek 7), kde byla neuronavigovaná rTMS zařazena do studijního protokolu až v druhém 

kroku léčby. Analýza efektu pořadí však neprokázala signifikantní vliv na konečný výsledek. 

Možné zdroje falešně pozitivního hodnocení ve prospěch rTMS neuronavigace představovala 

větev standardní rTMS začínajících (standardní rTMS →  neuronavigovaná rTMS → 

„shamová“ rTMS), kde léčebné pořadí zahrnovalo dvě po sobě jdoucí aktivní stimulace 

(standardní rTMS →  neuronavigovaná rTMS).  Z této skupiny (N = 6) však kompletně 

dokončili léčbu pouze 4 pacienti, přičemž 2 z nich byli navíc vyřazeni po aplikaci 

neuronavigované rTMS (vypovídá opět v neprospěch falešně pozitivního hodnocení 

neuronavigované rTMS). Druhá léčebná větev „shamovou“ rTMS začínajících (N = 9), s 

pořadím léčby „shamová“ rTMS → neuronavigovaná/standardní rTMS, se obešla bez rizika 

vzniku falešně pozitivních výsledků ve prospěch neuronavigované rTMS. Zde kompletní 

protokol nedokončili t ři pacienti, jeden již v průběhu iniciální, „shamové“ rTMS, další dva 

pacienti po aplikaci standardní rTMS v druhém kroku protokolu.  

    Limitem této studie je rovněž chybějící sledování délky účinku jednotlivých typů  rTMS 

léčby, spojené s klinickým sledováním pacientů, a to minimálně po dobu následujících 6 

měsíců po skončení rTMS. Sledování délky účinku rTMS by do budoucna mohlo přispět 

k navržení vhodného algoritmu pro udržovací rTMS pacientů se SH. 
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6.7   Závěr  

 

    Měřením vzdálenosti mezi kortikální projekcí cívky neuronavigované rTMS a kortikální 

projekcí cívky při standardní rTMS (s umístěním středu cívky na TP3) jsme potvrdili náš 

předpoklad, že standardní projekce cívky neodpovídá maximu metabolické aktivity v oblasti 

LTPK. Průměrná vzdálenost mezi místem zaměřovaným cívkou činila 3,51 cm.  

    Výsledky naší studie podporují původní hypotézu, že NF-rTMS navigovaná na oblast 

individuálního lokálního maxima funkčních změn LTPK podle 18FDG PET vede k poklesu SH 

hodnocených AHRS. Signifikantní snížení dalších pozitivních schizofrenních příznaků a 

celkové psychopatologie definované poklesem skóru PANSS jsme neprokázali.  

    Studie rovněž potvrdila náš předpoklad vyšší účinosti 18FDG PET navigované rTMS ve 

srovnání se standardní a „shamovou“ rTMS v léčbě farmakorezistentních  SH.  

    Naše výsledky potvrzují akutní efekt neuronavigované rTMS v léčbě farmakorezistentních  

SH. Studie doplňuje dosavadní nálezy o účinnosti NF-rTMS aplikované na levý TPK v léčbě 

SH. Naše nálezy zároveň podporují předpoklad navozených lokálních neuroplastických a 

metabolických změn, provázených klinickým účinkem léčby. S ohledem na individuální změny 

mozkové metabolické aktivity představuje neuronavigovaná rTMS technologii, která 

reprezentuje individuální přístup v léčbě pacientů s farmakorezistentními SH. 
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