
SOUHRN 
Úvod: Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je časté psychické onemocnění, které může vážně narušit 

kvalitu života a dokonce pracovní schopnost. Navzdory moderní lékařské péči jsou stále pacienti, kteří na 

léčbu neodpovídají nebo neodpovídají dostatečně. Nejnovější terapeutické postupy jako hluboká mozková 

stimulace či repetitivní transkraniální magnetická stimulace se zaměřily na různé úrovně fronto-striatálních 

okruhů, jejichž dysfunkce je podkladem OCD. Podobně také neurofeedback (NFB) by mohl zacílit na 

dysfunkční fronto-striatální okruhy tím, že by těměř v reálném čase poskytoval zpětnou vazbu o jejich 

aktivitě. Vzhledem k tomu, že úspěch těchto metod kriticky závisí na dobré znalosti dysfunkčních okruhů u 

OCD, detailnější zkoumání neurobiologické podstaty této poruchy je velmi potřebné. 

Cíle: Cílem první části práce bylo poskytnout přehled současných poznatků týkajících se OCD a NFB. 

Experimentální část práce je založena na souboru pěti vlastních originálních prací, jejichž cílem bylo 1) 

zjistit anatomický korelát OCD u našich pacientů, 2) ověřit jeho funkční relevanci a specificitu 

v elektroencefalografických (EEG) studiích, a následně 3) testovat využitelnost našich nálezů v léčbě OCD 

pomocí neurofeedbacku. 

Metodika: Do studií byli zařazeni pacienti s klinickou diagnózou OCD, panická nebo generalizovaná 

úzkostná porucha a zdravé kontroly odpovídajícího věku, pohlaví, případně i vzdělání. Získávali jsme 

demografické a klinické údaje, anatomická data a EEG data. Anatomická i elektroencefalografická data 

jsme zpracovali na úrovni voxelů pomocí morfometrie založené na voxelech (voxel-based morphomery) a 

standardizované elektromagnetické tomografie s nízkým rozlišením (sLORETA). EEG data jsme navíc 

hodnotili pomocí normativní analýzy nezávislých komponent. Napříč studiemi jsme prováděli korelace 

s klinickými proměnnými, zejména se závažností symptomů a odpovědí na léčbu. Efekt neurofeedbacku 

byl testován ve dvojitě slepé studii kontrolované placebo feedbackem, kde jsme srovnávali také EEG a 

klinické symptomy před a po léčbě. 

Výsledky: Zjistili jsme, že: 1. Pacienti s OCD měli menší objem šedé hmoty v mediální frontální kůře, 

jakož i v pravé temporo-parieto-okcipitální oblasti, levém středním temporálním gyru, mozečku a Varolově 

mostu bilaterálně. 2. Pacienti s OCD vykazovali zvýšenou aktivitu v oblasti nízkých frekvencí EEG (2 – 6 

Hz) v mediální frontální kůře. 3. Pacienti s OCD vykazovali zvýšenou nízkofrekvenční EEG aktivitu (3 – 6 

Hz) v jedné ze sedmi nezávislých komponent EEG, které byly popsány v normálním mozku v klidovém 

stavu. 4. Zvýšené množství nízkofrekvenční EEG aktivity nebylo přítomno u pacientů s panickou nebo 

generalizovanou úzkostnou poruchou. 5. Závažnost obsedantně-kompulzivních symptomů souvisela 

pozitivně s objemem šedé hmoty v levé orbitofrontální kůře a negativně s objemem šedé hmoty v 

supramargninálních gyrech. 6. Odpověď na léčbu a EEG před léčbou korelovaly negativně v oblasti 

nízkých frekvencí (2 – 6 Hz) v mediální frontální kůře, v pásmu beta (18.5 – 21 Hz) aktivity v mediální 

frontální, levé laterální orbitofrontální a dorsolaterální prefrontální kůře a v pásmu alfa (8.5 – 10 Hz) 

aktivity zejména v levém fusiformním a parahipokampálním gyru. Na druhé straně, lepší odpověď na léčbu 

byla spojena s vyšším množstvím vysoké beta (21.5 – 32 Hz) aktivity před léčbou v nezávislé komponentě 

EEG diferencující mezi pacienty s OCD a zdravými subjekty, stejně jako v subgenuálním a dorzálním 

předním cingulu,  zadním cingulu a laterálním povrchu frontálního a parietálního kortexu. 6. Přestože jsme 

nezjistili signifikantní rozdíly před a po tréninku, výkon trénované komponenty po NFB klesl pod 95. 

percentil normativní databáze. Ve skupině trénované pomocí NFB došlo k většímu procentuálnímu 

zlepšení kompulzí než ve skupině trénované pomocí placebo feedbacku. 

Závěr: Naše závěry podporují současný názor, že tradičně zmiňovaný orbitofronto-striatální okruh není 

dostatečný k vysvětlení patogeneze OCD a že abnormality u této poruchy zahrnují širší oblast mozku. 

Centrální úloha předního cingula napříč našimi studiemi, stejně jako zvýšené množství nízkofrekvenční 

EEG aktivity nabízejí nový pohled na OCD jakožto na poruchu sítě zpracovávající významnost podnětů, 

tzv. salience network. Vzhledem k negativní korelaci mezi množstvím nízkofrekvenční aktivity v mediální 

frontální kůře a odpovědí na budoucí terapii, se domníváme, že pomocí NFB jsme cílili na neurální síť 

vztahující se k rezistenci na léčbu, spíše než na korelát závažnosti symptomů. To možná vysvětluje, proč 

okamžitý klinický efekt NFB byl nízký. 

 


