
Autoři Typ studie Účastníci Cíl  Intervence Hlavní výsledky
Kamolz et al.,  Kazuistika 24letá žena  Levý DLPFC 41 sezení, 10 Hz, 100 x 2 s trains/10 s inter-train interval, Úplná remise
2008  s AN a depresí  2000 pulsů/sezení, 110 % MT 
Choudhary et al.,  Kazuistika 23letá žena s AN Levý DLPFC 21 sezení, 10 Hz, 1000 pulsů/sezení, 110 % MT Signifikantní zlepšení
2017
Dalton et al.,  RCT 30 pacientů  Levý DLPFC 20 sezení, 10 Hz, 20 x 5 s trains/55 s inter-train interval, Bez signifikantních změn BMI
2018  (16 rTMS, 14 placebo)  1000 pulsů/sezení, 110% MT a AN, zlepšení nálady
Dalton et al.,  RCT  17 rTMS, u 17 Levý DLPFC 20 sezení, 10 Hz, 20 x 5 s trains/55 s inter-train interval,  Bez signifikantního zlepšení 
2020   placebo, 30 kontrol  1000 pulsů/sezení, 110% MT 
AN- mentální anorexie, DLPFC – dorzolaterální prefrontální kortex, MT – motorický práh, RCT – randomizovaná kontrolovaná studie
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ÚVOD
ź  Mentální anorexie (AN) je závažné psychiatrické onemocnění, ze kterého se plně 

 1uzdraví méně než polovina pacientů (46%) a u 20% se vyvine chronická forma.
ź  Mezi nadějné metody v léčbě některých psychiatrických a neurologických 

onemocnění patří v posledních desetiletích neuromodulační techniky, které mají 
schopnost modulovat spontánní neuronální aktivitu mozku.

ź  Zde předkládáme stručný přehled několika vybraných studií (nejstarší u dané 
metody + několik nejnovějších), které se týkaly jejich aplikace v léčbě mentální 
anorexie.

Elektrokonvulzivní terapii
ź  Elektrokonvulzivní terapie (ECT) představuje minimálně invazivní stimulační 

metodu, jejímž principem je vyvolání epileptoformního záchvatu.

Autoři Typ studie Účastníci ECT intervence Hlavní výsledky
Davis et al.,  Kazuistika 12letá dívka, SI, 12 bilaterálních  Váhový přírůstek 
1961  AN-R a deprese aplikací z 26,31 kg na 31,98 kg
Pacilio et al., Kazuistika 30letá žena, SI, 11 aplikací unilat.  Krátkodobé zlepšení nálady
2019   AN a deprese vpravo a symptomů AN, BMI ↑ o 0,5
Shilton et al., Série případů 30 žen a dívek  Průměrně 16,7 Zlepšení nálady, žádný efekt
2020   s AN a depresí ECT aplikací na symptomy AN
Duriez et al.,  Kazuistika 19letá žena s AN 10 aplikací Bez efektu na symptomy AN
2020  
AN – mentální anorexie; AN – R - restriktivní typ mentální anorexie; SI – suicidální ideace

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace
ź Transkraniální magnetická stimulace (TMS) představuje jednu z nejpoužívanějších neinvazivních stimulačních metod a je založena na Faradayově zákonu elektromagnetické indukce.

Tabulka 2 rTMS v léčbě AN (Duriez et al., 2020; Murray et al., 2020)

Transkraniální stimulace stejnosměr-
ným proudem
ź Transkraniální stimulace stejnosměr-

ným proudem (tDCS) je nízkonáklado-
vá neinvazivní stimulační metoda. 
Jejím principem je průchod stejnosměr-
ného proudu mezi anodou a katodou, 
které jsou umístěny a zafixovány na 
skalpu jedince.

Autor Typ studie Účastníci Cíl stimulace Parametry Hlavní výsledky
Israël et al., Kazuistika 56letá žena s AN SCC (bilaterálně) Intermitentní stimulace 2 min on/1 min off Normální BMI po dobu 3 let sledování ;
 2010   a těžkou depresí   5 mA/91 µs/130 Hz (průměrně 19,1 kg/m2), normalizace    
     vnímání vlastního těla
Manuelli et al.,
2019 Kazuistika 37letá žena s AN-BP BNST (bilaterálně) 4 V/60 µs/130 Hz Úplné uzdravení po 4 měsících.

Liu et al., Otevřená  29 žen s AN,(28 s komor- NAcc (bilaterálně) 2,5 - 4 V/120 - 150 µs/160-180 Hz U 12 pacientek normalizace váhy po 2 letech,
2020 klinická studie -biditami - 12 deprese,    u 5 byl významný nárůst hmotnosti,
  9 OCD, 7 GAD)   u 11 snížení váhy. Efekt u AN-R > u AN-PB.
Martinez et al., Otevřená  7 žen a 1 muž  SCC (bilaterálně) 7-8 mA/90 µs/130 Hz Bez přírůstku váhy, subjektivní zlepšení 
 2020 klinická studie s AN (z toho 4 i afektivní nebo Nacc   kvality života
    porucha, 4 úzkostná) (bilaterálně)
OCD – obsedantně kompulzivní porucha, GAD – generalizovaná úzkostná porucha, AN – mentální anorexie, AN-BP – bulimický typ mentální anorexie, PTSD - posttraumatická stresová porucha, BNST - jádro striae terminalis, 
NAcc – nucleus accumbens, SCC - subgenuální cingulární kortex

VÝSLEDKY
ź Jako nejslibnější nástroje se ukazuje ECT a DBS.
ź U rTMS je zlepšení pouze přechodné, tDCS nemá dvojitě zaslepené studie.

DISKUZE
ź Na základě dostupné literatury je patrné, že neurostimulační metody by mohly rozšířit terapeutické spektrum AN.
ź U neinvazivních metod by se nabízelo vyzkoušet tzv. „udržovací protokoly” stimulací.
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Tabulka 1 ECT v léčbě AN (Pacilio et al., 2019; Duriez et al., 2020)

Tabulka 4 DBS u pacientů s AN (Duriez et al., 2020)

Hluboká mozková stimulace (DBS)
ź Jedná se o invazivní neuromodulační metodu, pomocí které lze ovlivňovat funkci hlubokých mozkových struktur.
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Tabulka 3 tDCS  v léčbě AN (Duriez et al., 2020; Murray et al., 2020)

Autor Typ studie Účastníci Cíl Intervence Hlavní výsledky
Khedr et al.,  Otevřená 7 pacientů  Anoda-levý DLPFC,  10 sezení, Zlepšení u 6 ze 7 pacientů
2014 studie  s AN katoda extracefalicky 25 min, 2 mA
Constanzo et al., Otevřená 23 pacientů,  Anoda-levý DLPFC, (i) 18 sezení,  Obě skupiny zlepšení nálady,
2018 studie  11 tDCS, katoda-pravý DLPFC 20 min, 1 mA tDCS skupina i váhový přírůstek
  12 rodinná terapie Anoda-levý DLPFC,   (ii) 6 týdnů rodinné terapie
Strumila et al.,  Otevřená 10 žen s AN katoda-pravý DLPFC 0 sezení anodální tDCS, Zlepšení symptomů deprese
2019 studie 2   2 mA a anorexie
 AN - mentální anorexie, DLPFC - dorzolaterální prefrontální kortex


