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 Princíp rTMS - opakovaná aplikácia rýchlo 

sa meniaceho magnetického poľa na určitú 

oblasť kortexu -modulovania lokálnej 

aktivity kôry, ako aj vzdialenejších častí 

CNS.

 excitácia kôry (vysokofrekvenčná rTMS

nad 1 Hz) - ↑ cerebrálneho krvného 

prietoku

 inhibíciu kôry (nízkofrekvenčná do 1 Hz) -

↓ cerebrálneho krvného prietoku.

 Efekt rTMS na CNS je širší:

↑ aktivita DA neurónov vo VTA, SN

↑ hladín taurínu, serínu a aspartátu

v hypotalamickom paraventrikulárnom jadre

↑ uvoľňovanie monoamínov v hipokampe, 

selektívny ↑ receptorových väzbových miest 

sérotonínového 1A receptora vo frontálnom 

kortexe, v cingule a prednom olfaktorickom

jadre

down regulácia kortikálnych β 

adrenergických receptorov

...



 intenzita podnetu - stimulu (podprahová, 

prahová, nadprahová)

 frekvencia stimulácie (nízkofrekvenčná, 

vysokofrekvenčná),

 počet podnetov jednom stimulačnom bloku 

(„trains“),

 interval medzi jednotlivými blokmi 

 celkový počet stimulačných blokov (trains), 

 celková doba stimulácie

 celkový počet jednotlivých podnetov



autor n parametre aplikácia Kontrol

ná sk

testy výsledky

Terra-

neo

at al

32 rTMS (8-cievka), 8 sedení, 40 

sérií impulzov, 15 Hz, 100% MT, 

2.400 pulzov

DLPFC 

ľavý

farmak toxikológi

a, craving

↑ neg.toxik.,

↓ cravingu v 

sk.TMS, 

Rapi-

nesi

at al

7 rTMS (H cievka), 12 sedení, 20 

sérií, 20 Hz, 100% MT, 720 pulzov

DLPFC

bilaterál

nie craving

VAS

redukcia cravingu

Bolloni

et al

18 rTMS (H1 cievka), 12 sedení, 20 

sérií, 10 Hz, 100% MT, 1,000 

pulzov

DLPFC 

bilaterál

Faloš. 

rTMS

analýza 

vlasov

redukcia užívania  

skupine s 10 Hz

rTMS

Politi

et al

36 rTMS (8-cievka), 10 sedení, 20 

sérií, 15 Hz, 100% MT, 600 pulzov

DLPFC

ľavý

nie craving

VAS

redukcia cravingu

Comp-

rodon

at al

6 rTMS, 2 sedenia, 20 sérií, 10 Hz, 

90% MT, 2,000 pulzov

DLPFC 

pravý/ľa-

vý

nie craving

VAS

redukcia cravingu –

pravá TMS

Hanlon

at al

11 cTBS + fMRI, 1 sedenie, 110% MT, 

1.800 pulzov

MPFC 

ľavý

Faloš. 

rTMS

Craving redukcia  cravingu

Bolloni C, Badas P, Corona G, Diana M.Transcranial magnetic stimulation for the treatment of cocaine addiction: evidence to data,

Subst Abuse Rehabil. 2018 May 21;9:11-21



 primárne – kokaínový craving

 sekundárne – miera anxiety, 

šťastia, smútku, dyskomfort

 Nie kontrolná skupina

 Hospitalizovaní počas štúdie

 randomizovaná, n=6, F 14.2

 rTMS, 2 sedenia, 20 sérií, 10 

Hz, 90% MT, 2.000 pulzov

 2 sedenia rTMS – raz ľavý, raz 

pravý DLPFC, týždeň medzi 

nimi.

 Craving – VAS , 10 min pred, 

ihneď po TMS, 4 hodiny po TMS

 20 sekvencií á 10 s,1 sekunda 

medzi sériami

Závery:

Už len jedna aplikácia TMS –

pravý DLPFC štatisticky 

signifikantne redukuje craving

(nie ľavý DLPFC!)

Signif. redukcia cravingu:

10 min pred rTMS ↔ tesne po 

Tesne po ↔ 4 hodiny po,

ALE nie pred a 4 hod po rTMS!!!

Bolloni, C. Badas, P, Corona G, Diana M.: Transcranial magnetic stimulation for the

treatment of cocaine addiction: evidence to date. Substance Abuse and Rehabilitation. 2018 Jul-Aug ;9: 11-16



 rTMS (8-cievka), 10 

denných sedení, 20 sérií, 15 

Hz, 100% MT, 600 pulzov

 ľavý DLPFC

 chýba kontrolná skupina

 n-36 kokaínovo závislých

 post detox

 denné záznamy, VAS

Záver:

 rTMS signifikantne 

redukuje craving

Bolloni, C. Badas, P, Corona G, Diana M.: Transcranial magnetic stimulation for the treatment of cocaine addiction: evidence to date.

Substance Abuse and Rehabilitation. 2018 Jul-Aug ;9: 11-16



 Primárne –abstinencia

 Sek.- craving, symptómy 

depresie

 rTMS (8-cievka), 8 sedení, 40 

sérií, 15 Hz, 100% MT, 2,400 

pulzov, ľavý DLPFC, 15 s 

prestávka, použitý TMS 

navigátor

 N =32 kokaínovo závislých, 

Kontrolná skupina: pramipexol

3x0.35 mg denne, bupropion

150 mg/die, oxazepam 15 mg 

3x1, triazolam 0.25 mg denne, 

and gamahydroxybutyrát 1.75 g 

denne

 STUPEŇ 1. – 29 dní

 rTMS – denné sedenia prvých 5 

dní, potom raz týždenne – počas 3 

týždňov

 STUPEŇ 2 na konci stupňa 1 - 63-

dňový „follow-up“ - sami rozhodli 

preradenie

 Na konci 1. stupňa 16 pacientov

zo skupiny rTMS (100%) ukončilo 

liečbu oproti 13 patientov (81%) z 

farmakol. kontrolnej skupiny

 Na konci 1. stupňa – vyšší počet 

negatívnych toxikológií v skupine

rTMS. Craving signifikantne

nižšie skóre v rTMS skupine

 10 jedincov „switch“ do rTMS

skupiny v stupni 2 – signifikantné 

zlepšenie, porovnateľné s 

pôvodnou rTMS skupinou.

 Bez rozdieloch v sekundárnych 

výsledkov
, Bolloni, C. Badas, P, Corona G, Diana M.: Transcranial magnetic

stimulation for the

treatment of cocaine addiction: evidence to date. Substance Abuse

and Rehabilitation. 2018 Jul-Aug ;9: 11-16



 Stupeň 1 – sign. vyšší 

počet negatívnych 

toxikologických 

vyšetrení v skupine

rTMS group oproti 

kontrolnej (p=0.004). 

Craving signifikantne 

nižší v skupine rTMS

oproti kontrole

(p=0.038). 











 rTMS (H cievka), 12 sedení, 

20 sérií, 20 Hz, 100% MT, 

720 pulzov

 Sedenia 3 x do týždňa počas 

4 týždňov

 Bilaterálne 20 sérií, 2 

sekundy prestávka medzi 

sérami – celkovo 8.640 pulzov

(720 pulzov za sedenie)

 Bez kontrolnej skupiny

 N=7

 craving

Závery:

 craving meraný VAS - 1 týždeň 

pred, každý týždeň počas liečby 

a mesiac po rTMS. 

 Signifikatná redukcia cravingu: 

začiatok ↔ 2 a  4 týždne po 

rTMS

 Signifikantné zvýšenie cravingu

od týždňa 4 po 8 týždeň

 Strednodobý efekt – do mesiaca

 Malá vzorka na verifikované 

závery

Bolloni, C. Badas, P, Corona G, Diana M.: Transcranial magnetic stimulation for the

treatment of cocaine addiction: evidence to date. Substance Abuse and Rehabilitation. 2018 Jul-Aug ;9: 11-16



 Dvojito slepá, randomizovaná

pilotná štúdia – účinnosť 

bilaterálnej deep rTMS na 

konzum kokaínu.

 18 pacientov – kokaínovo 

závislých 

 Randomizácia :10 Hz rTMS vs

falošná stimulácia

 Celkovo 12 sedení – 3 krát do 

tždňa (ob deň) po 4 týždne, 

100% MT, bilaterálny DLPFC.

 Každé sedenie – 20 sérií po 50 

pulzov, 15 sekúnd interstimulus

/pauza/ - celkovo 1,000 pulzov

za sedenie

 analýza vlasov pred liečbou, 

1,3 a  6 mesiacov po.

 Sledovaný efekt u rTMS aj 

falošne stimulovaných

 Nemeraný craving

Závery:

 Traja zo skupiny fiktívnej rTMS (37%) 

a jeden z aktívnej (10%) ukončili 

štúdiu pred ukončením 12 sedení

 Dvaja zo štyroch (50%) z „falošnej“ 

skupiny - recidívy 3 x po liečbe, dvaja 

zo 6 (33%) z aktívnej skupiny – relaps

po 6 mesiacoch od zahájenia liečby

 Sledovaný efekt „deep“ rTMS na 

konzum kokaínu počas 6 mesačného 

obdobia.

 Analýza „between-group“ – bez 

rozdielu v konzume počas dlhého času

 „within-group“ analýza – signifkanná

redukcia počtu pozitívneho skríningu 

na kokaín – začiatok, 3 a 6 mesiacov v 

aktívnej rTMS skupine oproti 

„falošnej“

 „Dropout“ nižší v aktívnej skupine

Bolloni, C. Badas, P, Corona G, Diana M.: Transcranial magnetic stimulation for the

treatment of cocaine addiction: evidence to date. Substance Abuse and Rehabilitation. 2018 Jul-Aug ;9: 11-16



Bolloni, C. Badas, P, Corona G, Diana M.: Transcranial

magnetic stimulation for the

treatment of cocaine addiction: evidence to date. Substance

Abuse and Rehabilitation. 2018 Jul-Aug ;9: 11-16



 Nový teoretický model -

aplikoval kontinuálnu „θ-burst 

stimuláciu“ (cTBS) nad MPFC.

 n-11 chronicky závislí od 

kokaínu

 1 sedenia, 110 % MT, 1.800 

pulzov

 cTBS – 3 pulzy - 50 Hz 

 Predpoklad , že TBS indukuje

LTD (oproti intermitentnej TBS 

- prudukuje LTP)

 single-blind, fikciou -

kontrolovaná, „crossover“ 

štúdia: zistiť účinnosť cTBS

nad MPFC s cieľom zmierniť

craving u kokaínovo závislých

 Craving - sebaškálovanie(0–

10) 3 x pred a 3 x po 

sedeniach cTBS

 behaviorálny assessment

and toxikologické 

vyšetrenie pred liečbou  +

TMS–blood-oxygen-level 

dependent (BOLD) 

skanovanie.

 Každý jedinec prešiel aj 

skutočným, aj fiktívnym 

TMS

Hanlon CA: APA2018 Symposium: Repetitive TMS and Addiction: A new Scenario – New York 09.05.2018





 Následný TMS/BOLD scan.

 Na potvrdenie dosiahnutia 

očakávaného LTD 

indukovaného cTBS, sa 

porovnal evokovaný BOLD 

signal po 

skutočnej/fiktívnej 

stimulácii TBS

 Detto pre craving.

Závery:

 Nižšia TMS-evokovaná aktivita v 

kortikálnej oblasti v blízkosti cievky

(MPFC) po skutočnej cTBS a väčšia 

redukcia, než u fiktívnej TBS v 

inzule, strednom temporálnom 

laloku, talame a nlc. caudatus.

 Vzrast cravingu v skupine s fiktívnou  

stimuláciou

 Namiesto stimulácie DLPFC a 

zosilneniu kôrovej kontroly cez LTP 

zasiahnutý MPFC – na zoslabenie 

aktivity limbických štruktúr 

mechanizmom LTD –“like“

plasticity.

Hanlon CA: APA2018 Symposium: Repetitive TMS and Addiction: A new Scenario – New York 09.05.2018



n- 80

 Intervenčná, 

randomizovaná, 

dvojito slepá, 

fikciou 

kontrolovaná, 1:1 

rozvetvenie do 2 

paralelných 

ramien

Martinotti,G:Transcranial magnetic Stimuation for Cocaine Addiction, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460


 Testovať vplyv rTMS na redukciu cravingu a konzumu ako aj vplyv 

na zmeny nálady, správania a kognícií, ktoré boli atakované 

dlhodobým užívaním kokaínu

 Kokaínovo závislí, 18-65 roční, praváci s rozvinutou kokaínovou 

závislosťou ( stredný až závažný stupeň).

 rTMS kontinálna liečebná fáza  - 2 týždne

 Fáza rTMS „follow-up“ – 12 týždňová

 Fáza „no rTMS follow-up“ – 3 mesačná.

 Úvodom: dotazníky, anamnéza, fyzikálne vyšetrenia, toxikologické 

vyšetrenia,  štrukturálna NMR 

Martinotti,G:Transcranial magnetic Stimuation for Cocaine Addiction, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460


 Randomizácia - rTMS (15Hz, 15Hz-“Sham“).

 2 sedenia denne počas 10 dní – celkovo 20 

sedení

 Následne vyhodnocovanie akútneho efektu na 

liečbu - kokaínový craving a konzumácia, 

nálada, kognície + zbieranie 

neurozobrazovacích dát (fNMR „a resting

state functional conectivity“

Martinotti,G:Transcranial magnetic Stimuation for Cocaine

Addiction, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460


 Pokračovanie v rTMS (15Hz, 15Hz-fikcia)

počas 3 mesiacov

 2 sedenia rTMS (aktívne, alebo fiktívne) 

raz za týždeň

 Raz mesačne vyhodnocovanie klinických 

a kognitívnych testov

 Vplyv efektu na liečbu na  kokaínový 

craving a konzumácia, náladu, kognície + 

zbieranie neurozobrazovacích dát (fNMR

„resting state functional conectivity“

Martinotti,G:Transcranial magnetic Stimuation for Cocaine Addiction, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460


 Participanti nedostávajú 

žiadne rTMS (bez sedení)

 Klinické a kognitívne testy –

raz mesačne počas 3 

mesicov

 Vplyv efektu na liečbu na  

kokaínový craving a 

konzumácia, náladu a 

kognície

Martinotti,G:Transcranial magnetic Stimuation for Cocaine Addiction, 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460


Primárne merania:

 Zmeny Brief Version of 

Cocaine Craving

Questionnaire – po TMS 2 t., 

3 a 6 mesiacoch

 Zmeny v Timeline Follow

Back (TLFB),po 2 t,3m,6 

m,12 m

 Zmeny konzumu kokaínu po 

TMS 2 t.,3,6,12 mes. –

toxikológia

Sekundárne zisťovania:

 zmeny v MADRS (2 t., 3 m,6 m)

 Zmeny v HAM-A (2t.3,6 m.

 Zmena Frontal Asesment Battery

(FAB)

 Eriksen Flanker Test – 2t, 3, 6 m

 Zmeny Iowa Gambling Tak(IGT), 

po TMS 2 t, 3,6 m

 Zmeny Snaith Hamilton Pleasure

Scale (SHAPS)

 Zmeny v Temporal experience of 

Pleasure Scale(TEPS), po TMS 

2t,3,6 m

 Zmeny v Profile of Moods States

(POMS)

Martinotti,G:Transcranial magnetic Stimuation for Cocaine Addiction, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03333460


Začiatok štúdie: 

1. október 2017

Predpokladné

ukončenie štúdie 

01.12.2020



6 štúdií

Relatívne malé súbory (aj chýbajúce 

kontrolné), nejednotný dizajn

Avšak jednoznačné výsledky

Perspektíva väčšieho súboru -

multicentrickej s valídnejšími

výstupmi

TMS jedna z biologických stratégií 

(+vakcinácie, enzymoterapia, 

monoklon. protilátky) liečby



 ↑ exekutívnych funkcií prefrontálnych regiónov, vrátane 

sebakontroly – transkraniálna alebo elektrická stimulácia i behav. 

stratégie, medikácia, zvyšujúca DA signalizáciu v PFC (atomoxetín, 

stimulanciá, modafinil).

 ↓ reaktivitu stresom asociovaných okruhov (rozšírená amygdala, 

habenula) pomocou biofeedback alebo liekov (CRF- alebo kappa

antagonistov)

 ↑ tonickú dopaminerickú signalizáciu D2R prostredníctvom nepriamej 

dráhy na zlepšenie kontroly. Farmakologicky náročné, pretože 

dostupné D2R agonisty / parciálne agonisty sa tiež viažu na D3R a 

stimulácia D3R je spojená so zhoršenou poruchou riadenia impulzov

 ↓ motivačnú hodnotu podmienených odpovedí voči podnetom na užitie 

látky (zasiahnutie PFC, amygdaly, hippocampus), behav. extinkčné

intervencie,..( d-cycloserín).

 ↓ dysfóriu a ↑ hedonické odpovede na odmeny, ktoré nie sú vyvolané 

psychoaktívnymi látkami počas odvykania či prerušenia konzumu 

Volkow ND, Morales M.: The Brain on Drugs: From Reward to Addiction.

Cell. 2015 Aug 13;162(4):712-25. doi: 10.1016/j.cell.2015.07.046




