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 Laudanum,Paracelsus(XVI w.)

 Elekrowstrząsy, Cerletti iBini(1938)

 Odkrycie przeciwdepresyjnego działania lekutuberkulostatycznego–iproniazydu(Delayiwsp., 

1952;ZelleriBardsky, 1952)

 Lata 60. i 70. XX w. – wprowadzenie do terapii depresji kilkudziesięciu leków z grupy TLPD, IMAO 

orazmianserynyitrazodonu

 Lata 80. i 90. XX w. – wprowadzenie do terapii preparatów leków z grupy SSRI i SNRI

 Stymulacja magnetyczna mózgu (lata 90.te XX w., prace eksperymentalne)

 Stymulacja nerwu błędnego (lata 90. XX w., prace eksperymentalne)

Jaracz J. Biologiczne (niefarmakologiczne) metody leczenia chorób afektywnych. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń 
psychicznych. Red.: Jarema M. Gdańsk 2011.

Leczenie depresji - rys historyczny



- Elektrowstrząsy

- Nowe metody stymulacji magnetycznej i elektrycznej

- Leczenie neurochirurgiczne

Niefarmakologiczne metody leczenia depresji



 Dotąd brak skuteczniejszej i jednocześnie bezpieczniejszej niefarmakologicznej metody leczenia depresji.

 Metoda nieinwazyjna, z wykorzystaniem technik anestejologicznych(zabieg przeprowadzany w 

znieczuleniu ogólnym).

 Aparat składa się z konwulsatora i elektrod przykładanych jedno- lub dwuskroniowo.

 Seria zabiegów obejmuje zwykle 10-12 zabiegów. Do rozważenia leczenie podtrzymujące.

 Zabieg polega na wywołaniu uogólnionego napadu drgawkowego możliwą najmniejszą dawką energii 

elektrycznej (natężenie prądu 500-800mA).

HeseRT,ZyssT. Leczenie elektrowstrząsowe oraz inne pokrewne metody stymulacji elektrycznej i magnetycznej. W: Psychiatria. Tom 3. 
Red:WciórkaJ, Pużyński S,RybakowskiJ. Wrocław 2012.

Jaracz J. Biologiczne (niefarmakologiczne) metody leczenia chorób afektywnych. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń 
psychicznych. Red.: Jarema M. Gdańsk 2011.

Elektrowstrząsy



 Wskazania: depresja o znacznym nasileniu i wysokim ryzyku popełnienia samobójstwa; depresja 

psychotyczna; leczenie depresji, w której wcześniejsze leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne.

 Szacowana skuteczność EW sięga 70-90% [skuteczność farmakoterapii szacuje się na 60-65%].

 Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania EW.

 Względne przeciwwskazania: przebyty niedawno zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, wady serca w 

okresie dekompensacji krążenia, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

 Czynniki zwiększające ryzyko EW: zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, tętniaki mózgu, krwiaki mózgu.

HeseRT,ZyssT. Leczenie elektrowstrząsowe oraz inne pokrewne metody stymulacji elektrycznej i magnetycznej. W: Psychiatria. Tom 3. Red:WciórkaJ, Pużyński 
S,RybakowskiJ. Wrocław 2012.

Jaracz J. Biologiczne (niefarmakologiczne) metody leczenia chorób afektywnych. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Red.: 
Jarema M. Gdańsk 2011.

Elektrowstrząsy



 Kwalifikacja pacjenta do EW jest ostrożna, opiera się na specjalistycznej konsultacji okulisty, neurologa, lekarza 
chorób wewnętrznych i anestezjologa celem wykluczenia stanów podwyższających ryzyko EW.

 Prawdopodobieństwo zgonu w czasie wykonywania EW szacuje się na 0,2 na 100 000 zabiegów.

 Najczęstsze objawy uboczne: ból głowy, bóle mięśni, nudności. Zwykle występują po zakończeniu leczenia.

 u 29-55% pacjentów występują zaburzenia pamięci, głównie świeżej, które ustępują po zakończeniu leczenia.

HeseRT,ZyssT. Leczenie elektrowstrząsowe oraz inne pokrewne metody stymulacji elektrycznej i magnetycznej. W: Psychiatria. Tom 3. Red:WciórkaJ, Pużyński S,RybakowskiJ. Wrocław 2012.

Jaracz J. Biologiczne (niefarmakologiczne) metody leczenia chorób afektywnych. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Red.: Jarema M. Gdańsk 2011.

Elektrowstrząsy



 Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS);

 Stymulacja nerwu błędnego (VNS);

 Głęboka stymulacja mózgu (DBS);

 Terapia magnetowstrząsowa(MST);

 Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa (tDCS).

Nowe metody stymulacji magnetycznej i elektrycznej



 Z wyjątkiem stymulacji nerwu błędnego mają charakter eksperymentalny;

 Celem poszukiwań leczniczych w ich kierunku było uzyskanie metod wpływających na 
stymulację wybranych struktur mózgu (w przeciwieństwie do EW) oraz uniknięcie 
oddziaływania na inne organy i układy (w przeciwieństwie do leków).

 Metody drogie, nierefundowane, w większości bez możliwości przeprowadzenia badań 
porównujących z placebo.

Nowe metody stymulacji magnetycznej i elektrycznej



 Metoda wprowadzona do lecznictwa w 1985r.

 Zabieg polega na umieszczeniu na głowie cewki, która wytwarza pole magnetyczne, które działania wybrane 
części kory mózgowej, powodując depolaryzację komórek nerwowych (w trakcie zabiegu nie jest wywoływany 
napad drgawkowy jak w EW; napady drgawkowe są tu rzadkim  działaniem niepożądanym).

ZyssT. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w terapii depresji – zagadnienia placebo i zapewnienie warunków  ślepej próby, oraz inne problemy metodologiczne. Psych Pol 2011, XLV (1): 117–134.

Przezczaszkowa stymulacja mózgu



 Wskazania: leczenie epizodu depresyjnego o umiarkowanym nasileniu lub w depresji 
niepsychotycznej, gdy co najmniej jedna kuracja lekami przeciwdepresyjnymi była 
nieskuteczna.

 Przeciwwskazania: wszczepiony stymulator serca, implant ślimaka, klipsy naczyniowe; 
wzmożone ciśnienie śródczaszkowe, ciężkie choroby układu krążenia, padaczka i inne ciężkie 
choroby somatyczne.

 Działania niepożądane: ból glowy(23,6% pacjentów).

 Skuteczność: dane rozbieżne; analizowane wyniki dotyczą chorych , u których stosowano 
różne metody stymulacji.

ZyssT. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w terapii depresji – zagadnienia placebo i zapewnienie warunków  ślepej próby, oraz inne 
problemy metodologiczne. Psych Pol 2011, XLV (1): 117–134.

Przezczaszkowa stymulacja mózgu



 Stymulator implantuje się pod skórę w okolicy podobojczykowej. Od stymulatora do szyjnej 
części lewego nerwu błędnego biegnie przewód stymulującyaferentnewłókna nerwu 
błędnego, co z kolei pobudza struktury mózgu odpowiedzialne za nastrój. Pacjent odczuwa 
wrażenie stymulacji w trakcie aktywnej pracy stymulatora.

 Początek działania po kilku/kilkunastu miesiącach.

 Metoda zatwierdzona do leczenia lekoopornych depresji: od 2001 w Europie i Kanadzie, od 
2005 – w Stanach Zjednoczonych.

ZyssT. Stymulacja nerwu błędnego w terapii depresji – opis metody i kilka krytycznych uwag. Psych Pol 2010; XLIV (1):  71–88.

Stymulacja nerwu błędnego



 Wskazania:  dla pacjentów z nawracającą lub przewlekła depresją, u których wcześniej 
zastosowane liczne kuracje farmakologiczne nie spowodowały poprawy klinicznej.

 Przeciwwskazania: wcześniejsze uszkodzenie lewego nerwu błędnego, epizod atypowej dużej 
depresji lub depresji psychotycznej (z objawami psychotycznymi), – depresja popsychotyczna, 
depresja w przebiegu zaburzeń schizoafektywnych, inne psychozy, choroba afektywna 
dwubiegunowa z szybką zmianą faz w wywiadzie, zaburzenia afektywne u osób z 
osobowością borderline, – dodatkowo występujące objawy zaburzeń świadomości, otępienia, 
amnezji lub innych zaburzeń funkcji poznawczych, – nasilone myśli samobójcze, deklaracje 
samobójcze, próby samobójcze w wywiadzie, – nadużywanie alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych (innych niż nikotyna), – zawał mięśnia sercowego lub zatrzymanie akcji 
serca w wywiadzie, – postępująca choroba układu nerwowego, choroba lub uraz 
ośrodkowego układu nerwowego, złamanie kręgosłupa szyjnego, – znaczące zwężenie tętnic 
szyjnych, – ciąża.

ZyssT. Stymulacja nerwu błędnego w terapii depresji – opis metody i kilka krytycznych uwag. Psych Pol 2010; XLIV (1):  71–88.

Stymulacja nerwu błędnego



 Skuteczność: brak jednoznaczych dowodów skuteczności.

 Objawy uboczne: infekcje rany po wszczepieniu stymulatora, zmiana głosu, kaszel, ból, 
duszność, trudności w połykaniu.

ZyssT. Stymulacja nerwu błędnego w terapii depresji – opis metody i kilka krytycznych uwag. Psych Pol 2010; XLIV (1):  71–88.

Stymulacja nerwu błędnego



 Metoda inwazyjna, ale nie wiążąca się z powstaniem nieodwracalnych zmian w mózgu.

 Polega na wprowadzeniu elektrody do określonej części mózgu, a następnie podłączeniu 
elektrody do stymulatora.

 Przez neurochirurgów uznawana za metodę mało inwazyjną, ale spojrzeniem psychiatry 
oceniany jako zabieg inwazyjny i ryzykowny (elektrody wprowadzane są do mózgu przez otwory 
trepanacyjne).

 W trakcie aktywnej pracy stymulatora pacjent nie ma wrażenia stymulacji.

 Parametry stymulacji można modulować a całość aparatury można usunąć, nie niszcząc mózgu.

ZyssT, Zięba A ,HeseRT, Dudek D, Grabski B. Głęboka stymulacja mózgu – najnowszą fizykalną metodą leczenia depresji. Psych Pol 2010, XLIV(3): 301–
317.

Głęboka stymulacja mózgu



 Metoda sprawdzona w neurologii (choroba Parkinsona, drżenie samoistne, lekooporna 
padaczka).

 Skuteczność w depresji: wyniki zachęcające; dane z badań na niewielkich grupach chorych. 
Należy zaliczyć ją do metod eksperymentalnych.

ZyssT, Zięba A ,HeseRT, Dudek D, Grabski B. Głęboka stymulacja mózgu – najnowszą fizykalną metodą leczenia depresji. Psych Pol 2010, XLIV(3): 301–317.

Głęboka stymulacja mózgu



 Sporym ograniczeniem są koszty całego zestawu stymulatora wraz z jego neurochirurgiczną 
implantacją oraz całej pozafarmakologicznej opieki nad chorym.

 W przeciwieństwie do pacjentów neurologicznych chorzy na depresję mają mniejszą 
motywację i gotowość do beksperymentalnej, słabo zweryfikowanej badaniami klinicznymi, 
inwazyjnej i przywodzącej namyśl niepopularne metody psychochirurgiczne.

ZyssT, Zięba A ,HeseRT, Dudek D, Grabski B. Głęboka stymulacja mózgu – najnowszą fizykalną metodą leczenia depresji. Psych Pol 2010, XLIV(3): 301–317.

Głęboka stymulacja mózgu



Przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym istnieje Komisja ds. Psychochirurgii, której celem 
jest m.in. analizowanie przypadków pacjentów i dopuszczanie ich do terapii 

psychochirurgicznych.

Metody psychochirurgii są zarezerwowane dla pacjentów, w których leczeniu zostały wyczerpane wszelkie 
dostępne metody leczenia zachowawczego, a choroba psychiczna jest dla nich główną przyczyną ciężkiego, 

przewlekłego inwalidztwa.

Chorzy wymagają przebycia dokładnej procedury pozyskiwania świadomej zgody, a sam protokół badań wymaga 
zatwierdzenia przez lokalną komisję bioetyczną.



 Stymulacja nerwu błędnego

 Głęboka stymulacja mózgu

 Metody uszkadzające (cingulotomia,podogoniastatraktotomia, brzeżna leukotomia)

Metody psychochirurgiczne
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