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STRESZCZENIE
Cel. Od kiedy wprowadzono do leczenia zaburzeñ psychicznych metodê elektrowstrz¹sow¹, wci¹¿ badacze staraj¹ siê udoskonalaæ sposób wykonywania zabiegów tak, aby zwiêkszaæ ich skutecznoæ oraz zmniejszaæ ryzyko uszkodzeñ funkcji poznawczych przez
przep³ywaj¹cy pr¹d.
Przegl¹d. Przedmiotem badañ jest m.in. lokalizacja elektrod. Jednostronne u³o¿enie elektrod nad pó³kul¹ niedominuj¹c¹ powoduje mniej powik³añ w postaci zaburzeñ pamiêci i procesu uczenia siê, ale czêsto jest mniej skuteczne ni¿ elektrowstrz¹sy dwuskroniowe i dwuczo³owe. Z kolei dwuskroniowa lokalizacja elektrod skutkuje wiêkszym ryzykiem uszkodzenia funkcji poznawczych.
Elektrowstrz¹sy dwuczo³owe przeprowadzono po raz pierwszy w 1973 r., póniej powrócono do nich w latach dziewiêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku. Z tamtego okresu pochodz¹ prace Lawsona i wsp.  badaczy kanadyjskich, którzy opublikowali wyniki badañ
potwierdzaj¹ce wczeniejsze hipotezy, ¿e elektrowstrz¹sy dwuczo³owe s¹ równie skuteczne w leczeniu depresji jak elektrowstrz¹sy
dwuskroniowe, wywo³uj¹c jednoczenie mniej zaburzeñ funkcji poznawczych.
Wnioski. Dwuczo³owe umiejscowienie elektrod zyskuje sobie na wiecie coraz wiêcej zwolenników. Jednak nadal jest zbyt ma³o
badañ porównawczych z innymi lokalizacjami elektrod, by mo¿na polecaæ elektrowstrz¹sy dwuczo³owe jako dzia³anie z wyboru
w leczeniu zaburzeñ psychicznych.
SUMMARY
Objective. Ever since electroconvulsive therapy was introduced for mental disorders, researchers have been striving to improve the
performance of the interventions so as to increase their efficacy and reduce the risk of the electric current harming cognitive functions.
Review. One of the focuses of research is electrode placement. Unilateral placement over the non-dominant hemisphere causes
fewer complications in the form of disturbed memory and learning but it is often less effective than bitemporal or bifrontal electrode
placement. On the other hand, bitemporal placement involves greater risk of damaging the cognitive functions. Bifrontal electroconvulsions
were first conducted in 1973 and reverted to in the nineteen-nineties. This is when the Canadian researchers, Lawson et al. published
their work supporting earlier hypotheses that bifrontal electroconvulsions are just as effective for the treatment of depression as
bitemporal electroconvulsions but cause less harm to the cognitive functions.
Conclusions. Bifrontal electrode placement is gaining more and more acclaim world-wide. However, there is still too little research
comparing bifrontal placement with other placements to recommend bifrontal placement as the treatment of choice in the managing
of mental disorders.
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Metodê leczenia zaburzeñ psychicznych zabiegami
elektrowstrz¹sowymi wprowadzili Cerletti i Bini w 1938 r.
[1]. Krótko potem, w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku, badacze rozpoczêli pracê nad udoskonalaniem
techniki wykonywania zabiegów tak, aby zachowuj¹c
skutecznoæ kliniczn¹ zabiegów, zmniejszyæ powik³ania
pozabiegowe w postaci zaburzeñ funkcji poznawczych.
Poszukiwania badaczy sz³y w trzech kierunkach:
 udoskonalania sposobu przyk³adania elektrod,
 stosowania pr¹du o okrelonych parametrach oraz

 wyboru leków u¿ywanych do znieczulenia ogólnego
podczas zabiegu.
Aktualnie przyjêto za standard stosowanie pr¹du o sta³ym napiêciu, krótkim czasie trwania (12 ms) i o tzw.
prostok¹tnym przebiegu  brief pulse, poniewa¿ ryzyko
wyst¹pienia zaburzeñ funkcji poznawczych jest znacznie ni¿sze ni¿ po stymulacji pr¹dem sinusoidalnie
zmiennym [2]. Nadal toczy siê debata na temat lokalizacji elektrod dotycz¹ca wyboru pomiêdzy elektrowstrz¹sami dwuskroniowymi (stosowanymi najczêciej),
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jednostronnymi (nad pó³kul¹ niedominuj¹c¹) oraz dwuczo³owymi stosowanym od 1973 r. w kilku orodkach
na wiecie, w Polsce dotychczas nieznanymi. Celem
niniejszej pracy jest przybli¿enie polskim specjalistom
specyfiki EW dwuczo³owych, które w wielu doniesieniach wykazuj¹ skutecznoæ porównywaln¹ do EW
dwuskroniowych, wywo³uj¹c jednoczenie mniej zaburzeñ funkcji poznawczych ni¿ EW jednostronne. W ten
sposób ³¹cz¹ w sobie zalety elektrowstrz¹sów jednostronnych i dwuskroniowych.
ROZWÓJ METODY LECZENIA
ELEKTROWSTRZ¥SAMI DWUCZO£OWYMI
Rozwa¿ania teoretyczne, ¿e umiejscowienie dwuczo³owe elektrod ma przewagê nad dwuskroniowym
rozpocz¹³ Inglis w 1969 r. [3]. Podkreli³ on, ¿e umiejscowienie elektrod bardziej do przodu oszczêdza p³aty
skroniowe i zakrêt hipokampa, których integralnoæ jest
kluczowa dla prawid³owego funkcjonowania pamiêci
i procesu uczenia siê u ludzi. W 1976 r. inny badacz
 Weaver zauwa¿y³, ¿e nawet je¿eli elektrody przy³o¿one
s¹ do okolic skroniowych, to i tak gêstoæ pola elektromagnetycznego osi¹ga maksymalne wartoci w okolicach czo³owych mózgu [4]. W ten sposób sformu³owano
hipotezê, ¿e terapeutyczny wp³yw elektrowstrz¹sów wi¹¿e siê z oddzia³ywaniem na rejony czo³owe a nie na skroniowe mózgu. W dalszej kolejnoci badacze Ottosson
w 1960 r. [5] oraz Abrams i Taylor w 1974 r. [6] wykazali, ¿e stymulacja elektryczna okolic czo³owo-wzgórzowych skutkuje zmian¹ nastroju, co mo¿na wykorzystaæ w leczeniu zaburzeñ afektywnych [7].
ORODKI I BADACZE STOSUJ¥CY LECZENIE
ZABURZEÑ PSYCHICZNYCH METOD¥
ELEKTROWSTRZ¥SÓW DWUCZO£OWYCH
Pierwsze elektrowstrz¹sy dwuczo³owe wykonane by³y
w 1973 r. przez Abramsa [7]. W latach dziewiêædziesi¹tych Lawson i wsp. z orodka w Kingston w Kanadzie
opublikowali pracê porównuj¹c¹ nasilenie zaburzeñ pamiêci werbalnej i niewerbalnej po elektrowstrz¹sach
dwuczo³owych, jednostronnych i dwuskroniowych [8].
Inni badacze  Letemendia i wsp. z tego samego orodka badali skutecznoæ elektrowstrz¹sów o ró¿nej lokalizacji elektrod w leczeniu ciê¿kiego epizodu depresji [9].
Badacze z USA  Bailine i Fink opublikowali na ³amach American Journal of Psychiatry doniesienie o ok.
16000 zabiegów dwuczo³owych wykonywanych przez
5 lat w leczeniu depresji, manii i schizofrenii [10].
W tym samym orodku powsta³a praca porównuj¹ca
skutecznoæ i tolerancjê elektrowstrz¹sów dwuczo³owych i dwuskroniowych w leczeniu ciê¿kiego epizodu
depresji [11]. Elektrowstrz¹sy dwuczo³owe wykonywane s¹ równie¿ w Finlandii, doniesienia na ich temat publikowane s¹ przez Heikmana [12].
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LOKALIZACJA ELEKTROD
Sposób umiejscowienia elektrod w EW dwuczo³owych mo¿e mieæ znaczenie kluczowe, poniewa¿ elektrody nie mog¹ byæ umieszczone zbyt blisko siebie. Typowo umieszcza siê je 5 cm powy¿ej k¹ta zewnêtrznego
oka w linii równoleg³ej do p³aszczyzny strza³kowej.
Umieszczenie ich zbyt blisko siebie mo¿e powodowaæ
trudnoci w wywo³aniu napadu padaczkowego podczas
zabiegu. Takich w³anie trudnoci dowiadczyli Abrams
i Taylor w 1973 r. podczas przeprowadzania pierwszej
otwartej próby porównuj¹cej skutecznoæ elektrowstrz¹sów dwuczo³owych, jednostronnych i dwuskroniowych
u 17 pacjentów cierpi¹cych na depresjê [7]. Wyniki tej
pracy by³y zachêcaj¹ce  poprawa pojawia³a siê szybciej
u leczonych EW dwuczo³owymi ni¿ jednostronnymi
(choæ nieco wolniej ni¿ w przypadku EW dwuskroniowych), a zaburzenia pamiêci by³y rzadsze w przypadku
elektrowstrz¹sów dwuczo³owych ni¿ dwuskroniowych,
porównywalnie do EW jednostronnych z u³o¿eniem
elektrod nad pó³kul¹ niedominuj¹c¹. Niemniej jednak
trudnoci z wywo³aniem napadów padaczkowych zahamowa³y na kilkanacie lat badania nad lokalizacj¹ dwuczo³ow¹ elektrod w zabiegach elektrowstrz¹sowych.
Dzisiaj rozstawienie elektrod wynosi ok. 15 cm i jest
to odleg³oæ wystarczaj¹ca, aby unikn¹æ interferencji
pól elektrycznych skutkuj¹cych os³abieniem czynnoci
napadowej mózgu.
SKUTECZNOÆ I TOLERANCJA
ELEKTROWSTRZ¥SÓW DWUCZO£OWYCH
W PORÓWNANIU Z JEDNOSTRONNYMI
I DWUSKRONIOWYMI
Skutecznoæ elektrowstrz¹sów z ró¿n¹ lokalizacj¹
elektrod w leczeniu ciê¿kiego epizodu depresji bada³
Letemendia i wsp. w 1993 r. [9]. Do zastosowania elektrowstrz¹sów jednostronnych, dwuczo³owych i dwuskroniowych losowo dobrano 59 pacjentów wykonywanych
trzy razy w tygodniu przy u¿yciu energii w niewielkim
stopniu przekraczaj¹cej indywidualny próg drgawkowy.
Efekt przeciwdepresyjny by³ szacowany za pomoc¹
skali Hamiltona (HRSD) i skali Montgomery-Asberg
(MADRS). Pomiaru dokonano szeciokrotnie: przed
pierwszym zabiegiem, po szóstym zabiegu, 7 dni, 1 miesi¹c, 3 miesi¹ce, 6 miesiêcy po ostatnim zabiegu. rednie wyniki skal przed rozpoczêciem leczenia wynosi³y:
HRSD  2830 pkt., MADRS  3439 pkt. Na podstawie pomiaru obydwiema skalami po 6 zabiegu i 7 dni
po ostatnim zabiegu efekt leczniczy w grupie pacjentów
leczonych elektrowstrz¹sami dwuczo³owymi przewy¿sza³ efekty leczenia w dwóch pozosta³ych grupach. Po
1 i 6 miesi¹cach od ostatniego zabiegu wyniki w grupie
EW dwuczo³owych równie¿ by³y najlepsze, chocia¿
ró¿nica nie by³a istotna statystycznie. Wszyscy pacjenci,
u których nie uzyskano poprawy (7%), nale¿eli do grupy
leczonej elektrowstrz¹sami jednostronnymi. Szybkoæ
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uzyskania poprawy by³a najwy¿sza w grupie pacjentów
leczonych EW dwuczo³owymi, najs³absza w grupie EW
jednostronnych, elektrowstrz¹sy dwuskroniowe osi¹ga³y
wyniki porednie.
Badania porównuj¹ce stopieñ zaburzeñ funkcji poznawczych u 40 pacjentów leczonych z powodu ciê¿kiego epizodu depresji zabiegami elektrowstrz¹sowymi
z ró¿n¹ lokalizacj¹ elektrod pochodzi z 1990 r. [8].
Pacjenci byli randomizowani do elektrowstrz¹sów jednostronnych, dwuczo³owych i dwuskroniowych. Nie ró¿nili siê pomiêdzy sob¹ wiekiem i poziomem wykszta³cenia. Badano pamiêæ werbaln¹ i niewerbaln¹ za pomoc¹
podskal skali Wechslera (WAIS-R): wiadomoci, s³ownik, klocki i uk³adanki, a zdolnoci planowania i porz¹dkowania testem TMT (Trail Making Test  Test Wytyczania Drogi). Pomiaru dokonano trzykrotnie: 24 godz.
po 6 zabiegu, 7 dni oraz 3 miesi¹ce po ostatnim zabiegu.
Po 6 zabiegu wyniki funkcji werbalnych by³y wy¿sze
(a wiêc zaburzone w mniejszym stopniu) w grupie EW
jednostronnych i dwuczo³owych ni¿ w grupie EW dwuskroniowych. Takich ró¿nic nie stwierdzono w 7 dni
i 3 miesi¹ce po zakoñczeniu leczenia. Funkcje niewerbalne wykaza³y wy¿sze wyniki (zaburzone w mniejszym
stopniu) w grupie EW dwuczo³owych, ani¿eli jednostronnych i dwuskroniowych po 6 zabiegu, ale nie by³o ró¿nic
w 7 dni i 3 miesi¹ce po zakoñczeniu leczenia. Nie wykryto statystycznie istotnych ró¿nic pomiêdzy badanymi
grupami odnonie funkcji planowania i porz¹dkowania
mierzonych testem TMT, chocia¿ uszkodzenie tych funkcji by³o najni¿sze w grupie EW dwuczo³owych.
Na podstawie powy¿szych wyników mo¿na wnioskowaæ, ¿e elektrowstrz¹sy dwuczo³owe oszczêdzaj¹
lew¹ i praw¹ okolicê skroniow¹ mózgu w zakresie
miejscowego i ogólnego efektu przep³ywu pr¹du. W ten
sposób orodki funkcji niewerbalnych (prawa okolica
skroniowo-ciemieniowa, orodki pamiêci wzrokowoprzestrzennej) oraz funkcji werbalnych (lewa okolica
skroniowa) s¹ w mniejszym stopniu nara¿one na uszkodzenie podczas trwania kursu leczenia, chocia¿ ró¿nice
pomiêdzy poszczególnymi lokalizacjami elektrod zanikaj¹ po zakoñczeniu leczenia.
PODSUMOWANIE
Elektrowstrz¹sy dwuczo³owe w przedstawionych
powy¿ej pracach okazuj¹ siê równie skuteczne w leczeniu ciê¿kiego epizodu depresji jak elektrowstrz¹sy
dwuskroniowe. Wywo³uj¹ jednoczenie mniej powik³añ
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w postaci os³abienia funkcji poznawczych od tych¿e,
osi¹gaj¹c w tym aspekcie tolerancjê porównywaln¹ do
elektrowstrz¹sów jednostronnych z u³o¿eniem elektrod
nad pó³kul¹ niedominuj¹c¹. Z tego wzglêdu wydaje
siê, ¿e powinny byæ zalecane, jako lepsza z alternatyw
w wyborze lokalizacji elektrod podczas elektroterapii.
Jednak¿e dotychczas istnieje zbyt ma³a liczba badañ
porównuj¹ca skutecznoæ i tolerancjê umiejscowienia elektrod dwuczo³owego, jednostronnego i dwuskroniowego, aby elektrowstrz¹sy dwuczo³owe stosowaæ jako standard w leczeniu zaburzeñ psychicznych.
W Polsce elektrowstrz¹sy dwuczo³owe nie s¹ dotychczas wykonywane. Powodem takiej sytuacji jest prawdopodobnie mniejsze zainteresowanie elektroterapi¹ jako
metod¹ leczenia w ogóle, co równie¿ os³abia potrzebê
jej udoskonalania.
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