
Pytania? Zadzwoń:

przezczaszkowa stymulacja 
magnetyczna w badaniach

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS, 
ang. transcranial magnetic stimulation) to jeden 
ze sposobów stymulacji mózgu. Podczas zabiegu 
badacz przykłada niewielkie urządzenie zwane 
„cewką” do głowy osoby badanej. W ten sposób 
wytwarzana jest energia magnetyczna, która 
przechodzi do mózgu przez cewkę, wytwarzając prąd 
elektryczny, który stymuluje komórki mózgowe. 

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przeznaczone do celów edukacyjnych 
i nie może być traktowana jako źródło porad medycznych. Aby uzyskać poradę  
w zakresie stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub zespołu badawczego.

Udział w badaniu jest dobrowolny
Wzięcie udziału w badaniu jest ważną osobistą decyzją. 
Zanim dołączą Państwo do badania, badacze przedstawią 
jego cele oraz możliwe zagrożenia i korzyści z nim 
związane. Wyjaśnią także zasady, których przestrzeganie 
zapewni Państwu bezpieczeństwo i ochronę prywatności. 
Jeśli pojawią się wątpliwości lub pytania, należy zwrócić 
się z prośbą o pomoc. 

Prosimy, aby nie podejmować decyzji pospiesznie ani 
pod presją. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie 
dobrowolne — decyzja zależy tylko od Państwa.

Jeśli po zrozumieniu, na czym polega badanie, zdecydują się 
Państwo wziąć w nim udział, zostaną Państwo poproszeni 
o podpisanie dokumentu zwanego „formularzem 
świadomej zgody”. W dowolnym momencie  
i z dowolnego powodu mogą Państwo zmienić  
decyzję, nawet po podpisaniu zgody.

Niniejszy materiał został opracowany przez organizację New England Research 
Subject Advocacy Group we współpracy ze stowarzyszonymi uniwersytetami  
i akademickimi ośrodkami medycznymi instytucji członkowskich. Więcej informacji:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Pytania
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania mają 
Państwo prawo do zadawania pytań dotyczących badania. 
Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą Państwo 
chcieć zadać przed przystąpieniem do badania metodą 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS, ang. 
transcranial magnetic stimulation).

W jakim celu prowadzone jest to badanie?
Czy zabieg przezczaszkowej stymulacji magnetycznej 
będzie służył tylko do celów badawczych, czy będzie też 
stanowił część mojej standardowej opieki medycznej?
Czy w ramach tego badania stosowane są też  
inne procedury?
Który obszar mózgu jest poddawany stymulacji? 
Ile razy w czasie trwania badania przeprowadzony zostanie 
u mnie zabieg przezczaszkowej stymulacji magnetycznej?
W jaki sposób mam się przygotować do wizyty  
w ramach badania?
Jakie są zagrożenia i skutki uboczne związane  
z przezczaszkową stymulacją magnetyczną? 
Czy zabieg przezczaszkowej stymulacji magnetycznej 
będzie miał krótkoterminowe i/lub długoterminowe 
skutki uboczne?
Czy poznam swoje wyniki badań wykonanych metodą 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej?
Czy moje wyniki badań wykonanych metodą 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej trafią  
do mojej dokumentacji medycznej?
Czy moja firma ubezpieczeniowa pokryje koszty 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej? Czy muszę 
płacić za cokolwiek podczas badania?
Co stanie się, jeśli zdecyduję się na wcześniejsze 
wycofanie z badania? 
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Dlaczego badacze wykorzystują 
przezczaszkową stymulację magnetyczną?
Badacze wykorzystują przezczaszkową stymulację 
magnetyczną, aby dowiedzieć się więcej na temat 
funkcjonowania mózgu. Dzięki przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej mogą oni bliżej poznać 
funkcjonowanie mózgu oraz w jaki sposób wpływa 
ono na zachowanie. Ponadto badacze wykorzystują 
przezczaszkową stymulację magnetyczną, aby 
zrozumieć różnice w funkcjonowaniu mózgu  
u pacjentów cierpiących na różne choroby i schorzenia. 
Przykłady takich chorób i schorzeń to:

>  choroba Parkinsona
>  choroba Alzheimera
>  epilepsja
>  schizofrenia
>  autyzm
>  urazowe uszkodzenie mózgu
>  chroniczny ból
>  udar mózgu 

Zanim przezczaszkowa stymulacja magnetyczna zostanie 
zatwierdzona jako metoda leczenia bądź diagnozowania 
chorób, Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) musi 
wydać na to zgodę. Przykładowo, organizacja ta zezwoliła na 
wykorzystanie kilku urządzeń do przezczaszkowej stymulacji 
magnetycznej w leczeniu ciężkiej depresji oraz migreny. 
Więcej informacji na temat Agencji do spraw Żywności  
i Leków (FDA) oraz jej oceny urządzeń do przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej można znaleźć w witrynie 
internetowej FDA.gov.

Jak długo trwa zabieg przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej?
W zależności od badania zabieg przezczaszkowej stymulacji 
magnetycznej może trwać od kilku minut do kilku godzin. 
Przykładowo, stosowanie pojedynczych impulsów może 
trwać zaledwie parę minut. Natomiast seria powtarzających 
się impulsów może być nieprzerwanie stosowana przez 
nawet 30 minut. Zespół badawczy powiadomi Państwa 
o wymaganej liczbie wizyt oraz o szacowanym czasie 
trwania każdej z nich.

Jak wykonywana jest przezczaszkowa 
stymulacja magnetyczna?
Osoba badana ma założony czepek pływacki lub opaskę, 
a badacz przykłada do jej głowy cewkę do wykonywania 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Następnie 
badacz rozpoczyna stymulację. W ten sposób tworzy 
się energia magnetyczna w postaci „impulsu”. Impuls 
ten wytwarza prąd, który stymuluje niewielki obszar 
mózgu. Osoba badana będzie wiedziała, kiedy cewka jest 
przykładana do jej głowy, ponieważ będzie wtedy słyszała 
klikanie i może poczuć stukanie. Badacze mogą też 
używać elektrod (niewielkich krążków z przewodami),  
aby móc mierzyć efekty stymulacji. 

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna może polegać 
na stosowaniu jednorazowo pojedynczego impulsu bądź 
serii impulsów. Zespół badawczy wyjaśni, ile impulsów 
zostanie zastosowanych. Prosimy upewnić się, że 
rozumieją Państwo, czego oczekiwać przed zabiegiem 
przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, a także  
w trakcie jego przeprowadzania i po jego zakończeniu.  
Aby uzyskać informacje na temat przygotowania się  
do zabiegu, należy porozmawiać na ten temat z zespołem 
badawczym.

Z jakimi zagrożeniami wiąże  
się zabieg przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej?
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna jest zazwyczaj 
uważana za bezpieczną i względnie bezbolesną metodę. 
Najczęstszym skutkiem ubocznym jest łagodny ból 
głowy, który może wystąpić w trakcie zabiegu lub tuż po 
jego zakończeniu. W zależności od miejsca przykładania 
cewki mięśnie twarzy, głowy, szyi lub rąk mogą zadrgać 
lub delikatnie się poruszyć. Może to być nieprzyjemne 
uczucie. Klikanie wydobywające się z urządzenia 
do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej może 
na krótki czas wpłynąć na słuch. Badacze zapewnią 
Państwu zatyczki do uszu chroniące przed uszkodzeniem 
słuchu. Podczas przezczaszkowej stymulacji 
magnetycznej istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia 
napadu padaczkowego, ale takie sytuacje zdarzają 
się niezwykle rzadko. Przezczaszkowa stymulacja 
magnetyczna może mieć też inne skutki uboczne,  
z których badacze nie zdają sobie jeszcze sprawy.  

Każde badanie może nieść pewne ryzyko. Wszelkie 
zagrożenia zostaną przedstawione w formularzu 
świadomej zgody. O szczegółach należy porozmawiać 
z zespołem badawczym. Przed wyrażeniem zgody na 
udział w badaniu prosimy upewnić się, że rozumieją 
Państwo zagrożenia związane z przezczaszkową 
stymulacją magnetyczną oraz pozostałą częścią badania.   


