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Wstęp 
Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) oraz terapia        
poznawcza oparta na uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) są         
opartymi na dowodach naukowych sposobami zapobiegania i leczenia depresji. Obie          
interwencje w inny sposób odnoszą się do zaburzonej regulacji emocji. CBT skupia            
się na reinterpretowaniu znaczenia bodźców, aby w ten sposób zmieniać własne           
reakcje emocjonalne. MBCT skupia się na byciu świadomym swoich stanów          
wewnętrznych i ich pełnym zaakceptowaniu, co sprzyja dezindentyfikacji z nimi. 
Celem naszego badania było porównanie wpływu CBT i MBCT na aktywność mózgu            
związaną z obiema strategiami regulacji emocji.  
 
Metody 
36 osób z depresją wzięło udział w badaniu funkcjonalnym rezonansu magnetycznego           
(fMRI). Przed pomiarem wykwalifikowany psycholog dokładnie wytłumaczył       
przebieg zadania oraz przeprowadził trening z uczestnikami. W trakcie zadania osoby           
badane oglądały smutne lub emocjonalnie neutralne zdjęcia i miały zastosować jedną           
z trzech instrukcji: zmienić interpretację zdjęcia na bardziej pozytywną (REAP), być           
uważnym i akceptującym swoje reakcje (MIND) lub po prostu oglądać zdjęcia           
(PASSIVE). Po każdej próbie badani byli proszeni o ocenę swojego nastroju i            
wykonania zadania. Następnie badani zostali podzieleni na trzy grupy: MBCT, CBT           
lub grupę kontrolną (lista oczekująca, WL). Po ośmiu tygodniach terapii lub           
oczekiwania, w powtórnym badaniu wzięło udział łącznie 26 osób (MBCT=8,          
CBT=7, WL=10). 
 
Wyniki 
Zadanie zmiany interpretacji (REAP>PASSIVE) przed interwencjami angażowało       
obszary mózgu wchodzące w skład sieci kontroli wykonawczej, między innymi kory           
przedczołowej, prawdopodobnie odzwierciedlając poznawczy wysiłek wkładany w       
wykonanie zadania. Po terapii część tych samych rejonów była silniej angażowana w            
grupie kontrolnej niż w grupie CBT, co może sugerować, że uczestnicy CBT            
wykształcili większą biegłość w reinterpretowaniu bodźców i wiąże się ono u nich z             
mniejszym wysiłkiem. W przypadku zadania MIND przed terapią (MIND>PASSIVE)         
nie znaleźliśmy żadnych istotnych rejonów, natomiast po terapii w grupie z MBCT            
pojawiły się aktywacje hipokampa i środkowej części kory zakrętu obręczy – rejonów            
związanych z takimi funkcjami jak pamięć i świadomość własnego ciała.  
 
Wnioski 



Prezentowane wstępne wyniki sugerują różne mózgowe mechanizmy działania obu         
interwencji. CBT może działać poprzez zmianę aktywności obszarów        
odpowiedzialnych za kontrolę wykonawczą, natomiast MBCT poprzez zwiększenie        
aktywności obszarów związanych ze świadomością ciała. Konieczne są dalsze         
badania w tym obszarze w celu lepszego zrozumienia mechanizmów działania MBCT           
u osób z depresją. 
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